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Nie ma prowadzenia w wewnętrznym świecie, jak będziemy wchodzić w swoje
medytacyjno-modlitewne stany, to każdy tam tworzy swoją własną rzeczywistość -tu
nie ma jak prowadzić. Natomiast jak się wychodzi z modlitwy można jedynie coś
posprawdzać. Zbyszek jedynie potłumaczy o co chodzi. Będziemy też się uczyć
sprawdzania na skalach, bo nie każdy wie, na co zwrócić uwagę, a musi być
rozluźniony, żeby pojawiały się dotłumaczające sceny, bo to się wszystko z tym
wiąże. Bez scen odczyt jest suchy, sceny są naprowadzające, choć czasami niby
absurdalne, lecz za chwilę się to wszystko otwiera i staje się oczywiste.
Zapanowanie nad energiami, to jest skasowanie umysłu, co my nazywamy
podporządkowaniem go, bo to jest genialny program, który tym wszystkim steruje,
ale nie może nami sterować. Średnie sterowanie sterowanie nami przez umysł wynosi
70% (to tak jakby tyłek lub nogi nami rządziły, nogi chcą iść tam itd..), a człowiek
nie zdaje sobie sprawy z tego co jest - to jest słaba wola. Przez to, że od dziecka śnili
nami, człowiek nie jest nauczony dążyć do swojego celu, idzie po trupach jak
wchodzi w energię przeciwną (tylko) - taki paradoks. Tymczasem musimy przejąć
kontrolę nad swoim życiem, a nie przejmie kontroli nad swoim życiem: życiowa,
egzystencjalna zdechlina - bo to jest pasożyt (lub słabeusz) i musi korzystać z innych.
Musimy się zbudować, odtworzyć to co było. Mówimy o Jezusie, o Bogu, że do Niego
dążymy, bzdury odczytujemy na swój temat, a Bóg to jest totalna samowystarczająca
machina, samodoskonała Istota, która nikogo do wsparcia nie potrzebuje, totalna
pracowitość.

Modlitwa Aleja Zwycięstw – Odbudowa siebie:
Musi być kontrola nad całością Istoty Ludzkiej, ponieważ zaczęła się
przebudowa zapisów (zapisy to jest to, co znajduje się w Macierzy, to co wyśnił
Ojciec). My, poprzez niewłaściwe postępowanie, te zapisy powoli kasujemy. Każdy
może sprawdzić jakie zapisy miał (w %), a z jaką pulą przyszedł. Z reguły
jest to 25-30 %, to oznacza, że to są ostatnie podrygi światów czyśćcowych. Jak to
życie byłoby zmarnowane, było gorzej, to się spada, „0” to jest wycofanie, upadek
najpierw martwy stan, a potem dusza całkowicie odcinana jest od ducha, a dusza to
my, chyba, że się całkowicie obudzimy w Duchu, wtedy to Duch przejmuje kontrolę,
a jego można stracić. Jak ktoś obudzi w sobie choćby jedną cząstkę Syna Bożego
spoza Rzeczywistości, to jest to związek nierozerwalny. Ktoś, kto do tego poziomu
doszedł i kogo Syn Boży znowu odnalazł w swojej ścieżce, ten całkowicie się budzi.
To, że my odzyskujemy zapisy - a udało się to ostatnim razem- nie oznacza,
że człowiek będzie zmieniony. Oznacza to tylko, że po śmierci, ze względu na to, że
zapisy są wysokie, jest jeszcze pod kuratelą naszego świata, natomiast wybory
energetyczne decydują o tym co się stanie. Ostatnie zapisy poszły na 100 %, ale jak
my się obciążymy znieprawieniami w tym życiu, to nasza dusza ma swoje ciążenie
(chodzi tu o wibracje) i tam, gdzie będziesz pasować, tam polecisz (nie ma tutaj
zmiłuj się), ale dzięki zapisom (tym odtworzonym), nie idzie się na zatracenie w PTP
tylko idzie się do naszych i lekcje się odrabia, idzie się do szkoły, zamyka w tej
przestrzeni i człowiek przeżywa to samo, co w planach czyśćcowych.
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Otwarcie zapisów, które się dokonało powoduje, że jest przebudowa szyfrów tego co my nazywamy DNA. Po Wigilii zaczęła się przebudowa ciała fizycznego, czyli
DNA znacznie poszło, a to się wiąże z bólem, „padaniem”. Natomiast przy
przebudowie DNA energetycznego jest inaczej. Przebudowa DNA energetycznego
ostatnio się zamknęła, dlatego jak będą ataki szły na nas, to już na ciało fizyczne i
jeśli ktoś nad sobą nie pracuje to dalej jest atak na duszę. Jesteśmy tu po to razem,
żeby i to przerabiać, ale żeby osoba odważyła się popracować nad sobą, żeby to było
gorącym jej pragnieniem, musi zbudować siebie (odwaga, dobro, pracowitość, te
wszystkie elementy muszą być). Dzisiaj podpowie jak to się robi.
My jesteśmy istotami, które żyją we wewnętrzu. Ten cały świat, który nam się
wydaje zewnętrzem, jest budowany we wnętrzu istoty ludzkiej. Jak byśmy widzieli
jak Syn Boży to przerabia, to jest jakby pokój bez granic, gdzie te dzieci uczą się,
przerabiają. Natomiast jak już ktoś był dojrzały, siedzi na fotelu (w przenośni, bo
fotela nie ma), odcięty od wszystkiego, google ma głowie i żyje w świecie
komputerowym, totalnym realisty, zachowuje się w nim dokładnie tak, jakim jest. On
nie ma świadomości tego, że to jest gra, że to jest program resocjalizacyjny, to jest
tak doskonale zrobione, jego człowieczeństwo wychodzi na każdym kroku. Program
ma swoje próby, sceny i inne rzeczy po to, ażeby ten ktoś się doskonalił, dzięki
czemu podnosi swoje wibracje, Duch staje się czystszy, dusza wyżej wibracyjna i jak
dojdzie do zjednoczenia, wtedy jest przebicie i można włączać cząstki Boskie.
Wczoraj o 12:10 zaszły cudowne zjawiska, ale to dla osób ze Stowarzyszenia
(dotłumaczenia ), bo tu chodzi o względną, nieobciążającą czystość, a średnia u nas
to prawie 80 % obciążenia. Choć sobie z tego sprawy nie zdajemy, to taka iluzja i
takie przyzwyczajenie do bagna energetycznego, z kimkolwiek byśmy byli, z
kimkolwiek jesteśmy, obciążamy tych ludzi, niszczymy ich myślą, słowem i czynem.
To musimy zmienić. Też trzeba poznać pewne prawidła energetyczne, trzeba zdać
sobie sprawę z tego, jak to wygląda, bo błędy energetyczne się popełnia. Obrazy „A”
zaczęły działać na pewne osoby, nie dało się ich umieszczać w Dziupli, ku ochronie,
Góra to wytłumaczyła, że „A” sprzedała obrazy, ale nie oddała ich, dziwna rzecz
energetyczna. To musi dziś zrobić, naprawić, bo każdy tu będzie popełniał błędy
energetyczne, bez względu na to, co będzie dawał drugiemu człowiekowi. Ciemność,
słabości te zaraz chwyci - takie jest prawidło energetyczne, albo idzie czysta woda
albo nie. Pokazali taką scenę : Złota Kolumna u góry, tam się jest, tam jest to wielkie
Światło, przy którym stoi niewinny Chłopczyk, czyli Bóg-Twórca, jeśli my dajemy
Światło drugiemu człowiekowi, to jesteśmy tylko i wyłącznie kanałem, nie jesteśmy
tego źródłem, tylko to przechodzi. Jest leczony, odradzany człowiek, czyli mamy go
uzdrowić, wykasować przeszłość itd. i my stoimy pośrodku między tym Światłem.
Cokolwiek w nas byłoby brudnego - a to by nie było w nim - przez to pasmo,
gdzie jest nasz brud, Światło nie przechodzi, ale ten brud jest w drugim człowieku
kopiowany, o to w tym chodzi. Jak on tego nie ma, to mu dodamy tę wartość,.
Trzeba być naprawdę czystym i czystym w działaniu, żeby to pięknie przechodziło.
Czyli przynajmniej człowiek musi być tak doskonały, aby na chwilę działania być
totalnie czystym, a tu miłość, doskonałość, pojęcie cudu, integracja z tym, którego
uzdrawiamy, z przestrzenią i z tym, który stoi z tyłu czyli z tą wyższą siłą duchową,
musi być totalna. Można to tak postrzec, jak i inaczej. Wtedy budzi się nasza
najwyższa cząstka, która jest albo cząstką duchową, albo Syno-Bożowską - i to tak
leci, ale możemy to przenieść tak i wtedy widzimy jak człowiek przed nami stoi, a my,
jak otwieramy przestrzeń i wszystko dobrze zrobimy, to po odrodzeniu płynie to z
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góry przez nas, przez nasze skrzydła czy z góry dokładnie ten sam model, a tu
jakbyśmy działali, to przepuścimy brudu 50 %. Dlatego nie może do Stowarzyszenia
należeć ktoś, kto przepuszcza brud, nawet w chwili działania. Ci ludzie gwarantują,
że w chwili działania nie skażą innych, to są bardzo ważne rzeczy. Przy tym obrazie
tak samo to działa. Cokolwiek stworzymy, cokolwiek należy do nas, tak jak z chwilą
śmierci, jak trafi osoba do piekła, to te obrazy, dzieła, meble itd. zaczynają niszczyć
ludzi itd. i tu jest to samo. „A” popełniła klasyczny błąd, nie oddała obrazu, wzięła
pieniądze za obrazy, ale ich nie sprzedała, wewnętrznie te obrazy były jej własnością
(by pokazać talent, że wzrasta itp.), nie oddała i wtedy jak nie oddała wewnętrznie
(nieraz coś komuś pożyczamy, dajemy, ale wewnętrznie czujemy, że to jest nasze, to
nie jest oddane), cokolwiek się z nami dzieje, dzieje się to samo z tymi przedmiotami,
które się komuś daje. Dlatego dziś w modlitwie, oddać to i te osoby już będą mogły
to przepromieniować, a jak się będzie czystym jest OK. Dlatego tak jak mówimy tutaj
- i to z resztą przez przypadek, chwytają wszystkie religie - relikwie są tylko i
wyłącznie elementami należącymi do osób świętych, które za życia utrzymały kanał
czysty, więc i same tez były nieźle czyste. Więc czy te osoby żyją czy nie, to co do
nich należało, łącznie z kośćmi, naprawdę fajnie wibruje, ale trzeba wypracować
sobie ten kanał. To nie jest tak, że ktoś będzie podkręcony, to się przydaje w tym
życiu, bo jak zwiększa tutaj moc, łatwiej wychodzi, ale przyjdą najprostsze problemy,
człowiek się sypie, emocje w grę wchodzą. Umysł zaczyna sterować myśleniem i
kiepsko idzie.
Góra mówi wyraźnie liczy się - jeśli chodzi o moc, o ciało
egzystencjalne - zawsze najniższy poziom, który utrzymujemy. Nie, że na chwilę
wpadniemy, normalnie najniższy poziom jaki się utrzymuje, o tym decyduje (można
na chwilę być w modlitwie albo na chwilę wpaść w zło, nie o to chodzi. Dlatego
wszystko to co myślimy, to co robimy itd., jest z nami na stałe powiązane, więc
musimy
powolutku
z
tego
całego
korka
wyjść,
naprawdę
wejść
w świętość, wtedy wszystko co będziemy dla innych tworzyć, przynajmniej będzie
gwarantowane, o ile nie padniemy, a paść można w każdej chwili, ale będzie
gwarantowało wysoką wibrację, czyli taką służebność temu drugiemu człowiekowi.
To samo jest z lampami, ze wszystkim innym, padasz, od razu to źle promieniuje, tak
naprawdę jest.
O mózgu mówiliśmy, o budowaniu imienia mówiliśmy, my musimy odzyskać
swoje Imię, a nasze Imię w Duchu Całości i tak nosi wszystkie imiona, bo wszystkie
imiona są w tym zawarte. My możemy się posługiwać - tak jak Oni mówią – „Ja
Jestem”, kiedy mówisz to swoje konkretne imię, „Ja Jestem”, ale jestem w tym
wypadku, we Wszystkości.
Tam, gdzie są modlitwy - Zbyszek każdy rodzaj modlitwy wytłumaczy,
naprowadzi i opisze podstawy wzrastania, bo na razie jest tylko ogólnie podpowiedź
jak się wzrasta od pokochania…, to jest tylko podpowiedź jak sceny powstają,
dotłumaczy to precyzyjniej, by móc autentycznie móc podjąć pracę nad sobą siedząc
tylko i wyłącznie w domu. Myślimy też o osobach po konsultacjach, bo niektóre
pracują nad sobą, a niektóre tak pracują, że nic z tego nie rozumieją, a tak być nie
może. Skoro te osoby konsultacyjne i takie z zewnątrz podjęły ten wysiłek, to trzeba
im pomóc słownie i wideoblogowo w całkowicie poprawnym odnalezieniu się w tym
wszystkim. To co ważne (nauka to potwierdza), to czy przy zamkniętych oczach w
tym świecie budujemy własny wizerunek, przeżywamy przygody, staje się to taką
samą, dokładnie wartością. Czyli, czy my przeżywamy przygody w świecie
baśniowym, czy my przeżywamy tu przygody na wojnie, dokładnie nasze
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człowieczeństwo jest tam tak samo wyrażone. Nie pomożemy wróżce jak nie chcemy
jej „przelecieć”, tu wychodzi nasza fizyczność czyli mózg fizyczno-analityczny, typowe
zezwierzęcenie ludzkie, widza tylko to, co jest moją własnością. Natomiast pomogę,
nie patrząc na to czy zostanie ze mną czy nie, jeśli człowieczeństwo jest już we mnie
bardziej rozbudowane, to już jest koleżanka, przyjaciel, drugi człowiek.
Tu będziemy wchodzić w sceny, Duch nasz tu nas będzie prowadził, więc w
tych scenach będą wyłapywane rzeczy, które już kiedyś przerobiliśmy i zatraciliśmy
je. To nie jest tak, że jesteśmy totalnie źli, my jesteśmy zagubieni, popełniliśmy
błędy (to jest planeta czyśćcowa), ale jak tu nie popełnić błędów? Tyle tylko, że
spadliśmy tu z lepszych światów, tam było dobrze, ale tam napaskudziliśmy i powoli
się degradując, spadając do gorszych systemów, w końcu wylądowaliśmy tu, do
świata pułapki, gdzie nawet jakby człowiek chciał wzrosnąć, to nie ma jak, bo jest
stworzona doskonała iluzja, tej poprawności.
Ogólnie jest tak, że tworzymy świat, jak wchodzimy w stan modlitewny.
Później wchodzimy na taki etap, gdzie zaczynamy tworzyć nową Rzeczywistość, może
to być świat bajkowy, może to być element odwzorowujący totalną rzeczywistość, nie
ma to żadnego znaczenia, będziemy iść wewnętrzną potrzebą i ten świat, tak jak
tworzy małe dziecko, zbudujemy sami. Ten mechanizm, o którym tu mówimy jest
całkowicie funkcjonujący w kilkuletnim dziecku. Od czwartego roku życia zaczyna to
umierać. Jeśli dziecku dzieje się krzywda tworzy świat, przy otwartych oczach.
Dziecko jest plastyczne, ono ma cały czas włączoną kreację, rozmawia
z lalkami, karmi je itd., to jest totalnie realne. Wtedy wychodzi prawdziwe
człowieczeństwo. Jedno dziecko lalce urwie ręce, to samo będzie robiło w dorosłym
życiu. Jednak jak my będziemy wchodzić w poprawność kreacyjną, wtedy jesteśmy w
duchu obudzeni, tam nie ma emocji, nie ma tego balastu obciążającego dziecko,
które wchodzi w ten świat, ale z poziomu umysłu, wtedy tak naprawdę to dziecko
walczy. Ale dziecko, które się uspokoi, które zaczyna odreagowywać i łączy się z
Duchem, zawsze pięknie tworzy, nie ma wykręcania rączek laleczce, jest naprawianie
rączek, nie wyrzucamy jedzenia i nie karzemy laleczek, tylko pomagamy im
spokojnie żyć, wyspać się itd. Dziecko pokazuje jakie jest. To jest piękny program
energetyczno-duchowej samonaprawy. My musimy tutaj to samo zrobić i w ten sam
sposób my się powolutku zmieniamy. U ludzi jest bardzo silny stan napięcia, napięcie
w ciele, duszy. Dzisiaj nie ma osób, które są mocno napięte, ale czasami są takie
grupki, gdzie połowa osób to trzęsiawka. „K” jest w napięciu cały czas, u niej
napięcie wynosi 300 %, a jak poruszy się temat, słowo, tyczące pracy, spraw
osobistych napięcie jej wzrasta do 700 %. To samo dzieje się u wielu z nas, albo
każdy ten okres w życiu swoim przechodził. Jak wzrasta napięcie, to jest utrata
kontroli, odcięcie się całkowite od Ducha - gdyby było i spadek do niższych wibracji,
jak jest jeszcze napięcie w ciele fizycznym, z takim człowiekiem nikt by nie
wytrzymał, bo go rozniesie. Napięcie też mówi, że niskie wibracje człowieka trzymają,
tam z reguły jest 5000 myśli na godzinę, a 6000 to już jest półobłęd i tylko i
wyłącznie życie przeszłością, zmartwieniami i sobą. To ważne, bo włącza się też
mózg zwierzęcy, czy umysł fizyczny jak my to mówimy, tylko przetrwać itd. To
wszystko funkcjonuje. Dopóki nie jest zbudowany nowy świat, a my musimy myśleć,
to cały czas wracamy do tego, cośmy stworzyli, a stworzyliśmy sobie piekło
energetyczne, albo ten świat jest tak urobiony, żeśmy musieli to piekło energetyczne
stworzyć lub dzielnie nam w tym pomogli najbliżsi, rodzice, partnerzy, sąsiedzi, itd.,
bo oni muszą w tym samym żyć, a ponieważ my musimy myśleć, a przeszłość nie
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jest ułożona po naszej myśli, to wszystko nam się przypomina, człowiek, meble
przypominają, TV swoimi programami, więc cały czas tu chcemy wejść
i być spokojni i wpadamy w tą przeszłość i taka jest przepychanka.
Gdy stworzymy nową Rzeczywistość, czy jak zaczniemy żyć marzeniami to, to
co my dzisiaj tworzymy, stanie się przeszłością i nagle będziemy mogli dokonać
wyboru, wpadam w obszar, świat, który już tutaj jest zapisany - czyli w swoim
umyśle, on jest wysokowibracyjny, albo znowu w niskowibracyjny, byle to było
zapisane. Czy my będziemy zapisywać przy zamkniętych oczach czy przy otwartych
tutaj siedząc, to zawsze są energie. Jak my tutaj siedzimy, to siedzą tu ciała, tu
mamy trochę materii, te trochę, to nie uczestniczy w grze, to oczywiście pomaga
wyrazić się emocjami i myślami, których nie widzimy. Przy zamkniętych oczach to jest
szybciej dostępne, większy zakres tego, jest to płynniejsze, jest bogatsza forma tych
tutaj doznań. Więc jak my będziemy wchodzić w ten wewnętrzny świat, to Góra, czy
nasz Duch, poprowadzi nas i będzie wiedzieć co stworzyć. Zbyszek zbudował
Rusinowice, Góra „kazała” umieścić tu pewne obiekty (np. Kowalskiego itd.) wieś
przypominała bardziej czasy Polan (choć współczesna technologia), tu były wioskopaństwa, ze swoimi prawami, inna wioska ze swoimi, wójtowie między sobą się żarli,
okradali, wykorzystywali ludzi. Przy okazji pokazali (Góra) ten mechanizm
systemowy, który jest ukryty i sprawia, że ludzie są wykorzystywani. W takiej wiosce
trzeba żyć parę miesięcy zanim przyzwyczaimy się do nowej wibracji. Wracając do
domu i tu na medytację trzeba poświęcić trochę czasu (0,5 godziny, 1 godzina,
czasem 2-3 razy po godzinie ) i jest ucieczka w wewnętrzny świat. Tam powoli
stajemy się innym człowiekiem, jest inna wibracja, Duch nasz sam będzie nas
prowadził, będziemy tam mieć swój dom, on może wyglądać tak jak lubimy, bo tam
wszystko jest plastyczne. Tam może będziemy mieszkać sami, nie ma to znaczenia,
ale wreszcie będziemy sobą i powolutku tak będą tworzone sceny, byśmy się
odnajdowali w spokoju, radości, powoli będziemy przezwyciężać w sobie wszelkie
słabości, tak jak tu boimy się pewnych ludzi, to tam nie, a to ktoś nas zaprosi do ich
grona, z początku będziemy się bać, potem będziemy rozmawiać, potem stwierdzimy,
że to kaszana, a nie ludzie, tylko udają mocniejszych, chyba ze względu na bicepsy i
układy i powoli zaczniemy się w tym wszystkim odnajdywać. Jak będziemy się w tym
odnajdywać, nie wiadomo, ponieważ te przygody, to co będzie się działo, jest bardzo
indywidualne, a Duch będzie tak to tworzył, byśmy swoje słabości tam pokonywali.
Zbyszek wchodził w to na parę godzin dziennie, więc to wszystko pamiętał, okrzepł w
tym i harmider tego materialnego świata się skończył. Ale trwało to kilka miesięcy. Z
nerwusa, który nie panował nad myśleniem, miał 7000-8000 myśli na godzinę, w
wewnętrznym świecie się odnajdywał, rosła harmonia, spadały negatywne wibracje,
nagle zaczęły dopływać sygnały z zewnątrz i powoli się odnajdywał jako człowiek.
Otwierając oczy utrzymywał ten stan. Im tamten świat był wyraźniejszy, im więcej
czasu tam spędzał, czyli tym nasiąkał, to powróciwszy tutaj, dłużej to utrzymywał. Po
kilku miesiącach od tego co się zaczęło dziać, już nie musiał - dopiero wtedy zaczął
wzrastać duchowo, od pokochania siebie po… powoli to szło. Inaczej nie można, bo
wchodzisz do świata wewnętrznego, a myślisz o tym co było, jedna chwila, jedna
myśl, która cię łączy z tą Rzeczywistością i masz po modlitwie, to koniec. Jakie mogą
być twoje szczere chęci do walki o samego siebie, o to, by być doskonałą istotą
ludzką, skoro rzeczywistość cię przytłacza, energie i umysł tobą rządzą, one są
wszędzie, nie wejdzie się do modlitwy, nie utrzyma się tych stanów. Więc to co
zaczniemy robić tutaj, to zbudowanie wewnętrznego świata pod kątem Ducha i tak
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naprawdę, pomalutku, się przemodelujemy. Na dodatek tutaj trzeba byłoby dużo
czasu, to co robilibyśmy całymi latami, w modlitwie, jak wejdziemy - czasami
możemy zrobić to w ciągu jednego dnia. I to co najważniejsze, nie musimy się
spinać, nie musimy kombinować jak to ma wszystko funkcjonować. Mamy sobie
pozwolić żyć w tym świecie tak samo jak małe dziecko żyje realnie w świecie
zabawek. Ono odreagowuje, buduje nowe, psychologiczno-egzystencjalny wzorzec,
my byśmy nazwali go wzorcem energetycznym. My musimy zrobić to samo. Nie
wymyślamy nic na siłę, dajemy się prowadzić.
Zbyszek to będzie pilotował, jak ktoś z tego wyjdzie, daje znać, Zbyszek
sprawdzi, czy wszedł w świat niskich wibracji, czy cały czas jest w świecie
duchowym, bo wtedy wszystko się poprawnie dzieje, wtedy jak z jasnowidzeniem,
jasnowiedzeniem, czy z pismem automatycznym nam się wydaje, że ktoś nami
steruje, czy my to wymyślamy. W rzeczywistości tak, tylko my jesteśmy na poziomie
Ducha, który patrzy na nas i sceny podsuwa. Przed wejściem w modlitwę
sprawdzić napięcie, poziomy, ilość myśli, panowanie nad przestrzenią
egzystencjalną, te rzeczy, które mówią o naszej standardowej energetyce. Po
wyjściu z tego świata zauważamy zmianę tych parametrów. Tyle tylko, że nie
utrzymamy ich za długo. Trzeba tam się ugruntować, zakorzenić. Dwa światy mogą
się zlać, istnieć realnie i przy otwartych oczach wskakiwać tu lub tam, ale nim do
tego dojdzie, to trzeba być odbudowanym. Wtedy też znika, powolutku, to co
zbudujemy i otwiera się przestrzeń duchowa. Wtedy też powoli otworzyło się Miasto
Orin (u Zbyszka) ze wszystkimi swoimi naukami, ale Zbyszek wiedział jak to
funkcjonuje, jedno z drugim. Czyli to co dziś, to należy do Alei Zwycięstw i jest to
budowanie siebie od podstaw, pod kątem własnego Ducha. Po wyjściu z tego dobrze
by było podzielić się radami, żeby służyć radą tym, co się zaczyna tworzyć - innym.
Zbyszek sprawdza, czy wszystko to, co mówimy jest takie jak trzeba, bo
czasem może się włączyć umysł, prędzej czy później wyłapujemy co jest wartością
trwałą po tamtej stronie. W ten sposób odnajdziemy siebie z poprzednich wcieleń,
tych mocniejszych. O już będzie kontrola nad wolą, nad energetyką, to będzie niezła
kontrola nad ciałem. Jest to istotne, bo teraz jest przebudowa DNA, kończy się
fizyczna, energetyczna u wielu osób się zamknęła, duchowa. Tak, że wszystko to,
czego będziemy doświadczać, będzie przekute na świat realny, a nie, że trzeba to
mocno i długo jeszcze ugruntowywać. Stany od pokochania…, żeby w nas zostały,
trzeba to zapisać, ale przez to co my tutaj zrobimy, będzie to skrócone.
Musimy w to wejść praktycznie, odnaleźć siebie dawnych. Niektóre sceny będą tymi,
które kiedyś zaliczyliśmy, będzie to ten sam lęk, który będziemy przerabiać itd.
Pamiętajmy, że Duch - a w nim musimy się budzić - niczego się nie boi, ale nie jest
głupi i kiedy ma ciało i duszę do dyspozycji, dba o nie, ale balansuje, dla nas, na
wyższym stopniu ryzyka, dla Ducha nie jest to ryzyko, kalkuluje najdoskonalej w
danej sytuacji. Więc i później, w życiu konkretnie sobie radzi, ale budujemy siebie dla
siebie, by dojść do totalnej odpowiedzialności za własne życie. Nie można drugiego
człowieka poprosić nawet o „funt kłaków”, o nic, sami musimy zarobić, sami
zbudować, sami musimy się uzdrowić. Duch to potrafi, a my się w nim budzimy i
powoli odtworzymy, oczywiście z drugim człowiekiem, bo musimy świata
doświadczyć, jak on pomaga to jest OK., ale w przypadku człowieka obudzonego, to
nie jest wdzięczność ta fałszywa, Duch pomaga, bo chce i nie oczekuje żadnego
gratisu. W życiu egzystencjalnym tak jest, gdy dwie osoby się łączą, to chętnie
wymieniają się swoimi darami, ale to nie jest coś za coś tylko ja daję i jest OK. Tego
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się trzeba nauczyć. Musimy się odrodzić sami w sobie, później przy okazji, będziemy
przerabiać te sceny wzrostowe indywidualne, które już są bardzo do siebie podobne.
Wchodzimy w ten stan. Jak będziemy w nim długo, Zbyszek będzie kontrolował czy
ktoś jest w tym stanie czy nie.
Znowu wracamy do Boskiej piaskownicy, znowu stajemy się jako dzieci i
stwierdzamy, że największy potencjał istnieje w malutkim dziecku (Góra to
powtarzała ).
Sceny z karmicznej przeszłości, nawet scena kosmiczna. To wszystko jest
ciągle w nas zawarte. Głos : piekło i niebo jest w nas zawarte. Wybory, których
możemy dokonywać to jest wielki dar, to jest fenomen. Choć to jest planeta
czyśćcowa i nas niszczą, nie zwracają uwagi na nasze wybory, to takiego
doskonałego modelu przy dokonywaniu wyborów gdzie indziej nie ma. Na tych
planetach, gdzie jest cudownie, nie ma tyle zła, więc ludzie nie zdają sobie sprawy z
ciśnień, jakie są między Energią Jedyną i Energią Przeciwną, między człowiekiem
dobrym, a złym, wybory są łatwiejsze. Tu, gdzie niszczy się człowieka, on jest
totalnie ograniczony na poziomie duszy i Ducha, to gdy się go wyzwoli, może on
dokonywać potężnych wyborów na takim poziomie, na jakim gdzie indziej tego
doświadczyć nie może. Czyli w tej pułapce ciemność jest tak pewna swego
zwycięstwa, że nie dopuszcza do świadomości możliwości budzenia się ludzi, którzy,
niczym rycerze mogą zrobić wtedy co chcą, łącznie z odbudową własnej mocy. Ta
ciemna sieć, ten mechanizm działał dotychczas tak doskonale, że nikt obudzić się nie
mógł, więc wybory nie istniały, bo od dziecka każdy grawitował ku złemu, wybory
były egoistyczne, ku własnemu celowi, kochaliśmy z wyrachowania (coś za coś), nie
było nic czystego, brudne układy, uzależnienia. Taki jest model rodziny, osądy
państwa, tej sytuacji.
My obudzimy w sobie model prawdziwych wyborów, kiedy będziemy stać
przed kimś, nie będziemy musieli udawać. Gra pozorów, do której jesteśmy
przyzwyczajeni, wymusza na nas aktorskie rozegrania. W świecie, który zbudujemy,
można zrezygnować z gry, nauczymy się jednego, jaki jestem, taki się przedstawiam
myślą, słowem i czynem, to jest moja reklama. W świecie, który zbudujemy będzie
się liczyć tylko to, co jest.
Zeszło światełko. Siedzimy jak dzieci w przedszkolu, w otwartej przestrzeni.
Jest wysoka postać, kogo dotknie, ten usuwa się, jak do spania i znajduje się już w
innym świecie.
Są różne sceny mówiące o nas. Podpowiadają, że włączają się już indywidualne
programy i każdy będzie wchodził w inną rzeczywistość. Pokazała się duża, zapalona
świeca czyli to oznacza rozpoczęcie jakiejś nauki. To czego będziemy dokonywać
znajduje się jakby w jednym miejscu, na arenie, a postacie na trybunach będą się
przyglądać temu, czego będziemy doświadczać, będzie to dydaktyką dla tych co
obserwują. Są to doskonalsze od nas Istoty. Zbyszek udaje się do świata, gdzie
będzie zyskiwał większą odwagę, pewność siebie, zaufanie wobec samego siebie, jest
to wejście w świat, w którym będzie znów odnajdywał najlepsze fragmenty samego
siebie, by nakręcać siłę do działań.
Mamy dać upust swojej wyobraźni, bo jest to biel z naszego stwórczego
pasma, to oznacza, że Duch Całości nas prowadzi, steruje myśleniem, wyobraźnią,
wszystko się zaczyna. Każdy teraz zanurkuje w swój wewnętrzny świat.
Widać Pra-Ojca, więc możemy w tym nowym świecie budować siebie, swoje
przeznaczenie, to kim chcemy być. Skoro widać Pra-Ojca to oznacza, że będziemy tu
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w pełni kreować i możemy tez uzdrawiać innych ludzi, więc to też możemy rozwijać.
Możemy zacząć tworzyć Rzeczywistość przyszłościową, w której to, co nam nie
wychodzi, w tej Rzeczywistości zacznie wychodzić, możemy być szamanem, druidą,
który będzie pomagał. Tu możemy odnaleźć tę część siebie, która w świecie
materialnym dopiero zaczęła się budzić. Niech wyobraźnia nami kieruje. Mamy
zatonąć tylko w sobie, po wyjściu sprawdzimy parametry, jak obraz energetyczny i
duchowy został przemodelowany.
„Ci co są tutaj zgromadzeni, widzieli, że mogą wpaść w pułapkę luźnych
wątków i jedyną receptą na przezwyciężenie tego była wspólna praca.” (cytat z
duchowej książki Zbyszka ). Wiedzieliśmy, że będzie ciężko i, że jak będziemy sami,
to pracy nie wykonamy, natomiast w grupie łatwo jest sobie pomagać, da się
wyłapać tego sens i wspólną, grupową pracą ograniczyliśmy ryzyko niepowodzenia.
Przeleciały zdania (różne) mówiące o jednym: całym sensem tego co my tu
robimy, łącznie z naszym życiem, jest nabieranie doświadczenia.
My często boimy się doświadczenia, a to jest coś fantastycznego dla Ducha (a my się
w Duchu budzimy). Trzeba odnaleźć się, odnaleźć w sobie sens tego zdania, aby
odczuć magię doświadczenia, bo skoro sensem jest doświadczenie, to ono jest
doskonałe i chwyta tam nasze doskonałości. Więc wchodząc w doświadczenie, nawet
w budowę tego świata, wchodzimy w magię, w której zostaliśmy zrodzeni,
odkrywamy sekret naszej potęgi, kreację tworzenia Rzeczywistości, o tym mówimy.
To, że doświadczamy i, że budujemy doświadczenie już oznacza, że jesteśmy wielcy
jeśli tylko zaczynamy czuć miód, magię tego doświadczenia i to czym ono jest.
Prowadzą nas najwyższe nasze Siły. To jest odradzanie się naszej potęgi, czyli
nas, Światy, które będziemy budować mają dać nam to, czego jeszcze tutaj nie
mamy, to czego nam tutaj zabrakło tam musi zostać spełnione, a przy okazji
będziemy doświadczać innych ludzi. Jak zostały spełnione, dalej będziemy szli.
Jak się siedzi, nie jest się w stanie utrzymać tego świata, tego wejścia tak jak
trzeba, ale chodzi o to, byśmy się zorientowali, jak u nas się proces zaczął. Pójdziemy
leżeć i trzeba tak naprawdę, wyizolowanie wejść w ten świat, bez napięcia.
Niech każdy stworzy pokój, czy wieżę czy cokolwiek, co będzie pasmem
teleportacyjnym, gdzie będziemy się mogli włączyć w tym miejscu ze wszystkim, z ta
ziemią, czy z wyższym wymiarem czy inną planetą. Nasze sekretne miejsce, taki
kanał transkomunikacyjny ze wszystkim, to z tamtego miejsca będziemy
przeprowadzać działania uzdrawiające, z tamtego świata, nie z tego. Stworzyć to, bo
to ma duże znaczenie. To jest plastyczny świat wyobraźni i to się nam wyda mało
znaczące, zabawkowe może mieć ogromne znaczenie ( bo nawet masa, barwa tego
kamienia, ma swoje znaczenie ).
Teraz podpowiedzcie jak u was zaczęło się to tworzenie.
Osoba 1 z Sali: zostałem przeniesiony w inną Rzeczywistość, tam znikło
napięcie, nie było myśli, nic nie było. Później znalazłem się w tej Rz-ści i powstało
napięcie, rozedrganie, niepokój, więc zaczął wszystko z tamtej Rz-ści przenosić tu,
nagle wszystko zaczęło się uspokajać.
Zbyszek: pamiętajcie, my do tego świata będziemy teleportować wszystko.
Nauczymy się, że tamten świat jest tak samo realny jak ten, bo ten tak samo jest
śniony. Już Budda mówił, że to jest iluzja-maja.
Tam przeniesiemy powoli nawet ciało fizyczne i ono nie będzie dostępne nawet
działaniom zarazków z tego świata. To jest etap następny. Tu pokazali jaka jest
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różnica wibracyjna, będąc tam możesz się obudzić tu, zachowując parametry, które
są tam i są autentycznie twoimi, a tu są zaburzone przez wszystko co jest. Jak
obudzę się w tym świecie, a ktoś będzie mnie walić po głowie, to jaka będzie we
mnie wibracja ?, nawet ciało fizyczne będzie cierpiało, a tam tego nie ma.
Osoba 2 była na naukach Buddy.
Osoba 3 wybrała świat, gdzie poszła, uzdrawiała tam.
Dla osoby 2 zaczęli tworzyć świat, w którym ma być jako wróżka.
To, do czego Oni dążą, to nasilenie tego co będzie, doprowadzi do tego, byśmy
wieczorem byli istotami stamtąd, które tu przyszły. Czyli ta integracja uświadomi
nam, że to co jest tutaj, to jest obróbka systemowo-ciemno-materiowa, gdzie nas
niszczą, krzywią nasz wizerunek. Dzisiaj nasiąkniemy przynajmniej na tyle, tym czym
jest się po tej drugiej stronie, że wieczorem, jak otworzymy oczy, to będziemy ci
stamtąd, tutaj doświadczać tego wszystkiego, to będzie zupełnie inne patrzenie.
Powolutku to się obudzi.
Jak znajdziemy to swoje miejsce, to jest to kanał transkomunikacyjny ze
wszystkim. Więc stamtąd można przyglądać się ziemi, wchodzić do Orin, wejść, gdzie
tylko się chce. To miejsce jest bardzo ważne dlatego, że to jest tak jak ze Świątyni
Serca, wchodzisz do różnych drzwi, ale wszędzie jest inna wibracja. To miejsce, które
masz tam, też ma pełny skład wibracyjny, jak gdzieś się przenosisz, od razu to się
uruchamia. Z tamtego miejsca dziś będziemy uruchamiać uzdrawianie.
Trzeba wszystko pisać, bo jak się umysł włącza, to się wytraca (pamięć ),
szczególnie na początku. Musimy, tam będąc, pisać swój pamiętnik.
Dopóki człowiek się całkowicie w sobie nie odnajdzie, dla niego liczy się zdanie
ludzi.
Dla Jezusa nie liczyło się zdanie ludzi, dla palonych na stosie też, liczyło się
tylko zdanie Boga, ale oni przyszli stamtąd i to odkryli. A u was są wątpliwości do
tego, a co ludzie powiedzą, czy to będzie dobre. Dla człowieka, który stamtąd
przyszedł to nie ma żadnego znaczenia.
Przy naprowadzeniu, to forma kobieca jest mocniejsza, ale przy walce i
starciach potrzeba jest użycia mężczyzny, on jest bardziej bezwzględny, ale i życie
ma cięższe.
Do osoby 2: – tu, co jest najważniejsze albo odnajdziesz swój dom, łącznie z
tymi wszystkimi, którzy tam są albo budujesz swoje miejsce. To nie ma znaczenia,
ale to musi być rozbudowane i musisz zacząć tam być, bo tylko tam jesteś
prawdziwa, tam przyzwyczaisz się do siebie dawnej i będziesz mogła dokonać
wyboru, ta dawna, czy ta tu. Na razie znasz siebie tylko stąd i nie masz szansy, żeby
się zmienić.
Jaźnią posługuje się umysł i świadomość czyli Duch. Jak umysł fantazjuje, to
może czasami tyczyć się to pewnych obszarów energet., może tyczyć się to tego co ci
się ukaże, można nawet z poziomu umysłu wejść w niski, a bardzo rzadko średni
astral. To nas nie interesuje. Natomiast kiedy wchodzisz w te przestrzenie z poziomu
Ducha, to jest inna magiczna kraina, tu wszystko jest zmienne. Człowiek, który do
ciebie idzie, dochodząc może przyjąć kilka postaci, być żabą, lokomotywą itd. i w tym
jest cały przekaz. Obraz jest przekazem informacji, pojawia się też jasnosłowie, które
wykorzystujemy w piśmie automatycznym. Ważny jest obraz, trzeba nauczyć się być
obserwatorem. Jak budzisz się i wszystko obserwujesz, będąc powyżej poziomu 9, to
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widzisz to wszystko z poziomu Duchowego, tam są inne zasady funkcjonowania niż
tu, na poziomie duszy, energetyki. Jak budzisz się na poziomie duchowym, w tym
stanie czuje się energie wokół głowy, głowa rozszerza się, czyli mózg cały wtedy
pracuje, rozszerzanie zaczyna się od czoła, kiedy Stwórca uruchamia przednie płaty
czołowe. Wtedy, w tej synchronizacji wszystkości pojawia się prawdziwe
jasnowidzenie.
Może ci się wydawać - bo to ciągle jesteś ty - że fantazjujesz, a to Duch twój
przymusza cię do tego, byś tak, a nie inaczej, ale na poziomie duchowym
fantazjowała. To jest na początku, na początku musisz włączyć wyobraźnię, z tej
wyobraźni i mózgu tak samo korzysta Duch (do nowej osoby).
Modlitwa wprowadzająca nową osobę w jasnowidzenie: są pasma, łagodna
energia obejmuje powoli głowę, co jest dla nas podpowiedzią, że wszystkie komórki
mózgu zaczynają nadawać, łączą się i wtedy inteligencja gwałtownie wzrasta. Umysł
komplikuje wszystko i musi gromadzić info, Duch, świadomość tego nie potrzebuje,
bo ma dostęp do wiedzy.
Wyrazem kreacji jest forma albo istnienie, które się temu nadaje. (zmieniasz
jedną formą na drugą i zapominasz o tej, która była, bo ta nowa to jest pełna
forma).
Kontynuacja modlitwy:
Wchodzimy na powrót w sekretne stany, notować to, by tego nie stracić. Musimy to
przeżyć, w to wejść, poświęcić czas na zatonięcie w modlitwie.
Osoba 1 – ostatnio odczytywałem kilkanaście osób i prawie u wszystkich
zauważyłem, że dusza jest albo uwięziona w ciele albo poza ciałem, przywracałem
dusze.
Zbyszek – uważajcie na to co się teraz dzieje, bo są silne nawiedzenia w
organy wewnętrzne. Jak nie mają jak uwalać, to robią to, to jest masówka.
Na zachodzie, w Anglii i gdzie indziej masowo się ludzi teraz truje, oficjalne
zarządzenie jest we szpitalach nie leczenie osób powyżej 70 roku życia, są skazani na
wymarcie. Zaczęło się też mieszać UFO, znowu działają na jakiś falach, masowo
niszczy się ludzi. Zaczęło się w ubiegłym roku. Powiązane to jest teraz trochę z
ciemnością, dla nas. Chodzi o to, że nagle pojawiają się inne rodzaje przyczyn
chorobowych, nie ma bakterii itp., totalne nawiedzenie i rozwalanie szyfrów czyli DNA
i pada, tak jest poprzestawiane. Parę naszych osób miało to samo,
nawiedzeniówka („Z” i „W” 90 % - nawiedzenie ), w organach. Można uzdrawiać
na okrągło i się nie uzdrowi. Tu trzeba całkowicie czyścić, odradzać człowieka i ciało
fizyczne !!!
Wielu zapomina o tym, że ciało fizyczne to jest co innego. To jest tak, przyjechałam z
podróży, auto odstawiam, mówię „taka nawiedzeniówka”, czyszczę się. Wchodze
potem do auta, znów mną trzepie, bo nawiedzenie zostało (w aucie). Tym autem jest
dla nas ciało fizyczne, trzeba jeszcze oddzielnie działać na ciało, chyba, że my już
wiemy i działamy totalnie na całą istotę ludzką i wiemy, że ciało też w to wchodzi.
Tylko to gwarantuje zdrowienie.
Działamy, ale wiemy, że czasami też coś przeciwdziała, skutecznośc jest mała.
Osoba 1: kiedyś, gdy działaliśmy na kogoś, to były zapisy np. : 20 %, czy jak
teraz działamy to trzeba wykasować tamte zapisy ?
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Zbyszek: Nie. Działasz w Świetle, robisz to samo, ale doskonalej, z wyższego
poziomu, więc tylko poprawiasz to wszystko. Parę lat temu nie było takiej mocy, nie
było naprawiania DNA, teraz jak działasz, robisz wszystko, tworzysz zapisy
(sprawdzasz jakie kto miał i podnosisz). To robisz całkowicie, nie musisz robić
oddzielnie, bo wprowadzasz Boży Ład, a Boży Ład zawarty jest w Świetle, wtedy
wszystko się staje. W zależności od mocy duchowej, od mocy energetycznej dzieje
się tak, a nie inaczej.
Później musimy wejść w medytację i pismo automatyczne. Za parę miesięcy
będziemy całkowicie innymi ludźmi. Ci starzy, którzy tu siedzą i tak zostaną, ale nie
musimy z nich korzystać. Będziemy mogli korzystać z tych, których odkryjemy, bo to
co było, to ciągle jest. Skoro jest też to, kim byliśmy, nim się stoczyliśmy, to do tego
trzeba dotrzeć i to ożywić, ale dokonujemy wyboru co nam się podoba (jak to dobrze
tylko idzie i świeci i kocha wszystkich, a to złe tylko ze złością i nienawiścią klepie, a
do tego jesteśmy przyzwyczajeni ? ).
Ważne ! Jak my budzimy się, tak jak Paweł i jak chcą inni, to budzimy się na
poziomie Ducha. Duch kieruje się powołaniem czyli jak ma rzeźbić i robi tylko to (
chodzenie po wodzie go nei interesuje ). Cała reszta to jest tylko dodatek. Przy tym
co się teraz dzieje, a to jest uderzenie w uzdrawianie ludzi, to jest budzenie lekarzy i
tym się żyje od rana do wieczora i tylko wtedy utrzymuje się akumulator. Np. ja jak
działam, utrzymuję akumulator bardzo nisko, 5%, a to oznacza, że to co zrobię
osłabiam, natomiast jak będę wiedziała, że ja to jestem ja, po prostu i zadziałam, to
jestem w stanie akumulator utrzymać na poziomie 40 %, więc skuteczność
uzdrawiania wzrasta dwukrotnie. Nie ma myślenia o rodzinie itp. Dusza to jest dusza,
Duch to jest Duch i tylko tym żyje.
Dzisiaj (o ile nas tam podłączą) zobaczymy jak działa szpital, który otworzyli i
jak się tam ludzi wstawia, załatwia tę resztę. U Zbyszka akumulator jest przez szpital
w 80 % włączony, to jest silne.
Oni mówią lekarz, to lekarz w dzień i noc, śpi czy nie, tylko tym się zajmuje, w Duchu
tak jest, bo Duch to nie dusza, on żyje tylko konkretną kreacją. To się będzie budzić.
Jak ktoś ma zamiar żyć wtedy rodziną i innymi rzeczami, Góra go nie podłączy. To
jest oddanie się tylko sprawie. Ducha nie interesują ziemskie sprawy choć dla nich
tutaj zszedł, to jest totalne. To się powolutku w nas kształtuje, czyli my musimy
przyzwyczajać się do tego, że to jest kierunek nadany i nie ma innego.
Dlatego musimy się odzwyczaić od duszy i przyzwyczajając do Ducha, gwarantujemy
Im, że nie będzie rozbitej na wiele części uwagi. Cały czas musi być kanał otarty. W
tym działaniu uzdrawianie tyczy się ciała fizycznego, duszy i Ducha, a to oznacza, że
słowem, myślą i czynem nie tylko pomagasz ludziom, ale i tłumaczysz różne rzeczy, a
więc wahadełkowanie, jak sobie zrobicie, czy w inny sposób będziecie tłumaczyć jak
ktoś przyjdzie, to jest całkowite oddanie się budzeniu drugiego człowieka, tym się
tylko żyje. Duch żyje tym, co go kręci, więc jak w Duchu się budzimy to, to co
robimy, to jest jedno, gigantyczne hobby. Kto jeszcze tego nie czuje to znaczy, że
nie jest jeszcze w duchu obudzonym, a może duch ma inne cele niż dusza.
Trzeba uważać na tych, z którymi się pracuje, język za zębami trzeba trzymać.
To są ludzie zaprogramowani, oni nie przeskoczą siebie, to wdrukowany moherowy
beret. My dopiero teraz przywracamy dusze kopii czyli ściągamy duszę i ona dopiero
będzie mogła się rozwijać jak jeszcze się przerobi, to są ludzie, którzy w to nie
wierzą. Sprawdzać też nasiąknięcie ezoteryką (30 % to można rozmawiać), ale jak
będzie 70 % to jest źle, a powyżej to nawet nie mówić, że widzisz (pójdzie zazdrość).
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Tu jesteśmy doskonali, odtworzymy to odetchniemy i wtedy dopiero
uruchamiamy Światło, a tak naprawdę Ład Boży leci i to wszystko zmienia czyli
przenika drugiego człowieka.
Osoba 2: ja poczułam w modlitwie, że reflektor z tego serca bije, czy tak jest ?
Tak jest i tak nie jest. Jak my z poziomu Ducha działamy to i tak nas nie ma, ale to
jest zręczne tłumaczenie dla umysłu, by go oszukać, podporządkować, by uwierzył,
że to co się dzieje jest, a energie i tak, mimo wszystko, z nas lecą, na poziomie
energetycznym choć inicjujemy z poziomu Ducha. Czyli wbrew pozorom, wizualnie
20% tego co istnieje naprawdę, natomiast w sensie 100 % - ale nie jesteśmy w
stanie tego ogarnąć, nie jest to ważne (nie musimy wiedzieć z czego jest silnik
zbudowany, ważne by jeździć ). To uproszczenie.
Teraz odnajdziemy się znowu (ciąg dalszy medytacji) w tym świecie, w którym
byliśmy w czasie medytacji, jak leżeliśmy. Musimy się odnaleźć w tym miejscu, gdzie
byliśmy, gdzie najlepiej nam się działało, taka enklawa ciszy i spokoju, nawet w
tamtym świecie, gdzie ten port komunikacyjny.
Jak tam się odnajdziemy, mamy napisać taki pamiętnik, czy podpowiedź co do czego,
ale to się będzie tyczyć tylko tamtego świata i tylko nas. Żeby nie było odniesienia do
tej Rzeczywistości, ta ginie, to inna część naszej Istoty.
Zanurkujemy tam, gdzie byliśmy, włączymy pismo automatyczne i piszemy to, co
napisać mamy. Obudzimy się tam i będziemy wiedzieli kiedy pisać. To będzie tyczyło
się tylko tamtego świata, zapomnieć o tym, że będzie kolejna rzecz. Ma tak być dwa
razy, ale ma tak być. Nasze życie tam, nasze życie tu, to są dwie oddzielności, które i
tak są wspólnie ciałem połączone. Pozwalamy, by sama ta poprzednia medytacja nas
przywołała. Pierwszy raz nie my będziemy szukać tej harmonii, tego wejścia w tamte
światy, a odwrotnie: pozwalamy, by tamto - co przecież istnieje - nas przywołało. To
„tamto” wyrwie nas z tego świata i znowu będziemy aktywną częścią tamtej, naszej
Rzeczywistości, czyli obudzimy się w tej wizji (każdy swojej). Odnajdujemy się tam,
ta siła wie, w którym miejscu nas obudzić. Powoli wejdziemy w tę scenę i jak już
będziemy wiedzieć kiedy i co napisać, otworzymy oczy i zaczynamy. Jak się to traci,
znów zamknąć oczy i w to wejść. Zbyszek utrzymuje wibracje, ma tak być.
Zanurzamy się w swoim. Ta fala zalewa nas wszystkich, czyli te same przestrzenie, te
same poziomy wibracji ukażą, choć różne, różne sceny i różne światy, ale to ciągle
jedno, to samo pasmo. To płynie od Stwórcy, bo widać głowicę, pięknie to wygląda,
to jest uspokojenie dla duszy, a to oznacza, że to w co teraz wejdziemy, to istnieje,
po drugiej stronie, naprawdę. Czyli to będą wyższe pasma istoty energetycznej, która
nie ma już ciała fizycznego, ale jeszcze ciągle w cząstkach energetycznych żyje. My
wiemy, duch doświadcza swojego życia poprzez duszę, ale nie zawsze dusza ma
ciało. My się obudzimy w części siebie, która nie ma już ciała fizycznego. Oczywiście i
tak będzie to przetransformowywane, bo to czego doświadczamy jest tylko cząstką
prawdy, niemniej ważne, by sens, by przemiana, by coś co jest korzystnego się
wydarzyło i objawiło tutaj, przy okazji w tej i tamtej Rzeczywistości.
My, będąc tam napiszemy coś dotyczącego nas tam, to znika. Jesteśmy tylko
tam - kolejny, żywy pokój, do którego już zawsze będziemy mogli zaglądać.
Przyszła taka duża postać duchowa, siedzi przy nas. Będzie pomagała nam w
tym wszystkim się odnaleźć. Będzie OK.
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Jest radość - fizyczna taka, którą znamy - radość z tego, że tam pomożemy
zmieniać, że tam jesteśmy, żyjemy, że tam będzie to co chcemy.
To są wysokoenergetyczne światy, tam nasze marzenia się spełniają. Tam nie
ma zagrożeń takich jak tu, jest samo życie. Dwoje z nas tam i tu żyje.
Mamy Ciała Chrystusowe aktywne w 60%. To nam umożliwia przeskakiwanie
między własnymi ciałami i polami, żyjemy tu i tam. Odkrywamy siebie nowych,
wielowymiarowych. To co piszemy, piszemy ze swojej Rzeczywistości (naprawdę).
Podnieśliśmy poziomy, idzie z głębi duszy, z głębi Ducha.
Możemy nawet zajrzeć w przyszłość tego „naszego tamtego świata”.
Powoli tworzy się wejście do Biblioteki Wiedzy, bo jest 15, 16-stka. Za chwilę
będziemy wyłączeni z tego, bo nasz poziom tu i ten, w którym jesteśmy, to są
poziomy doświadczania życia. Za chwile, powolutku, będziemy się odnajdywać w
Bibliotece Wiedzy, ale tam nie ma wejścia dusza. Na poziomie Duszy nie będzie to
miało znaczenia dla ciała. Możemy tu w tym miejscu być i coś przekazać. To jest tak,
jakby te wszystkie info - co są zawarte - wypełniały tę przestrzeń i to o co nam
chodzi nagle się pojawi. Oni powiedzieli, że w ten sposób tu - tylko mamy być
całkowicie oddzielną istotą, my nie powiązani z Rzeczywistością, ale do niej należący,
nie muszący się objawiać, ale mogący tu się objawiać. Czyli teraz, jak znaleźliśmy się
w Bibliotece Wiedzy, jako coś pośredniego między formą, a istnieniem, jako coś, co
należy do całości, a jednocześnie może sobie wybrać przestrzeń, w której się objawi czy będzie czynne, my tu musimy się odnaleźć jako coś takiego wyjątkowego, co jest
totalnie od wszystkiego niezależne, nawet od innych swoich powłok czyli ciał, duszy
itd. Po prostu tu jesteśmy. Ta wiedza tu zgromadzona, ona jest. My teraz musimy
zrobić dziwną rzecz, tam daleko z Biblioteki Wiedzy, która znajduje się w Mieście
Orin, tam gdzieś widać planetę Ziemia i tam gdzieś żyje sobie ciałko, ciało-dusza,
które nosi między innymi, nasze Imię, doświadcza, przeżywa, ale właściwie to mamy
i nie mamy z tym nic wspólnego. To jakby pszczółka, która doświadcza czegoś tam,
wielu rzeczy nie rozumiejąc i nigdy ich nie zrozumie. My tutaj, nagle, będąc w tym
miejscu otrzymamy pewną informację. Ona, jest od 2-6 poziomu Biblioteki Wiedzy, to
może być jedno zdanie, jedno słowo, a my jesteśmy radośni, po prostu tu jesteśmy.
To co poczujemy, to co się pojawi, prześlijmy jakby nie tej osobie tam, tylko sobie.
To jak ktoś nam by odradzał sekret tej pszczółki noszącej nasze imię, która tam, na
planecie Ziemia czegoś doświadcza. Tu nagle odczytamy 1-2-3 zdania, które będą
sekretne, mówiące o tej pszczółce, ale jej tego tutaj nie przekażemy. To jest dla nas
info o pszczółce, która jest częścią naszego paluszka. To się pojawi i to napisać, to
może nie mieć nic wspólnego z życiem doczesnym tylko w ogóle z czymś sekretnym
albo instrukcją. Przekazane jest to tam dla nas, do naszej świadomości, do naszej
wiedzy, spływa to, co jest tą wiedzą ogólną. To jest cenne ponieważ tutaj też
powinny być drogi zawarte dla Syna Bożego. Nawet możemy ujrzeć przejścia,
zobaczyć jak coś zrobić, mieć totalną, konkretną instrukcję. To jest coś pięknego, to
dla nas.
Pojawiła się dziwna Postać, jest biała, ale to biel nie z tego świata, to jest
jakby istota pośrednia, jak ktoś, kto przewozi zmarłych na druga stronę, tak to tu
potrafi istotę ludzką, czyli dziecko Boże, przerzucić w Poza-Rzeczywistość, do Syna
Bożego. Ta Postać jest między tymi dwoma, wielkimi wymiarami. Ta Postać, jak coś,
podyktuje nam ten tekst. Powie nam niczym wielki przyjaciel, nauczyciel, powie o co
chodzi, co tutaj jest cenną wskazówką dla nas, o nas na Ziemi.
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Ta Postać Zbyszkowi powiedziała: „I nie będziesz miał Bogów cudzych przede mną”,
jest tylko Ojciec i znika całe napięcie (nie Kowalski, papież ). „I wybawisz od złego to,
co wybawionym zawsze było” chodzi o powołanie, o Zbyszka działanie, on
doświadcza życia i choć to jest iluzja, doświadcza i rozwija swoją prawdziwość, choć
robi co i tak zrobionym jest. Postać chodzi i pomaga pisać! To co będziemy pisać ma
bardzo głęboki sens, choć zdania mogą być proste, naiwne, ale głębokie że aż trzęsie
człowiekiem. Jakby np. ktoś powiedział „i będziesz kochał”, mówimy, to jest
normalne, ale gdy przychodzi czas gdy kochanie się budzi, to wstrząsa istotą ludzką,
otwiera się głębia, w tym przekazie. Przestrzeń w Bibliotece Wiedzy jest zostawiona i
otwarta, cały czas aktywna i można przyjść tu wieczorem. Jest czas przemian
dotyczących innego odbioru świata, postrzegania, czy odnajdywania się, jakby to
było pełniejsze. Poznajemy nową technikę i to się zapisuje.
Postać mówi, że możemy dostać przesłanie odnośnie iluzji, jak chcemy żyć w
iluzyjnym świecie, jak i uzyskiwać prawdę – mówi - stawiać na prawdę. Świat iluzyjny
też ma ogromne znaczenie w świecie duchowo-energetycznym ponieważ jest mu
równoważny i mówi o tym, do czego człowiek dąży, jakim jest, jakimi priorytetami się
kieruje. To jest czymś takim samym jak nasze doświadczenia w tym życiu. Prawda
jest ważniejsza, bo iluzja dotyczy czasu przeobrażeń.
Wchodzimy w następną rzecz. Wracamy do świata, w którym byliśmy
poprzednio, pisaliśmy do siebie. Z poziomu 16 spadamy do 12/13, ale to jest ciągle
poziom Wyższych Sił Duchowych, a więc do poziomu Stwórcy. Dusza doświadcza
wszystkiego, a więc my tam jesteśmy duszą. Patrząc z chmury, zobaczyć w dole
Ziemię i tego fizycznego Duszo-człowieka, którym są ci, co teraz zatonęli w
medytacji. Powiedzmy im coś, wskazówki, to co chcemy powiedzieć, przekaz, a
ptaszki zaniosą im te wiadomość. Przekazujemy z wysokiego, duchowego zamku, info
do tych prostych ludzi na dole. Info pojawi się w głowie, napisać to i przekazać im,
żeby im było łatwiej. Działamy z poziomu Jaźni, to jest czysty duchowy przekaz.
Jesteśmy w Bibliotece Wiedzy na drugim poziomie, to są cenne info. Ważne, by te
pasma były w nas zapisane.
Powoli powinniśmy zauważyć jak się rozpadamy, jakby nasza postać,
obecność, świadomość rozpływała się, zniknęła, nie ma, zostało tylko światełko.
Światełko zostało z nas w Bibliotece Wiedzy, albo Biblioteka Wiedzy zniknęła i
zostawało tylko światełko, nasza postać na ziemi znikała, zostawiając tylko światełko,
wszystko znikało i zostało tylko światełkiem i nie było tęskno, to co było to jakby
migawka, zdjęcie. Kiedy zejdziesz do mrówki (w mrowisku) i będziesz w niej obecny i
mając jej świadomość, będziesz całość postrzegał przez pryzmat jej doświadczeń
oraz zbiorowej duszy. Jeśli tu będziesz ewoluował, będziesz pracowity, dbający o
wszystkich itd., wtedy będziesz mógł się budzić na poziomie duszy zbiorowej
mrowiska i to wszystko, co możesz osiągnąć - tu nie ma Ducha. Podobne przeżycia
będziesz mieć z poziomu pszczółki.
Jeśli będziesz świadomościowo budził się i obecnościowo na poziomie duszy
człowieka - tak będziesz pojmować ten świat. Ale nagle to znika, gdzie ty masz się
obudzić, na jakim poziomie masz skoncentrować swoją obecność i świadomość? A po
co chcesz? Patrz, wszystko znika, zostaje tylko Światło. Człowiek czyli duszo-człowiek
żył w świecie wyborów, jak u mrówki, pszczółki, to była forma jego istnienia, kraina
wyborów, wieczne zmaganie się ze złem i dobrem, dusza idzie na zatracenie, to
znowu się odzyskuje, taki mętlik, tak jak budowa komór, kamienie królowej w
mrowisku, to było doświadczenie duszo-człowieka. Ale tu u góry jest Światło, to

Skrypt warsztatów autorskich Z.J. POPKO rok 2013 © www.popko.pl

15

Światło niczego nie potrzebuje, ale ono jest Ładem Bożym. Pojawia się Złota
Kolumna, to Światło na szczycie, ten piękny reflektor i ten Chłopczyk, Bóg-Twórca
stojący, ręką wskazuje na wejście do środka tego Światła i my tam fruniemy. Mamy
jakieś tlący się tam echo ludzkich doświadczeń, może zapis mrówki, nie ma to
żadnego znaczenia, bo nie ma na razie innego, nie potrafimy odrzucić ciągle tej
naszej obecności i tej świadomości, którą wyżynaliśmy w toku tego życia. To ciągle
gdzieś w nas pokutuje, ale Bóg-Twórca powiedział „przechodźcie” i my wpływamy w
to światełko i przepływamy na drugą stronę. Tu nie ma nic, bo tu jest wszystko to,
co byśmy chcieli wybrać, ale to co najważniejsze, tu jest tylko Światło, tu jest spokój,
tu jest świadomość Boska. Ponieważ to jest obszar totalnej kreacji, to nie widzimy tu
niczego, ponieważ niczego jeszcze nie stworzyliśmy, ponieważ świadomość ta nie jest
obudzona w wyższych rejestrach samej siebie przeto i nie widzimy dokonań innych.
To jest kreacja. Gdzie są dokonania innych, które możemy widzieć na poziomie
naszej świadomości? Na zewnątrz tej Złotej Kolumny, kiedy staniemy - tam jak Bóg i
popatrzymy na to wszystko, co zostało stworzone przez Boga-Twórcę. To Światło, ta
kreacja, kreacja, która bazuje na Ładzie Bożym. Kiedy jesteśmy w tym Świetle w
środku Kolumny, tam po drugiej stronie, tam, gdzie istnieje tylko coś najczystsze czyli kreacja, to tu nie ma nic, ponieważ coś, co zostało stworzone przejawia się,
manifestuje na różnych poziomach obecności, świadomości tam, w Rzeczywistości, i
tam możemy być mrówką, pszczółką i człowiekiem. Tam jest nieskończona ilość
form, w których możemy doświadczać przejawów życia, w tym się zatracić. Tu jest
gigantyczny film, w którym się uczestniczy, którym się żyje, to jest życie. Natomiast
tu jest Światło i my w tym Świetle powstaliśmy, tu my jesteśmy. Tu pozwolono
obudzić nam się, na tym poziomie obecności i na tym poz. świadomości, który jest
nam dostępny, w którym już uczestniczyliśmy, czyli, w którym byliśmy czynni,
aktywni, a jednocześnie na tym, który jest najbliższy naszemu sercu (Oni się
uśmiechają, jakby ktoś filtrował info i się cieszy). Tu, w tej kreacji odnajdujemy
cząstkę swojej, Syno-Bożowej kreacji. Oni mówią tak: schodźcie do Wieczernika.
Pokazują z góry Wieczernik, a tam jest Jezus i pokazują stół i Święty Grall - choć to
co jest w Świetym Grallu jest też na placu (jakby na tym placu było też centrum
mocy), tu jest taka gigantyczna kula, falująca, energie, wyładowania, pięknie to
wygląda. Ludzie, energie, które na placu tym są, nie widzą tej gigantycznej kuli, tylko
coś jak ten święty Grall, on jest i tu i u Jezusa na stole. Mówią, przygotowaliśmy wam
prostą rzecz, co chcecie, co jest najbliższe waszemu sercu? Wy szamani Boskich
pasm pojednania, ogólnie kapłani-lekarze, to jest najprostsza droga do nobilitacji i
najprostsza droga pasowania, tego chcecie? Zejdźcie tam, do Jezusa. Pokazują sceny
z poprzednich modlitw, gdzie byliśmy pasowani na lekarzy, taki blichtr. Mówią, wy w
skromności zróbcie to tutaj, podejdźcie do Jezusa, znajdźcie się tam.
To Światło, którym jesteśmy w Złotej Kolumnie, tu gdzie jesteśmy obecno-świadomi,
my tutaj dokonujemy wyboru: nie chcę już żyć problemami itd., ja chcę obudzić się
jako lekarz, duchowy lekarz. Kto jest gotowy, to w Wieczerniku za chwilę się
odnajdziemy, podchodzimy do Jezusa i pytamy, czy możemy nimi być. On powie jeśli
dostaniemy tę funkcję, jeśli jesteśmy gotowi, siadamy za stołem. Jest cichutko, tu nie
ma stanu tej podniosłej radości fizycznej, bo już jesteśmy w Wieczerniku, ale ciągle
jest to Światło ze Złotej Kolumny, jesteśmy jakby inni, jakby nieobecni, to wszystko
tu jest takie oczywiste, proste, tu nie ma przeszkód, chcesz to masz, chcesz
doświadczać, doświadczaj. Tu jest przestrzeń wyznaczona dla czynności Ducha, on tu
mówi co chce robić. Kto jest gotów - uklęknąć przed Jezusem, jeśli się zgodzi,

16

Skrypt warsztatów autorskich Z.J. POPKO rok 2013 © www.popko.pl

odczujemy energię w dłoniach do przesuwania przestrzeni, wszystko się stanie. To co
było w poprzedniej modlitwie się staje, to już wchodzi w skład duszo-człowieka czy
Istoty Ludzkiej, całego Dziecka Bożego, to do niego należy. To jakby mówił: tak chcę
i tym się staję - spokojnym, obserwującym, korzystającym z Jezusowej magii Ducha
Świętego, bo to tak tutaj można nazwać. To Światło jest po to, by szło, bo ono i tak
jest wszędzie, ale wybudziło się pośród tych, którzy o Świetle zapomnieli, zapomnieli
że mogą być zdrowi, że mogą nie dokonywać wyborów. Mogą poznawać różne
warianty, ale zawsze - bo sobie tego zażyczyli - iść drogą ku Bogu, ku Światłu.
Wszystko się upraszcza, a my lekarze duchowi, a więc lekarze fizyczności, lekarze
duszy i Ducha będziemy mogli uruchamiać w nich to, o czym oni zapomnieli: Ład
Boży, Światło, Całość, Sen Ojca o Jego Dziecku.
Zbyszek dostał coś, co przejawi się w jego świadomości jutro, stało się to
wartością trwałą, będzie dodany mu nowy rozdział.
Tu wszystko jest prawdziwe, tu nie ma naciągania - coś ma nie wyjść to nie
wyjdzie, duchowa oczywistość.
Szpital otworzył swoje podwoje dla nas, bo pierwsi mogli się tutaj dostać o
12:10 wczorajszego dnia. Ten szpital to zbiorowy szpital dla ludzkości, dla człowieka
na planecie Ziemia, to jest oddział, to jest tak, jakby tutaj wreszcie pojawili się
lekarze duchowi i ordynator, którzy mogą to prowadzić. Jeśli się będzie kogoś
uzdrawiać to najpierw totalnie się go czyści i tu go stawia. Dotychczas Zbyszek stał
przy drzwiach wejściowych i nie mógł wejść na salę, mógł tylko ludzi wyczyścić tu
wstawić. Czyli całkowicie odrodzonych, wyczyszczonych, z wyczyszczoną przestrzenią
- czyli po wprowadzeniu Jasnej Płaszczyzny. Takich ludzi tylko można tutaj wstawić i
oni będą uzdrawiani. Od razu akumulator podtrzymuje całe działanie, od razu jest
tutaj cudownie. Ci, którzy zgłosili akces, to tutaj jak chcą, mogą już działać na jakieś
osoby i je tu wstawić. Utrzymywane jest tu działanie z ochroną, ale i tak powiedzieli,
raz dziennie otworzyć przestrzeń - jeśli ludzi się tu wstawiło - znaleźć się tutaj i
zażyczyć sobie, tak jak wizytę lekarza na oddziale (który podpowiada co trzeba), tu
tylko mówimy leczenie i wszystko tu jest, ludzie ci są zdrowi i koniec. Wiemy, że są
pod opieką Światła, pod opieką Istot Duchowych stąd. My mamy tylko przypomnieć
raz dziennie. Trzeba całego człowieka tu wstawić bez względu co i jak i trzeba
całkowicie uruchamiać zdrowienie w ciele fizycznym, duszebnym i duchowym.
Czyli po odrodzeniu istoty i wyczyszczeniu, całą wkładamy i łącznie z egzystencją ma
być tu naprawiana.
Symbolika hierarchiczna jest taka :
- lekarz duchowy
- ordynator duchowy
- dyrektor szpitala – Jezus
- minister zdrowia – obejmuje całą ludzkość, nie na tej Planecie, całą ludzkość, która
doświadcza u tego naszego Stwórcy.
Te energie są tu, to Światło - wszystko jest. To tak, jakbyśmy my, którzy się znamy,
którzy przyjechali na warsztaty, jak by ci zniknęli i pojawiła się inna Istota, jak był
duszo-człowiek tak jak w tej chwili jest duszo-Duch, przeskok, jest się innym, jest
dobrze, jest dziwny stan. To jest jakby aktywne trwanie.
W korytarzu Świątyni Serca jest dużo ludzi, komentują to wydarzenie, są spokojni,
tylko ujrzeli to, co tutaj jest. Tu zachodzi coś, jakieś wydarzenie, które ma sens, jest
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zapisane w historii Miasta Orin, a w przyszłości będzie to zapisane na Planecie
Ziemia, fizycznym tekstem.
Wieczernik znika, ale nic się nie kończy, nic na co zwracam uwagę to jest.
Dobrze czujemy się w trwaniu, że się jest. Nie ma pytań o Światło, Ład Boży, w tym
jesteśmy. Nagle wszystko jest. To jest stan nasycenia, to jest duchowy stan
odnalezienia siebie. Co chcesz - jest, nie ma napięcia. Skończyły się poszukiwania,
rozterki.
Modlitwa cały czas leci, choć to przerywamy.
Sprawdzamy kogo Jezus przyjął. Dzisiaj można było otrzymać różne rzeczy, to
nie jest tak, że my chcemy być tylko lekarzami. Wiele rzeczy, pasm jest w nas, które
już mogą zostać otwarte. W tej chwili mówimy tylko o Lekarzu-Kapłanie.
To co Oni mówią, żeby się nauczyć działać kroplą Światła czyli Ładem Bożym
wygląda jak płynne światełko, takie, że to sprawia wrażenie wody.
Lekarze, to są ludzie oddani sprawie, potrafiący stawić czoła ciemności w środku
lasu, nawet jak ludzkość wymrze i zobaczą wilki wkoło siebie. Czasami nie podjęcie
decyzji czy strach - choć człowiek jest gotowy - już od razu coś ucina.
S….. w 100 % został przyjęty i jest, ale jest nieaktywowany. Musi poczekać na
tę chwilkę, kiedy, zacznie działać, ale jest.
Mówi E…: (jak u S…. ). Podejmuję działanie.
Działam na wątrobę A….., po staremu.
Stan zdrowia: lekka choroba…..
Po działaniu - skupiłam się na wątrobie, nie poczyściłam całej.
Najpierw całą osobę wyczyścić, z przestrzenią, a potem działanie na wątrobę na całą
istotę, odradzać, uzdrawiać (wliczając w to przestrzeń fizyczną i ciało
egzystencjalne.)
Zostanie jeszcze 40% choroby, działanie trzeba jeszcze powtórzyć.
Ja, nie umiem się skoncentrować.
Zbyszek: nie jest to potrzebne, ale nie uruchomiłaś wszystkiego.
Działałam jako E…., która duchowo uzdrawia.
Za chwilę będę działać jako lekarz.
Uruchomiłam puls życia w 20%, przy tym jest materializacja.
Z tego zostanie tylko 3% czyli jeszcze akumulatorem nie podtrzymuję, jeszcze nie
umiem tym żyć.
Wchodzę ze Zbyszkiem modlitwę:
Jesteśmy tak, jakbyśmy weszli do zaczarowanego miejsca choć tu jest biel i
nic nie widać tylko słyszymy: A czego tu chcecie ?
Przyszliśmy uzdrawiać. A czy wiecie, że rozmawiacie sami z sobą, to, to czego
chcemy było od nas? Tak, było od was, przekomarzacie się sami ze sobą. Mówią,
weźcie portki w garść i idźcie do roboty. Jesteśmy na oddziale jak w filmie „Nasz
dom”, idą ludzie, patrzą i poznają nas wszystkich. Ja idę obok Zbyszka i się budzę,
jakby owieczka weszła i nie wiedziała gdzie jest, ale zaczyna patrzeć i nie wie co się
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dzieje. Innymi słowy: boję się obudzenia własnych wibracji, boję się, że nie podołam,
ale to wynika też z odpowiedzialności.
Siadam przy stoliku i nie dowierzam. Zbyszek mówi: nie szkodzi, chodź. Tu taka kula
niczym księżyc się pojawiła, niczym przy zaćmieniu księżyca, światełko po obrzeżach,
takie czarne po środku, to czarne znika i zostaje tylko światło. Ktoś na Ziemi woła,
uzdrów, to A…. ze swoją wątrobą. Moc jest tu, tu już wszystko jest (w tym
korytarzu), tu jestem jako lekarz duchowy. Najpierw otwieram rękami przestrzeń
czyli jestem w świecie obecności A…., tam gdzie ona jest, w tych poziomach głębi,
płaszczyznach ciała. Otworzyłam i jestem tam, gdzie ona jest obecna i gdzie jest
umieszczona jej świadomość. Teraz stąd, totalnie ją wyczyszczam, odradzam (ciągle
jestem na oddziale i stąd to robię ) i teraz, jak już to zrobiłam, mówię: ciało totalnie
zdrowe, wątroba totalnie zdrowa i zostawiam ja na oddziale. Zaraz po nią tu przyjdą.
Totalnie zdrowa, mówię, bo to już jest. Wycofujemy się ze Zbyszkiem, ale
obecnościowo i świadomowościowo zostawiamy siebie na oddziale. Tam jesteśmy.
To nie może zniknąć, a częścią naszej obecności i świadomości wracamy tu.
Odczytujemy wyniki tego działania działanie na full, puls życia uruchomiłam na
poziomie 30% i nie spada, bo zostawiłam w duchowym szpitalu, ale jak tylko
zapomnę o tym co się dzieje, zacznę żyć sąsiadami itd., puls spadnie, ale do 20 %.
To oznacza, że my musimy być aktywnymi cały czas w tej pracy, w tym szpitalu,
lekarz jest i zaczęła się prawdziwa robota. Prawdziwy lekarz to tylko tym żyje (takie
skrzywienie zawodowe). Tu ma być to samo, mam zostać i wtedy utrzymam cały
czas. Na dodatek walczymy o to, by to podnieść. Mój akumulator w poprzednim
działaniu włączyłam na 30%, a by mi spadał na 10%, teraz mam na 90% i przy
moich wahaniach będzie się wahał od 70 do 90%. Jak przyjechałam byłam skuteczna
w 30 % w różnych chorobach, tak teraz w 80%. A to jest dopiero pierwsze wejście.
Od Strumienia Energia Jedyna jest też Światłością.
Moje teraz parametry, jakie utrzymuje w tej chwili Góra czy Miasto Orin poz. mocy –
13 (niepełna 14) – przemienienie, resztę powolutku nadrabiamy, bo teraz to my się
zajmujemy tym, a na samych warsztatach to my będziemy zwracać uwagę na
wzrastanie. Pokochanie i te inne stany czyli coś, co nie do końca funkcjonuje, w sobie
mam pięknie zapisać.
Teraz odczytamy, kto chce, jakie info ściągnęliśmy w tych trzech stanach, kiedy
byliśmy w tym i innym życiu, kiedy byliśmy w Bibliotece Wiedzy i co przekazywaliśmy
sobie, jakie info i trzeci raz kiedy my stamtąd też przeczytaliśmy info dla wszystkich
tu.
Ten świat, w którym byliśmy to 9 poziom, najwyższy energetyczny, to poziom
Raju. Ale to jest ciągle poziom kiedy Istota wzrasta, choć ostatni.
Potem mówią Niebo - bo już zaczyna się poziom 9, czyli przestrzeń duchowa, od 9-12
ciągle wzrostowa, gdzie Istota Ludzka się doskonali. My tu żyjemy na poziomie 1-3,
czyli pierwszy, drugi i trzeci, a trzeci to jest niższy Astal.
Oni powiedzieli wyraźnie: że w tamtym świecie iluzja, tak jak w nas
fantazjowanie jest czymś pięknym (dla A… ). Przecież jak będziesz tam np. przybita
do krzyża czy zamknięta w więzieniu jak kiedyś, kiedy możnowładca za byle co
zamykał, to wtedy fantazjujesz, żeby sobie ułatwić, wyjdziesz, przetrwasz itp., dzięki
temu fantazjujesz i ta fantazja ma sens, jest budująca, wspomagająca. Tak samo w
tym świecie tutaj iluzja, jak jest właściwie tworzona, też może być budująca,
wspomagająca i ona ma znaczenie. To wyraźnie w modlitwie nam podpowiedzieli,
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tylko trzeba sprawdzić, bo my mamy się orientować tylko i wyłącznie na prawdę,
choć iluzja też potrafi być budująca. Można sprawdzić ile z tego było iluzji, a ile tej
prostej, niezachwianej prawdy, bo my musimy tym lecieć, choć iluzję dobrze jest
wykorzystywać.
Czyta A….. – odnalazłam swój początek, ten kamień, to miejsce to mój kamień
filozoficzny. Jak obracam się na tym kamieniu, to reflektorem omiatam światłem co
tylko chcę…
Stań się Magiem, a wszystko zaliczysz (był Ktoś, kto pomagał), wzywaj mnie zawsze,
a pomogę ci.
Do tego na dole: odrzućcie złość, gniew, oglądajcie ten cudny świat kolorów, radości
i cieszcie się wspólnie z tego dobra. To był normalny, czysty przekaz ( bez iluzji ).
Przy szpitalu jest też lecznica dla zwierząt i można też zwierzęta wstawiać, ale
do lecznicy. Nie ma tego samego działania na zwierzęta, co na ludzi.
Inny przekaz: wyłącz myślenie, czuj, doświadczaj. Analizując oddalasz się od Ojca,
kochaj mnie i bądź, akceptacja i pokora niech w tobie się umacnia i rozwija, nie
walcz, poddaj się, zaakceptuj. Do wszystkich – Ojciec: kocham Cię takim, jakim
jesteś, nie zaprzeczaj temu.
Zbyszek: to możecie sobie zapisać, bo zapomnicie o tym, bo u Ojca tak jest,
autentycznie. On cały czas śle miłość, dary i czeka, tylko my ich nie chwytamy przez
niskie wibracje. Ale pięknie tu, to jest czysty duch, co mogła ująć, ujęła.
”Ojciec kocha cię zawsze takim jaki jesteś i nie zaprzeczaj temu”,
a my cały czas zaprzeczamy myślą, słowem i czynem.
Inny (do wszystkich): „Rób to co lubisz, kochaj, co daje ci radość, bo to jest miłe
Ojcu”, to taki czysty przekaz, ogólny, ale konkretny, bo te zdania tutaj, które są, już
uruchamiają coś w człowieku. Są zdania uruchamiające i są zdania opisujące, a te
tutaj są głębokie (komentarz Zbyszka ).
J…., stał się Buddą, w Świątyni Serca usłyszał słowo „Budda”. Powinien J….
sprawdzić, bo są dwie drogi, Budda szedł drogą wsparcia Opatrzności, a Jezus drogą
budowy boskości w sobie, był Bogiem, koniec.
Jeśli wybierzemy nie ten kierunek co trzeba, stracimy dużo czasu. U J….
podpowiedzieli, by kierował się „ty Syn Boży i wspieraj mnie cały czas” i Opatrzność
działa. Trzeba zobaczyć co jest właściwe. Obaj (Jezus i Budda ) czynili te same cuda.
W Bibliotece Wiedzy też usłyszał „Budda”, a potem dla ludzi przesłanie „Budzę was
jak Synów Bożych”.
„Dzieci Boże” to jest całkowicie obudzony w sobie Duch, zjednoczenie w
trzonie duchowym 100%, aktywność co najmniej 90 %, czynność. Te słowa na
wyrost, ale ścieżki są otwarte tylko nimi iść (słowa o Synach Bożych).
K….. dostała formułę na zaufanie do Góry.
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Każdy ma inną formułę na zaufanie. Nie stanie się cud jak nie uwierzymy, o
tym pamiętajmy. Te formuły są po to, byśmy my się tu akurat w tym co nie do końca
nam pasuje, nagle właściwie się odnaleźli.
A….., to jak my teraz uzdrawiamy to z poziomu przed szpitalem ?
Zbyszek: tak, tu może uzdrawiać, bo Oni wspierają to działanie, ten tylko kogo
podepną pod swoje pasma, a to trzeba chcieć. Jak już wszystko się uspokoi, wtedy
cię podepną, oprócz doskonałości, która musi być, a u ciebie dosyć fajnie to wygląda.
Strach A…., mój wynika z otwartości serca, Boże, nie dam rady, zawalę itp. to nie
chodzi tyle o nas, że zniszczę innym, jak ktoś by to mógł inaczej zrobić. To trzeba
przerobić, bo jeśli są takie wątpliwości to znaczy, ze to jest ciągle twoja (nasza)
słabość, musi być wiara w moc i to przerobić musimy.
Zbyszek wchodził w modlitwę, w scenach to przerobił.
A….: mogę to przerobić na swoim kamieniu ?
Jak jesteś tu, tu siedzisz to jesteś na poziomie 6, to jest to co utrzymuje, natomiast
jak jesteś tam, to jest pełna 14. Możesz (bezczelnie?) zrezygnować z siebie tu i stać
się tamtą na zawsze, bo i tak nią byłaś, a tam jesteś. Tylko wtedy ty tu schodzisz,
otwierasz oczy jako Duch, który w tym ciele funkcjonuje i musisz być tamta, tego nie
utrzymasz. Ale z tego mariażu może powstać trwała 10-tka. A….., często się widzi
jako mężczyzna, czyli prawdopodobnie będąc płci męskiej doświadczała silnego
wzrostu i jak odwołują się do tych scen to jest przebitka płci.
Im wyższe wibracje tym technika uzdrawiania trochę inna, bardzie prosta, ale
z wyższą wibracją można zastosować technikę, na dole, jaką chcesz.
Oczyszczając wpływa się na psychikę, na relacje męsko-damskie choćby dla
tego, że niskie wibracje, które kształtują myśli, słowa i czyny odpływają, ale ludzie
mają prawo być z powrotem tacy, jacy są, dlatego ten, który jest zły tam z siebie,
wróci do tego, bo to jest jego natura. Jest część ludzi złych, nie jest ich dużo, ale oni
napędzają cały ten system, też rodzinny itd. Są oni strażnikami systemowych
moralności i naciskają na innych. Natomiast ludzie zagubieni, częściowo wracają do
siebie, a tacy, którzy w tej chwili byliby w nawiedzeniu, pod wpływem ludzkich
energii - mówiąc inaczej opętani - po wyczyszczeniu wracają do siebie, bo chcieli. Ale
ten powrót do siebie takiego, jakim się było w ostatnim wcieleniu albo jakim się
zapisało. To jest Planeta Czyśćcowa to i tak to kryminalista duchowy, bo każdy z nas
nim jest. Trzeba silnie nad sobą pracować, by zmodyfikować ten swój wizerunek.
Jakie jest autentyczne człowieczeństwo każdego człowieka możemy odczytać na skali
rozbicia zapisów w archiwum. Mamy tę skalę dotyczącą duszy, skala nr , ale też
możemy to sprawdzić jak wygląda w Macierzy, wtedy średnia jest 20-30 %, poziom
czyśćcowy, wszystko poniżej 10 % to jest nieciekawe i ten ktoś mógł się już tu nie
pojawić, ponieważ mógł być w znacznie gęstszych, niższych wymiarach (to było
ryzyko). Jak ktoś nad sobą pracuje to widzimy wzrost tych wartości. Tyle tylko, że jak
my czyścimy teraz i ustawiamy, to dodajemy te wartości, dzięki temu człowiek może
wzrastać ponad siebie takiego jakim był, ale to się wiąże z odzyskiem duszy z planety
dusz, bo tutaj funkcjonuje kopia.
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Ogólnie jest sporo utrudnień, by ten człowiek był lepszy niż był. Dlatego jak
sprawdzamy powrót tego człowieka do siebie, to sprawdzamy to na skali 80%,
czyli 50% to jest to, co z nim jest teraz, 80-90 % to jest taki jaki był i sprawdzamy,
jak wyjdzie:
60% to lekka poprawa,
70% wyraźna poprawa,
80% dojdzie do siebie (robimy to poczyszczeniu itd.).
Natomiast przy solidnym wyczyszczeniu może się okazać, że lepiej jest z nim
niż było ( 90%, 100 % ).
Po jakimś czasie może się staczać ( 80%, 70%, itd.) i może wrócić do siebie
jakim był, ma prawo wolnego wyboru.
Działa się na choroby, na relacje między ludźmi, to zmienia się Istotę ludzką i
nigdy nie wolno o tym zapominać, że każdy ma ciało egzystencjalne, które łączy go z
innymi ludźmi, jest interaktywne. Wszyscy ci ludzie, z którymi mamy kontakt, o
których myśleliśmy, też, podobnie jak w duszy, są tam zawarci. Chcielibyśmy, by
wszystko od nas leciało, a leci w obie strony, chyba, że nasze ciśnienie jest tak
wysokie, że wszystko co od nich płynie nie jest w stanie do nas się dostać i
oczywiście, jeśli to ciśnienie jest wyższe po jednej i po drugiej stronie. Ogólnie po
drugiej stronie, dopóki nie mamy przerobionych rzeczy jak i wszystkich słabości itd.,
zawsze to ciśnienie będzie wynikało ze zła. Jest to metoda tylko dla tych osób, które
idą drogą otwartego serca, a tę ukazał Jezus.
Kolejna rzecz, którą działaniem obejmujesz to samoprzestrzeń. Na skali
przestrzeni 20 % to normalna, ale czasami jest lepsza, bo stawiają odpromienniki (
ale te fachowe ). Radiesteci najczęściej stawiają te odpromienniki w nawiedzeniach,
a tego nie wychwycą i to nie zdaje egzaminu. Jak jest 30 %, norma przekroczona o
połowę i to mogą być silne, negatywne ludzkie energie, emocje, zawiści, „dobre”
życzenia itp. To wszystko jest zapisane w ścianach i promieniuje. Energie ludzkie są
zapisane w meblach i innych, oddziaływają. Ludzie widzieli duchy w mieszkaniu, a to
były energie materializujące się (w przenośni), te energie wypływające ze ścian, było
ich tak dużo, że się akumulowały i ściany między sobą gadały, ale norma ludzkich
energii była przekroczona o 40 %, a nawiedzenie od 50 %, po działaniu ma być 0 %,
(obojętnie co robimy z tych rzeczy), ludzie dobrze się tam czują.
Jak będziesz działać: wyciągasz ręce to odradzasz całą istotę, jak na rodzinę, to
musisz ich ujrzeć w ich przestrzeni wszystkich, na których działasz, ustawia się po
kolei tego, następnego itd., otwierasz przestrzeń, bo my otwieramy przestrzeń, im
jesteśmy mocniejsi tym większa głębię otworzymy, każdego z osobna się czyści,
przestrzeń się czyści i u każdego z osobna uzdrawia się ciało fizyczne.
Jak podzielimy człowieka na 103 piętra to fantazjowanie nie ma sensu, jest do
20-ego piętra, to które ma sens, a więc wtedy już nasze energie chwytają się
pewnych pasm i innych rzeczy, które kształtują tę przestrzeń, to ma sens na 40
piętrze, tu już odbierasz sygnały, które tworza tę Rz-ść i, które opiera się na odczycie
tego co jest (fantazjowanie), natomiast w świecie energetycznym przy użyciu umysłu
nawet, jak będziesz na poziomie 50, pierwszy raz są przebłyski właściwego
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ustawiania Rzeczywistości - choć tu jest umysł. Jak będziesz na piętrze 80-tym, jest
to już piętro przestrzeni duchowej. Tu się pojawia jasnowidzenie, to co widzisz, ale
możesz wyłapywać elementy, które nie są, dlatego po wyjściu z wizji sprawdzasz,
które elementy były, a które sama z siebie dodałaś.
Samo widzenie powoli się rozwija. Jeśli, to co widzisz jest uaktywnione w
30%, to nie możesz dać wiary niczemu co widzisz, dopiero powyżej zaczyna się takie
poprawniejsze widzenie, piękne zaczyna się od 50%, przy 70% już jest ekstra.
Informacje płyną od Ducha i są przetransformowywane w nas. Od 80-tego piętra
zaczyna się wspaniała przygoda, a 50% otwarcia w tym oznacza, że to co widzisz już
jest poprawne naprawdę. Wszystko tu jest zmienne. Energie zupełnie inaczej działają
(niż fizyczność), a Duch przez nie przenika. Wszystko co stamtąd leci, to w 90% jest
tłumaczenie obrazem, odwołują się do kodów, które w nas są zawarte.
Są też elementy trwałe, praktycznie się nie zmieniające, które są stworzone,
mówimy o trwałości, tylko po to, byśmy się odnajdywali, są jak drogowskazy czyli
wygląd Świątyni Serca, pokoje. W Wieczerniku schemat jest taki sam, ale też się
zmienia, ale wejście pierwsze jest takie, że wiesz gdzie jesteś i o co chodzi.
Natomiast w typowym świecie energii, jak się wchodzi w niski astral, praktycznie od
zawsze wszystko wygląda mniej więcej podobnie, ale to jest bagno energetyczne.
Czasem nawet na średnim poziomie jest to niezmienne dlatego wielu ludzi tam
wchodzi, to się szybko odnajduje, ale to jest paskudny, iluzyjny świat niskich wibracji
i tu zawsze się dostaje kopa. W nic się nie wchodzi co jest poniżej 8 poziomu, ale po
co wchodzić i na poziom 8, gdzie i tak jest niepewność, istnieje świat Duchowy i Siły
Wyższe nas prowadzą.
Wprowadzanie nowej osoby w widzenie: działanie tej osoby
W przestrzeń wprowadzona głowica, tak, że nic tam nie działa.
Każdy sobie sprawdza ile z tego odnajdywania się wczorajszego w sobie
utrzymuje. To nie jest tak, że zostanie, to trzeba świadomie utrzymywać. Tu zawsze
działa wolny wybór, a ograniczeń wpływających na to jest bardzo dużo, ale
najczęściej to są nasze przyzwyczajenia. Czyli mogliśmy bez problemu utrzymać się
tak, jak było wczoraj, zobaczymy co przeważyło, potrzeba tego duchowego
utrzymania czy potrzeba powrotu do energii. Chodzi o to jakiego wewnętrznie
wyboru dokonaliśmy i z tego co było, ile na trwałe w nas zostało. Odczyty są niskie,
jest to wyraźna podpowiedź co do tego, że zapomnieliśmy o tym, o co chodziło. Tym
się żyje i cały czas to w sobie nosi, jest się i tam i tu. Ten świat przeważył,
podchodzimy do tego krajoznawczo. Ciągle ten świat nami rządzi. Zobaczymy poziom
zmian korzystnych, z których już będziemy mogli korzystać, ktoś z 10%, inny z 12%
czyli są pewne rzeczy, które coś dzięki temu przestawiły, zrobiły i jest łatwiej. To jest
pierwszy raz. Trzeba tam wejść

Skrypt warsztatów autorskich Z.J. POPKO rok 2013 © www.popko.pl

23

Rusinowice 26, 27 stycznia 2013 :
Ład Boży to jest pierwotny wzorzec tego, co Bóg zamierzał. Ten Ład Boży,
jeśli właściwie się z niego korzysta, można odczuć poprzez własną doskonałość, jego
programową obecność, możliwość korzystania z tego, co Bóg uruchomił czyli jakiś
nieznany klucz. Czyli Ład Boży w doskonałości odczuwamy i możemy wprowadzać
zmiany w zapisach, także pokazują, w Białej Księdze.
Porażką było zachowanie się ludzi na konsultacjach, jak można śmiać się,
głupio reagować (na czyjeś problemy), ludzie do tego nie dorośli, nie rozumieją jak
się do tego podchodzi. Pojmują to tylko te osoby, które Góra wybrała, bo mają serce
otwarte i tylko te osoby będą przy konsultacjach. To są subtelne rzeczy.
Są czasami u warsztatowiczów sytuacje napięciowe, my to nazywamy atakami.
Człowiek przy poszerzonej wiedzy zaczyna być wrażliwy duchowo i energetycznie i
odbiera różne sygnały (np. od organów) i niewłaściwie to interpretuje, ale czasami
jest coś nie tak, dlatego Góra powiedziała, żeby wśród naszych zrobić „gorący
telefon”. Nie ma żadnego znaczenia zakres konsultacji, czy będzie chodziło o nas, czy
o kogoś, żeby podziałać, jak będzie potrzeba prawdziwej konsultacji możemy
dzwonić, będzie to zawsze 30 złotych. By nie było żadnych „podrób”, czy to są
rzeczywiście te osoby, za które się podają, będzie lista z imieniem i nazwiskiem i
tylko będzie się podawać numer z tej listy (jest wielu oszustów, którzy nigdy na
warsztatach nie byli, a podają się za warsztatowiczów). Jest mnóstwo „rozwalań”,
ludzi na wahadełkowaniach, wahadełkujący żyje w iluzji, jest po ciemnej stronie i
szkodzi ludziom. Jeśli sobie z czymś nie możemy poradzić, to „gorący telefon” jest
tratwą ratunkową, szybką.
Jest aktywizacja różnych artefaktów tworzonych przez różne osoby
między nami. Jest część takich osób, które żyją taką nienawiścią, że to leci. To
wszystko co one dają - a obietnica słowna też jest prezentem - jak to jest ich i
to kontrolują, to jest źle np. mówię Zosiu, my jesteśmy przyjaciółmi, my latem
pojedziemy do…, planujemy tę wycieczkę, i to jest artefakt, to leci i już mam dostęp,
dojście do niej, bo to jest połączenie, tak samo jakby coś nam wyrzeźbił, jakiś
przedmiot dał, to jest i przez to wchodzę w energetykę. Dlatego, między innymi,
każą nam być zupełnie samodzielnymi i niezależnymi od kogokolwiek. Tu nie chodzi o
odcięcie się, ale o pewną, wewnętrzną postawę. Samodzielny dobrze się czuje, nie
potrzebuje, ale jak ktoś chce coś dać, czy razem gdzieś pojechać to jest w porządku,
ale ja tu, ona tam i jak coś się stanie – OK.!, ale nie myśl o tym, że się tak stanie, nie
licz na to, że tak się stanie, bo sam musisz to wypracować. To jest ta przegroda.
Świadomie tworzyć swoją boskość, nie ma innej drogi, tzn. jest droga Buddy –
całkowite połączenie z Duchem Świętym, a Jezus uczy, by odkryć, najpierw,
zbudować Dziecko Boże i odkryć Synostwo Boże. Tu problem nam sprawia to, w jaki
sposób człowiek jest wychowany, ta ,małość, niemożliwość zrozumienia, że możesz
wszystko i odczucia, jest porażająca. Jestem (Zbyszek) przerażony tym, na jak
małego człowiek jest w środku zaprogramowany, to jest szokujące.
To co jest najważniejsze- musimy się nauczyć wzrastać, nie gadać o tym tylko
wzrastać. Teraz, jak się zaczęła praca, a kończy iluzja, czyli bycie w takim promieniu,
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niektóre osoby wpadają, odzyskują swoją pierwotną energetykę. Wygląda to tak:
spotykamy się razem i jest taki płomień rozszerzony, to jak my się spotykamy to czy
żyjemy na przykład przeszłością, to ta energetyka, wchodzi w ten płomień (bo
człowiek jest mały) i ta energetyka go przenika, wtedy parametry są niższe i
myślenie jest jaśniejsze, emocje opadają. Ale niech stanie się coś, by ten człowiek
zerwał kontakt z tym, od razu jego energetyka siada i człowiek jest taki jako był. On
się ogólnie nie zmienia, bo nie przepracował pewnych rzeczy, ale przynajmniej, jak
wyższa wibracja go przenika, to jak go nie niszczy, to on jest lotniejszy, bardziej
przyjacielski, optymistycznie do świata nastawiony, ale jak zarwie to wszystko, bo
zazdrość itp., to wylatuje z tych wysokich wibracji jest sobą. Jak tu zaczyna się praca
nad sobą, to oni się odcinają, bo im parametry nie wychodzą. Pojawi się w tym roku
parę osób, które zaczną obmawiać, wyśmiewać się. Później te osoby jad
rozpuszczają, więc trzeba być na to uczulonym, niektórzy przyszli, bo była taka
chwila, mieli nadzieję, że będą wzrastać, ale pracy w to nie włożyły i wzrastać nie
będą. Nie żyć iluzją, a iluzji nie ma kiedy się kocha drugiego człowieka, traktuje się
go jak własne dziecko, kiedy się staram, żeby było dobrze. To jak przyjdzie info,
które zaburza moje poprawne widzenie, to odnotuję i moja postawa jest moją
postawą. Zweryfikować to, jacy jesteśmy, bo dopóki nie przyjrzymy się sobie
poprawnie, nie będzie chęci zmiany siebie. Część naszych żyje 80 %-wą iluzją
samych siebie, to psychoza w stosunku do siebie, uważają siebie za naprawdę nad
cudowne, za wzniosłe, wszystko mogące itd. Dopóki nie ściągniemy tego i nie
przyjrzymy się sobie poprawnie, żartobliwie do siebie podchodząc, nie ukrywając się
przed innymi, nie będzie dobrze, bo to nie przerobiłaś moralności, programów i
przeszkadzają ci krzywe nogi itp.
Góra kiedyś przekazała: nie zatrzymuj się przy tych, którzy nad sobą nie
pracują, a wciągają cię w siebie, nie rób tego, bo nie poświęcasz czasu na te
„jabłka”, na te „roślinki”, które rosną, a one zbawią świat. Jesteśmy różnorodni,
mamy różne wady (defekty), ale podejdź do tego z humorem, nie ukrywać, udawać,
że tego nie ma. Cieszyć się z tego co jest, odnaleźć się w tym świecie, bo to nasz
„kurnik”.
Jest ważną rzeczą, by wchodzić tylko w obszary duchowe, by wchodzić jako
Duch, który chce odebrać wszystkie przekazy, by się tu zmienić i naprawić siebie i
świat. W tym widzeniu, najczęściej do poziomu czwartego wchodzi się tylko i
wyłącznie w siebie, w umysł, czyli produkuje to nasz umysł, tylko i wyłącznie. Sam
duszo-człowiek to poziom 1-3, to jesteśmy „My” do czwartego poziomu - czyli
rojenia, fantazje na poziomie umysłu. Fantazjujesz o elementach, które widziałeś,
które znasz, wstawiasz je w modlitwie i uczysz się tego, co chcesz nauczyć. To jest
fantazjowanie małego, zagubionego dziecka.
U nas nie wolno wchodzić, w nie poniżej poziomu 9-tego, musi to być czysty
przekaz duchowy. Sprawdzić każde objawienie, czy w 100% jest pełne, czy słowa są
właściwie użyte, chyba, że sens jest ważny i nie trzeba komuś przekazywać, ważne
tylko, żebyś ty to i wiedział i nie musisz dobierać słów. Komuś nie można przekazać
niczego jak przecinek (mówiąc w przenośni) nie jest poprawnie postawiony.
Zauważmy, że te ogólne choć wysokowibracyjne modlitwy są afirmacyjne, tam nie
ma żadnych treści konkretnych o technice, o tym kiedy coś będzie. Na początku
objawienia są bardzo ogólne, „bądź szczęśliwy , bo Bóg tak chce…”, jak my się
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otwieramy, uczymy się wibracje kodować w sobie, a potem przychodzą konkretne
nauki, jak być szczęśliwym , jak do tego dojść, wszystko jest konkretne. Po to mamy
Obecność, Świadomość, żeby załapać, że Bóg nie ma postaci i nigdy miał nie będzie.
To są stany, dzięki którym możemy wejść i tylko na poziomie ducha i później energii,
coś odczuć. Zwrócić uwagę, by nie było zaburzeń, bo jak to coś narasta z chęci
wewnętrznej potrzeby, to koniec, bo albo potrzeby nami rządzą albo co? Duch ma
tylko jedną potrzebę – szczęście. Ażeby szczęście było, musi być fala nośna do tego,
a nią jest miłość, a później wszystko co jest potrzebne do tego, by było szczęście,
wszystkie te podrzędne elementy. Jak może ktoś doskonały cieszyć się z tego, że na
świecie jest nieszczęście. To nie możliwe, zatyka go. Taka istota rozumie, że nie ma
możliwości naprawiania tu każdego i musi być kwiatem, czyli musi uruchomić w sobie
jedno, stałe promieniowanie - nie myśli o tym jak zadziałać na tego, innemu coś
podpowiedzieć, chyba, że ktoś podejdzie, wtedy można posłużyć radą czy coś zrobić.
Promieniowanie - Jezus stał się promieniowaniem, On nie zastanawiał się nad
pojedynczymi przypadkami, On skupił się na tym, by być latarnią, która non stop
promieniuje, na różnych poziomach. On toczył walkę (my to tak nazywamy) z innymi
przestrzeniami, dlatego się tak wycofał z życia i szybko odszedł. Przestrzenie ludzkie,
ziemskie odpuścił, wprowadzał zmiany gdzie indziej, za życia, będąc świadomym. To
wszystko musi się w nas obudzić.
26 maja 2011 roku zaszło największe wydarzenie w dziejach tej Planety.

Modlitwa 1 – skrót
Energie w nas i wokół nas są nie za ciekawe. To jest inny kierunek działania.
Energie są wymieszane z niezrozumieniem. Jak świadomie czynimy zło, utrzymujemy
zło, wykorzystanie innych ludzi, daje to świadectwo o nas samych. Wielu czyni zło
sądząc, że to jest poprawne (krucjaty). Pokazują bitwę, reakcje ludzi, które są
bardziej zezwierzęcone niż dzisiaj. Zezwierzęcenie to upadek, degradacja człowieka.
W walkach wykorzystywano naturalne instynkty człowieka. W tamtych czasach ci
mniejsi nie byli tak jak dziś nastawieni na głód autorytetu i moc, istotą ich działań
było przetrwanie, żeby nie było głodu, żeby mieć chatę itd. Na tym poziomie
funkcjonowali i to było wykorzystywane do tego, by nimi sterować. Taki człowiek
narobił krzywd, mordował, ale praktycznie nie ponosi za to odpowiedzialności, bo jak
go zabiją idzie do góry.
My mówimy o świadomym znieprawieniu. Jak my sterujemy kimś, to on nie ponosi za
to odpowiedzialności, bo go przymuszono. Odpowiedzialność spada na tych u
świecznika. Ci którzy doprowadzili do tej rzezi, krucjat, mordów, byli wybieleni i wiszą
jako święci (w kościołach, na zamkach) tam, gdzie mówi się o tych, co panowali nad
tym światem - a to posiew szatana. Trud walk, zamknięcia w rozwoju, na nich spada.
Teraz każdy z nas odczuje to, co było na początku i co jest w tym wszystkim
najgorsze, bo tak w ten sposób zaczyna się swoje istnienie, gdzie się przyzwyczajamy
do mniejszego odruchu: czyli zapewnić sobie przetrwanie - a jeszcze ci mówią, że
dobrze robisz i w Imię Boga - a gdy w to wierzysz, to nasiąkasz czymś
niepoprawnym, to się staje twoim nawykiem i w następnym wcieleniu ten nawyk
możesz wykorzystać już na poziomie znieprawienia. Jak zaczynasz tonąć, możesz
przy okazji pociągnąć w dół innych i to się stanie twoim nawykiem tak, że w
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następnym życiu z natury będziesz tonął i potrzebował będziesz wciągać w bagno
energetyczne innych.
To samo jest też w tej cywilizacji. Mnóstwo ludzi robi nam krzywdę, czasem
my robimy krzywdę innym, ale jesteśmy przymuszani, bo prawo moralne i to
wszystko inne sprawia, że robi się krzywdę nie zdając z tego sprawy, na przykład
pikiety „moherowych beretów” stoją, wyzywają w imię Pana Boga, który nosi
wszystkie imiona, a więc i tego, którego wyzywają. W wojsku uczy się mordować
innych (idą, bo szybka emerytura itd.). Nabyte w wojsku przyzwyczajenia,
znieprawienie, nie traktowane jako wartości stałe, odezwą się w jakiejś sytuacji (np.
walka o dziewczynę ), zostaną wykorzystane. Tak system kształtuje nasze nawyki.
Oni chcą, byśmy my sami odkryli w tym i w poprzednich życia te momenty, w
których byliśmy ogłupiani, nie zdawaliśmy sobie sprawy z tego, jak jesteśmy
kształtowani w złu, bo czyniliśmy to w dobrej wierze, najczęściej, jednak
wyrabialiśmy w sobie nawyki, które w odpowiednich sytuacjach zmieniały nas w
zwierzę, wtedy włączało się zło i nie było odstępu. Każdy wejdzie w ten czas kiedy
działał jeszcze nawyk, ale nie byliśmy jeszcze źli. Ten stan trzeba odczuć, bo wielu
ludzi traktujemy jako stanowiących zagrożenie, choć mogą nim być, ale nie potrafimy
w wielu ludziach, choć kanał ciemności się w nich otwiera, odczuć czy to są zapętleni,
których można uratować, czy to są już ci, którzy przekroczyli granicę, zza której nie
ma powrotu bez usilnej, świadomej i właściwej pracy nad sobą.
Wchodząc w sceny, kiedy byliśmy zapętleni, ale jeszcze nie źli, odczujemy
swoją energetykę tamtego czasu, dzięki temu będziemy wyłapywać tych, którzy są
pozornie źli, ale można ich jeszcze uratować. Wysiłek w to włożony, w czyszczenie,
ustawienia, choćby sobie z tego nie zdawali sprawy pomoże im w stanięciu na nogi.
Mogą nas wstawiać w nie nasze sceny, ale chodzi o odczucie stanu zapętlenia i
przekroczenia granicy, czyli znieprawienia.
Osoba 1: uczestniczy w bitwie beznamiętnie, jakby wykonywała pracę, zabija
bez emocji, nienawiści (ja zabiję lub mnie). Zaprogramowane zachowanie. W tej
osobie nie było zła, a ona na dole, żyła według zasad tego świata, chodziło tu o
przetrwanie.
Obecnie w zakładach pracy ludzie za naturalne przyjmują wskoczenie na
wyższe stanowisko, posłanie donosu, lepsze ubieranie się, żeby innych
zdyskredytować, podstawienie świni. To taki plac boju, nie będąc aktywnymi
duchowo, oni wyznają zasady świata energetycznego, wydaje im się to poprawne.
Musimy tu rozpoznać co my pozornie postrzegamy jako zło, a złem nie jest, bo
zasady nas ścisnęły wyznaczyły nawet sposób myślenia, nie tylko zachowania.
Kolejna scena: Osoba 1, jest wodzem, syci się strachem, który jest na polu
bitwy, czuje władzę, moc, gra emocjami, zdaje sobie sprawę z rozgrywki
energetycznej.
Teraz jest magiem, z wysokiej wieży steruje emocjami. To można odnieść do
dyrektora w zakładzie pracy. On jest panem tych ludzi, ich zachowań, a w nich
pojawia się lęk, bo czują jego wibracje, to doprowadza do tego, że zapętleni ludzie,
przez zasilanie go tą mocą, są negatywniej odbierani przez tych, którzy próbują być
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normalni. To on jest tym, który zakłada tło energetyczne gdzie pojawia się strach,
zamieszanie, zagubienie i ci ludzie zapętlenie są odbierani przez innych, tych, którzy
chcą być źli, jako jego przedstawiciele, choć źli jeszcze nie są i można ich naprawić.
Strach, który od głowy idzie, miesza wszystkim w głowach i tworzy chorą sytuację
energetyczną, z której nie potrafią się wyzwolić.
Lęk, to jest siła zła na tej planecie, wartość duchowa - gdzie się głupieje, staje
się bezwolnym narzędziem, ponieważ wyłącza się myślenie, boisz się, że lęk się
rozszerzy. On się nie rozszerza. Ludzie jak pojawia się lęk, tracą się, stają się
ubezwłasnowolnieni, boją się, że się rozszerzy. Lęk paraliżuje.
Osoba 1, zaczyna się zmieniać i dostrzegać światło, które do niego bije. Jest
na dole, ale zaczyna jaśnieć i postać w jego pobliżu też jaśnieje. Pojawia się
zrozumienie. Dalej zabija, bo nie ma wyjścia, jego zabiją.
W zakładzie pracy, jeśli nie podejmujesz gry, będzie gorzej. Czasem trzeba w
te zasady gry zagrać, musisz być najbardziej uczciwym w tej nieuczciwości, aż powoli
będziesz siał swoją obecnością i tym co zaczynasz rozumieć, to Światło rozumienia w
innych.
Zabija, ale płacze. Przyszło Światło i tak go objęło, że pojął czas i przestrzeń i
swoją rolę w tym wszystkim, ukląkł i czeka na śmierć. Narodzi się i będzie powoli
wszystko zmieniał (w tamtych czasach, w tamtym miejscu).
Budzi się duchowo i włącza się duchowy kanał. Idzie do kościoła z duchem
tego, który z nim jaśniał, podchodzą do krzyża z Jezusem, a Duch mówi: myśmy to
zrobili, ukrzyżowaliśmy Go, zabili jako człowieka. Jezus jest podpowiedzią co do
zabijania Chrystusa w człowieku. Jezus schodzi, bierze go za rękę, żeby go uczyć,
wychodzą z miasta. Spisuje objawienia. To zapis pewnych praw. Czyni cuda,
materializuje i dematerializuje. Idzie na dwory, uzdrawia i mimo, że Go chcą
wykorzystać, wie, że musi tam zasiać Światło.
W świecie energetycznym żyje się tylko wyborami i to działa. W świecie
duchowym istnieje tylko Światło i tylko cień albo ciemność, nie ma tonacji pośrednich
- one są tylko w świecie energetycznym. Jeśli my wzrastamy, tu musimy dokonać
wyboru określenia się. Jak tego nie zrobisz, ciągle jesteś w świecie energetycznym, w
różnych półcieniach, dlatego musimy ze świata energetycznego wyjść. Ci na dworze
tego nie zrobią, bo z gnębienia innych mają zysk, będą szukać czarodziejskich słów,
będą studiować księgi, słuchać słów, by wybrać zdanie: „już jesteś czysta, pójdziesz
do nieba”. Szukają potwierdzenia na to, by bez pracy, bez dokonywania wyboru,
Światło dla nich wszystko zrobiło.
Czasami jest tak, że Światło może być przez ciemność wykorzystane, żeby
poprzez konflikt wewnętrzny zwieść człowieka z drogi poszukiwania prawdy, bo w
środku ludzie czują, że Bóg, że prawda istnieje. Czasem można być jednocześnie
narzędziem, jako obiekt, jako idea, jako coś funkcjonującego fizycznie, energetycznie
i duchowo, można być wykorzystanym i przez Światło i przez ciemność do
zaostrzenia wewnętrznego konfliktu, bo w konflikcie jest szansa na zmianę.
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Jedna z kobiet na dworze, słuchając o życiu Jezusa i Jego poświęceniu dla
ludzi, wracając do domu, pierwszy raz zachowała się inaczej wobec wiejskiego
dziecka - nie uderzyła go, ale rzuciła monetę jego matce. Ta moneta uratuje jej
później życie, duchowa moneta powędrowała do nieba, zapisała w niej wartość stałą,
wartość pobudzeniową w całej duchowej istocie. Chłopka za tę monetę wyleczyła
swoje chore dziecko, potem modliła się za nią.
Nawet jak święty się pojawi, to i dobro i zło dalej go wykorzystuje. Jezus dał
się wykorzystać, by Chrystusa obudzić w ludziach. Pokazują, że teraz jak zacznie się bo jeszcze nie umiemy w innych budzić Ciała Chrystusowego dopiero w nas
odtwarzamy - ale jak będzie się dotykać ręką, już na pewnym poziomie będzie się
budzić Chrystusa w drugim człowieku, od razu Jezus będzie się budził, Jezus fizyczny.
Ludzie nie wiedzą przez kogo otwierany jest kanał prowadzący do nieba, a
przez kogo ciemny. Dla Osoby 1 te sceny były przypomnieniem kim był, ta księga
też. Będzie chciał doprowadzić do tego, by ten duszo-człowiek się otworzył. Światło
odżywa. Przemiana była możliwa, bo na polu walki zrodziło się zrozumienie (po
ujrzeniu Światła) , ale człowieka musiał być do tego przygotowany albo przez ból i
cierpienie, albo przez postrzeganie dobra.
Wszystkie sceny w modlitwie doprowadzają do zrozumienia, a Osoba 1 ma już
pełny zapis.
Ciemność działa strachem i torpeduje poziom fizyczny i tutaj z fizycznością się
nie zetrzemy, bo my nie budujemy więzień dla naszych energetycznych
przeciwników. U nas jest wolność. Ale kiedy będzie tego Światła dużo i kiedy oni się
zmienią, porzucą broń, tak się stanie przy zaufaniu Światłu.
Zwracają uwagę na jeszcze jedno (Góra), u ludzi, którzy byli w armii i
interesowało ich tylko przetrwanie, pojawiło się w następnym wcieleniu totalne
odczucie świata duchowego. Dla nich w wewnętrznym widzeniu i zewnętrznym
działaniu Światło istnieje, Istoty stamtąd istnieją, Prawa Duchowe istnieją, tylko
człowiek się tu zagubił i nie chce ich wyznawać.
Ponad dobrem i złem, ponad Światłem i cieniem istnieje coś, co jest
Wszystkim i nie ma Światła i cienia. Jeśli ktoś tę prawdę pojmie, tak jak pojął Jezus,
wtedy tę prawdę się ukrywa. Nie wolno tej prawdy objawić tym, co są przed
dokonaniem wyboru: ciemność czy Światło - ponieważ oni też nie są w stanie się w
tym odnaleźć, mogli się źle ukierunkować. By tam dotrzeć musi być precyzyjne
określenie wszystkiego. Tam docierają ci, co przeżyli wszystko, wszystkie stany
energetyczne, stany duchowe, co zawarli w sobie doświadczenia całego Ducha
Całości. Ale ten stan jest tu, na naszych poziomach niedostępny i my moglibyśmy
niewłaściwie do tego podchodzić. Jak się jest u Góry, można naprawić wszystko, to,
co jest na dole. Ale to jest mądrość i potęga i nie ma analizować co zaszło u maga
(jedna ze scen Osoby 1).
Idzie promień ze Złotej Kolumny, to jakby promień aktywnej kreacji, tworzy
to, co jest nagle człowiekowi potrzebne. To promień prowadzący. Jeśli ty zmieniając
się jesteś gotów coś udźwignąć, nagle to się w programie staje i możesz iść krok
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dalej. Będziemy wchodzić w utwardzanie scen, by Rzeczywistość mogła być
zmieniana pod kątem naszego przeistaczania się, bo stajemy się inni, więc i sen w tej
Rzeczywistości staje się inny i będą nas uczyć i wypalania. Jak chcę, by coś się stało,
to tym się żyje. My jesteśmy źródłem kreacji, nadrzędnym programem tej kreacji.
Gdy wątpimy, wtedy podpinamy się pod program, który przeczy temu. Sceny
pomagają nam się duchowo odnaleźć, ale równie dobrze mogłyby nam pomóc w
czym innym się odnaleźć, w tym co jest dla nas potrzebne i najwartościowsze. By
zmiany zaszły, musimy zrozumieć, że od utwardzenia w nas pewnych stanów i od
wypalania kreacyjnej rzeczywistości, zależy to, na czym nogę postawimy.
Sprawdź czy tamte programy są twoimi, czyli te chcesz, czy te. Projektor
jasny, mocny przyćmi inne projektory. Jak obudzisz w sobie moc ciemności albo
Światła, to im wyższe, tym mocniejszy będzie twój projektor. U nas ci, którzy
zwyciężą, którzy zostaną w świetle, rozejdą się po miastach i będą tymi projektorami.
Będą uzdrawiać i ściągać do siebie wszystkich ludzi, będą swoją obecnością szerzyć
to, co Góra przekazuje, będą budzić w nich wszystko to, co jest w nas, widzenie,
słyszenie, wiedzenie i prawa tego świata, ale projektor musi być potężny i
niezachwiany i wszystko wtedy zaczyna się stawać.
Pierwsze, jako kto budzimy się, Świat duchowy pomoże nam określić się czyli
dokonać wyboru. Jak dokonałem to znaczy określiłem się w jakimś prawie. Można
jeszcze zobaczyć poziom, gdy chodzi o energetykę, ale w świecie duchowym jest
tylko jedno, albo Światło albo cień, a to wszystko jest grą, doświadczeniem życia w
różnych jego wariantach na poziomie fizycznym, energetycznym i duchowym.
Określenie sprawia, że twój projektor staje się potężny, działa na poziomie fizycznym
przez DNA fizyczne, na poziomie energetycznym przez DNA czyli szyfry energetyczne
i na poziomie duchowym czyli przez DNA duchowe. Ale też możesz go zawiesić -jak
będziesz bardzo potężny- na firmamencie nieba kresu tej Rzeczywistości. Patrz jak
mocny jest twój projektor - czyli wzrastanie przez określenie wyboru, ułatwia nam
bycie sobą. Potem mamy Aleję Zwycięstw, wzmacniamy się w odwadze, wytrwałości,
w pracowitości, ale po określeniu siebie w kierunku Światła lub ciemności. Jeśli te
dwa aspekty w nas, te dwie drogi połączymy, to poczujemy moc, chęć zmian, nie
będziemy już błądzić (nie będzie rozterek).
Najpierw się określ. Musimy dokonać pewnych wyborów raz na zawsze, by się
nie cofać, by włączyć projektor, dzięki któremu to, co w nas zajdzie sprawi, że my
staniemy się mocni, panujący nad fizycznością, nad światem energetycznym, a więc
wyznaczającym tu ścieżki przeznaczenia, jak i nad światem duchowym otwierającym
całkowite przestrzenie. Wtedy to nasz projektor będzie mocny, ale musisz określić
czy będziesz Hitlerem czy Jezusem, który będzie tym projektorem sterował. Inaczej
będziemy się podpinać pod różne, bo różne potrzeby będą nami rządzić, różne
emocje i myśli. Z tego bagna trzeba wyjść, by włączyć swój projektor. Symbolem
Jezusa jest prosty, czarny krzyż w Oceanie Ducha Świętego, on wisi w zewnętrzu tej
Rzeczywistości. My musimy zrobić to samo, ale musimy się ugruntować, musi być
moc. Istota potężna widzi co może być i może z różnych ścieżek wybrać tę, która
wydaje mu się najwłaściwszą dla niego.
Koniec modlitwy
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Modlitwa 2 - skrót
Będzie umieranie duszy. Wycieka z nas ektoplazma. Ciało należy do sił
przyrody, ale część całego układu nerwowego należy do Stwórcy, a cząstka - dla nas
nieznana - do Boga–Twórcy. A wszystko po to, by ten łącznik najważniejszy między
ciałem, a duszą i Duchem sprawił, by te Siły Najwyższe mogły przez to w ciele się
przejawić. Dopóki tylko duszo-człowiek funkcjonuje to, aby dusza mogła ciałem
sterować - i to idzie przez system nerwowy, dlatego ta część w części, należy do Sił
Wyższych. Dlatego jest problem z regeneracją nerwów, naprawą wzroku kiedy nie
oko jest uszkodzone tylko układ nerwowy i to on decyduje o wzroku. W komórkach,
pokazują, jest jakaś siła, niby energetyczna, ale idzie przez układ nerwowy i to
trzyma te dusze w nas. Jak ciało umiera to ten system nerwowy zwalnia te duszę.
Teraz coś się zwolniło na potrzeby tej modlitwy i dusza wycieka, a my mamy
świadomość w mózgu - to co zostało? Kim my teraz jesteśmy? Ektoplazmy w białym
światełku łącza się między nami, we wspólnym polu, komunikują się między sobą. My
łączymy się ze światełkiem duchowym, energie płyną od Stwórcy, z Głowicy i z
Kolumny, a ta ektoplazma, która z nas wyszła, łączy się z pozostałymi ta bielą i sama
łączy się z Głowicą i Kolumną. Do nas płynie połączenie z góry na głowę, a to dusza
sama łączy się z Kolumną, tworzy się obieg zamknięty.
Z Góry: „bez tego niemożliwe jest życie”.
Inna podpowiedź: „bo, ty nigdy nie czułeś, że żyjesz”.
Przez troski, kłopoty i inne stany my praktycznie nie żyjemy, czasami są tylko chwile,
gdy czujemy, że żyjemy. Wtedy –pokazują- czujemy, że żyjemy, gdy jesteśmy
wypełnieni wyższymi wartościami energetycznymi i duchowymi, kiedy się włącza coś,
co łączy nas z tym światem na poziomu Ducha (wtedy mamy jedność z człowiekiem,
jakieś zawiązki miłości itp.). Jak to się utrzymuje, czujemy, że żyjemy. To samo, ale
przez uczucie, działa na tym poziomie w nas biologicznym, takim podstawowym,
kiedy życie jest życiem, kiedy komórka czuje, że żyje, mamy zdrowe ciało itd., mamy
odczucie życia. Życie w nas jest, tylko tego nie czujemy. PBZ koduje się w Strumieniu
Życia i poprzez Życie idą info do innych ludzi, komunikuje się poprzez Życie. My, jak
jesteśmy zajęci energetyką i wartościami duchowymi, nie jesteśmy w stanie odczuć
naszej podstawy, a tam biegnie komunikacja. To nazywa się polem
morfogenetycznym - to co jest zapisane, to nie są wyższe rejestry energetyczne i
duchowe tylko ta podstawa. Tym podstawowym instynktem (interpretacja Zbyszka)
biologicznym, którego nie odczuwamy - bo cały czas narzucamy intuicję emocjonalną
i duchową - a ona jest mocniejsza niż łagodne odczucie tego instynktu biologicznego,
nie kierujemy się. To co nam pokazują tyczy się tego pola, tego instynktu
biologicznego, dzięki temu będziemy mogli czuć, czy to, gdzie się znajdujemy jest
biologicznie poprawne.
Jest biologia energetyczna, która instynktem się łączy. Emocje i myśli, które
nas kształtują, którymi jesteśmy, zaburzają ten obraz. Tymczasem między emocjami i
myśleniem - czyli między nami jest jeszcze biologia energetyczna (patrz skala 21).
Duch, u nas to jest określenie wyboru, jest zły albo dobry, idę ku Światłu, a biologia
duchowa mówi o tym, że czujesz to Światło. Na tym niewerbalnym, nie duchowym
poziomie odbierasz inaczej wszystkie składniki. Człowiek, który czuje, wyłącza
emocje, wyłącza widzenie, jasnowidzenie, wszystko to kim był i okazuje się, że Duch,
dusza i ciało są zwartą konstrukcją. W każdym z tych elementów jest Życie i to
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właśnie komunikuje się ze sobą w tym morfogenetycznym polu, a co Góra nazywa
Strumieniem Życia.
Mamy dzisiaj odkryć, co łączy nas ze Strumieniem Życia, bo jak to odkryjemy,
to dotykając dłonią będziemy czuć, bo życie jest.
My narzucamy swój wzór, przez to jacy jesteśmy, widzenia Ducha czyli ciała
duchowego, duszy czyli ciała energetycznego i fizyczności czyli ciała fizycznego, a
one są wypełnione Życiem, to Życie je ustawia. Ale Życie, kiedy nasza obecność i
świadomość wchodzi, musi być temu właścicielowi podporządkowane.
Ciało czuje Życie, bo samo jest elementem Życia. To jakby Życie umożliwiało
tym elementom funkcjonowanie (ciało, dusza, duch), utrzymuje to wszystko w ruchu,
tylko my to zaburzamy.
Odczujmy, że nie zaburzamy Życia ciału duchowemu, energetycznemu i
fizycznemu i obserwujmy jak ono się w tym wszystkim odnajduje (wycofać swoją
obecność i świadomość ).
Wszystko to elementy Życia: rzeka, ciało fizyczne, skały, niebo, księżyc,
drzewa. Odczuć jak to rezonuje, a rezonując z Całością nadać pierwszy ruch, na
Drzewie Życia, pierwszy ruch liścia, poprawnie rezonując z Całością. Jezus tak
uzdrawiał, czuł wszystko i dzięki temu wprowadzał Życie do komórek. Życie można
wprowadzić kiedy swoją obecnością i świadomością nie zaburzamy tego, bo sami już
jako dusza i jako Duch w ciele duchowym i w ciele energetycznym jesteśmy
poprawni, jesteśmy Życiem.
Opuszczamy ciało i patrzymy jak to wszystko samo współbrzmi.
My wprowadzamy napięcie w ciało, to my jesteśmy napięciem, to my psujemy
naszym ciałom poprawne funkcjonowanie (ze sceny Zbyszka).
Życie to Ład Boży. To Życie to forma, która jest wdrukowana w nasze ciało
fizyczne, energetyczne i duchowe jest Ładem Bożym, wynika z Ładu Bożego i dzięki
temu tworzy się Ciało Egzystencjalne. W świecie, gdzie panuje Ład Boży jest jedno,
gigantyczne ciało egzystencjalne, wszystko się czuje, wszystko jest poprawne. Tu się
jest i doświadcza życia, bo w Życiu się jest.
Natomiast my, jak wejdziemy we Wszystko, zakłócamy ten porządek (jest
walka, przepychanka), cały czas napięcie i ono niszczy odczucie Życia.
Sprawdzić stan napięcia w nas: duchowych, energetycznych, fizycznych, przez co
niszczymy harmonię, rezonowanie z Całością (w ciele fizycznym, energetycznym,
duchowym i egzystencjalnym ).
Ludzie będący w napięciu są odcięci od Życia. My musimy pozbyć się
ładunku energetycznego, a pozbywamy się go pracując nad sobą. Musimy się też
pozbyć ładunku negatywnego w ciele fizycznym, by tam odczuć Życie. Jak pozwolimy
ciału - bo się wycofaliśmy - by żyło, to ono samo się zregeneruje. Jak pozwolimy
ciałom: duszebnemu i duchowemu - po wycofaniu się - funkcjonować, to one się
zregenerują. Jak pozwolimy ciału duchowemu się zregenerować to ono będzie w
Świetle i wszystko będzie wypełnione Ładem Bożym.
Przyszliśmy tu obecnością i świadomością, żeby kreować coś, żeby
doświadczać Życia. Kreacja. Musimy tutaj powołać jakieś istnienie, więc tworzymy
ciało egzystencjalne.
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Jak będziemy żyć w Ładzie Bożym będziemy mieć wpływ na ciało
egzystencjalne.
To czego nas uczą to wycofanie się z Całości i zobaczenie jak funkcjonuje ciało
duchowe, ciało energetyczne, ciało fizyczne i ciało egzystencjalne bez nas. Jak
odczujemy jak jest tam cudownie, to odczujemy też sposób w jaki one się
komunikują z Życiem, choć Życie nimi jest i można to wykorzystać do tego, by
zastąpić bałagan w nas, napięcie wejściem w te ciała jako czysta obecność duchowa,
czysta świadomość duchowa. Dzieci i Synowie Boży wszystko przyjmują za ich część.
Tworzą, ale nie nadają temu istnienia, są zjednoczone z Całością. Tu się jest.
Ład Boży to świat przygotowany dla nas. Nasza świadomość i obecność musi
doświadczać tu życia i wprowadzać odpowiednie zmiany. Ład Boży to pierwotna
struktura, którą możemy zmieniać jeśli w nią wchodzimy, byle tylko się nie pogubić,
możemy wejść tu z kreacją.
Musimy nauczyć się być obecnymi, świadomymi, tylko obserwującymi. Ład
Boży ujrzymy kiedy nie będzie w nas napięcia na poziomie fizycznym, na poziomie
energetycznym i na poziomie duchowym.
Na poziomie fizycznym znikają napięcia kiedy zaczynamy dbać o ciało fizyczne,
ono musi być rozświetlone w Komorze Regeneracyjnej czy gdzie indziej, wypełniamy
się Światłem i pozwalamy, by uruchomiło programy zdrowienia. Strumień Życia czuje
ciało fizyczne - nie my, jeśli z nim rezonujemy to odbieramy dzięki niemu, Strumień
Życia.
Jak my pozwolimy, po wycofaniu się, ciału odnaleźć siebie i uzdrowić, ono się
łączy ze Strumieniem Życia i zdrowieje, ciało nauczy nas to intensyfikować.
Jak my już potrafimy rezonować, odczuwać Ład Boży w ciele fizycznym, w
ciele duszebnym i wtedy, jak wyciągamy ręce i czyścimy tych ludzi, wypełniamy ich
Ładem Bożym. Oni się zmieniają, choć mają jeszcze chory system wartości, to my w
ich świecie zaczynamy stanowić gołąbka. Możemy wszystko zmienić, być tym
Światłem, które przepromieniuje, zjednoczy nas z ciałem duszebnym, a jednocześnie
innych na tym poziomie pozyska wypełniając ich przestrzeń Światłem czyli Ładem
Bożym. Życie będzie coraz poprawniejsze.
Jak Duch orbitował wokół zła, będzie w nim, w nas napięcie. Duch jest jak
Światełko. Stańmy się jako dzieci - bo wtedy byliśmy czyści, wtedy nie ma napięć.
Skoro my będziemy Życiem, a Życie jest tylko jedno, to będziemy też mogli
odczuć to Życie w drugim człowieku. Jak ja go kocham i łączę się z jego ciałami,
dlatego najpierw czyścimy tych ludzi, bo po wyczyszczeniu ich obecność i
świadomość przez chwilę jest harmonijna, wtedy mamy wejście w ciało fizyczne, w
ciało energetyczne, w ciało duchowe i w układ nerwowy, energetyczny w nich, by ta
obecność i świadomość była, wtedy my możemy to zmienić.
Koniec modlitwy
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Modlitwa 3 – skrót
Dotłumaczenie do modlitwy 2:
tam, gdzie jest napięcie, nie ma Ładu Bożego, nie ma Światła. Tam, gdzie jest
pragnienie, zazdrość, niewłaściwe dążenie do celu, nie te wibracje - jest napięcie. To
wszystko co jest niepoprawne w nas powoduje napięcie.
Jak nie ma napięcia, nie ma intensywnej potrzeby doświadczania jedności z
drugim człowiekiem. Gdy jest nam ona odebrana i tego nie ma, to my wtedy
wchodzimy w macierzyństwo - to technika pomocnicza. Dziecko da nam odczucie
jedności z drugim człowiekiem. Gdy jesteśmy w jedności z innymi - te elementy są
już wkomponowane w cały, wspólny świat, w pracy doświadczamy macierzyństwa
pomagając młodszemu, udzielając rady. To samo dzieje się kiedy wzrastamy, kiedy
siostra z siostrą, z bratem czegoś doświadcza. Tu z rówieśnikami doświadczamy tego
samego, to jest jedność. Trzeba tylko dbać o wibrację radości, tu wszystko oparte
jest na miłości odzyskanej, na kochaniu pełnym, na radości w trwaniu (wizja innego
świata ).
Kiedy my będziemy wchodzić w te stany, po naprawieniu ciała duchowego,
ciała energetycznego i ciała fizycznego, wtedy te ciała będą odczuwać Ład Boży, on
płynie z Miasta Zwycięstwa, gdzie jest podpowiedź jak co powinno wyglądać. Dlatego
my na tej planecie mamy swoje Miasto Zwycięstwa u Góry - tam 5000 aniołów
tworzy tę zbiorowość, na nasze ciała łączą się z tamtą przestrzenią i podpowiadają
nam, jak to tu na teraz powinno wyglądać, jak Ład Boży powinniśmy wcielać w życie,
tak, by ciało przestrzenne też było skąpane w Ładzie Bożym. Lecz nasza obecność i
świadomość nie do końca to pojmuje. W Ładzie Bożym poczujemy, że wiele rzeczy
które mamy, są nam zbędne.
My musimy dodać nową wartość. Odczuwanie i tylko bycie w Ładzie Bożym nie
wniesie nowych wartości, a Duch Ludzki musi je wnieść, a dusza ludzka musi
wszystkiego w pełni doświadczać, także tych nowych, pełnych wartości. Czyli sam
Ład Boży to taka wartość sama w sobie, w której my, to co będziemy wnosić,
będziemy wnosić poprawnie. Tu wszystko, kiedy odczuwamy Ład Boży będzie
dodatkiem, będzie nowym elementem, uszlachetnieniem czegoś.
Kiedy odczuliśmy Ład Boży, kiedy on z ciała fizycznego, z duszy i Ducha nas
przeniknął, my nie chcemy w nic wchodzić. My, nasza świadomość i obecność teraz
możemy wejść gdziekolwiek, gdzie chcemy, ale nie wchodzimy, bo odczuliśmy Ład
Boży i wiemy, że nie jesteśmy gotowi. Jeśli wejdziemy niedoskonali w inny świat,
będziemy go niszczyć, a odczuwając Ład Boży nie możemy tego zrobić. Kto uważa,
że może tam wejść, jest w iluzji.
Chorzy nie możemy wejść do świata, gdzie chorób nie ma.
Sprawiedliwość Boża mówi, podobne jest z podobnym (ciemne z ciemnym itd.). Nie
możemy niedoskonali wejść tam, gdzie jest doskonałość, tę doskonałość niszczyć i
aferować swoją osobą. My jesteśmy na takim świecie, który był do nas dopasowany.
Za przewiny, za niedoskonałość wylądowaliśmy tu, gdzie uważamy się za lepszych,
mocniejszych itd., wzmacniamy to karabinem, bombą, zamordowaniem, czym
chcemy, nie było w nas Ładu Bożego - zapomnieliśmy o Świetle.
My musimy się dźwignąć. Już umiemy wyjść z ciał i pozwolić, by one się
połączyły z Głowicą, ze Złotą Kolumną, by odzyskały się, by były pełne, dzięki czemu
zaczynamy odczuwać Ład Boży i w nim uczestniczyć. Dzięki temu możemy się
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obudzić. W Ładzie Bożym jesteśmy już poprawni, odczuwamy na tyle, że możemy
wyjść np. do lasu o doświadczyć Ładu Bożego w jedności z Całością (my tak, ale inni
nie ). Ład Boży w nas jest, ale na zewnątrz tego nie ma.
Jak odczuwasz Ład Boży i jesteś w nim prawdziwy, ty jako obecność i
świadomość, jeśli przerobisz to, co trzeba - a co udajesz w tej chwili, że przerobiłeś,
bo Idea się w tobie zawarła (chyba podstępności i zła) - to jeśli to się stanie, to nagle
poczujesz, że potrzebne jest „coś”, co tych innych z maligny wybawi.
Ten Ład Boży, który w tobie zaczyna działać, który ty odczuwasz, to
Życie duchowo-energetyczno-fizyczne według zasad Boskich - czyli
według Światła i Ładu Bożego - musi popłynąć do innych, ale jesteśmy za
słabi. Tu potrzebna jest potęga, która potrafi ten Ład Boży rozszerzyć.
Pytanie Góry do nas: kto jest na tyle mocny, na tyle zdolny, by spełnić
zapotrzebowanie tych ludzi na Światło? na obecność Ładu Bożego? bowiem tacy już
powstali. Kto z was gotów jest dla innych stać się manifestacją Światła dla nich
bogiem? poświęcić wszystkie swoje lata, całe życie po to, by Światło przez nas
przebijało? byśmy byli obecnością fizyczną Boga na tej Ziemi?
Bo dopóki oni Boga w nas nie zobaczą, cudów czynionych przez nas, to i w
Boga duchowego nie uwierzą. Jeśli ktoś odczuje w sobie potężny Ład Boży zrozumie,
że potrzeba jest Boga, Boga dla tych ludzi - ale Bóg to jest Doskonałość, Czystość, a
Bóg i tak jest w każdym, prawym człowieku zawarty, ponieważ ów budzi się w Synu
Bożym. Tylko poprzez kogoś w kim budzi się pasmo Boskie, 13-sty Promień, dopiero
w kimś takim tworzone są zasady, które wyznaczają Ład Boży, dopiero ten ktoś nie
tylko, że odczuwa Życie, ale Życie może dać, rozszerza się wtedy jego ciało
egzystencjalne, przestrzenne, pochłaniające inne tak, iż po jakimś czasie ciała
fizyczne, duszebne i duchowe tych ludzi oraz świadomość i obecność w tych ciałach,
w tym obszarze się zmieniają, powoli stają się inni, ale by tak się stało, musi się
obudzić. Ktoś musi zrezygnować ze wszystkiego, nawet siebie samego, by tak się
stało, oznacza to totalną samotność, by być dla innych ludzi. Jeśli ktoś w Prawie,
w Ładzie Bożym się obudzi - ten zrozumie czym jest sprawiedliwość, a w
niej ukryte są drzwi, które tylko Prawy otworzyć może i pojąć to co za nimi jest, lecz
nie spocznie w dążeniu do uruchomienia w sobie boskości dla braci i sióstr, by oni
zobaczyli jak można żyć w spokoju i w ciszy (w Edenie, w lesie). Ten obraz musi
funkcjonować w Bogu, projektorem może tu być istota, która oddała się Światłu,
projektorem z PozaRzeczywistości.
To co dzisiaj zaszło jest naprowadzeniem nas na to, byśmy odnaleźli się w
Ładzie Bożym. Odczujmy i obserwujmy ciało fizyczne w Ładzie Bożym, ono samo się
zregeneruje i samo nam podpowie jak wszystko wyglądać powinno, to samo tyczy się
dwu pozostałych ciał. A gdy nasza świadomość i obecność wejdzie w owe ciała przynajmniej przez chwilę - będzie odczuwać Ład Boży także i w sobie. Potem znowu
nasiąknie tym co było, o ile nie przerobi w sobie świata energetycznego i świata
duchowego i nie uzdrowi się (cierpiący nie będzie myślał o wartościach duchowych,
ból będzie wyznaczał zakres postrzegania świata). Bez określenia: Światło czy
ciemność nie będziemy zborni w swojej istocie by wyjść poza Rzeczywistość. Ale gdy
w końcu pracą nad sobą to się stanie, staniemy u drzwi Świątyni Serca, za którymi
jest Duch Święty i PBZ, nasze utracone cząstki. Za tymi drzwiami jest cała prawda o
nas - by tam się dostać wszystkie drzwi po lewej i po prawej stronie musza być przez
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nas otwarte i od środka raz na zawsze zamknięte. Wtedy pojmiemy, że nie można
żyć w świecie, gdzie wszyscy jęczą z bólu, gdy my jesteśmy zdrowi, że nie można żyć
w świecie, w którym jest zazdrość, zawiść, podporządkowanie drugiego człowieka, w
którym się wszystko totalnie programuje, niszczy i prowadzi na zatracenie po śmierci,
kiedy my jesteśmy w jedności, widzimy tylko Światło i świat, w którym jest Ład Boży.
To jest nasza droga, nasza droga do boskości, a tę przez wszystko to, co dla nas
stworzył, pokazał nam Jezus Chrystus - Jan, który przyjął tę postać Jezusa, działał i
działa na wielu planetach. Tu robotę swoją wykonał po to, by powstali następni,
którzy boskość zechcą dla innych braci uruchomić.
„Wszystkie podpowiedzi, techniki są zawarte w przekazach w modlitwach. Każda
modlitwa ma ukryte drzwi. Jest czasami w nich wiele „kołowych” rozwiązań i
podpowiedzi, a czasem jeden, konkretny stan, który tworzy kościec, może wtedy
wejść nowa energetyka w człowieka, albo utwardzenie. Nie tłumaczyliśmy wam
sekretów tych modlitw, tego co jest zawarte w nich, ponieważ każdy z was, jak
będzie w nie wchodził, na swój sposób będzie to odczuwał. Daliśmy wam wszystko,
możecie tą droga iść albo nie. Nie ma dla nas znaczenia, kto z was się obudzi i ilu,
ważne, by Bóg się narodził, by to co kiedyś było, zostało zaśpiewane od nowa:
„Chrystus się budzi nas oswobodzi”.
Jezus pokazał nam jak to zrobić, wy udowodnijcie przed sobą, że też to
potraficie, jak nie - dusza pójdzie na zatracenie, jak nie - wasz Duch pójdzie na
zatracenie choć ta cząstka, która była pierwsza, czyli Syn Boży, zawsze nim
pozostanie. Ten mechanizm nie jest pojmowany dotychczas przez świat, albo raczej
przed światem ukrywany (jest jakaś organizacja, która wie jak to wygląda, przed
światem to ukrywa ).”
Stoi Nicość w postaci Wiosny, symbolizuje wyjście poza Ducha Świętego, mówi
o powoływaniu czegoś w Istnieniu, to Pra-Ojciec na tym poziomie działa, jest postać
Ojca. Naszym Bogiem-Twórcą jest postać znana nam jako Adam. On skorzystał z
Drzewa Poznania, z Drzewa Dobrego i Złego, On wzrastał powoli, aż stał się BogiemTwórcą i zmienił imię na Eloooohiiiiiiiiinnnn, który doszedł kresu i każdy z nas tak
samo kiedyś musi zrobić, wszystkiego doświadczyć, wszystko poznać, nie ma innej
drogi: albo zatracenie albo Światło.
To wszystko co się działo, było uruchamiane przez Nich i na nas oddziaływało
w jakimś stopniu, podnosiło parametry, sprawiało, że mogły się odbywać przekazy,
że wchodziliśmy w światy duchowe, a teraz to się wycofało. To oznacza, że zaczęła
obowiązywać naga prawda o nas samych. Każdy może teraz odczytać swoje
„nagie” parametry, kto czym jest.
Płomień duchowy był uruchomiony wokół Zbyszka, to były parametry to
umożliwiające, dzięki temu jak ktoś podchodził, był zasilany. Teraz wszystko znikło.
Każdy z nas jest czysty taki, jaki jest. To oznacza, że od teraz zaczyna się nasza
prawdziwa praca nad sobą i każda myśl, słowo i czyn, każde znikanie napięcia, każde
coraz pełniejsze odnajdywanie się w świecie Bożym będzie w nas uczciwie
zapisywane. Na skali odczytamy to, kim autentycznie jesteśmy, zobaczymy ile nam
brakuje do tego wzorca, czym chcemy być, czy za kogo się uważaliśmy. Wszystko
znikło, ale jest w nas zawarte, znikło też napięcie, które było spowodowane
nakręcaniem się, a ono, czyli uduchowianie się jest napięciem, a to nie powinno mieć
miejsca, bo jak się uduchawiam to robię to na spokojnie. Wiem, że nie można
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procesu przyspieszyć, bo to by nie zaistniało. Spokojnie oczekujemy na rezultat tej
pracy.
Pokazują: jest Złota Kolumna u góry, Światło schodzi i jest Orin, ale Orin
wypełnia, w połowie wysokości Światła, które do nas schodzi, jest równoległy do
podłoża, do ziemi i Światło całe przez niego przechodzi, a ludzie chwytają się go i
wiszą trzymając się go, żeby nie spaść, ale nie są w stanie wskoczyć na niego. Czyli
jest to technika pomocnicza, dzięki której już nie trzeba być na Ziemi, ale ciągle nie
jest się tak doskonałym, by na niego wskoczyć i być już w połowie wysokości samego
siebie. Orin ma być symbolem naszego dążenia, jak stanie się w ciszy naszym
symbolem dążenia do Światła (na piersi Orin) wtedy zniknie napięcie - wtedy nie
wymuszać na Dziupli, na Orinie, bo to błędna droga.
Pozwólmy sobie przyjrzeć się sobie, niech zniknie napięcie, bądźmy tacy, jacy
jesteśmy, a symbol naszej drogi niech się stanie symbolem, naszej niezłomności. Ten
Orin na piersi, niech nie będzie przez nas bestialsko wykorzystany, jako tratwa
ratunkowa dla ułomnych w Duchu. Niech będzie symbolem tego, co się stanie na
końcu drogi, a On sam połączy się z tym symbolem, jeśli nie będzie w nas napięcia i
będzie spokojnie prowadził tak, jak uzna to za stosowne. Pozwólmy, by prowadził
nas po swojemu, bez narzucania woli, prosimy o wsparcie nie
konkretyzując. Dajmy Bogu wybór, a nie narzucajmy Bogu to, co chcemy. To
samo jest z Dziuplą. Pozwólmy, by promieniowała Ładem Bożym tak, jak
uzna to za stosowne. Nie chrońmy się przed ludźmi złymi, bo naszym obowiązkiem
jest doprowadzić się do czystości, do Światłości, do boskości, by im pomóc, a nie
przez to, że się przed nimi chronimy, cały czas promieniować w przestrzeń w tą ich
energetykę (o jest zły, ci mnie atakują). Skończmy z tym, ponieważ ich umacniamy w
tym złu.
Od dziś te symbole Dziupla i Orin niech promieniują same tak jak
chcą, a my zajmujemy się sobą i własną drogą do czystości. Kto tego nie
zrozumie, a zacznie żyć innymi, to upadnie tak jak upadłym już był.
W dążenie do obudzenia siebie wprowadzamy Ład Boży, spokojnie. Już
wiemy, że my czuli, świadomość i obecność, może zostać wycofana z tych ciał, że
możemy poznawać, doświadczać, rozumieć na spokojnie.
Wiemy już tyle, że jak zechcemy - ale uczciwie - odnaleźć się we wszystkim, to
i tak się odnajdziemy, bo inaczej nie byłoby Ładu Bożego, ani Bożej Sprawiedliwości.
Jeśli wierzymy w to, że Bóg istnieje, to te dwa wielkie instrumenty są nam dane, to
są narzędzia wszystkich zmian.
Mamy nawet dwa obrazy: Jego Świadomość i Jego Obecność są powielone
przez nas, bo my Obecnością i Świadomością jesteśmy w Nim obecni. Nie wiemy na
jakim poziomie, bo mamy za mało czystości w sobie i te czystość będziemy w sobie
budzić, by stać się całkowicie czystym i by uruchomione zostało przez nas Światło dla
innych.
Koniec modlitwy
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Przemiana potrwa dwa miesiące. Jak ktoś ją przerwie, nie włączy się do tej
przemiany. To jest przemiana dla tych, którzy chcą. Tylko na trochę opuściliśmy
ciała, żeby przeeksperymentować, one poczuły luz i one wymęczone, utrzymywane
przez nas w napięciu cały czas, zaczynają odreagowywać, one potrzebują snu aż
przyjdzie taki czas, kiedy będą spokojne, a my wraz z nimi. Nie ma w ans teraz
napięcia, a one odreagowują. Natomiast jak to wszystko będzie, skróci się sen,
człowiek będzie mniej spał.
Nasze zwierzę zawiera w sobie elementy, których nam może
brakować.
Jeśli ktoś nie umie boskości w sobie odczuwać, a boskość jest po to, by mieć
jak największą moc do pomagania swoim dzieciom. Tu się akcentuje miłość, ona
zaczyna płynąć bezwarunkowo, od 70 %.
Można sprawdzić, które ciało bardziej zasypia i się regeneruje i nie wolno temu
przeszkadzać.
Jezus działał w 40 % mocą Boga-Twórcy, a ta moc i tak pochodzi od Boga
zewnętrznego, w 100 % działał Duchem Świętym, więc miał 100%-we wejście w
Życie, bo Duch Święty jest Życiem.
Każdy może sprawdzić jakie tu ma możliwości.
Puls Życia u Jezusa wynosił 51 uderzeń na sekundę, miał też 100 % Prawa
Zmian. To co chciał mógł zrobić choć czasami nie starczało Mu mocy (miał 40 %). Na
tronie siedzi Zeus, schodów do tronu jest 27, można tu zobaczyć, na którym się jest.
Prawo Zmian też nam wczoraj podniosło się. Podpowiadają, że trzeba nad sobą
pracować.
Tu walczymy o wartości duchowe, które zamykają drogę do tronu albo doń
doprowadzają, to jest wyjście w Synostwo Boże. My jako dzieci Boże musimy
udowodnić, że panujemy nad ciałem, nad energiami, nad jednością z Całością (
Kowalski to nasz syn, a nie dyrektor ). Jak właściwe odczucia się pojawiają,
ugruntowuje się to wszystko i nagle jesteśmy jedni z człowiekiem. Jedność w Całości
doprowadza do tego, że jesteśmy pełnym dzieckiem Bożym i możemy wtedy
wychodzić w Poza-Rzeczywistość i dopiero wtedy możemy odczuwać stan
doskonałości. A po schodach do tronu, jak się wchodzi, każdy to jest stopień
doskonałości w sobie.
Modlitwy warsztatowe zostały zakończone. Będą tylko dopowiedzi co do
technik uzdrawiania.
Odwaga jest to umiejętność pokonania strachu, a na wyższych
poziomach duchowych lęku.
Sprawdzić w ilu % mamy pokonany strach, lęk.
Są dwa nasze składniki, które wynikają z Synostwa Bożego.
Schodzimy w ten świat ze świadomością i jak dostajemy Ducha już jesteśmy tu
obecni, jak dostajemy duszę, pełniej obecni, możemy jeszcze gęstszych rzeczy
doświadczać, jak dostajemy ciało to dopiero możemy gęstych rzeczy doświadczać,
dotyk itd. To jest nasza świadomość, której dano możliwość bycia obecnym i my
obecnością mamy wchodzić w zwierzątka, nauczyć się tego (odwaga pingwina), to
jest odczucie zwierzęcia w nas. Mówili zawsze, obudź swoje zwierzę, które jest przy
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tobie, które umownie zabiera poprawniejsze, doskonalsze wejścia w energetyczne i
fizyczne Rzeczywistości, dzięki czemu, to zwierzę, które było przy nas, było
zbiorem naszych doświadczeń z poprzednich żyć, a każdy ma swoje zwierzę i
jak wchodzi w nie i jest z nim, tam jest większa odwaga, zdrowie, pracowitość, lepiej
się tutaj odnajduje. To jest pierwszy krok, żeby coś zrobić. Do głowy nam nie
przyszło, żeby w dżdżownicę wejść, zobaczyć jak ona funkcjonuje, w wiatr, w drzewo
itd., a tymczasem te pozornie absurdalne, nie mające z nami nic wspólnego oprócz
odczuwania, sprawy są ważne, bo tam są nasze początki i okazuje się, że DNA, które
mamy, głównie energetyczne i duchowe, przez te sceny, utwardza się w czymś,
czego jeszcze nie rozumiemy do końca, w doświadczeniu. My w ten sposób
wzmacniamy w sobie to, o czym zapomnieliśmy. System doprowadził do tego, że
mamy zwichrowaną pamięć genetyczną, bo nasze DNA, jak wchodzimy w to pole,
wiąże się z całym, (ludzie to elementy, z którymi coś współtworzę), zapisy tych
doświadczeń są zawarte w DNA, one są tam wbudowane, bo jest DNA przestrzenne,
gdzie my tworzymy naszą Rzeczywistość tutaj na tu i teraz, ale w DNA duchowym te
wszystkie wydarzenia - to jaka była jedność- jest to zapisane. W naszym zwierzęciu
jest ten pierwowzór, taki jak był w zapisach i jak my wchodzimy weń, to szybko
pewne rzeczy zaczynamy rozumieć. Wtedy nie boimy się ludzi, czujemy moc w tym
zwierzęciu, ale to nie jest moc niszcząca, nie lękam się. Ten zapis jest w zwierzęciu i
dlatego zwierzę jak przychodziło, każde, bo są dwa, były duchowe, jedno wyższe to
było 10, a drugie pochodziło z tych najwyższych poziomów między 12, a 16.
Przybranie postaci tego zwierzęcia sprawia, że my odzyskujemy coś, co
utraciliśmy w tym świecie (tym paskudnym).
Wchodzenie w pingwiny może być związane z pamięcią ciała fizycznego.
Na pewno chodzi o wykorzystanie nas czyli świadomości i obecności tej, która
związana jest z Synem Bożym. Skoro Duch Całości jest we wszystkim - Duch Całości
w tym wypadku mówimy o Ojcu i Pra-Ojcu - mówi o tym, że chodzi o człowieka, nie
o zwierzę, czyli odczuwamy wszystkich ludzi, wszystkie stany itd., ale dzięki temu
potrafimy być też wszędzie (hodujemy wszystkie zwierzęta, więc znamy ich
charakter), potrafimy się odnaleźć, a nie, że jesteśmy zwierzętami. Niemniej to
wchodzenie w nich i odczuwanie pewnych elementów ma swoje znaczenie.
To wszystko co się z nami teraz dzieje, cała ta przemiana, nie leci wzrostowo
do góry, tylko odwrotnie, od zapisu przez Ducha Świętego w dół. We wczorajszej
modlitwie obecność itd. szła do góry, do Głowicy i Złotej Kolumny, a stamtąd wracała
do nas, zamknięte koło. Podstawa, Życia jest tu i chcemy działać, tu chcemy
uruchamiać Życie.
Na poziomie fizycznym my też musimy działać.
Droga do budzenia się w Duchu jest doskonalsza, bo jak tu ktoś osiągnie
zmianę, żeby Ducha ściągnąć (80%) to przy 80%-wych zmianach, jak ktoś będzie
umierał, można go bez problemu wstrzymać, ale to jest taka jedność, że będziesz
wiedział, wstrzymać czy nie. Jezus nie wstrzymał śmierci swojego syna, syn konał na
Jego rękach. Mógł, a nie zrobił tego, bo wiedział, że tam jest jego miejsce.
Może wyłapiemy to jak zwierzęta odczuwają Strumień Życia. Rekin odczuwa,
że jest niezniszczalny biologicznie, to jego natura.
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Modlitwa 4 – skrót
Idzie jakiś przekaz od naszych braci UFO. Dostają się do kości przedramion,
idą promienie, które wypalają coś w kościach, środku. Będą zmieniać nie samo DNA
tylko tworzenie nowych cząstek. Te nowe cząstki, krwinki, będą zawierać aktywny
nowy czynnik, one będą nieść nową wartość. Ten czynnik będzie w krwioobiegu. Jak
będziemy dążyć cały czas do Boga, będziemy się poprawiać, to, to co zrobili w
kościach powoli będzie się stawać naszą naturą i będzie przechodzić we wszystkie
kości. To co się dzieje zmieni też nasze ciało fizyczne i te zmiany będziemy czuć.
Sprawdzić czy wzrośnie wartość biologiczna komórki.
Kolejna rzecz, którą robią to od czoła wwiercają się w środek głowy. To co
cały czas szło od Stwórcy, oni udrażniają, czynią łatwiejszym. Tym kanalikiem spuścili
1 kroplę czegoś, ona wisi, nie może od razu cała wejść (do szyszynki?) i zawisła,
będzie powoli się rozpuszczać i zmieniać ten malutki organ. To co teraz robią tyczy
się tylko ciała fizycznego. Zatapiamy się w naszej obecności, bo chwilę to musi
potrwać.
Nasze ciało powoli zmieniają, ono będzie mocniejsze, dzięki czemu nam będzie
dużo łatwiej (będzie mocniejsze, waga będzie właściwsza i zdrowie będzie
właściwsze). Będą kontrolować nasze funkcje i wzmacniać, ale pokazują na Światło
ze Złotej Kolumny, tylko jak się będzie dążyć do niego. Dają wsparcie dla tych, którzy
chcą się prawdziwie budzić do naprawy tego świata (to naprawa swojej rodziny,
relacji w otoczeniu tak, żeby nasiąkali Oni Światłem itd.). Jak te procesy zajdą, to
będziemy promieniować (na ręku jest coś biało-niebieskie) czymś takim na ludzi, na
ciała fizyczne o oni też będą się lepiej czuć, nawet w ciele fizycznym . Dzięki temu
będzie większy wpływ na otoczenie, oni będą stawać się poprawniejszymi ludźmi.
Zmiana świata zaczyna się od nas, potem od najbliższych, a później przez nich, w
przyszłości może być coś więcej, to się roznosi też na typowo biologicznym i
energetycznym poziomie. Pokazują, tak jak byśmy byli gigantycznymi robotami, a od
nas będą wysłane białe pociski, które będą się mieszać między naturalne wydzieliny
ciała i wchodzić, będą jakby wstrzykiwane w ludzi, będziemy przeciwdziałać
szczepionkom. Ludzie będą, choćby z powodu biologicznego, lepiej z nami czuć, nie
wiedząc czemu. Każą nam zasypiać. W przyszłości, jak osiągnie się odpowiednie
poziomy, każdy z nas będzie zasilany w domu, siedząc w technologicznym fotelu,
będzie się łączyć z UFO, z Duchem, z Bogiem, z Naszymi czyli będzie silna
reanimacja, jakby aktywna na wszystkich poziomach Komora Odrodzeniowa.
My jesteśmy umowni. Nasza świadomość o obecność jest umowna, ona
przyjmuje jakiś zapis siebie, warunki, okoliczności przebywania w tej Rzeczywistości,
w tym i w tamtym wcieleniu, by sprawiły, że my jesteśmy konkretnym zapisem,
pewną wartością, czymś umownym, czymś co jak zostanie wepchnięte w inne ciało i
tak zacznie się zachowywać podobnie, podobnie postrzegać świat, taki zapis nas. Jak
nasze ciała są właściwie ustawione, a pojawimy się tam świadomie i obecnościowo,
jest dysonans. Kiedy je naprawiają, a my nie jesteśmy doskonali, dopasowani, to one
się nami dławią. My jako zapis jesteśmy ciągle tak paskudni, że jak jesteśmy w ciele
fizycznym, to je uszkadzamy, swoją obecnością, załatwiamy je niską wibracją,
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ograniczamy jego żywot. Wszystko co robimy to ku niszczeniu ciała ( jedzenie , sport
wyczynowy).
Na poziomie energetycznym przez nasze myśli i emocje niszczymy ciało
energetyczne. Nie czujemy wtedy jedności, wolności, szacunku dla życia i
współbrzmienia.
Rozświetlona dusza ma kontakt z ciałem duchowym, skupia się na harmonii ze
wszystkim. Jak pozwolimy duszy być czystą, to ona uruchamia nieznany nam
mechanizm, ale my - ten zapis obecnościowo-świadomościowy - jesteśmy tak
zwichrowani, że nie jesteśmy w stanie odczuć zalet duszy, dlatego musimy czasem
się wycofywać, by ona mogła się obudzić i jako Światło energetyczne połączyć z
Całością. Wtedy ciało fizyczne okrywa taką woalkę, a więc jest też ochroną dla ciała
fizycznego
Pokazują ciało duchowe, to piękna Istota, młodzieniec, stoi w światełku i
patrzy w dół i czeka kiedy będzie mógł uczestniczyć w tej grze. Ciało duchowe dla
nas, jak mamy obecność, świadomość scentrowaną na poz. energetycznym czyli na
poz. duszy, on cały czas posyła takie Światło do góry, żeby było dobrze. Ale jak
człowiek jest zwichrowany to nie korzysta z tego Światła, bo nie widzi tych wibracji,
jesteśmy pozbawieni jego wpływu. A ona cały czeka cały czas, śle Światło w dół, by
dostali wsparcie, jak człowiek, jego ciała coś załapią i potrafią się w tym odnaleźć, by
mieli wsparcie. To Światło bije od góry na głowę, żebyśmy pozwolili (podpowiadają),
by ta nasza część, pięknie na nas podziałała, bo to część nas samych, to cząstka
naszej duchowo-boskiej świadomości.
Widać schody do Zeusowego tronu, wchodzi na nie jakiś człowiek. Staje na
pierwszym stopniu i słyszy, kim jesteś ? On odpowiada – Bogiem, on wie o co tu
chodzi, chce się udoskonalić. Wchodzi na drugi stopień, słyszy, kim jesteś?
Odpowiada – Bogiem dla siebie, na następnym odpowiada – jestem Bogiem dla
innych, na kolejnym nie wie ale po chwili mówi – Bogiem dla Całości. Poszedł dalej,
na pytanie kim jest odpowiedział, wszystkim dla siebie. To rozświetliło schody i
pokazało, że jest właściwy kierunek, by dojść do tronu.
Każdy stopień wiąże się z innym odczuciem, z innym podejściem do Całości.
Zamykają nas w duchowym jaju, w tym jesteśmy nietykalni i samo-rozwojowi.
Mamy tu odczuć kim jesteśmy, zapomnieć o ciałach.
My jesteśmy świadomością, która jest wyposażona w obecność czyli w
umiejętność wnikania w jakieś inne powłoki. To my jesteśmy w tym jaju.
Przypominamy sobie jacy jesteśmy, ale bez iluzji, wywołać obraz pełny, a nie tylko
pozytywny, bo stracimy część siebie. Dla Boga każde doświadczenie jest dobre,
Adam, nim został Bogiem, poznał owoce z Drzewa Dobrego i Złego. Trzeba
wszystkiego doświadczyć, by umieć się odnaleźć w każdej sytuacji jaka przyjdzie i
swoim dzieciom pomóc.
Mamy ujrzeć sceny, wejść w stany, w których tacy, a nie inni byliśmy.
Jak sobie uświadomimy jacy jesteśmy, będzie mógł zajść następny proces.
Jak złączymy w Duchu Energię Jedyną i Energię Przeciwną dają Energię Boską
- prawdziwe Światło zmian.
W tym jaju obudzimy się w prawdzie. Niech każdy odtworzy tę prawdę o
sobie.
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Schodzimy tu po wiedzę i doświadczenie i to musimy teraz odzyskać choćby to
było kiedyś przeciwko ludziom wykorzystane. Teraz, kiedy nasza droga idzie do góry,
bo pokazali schody do tronu Zeusowego, odzyskamy to wszystko, przypomnijmy
sobie, by dla dobra siebie i sprawy móc na powrót wykorzystać, naprawić te „ścięte
głowy”. Odzyskujmy wszystko, bo to było nasze, bo nie postąpimy stopień dalej, bo
to nasze cierpienia, zmagania, doświadczenia.
Gdy ty jesteś Światłem i dajesz się przez Światło prowadzić, to już tu
wszystkie techniki, wszystkie twoje doświadczenia są zawarte. Ty czuj Światło, gdy
dajesz mu się prowadzić, czy prowadzi cię twój własny Duch czy Siły Wyższe, to
będziesz reagował właściwie. Gdy dajesz się prowadzić Światłu i pozwalasz sobie, by
ono promieniowało, to ono zawsze odtworzy twoją postawę. To co wtedy nas
kształtowało, o co tak naprawdę chodziło, to postawa. Realia zmuszały by być
odważnym, pracowitym, ale chodziło o to by stawać się wytrwałym, że kalkulowałeś
to ryzyko. To są nasze dary, to są nasze umiejętności (a nie samo machanie mieczem
– scena Osoba 1 - i odnajdywanie się) kształtowało nasz wizerunek, odwagę, dobroć,
jedność z drugim człowiekiem itd. To są nasze osiągnięcia. One są skupione w
Świetle. Jeśli dajesz się Światłu przenikać i przezeń prowadzić, ono odbudowuje w
tobie to, czego nauczyłeś się w poprzednich wcieleniach, cierpliwości, pracowitości i
lenistwa i pasożytnictwa, bo to jest w tobie zawarte, ale Światło, jak cię prowadzi, to
ono wie, że to co najwartościowsze to pracowitość i wytrwałość i z tego będziesz
korzystać. Światło wybierze twoje stany, to jakim byłeś. To bogactwo naszych
doświadczeń na Drzewie Dobrego i Złego, a Drzewo Poznania to doświadczenie,
dobro i zło to są wybory energetyczne, a poznanie tego, kim możesz w tej chwili się
odtwarza. Pozwól, by Światło poodtwarzało to wszystko w tobie, co ci potrzebne czyli
ciebie samego w swoich najszlachetniejszych doświadczeniach utrzymując w tle te
negatywne. Każdy z nas ma poprosić, by pamięć tylko tych cudowności była w nas
aktywna i czynna. Tamte (negatywne) rzeczy niech na nas nie oddziaływają, ale są
pięknym doświadczeniem, dzięki któremu będziemy rozumieć jak i dlaczego Kowalski
tak żyje, a my mamy być pochodnią dla niego. Teraz rozumiemy co to jest Rycerz
Światłości, tzn., że odtworzył w sobie całą rycerskość ludzką, całe prawdziwe
człowieczeństwo, a w Światłości działa, ponieważ Światło z niego płynie. To wszystko
co on zdobył jako doświadczenie, to jest zapis, który może przekazać drugiemu
człowiekowi. Stajemy przed schodami, do tronu Zeusa i pozwalamy, by On, Zeus,
najwyższa nasza wartość w tym wymiarze, a najniższa nasza wartość w PozaRzeczywistości, przepromieniowała nas. Niech od dziś prowadzi nas pierwsza cząstka
Syna Bożego, pierwsza cząstka nas samych, niech otworzy się to Niebo. Pozwólmy,
by On zrobił to, co jest dla nas, bo robimy to sami dla siebie, najkorzystniejsze.
Oni podpowiedzieli nam tylko teraz co to znaczy świadomość, obecność i co to
znaczy promieniowanie. Tym co zdobyliście dla innych ludzi i dla siebie, to
doświadczenie bycia człowiekiem, prawdziwym człowiekiem. „Pozwólcie, by się stało
to o co zawsze prosiliście, nasiąkajcie Światłem Boskim, a tak samym sobą w
najwyższych wibracjach, tym o kim zapomnieliście i patrzcie na te schody, jak
ujrzycie choć to Światło z góry, z tej Kolumny mocno pada, ale jak ujrzycie te
stopnie, wchodźcie powolutku i czekajcie cały czas, aż Światło was przemieni, by
znów postąpić krok naprzód. Idźcie tymi schodami, a potem sprawdźcie, na którym
udało się wam przysiąść”.
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Modlitwa trwa, mamy pozwolić sobie, by w nas zajaśniało to, co w bólu
trosce, w rycerskości, w mordowaniu innych, w pomaganiu innym i w budowaniu
tamtego świata, bo przecież ktoś te kamienie świątyń i domów wzniósł, by to
wszystko w nas, w największej szlachetności było odtworzone. Odzyskajmy to, co
próbowano w nas tłumić wywołując w nas tylko niskie wibracje. Nie chcemy niskich
wibracji, ale doświadczenie to, wykorzystamy dla ratowania innych. My chcemy
teraz tylko Światła. Słowa z góry, uśmiechnięty Jezus „Bóg się rodzi, nas
oswobodzi”. Mamy odtworzyć naszą własną boskość. Jak tylko ona będzie wyznaczać
nam kierunek naszych działań, to nasza boskość, bo my tam już jesteśmy, już w tym
życiu może się w pełni obudzić, ale bądźmy jako bóg. Pierwszy stopień jestem
Bogiem, drugi, Bogiem dla siebie, trzeci, Bogiem dla ludzi, idźmy tymi stopniami, a
definicja tych stopni wkrótce zostanie nam podyktowana.
Na skali podstawowej pisze „Jestem, to mogę”, tylko sprawdź, gdzie jesteś, by
wiedzieć ile możesz, Prawo Zmian, a musimy je podnieść.
Te wszystkie zmiany w nas były po to, by Światło z nas płynęło.
Koniec modlitwy
Sprawdzić: na jakim stopniu tronu Zeusa byliśmy (jest 27), te zmiany, które zaszły
są trwałe.
Znikło napięcie dotyczące przyszłości, Światło i tak to zrobi.
Jak nie ma napięcia, wzrasta moc.
Sprawdzanie coś komuś (na skalach) to jest wejście w energetykę, to obciąża.
Jak są ważne rzeczy to dzwonić do Zbyszka, ale sprawdzić czy trzeba.
Osoba Y, działa na rodzinę, ich wspomaga szczególnie wnuczka, żeby zawsze
było lepiej. Sprawdzamy ile ta osoba dotychczas zrobiła, przy 100 %- wej potrzebie
wsparcia dla rodziny. Jak Światło działa, to zawsze wspiera tak, by człowiek
doświadczał pewnych rzeczy, gdyby tak ochroniła przed bólem wnuka, to jak osoba Y
umrze, a w wieku 40 lat on by się zranił, to by się z rozpaczy powiesił. Czyli my
mówimy o takiej ochronie, kiedy człowiek nie jest niszczony, ale doświadcza tego co
ma (doświadczyć). Niektórzy natomiast myślą, że będzie się tak układać, jak jedną
prace straci, to 3 inne czekają, w życiu nie o to chodzi, doświadczenie musi być, byle
to się poprawnie działo. Na 100% potrzeb, co by się chciało tam zrobić i można by
było zrobić, zrobiła ok. 50 %. Na razie osoba Y, choć weszła w to, potrafi w 60-70 %
to Światło utrzymać, a potrafi 100% jak się przyłoży, do tygodnia (chodzi o
utrzymanie Światła ).
My musimy zrozumieć, że mamy stać się jako Ojciec. Osoba Y ma odczuć, że
to Światło od Ojca, od Zeusa (Zeus to nasze wysokie pasmo, ono idzie już z tego
boskiego promienia), odczuć, że jest, że Zeus wspiera ją i jest dobrze. Ma odczuć, że
przez to, że jest, troszczy się o tę rodzinę, że ochrania, żadnych działań, to są twoi i
zawsze miło ich wspominasz, tylko odczucie. Teraz ta ochrona, bez działań, jest
80%. Przy Zeusie jest napisane (skala) „wszyscy są we mnie obecni, wszyscy, o
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których myślę, wszyscy, których otoczyłem sobą”. A ponieważ osoba Y ma pole
bardzo duże, to ci, o których myśli, są z nią. To daje sama. Obecność (co znaczy
sama Obecność) - wtedy się działać nawet nie musi. Ale przychodzą sytuacje, kiedy
trzeba szybko działać, nawet z medycyny korzystać, bo my nie umiemy jeszcze
zadziałać na takim poziomie. Ta ochrona dla rodziny leci non stop, jeśli no stop stan
utrzymujesz. Tego się musimy nauczyć.
Góra mówi: nie skupiaj się na ochronie, tarczach tylko na budowaniu i
utrzymywaniu Światła. Nawet jak będzie wstrząs (życie) my musimy być sobą i nad
tym pracujemy. Jak osoba Y spadnie na 6 godzin ze swego poziomu, może - ale nie
musi się coś wkodować (w rodzinę), ale jak spadnie na 4 dni, wszystko, co czekało,
już by się kodowało w rodzinie, programy, ograniczenia itd.
Ojciec cały czas wszystko utrzymuje i my musimy się nauczyć, to przerobić.
Wtedy wszystko to co jest w nas obecne, będzie przez nas chronione.
To przypomnienie, co znaczy mieć Światło. To co będziemy uzdrawiać, zapisać
w sobie, są w Strumieniu i koniec, odnawiamy ich – troska, opieka i miłość. Albo
udajemy, że stajemy się Bogiem, albo gramy uczciwie, żeby ich stąd wyzwolić.
Dlatego szybko musimy te stany przerobić. Jak w tym się troskę i opiekę przerobi, to
jak ktoś się potknie na drodze, to aż się serce kroi. System ludzi niszczył i robi to
dalej.
Jak my będziemy wzrastać, jak chwycimy w końcu tę moc, udźwigniemy, bo to
jest i dla nas i dla ludzi, parametry trzeba mieć czyste, żeby to przeszło przez nas, to
wtedy się zacznie. Na razie mamy pierwsze wejście, ochrona rodzinna na nikłym
poziomie i w ten sposób zaczniemy działać.
Przepromieniowanie i patrzenie, albo Jezus przy nas stoi albo Zeus,
zależy z która Postacią jest się najbardziej wibracyjnie związanym,
nasiąkniętym w poprzednich wcieleniach, co jest Ideałem, na ciebie cały
czas działa i promieniujesz (patrzysz jak ten ktoś np. mąż się zmienia). To, co
jest w nas: troska, opieka, zacznie na niego promieniować tylko trzeba to
najpierw z siebie wydobyć.
Jak teraz tego nie przepracowaliśmy, bo w Świetle odzyskujemy to co i tak w
nas było, tylko przez nawyki, te wybory energetyczne tworzą nawyki, nawyki
kształtują postawę i my nie umiemy, ale cud i tak w nas jest, on już tam kiedyś był
tylko przez wybory zapomnieliśmy o tym, ale cały czas trzeba promieniować.
Modlitwy na wzrastanie są po to, by energetycznie nie móc nas załatwić i
wszystko się zacznie. Czyli jedno coś, jak nas dzisiaj nauczyli, drugie, trochę pracy
nad sobą i ochrona bez ochrony będzie, tylko wiesz, że są. To trzeba wykorzystać.
Już nie jest tak, jak na poziomie energetycznym: działać, czyścić, czasem może coś
zaistnieć, bo coś na poziomie zdrowia uderzy, czy będą pasma niszczące (np. w
zakładzie pracy). Będzie lepiej. Będziemy się skupiać na lokalnym czyszczeniu
każdego człowieka? jak zrobimy to wspólnie, w Kanale, dłużej się utrzyma, z jednego
do 4,5 tygodni. Później będziemy to zasilać, żeby się nasi utrzymali.
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Modlitwa 5 – skrót
Modlitwa przy otwartych oczach.
Jesteśmy obecnością, świadomością i to tutaj działa. Obecność duchowa,
świadomość duchowa to, kim jesteśmy, potrafi być we wszystkich poziomach
jednocześnie lub wybiórczo.
Jest olbrzymi kominek, ktoś w szczypcach ma jakby węgiel, rudę, wkłada to do
płomienia, część tego, jakby miało dusze leci do góry, część płonie piękna żółcią, a
część jako popiół opada na dół. Tworzy się kula energetyczna, powstała z tej rudy i
widać w kuli oczy. Kominkowy siadł z boku, swoje zrobił. Ten wzrok, z tej kuli powoli
wchodzi w nasze głowy (w oczy). Ta postać (kominkowy) coś w nas uruchamia, to
przyjaciel Jezusa, było to fizyczne alter ego Jezusa. Oni się fizycznie nie spotykali
(często), ale mieli kontakt telepatyczny. On, jak się łączył z Jezusem, to wyświetlał
lekko na horyzoncie pewne sceny. To tak jak my w scenach mamy obraz, jak nasze
objawienia, to tak idzie od jednego człowieka do drugiego. To mamy tu zakodować,
trzeba by się nauczyć, od którego człowieka płyną te wizje. Zło też tą techniką się
posługuje. Zły człowiek przez to, że działa na tej zasadzie, wykorzystując energię
niskowibracyjną (EP) i tamte zasady, tamte siły, on czuje, gdzie my jesteśmy, co my
robimy. Oni identyfikują się z tą osobą, ona w nich żyje, jest zapisana, dlatego
odbierają te sygnały. U nas powinno dotyczyć tych osób, które są ze sobą powiązane
i sprzęgły z sobą życie, przyjaciół, kochanków itp. Nastawić się też można w ten
sposób na odbieranie sygnałów od bardzo mocnych osób, które chcą nam życie
zniszczyć (zawodowe, osobiste, itp.) czyli ustawić taką poprzeczkę, ponad którą
oprócz tych, których mamy w swym sercu i głowie, to zło, które nas atakuje, żeby
widzieć co oni chcą zrobić, odbierać ich wizje, ich marzenia, te ścieżki losu, które
próbują uruchomić kosztem naszych ścieżek losu (wpływają na ruch na naszych
ścieżkach losu). To można bardzo prosto ustawić, tylko wiedzieć, że nie jest to ścisły
przepływ info. To jest kwestia obrazu, umownych rzeczy i jak nie jesteśmy pewni,
sprawdzać to na skali, w ten sposób zaczyna się telepatia. To działa na poziomie
duchowym, energetycznym, przestrzeń fizyczna nie wchodzi tu w grę.
Jak chcemy możemy się łączyć z tymi osobami, które są częścią naszego życia,
na których nam zależy. Odległość nie ma tu znaczenia, przychodzi obraz i wtedy
włączasz stan. W czasie konsultacji odbiera się te stany, ale to są dziwne stany np.
duchowe, które nie mają nic wspólnego z odczuciem energetycznym (a jest
rozwibrowanie energetyczne), a są przekłamania. To co teraz w nas uruchamiają, to
dwie rzeczy: telepatię, przyjdzie obraz, to jest też jak objawieniówka, można
zamknąć oczy lub mieć otwarte, tego nas uczą, należy ustawić poprzeczkę, tę która
mówi o prawdziwych zagrożeniach (o tym co się źle kształtuje), by odebrać wizje
tych, którzy chcą negatywnie wpłynąć na nasze życie. Nie ustawiać poprzeczki nisko,
bo to wtedy czarna skrzynka, w której sami zamykamy swoje możliwości. My
jesteśmy non stop pod obstrzałem (ciągle coś nas atakuje, infekuje, negatywna
energia itd.), to cały czas idzie do nas, ale sobie z tym radzimy. Na skali sprawdzamy
od 0-10 % jest zawirowanie, ale nasze ciało bez problemu daje temu opór i co
ważne, przyjęło info, one są cenne, czyli to, co działa do 10 % to jest normalna
próba wejścia w nas, ale i cenna info mówiąca o tym, jak to z tym
człowiekiem lub przestrzenią wygląda. Niewesoło zaczyna się dziać od 1015% i do 20%, bo to „coś” koduje, jest autentycznie walka energii i
stanów w nas, tym co próbuje wejść. Od 20 % weszło i nas zmienia,
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wpływa na nas na stałe. Ustawmy poprzeczkę tak, by nie przejmować się tym, co
jest ogólnym tłem info, bo kierunek tendencji i ruch przyczyny został omówiony i w
tym musimy się odnaleźć.
Ten, kto obsługuje ten kominek jest od ustawiania poprzeczki, więc pozwólmy
mu ustawić poprzeczkę, zająć rozwijająca się w nas telepatię, on jest po to dany,
niech on ustawi dla nas te poprzeczkę zagrożeniową, bo wie co jest dla nas lepsze.
Ta osoba przy kominku (kominkowy) włożyła kleszcze do kominka i wszystko
się cofa (wraca do początku), znowu jest ten czarny komin, on trzyma je w
szczypcach i chodzi koło nas (zamykamy oczy) i delikatnie wodzi nim po naszym
ciele, nie dotykając. Odczuwamy spokój, stajemy się powoli takim kamieniem. Chodzi
tu o jakąś łączność z podstawami. Umysł się wyłącza, umiera w nas fizycznoduszebny człowiek.
Otwiera się centrum naszej Planety, tam jest gęste Światło od niego odchodzi
wiele promieni. To Światło przepromieniowuje górne warstwy ziemi i wychodzi
ponad, pojawia się między naszymi nogami, zmienia się przestrzeń, wszystko jest
żółtawe jak ta ruda w kominku, jak to pasmo energetyczne. My zaczynamy mieć
żółty, lekko czerwony kolor, czujemy, że ciało ma większe możliwości, zwiększa się
wytrzymałość ciała, jakby wchodziło w nas co jest piękną siłą tyczące się ciała
energetycznego i ciała fizycznego, uruchamia się coś, czego nie było, to płynie z
wnętrza ziemi. Skorupy na zewnątrz ziemi i w nas puściły, tak jak byśmy byli
połączeni z ziemią, ale nie z siłami przyrody, tylko z duchowym sercem tej Planety, z
jej duszą, z jądrem Ziemi i to białe, co było w jądrze Ziemi, to jest wejście w
przestrzenie duchowe, dołem, czyli ciało fizyczne, DNA, Duch Święty i Duch, działa,
ale na ciało energetyczne i ciało fizyczne.
Mówią: pamiętaj, że Matka Ziemia też cię wychowuje, dba o ciebie.
Pokazują, kiedy małe dziecko leży na trawie i wszystko dobrze przebiega, żaden
robak dziecka nie ukąsi, żaden listek rantem nie przetnie mu skóry, wszystko jest
poprawne. Dopiero jak są zaburzenia w tym dziecku, nie ma niewinności, wszystko
potrafi to dziecko atakować. Istnieje coś, o czym nie wiedzieliśmy, naturalna
ochrona Matki Ziemi. Jak mamy z nią łączność albo poprzez nią z jakimś
niesamowitym kanałem duchowym, nagle my możemy pozwolić sobie na to, by tam
gdzie jesteśmy, to co płynie z centrum Ziemi przepromieniowało powierzchnię. Jak
wchodziliśmy do czyśćca, w przestrzeń fizyczną czy inną człowieka, to my czyściliśmy,
wprowadzaliśmy Jasną Płaszczyznę. Okazuje się, że Matka Ziemia, jak idziemy tą
drogą, to samo potrafi zrobić, od dołu, to samo się przepromieniowuje. Nawet,
pokazują, jak masz świadomość tego, że to jądro Ziemi, bo ty się z nim zjednoczyłeś,
to jest twój tutaj energetyczno-fizyczny i duchowy „?” (znak zapytania, bo tu się
łączy to też, ale my jakbyśmy nie potrafili idei tutaj załapać) to ten Dom nas wspiera.
Jak masz świadomość tego, to, pokazują jak to się robi, idę droga i choćby
była tam ciemność, to jak idę Światło jest cały czas przede mną i ono to zmienia, ja
się nie muszę nad niczym zastanawiać, nawiedzenie, dziury, wszystko znika. Na
dodatek, jak czujesz to wszystko to wiesz, w bagno nie wchodź, bo tam jest 2m, a
nie 20 cm, uważaj tu jest… itd., to tak, jakby Ziemia wiedziała co się dzieje w ruchu,
w innych cząstkach i nawet jakby ona podpowiadała co się dzieje. Światło, to samo
co jest w jądrze Ziemi wchodzi w nasze nogi, stopy, ta sama barwa, to samo.
Czekamy, by nas przepromieniowało, to jest żywe, wibruje, to jakby
przyjemne ciarki. Chcemy, by to w nas wchodziło, bo dobro jest z tym związane, albo
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coś pożytecznego, ale na poziomie dobra jest z tym związane, dobra dla nas i potem
dla innych. To jest połączenie.
Uczyli nas kiedyś, czakry stóp są po to, byśmy się z Ziemią łączyli i to jest
pierwsze, prawdziwe połączenie. Są ludzie, którzy już korzystają z tego, nauczyli się
ściągać z Ziemi, ale nie z jądra (nie jesteśmy pierwsi). Jest już ten sposób
komunikacji, ludzie tylko do tego mylnie podchodzili (mówią „prana” do mnie
wchodzi, liście mnie błogosławią, trawa do mnie przemawia ).
Oni byli łączeni z Ziemią, tylko ta Ziemia się z nimi komunikowała. Ponieważ
nie potrafiła przekazać im prawidłowego obrazu, bo ci ludzie nawet nie wiedzieli jak
wygląda Ziemia, dla nich to była magiczna bryła, nie odnajdywali się w tym, to było
im tłumaczone na język znanych im obrazów i oni wierzyli, że drzewo dostarcza
prany itd., a w rzeczywistości wszystko szło od Ziemi, to wzmocnienie. Dzięki temu
ludzie odbierali sygnały z zewnątrz, a one płynęły z Ziemi, z powierzchni, było to
dobre, bo był efekt. W naszym wzroście stosują podobne techniki, nie Anioł tylko
nasze wyższe pasmo otwierało to, co w nas było, gadaliśmy sami z sobą, z własnym
duchem. Czyli robią co mogą (Góra), kiedy jest czysta intencja, by w nas coś
poprawnie uruchomić.
Teraz pokazują jak naprawdę z Ziemią wyglądało, Matka Ziemia z własną
wyobraźnią (nie prana, trawa itd.), z własną energią w nas przenika. Pozwólmy, by
to nas przeniknęło, będziemy tacy żółto energetyczni, jakby środek płomienia
(płomień na zewnątrz jest czerwony, czerwień zabijająca, niszcząca, życie tam
płynie), w nim jest spokój, jest nim jakby inny magiczny świat, to co nas teraz
przenika i dlatego (może) będzie ta telepatia, ponieważ jak będziemy z innymi ludźmi
połączeni, to będziemy mogli, dzięki Matce Ziemi i temu co jest uruchomione, ściślej
się komunikować, odbierać sygnały (jak Jezus z tym przyjacielem). Pozwolić ustawić
próg zagrożeniowy, by to docierało. Jak uruchomimy ogień zmian, tych
podstawowych, płynących od Matki Ziemi, od tych energii tutaj (na pewno Ziemia
jest tak ustawiona, by w niej, w tym jądrze jak w czarnej dziurze coś było
pochłonięte) jest nam coś dawane. Jest to przejście na dół, przez Ducha Świętego,
znów do Źródła, do Boga i tam w tej bieli jest ta sama przestrzeń. To nas przenika,
pozwólmy, by ten ogień nieuchronności - nieuchronności w tym, że kiedy on
powstanie, zawsze będzie nas solidnie chronił - będzie dostarczał ciepła (to ciepło to
pewność siebie, zaufanie do siebie), ten ogień, niczym matka, uruchamiał i
utrzymywał w nas to, co jest w nas cudowne, to nasze wewnętrzne ciepło dla nas, to
nasze nasycenie się wszystkim co jest dobre, dzięki czemu będziemy spokojni, pełni,
stabilni w prostocie, wtedy jesteśmy cali, a przez to będziemy cali dla innych i to
cudownie działa na poziomie fizyczno-energetycznym. Duch natomiast, czyli ten nasz
wzrost do góry odbywa się druga strona i później Duch, jak idzie w wyżyny, może z
wyżyn schodzić, i też przenikać energie i ciała.
Tu uderzenie jest obustronne, z dołu i z góry, ruch do.. i ruch z … Pozwólmy,
by to nas wypełniało. Teraz ochrona i od Boga i od dołu czyli od Ducha Świętego,
który przenikając wszystko, w końcu nas utrzymuje (to jakby hibernacja, a wtedy nic
złego do człowieka nie może dotrzeć, oprócz poziomu fizycznego (czołg może
przejechać). Będzie z nami dużo lepiej. Podpowiadają jak tworzy się Złoty
Człowiek. Tak jak my, dążąc do tego, by być Zeusem czyli Bogiem, by troską i
opieką pomóc temu światu, to tam jest Złoty Człowiek i od dołu też tworzy się Złoty
Człowiek. Oni nas scalają, to jest krzepnące w nas Ciało Chrystusowe, a Ono jest
częścią Ducha Świętego i złączone jest z Całością, na poz. ciała i energetyki to się
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dzieje. Jak usiądziemy do wieczornych modlitw, medytacji, jak zechcemy trochę z
umysłem popracować, to wiemy już, że wspiera nas Matka Ziemia i Ojciec Niebieski.
To są tylko imiona, bo Bóg nosi je wszystkie. Wsparcie idzie od podstaw i od góry, a
po środku (jak między dwoma elektrodami umieścić prąd, jest wybuch), wtedy, jak
człowiek jest nieczysty, wszystko znika i my przeżyjemy ten pierwszy, duchowy puls.
Pierwszy raz nasze duchowe serca tyknie, Schody prowadzące do tronu Zeusa ,
wyraźnie się zwężają (u góry), to jest symbol Złotej Kolumny w nas (jest ich 27),
pomniejszony do Boga pierwszego szeregu, ale to jest Bóg i jednocześnie dół, nas
wypełnia.
Jak zobaczymy, że nasze serce wybuchło i świeci non stop, to się stało. To, co
będzie płynęło z naszych rąk, będzie zmieniać drugiego człowieka. Złoto (kolor) nie
istnieje, jest to tylko podpowiedź czystej tonacji, podpowiada, że tym Światłem
kierują już cząstki z Poza-Rzeczywistości, albo cząstki Zeusowe, bo i tak idzie to przez
Boga-Twórcę czyli to jest podpowiedź uczestnictwa Sił Najwyższych w tym budzeniu.
Już jesteśmy w stanie przepuścić choćby najmniejszą cząstkę tego cudu przez nas.
Nasycają nas taką energią, by ten łuk przeszedł przez nas czyli zachodzi
proces, między Niebem, a Ziemią tworzy się kanał, tylko my jesteśmy w jego
fragmencie. Pojawia się w Strumieniu Istota z rękami ułożonymi tak, jakby waga
sprawiedliwości i od rąk leci Światło do góry, a z sukni Światło w dół. Od tej Postaci
wychodzi jakby wielka ręka i przykłada ją do serca i za chwilę każdy z nas przeżyje to
pierwsze uderzenie. To są narodziny istoty duchowej, tyknie duchowe serce. Duchem
jesteśmy bardzo rozlegli (doświadczenia indywidualne). Serca nasze wyjęli, poleciały
do góry, do Światła. Do naszych nóg idzie intensywne Światło z dołu i tworzy się
kryształ, jak w Orinie. Tu jest najdelikatniejsza forma kreacji istnienia, Bóg jest tak
spokojny, tu nie ma napięć. Będziemy wlatywać w ten obszar, bezpośrednio w PozaRzeczywistość (każdy w indywidualnym doświadczeniu). Pokazują zawieszone nasze
wspólne serce i ono pulsuje, a to oznacza, że wszystko poprawnie przebiega,
łagodnie, w ciszy.
Głos, który musimy zapamiętać: „ Powstańcie synowie tej Ziemi i nigdy o
tym nie zapominajcie”.
Stało się i zachodzić będzie. By to odczuć trzeba wejść w duchowy stan. Każdy
z nas ma prawo znaleźć się w tej chwili na tronie, w postaci Zeusa i tam zobaczymy
jak bije nasze, duchowe serce. Dają nam możliwość odczucia naszej najmniejszej,
najsłabszej czynnej cząstki boskiej, która jest w Zeusie, ona pobrzmiewa w całej jego
postaci, nie tylko w sercu, ale serce jest połączeniem ze wszystkim, z Bogiem, z
Ziemią, z Całością Wszechrzeczy. Każdy z nas znajdzie się, gościnnie, na tym tronie,
bo i tak nasza najwyższa cząstka tam jest i zobaczy – jakie są jego ręce, jaki jest
jego spokój, jaka jest jego wizja zmian i jak bije jego duchowe serce. Tu się serce
kreci, jak wrzeciono. Jak się kręci, czuje się puls w rękach, w nogach i w przestrzeni.
Gdy chcemy by coś stało się w przestrzeni (by wyrosły miasta na pustyni, by mieć
własne mieszkanie, by ludzie się zmieniali itd.), to puls duchowego serca to napędza,
to lokomotywa ciała przestrzennego, ciała egzystencjalnego. To co na poziomie
duchowym widzimy, jest napędzane. Duchowe nasze serce przenika ciało
egzystencjalne, ciało energetyczne, ciało fizyczne dlatego teraz będzie można
utrzymać mnóstwo zmian.
Kogokolwiek tu uzdrowimy, uruchomimy ten proces i on jest w nas, w naszej
przestrzeni, a dopóki nasze duchowe serce otwarte będzie na ten świat i ludzi, cały
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czas będzie działać, ponieważ Niebo złączyło się z Ziemią, zamknęła się przestrzeń
dla tych, dla których działamy. Ta przestrzeń to szpital z poprzednich modlitw, to my,
wielki lekarz.
Gdy będziemy działać na przestrzenie, na rodzinę, żeby utrzymać, zacząć działanie z
tego miejsca, a to co duchowe wypełni całą przestrzeń, przeniknie w tym wymiarze
fizycznym i energetycznym. To Niebo, ten Raj nałoży się na wszystko i w tym Raju
umieścić najbliższych, będą więc w nas, w naszym świecie, gdzie będą obowiązywać
nasze prawa. Dopóki będziemy zasiadywać na tym tronie, a on jest dopasowany do
naszej mocy tu i teraz, to będzie się działo co możemy.
To tron poważnych zmian dla innych.
Koniec modlitwy
Duchowe serce ma tyle samo uderzeń co Puls Życia – 51/sek. Średnio z w
wysokości zaczyna się przemieniać i nadawać, tak jakby ten właściciel zyskiwał
bateryjkę i miał więcej mocy (podłączanie Orinów). On sprawia, że jest uzdrawianie,
ma jakby swój defibrylator, dodaje mocy, jak serce nasze słabnie, on utrzymuje to.
Będzie pomagał przy działaniach.
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Rusinowice 9-10 luty 2013 roku
Tu jak się spotykamy, czy na wahadełkowaniach, jak rozwiązywaliśmy pewne
rzeczy to poszukujesz samego siebie w każdym pytaniu - czyli można zobaczyć i
sprawdzić jakie jest zaufanie do siebie. Jeśli człowiek nie jest jednorodny i nie obudził
się na poziomie Ojca czy Pra-Ojca, to jest i tak wszystko jedno - tylko dwa różne
warianty, dwa różne filary, pojęcia, dwie różne Obecności, jedno utrzymuje, drugie
działa, to różne zadania. Jak jest zjednoczenie w całym trzonie duchowym, to znaczy,
że jest zaufanie od Boga i odczytujesz na skali procentowej, jeśli nie ma pełnego
100% zjednoczenia w trzonie duchowym to i tak odnajdujesz zaufanie Góry do
siebie, Boga, czyli Ojca i Pra-Ojca.
Można zapytać w ilu % masz zaufanie do siebie.
Przy małym zaufaniu są problemy z przyjęciem odpowiedzialności za
uzdrawianie, za to pchanie Światła w ludzi, bo nie jesteś pewna sama siebie,
stawiasz sobie ograniczenia. Spotykamy się tu po to, by się obudzić całkowicie.
Pytanie: w ilu % zapisały się w nas modlitwy jeśli nie byliśmy na warsztatach?
Niektóre modlitwy, są takie twoje wewnętrzno-doświadczeniowe, ale są też
takie modlitwy, w których jak uczestniczysz, to choć o tym nie wiesz, część twoich
składników, do których masz dostęp się miesza i tworzy, ale część jest taka, że ty
siedzisz i ktoś musi pomieszać, więc trzeba zawsze sprawdzać w tych modlitwach ile
tak naprawdę to ty wykorzystujesz w sobie, a ile trzeba zrobić za ciebie. W wypadku
kiedy ty musisz coś zrobić, a nie zrobiłaś/eś (bo Zbyszek za ciebie zrobił), wtedy nie
masz tego udziału.
Osoba 1: zrobiła 70%, a 30% będzie mogła zrobić jak będzie już pełniejsza.
Wszystko zależy jaki to rodzaj modlitwy. Można nawet wejść w 100%, ale
zmiany, które są w człowieku, są mniejsze (tu 70% ).
Ludzie niepoprawnie na pewne rzeczy patrzą. Jak jest cierpienie - co prawda
na tej planecie jest ono zaostrzone - ma swój wymiar i przyczynę, jak kopaliśmy
innych i tworzyliśmy system dla innych to przy okazji czujemy co jest, ale ludzie nie
doceniają tego co się dzieje. Drzewo Poznania jest zawsze jednocześnie
współistniejące z Drzewem Dobrego i Złego, trzeba się nauczyć wyborów, każdy z
nas. Jak nauczysz się wyborów jeśli czegoś nie poznasz? i jak coś poznasz
jeśli nie dokonałeś wyboru? Dlatego mówią, te Drzewa są jednym i tym samym,
choć nie są, są to dwie różne przestrzenie. Jak posadzą cię na łące, jak wszyscy
oglądają TV i są szczęśliwi to jak nauczysz się kochania? Wybaczenia? ja dojdziesz
kiedyś do Boga? jak wrócisz do Raju? Do Raju się wraca przez Eden - czyli trzeba
najpierw samemu stworzyć (z innymi - bo to jest współtworzenie ) cudowny świat, w
którym jest dobrze, gdzie każdy dalej będzie dokonywał wyborów, ale już nie
niszcząco. Czyli zamiast dziękować wszystkim za to, że tutaj możesz wybaczać, bo ci
dokopali, zamiast dziękować im za to, że możesz kochać, że może wchodzić w te
stany, to boczymy się i uciekamy z tego świata. To uciekasz tylko przed sobą, przed
swoimi niedoskonałościami, czymś czego się nie poznało. Jak popatrzymy na to z
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duchowej strony to się okazuje, że bardzo dobrze, że tu przyszedłem, bo się
przynajmniej to pozna.
Gdyby nie było tego naszego cierpienia, doświadczenia, nie moglibyśmy
budować Edenu. Jest współodczuwanie i współtworzenie czyli w strumieniu pierwsze
co robimy, to budujemy Rzeczywistość. Nikt nie pójdzie do Nieba, jak tu nie będzie
tego budował. My musimy dziękować za to, co się dzieje .
Dlatego myjemy nogi w podziękowaniu. Ludzie sądzą, że doskonalenie się czy
mówienie o tym (Zbyszek opisał to z humorem), to ma być męka - a przecież
pięknym doskonaleniem się są żarty w których odkrywamy to, co jest, ale z drugiej
strony gdzie z dystansu, oceniamy to co jest (dziękujemy teściowej, że przyjechała i
dokopała nam, bo możemy wchodzić w wybaczenie i zmienić to, a nie robimy tego ).
Dlatego jak się wchodzi w modlitwy to jest ten blok: nie chcę w to wchodzić,
w wybaczenie itd., - bo czujemy, że tylko przeżyjemy ból. Natomiast jak sobie
duchowo zdamy sprawę, że wreszcie lekcje odrobimy, to będzie dobrze. Gdy
będziemy uciekać przed sobą, przed wyborami wpadniemy w pułapkę. Nie wykona
roboty nikt, kto nie jest pracowity, odważny itd. Dlatego budujemy swój wizerunek
po dwakroć - czyli ten wizerunek Boga, który jest mocny i nasze zwierzę nas do tego
prowadzi, ono ma te wszystkie atrybuty i trzeba je wyłowić, a po drugie w
doświadczeniu zwalczamy słabości, czy nieumiejętności czyli „niepoznanie” na
Drzewie wyborów. Nie można przed tym uciec. Ludzie stosują zmyłki (robota tylko
dyrektorska). Jak ktoś odnajdzie się na poziomie Boga - każdy z nas ma tu zaległościto dopiero rozumie co to znaczy kreacja. Nie ma prawa do kreacji ktoś, kto
współtworzy, dopóki współtworzysz i nie jesteś bogiem, musisz pomagać innym w ich
twórczości - boś nie lepszy od nich, czyli musisz doprowadzić do sytuacji,
w której oni będą cenić swoją robotę, ponieważ każdy z nich może być bliżej Boga
czyli szybciej odnaleziony niż ty - a tego nie ma. Jak się współpracuje, to cały czas
uczyć i pomagać drugiemu, bo jak on dojdzie, to od razu będzie ci łatwiej, bo ci
podpowie, a tak samemu coś trzeba przerobić, by było następne.
Dlatego pomagamy jedne drugiemu, a tu jest odwrotnie: jeden drugiemu
przeszkadza, bo brak zaufania do siebie, bo niechęć do pracy, wynika to
z niedoskonałości.
Kiedy my zrozumiemy o co tu chodzi, to zaczniemy postrzegać obecność
drugiego człowieka, jako ten element, dzięki któremu my dojdziemy do kreacji, cenić.
Tylko Bóg może po kreację sięgnąć. Dlatego w uzdrawianiu, na początku pomagają
nam pewne rzeczy zrozumieć: działamy, pasma (od góry) lecą. To są nasze osobiste
pasma, to co my budzimy w otwarciu trzonu duchowego, lecą od Ojca i Pra-Ojca, ale
to ciągle my. Jezus pracując nad sobą i totalnie z ludźmi współpracując i poświęcając
się dla ich obudzenia się, uruchomił to o co chodzi. Żaden się nie obudził, ale On
załapał wszystko i uruchomił się w swojej kreacji, On się poświęcił dla ludzi, ale zrobił
to mądrze. Przez 16 lat uczył się dla ludzi, nie dla siebie, modlił się po to, żeby Bóg
podpowiedział Mu jak uzdrowić kogoś, jak komuś co wytłumaczyć, żeby życie mu się
zmieniło, On prosił dla nich. W ten sposób się nauczył.
Tylko Bóg może otworzyć kreację. W takim zakresie, w jakim my czujemy się
bogiem w własnej przestrzeni, tak i otwieramy kreację. Kreacja to jest siła, która
wszystko zmienia, stoi poza siłami duchowymi czyli poza Ojcem i Pra-Ojcem.
Mówimy o kreacji duchowej, energetycznej i fizycznej. Z poziomu fizycznego
przesunąłem szklankę, z poziomu energetycznego powiedziałem, by coś się zmieniło,

Skrypt warsztatów autorskich Z.J. POPKO rok 2013 © www.popko.pl

51

ale jak się obudzisz na poziomie duchowym całkowicie i stajesz się Bogiem w swojej
kreacji, to siła duchowa tę szklankę przesuwa, ale trzeba wyjść w PozaRzeczywistość. Jezus wyszedł w Poza-Rzeczywistość i obudził się jako Syn Boży w
40%, aktywny Syn Boży. My się budzimy dopiero jako dziecko Boże, to też coś.
Dlatego jak się nauczymy postrzegać jako człowieka, a nie jako przebierańca, to
wtedy dopiero zaczyna się cud. Na początku są największe starcia, kiedy my
poznajemy wszystko i kiedy niewłaściwie to odbieramy. Na początku poznając się
jako człowiek musimy doświadczyć tych stanów czyli pokochania itd…, a my
łączymy te stany z drugim człowiekiem, bo to jest forma doświadczenia - jest
taki zapis. Dopóki łączymy to z danym człowiekiem, to będzie źle. Jak przerabiamy
pokochanie, wybaczenie, to przerabiamy to w stosunku do jednego człowieka, tego
najgorszego. Rozdzielamy się nagle od człowieka i pojmujemy to, co jest
najistotniejsze, ten stan nie był z człowiekiem związany tylko z nami, nagle nie ma
ograniczeń (nie Zenek to inny), wszystko się zmienia, bo ja walczyłem tylko o piękny
stan w sobie, a identyfikując to z Zenkiem, sądziłam, ze tylko on może mi to dać.
Jak ktoś przerobił te lekcje, każdy poczuje potrzebę bycia samotnym, nie
osamotnionym tylko samotnym (lubi mieszkać sam lub choć własny pokój), bo
wszystko jest już w nim zawarte (kochanie itd.), nie potrzebuje innych, a z
człowiekiem tylko styka się na poziomie fizycznym czy energetycznym, ale tylko w
pewnym wymiarze, bo obecność niedoskonałego człowieka to zakłóca. Ważną rzeczą
jest byśmy zdawali sobie sprawę z tego, że ludzie naprawdę mogą zdenerwować,
zirytować jak coś bardzo długo trwa, to nie jest podpowiedź co do tego, że my „nie
wyrabiamy”, to po prostu tak jest (jak ktoś cię będzie długo bił to
w końcu zobaczysz, że ci ręka odlatuje). Nie wstydzić się tego, że po powrocie do
domu żona czy mąż znów cię wykańcza. Potrzeba samotności uzmysławia nam to, że
drugi człowiek naprawdę potrafi szkodzić, przeszkadzać i to nie jest nasza słabość
tylko niewydolność ciała fizycznego, czy naszej energetyki. Na poziomie duchowym
jest czystka, więc ktoś jak się tu budzi, to jest OK. Natomiast ludzie sądzą, że są jako
Bóg, siedza i nic nie robią albo nic ich nie dotyka. To nie jest tak, wtedy jak na tym
poziomie jesteś będzie cię dotykało nieszczęście innych. Najpierw trzeba uświadomić
sobie, że współtworzenie jest pierwszym krokiem do obudzenia się. Cenić to co się
dzieje. My jesteśmy bardzo w odczuciach zaprogramowani, to po prostu tak jest i nie
umiemy się otworzyć na nowe, jak słyszymy o nowym, to nie wierzymy.
Jak się mówi o pierwszym kochaniu czyli siekiera i idziemy na „polowanie”
czyli do parku, to niektórzy są oburzeni, a praktycznie każdy to wielokrotnie w życiu
stosował - nie siekierę, ale różnego typu osaczanie, manipulacje, ogłupianie itp. Jeśli
z czymś takim podejdziemy do drugiego człowieka, żeby odczuć kochanie, to tego
kochania nie będzie, a najpiękniejszym stanem jest przerobienie tej lekcji.
Przerabianie tej lekcji opisane jest w videoblogu. Kochanie musi być
w nas. Kiedy my jesteśmy już w prawdziwym kochaniu, czyli nie uzależniamy tego do
danego obiektu (z danym obiektem) wtedy ta emocja, bo kochanie to jest emocja,
miłość - jest stanem duchowym i miłość nie ma nic wspólnego z wybuchem (to
jest tak: jestem i wszystko mam gdzieś), kiedy my wchodzimy w pokochanie i mamy
to już w sobie, widzimy poprawnie to, co jest (krzywe nogi itp.) i mówię: ja już go
nie potrzebuję, bo na poziomie fizycznym jestem niedopasowana. Kochanie jest we
mnie. Dopóki tego stanu w sobie nie wzbudzimy, żyjemy iluzją. Poza tym, jak ktoś
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wchodzi w stan kochania, to choćby, ta druga osoba nie wiedziała, jej Ojciec i PraOjciec czyli najwyższa cząstka własnego Ducha, robi co może, żeby do nas tę osobę
ściągnąć, bo w następnych wcieleniach nie zetknie się ten ktoś z taką istotą, która
kocha. To jest nadzieja na totalne obudzenie się tego człowieka. Jak ktoś kogoś
prawdziwie pokocha, to osoby, które kochania szukają, są ściągane, same z siebie.
Jak ktoś komuś wybaczy - czyli będzie umiał tworzyć piękne relacje z
drugim człowiekiem, to tamte osoby są do nas ściągane i tu trzeba uważać, bo
ściągani są ułomni, czyli ci, którzy nie mają jeszcze takich stanów, a nim poznają, to
stosują jeszcze metody pięści, będzie ograniczał, niszczył itd., bo będzie czuł, że ma
coś wspaniałego, co jest w tobie, a jak on nad tobą panuje, bo jest jeszcze lepszy
(wracając do domu wiemy o co chodzi), ale ciągnie ich, nie chcą zdobyczy puścić, im
bardziej się rozwijamy tym lepiej. Ale jak wskoczymy ponad przestrzeń energetyczną
czyli już będziemy w pełni duchowi, wtedy jest odrzucenie, wtedy nie mają
połączenia z nami, wtedy my jesteśmy wrogiem, zaczynają się różne (niemiłe)
rzeczy, jeśli nie zbudowaliśmy odwagi, to z reguły wracamy do tego, jakim byliśmy,
to nie mamy odwagi odejść (opuścić domu). To wszystko jest proste tylko nie bać się
tego. Kto się boi pracy nad sobą - mówimy o pracowitości - nie podejmie też wysiłku
odbudowy siebie, chyba, że będzie żył iluzją (mamy takich, prowadzą
wahadełkowania i niszczą ludzi). Na „stronce” jest opisane to zwyrodnienie, te
płaszczyzny w „wahadełkowaniu”, bo jak każdy z nas weźmie się za pomaganie
innym – o… to jest piękna rzecz, umożliwić komuś odczytanie, podpowiedzieć coś i
będziemy widzieć jak ci ludzie nie popełniają już tylu błędów, to jest coś
fantastycznego, każdy z nas będzie to samo zaliczał.
Pytanie o ustalenie swojego zwierzęcia.
Normalnie są dwa: niższy i wyższy poziom duchowy - każdy ma dwa. Zwierzę
daje odczucie mocy, wtedy można robić i budować to co trzeba (np. człowiek), to są
tylko i wyłącznie nasze cechy. Nasze cechy są wszędzie zawarte. Teraz my ścieramy
się z drugim człowiekiem czyli uczymy się tego jak powinniśmy współtworzyć pewne
wartości. Jak się tego nie nauczysz, nie pokochasz, to jaki świat temu człowiekowi
zbudujesz? To co przedtem było: czyli na samym początku jak się człowiek pojawia,
to jest związek z naturą i choć jesteśmy ludźmi i nigdy przedtem amebami, tygrysami
nie byliśmy, to wkraczając w jakikolwiek świat musieliśmy mieć cechy, które
pozwalały tam się nam odnajdywać. Każdy ma to zaliczone. Nie można iść między
ludzi jak się boisz drzew itp., myśmy to zaliczali, uczyliśmy się cech całej przyrody
(siły wiatru, muchy itd). Jak schodziliśmy na ziemię to była: odwaga itd., i to było
zawsze związane z siłami przyrody, z tą planetą, na którą się schodziło. Wszędzie jest
życie i to mamy już w sobie zawarte, te lekcje przerobiliśmy, bo inaczej by nas do
ludzi nie wpuścili. Nie jest ważne jaką techniką tego dokonano, bo zapis i
doświadczenie jest takie samo, my tylko odnajdujemy ścieżki do tego, kim byliśmy
kiedy zwyciężaliśmy i potrafiliśmy przetrwać, to już jest. Natomiast z ludźmi dopiero
zapisujemy - a przyjdzie czas, kiedy to trzeba będzie zapisywać z Bogami. Dlatego
żaden Bóg z drugim nie jest, a ucząc się tego na średnim poziomie jako Stwórca sam tworzy wszystko i za to odpowiada.
Tak, że my to mamy, tylko się w tym odnajdujemy, odnajdujemy zapisy,
najprostszą metodą, to co jest w udoskonalonej formie podpowiedzią w postaci tych
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dwu zwierząt. To jest taki scenariusz, zapis i my naprawdę jesteśmy wtedy mocniejsi.
Jak uruchamiasz to zwierzę to się nie boisz, tylko mądrość trzeba włączyć. Ponieważ
zapis ten nasz jest, a Duch jest zawarty we wszystkim, to też podpowiada nam co
istnieje poprzez wszystkie elementy. Kiedy my skupiamy się tylko na sobie, albo na
drugim człowieku, to podpowiedź co do tego, czy istnieją zagrożenia, gdzie mamy iść
leci tylko przez nas i przez człowieka, ale kiedy jesteśmy połączeni z Całością, czyli
we wszystkim jesteśmy, to wszystkie elementy są wykorzystywane do przekazywania
nam info. Informacje najpierw przychodzą, a poprzez elementy podpowiadają jak to
się zmienia. Kiedy zwierzę jest obudzone i masz kontakt z tym wszystkim, wszystko
do ciebie przemawia, ale przemówi jak będziesz słyszał (słuchał), jak gadasz nie ma
do ciebie dojścia. Jak nie mas przerobionych stanów czyli emocje, to nic do ciebie nie
dotrze.
Sprawdzić: w ilu % odbieramy przekazy, które z tła do nas płyną.
Czasami jest to wewnętrzne widzenie płynące od naszego ducha, nazywamy
to parciem. Przychodzi scena i w niej tylko ten człowiek, parcie, idzie zagrożenie.
Parcie też sprawdzamy w % (różnie się kształtuje w zależności swoi czy obcy).
Trzeba wrócić do tego mechanizmu, on był, wystarczy popatrzeć na tych,
których zdegradowaliśmy - czyli naszych kolegów z dżungli, którzy cywilizacji nie
wiedzieli, oni te sygnały odbierają non stop. Nasz własny Duch kieruje uwagę na to
co potrzeba, tylko pytanie, co nami rządzi. Musimy być z tym połączeni czy
przygotowani na odbiór tych sygnałów.
Musimy się uczyć normalności, nie być zamkniętymi w sobie (średnio u
nas 80%), dlatego my się otwieramy, ale otwierając się nagle zaczynamy inaczej
wszystko postrzegać. To nie oznacza, że nie będzie pracy, pracy będzie jeszcze
więcej, ale jak będzie to, co ma być - czyli nasza kreacja - wtedy się zaczyna, ale
idzie to po ścieżkach losu. Jeśli idzie po ścieżkach losu, to jest to pewne
doświadczenie, bo trzeba, ale nie odrobimy w pełni lekcji. Natomiast to co idzie po
przeznaczeniu to jest coś pięknego (dali nam skale). Tak samo jak ścieżki
powołaniowe czyli te, które są zawarte w naszym Duchu - jak ktoś na tę drogę
wejdzie to jednocześnie robi przysługę Dla Ducha, dla duszy, dla siebie, dla człowieka
fizyczno-duszebnego, sprawdzamy w %, bo ważne. Ruch na ścieżkach losu to
jedno - bo mi się uda i czasami jest to potrzebne gdyż muszę coś zrobić, bo nie mam
pieniędzy - ruch nadałem i powoli osiągnę, nie szedłem w przeznaczenie, ale coś
nadrobiłem - twardość, a to jest bardzo ważna rzecz.
My się uczymy też niezłomności, ona jest duchowa, natomiast nieugiętość,
twardość działa na poz. energetycznym, przynajmniej te cechy wykształtujemy tu w
sobie (gdybym pozostał w kamieniołomach, wykorzystując innych, to nawet na
ścieżkach losu ruchu by nie było, staczał bym się jako istota).
Jak wchodzimy w modlitwę to są tam czasami absurdalne rzeczy, nie tego
oczekujemy. Nie ma ołtarzy, nikt nie śpiewa mantr, ma być luz, tłumaczą pewne
rzeczy, czasem każą analizować to co było i my nie wiemy, my się poprawnie
odnajdujemy czy nie, a tak naprawdę ot my sądzimy, że modlitwa jest standardowa,
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odmówię paciorki, światełko przyjdzie z góry i mi wszystko da (kupę złota), wszystko
będzie zrobione. Nie:
Największym duchowym przestępstwem jakie może być to jest
odbieranie drugiemu człowiekowi doświadczenia.
W
modlitwach,
jak
jesteśmy,
poznajemy
tę
wielowątkowość
i dochodzenie do niej. Nie bać się tego, że wchodzimy w modlitwę i przez całą
modlitwę będziemy pracować np. w fabryce nocników - tak uczą. Początkowo wydaje
się to absurdalne, potem wiesz o co chodzi (np. czy mały czy duży to jest ciągle
dziecko, potem widzę, że my wszyscy to jeszcze dzieci, a skoro jesteśmy dziećmi, to
za co będziemy się karać?).

Scena Zbyszka z modlitwy (będzie opisana na stronce):
Najpierw pokazali mrówki, są pozornie identyczne, ale się różnią.
Pokazali jak zło schodzi. Schodzi ciemna Istota Duchowa i musi opanować Planetę, a
na Planecie są same mrówki. Najpierw trzeba dostać duszę. Dusza, która pozwoli jej
zapomnieć kim się jest, że się jest ciemnością. To taki ludzki sposób reagowania, a
trzeba… się znaleźć na poziomie mrówek, czyli przygotowują tę duszę i ona inaczej
czuje, wie o co chodzi. Trzeba mrówki rozwalić, czyli na początku podzielić (mrówki
białe lepsze od czerwonych itd.), potem napuszcza się jedne na drugie, wprowadza
się system. Jest bal, na nim są lepsze i gorsze, gwiazda-mrówka: próżność, głupota,
zorientowanie na siebie. Tak się niszczy to wszystko. Można wszystkich załatwić tak
jak załatwili nas.
Musimy wrócić do pierwszych rzeczy: zwierzę–odwaga, zwierzę–
pracowitość, a tak naprawdę to są cechy Ducha, niezłomność – co postanowisz
- ale w powołaniu, to się stanie, a na poziomie duszy w przeznaczeniu, chyba, że
życie się potoczy nie tak: trafisz do łagru na Syberię, inni ci zamknęli drogę do
twojego własnego zbawienia.
W modlitwach - jak nas uczą - pokazują jak to wygląda i to co jest
najważniejsze, tylko w duchowych modlitwach wyskakuje poziom 9, odczucie tego,
jak się człowiek czuje kiedy drugi, w majestacie prawa cię gwałci, uniemożliwia ci np.
zarobek. To wtedy w modlitwach staje się wartością stałą, bo nie ma znaczenia, czy
kocham się z kimś naprawdę, czy przeżywam to w głowie - jeśli mnie Oni prowadzą,
to dokładnie to samo uczucie: bo ja chcę jego (ją), kochać i wiele dać.
My musimy być sobą i to wszystko „sobą” tu zbudować i to właśnie leci
w modlitwie kiedy są uczucia, jesteśmy prawdziwi. Jak ktoś odnajdzie się w kochaniu
- zaczynamy od siebie - od razu pokocha drugiego człowieka, bo jest tylko przeskok i
wtedy mu ten konkretny człowiek nie jest potrzebny, bo on już jest kochaniem, kto
do niego przyjdzie może być obdarzony czymś pięknym i on o tym wie.
Totalnie trzeba panować nad emocjami i myślami – to najważniejsze i
odczuć współtworzenie. Jak pierwszy raz odczujemy współtworzenie i, że drugi
człowiek jest do tego potrzebny to nagle on się staje naszym dzieckiem (to przez
brata może nam nie polecieć). Wtedy firmę z tym człowiekiem założysz (postarasz się
go zmienić jeśli coś nie tak ). W modlitwach dają nam rozumienie czyli pojęcie o co
chodzi z pełnym doświadczeniem tego o co chodzi, to jest rozumienie i powoli
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stajemy się inni. Wtedy nie ma wstydu, że bierzesz łopatę i idziesz do pracy, bo
twoim celem jest zarobienie pieniędzy dla dzieci - kraść nie będziesz.
Bez modlitw nie byłoby tak jak trzeba, bez pełnego doświadczenia też nie,
musimy się odnaleźć, ale jako Bogowie. Uczą nas totalnej odpowiedzialności za
własne życie, na nikogo nie można zrzucić winy, a my zrzucamy winę , średnio w
60% i o tym nie wiemy. Ale jak jest odpowiedzialność za własne życie, za to, co
robimy, nagle nie zrzucamy winy, nie ma tych ukrytych mechanizmów, tych chorych
potrzeb czyli tych mechanizmów, dzięki którym spychamy.
Nie ma uczciwości, musimy się wszystkiego uczyć. Jak jesteś potężny, chociaż
tyle samo zarabiasz, to pokaż, że jesteś wart tych kilogramów.
Jak kochasz człowieka to za każdym razem cokolwiek będziesz chciał
robić to po tym kątem będziesz na niego patrzeć.
Dostaję telefon, jest problem, mam mu radzić czy nie ?
Odczuj to, bo to są indywidualne rzeczy, wszystko zależy od tego, na jakim my
jesteśmy poziomie, jakie mamy rozeznanie, dlatego Góra mówi, czytajcie albo
doświadczajcie w modlitwie, żeby mieć większą wiedzę, żeby odnaleźć się duchowo.
Władza
sztuczna
jest
porównywalna
z
odpowiedzialnością.
Odpowiedzialność tu stoi ponad opieką, troską, ponad miłością i ponad rozumieniem.
Wtedy jak wiesz, możesz być odpowiedzialny za siebie i za innych. Wszystko co jest
wcześniej, to jest nauka tego. Jak ktoś jest na tym poziomie, w każdej sytuacji
poprawnie się odnajdzie, a jak zabraknie mu wiedzy, to będzie wiedział, że czas się
wycofać i przyznać do tego, że można popełnić błąd, to byłoby najlepsze
odnalezienie się w tej sytuacji.
My błąd popełniamy najczęściej w stosunku do dzieci taki, że narzucimy im
pewien wzór: tak ma być, to rodzic jest mądry, albo nagrodę damy - ale nie ma
pracy. Człowiek odpowiedzialny chce, by to dziecko było szczęśliwe, trzeba by
doprowadzić do tego, żeby się samo dziecko nauczyło zdobywać te pieniądze, bo co
zrobi jak ciebie zabraknie, najpierw uczysz tego, że trzeba przetrwać, ale godnie. W
zależności od poziomu (wieku) uczysz dziecko tego samego, zrozumienia.
Im jesteśmy wyżej - tego nas uczą - tym lepiej widzimy.
Jak przychodziło prawdziwe ludzkie zło - Jezus nie miał do niego dojścia.
Mógłby poświęcić czas - ale tylko temu, bo musiałby za tego kogoś robić parę tysięcy
lat, by ten ktoś wszedł we współczucie, i zechciał się zmienić. Nie ma na to czasu
(odpowiedź na pytanie co zrobić jak ktoś nie korzysta z rad). Po drugie, nie przejmuj
się. Jak tylko skończy się w tobie napięcie od razu wszystko właściwie widzisz. Jak
pojawia się napięcie zaczynasz od razu myśleć jak ta osoba i to cię gubi, wtedy
mamy spojrzenie na tym poziomie, energetyczne. Potrzebny dystans.
Uczenie dotychczas doprowadziło nas do jednego: trzeba mieć moc i być
bezwarunkowym, nie stawiać warunków. Warunkiem było, czy na pewno to
Światło poszło, czy wystarczający poziom, czy na pewno zasłużył, warunki. Uczyli nas
- oprócz mocy - bezwarunkowo pomóc i uzdrowić. Światło wie, nie stawiaj
warunków. Następna lekcja: nie przeszkadzaj w uzdrawianiu. Nie
przeszkadzanie to taki dziwny stan, kiedy nie wiesz do końca czy wszystko do końca
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dobrze zrobiłeś - to już jest przeszkadzanie. Jak zaczynam myśleć: może tak lepiej,
może tak - to jest przeszkadzanie. Jak Bóg dał moc, to ta moc wie. Jak dał rękę, to
ręka wie, otwieram i moc wie - nie przeszkadzamy (nie kombinować za dużo),
wszystko wyłączam i działanie jest intensywniejsze. To tyczy się uzdrawiania, to jest
mechanizm.
Sprawdzić %: ile stawiamy warunku, a w ilu przeszkadzamy.
To niewłaściwa postawa i sprawdzić co na to wpłynęło np. zwątpienie, strach
przed puszczeniem tego bez kontroli, tu przydatna jest technika załamania (wszystko
tracisz, jak to przeżyjesz, już nie boisz się, nikną lęki, przeżyłeś najgorsze), a to czy
dobrze barwy widzę, czy dobrze ręce ułożyłem itd… - ręka wie, moc wie, ja się uczę,
przypominam sobie.
Po działaniu nic nie pamiętam, nie wiem co zrobiłem – a po co nam wiedzieć?!
Przecież ta wiedza jest tylko i wyłączenie potrzebna do poziomu świadomości, do
pasm sensorycznych. Jak się włącza Jaźń tam nie ma info tylko jest stan. Jak
uzdrawiasz, a byłbyś obudzona w pełni, jak Jezus, obyś czuł co to jest zdrowie, byś
miał je w sobie, ten stan i ten stan wpychałabyś w drugiego człowieka i już by było
zdrowie lub za chwilę zdrowy (u Jezusa też trwało do 16 dni - zależy co było do
zrobienia).
Duch to są uczucia, ale dusza czyli my - to są energie, emocje to są warunki.
Warunki są w świecie energetycznym. W złość wpadnę jak zostaną spełnione
specyficzne warunki. Przez przyzwyczajenie my sami doprowadzamy do powstania
tych warunków. Bez warunków pozwalasz sobie poznać „to coś” w zupełnie innej
konfiguracji. W Duchu są tylko stany, uczucia, nie ma warunków. My się w tym
dopiero odnajdujemy, tu nie ma wiedzy, stan jest wiedzą. Po co ci wiedza, wchodzisz
w stan i jest zdrowie z tobą jednorodne, bo tam jest wszystko w jednym zamknięte,
we wspólnym doświadczeniu, ale tego trzeba się nauczyć.
Przekaz :
„Nie zaprzeczaj sobie, nie zaprzeczaj, że jesteś, że doświadczasz, że robisz.
Nie zaprzeczaj, że poznajesz coś w wyborze (by wiedzieć czym jest ból biję kogoś,
chcę doprowadzić do tego, by on mnie stłukł, bym wiedział czym jest ból, średnio
50% sami, w nieświadomości, doprowadziliśmy do tego, żeby powstały niekorzystne
sytuacje wykorzystując do tego tło, system itd., by poznać czym jest ból, cierpienie,
bo my to musimy poznać. Gdy mówią: nie zaprzeczaj - dotyczy to wszystkiego,
nawet twojego własnego imienia, że mam duże uszy, grube nogi itp. Co innego jest
zaniedbanie ciała, choroba, z chorego nie szydzimy, pomożemy. Nie zaprzeczaj
prawu, nie zaprzeczaj czemukolwiek co istnieje poza iluzją, a doznasz ukojenia w
trudach życia i odczujesz wieczny spokój. Oba te stany tworzą pokój w człowieku i są
możliwe do doświadczenia, gdy lęk znika raz na zawsze (zwierzęta, które tutaj
mamy, to jest skomasowanie tego, jak wychodziliśmy z przyrody i zostawieni na
planecie byliśmy mocni), ale ilekroć poddasz w wątpliwość to co jest, to co jest
prawdą, to co istnieje na dostępnych ci w percepcji poziomach, tylekroć odstąpisz od
siebie jako Syna Bożego i od Prawa jako twego potwierdzenia mocy (ale Prawo
można łapać dopiero w idei, jak się tutaj scaliło w sobie, czyli to są słowa, które
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mówią o wyjściu w Poza-Rzeczywistość, w Syna Bożego, a tam widzieliśmy te
nieskończone doskonałości, dzieci, które w tym „nic” widzą wszystko - tam jest moc,
tam jest wszystkomożliwość, bo to jest, tu nie ma żadnych warunków. Jezus
wykorzystywał wszystkomożliwość techniką cudu: ma być, to technika Boska).
Więc nie zaprzeczaj i utrzymuj w sobie cząstki 13-stego promienia, który
zbuduje twoją odwagę, a siądziesz na tronie wszystkomożliwości i dokonasz cudu,
który jest techniką wyrażoną słowem. Więc miej odwagę uwierzyć, więc nie
zaprzeczaj, że Ojciec wyposażył cię w dar czynienia cudów. To jest moc, Bóg nas
kocha - czy nie zrobił wszystkiego dla nas? To już jest, tylko my przez różne warunki
trzymani jesteśmy w programie. Czyli dopóki człowiek nie jest gotów na odwagę - bo
trzyma go coś innego - na zmiany, bo trzymają go przyzwyczajenia - to tego nie
zrobi, co zrobić może. Jeśli tego nie poddasz w wątpliwość, znikną warunki, które cud
tworzą, warunki odnośnie ciebie i warunki przekształcanych elementów. Pokazali:
przestań myśleć, że w tym kimś, przy uzdrawianiu się nie zmieni tak jak to ma się
zmienić. A my: a czy na pewno … itd. Gdy pojawi się w tobie bezwarunkowość,
usłyszysz nawoływanie Nicości, w której bez jakichkolwiek ograniczeń, wszystko jest,
wszystko istnieje i wszystko się zmienia, gdy oczy otwiera istota obudzona w sobie i
wyposażona w prawo zmian. Wtedy czyń cuda i raduj się życiem, bo jest ono zawarte
w tobie, bo wcześniej na nie zasłużyłeś (zasłużyłeś na to, by tu być, już sobie
wypracowałeś, przerabiasz odwagę i inne słabości, ale tu jesteś, zasłużyłeś, bo Bóg
w miłości cię stworzył, w miłości do ciebie, powołał cię, żeby coś kochać, bo musiał
ten stan utrzymać, to już jest, zasłużyłeś, bez warunków).
Aby to odczuć, musimy popatrzeć na siebie z Wyżyn, żeby
w pełni to zaakceptować i słabości i by wątpliwości w nas puściły. Dlatego cała ta
nasza tu, opiera się na poziomach: albo człowiek fizyczny (przetrwać) albo
energetyczny – czyli my dusza, która musi to rozumieć, albo człowiek duchowy. A jak
się w Duchu obudzisz - to tam dopiero jest pięknie. Musi się budzić człowiek Boski,
Syn Boży, a tam wszystko co tu istnieje, nie ma znaczenia, ale dojść tam, bez
zrozumienia tego, też nie można. Nauka w przekazie jest, dla każdego.
Kreację w dziecku się niszczy, bo my je programujemy, system też
programuje. Ale dziecko, w tym ochronnym kapeluszu, kończy się i pojawia się to co
się kształtowało w poprzednich wcieleniach. Nawet ukuli definicję jak z DNA:
najpierw ameba, potem co innego - i w tym rozwoju biologicznym, gdzie widać jak to
się wszystko doskonaliło, jak wzrasta, na końcu wychodzi Zombi.
Jeszcze z czystym zapisem - jak wyjdzie z tego łona - znowu to największa,
najprostsza doskonałość tylko potem niknie (mowa o dziecku), tak jak z człowiekiem,
który do pewnego momentu, w pewnym okresie budzi się jako ten, kim był w
poprzednich wcieleniach. Nie ma żadnego znaczenia jakie fakty, doświadczenia
doprowadziły nas do tego, jakimi teraz jesteśmy. Dają nam mową pamięć faktów i
będziemy reagować tak, jak tego się nauczyliśmy, a jak jesteśmy już ukształtowani
bardziej jako człowiek to dbamy o rodzinę, dbamy o ludzi. Chodzi o to, że masz
zakorzenione, w obudzeniu duchowym, pewne nawyki duchowe, to jest
niezapisywalne. Natomiast można to wymazać, mamy Macierz i zapisy, ale
nieciekawie tam to wygląda, średnio 30% zostało w nas tego co było. Teraz pracując
nad sobą, powolutku odzyskujemy te zapisy. Tam są zapisy czystej istoty duchowej
czyli Syna Bożego, dziecka Bożego w pełni obudzonego i powoli przez każde
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doświadczenie, pokochanie i wybaczenie itd., część zapisów wraca, wraca, aż
staniesz się w pełni Istotą no i wtedy musisz to ugruntować w doświadczeniu, musisz
pokazać, że tu potrafisz (jestem święty! - ale uciekasz przed ludźmi, krzywdy nie
robię! - ale i nic człowiekowi nie dodam. To nie o to chodzi). Jak się obudziłeś
w pełni - to teraz innych musisz obudzić, bo to jest jedność (to trzeba zrozumieć),
uczymy się w prawdziwym związku kochania - nie patrzę czy mi to coś da. Dopiero
jak się to wszystko stanie, jak jesteśmy w Duchu całkowicie porobieni i tworzący,
naśladujemy Boga - a On nie śpi, jest sensem całego życia, wszędzie jest, przy nas
też, wszędzie pracuje. Musimy się poprawnie w tym odnaleźć i dopiero jak to
funkcjonuje, czyli jesteś dla ludzi, to jest to, czego uczą.
Jak się modlił Jezus, żeby ludzie byli zdrowi (scena Zbyszka), to On się modlił,
żeby ludzie byli zdrowi, żeby zdrowie ciała fizycznego i energetycznego wykorzystano
do własnego szczęścia, żeby życie im poszło, żeby się to wszystko zmieniało (łańcuch
przyczynowo-skutkowy).
Trzeba się nauczyć prosić o innych. Dlatego my się doskonalimy w
powrocie do doskonałości. Tylko musimy pojąć to wszystko i wejść w doświadczenia.
Bez modlitw tego nie ma. Na poziomie fizycznym my to też robimy, tylko
doprowadzili nas tutaj, żebyśmy to zaostrzyli, bo na poziomie fizycznym wszystko jest
opóźnione, wcielenia ograniczają itd., a jak wchodzimy w stan modlitwy to od razu
wszystko jest.
Jak ktoś kiedyś zaczynał medytację to wie, że jedna myśl wystarczała, by
wypaść z tego. Natomiast jak wchodzimy w modlitwę, tam nie ma myśli, jest
obserwacja, jest wycofany proces myślenia, a zachowujemy się normalnie, to
jesteśmy na poziomie Ducha, a on jest bez myślenia, gada, ale nie ma myśli,
postrzega się to co jest, tylko trzeba było się tego nauczyć. Umysł nie przeszkadza,
jest wyłączony, uporządkowany, on jest pięknym programem, który utrzymuje ciało i
resztę w należytym porządku. Umysł ma kilka swoich poziomów - to do którego my
dochodzimy to drugi poziom, częściowo trzeci, ale jak pojawia się i czwarty, to jest
bez udziału Ducha - chaos. Czasami ludzie w psychiatryku z zaburzeniami osobowości
- kiedy mają odczucie przestrzenne - wchodzą w to. To jest to samo co się tyczy
jasnowidzenia jednoczeniowego. Oni odczuwają, przez jednorodność, związek z
Całością i nie ogarniają, bo to w nich wpada, to jest wszystko: rozpad osobowości,
różne rzeczy. Natomiast na czwartym poziomie jak umysł się obudzi pod kontrolą, to
wtedy jesteś wszędzie, on sam nawet planuje i reżyseruje niczym wielki, doskonały
program, twoją przestrzeń egzystencjalną. Umysł jest piękną rzeczą dopóki
nami nie rządzi. Rządzi nami wtedy, kiedy on kontroluje emocje i myśli według
starych schematów i on był ratunkiem dla małpy, ale nam, duchowym przeszkadza.
Umysł ma stać się narzędziem, tak samo jak ciało ma się stać naszym narzędziem, a
nie nami rządzić. To samo na poziomie duszy, musimy się tego nauczyć, myśli to są
nasze ograniczenia (ciało trzeba nakarmić itd.), na poziomie duszy też stany, które są
w nas, emocje i myśli jako piękne programy możemy wykorzystać (ciało też).
Ducha, w którym się teraz budzimy też można wykorzystać - wykorzystuje to
tylko Syn Boży. Czyli najpierw trzeba coś poznać, zapanować nad tym, by wyskoczyć
w drugą część, potem w Ducha, którego teraz się przerabia, budzi, wykorzystuje się
Ojca, a wreszcie dostęp do swoich dzieci - Jezus obudził się jako Ojciec. Jak już
obudził się w tych parametrach, to w Jego wypadku, ponieważ miał Ducha, duszę i
ciało, zobaczył własne dzieci.
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Na poziomie bardziej doskonałym widzimy braci i siostry, na mniej doskonałym
widzimy własne dzieci (bo to samo genetyczne połączenie itd.), bo jak zobaczę
dziecko w kimś to dla nas jest to najlepsze. Jezus przekroczył ten próg i już widział
braci, bo był na tyle mocny, by braci widzieć i wtedy nie można spocząć. Jak można
czekać i patrzeć jak twoje dziecko wpadło do błota, może utonąć - wyciągasz rękę do
pomocy. Jezus czuł – Bracia- i im pomagał, taka jest rola Boga, a przy okazji trzeba
doświadczyć życia (ma ciało, żeby poużywać, ma kochanie i inne stany, smak, żeby
trochę pożyć i Ducha do odczucia wartości artystycznych, piękna, które jest wokół, z
poziomu duchowego wszystko jest piękne nawet karabin tylko może do
niewłaściwych celów być wykorzystany ).
Mnóstwo rzeczy już jest przygotowanych, tylko to zmienić np. w medycynie,
odrastały już kończyny (odkryli to w obozach), organy się powielały, ale nie ma do
tego dostępu (mają, ale tylko wybrani), bo my mamy chorować, cierpieć, żeby nas
ciało zamknęło w sobie, bo wtedy nie będziesz myślał o wartościach duchowych
(myślisz o jedzeniu), jesteś skupiony na przetrwaniu. Dopóki się w Duchu nie
obudzimy, nie ma właściwego widzenia świata. Jak wygrasz? jak nie wiesz o co
chodzi? zakładasz jakiś rezultat - a on może być błędny.
Można na lep złapać ludzi, na ten ostateczny rezultat, bo na końcu naprawdę
jest i kasa i miłość tylko, że twoje spojrzenie jest inne, jest dobrze.
Jest dramat ludzi w Korei Północnej wilki zjadały dzieci, dorośli uciekli do
domów. Warto więc obudzić swoją moc, by znaleźć się tam i pomóc ludziom. Po to tu
się jest, a ludzie tylko myślą o swojej wyższości, o pokazywaniu się, rozwalają innych
na wahadełkowaniach - to jest chore. Ale tam, gdzie się coś budzi ku pomocy innym,
zło zawsze przychodzi, tak jest, oni wiedzą więcej niż my, oni to widzą czego my się
na początku możemy tylko domyślać. Taki nasz cel, zbawić ten świat, ale żeby to
zrobić, trzeba się obudzić jako Zeus - a my Jezusa w pełni nie pojmujemy. Ale cel
niech będzie – obudzenie się w sobie. Wszystko w nas jest, Ojciec nas w to
wyposażył. Im większą poprawność Boską w sobie odczuwamy, tym bliżej Boga
jesteśmy. Więcej dają tym którzy są poprawniej obudzeni, ale w poprawnym
obudzeniu jest coraz mniej nas, a coraz więcej innych i nie ma bomb - ale to jest
narzędzie do pomagania drugiemu człowiekowi. Jednak drugi człowiek musi najpierw
doświadczyć życia, kochania, wybaczenia, współtworzenia, niech się nasyci, niech
zbuduje swój dom, niech mu będzie dobrze, to mając ileś lat popatrzy na innych i
wtedy będzie. Obudź go teraz, to za 30 lat wróci.
Jak ktoś tego nie rozumie tylko o sobie myśli, egoistycznie, to najpierw trzeba
siebie zbudować, ale i poprawnie się odnaleźć, według Ich nauk, to wtedy
odnajdujesz się poprawnie, ale jak tylko egoistycznie, to nie ma kroku do przodu.
Takie osoby wchodzą w modlitwę, ale pracy nas sobą nie ma - czyli obudzenia tego,
co i tak jest gdzieś zapisane. To było, a wszystko to, co było, można wywołać. W
modlitwie przypominamy sobie to co już w nas było i składamy z tego siebie.
Na poziomie energetycznym i na poziomie ciała, Ciemni zastosowali
dziwną metodę - można odczuć to tylko w pasmach duchowych (ich działanie), a
że w pasmach duchowych nikt nie odczuwa czyli praktycznie programuje się, ale to
idzie przez ludzi (mowa o osobie prowadzącej warsztaty, ogłoszenie z gazety), ta
osoba działa w pasmach duchowych i oprogramowanie idzie z wysokiego poziomu - a
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ludzie nie zdają sobie z tego sprawy. Dlatego jak są jakieś przeczucia czy
domniemania sprawdzić, bo jest nałożona iluzja.
Oprogramowanie potrafi być nałożone na poziomie 90% - to jest ogłupianie i
to jest silne i to poszło przez pasma Duchowe, zdrowie się posypało, relacje zaczęły
się sypać itd., w ciągu 3-4 tygodnia.
Natomiast tam, gdzie osoby spotykają się razem, oprogramowanie jest tylko w
20% - słabo, żeby trzymać, jak ktoś się wyłamuje, ale przyłożą na wszystkich
poziomach. Nie odczyta się tego na poziomie energetycznym, dopiero na poziomie
duchowym.
Uważać na odczyt, skupić się, jak jest problem, bo jest atak,
wyobrazić sobie, że Opiekun przychodzi albo, że Krąg Ognia jest
otworzony i dopiero wtedy całkowicie znika iluzja.
Tak jakby sprowadzili cały konstrukt, całą Rzeczywistość - tak kody działają i
nie da się wtedy odczytać. Tylko się coś dzieje, ludzie nie wiedzą tego. Jak osoby są
programowane, praktycznie nie wejdą na wysoki poziom duchowy, muszą skorzystać
z naszych technik, dopóki nie są jeszcze poodcinane, bo nawet nie wiedzą co się
dzieje. Na co to działa… Jest nawet nadawany ruch na ścieżkach losu - to znaczy, że
takie osoby mogą nawet fajnie pomóc, wytłumaczyć, że będzie lepiej i faktycznie tak
się dzieje. Na ścieżkach losu - czyli tu - żeby nawet to życie dobrze wyglądało, ale
niszczona jest ścieżka przeznaczenia, a powołaniowa całkowicie zamykana. Czyli tak:
tu ja czuję… że ta osoba co działała i to odczytywała, dobrze robi, a tymczasem w
przeznaczeniu ma być co innego - tak naprawdę jest to odcinanie od przeznaczenia,
a Duch w ogóle jest blokowany. I może być poprawność tego co jest - bo można
pożartować, zrobić - tylko, że idziemy w zupełnie inną stronę. W życiu może być
czasem nawet lepiej, ale to nie jest to, co miało być. Duch odcięty we wszystkich
pasmach (wszystkie jego pasma) - teraz jest dobrze, ale za np. 10 lat będzie gorzej
niż było. Trzeba to sprawdzać.
Jak ciemność wchodzi w kogoś, bo ktoś patrzy na drugich jak na zwierzyny, to
powolutku pod tym kątem działa. U tej osoby z reklamy (w gazecie) idzie to przez
pasma duchowe czyli na pozór odbiera się ją dobrze, jest neutralna (odczyt)
postawa: ani dobrze ani źle - czyli tu akurat zostawiona możliwość wyboru, a w
rzeczywistości za te pieniądze czego uczy? Pytanie, czy te osoby są tego świadome?
Dopiero jak się coś sypie, wyłamuje, ale jak sprawdzasz tylko ruch na ścieżkach losu
to wszystko jest OK. bo nawet odczytamy, że to i to zrobić i to jest lepsze i faktycznie
tak jest, ale są niebezpieczeństwa, trzeba to sprawdzać.
To tak jak z kościołem - mimo wszystko jest tam jakieś trwanie w
pseudobogu, a niektórzy faktycznie wykorzystują to, bo nie mają innej drogi i w
kościele jednak się budzą, służy im to, ale orientowanie się na wiele bzdurnych też
spraw, jakoś to funkcjonuje, a w rzeczywistości odcinają od Boga.
Zbyszek sprawdzał też, co się dzieje z tymi osobami, które w ten sposób działają, jest
zwyrodnienie jak a tej skali, jest taki okres kiedy to usypia - czyli nawet u złego
człowieka może przyjść okres lepszej sytuacji, bo chce się zmienić i jej parametry w
jakimś okresie są lepsze, potem wraca to co było i programowanie leci. Jak istota jest
zwyrodniała - czyli odstąpiła od Boga i nie ma do Niego powrotu - to ma
zwyrodnienie stałe ( jedna osoba miała 30% zwyrodnienia stałego), jak zajęła się
tymi sprawami, to był taki okres ciszy i można było odczytać pewien ruch ku
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przodowi - ale na średnim poziomie - a potem wróciło to, co było i programowanie
leci.
Jest dosyć ciekawe zjawisko: uśmiercanie duszy, energetyki, Duch
wchodzi - i to jest namaszczenie na poziomie duchowym. Dotychczas
namaszczenie było na poziomie energetycznym czyli odcinanie zła wchodzącego
przez czakry od tyłu - dlatego wszyscy mamy poblokowane czakramy z tyłu.
Ciemność nie może tędy wchodzić, dlatego wchodzą przez ludzi - ani przód ani tył nie
działa. Jak otwierają pasma duchowe - a tu już Ojciec i Pra-Ojciec to w sobie trzyma
- to dopiero z tego poziomu można załapać, czyli można odczuć wszystko. Dlatego
się programowanie na tych poziomach zaczęło. To blokowanie może być też tylko z
poziomu (jakby wyszło) duchowego. Wiadomo, że można wejść tylko z wyższego
poziomu w coś, a nie z tego samego. Jest to drugi stopień namaszczenia.
Od środka, jak się chce, to złość i inne rzeczy można robić tylko nie idzie ta
energia na zewnątrz (można się powściekać itd.), bo to są miłe doświadczenia może nie zdajemy sobie z tego sprawy, ale strach, to wszystko, to jest coś
fantastycznego.
Scena Zbyszka:
człowiek (Azjata?) wchodził w modlitwę, mały urzędniczyna, któremu
się dokopuje, uczył się pewnych rzeczy. Pokazują z poziomu energetycznego,
a Zbyszkowi z poziomu duchowego pewne zjawisko. On i stado (krów lub
koni), które biegnie. On się uczył zdobywać pożywienie dla plemienia, ale
później włączyli Zbyszkowi uczucia tego człowieka i powiedzieli o co chodzi, to
się dzieje z nami jak zwierzę włączamy - to co go zmieniło i co on w modlitwie
odzyskał, dzięki czemu z urzędniczyny stanie się urzędnikiem w pełni
świadomym. On, żeby ratować plemię (od głodu ?) ryzykował swoim życiem,
wiedział o tym, był za słaby, ale musiał wskoczyć na jedno zwierzę ze stada i
odprowadzić od tego stada, on się bał, ale nie miała wyjścia i skoczył na to
zwierzę i wiedział, że przekroczył wszystkie granice siebie, on to odczuł tak,
jakby nagle stał się Bogiem, tak wielka była wartość tego doświadczenia, w tej
wizji i przekształcił całe swoje życie.
Jeśli by zrobili to z tym namaszczeniem, to jednocześnie byłby wpływ w
doświadczenie od wewnątrz, ale nie od zewnątrz. Wszystko przez poziom duchowy
by się działo, byłoby dużo łatwiej, ale trzeba mieć odpowiednie parametry, coś
przerobione, żeby to mogło zaistnieć - te nasze indywidualne doświadczenia.
Coś pięknego było w doświadczeniu tego człowieka (z opisanej sceny), ta chwila - i
my walczymy o tę chwilę, odtwarzanie zapisu.To jest wartość stała u każdego z nas.
Religia śmierci to jest zwyrodnienie, perfidnie działają - ale nie czyste dusze
tylko dusze, które udają czyste dusze, czyli pod szyldem przyjaźni, koleżeństwa
niszczą, bo realizują swoje plany. To są dramaty ukryte, a my czasami wolimy tego
nie dostrzegać, bo mamy korzyść.
My tak naprawdę niewielki mamy wpływ na to co istnieje. Nam się
wydaje, że powołujemy coś nowego, a to jest stary mechanizm. I tak schodzi tam
coś, na co nie mieliśmy wpływu - nie my te dusze tworzyliśmy (później prawda o niej
wychodzi). My stwarzamy, umożliwiamy w tym łańcuchu przyczynowo-skutkowym
nadanie istnienia temu, co jest - czyli bytuje. Nie wpadać w iluzję, że będzie więcej.
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WARSZTATY 23-24 lutego 2013 Rusinowice
Nie ma zrozumienia sensu istnienia jak człowiek nie odczuje wszystkich
wibracji czyli nie odnajdzie się właściwie na poziomie fizycznym, energetycznym i
duchowym. Jest to udawane życie, prawdziwe życie ma inny wymiar. W prawdziwym
życiu jest ból, cierpienie, są chwile rozkoszy, wszystko zależy od tego jaki to jest
świat. Ucieczka przed prawdą nic nie da, bo będzie się wracać i poznawać wszystko
dotąd, dopóki się tego nie pojmie, a potem w pełnym doświadczeniu nie zrozumie.
Odpowiedzialność rodzi się dopiero „poza”, poza zrozumieniem Całości. Jest tekst,
przekazany nam – zamykający wszystkie energetyczne i wstępno-duchowe nauki,
który mówi o aktywności. Aktywność musi być wyrażona na każdym poziomie.
Scena Zbyszka:
Pokazano grupę mężczyzn, która rozpędzona, radosna, rzucała się w przepaść –
biegli do skraju przepaści i rzucali się w nią, by zginąć. Ginęli za kobiety i małe dzieci.
To była Planeta niemal identyczna jak nasza. To było jak walka dwu królestw,
królowie wygrywają, możnowładcy dzielą lądy, a ci najubożsi są wykorzystywani do
walk i cierpią. Zwycięski król ogłosił, że wszyscy mieszkańcy zginą z jego ręki – albo
skończą z sobą. Z góry było wiadomo, że jeśli mężczyźni zginą, to ich kobiety i dzieci
zostaną zostawione sobie i będą mogły żyć, szukać sobie w innych miastach mężów
itd. mimo barbarzyństwa słowo było tu istotnym elementem. Nie było tu wyboru,
wszyscy mogli walczyć, kobiety były zdecydowane na to, chciały walczyć i wiedziały,
że muszą w solidarnej miłości zginąć w tej ostatecznej dla wszystkich walce.
Wieczorem, mężczyźni zebrali się w tajemnicy przed kobietami i nim słońce wzeszło,
wyszli na wzgórze i tak jak słońce wschodziło, biegli zbliżając się do przepaści i z
radością (bo nie było innego wyjścia) rzucali się w przepaść ratując tym czynem
kobiety i dzieci.
A co my robimy? Obiecujemy sobie pracę nad sobą, a potem inne rzeczy, coś
dla Boga, a potem stoimy w lustrze patrząc sobie w twarz  i co z tego zrobiliśmy,
co z tego naszego słowa zostało?
Jak niektórzy dowiedzieli się, że byli Esseńczykami, byli bardzo wzruszeni – ale
nie jesteśmy nawet godni stanąć przy tym naszym dawnym wizerunku. Gdy
Esseńczyków pytano: jesteś Chrystianinem?  odpowiedź była: Tak, choć wiedzieli,
że pójdą za to na arenę. A co my?
Nasz czas na pracę się kończy. Najdłuższy czas pracy jaki pozostał to 2 lata.
Góra mówi: „My wszyscy się staramy, nie ma żadnego znaczenia, kto pierwszy stanie
suchą nogą na wodzie, automatycznie w tym czasie skończy się okres pobierania
nauki”. Ktoś, kto nie będzie, od tamtej chwili pracował nad sobą, wszystko co było
dodane, wspieranie we wszystkim  odejdzie. To uczciwość – nie można kogoś cały
czas ubierać w pampersy, gdy ten nie chce nauczyć się wstrzymywać moczu, lata
stracimy, jak będziemy na siebie w lustro patrzeć, a im bliżej będziemy śmierci, tym
to spojrzenie będzie właściwsze. Po to tu przyjeżdżamy na warsztaty, by nad sobą
pracować. Treści są wyłożone, niektórzy się jednak gubią. Ludzie myślą, że modlitwy
to paciorki, to wchodzenie w tamten świat, podglądanie, posłuchanie pewnych treści,
przyjęcie ich i potem czynienie tego co było. To jest szkoła, a uczy się ten, kto, gdy
idzie na lekcje, lekcje odrabia. Czyli to wszystko co mu mówią, robi czynnie w życiu.
Jak mówią: drugi człowiek to brat i podają mu scenę, która go rozkłada i jest tą
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prawdą o tym bracie zapisaną, to trzeba to utrzymywać – i to bardzo długo (teściowa
to też brat, bez względu jak nas traktuje). A my winę za własne słabości zrzucamy na
innych, cały czas (mąż mnie ogranicza – bo to bandyta, córka jest zła – bo …, to
dlaczego ty własnym przykładem nie zdominujesz córki i nie wskażesz jej co i jak).
Oskarżamy innych za to, co w nas jest słabe. Mówimy: rodzina nas ogranicza.
Nie rodzina – nasza niemoc i chęć pozostania w tej niemocy, oni są silniejsi od nas
(jak koślawy człowiek jest zaprogramowany, nie ważne czy słucha Radia Maryja 
bo też poszukiwał Boga, czy pod wpływem narkotyków - nie ma znaczenia, jest
silniejszy od ciebie. To gdzie jest nasza moc? Ta praca? Te techniki pomocnicze? –
nie ma. Nic nie wychodzi: życie, biznes itd. Nie ma pracy, a ciągle tylko jest
narzekanie: że nic nie wychodzi, atakują mnie. Dlatego dzisiaj poznawać będziemy
to, co jest bardzo ważne, czyli Aleję Zwycięstw, gdzie odnajdujemy te piękne,
potężne w nas rzeczy i przypomnimy sposób wzrastania w tych modlitwach
warsztatowych. Musi to być, bowiem w człowieku wszystko jest zawarte – wszystkie
pasma i światło i cień, nie może być inaczej. Jak może Dziecko Boże wzrastać i stać
się kiedyś Synem Bożym, czyli powrócić do Domu, jeśli nie ma dostępu do Całości.
Kiedyś pokazali Zbyszkowi taką scenę, by pojął, czemu człowiek musi cierpieć.
Cierpienie jest względne, to jest doświadczenie. Istota żywa musi zrozumieć, że
Światło jest życiem, a w życiu jest zawarte wszystko i pokazali scenę z tym związaną
(hipotetyczna sytuacja nie mniej czuło się w niej prawdę, jak ten mechanizm działa),
był Wódz, który starał się wyprowadzić część swojego kraju z zagrożenia. Te inne
siły, to tak jak kiedyś Tatarzy najeżdżający Polskę, byli częścią wielkiego mocarstwa i
tu też tak było. Oni atakowali Ziemię. Ten Wódz uzbroił się, nauczył wojsko cudownie
walczyć, stanął do walki, ale połowa jego ludzi przeszła na stronę wroga i przegrał.
Chcąc oszczędzić resztę, oddał głowę pod topór. Co się stało? Nauczył się walczyć,
żył ideami, ale nikt go nie nauczył: manipulacji, podstępu, mściwości itp. Przegrał,
choć był skąpany w tych cudownościach: odwadze, męstwie, braterstwie. Z nami jest
to samo. Trzeba poznać cierpienie, jaki jest jego wymiar, żeby wiedzieć gdy idziesz
drogą – czy podać rękę cierpiącemu, czy nie, bo inaczej z góry zakładasz, że to jest
alkoholik, jak po pijaku wpadł, to niech za karę cierpi. Nie ma tak, nawet później
dzieli się człowieka na: Istotę duszebną i na ciało, nawet jak to jest alkoholik, ciało
trzeba ratować – ono ma inteligencję (z własnym ciałem rozmawiamy). Nawet jak
człowiek jest wycofany, to ciało błaga o ratunek. To wszystko trzeba pojmować.
Dlatego wszystko jest w nas zapisane: i dobro i zło, cierpienie i jego przeciwwaga,
miłość i nienawiść. Wtedy, gdy wchodzimy w modlitwę, autentycznie możemy
wyciągnąć scenę, która mówi o każdym ze stanów. Cierpienie – już w tym zakresie
nasz partner lekcje nam zapewnił i za to Światło trzeba mu zapalić. Gdy wchodzimy
w modlitwę, to my wyłuskujemy tylko to, co w nas jest, ale to jest pierwsza rzecz i
musi być przy tym szczera intencja – czyli gorące pragnienie, by tak się stało, a więc
musimy mieć jakiś cel. Tym celem dla każdego niech będzie: nie plucie sobie w twarz
w lustrze, nie zasłanianie sobie twarzy malowidłami, nie wydłużanie sobie nóg
obcasami… stań, popatrz jaki naprawdę jesteś. To co widzisz stworzył Stwórca, a ty
uważasz, że jest do niczego .... Tak nie może być.
Co się stało z ludźmi, jakie mają krzywe, odbiegające od jednorodności
patrzenie na Świat. Zdjęcia, obrazy z koślawymi osobami (np. 400 lat temu
namalowane), kosztują miliony dolarów – a ludzie są tym zachwyceni, a na ulicy
podobnych, żywych ludzi wiele chodzi – ale tych, żywych się nie ceni i do „obozu”
daje. Nie ma poszanowanie tego co Stwórca zrobił. Jak człowiek nauczy się szacunku
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do tego co jest i zrozumie, że to jest piękne, to odkryje kolejną cudowność - która
jest w człowieku przy właściwym myśleniu - kreację i jej początek, czyli artyzm, blade
naśladownictwo tego, co stworzył Stwórca i Bóg, czyli ten malunek. Ten malunek
trzeba dostrzec w żywym człowieku, a nie udawać, że zniekształcona kopia nam
wystarczy. Nie ma szacunku dla drugiego człowieka, a to jest „chore”, trzeba to
zmienić. Odkryć artyzm, ale rozumieć kim się jest i wyłuskać wszystkie piękne pasma,
które w nas są. Jak odkrywamy – ile ciemności i światła jest w człowieku, to
odkrywamy tylko to, co chcemy, by w nas funkcjonowało, my naprawdę szukamy
samego siebie. Możemy złożyć siebie ze wszystkiego tego co było, bo to ciągle jest
 tylko zależy o co nam chodzi. Możemy popatrzeć na fajnego człowieka pod kątem
namiętności, czegoś wspólnego, pogaduszek, pod kątem pobycia razem, albo
„przymordowania” – bo są różne techniki i potrzeby, to w nas jest. pytanie tylko: o
co nam chodzi? Pokazać sobą przy pomocy lustra – o co nam chodzi, przestać żyć w
iluzji, bo to rodzi napięcia, a jak jest napięcie, to tym bardziej infa nie można
wyłuskać.
Porozmawiać ze sobą, zastanowić się: czy chcemy nad sobą pracować - czy
nie, czy obojętny jest nam Chrystus w tym życiu - czy nie i czy Chrystus jest
przeszkodą - czy też odwrotnie: właśnie jest On odkryciem sensu życia, potem życia i
samego siebie. Ludzie myślą, że wchodzenie w Światło, rozświetlanie się sprawi, że
się będzie w posłudze, że się będzie cierpiącym, że to będzie nie wygodne.
Odwrotnie: to jest magia, wtedy dopiero chce się żyć, bo masz nagle dostęp nie tylko
do cierpienia, ale i przeciwwagi, nie tylko do nienawiści, ale i miłości, nagle jesteś
pełny. Tego ludzie nie rozumieją, a odpowiedzialność…, tu jest po prostu dramat.
Tak naprawdę do czego dążymy? Mówimy: chcemy być Synem Bożym  czyli
najpierw stać się Dzieckiem Bożym, czyli odkryć w sobie wszystko to, co i tak było
przerobione i tego się trzymać (to dlaczego tego nie robimy). Bóg jest cały czas
aktywny w każdym swoim wymiarze, a w jakim wymiarze my jesteśmy aktywni? Jeśli
interesuje nas typowo zwierzęce fizyczne życie, nawet przy największym intelekcie,
będziemy rozrabiać, innym „główki zmniejszać”, żeby dusze wchłonąć  czyli ciągle
zło. Być odważnym, by innych mordować, albo robić to w białych rękawiczkach jako
makler giełdowy. Aktywność mówi o tym, że na danym poziomie staramy się w pełni
żyć. Na poziomie fizycznym musimy w pełni żyć - ale nie musi obraz być taki jak
wyżej. Musimy też żyć w pełni na poziomie energetycznym: uczucia, a raczej emocje
- ale w kształcie uczuć muszą one z nas wypływać cały czas, musimy być obudzeni
na poziomie duchowym - tu też musi być aktywność, ale najpierw trzeba w tych
pasmach być.
Jeśli to już się stanie, trzeba być w pełni aktywnym na poziomie Boskim – i
dopiero wtedy człowiek jest pełny. Czyli jak się wchodzi w przestrzenie duchowe, a
posługujemy się obserwacją, to my nie jesteśmy wtedy aktywni, my tylko jesteśmy i
mamy wybór – jestem aktywny/nie jestem aktywny. Jedyną rzecz na poziomie
duchowym jaka jest ważna, kiedy chcę być aktywny to posługuję się
doskonałością, która tam jest zapisana, odczuwam ją i wiem o co chodzi.
Aktywny, współuczestniczący – gdy tego nie ma, jest źle. My średnio na
poziomie fizycznym jesteśmy aktywni w 90% (choroby, niewydolność, ograniczenia
egzystencjalne zmniejszają aktywność), na poziomie energetycznym: 70%, na
poziomie duchowym aktywność u nas nie istnieje, a przecież przy uzdrawianiu
posługujemy się tą siłą. Osoby ze Stowarzyszenia mają aktywność 80% tzn.
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odnajdują się, a to czego brakuje nie jest takie duże, aktywność na poziomie Boskim
nie istnieje – Zbyszek ma 1,5%.
To są rzeczy, które trzeba przerobić, kto tego nie rozumie, to i tak się mu tego
nie wytłumaczy.
Przekaz:
„I nie będziesz czasu utraconego zostawiał ludziom ani podrzucał w pigułce
oczekiwania na własny cud, bowiem on ukryty jest w aktywności czasu. Cud to
aktywność w swej prostocie, wyrażona i rozpromieniowująca siebie (pokazali jak
Jezus dokonał cudu i czemu go dokonał na Górze Oliwnej – uzdrawianie, to był
pierwszy cud, On był aktywny, wiedział, że musi robić, pomagać, walczyć z
systemem, miał pełną aktywność  cud jest tam zawarty. Szukamy aktywności gdy
się poprawnie wyrażamy w Duchu, cud należy do przestrzeni duchowej, to się samo
staje. My szukamy zrozumienia, nie trzeba szukać, bądź w pełni aktywnym, cud się
staje.
Jak jesteśmy w pełni aktywnym na poziomie fizycznym - cudem jest, że wstaję
rano idę do toalety i dojdę, ale to jest naturalność na poziomie fizycznym, bo gdy
leżę sparaliżowany to ta czynność jest dla mnie cudem.
Na poziomie energetycznym – wstaję rano i kocham ten świat, dopóki nie
wytrzeźwieję, potem powtarzam cykl, jestem w pełni aktywny, uczestniczę w tym
świecie.
Na poziomie duchowym jest odczucie jedności, doskonałości i ktoś, kto się
tutaj budzi, wie co trzeba zrobić, tak jak Chrześcijanie co ginęli w Imię Boga – to
trzeba odkryć, ale aktywność musi być).
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Rusinowice 9-10 marca 2013 roku :
„Święty” Piotr – Jezus mu powiedział: „Świątynia istnieje tylko w sercu”. On
jednak poczuł się ważniejszy od Mistrza i zbudował kościół, ale jego ciemność złapała
na iluzyjnych objawieniach. To co widział, te schodzące anioły - ale schodziły z
drugiej strony - oparte były na głodzie autorytetu i przedstawiały, że on jest na tyle
silny, na tyle mocny, na tyle zrozumiał nauki Mistrza, że jak zbuduje kościół, to
będzie to prawdziwa świątynia – symbol.
Następni po nim wykorzystali ten symbol, by znowu na swym głodzie
autorytetu to rozszerzyć, by stworzyć instytucje. Nie może być nigdy instytucji. Tylko
człowiek może być instytucją opartą na wewnętrznym prawie. Dlatego mówimy, że
ludzie święci są w Prawdzie. Nie mówią czasami prawdy, bo nie można, ale są w
prawdzie. My jesteśmy w prawdzie, mamy być w prawdzie.
Są poważne luki w rozumieniu. Nie ściągamy informacji dotyczących
właściwych ścieżek losu, własnego losu i pogodzenia tego z Duchem. Z tego powodu
jesteśmy tacy „zawieszeni”, nie wiemy czy coś powinno być bardziej zrozumiane - a o
niektórych rzeczach wystarczy tylko coś wiedzieć - czy pewne rzeczy trzeba
bezwzględnie wcielić w życie czy też nie. Gubione są drogi i w tym wypadku ludzie są
niepełni. Mamy tu kilka poziomów: na poziomie fizycznym każdy jest pełny
(przetrwać, mieć, posiadać, być ważnym itd.), tutaj obowiązuje prawo moralne i ono
jest
idealne
dla
człowieka
fizycznego
i
skorumpowanego
duchowo,
a więc błądzącego duchowo i niepełnego energetycznie. Dla duszo-człowieka jest to
dobre na tyle tylko, że wtedy powstaje prawo systemowe. Ludzie, którzy wyznaczają
to prawo są ludźmi systemowymi. To chore prawo systemowe, choć nie powinno
zaistnieć, jest idealnym rozwiązaniem dla takiego społeczeństwa. Tam mówi się, jak
zabijesz, pójdziesz siedzieć na 25 lat. Przez niedoskonałość ludzką i niedoskonałość
prawa, nie można wyłuskać tych, którzy zabili przez przypadek, nie można ich
odgrodzić od tych, którzy zrobili to z premedytacją. Nie ma mocy, do tego, by to
sprawdzić, więc mniej więcej wszystkich się tak samo karze. Jest adwokat,
prokurator, ale to w wymiarze ludzkim jest skorumpowane.
Niemniej dla takich istot, takie prawo - to zwykłe: prawo karne, gospodarcze,
kulturowe są dobrym rozwiązaniem. Aby obowiązywało czyste prawo energetyczne –
duszebne - czyli to o czym mówił Jezus: „czystość w myśli, słowie i czynie”, to trzeba
mieć już obudzoną świadomość duchową. Umysł musi być czysty i udział w tym musi
mieć własna świadomość duchowa - wtedy człowiek czuje co jest poprawne, a co
nie. W takim właśnie systemie funkcjonuje Eden, czyli następny poziom
społeczeństwa. Ludzie tu już nie będą zabijać jeden drugiego tu, jeśli coś takiego się
stanie to przez przypadek, chociaż incydenty mogą być, ale w takim społeczeństwie
wszyscy będą wiedzieć z czego one wynikały - z zaburzeń psychiki (forma agresji
energetycznej, depresja egzystencjalna) - mówimy wtedy o człowieku chorym
energetycznie, ale to wszystko jest powiązane z zupełnie inną Rzeczywistością. Jeśli
coś takiego dopada kogoś - traktuje się go jako chorego, więc nie będzie tu
penitencji karnej tylko szpitalna, czyli doprowadzenie człowieka do tego, by był
normalny, bo system wtedy to wspólnota, która będzie działać, będzie brała to pod
uwagę, ale będzie się akcentować swój udział w doprowadzeniu drugiego człowieka
do nieszczęścia, bo skoro taka choroba mu się rozwijała, to może być incydentalny
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akt utraty kontroli nad sobą (deską w głowę dostanie i zacznie innych postrzegać jak
wampiry).
Normalnie wszyscy będą współuczestniczyć, będą czuć odpowiedzialność za
to, co powstało. Jak my się na tym poziomie budzimy to tu zachodzi, taki postrzał,
dylemat: być już takim czystym energetycznie czy nie, będę miał z tego korzyści czy
nie, jak będę miał z tego korzyści, to będę czysty energetycznie. Kiedy się nie
przepracuje od pokochania po współtworzenie, to jest samooszustwo, jestem czysty jak mam korzyść, wierzę w Boga - jak zostanę biskupem, przyjeżdżam na warsztaty bo się pobawię i z fajnymi ludźmi, pogadam. Gdy weźmiemy pod uwagę rozwój,
czystość duszy i obowiązek bycia w prawdzie, to tego nie ma. Wyznacznikiem tego
jest myśl i słowo i wynikły z tego czyn.
Jest jeszcze wyższy poziom, o który tutaj się walczy, poziom duchowy. Ten
zaczyna się od utworzenia kanału, kiedy my widzimy ten świat oczyma Ducha i
wiemy, że jesteśmy niedopasowani do tej Rzeczywistości, ale wtedy też, pierwszy raz
pojawia się moc, która potrafi tę Rzeczywistość zmienić, ale najpierw to musi być
zmieniona nasza wewnętrzna Rzeczywistość. Cała nasza struktura energetyczna, to
zjednoczenie w trzonie duchowym musi być na takim poziomie wzniesione, abyśmy
wiedzieli, że każde nasze spojrzenie na daną sytuację czy na danego człowieka jest
poprawne. Poprawne nie oznacza, że dopasowane do Rzeczywistości fizycznej czyli
duszo-człowieka, bo on nie pojmie, ale my, już jak się budzimy, musimy być
wyznacznikiem prawdy. Pierwsi chrześcijanie, którzy rozmawiali z Jezusem, mieli taką
moc, byli tak nasiąknięci prawdą, że w prawdzie byli i się nie wyrzekli własnego
słowa choć potwory lwie ich zżerały. My się wyrzekamy wszędzie, nawet gdy chłop
pyta: gdzie byłaś? – u znajomych, nie u Popka. To jest policzek w twarz, jesteś
oszustem wobec samego siebie. Skoro nie masz jeszcze mocy - a Duch ma moc - nie
udawaj, że jesteś duchowy, Duch się nie cofnie, ma gdzieś całą energetykę i całą
fizyczność, nie zaprzeczy sobie i swojemu powinowactwu z Istotą Wyższą - czyli
swoim Ojcem.
Dlatego powstaje konflikt sytuacyjny czyli mówią o tym, że chcę być duchowy
albo energetyczny, ale i tak postępuję jak człowiek energetyczno-fizyczny.
Sprawdzić: jakie mamy uczestnictwo w prawie ( w % ).
Najwyższe to jest PWW i nie mamy o tym kompletnie pojęcia. Nie rozumiemy
jaki to jest cud pozwolić drugiemu człowiekowi popełnić błąd - chociaż mu się
powiedziało o co chodzi i pomóc mu z tego błędu wychodzić.
A tu na poziomie energetycznym nawet „ostatni rząd w kinie” nie jest
przerobiony (przepracowany). Dalej nie ma pokochania siebie. To tak jakby poszedł
troglodyta z wielkim młotem i Twórca mu mówi: Patrz co wyrzeźbiłem. A co to jest?
To kobieta. A co to jest kobieta. To takie coś, co kiedyś nam się przysłuży (będzie
gotować, sprzątać, bawić dzieci). A co to są dzieci?...
Czyli czemuś można nadać w przyszłości wartość, która zmieni całą
Rzeczywistość, łącznie z układami międzyludzkimi. Ale tu, prymitywny człowiek z
młotem nie umie tego zrobić, mówi: ja wyrzeźbię tę kobietę, potrafię to zrobić i wali
w te kamienie i wychodzą bryły. Rzeźbiarz mu mówi: pokochaj to dłutko, poczuj, że
jesteś artystą, wtedy samo się stanie, a on dalej wali młotem, odrzuca to co mówi
rzeźbiarz, bo tego nie czuje. Nie może poczuć, bo nie wchodzi w stany, które to
umożliwiają.
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W końcu trzeba zaufać sobie i słowu czyli spróbować pokochać siebie (choć
kompletnie nie wiem o co chodzi) i dopiero wtedy wysnuję wnioski. Ale nie ma próby,
bo ludzie nie wiedzą czym jest pokochanie i nie mają zamiaru w to wchodzić. Nie ma
ruchu podstawy - dlatego ciągle tkwią w prawie najniższym i ono wyznacza rytm
życia: myślenie, słowo, czyn.
90 % z nas (tu obecnych) wyznaje tylko moralność. Udajemy albo czujemy
potrzebę iść w innym kierunku, ale tego nie robimy. Najpierw trzeba poczuć czym
jest to dłuto, „rozciąć” parę rzeczy, by grubasa czy kościotrupa wyrzeźbić, ale niech
to będzie tak, jak prymitywni ludzie robili. Jeśli nie będzie bycia
w prawdzie i zrozumienia tego, jakie są poziomy prawa i przyznania się do tego na
jakim poziomie tutaj się funkcjonuje, będzie się żyć iluzją własnej doskonałości, a
potem to wychodzi. Każdy z nas ma swoje za uszami, ale cały czas jest walka o
jedno: czy się uda czy nie uda, kto ma rację.
Nikt nie ma racji, bo racja nie istnieje, to jest podstęp umysłu, nie ma racji. W
prawie duchowym odczuwa się tylko jedność, tam się jest sobą z dobrego wyboru i
się nie chce tego zmienić, nie ma igraszek umysłu, nie ma podstępu, ale, żeby do
tego dojść trzeba przerobić pewne rzeczy - a tu tego nie ma. Tak jest z każdym z
nas, ze wszystkim. Wobec tego mówimy o tym, że nie jesteśmy uczciwi wobec siebie.
Wielkim symbolem uczciwości jest to, co Jezus nazwał słowem. Słowo w
najwyższym swoim wymiarze istnieje też w Poza-Rzeczywistości. Ktoś, kto osiągnął
pełną integralność -czyli ściągnął wszystkie swoje cząstki- jednocześnie jest obecny
wszędzie. Bo skoro ściągasz wszystko co jest w tobie, całą swoją niedoskonałość,
doskonałość, to to są sceny twojego filmu, nie ma znaczenia dla Ducha czy ogląda
film w którym go bito, czy końcówkę w której jest zwycięzcą i dzięki temu pomaga
innym. Ważne tutaj jest to, że w oczach Ducha, w jego pełnym odczuciu, gdy się jest
w modlitwie i ogląda się sceny, człowiek czuje, że nie ma żadnego znaczenia: czy to
jest ta scena kiedy zaczynamy wzrastać, czy to jest scena końcowa - jesteś w filmie,
czujesz, że jesteś duchowy, znika iluzja i czujesz potrzebę ściągania wszystkiego,
siebie, wszystkie swoje słabości. To nauka, choć wiele zła wyrządziliśmy, dzięki temu
wiemy co to jest gorąco planetarne, co to jest moc krzyża, czy zła. Jak zaczynaliśmy
ludziom mówić, że Bóg nazywa się tak, a nie tak jak oni sądzą - to niech poznają co
to znaczy ludzka obłuda, zafundowaliśmy im doświadczenie. Poza tym oni to samo
robili. Wiemy już jak się funkcjonuje na tym poziomie, dzięki temu mamy stwórcze
doświadczenie i jak kiedyś wyemigrujemy w Poza-Rzeczywistość
i będziemy
Stwórcami, będziemy wiedzieć jak co zaplanować, by stworzyć tym, których
powołamy do życia - albo umożliwimy Duchowi doskonalenie się, by stworzyć taką
Rzeczywistość, w której będzie to piękne.
Oni wyraźnie powiedzieli z czego jest zbudowane Miasto Zwycięstwa, 5000
archaniołów i aniołów cały czas tworzy konstrukt - przynajmniej u naszego Lenariego
i każdy z nas ma na poziomie duchowym do tego dostęp. Tam są miasta przyszłości,
tam są przysiółki ze średniowiecza, cały czas są tworzone modele (jak u nas
makiety), wzór, zakładamy, że tak i tak będzie społeczeństwo funkcjonować, oni
ćwiczą. My mamy dostęp do tego. Lenari też nie był doskonały, Bogiem nie jest, ale
jest na pewno doskonalszy od nas, skoro przygotował nam to wszystko i my mamy
tutaj pierwszą moc twórczą - wprawdzie na poziomie fizycznym, bo na
energetycznym przez przypadek, przez zło nie dostrzegamy, ale tu też tworzymy
rzeczywistość. Jak nie wyjdziemy poza fizyczny poziom i energetyczny - nie
wejdziemy na poziom duchowy. Czyli po ściągnięciu całego siebie, stajemy się
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jednym punktem, nigdzie nas nie ma, ale jeden punkt jest automatycznie wszystkim i
jest pierwsze wejście w pozaprzestrzeń, a stamtąd widać wszystko - ale to trzeba
zrobić.
Jest to możliwe tylko wtedy - w odczuciu przynajmniej - kiedy wchodzi się w
100% zjednoczenia w trzonie duchowym (mamy to na skali do 10). Ale na tym
poziomie trzeba pozostać, inne poziomy mogą być labilne (trochę do góry, trochę do
dołu), ale tam nie można być słabszym. Zawirowanie energetyczne, wątpliwość
duchowa, ból fizyczny - który potrafi z duchowej czystości czy duchowego uniesienia
wytrącić - sprawia, że nie jesteś połączony z Poza-Rzeczywistością.
Jezus, Budda dokonali cudu, byli połączeni z Poza-Rzeczywistością, obaj
różnymi drogami, ale obaj przez Ducha Świętego tam doszli, jeden przez integrację
ze Wszystkością, drugi przez integrację z Bogiem, ale ten sam poziom osiągnęli
i taką samą mocą się wyrazili. Dlatego, stamtąd - czyli będąc punktem i Wszystkością
- mogli wszystko zmieniać. Przyszedłby Budda, to by na stałe gałązka wyrosła,
powiedziałby: tu są cząsteczki drzewa… i drzewo by rosło. My możemy o tym paplać,
a skoro nie potrafimy tego zrobić, możemy zakładać, że tego nie potrafimy albo, że
Zbyszek opowiada bzdury.
Sprawdzać to na skalach, wejść w te stany i do tego dążyć.
Wielu mówi, że dąży i zamyka się właśnie na poziomie duszo-człowieka
(90%). Jeśli mówimy o tym, że interesuje nas wzrost duchowy, to nie mówimy o
mocy fizycznej - to mamy na Sali treningowej, kulturystycznej, w grupach
terrorystycznych i za tym stoi moc systemu, mniejszego, większego nie ma
znaczenia, wtedy ludzie są mocni. Ale gdy mówimy o budowie, dążeniu do Boga - a
Bóg nie stworzył sobie systemu, który by Go wspierał, dawał siłę. Bóg jest Bogiem
sam. Zawsze mówią, że mamy dążyć do zjednoczenia w trzonie duchowym
czyli do zapanowania nad energiami, a u nas średnia to 10%. Jedna smutna
rzecz i już jest po nas, jest rozwałka. Specjaliści. Wszystkie oszustwa opierają się na
iluzji, ale my w stosunku do siebie nie stosujemy iluzji? (kocham cię! a masz konto? wiesz ja się pomyliłem/am).
Ludzie ginęli za słowo. Słowo było Bogiem. To jest największa rzecz, o jakiej
można myśleć. Nim powstaną w nas odpowiednie czyny, na poziomie fizycznoenergetycznym musi istnieć właściwa, konkretna myśli i słowo. Czym jesteśmy my,
ludzie nie wiedzą. Mamy dwa znaki Ojca, Jego zapowiadające – obecność i
świadomość. Tyle tylko, że przez zabraną nam wiedzę, ona jeszcze nieźle
funkcjonowała w poprzedniej cywilizacji czyli na Atlantydzie, tam ludzie zdawali sobie
z tego sprawę. Integracja z ciałem jest tak silna, że my czujemy, że my, że nasze
ciało to nasza obecność i świadomość - i takim człowiekiem można rządzić, „na
całego” - i mamy kult zdechlizny. Modelki o wyglądzie jak z obozu koncentracyjnego ile taka osoba wycierpiała, żeby mieć kasę? a której z nich ta kasa przyniosła, tak
naprawdę, szczęście? A naszym celem jest szczęście. Chodzi o to, że cały czas
identyfikujemy z ciałem, czy takie ciało, ciało choruje, ciało… - i tym się zajmujemy,
to ten poziom, tu jest nasza obecność i świadomość.
Jak się nam uda przenieść świadomość i obecność do świata energetycznego,
dopiero wtedy zaczynamy czuć, że tak naprawdę to jest tylko i wyłącznie węzeł
energetyczny, w którym my funkcjonujemy. Zaczynamy czuć ruch energii, zaczynamy
odczuwać to, co płynie od innych ludzi i na nieszczęście, od nas do nich.
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Wiemy już, że jak na poziomie fizycznym jak Zosi przyłożyłem kijem, to ją to
boli - bo jej mąż się za to wkurzył i mi dwa razy przyłożył, już czuję ból. Na poziomie
energetycznym zaczynam to samo czuć. Jak zaczynam kogoś nie lubić, ktoś, jej bliski
kopie pode mną dołki, mówi ludziom, by się ode mnie odsunęli, bo jestem niedobry/a
- to jest gra energetyczna. Ale tu trzeba mieć obecność i świadomość, żeby to pojąć,
trzeba się przenieść. By tutaj być i się utrzymać trzeba znać, rozumieć i sobą
wyznawać prawa energetyczne. Dusza to jest energia, pola psychiczne to jest
nasza obecność i świadomość w tym wymiarze. Czemu tego nie utrzymujemy?
Jak mam serce otwarte i to leci do ludzi, z nimi jest dobrze, to samo otrzymuję
po dziesięciokroć itd. - to czemu tego nie ma? bo nie jesteśmy tym zainteresowani.
Nie jest tym zainteresowany ten, kto obecność i świadomość ma scentrowaną na
poziomie fizycznym, to jak ci w kryminale, pomyśleli, że będą już uczciwi, pracować,
ale zetknięcie z Rzeczywistością: kiedy nie ma na chleb, nie chcą go do pracy przyjąć,
sprawia, że znów zaczyna kraść i zabijać, bo on tylko pomyślał, ale nie przerobił, nie
dopasował się do tego systemu, gadał tylko o tym - tak jak tu się gada tylko o tym,
że zapanuje się nad energiami, ale niczego się ku temu nie robi. Z powrotem, przy
pierwszej porażce życiowej, jest się takim jakim było, czyli znów wracamy do
początku (nieopłacony kredyt, rozchodzą się małżonkowie, żyli iluzją tego jacy są),
wystarczy zapanować nad energiami i będzie dobrze. To samo jest między poziomem
energetycznym a duchowym. Mówimy: rozwój duchowy - ale, żeby tam przejść,
trzeba totalnie panować nad energiami, coś nas ruszy, ale na godzinę i znowu
jesteśmy sobą. Poważnym błędem jest tutaj szukanie ratunku z doświadczenia
życiowego. Lebiody czasami tu przychodzą i miast pracować nad odwagą,
wytrwałością, duchową niezłomnością, to stwierdzają: że jak się pomodlą i Bóg im
chłopa nie ześle, dobrej rady nie ześle, nie zapewni im szczęścia, to oni nie chcą
więcej się modlić. Bóg wszystko dał, to jest wszystko w nas i to my sami możemy
zrobić, ale to trzeba zrozumieć.
Mamy tu trzy poziomy, które rządzą się swoimi prawami i na każdym z tych
poziomów istnieje inna myśl, inne słowo i inny czyn. Za każdym razem, gdy idziemy
do banku po odłożone tam pieniądze, to ten zyskany procent który dają, wynika z
nieszczęścia drugiego człowieka. Ci ludzie, którzy pracują w bankach nie orzą, nie
sieją, nie mają swoich firm, w których pracują ludzie i oddają im część zysku. To jest
instytucja „rekinowa”, która zabija prawdę, prawo duchowe i innych, okrada ich i
część z tego daje im - to powstało z krwi ludzi, z ich nieszczęścia i z ich upadku. Tak
działa system, to jest prawo tu obowiązujące słowo, myśl i czyn: chcę kredyt, pójdę
do wojska, będę ZOMO itd.
Na poziomie energetycznym inaczej to wygląda. Jezus uczył o myśli, słowie i
czynie w odniesieniu do poziomu duchowego. Ale, żeby to odczuć, żeby rozumieć
czym to jest, nie można bez doświadczenia tutaj, na tym poziomie. Czyli trzeba
dokładnie przyjrzeć się moralności i obowiązującym tu prawom. Czy widzi ktoś jakie
tu jest prawo - jak nie stanie u góry? Czy bandyta będzie tu wiedział, że źle robi? Nie,
musi zapanować nad energiami, czyli musi trafić na kogoś, kto wciągnie go w
wątpliwości, pokaże, że istnieje jeszcze coś innego ponad to, ale na przykładzie
znanych mu praw - czyli trzeba zręcznie kogoś wciągnąć w pułapkę. Jezus był
mocny, pokazał cuda - i taki kryminalista by pomyślał: taki diament, nie musze kraść,
wyciągnę rękę, zmaterializuję… Dobrze Jezu, co mam robić? Módl się, pokochaj
drugiego człowieka, wybacz, a potem się zacznie początek materializacji. Ale jak
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pokocha siebie, innych to powie, Jezu, jestem w fajnych stanach, co to za stany? To
stany wyższe, nie są już fizyczne i zobacz co robiłeś. Rozumie, że nie kochał innych
ludzi, doprowadzał do ich nieszczęścia, pojawia się współodczuwanie,
współtworzenie, panujemy nad poziomem energetycznym. My jesteśmy ciągle na tyle
słabi, że możemy tylko i wyłącznie prosić jeden drugiego, by zechciał wejść w te
stany, dzięki którym to pojmie. Jak nie ma cudu, to trzeba drugiego zachęcić do
tego. Na szczęście mamy te skale u nas, bo za czasów Jezusa nie były potrzebne tam widzenia, wizje były na porządku dziennym, wstawali i już zastanawiali się co ten
sen oznacza, bo byli z Całością „na ty” nawet w przestrzeni energetycznej. Nie
traktowali tego jak wyroczni, ale jako podpowiedź co do sprawdzenia jak się ścieżki
losu układają. Nad przeznaczeniem się nie zastanawiali, bo to był świat człowieka
fizyczno-duszebnego. Dzięki skalom możemy posprawdzać, widzimy jak pewne rzeczy
wychodzą i zaufać sobie. Oczywiście, będą to robić osoby, które czują, że powinny
się duchowo obudzić.
Słowo, myśl i czyn nie jest jedno. Co oznacza słowo, jak słowo niszczy ten
świat, tu uczciwi, dążący do ducha ludzie słowem - średnia niszczenia świata 88 %
(my), co jest z naszymi słowami ?, a chcemy, by sprawdzić ile w nas Światła?
Wiadomo, że palenie papierosów- tego co się tu produkuje- jest niszczące.
Szamani palili tylko wtedy, gdy musieli wejść w lepszy stan, by uruchomić wibrację
radości, harmonię itd., to był środek pomocniczy. My nie musimy tego stosować.
Papierosy niszczą energetykę, wibracja, która wtedy powstaje niszczy także organizm
fizyczny. Mówi się: uważaj, przestań mordować własne ciało, ale jak się tego nie
czuje to robi się co się chce - bo to moje ciało (co komu do tego), zrobię co chcę. Tu
brak szacunku do siebie, więc jak może być wyrażony szacunek do drugiego
człowieka. Nie pal (odczyt ze skali), bo zakłócasz swoje widzenie świata, zakłócasz
jakość myśli, słów i czynów. Jak można mówić o pracy nad sobą, kiedy
z taką sprawą nawet poradzić nie może? Po co się oszukiwać? Jak można odczytać
na skali: że trzeba się pokochać, trzeba wejść w modlitwę, zrobić to, tamto, oddać
Kowalskiemu ukradzioną donicę itd. - i nie zrobić tego? A się nie robi. Tylko to co
pasuje nam jest duchowe, a to co nie pasuje, nie jest duchowe - bo to nasza
obecność i świadomość, energie czyli dusze. I ducha też widzisz z tego poziomu, na
którym jesteś (jesteśmy) - z bagna, z tego morza energetycznego. I taka jest filozofia
i takie będzie słowo, myśl i czyn. Jak przyjdzie drugi człowiek już bardziej obudzony,
to my go załamiemy.
Słowo to my. U rycerzy słowo honoru oznaczało wytrwałość. Jak dał słowo
to go bronił (choć to był głupota systemowa). Jak dał słowo, to robił to, choć nie
chciał (np. w walce z inną wiarą), bo zabrakło mu odwagi -wbrew pozoromwewnętrznej, duchowej odwagi. Trzeba było zrozumieć, że dał słowo duchowe
człowiekowi fizyczno-duszebnemu i słowo, które dał, na tym poziomie nie pasowało
do niego, więc nie musiał tego robić. Nie było zrozumienia tego. Z nami jest tak
samo. Dałeś słowo komuś, kto nie rozumie, ale na jego (jej) poziomie jest inne
pojmowanie świata i chciałbyś, by to stosować, ale możesz czasem słowo cofnąć, o
tym trzeba pamiętać. Dlatego Góra dyskretnie nam o tym mówiła, bycie w prawdzie
plus stosowanie niedopowiedzeń, niedomówień - to powiedz Kowalskiemu prosto w
oczy jak to wygląda, to cię zniszczy. Tymczasem świat oparty na prawdzie jest
błogosławieństwem, bo tam każdy wie co jest.
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Świat oparty na prawdzie - o co chodzi (pokazali sceny). Nasze słowo - to
piękne, duchowe - może być zastąpione na tym poziomie przez moc systemu. Kiedy
nie ma mocy słowa, ludzie są w pułapce, nie wiedzą co robić, nie ufają
sobie, więc zamiast słowa stosują prawo - takie ludzkie, tutaj - czyli taką
oficjalną zmowę milczenia (jak powiedziałeś to zrób, wiesz jak…), tak się chwytamy
tego, ale nie jesteśmy pewni. Wyobraźmy sobie sytuację, w której ludzie kłamią. Ty
coś obiecasz i ja wiem, że gada, że może się to stanie. Tymczasem gdy to byłby
świat, w którym słowo jest wszystkim, wiedziałbym, że druga osoba zrobi wszystko,
by obietnicę spełnić (przynieść wodę). Nawet gdybym umierał z pragnienia (bo lwy ją
pożarły), wiedziałbym, że ta osoba włożyła cały swój wysiłek w poszukiwanie wody.
Słowo. Słowo zastąpiono rozkazem, poleceniem, zabrano nam moc słowa.
Sami to oddaliśmy przez to, że słowo nasze nic dla nas nie znaczyło. Co się dzieje w
wojsku? Jadą czołgi, ale rozkaz jest, żeby wytrwać i dla żołnierza nie ma znaczenia,
on zrobi wszystko, by tu wytrwać, choć wie, że zginie. Byli na swoim stanowisku i
wiedzieli, że ten rozkaz (ale system ich do tego przymusił) był wymuszony strachem,
konsekwencjami. Dzięki temu ci, którzy atakowali wiedzieli, że mają szansę przebić
się, bo tamci będą walczyć do końca. Rozkaz, polecenie służbowe, masz zrobić to i
to, bo jak tego nie zrobisz to… (i tu strach), np. wylecisz z pracy, no to robisz to i
wszyscy wiedzą: Kowalski dostał robotę, pewien wycinek, to my zajmiemy się innym
oszustwem, żeby kogoś wykończyć, bo Kowalski swoją robotę zrobi. Gdyby nie było
polecenia, rozkazu - czyli systemowego słowa - to nie wiadomo czy Kowalski zrobi to
czy nie zrobi itd., Tak my żyjemy, jak ścierki bezsłowne. Dlatego system ma
przewagę, bo u nich słowo jest systemowe, ale wymuszone.
Słowo wyraża to, kim jesteśmy. Tylko pytanie na jakim poziomie jest to
słowo. Tu mówimy o poziomie duchowym, ja a słowo to jedno. Jeśli ktoś obiecał,
powiedział, to wszystko zrobi, żeby to zrobić. Dał słowo to wytrwa. To jest bardzo
ważne, bo wtedy inni, w tym zaufaniu czują moc, bo nie ma wątpliwości, że robi się
wszystko co możliwe, by osiągnąć cel. Kiedy nie ma słowa, dany człowiek czy dana
grupa nie uruchamia mocy.
Słowo to ty cały zawarty w działaniu. Jak zaczniesz stosować słowo,
twoje
imię
jest
wszystkim.
Jak
zaczniesz
stosować
słowo
i odczujesz moc - nie ma cofnięcia się z tego poziomu. Rozumie się też wtedy
mądrość, czyli dopowiedź Góry. Jesteś na wyższym poziomie akurat w pojmowaniu
czegoś, w odbieraniu czegoś, w interakcji z czymś – inaczej niż ten z kim się zadajesz
i on nie zachowuje takiego słowa jak ty. Wiedząc o tym, wiesz, że możesz być
samotny - ty co słowa nie cofniesz - ale w jakiś sposób musisz go naprowadzić na to,
by on chociaż na swoim poziomie zaczął to słowo łapać i najefektywniej uczynił to,
co czynić by mógł. Ale wiesz, że on może spalić. Przyjdzie jakaś inna siła
energetyczna, głód autorytetu, mocy w nim zaszczepi, albo powie mu, że pewne
interesy są tam korzystniejsze, a nie tu i ten człowiek się stoczy, bo nie ma kochania
i wybaczenia, tak jest.
Ale jak nie masz innych to z kim będziesz świat zmieniał ?
Z tym właśnie kimś, podpowiadając mu o co chodzi, zmuszając go do pracy, ale
ukazując jak coś wygląda w pewnych stanach tak, żeby otwierał oczy. Jak jest słowo,
np. w jakiejś rodzinie funkcjonujące, tej rodziny nie zniszczysz, nawet na arenie z
lwami umierają ludzie, a nie ścierki. Moc rodziny słabnie gdy zabrakło słowa. Słowo
jest wszystkim. Jak ludzie nauczą się tego, to stanie się cud, taki człowiek jest
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niezwyciężony, nawet jak ktoś przyjdzie i go zastrzeli on i tak swój cel osiągnie, bo
jak Duch dał słowo to i tak to się stanie, nie w tym wcieleniu to w innym, nie w tej
Rzeczywistości, to w innej, ale w drodze do Boga to się stanie. Tu nie ma zwycięstwa
jednego nad drugim, tu nie ma racji, tu jest współtworzenie, Duch to rozumie.
Wtedy, gdy ten co strzelił to rozumie, podają sobie ręce i przekraczają bramy Raju,
obaj. Jeden zaczął to łapać, drugi złapał to wcześniej. Słowo to my.
Na to słowo wpływają też inne rzeczy. Mamy psychikę ciała, psychikę
komórki. Psychika jest stanem umownym, bardziej to jest zrozumiałe w przypadku
człowieka, myśli, emocje, równowaga energetyczna, itd. W przypadku komórki
bardziej to o biologię zahacza i inne rzeczy. W przypadku Ducha jeszcze o coś
innego, ale ogólnie to można sformułować jako psychika czyli psychika nasza tutaj
średnio poprawnie działa w 70% - czyli tu każdy jest średnio chory psychicznie. Są
też normy systemowe, jeśli chodzi o ciała to psychika ma 100%, na poziomie
duchowym 10%. To jest choroba psychiczna na poziomie duchowym, jesteśmy
chorzy duchowo. Skoro słowo, myśl i czyn mówią o tym kim jesteś, są nieistniejące,
to o czym będziemy mówić? Ale, żeby się tam dostać musimy najpierw zapanować
nad poziomem energetycznym. Tymczasem cały czas mówimy, że jesteśmy
połączeni z Rzeczywistością poprzez ciało przestrzenne - czyli ciało
egzystencjalne. To jest oddzielne ciało, tylko, że to są energie i my tego nie
rozumiemy, my tego nie widzimy. Dopiero jak włączamy czucie czyli intuicję
energetyczną i inne rzeczy, zaczynamy czuć co się dzieje tam gdzieś, gdzie mamy
swoje interesy. Jest takie parcie, tu trzeba coś zmienić, tam zrobić. Skąd to się bierze
jeśli ja jestem tu jako jądro duszy? Ciało egzystencjalne podpowiada. To samo jest z
ciałem ektoplazmatycznym itd.
Okazuje się, że na ciało egzystencjalne które po naszemu traktujemy,
silnie oddziałuje ludzka myśl. W zależności od tego jakie mamy myśli, one
się w nim kodują.
Możemy sobie myśli zmienić (teraz się pozamartwiam, będę z inną itd.), w
ciele egzystencjalnym tego nie ma. Ono wszystko chłonie i to trzyma. W ciele
egzystencjalnym szybkość reagowania jest dziesięciokrotnie wolniejsza niż u nas.
Jeśli żyliśmy marzeniem czyli utrzymywaliśmy jakiś cel, jakąś wizję, jakiś konstrukt
dłuższy czas, to my siebie przekonujemy. W ciele egzystencjalnym jak to przestanie
to się trzyma, a trzyma się nasze słowo, myśl i czyn. Nasza postawa jest tam
indukowana. My np. się zmieniamy gwałtownie, chcielibyśmy to zrobić czy tamto,
wizja jest, a tam nie wychodzi, bo ciało egzystencjalne jest jak kloc, my jesteśmy
malutcy, a ciało egzystencjalne rozległe i jak ma się zmienić jak ono tymi mackami
energetycznymi wpływa na myśli, na słowa, na czyny innych ludzi. To słowo, jakość
tego słowa w nas, jak jesteśmy mocniejsi, stajemy się jakością tego słowa w drugim
człowieku. W nim jest odzwierciedlenie nas - jeśli ty jesteś mocniejszy, bo jeśli jesteś
słabszy - to oni są silniejsi i przepromieniują, tak jak Hitler stworzył jedno, wielkie
narodowe ciało, złączone z ciał pojedynczych egzystencjalnych ludzi. To była taka
siła, że inne narody bały się wojny - czuli molocha, którego u nich nie było. Jedynie
naród rosyjski stworzył wspólne ciało narodowe i poprzez strach, poprzez rozpacz,
powstało jedno ciało w narodzie rosyjskim i to dopiero mogło przeciwstawić się
Hitlerowi. On wiedział co robi na poziomie energetycznym.
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Tu nasze ciało przestrzenne jest znacznie bardziej chore psychicznie. W ciele
przestrzennym są wszystkie ścieżki losu. My tylko chcemy, żeby to i to…
rzucamy - i ciało przestrzenne zaczyna to robić. Ale jak my zmienimy myśli to i ono
wie co ma robić. Jeśli jednak czymś dłużej żyliśmy intensywniej i dłużej to jest ciągle
w nim zawarte. Chodzi o długość nasączania czegoś wizją i nasączania tego wizją
innych - to w ciele przestrzennym. Dlatego ciało przestrzenne tutaj ma psychikę
chorą w 50%. To jest wariatkowo. Potrzeba używania leków:
- zaczyna się od 30% zwichrowanej psychiki, tam są lęki, obawy, depresje i
inne rzeczy.
- 50% to jest jak 50% opętanie przez inne energie, czy to dusza, czy to
energie innych ludzi, stworzeń - nie ma tutaj żadnego znaczenia. Mamy
dziwny twór, my z tym swoim zwierzęcym słowem, myślą i czynem, te nasze k
ształtowane przez poprzednie wcielenia schematyczne ciało egzystencjalne i
co z nim zrobić ? Nic, to jest bezmoc.
Weźmy osobę X, psychika u niej OK., psychika w ciele przestrzennym 70%
jest dobrze, jakby użyła słowo, psychika w ciele fizycznym wyniosłaby 140%, w
egzystencjalnym 100 %. Ona by czuła, że wszystko może, odwaga, całość, by była z tego wypływająca. Jak nie ma odwagi, innych rzeczy, to my wchodzimy w te stany,
żebyśmy my i ciało egzystencjalne tym nasiąkło, przyzwyczaiło się do tego, że może i
to wszystko się prostuje.
Może się zdarzyć, że przekleństwo z poprzednich wcieleń za każdym razem się
budzi gdy nie ma słowa - gdy psychika ciała egzystencjalnego spada poniżej 50%.
Wtedy odczuwa się to genetyczne z poprzednich wcieleń, to dziadostwo, którym
byliśmy kiedyś.
Dotychczas nie było mowy o tym, by psychikę w ciele egzystencjalnym
poprawić, nie można było tego zrobić. Od dwóch dni ruszyła energia, ale to możliwe
tylko wtedy, gdy działanie energetyczne jest na bardzo wysokim poziomie. Jak nie
ma odpowiedniego potencjału, to nawet jak jest poziom duchowy wyższy to nie
przebije się przez to. A w ciało egzystencjalne pierwszy ruch jest dopiero jak się
wejdzie w poziom energetyczny na poziom Aniołów, a zaczyna się przygoda od
poziomu Archaniołów. Nagle coś się stało, gdzie Zbyszek potrafił potencjał wyzwolić i
można już ustawić nieźle psychikę w ciele egzystencjalnym, można je w jakiś sposób
odtwarzać, przywracać według schematu z zapisów. Psychika i słowo.
Przykład osoby X:
Ten człowiek chce być dobry, pracuje nad tym. Przez to, że był lepszy,
sprawniejszy, miał problemy w dzieciństwie. Przez to, że nie chciał nikogo krzywdzić,
odstawiony był na bok, musiał zabiegać u innych o uznanie. Daje się wtedy człowiek
wykorzystywać, posługuje się nie tym słowem co trzeba, czyli nie mówi prawdy itd.
Dopasowuje się, żeby być z ludźmi - czyli ta pewna słabość, która była kształtowana
przez poprzednie wcielenia. To słowo w poprzednich wcieleniach, które było łamane,
tak jak nasze dzisiaj, doprowadziło do nieszczęść ludzkich i jak psychika ciała
egzystencjalnego spadała poniżej 50% - te klątwy, którymi się teraz obrywa (bo ją
skrzywdzę, to dostanę klątwą czyli programem, odpowiedź: nienawidzę cię) przez ten
brak słowa odżywało. Za każdym razem - a ponieważ ciało egzystencjalne to osłabiaza każdym razem jak coś zachodziło, wszystko się psuło (od 16 lat). Dlatego interes
nie funkcjonował dobrze.
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Słowo - albo mówię, że mogę i postaram się, albo nie mówię (umiem lub nie
umiem czegoś zrobić). Dziennie, by być w prawdzie, to nie zawsze można mówić o
prawdzie, ale my musimy być w prawdzie, obudziło się ciało egzystencjalne. Ciało
egzystencjalne z niską psychiką nie pozwoliło na to, by on jako dusza, mógł być
odważnym i mógł prawdę powiedzieć. Budziło się wszystko za każdym razem to, co
doprowadziło do tego, że temu człowiekowi interes nie idzie. Słabe ciało
egzystencjalne, które po przekroczeniu pewnego progu - żeby przeżyć- budziło się
we wszystkich schematach, z poprzednich wcieleń, dosyć niekorzystnych. W tej
chwili, kiedy to powstawało, tworzyła się „studnia” w ciele egzystencjalnym
pochłaniająca człowieka i biznes. Za każdym razem, jak były podejmowane próby
tworzenia biznesu itp., słowo nie to - bo lęk, że powiem prawdę, to może się tak nie
stanie, nie było mocy tego słowa, bo wtedy ciało egzystencjalne przejmowało
kontrolę nad duszą i ono rządziło, a ponieważ było słabe i psychiczne, budziła się
„studnia” czyli ciemność z poprzednich wcieleń. To co złego się ludziom
zrobiło, (a mamy to i owo na sumieniu z poprzednich wcieleń) to wszystko wracało i
niszczyło całość. Można to było poczyścić, ale znowu powstawała „studnia” z ciała
egzystencjalnego. Słowo (wystarczyło powiedzieć nie potrafię tego zrobić).
Nasze słowa w ciągu całego życia, te dawane ludziom i dotrzymywane lub nie
- jeśli nie, to jest zabijanie siebie, a o tym nie wiemy, to zabijamy siebie na
poziomach duchowych, wyższych energetycznych. Natomiast tutaj: słowo, myśl i
czyn - w tym ludzkim, ziemskim prawie, akurat są dokładnie na tym poziomie
oszustwa, słabości, brak odwagi itd., ale my -„tam”- giniemy. Powoli ten mrok energii
nas wciąga i już nic nie ma siły się podnieść, bo wszystko co zrobiliśmy zapisane jest
przez brak słowa, jego mocy, w ciele egzystencjalnym, a ponieważ ono i tak nie było
silne - za to trafiliśmy do tego czyśćca za winy, za błędy.
Czasami Duch schodzi w te przestrzenie, by popełniać błędy po to,
żeby mieć prawo do działań - tak działają istoty schodzące, one nie mogą
sobie przyjść jak Światłość stamtąd. Jakby się Bóg tu osobiście objawił, nie
może nic zrobić np. uzdrowić komuś oczu, ponieważ do tego wzroku ona
doprowadziła sama - bo wszystkie choroby, które są w nas, zawdzięczamy sobie. Nie
ma to związku z tymi wcieleniami. Kiedyś popełnialiśmy błędy, to spadaliśmy do
innych przestrzeni, do innych obszarów jako Duch czy dusza, potem znowu do innych
obszarów spadaliśmy, potem, jak dostaliśmy ciało fizyczne, to na jakiejś planecie
wzrastaliśmy itd. Czyli przez te błędy w końcu weszliśmy do obszaru, w którym
można było dostać ciało zdegenerowane genetycznie i wylądowaliśmy tutaj przez
niewłaściwe wybory. Mamy uszkodzone ciała talarońskie, siedzimy w tym
zapaćkanym systemie, w którym obowiązuje ludzkie prawo i słowo systemowe,
którym jest strach i niszczenie człowieka, w którym jest „cudowny”, cukier zabijający
co jest itd. To ona sama doprowadziła do tego przez wybór, przez cały początek w
tym wszechświecie, z każdym z nas tak jest (stawy, wzrok, itd., wszystko). Teraz
czas najwyższy z tego wyjść, ale z tego wyjść może tylko Duch. Tymczasem ciało
egzystencjalne ciągnie, trzeba je zmienić, my tu mówimy najpierw totalnie, to jądro
duszy, zapanować nad energetyką. Dlatego jest nam tak trudno utrzymać pewien
stan - tak jak mówią o ugruntowywaniu - bo ciało energetyczne jest inne. Dopiero
jak nad tym zapanujemy, to my mocni budzimy się i zmieniamy ciało egzystencjalne.
Ale słowo jest tu najważniejsze, jak tego nie będzie to słowo, lawina błędów rośnie.
Nasze imię było słowem. Z tego imienia co zostało, przy działaniu, jak
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odwołujemy się do tego imienia? Coś tam ściągamy, ono zaczyna lekko
promieniować, działanie jest potężniejsze. Kto z nas dotrzymuje słowa wobec
samego siebie? Jezus mówił: słowo, myśl i czyn. Czyn, tzn. postawa wynikająca
z myśli i słowa, a myśl i słowo to jest lewa i prawa ręka.
I mówią: temu człowiekowi, mów prawdę duchową, a system to wykorzysta.
Wiadomo na czym to polegało czy też czemu wprowadzono spowiedź, dziesięcina.
Spowiadasz się (zrobiłeś to i tamto) - i nie tu płać dziesięciny, nie daj się
wykorzystywać jak oni o tobie wszystko wiedzieli - to była najlepsza prokuratura
świata. Z ich usług korzystali panowie. Jak nie odzyskamy słowa, nic się nie zmieni.
To jest bardzo ważne, tylko nie bać się i wiedzieć o jednej rzeczy: jak
odzyskujemy swoje słowo, to w stosunku do normalnego, fizycznoduszebnego człowieka mamy prawo stosować niedopowiedzenia, bo słowo
nie może być tym co nas zabija lub zabija jego. Np. niektórzy zaczęli mówić w pracy
o tym, że z Jezusem rozmawiają, to czy tamto ściągają. Oni tylko powiedzieli, to jaki
przykład, ale nie zmienili się - jak wykorzystywali np. kobietę tak dalej jest - to po co
te słowa? Jezus to jest otwarcie kanału, drugie to jest bycie wiarygodnym czyli walka
o siebie, o swoje zapisy, o to jakim stworzył cię Bóg. Po co mówić człowiekowi, że się
rozmawia z Kimś tam, on nie przyjmie tego. Na jego poziomie działa słowo ludzkie,
papież jest wyrocznią, ksiądz jest wyrocznią, ale nie Jezus i nie Bóg, to go nie
interesuje, to są elementy świata duchowego, do którego on nie należy - choć
należy- ale jego obecność i świadomość funkcjonuje tutaj, on nie przyjmuje tego o
czym mówimy. Gdyby chciał przyjąć, musiałby się zmienić. Nikt nie chce tych zmian,
więc nie będzie was słuchał, a jeśli mu przyłożymy akcentując jego słabość,
niedouczenie itd., to nam tak przyłoży, że z rodziny nas wyrzucą, oszołomem
uczynią, a w pracy stracimy stanowisko. To jest inne pojmowanie Rzeczywistości,
dlatego jest tak jak jest i trzeba to ukrywać. W rozmowach z nimi nie możemy
powiedzieć dokładnie o co chodzi, ale nie można też kryć. Złapać się tego co
funkcjonuje w systemie, dlatego u nas ważna jest wiedza, dobrze jest wiedzieć, tylko
wiedzieć tylko to, co czujemy, że wiedzieć powinniśmy. Powiedzieć, pokazać skale, co
można na nich odczytać, ale umiejętnie, np. jak ktoś jest dobry to ma więcej światła
w sobie, jak zły to ciemności i to można odczytać itd., jaki np. jest ksiądz, co nim
kieruje, głód mocy, autorytetu, niech sami zaczną sprawdzać.
Ludzie potrzebują czasu w zręcznej odpowiedzi - czyli słowo. Nie słowem bycie prawdą jest byciem w prawdzie, ale dla nas, oni mają inną prawdę i żeby
uruchomić w nich coś podobnego można coś uczynić tylko poprzez doświadczenie,
czyli trzeba taką stworzyć Rzeczywistość, żeby w tym doświadczeniu oni odnaleźli
poprawne ścieżki. Wiesz co… Jezus, Budda materializowali - patrz, w modlitwie Jezus
przychodzi i uczy, spytaj go, czy jak pójdziesz tą droga, to też będziesz
materializować te diamenty? Powoli wprowadzać, by wpadł w pułapkę samego siebie.
Trzeba to zastosować. Jak jego Duch, a przez oczyszczenie tego człowieka, przez
umożliwienie wejścia jego Ducha, w niego samego przynajmniej częściowo, to
umożliwimy mu rozpoczęcie drogi (jej początku). Oczywiście może przyjść
systemowe zło i go złamie, bo jest mocniejsze od jego słowa, choćby przez to, że on
ma inne doświadczenia, ale tę szansę trzeba stworzyć, ta szansa, to otwarcie nie
ginie, jak nie w tym to w przyszłym życiu zaprocentuje.
Ważne jest nasze słowo dla nas. Pamiętajmy, że kiedy słowo jest słowem, nie
istnieje kłamstwo choć byśmy mogli ukazać, że Rzeczywistość nie tak jak wygląda.
To jest element, który służy do tego, by prawda była ukazana, czasami i poprzez

Skrypt warsztatów autorskich Z.J. POPKO rok 2013 © www.popko.pl

77

zaprzeczenie - to filozofia - ale słowo musi być słowem. Coś obiecał musisz
dotrzymać, a my kończymy na obietnicach i nic nie kończymy, odczytuję: to mi się
stanie jak to zostanie spełnione - i się tego nie robi. A kiedy przychodzi w końcu
rozliczenie ze sobą, niektórzy uciekają, czują, że tak „przegięli”, że wolą zapomnieć
jaka jest prawda o nich samych - czyli ich bycie w prawdzie- uciekają w Energię
Przeciwną, budzą się tam i zaczynają innych niszczyć. Wszędzie tam, gdzie się
wchodzi w objawienia z poziomu umysłu, jest zastawiona pułapka - albo przez takich
samych, bo zabrało słowa, albo przez ciemność, która robi wszystko, by ściągnąć
z drogi do Boga, czyli do siebie samego tych, którzy chcą się obudzić w prawdzie.
Prawda jest piękna. Jak można założyć, że to co stworzył człowiek jest piękniejsze od
wzorców, które utkał Stwórca czy Bóg? Ale umysł podsuwa różne wizje, np.:
człowieku, jak się oddasz całkowicie Bogu, to cię wyśle do trędowatych i do końca
świata będziesz im myć nogi (do Zbyszka), te sceny to był koszmar, jedno wielkie
cierpienie i zbawienie dopiero po śmierci. Takie wizje systemowe umysł podsuwał
Zbyszkowi. Dopiero później okazało się, że jest odwrotnie. Prawda: to co Ojciec nam
przygotowuje jest zawsze doskonalsze od tego co człowiek sobie przygotowuje, tylko
umysł tego nie przyjmuje.
Odkryć moc słowa, odkryć swoją moc energetyczną, odkryć bycie w
prawdzie, a wszystko się stanie. Nie wstydzić się dotychczasowych
słabości, wykorzystać to (to robią sportowcy). Nie wstydzić się, że się błędy
popełniło - bo tak jest. Do tego sami doprowadziliśmy, do tego doprowadzili ci co ten
układ na planecie utrzymali, nie ma to znaczenia, wykorzystajmy to. Jeśli nie umiem
machać mieczykiem - ale już się trochę nauczyłem- to rozwinąć to, siłą ducha, żeby
moc powstała i słowo. Jak to odkryjemy i przestaniemy kłamać wobec siebie - nie
mówimy o innym ujmowaniu Rzeczywistości, by ukazać prawdę, to jest zupełnie co
innego, ale jest prawda duchowa - nie ukażemy jej w tym świecie, więc musimy
inaczej to ująć, to nie jest kłamstwo tylko niedopowiedzenie albo dopowiedzenie po
swojemu. Natomiast jak obecność i świadomość nasza jest w świecie duchowym,
tylko to nas obowiązuje, nie możemy zagrać kartami z niższych poziomów, bo tak być
nie może. Czyli jak się tu budzimy, to wiedzieć mamy jedno, że na pewno przyjdą
lepsze dni i będzie to okres naszego obudzenia znacznie lepszy od tego, co się zna nie bać się tego. Ale jak się coś odczyta i powiemy: Ojcze zrobię to - to zrobić to.
Nasi przyjmowali chrzest, jeden cztery razy, zdawało mu się, że Bóg go tak wesprze.
A jak się tu nie ma przepracowanych rzeczy, to odpowiada się za to podwójnie, bo
układasz różne rzeczy inaczej, a tego nie udźwigniesz. Przyjął dwa chrzty, teraz
niszczy ludzi wokoło i tworzy grupy. U niego wychodzi: nienarodzony w tym prawie, a
mógł to zmienić. Słowa nie było.
Sprawdzić : jak funkcjonuje moje słowo na tym poziomie, na poziomie duszy, na
poziomie ducha, jak funkcjonuje psychika moja i psychika ciała
egzystencjalnego,
ponieważ dzisiaj będzie można (nieco) zmienić psychikę w ciele egzystencjalnym.
Musimy się jednak nauczyć być w słowie, być wytrwałym w dążeniu do
Boga i kompletnie nie wstydzić się słabości i błędów, przyznać się. Jak to
słowo wypowiesz, zobaczysz, co ciebie opuści. Jak nie opuści - w przyszłym wcieleniu
ci się przypomni chorobą ciała egzystencjalnego, czyli niewłaściwymi schematami,
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niewłaściwymi rozwiązaniami i kiedy przyjdzie co do czego, zaprzeczysz prawdzie temu co zrobiłeś. Powiesz, że jest inaczej niż jest - i studnia się otwiera.
Musimy zawalczyć o siebie, musimy być wobec siebie szczerzy, bo inaczej nie
wyjdziemy stąd - a można. Musimy ratować siebie, czyli duszę i wejść w przestrzenie
duchowe, bo naprawdę do wszystkiego można dojść (to będzie umieszczone w Alei,
jako słowo warsztatowe).
Nie trzeba modlitw nagrywać, bo ludzie zaczęli popełniać podstawowy błąd,
zaczęli zawierzać modlitwie słyszanej i zrezygnowali z praktykowania modlitwy
własnej, wewnętrznej. To były tylko przykłady na to, jak samemu wchodzić w
modlitwę. Doszło do tego, że ludzie przestali sami wchodzić w modlitwę, a to ma być
odwrotnie. Poza tym nie trzeba - po prostu, wszystko jest teraz wyłożone, teraz
rozwijanie siebie, mogą jeszcze jedną modlitwę kończącą tutaj wstawić!
Nasze odczyty nieciekawie wyglądają. Im większe uszkodzenie psychiki w ciele
egzystencjalnym, tym mniejsze powodzenie w życiu, im lepsza psychika w ciele
egzystencjalnym, tym większe sukcesy w życiu, bo jest mocne ciało egzystencjalne i
ono wie co robić, ścieżki losu ustawia, panuje nad ludźmi. To jest panowanie nad
własną przestrzenią. Jak jesteśmy chorzy psychicznie to nawet w rodzinie sobie nie
radzimy.
Pytanie: przy ślubie kościelnym jest, że „cię nie opuszczę aż do śmierci”. To
jest ziemskie. To jest załatwienie ludzi, wiążesz konflikt wewnętrzny. Ale Duch
wyraźnie tutaj mówi: kochaj i wybaczaj sobie i od tego jest początek, jak ty się
dajesz krzywdzić, to nie jest to duchowe. Jak obudziłeś/aś się na poziomie
duchowym - nie możesz dać się krzywdzić i wykorzystywać, bo to jest występek
przeciwko Bogu zawartemu w tobie. Ty nie skrzywdzisz nikogo i siebie też, natomiast
jak jesteś na poziomie energetycznym, to masz wątpliwości, jak na fizycznoenergetycznym, to vice versa - ty mi to, ja tobie to- wszystko zależy od poziomu, na
którym jest obecność i świadomość.
Obecność i świadomość przejawia się i dopiero jak przejawia się, to wówczas
obserwujemy tę istotę. Jak wchodzimy jako obserwatorzy, to my wchodzimy jako
obserwatorzy w nasze pasma duchowe, to jesteśmy w Poza-Rzeczywistości, to już
nawet się udało, jesteśmy na innej planecie, ale jako obserwatorzy. Duch nasz - bo
nie wejdziemy w inne pasma, chyba, że Duch tamtej strony nam pozwoli w innej
istocie być i doznawać różnych rzeczy, to my wchodzimy bez akcji, ale przynajmniej
czujemy stany, jakie tutaj są. Jak wchodzimy w Ducha, to ta jedność, to wszystko,
jest to coś tak cudownego, że niczego robić nie trzeba. Tyle, że Duch jest cały czas
ekspresyjny i on musi tworzyć, on nie śpi, on nie ma ograniczeń energetycznych
i fizycznych, tylko kreacja, tylko tworzenie byleby było lepiej. Dopóki ktoś cierpi - bo
on odczuwa jedność, musi działać. Na poziomie człowieka czuje się jedność z
Całością, to jak można spocząć jak Kowalski na jakiejś planecie cierpi ? Nie można, a
Duch ma moc, i ona innymi Duchami aktywnie walczy o to, żeby jego cząstka czyli
zapyziały alkoholik Kowalski nie cierpiał - bo to jest On, to się czuje. Wszystko zależy
od tego na jakim poziomie jest nasza obecność i świadomość, a ponieważ
wzrastamy, to w tych modlitwach trzeba to przerabiać. Ponieważ modlitwy są na
stronce, to się ludzie ograniczają do odsłuchania, żeby coś wiedzieć. To jest dobre na
początek, ale czas najwyższy samemu wchodzić w pasma i być prowadzonym
samemu, indywidualnie, bo Duch indywidualny wie więcej i może więcej - bo
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w osobistym doświadczeniu. Każdy potrzebuje z jednego poziomu więcej, z innego
mniej, a tu jest taka średnia. To jest taki fajny ruch na początek, ale potem
wystrzelimy szybko w górę idąc indywidualnymi ścieżkami. Przygotowanie już się
skończyło, wszystko jest już wyłożone i warsztaty, już są tylko po to, by przypomnieć
o pewnych rzeczach, podpowiedzieć i by zaczęły się indywidualne modlitwy (a takich
się nie da nagrać), każdy wchodzi w inną. Zaczynają się wspólno-indywidualne
modlitwy i to co jest ważne, zaczną się dzięki temu objawienia, konkretne,
indywidualne. Jak wchodzi się w indywidualne, przychodzą konkrety, konkretne sceny
jak przy uzdrawianiu, potem sprawdzić. Jak się pchałeś na Ławkę Zwierzeń
i siedziałeś przy Ojcu, prosiłeś, żeby się coś stało, to czemu do tego nie dążysz? Kim
jesteś, że tego nie robisz ? Uświadommy sobie to i ze wstydu trzeba będzie to
zmienić. Śmierdzi najbardziej zło, które przychodzi, to przestańmy być źli,
przestańmy śmierdzieć.
Gdy wiemy, a mamy moc, to zmieniamy czasowo, objętościowo, jak chcemy.
Nie korzystać z wróżek, mogą z tego korzystać normalni ludzie. Zostają po nich różne
kody, działania. Często to wychodzi przy uzdrawianiach, to są kody, życie zaczyna się
sypać. W ezoteryce jest opętanie przez ludzi, totalne i cały czas programy działają.
Można ludzi z tego oczyścić, ale problem polega na tym, że te osoby już pozrywały
więzi z rodziną. Tyle tylko, że stworzyła się nowa rzeczywistość i ci ludzie, choć ich
wyczyścisz, wspominają stare. Wspominasz starą, odtwarzasz kody, bo one istnieją w
tej Rzeczywistości. I tak, powstała Rzeczywistość trzy miesiące temu np., krachu
finansowego, egzystencjalnego. Teraz jestem w nowej Rzeczywistości, wyczyścili
mnie, ale tamto przecież zostało zapisane w Bogu, zostało zapisane w przeszłości, to
istnieje tylko nie jest aktywne w tobie, to wyczyściliśmy, od teraz nie ma. A ten ktoś bo nie ma wyjścia, to przecież nie zaprzeczy temu, że błędy popełnił - znowu wraca
myśli i odżywa, to tu jest problem. Jak się budzimy na poziomie Ducha nie ma
przeszłości, nie masz czasu myśleć o tym co było. Jak się budzisz duchowo i
wszystko tworzysz, to nie masz czasu na to, żeby wejść w dziadostwo, błędy, które
popełniałeś - bo kreujesz, żyjesz marzeniem. No, ale w przeszłości były też miłe
chwile, Góra mówi, skoro tworzysz to masz teraz tyle miłych chwil, że nie masz czasu
na stare chwile, by w nie wskoczyć. I tak faktycznie jest. Odciąć się od przeszłości,
tworzysz nowe.
Zagęszczanie tego co było, powstało. Naprowadzili Zbyszka na Kanał
Stworzenia czyli coś, co jest związane z początkiem narodzin Ducha.
Jak nie będziemy masowo, dotknięciem ręki ludzi uzdrawiać, nie będą
wzrastać.
Wielu naszym egzystencja się chwieje, związki się chwieją, zdrowie i wiele
rzeczy funkcjonuje niepoprawnie, trzeba to wszystko z poziomu duchowego ujrzeć i z
poziomu duchowego zadziałać. Byle nie rozwalać później tego swoją obecnością na
poziomie energetycznym - wracasz do domu i znowu stajesz się fizycznym
zwierzęciem. Swoim przykładem udowadniać - bo w wizji było - będziesz
promieniować otwartym sercem i powoli to zmienisz.
Przy zejściu na poziom fizyczny - bo tam jest znowu obecność i świadomośćpostępujemy inaczej niż Duch nam radzi. Dlatego to co Oni mówią zastosować trzeba
bezwzględnie tu na poziomie fizycznym i energetycznym, by efekty tego były
widoczne. Jak ściągamy info, by coś zmienić, to zróbmy to, bo poddawani jesteśmy
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próbom. Stać się w końcu uczciwym. Daję słowo, odbieram (przekaz), mówię, że
zrobię, to robię. Inaczej być nie może.
Nienarodzony w prawie (naszym prawie) - osoba X: degenerat duchowy,
co było to się obudziło i to niszczy teraz ludzi. Takich ludzi podsuną wszędzie tam,
gdzie może być głos prawdy. Tak złapali Piotra i pobudował kościół.
My zakładamy, że ofiara się poprawiła (więcej prawdy mówi itd.), ten człowiek
ciągle jest zły. Jak sobie to uświadomimy, to zrozumiemy, że całe ciało, wszystko to
co robimy, w tym schemacie który był, są niezmienione. Funkcje bardziej są w
środku poprawione, ale schemat, kościec, jest ciągle taki sam. Dopiero jak schemat,
kościec zmienimy przez ugruntowanie (pokochanie, wybaczenie…) to dopiero widać
pewną zmianę, choć i tak cały czas się bandytą jest - ale przynajmniej widać, że
przemiana leci, poprawia się coś. Inaczej nie ma nic, jest pusta kartka i to trzeba
sobie uświadomić, bo dopóki tego nie będzie, człowiek umysłu nie pokona, bo
umysł trzeba zachęcić - nie przekona się go do pracy nad sobą. Umysł jest po to, że
jak widzisz węża, uciekasz. Trzeba go zręcznie przekonać, korzyścią, a korzyścią jest
bycie z Ojcem. Modlącemu się X (opisane to w książce), pokazał się Ojciec. Ojciec
pokazał mu, że kto z Nim jest, zawsze jest szczęśliwy.
Zbyszek, po różnych bardzo trudnych sytuacjach życiowych nie zwątpił i Ojciec
dotrzymał słowa (po 10 latach są następni „psychiczni”, dążą do tego samego itd.).
Zrozumiał to co jest najważniejsze, jak sam dla siebie jest nadzieją (nie, że: ma
nadzieję), wytrwa do końca, nawet jak na posterunku zginie, zginie jako żołnierz. 10
lat to jest, a się niewiele umie i często nie wiadomo co robić, ale za ileś lat będzie to
już skostniała wiedza, twarda, samemu się będzie już nieźle w niej poruszać i wtedy
już będzie łatwo ją przekazywać, bo będziemy umieć to robić. Ważne, że mamy to
miejsce, gdzie możemy się spotkać. A są pułapki, rozwala się ludzi, wiele się robi, by
do spotkań nie doszło. Na zewnątrz powstają takie sytuacje, czyli mnóstwo ludzi jest,
którzy udaremniają takie rzeczy, cały czas coś takiego się toczy, by np. za pół roku w
ogóle nie móc tego robić. Kombinują jak mogą przez ludzi, żeby tylko coś
pozamykać.
Jak można nie odczytywać pewnych rzeczy albo nie czuć w sobie, że zmieniam
swoje myślenie (mowa o tych, którzy dali się przejąć). Jak przychodzi emocja,
nienawiść to jesteśmy ślepi i tracimy rozum, bo Jaźń jest wyłączona. To samo jest z
ciałem egzystencjalnym, a my musimy być świadomi siebie, świadomi i obecni.
Najpierw idzie świadomość potem obecność. Jak gdzieś jest obecność, a nie mamy
włączonej świadomości czyli Jaźni, to włącza się umysł z całym swoim
„dobrodziejstwem”, jest genialny, ale musi być podporządkowany nam.
Wiele rzeczy jest w Jaźni, nie są obecne w umyśle i nie jesteśmy w stanie ich
poznać. Zbyszek, w drugiej Rzeczywistości był świadomy i obecny w innym
wymiarze, robił wiele prostych rzeczy na poziomie fizycznym, nagle włączało się „ja” i
totalne ograniczenie. Już nie można tego robić.
„Tu nie chodzi o to, że chyba nie mogę, wewnętrzny stan totalnej
niemożliwości się budził, a jego tworzyły różne cząstki mnie”. Z tym walczymy.
To co jest u nas teraz, to niemożliwość. Trzeba się z tego wyrwać, z tej niemożliwości
wprowadzania zmian. Gdy będziemy wykorzystywać do tego ciało fizyczne, to będzie
przepychanka, będziemy uzależnieni od ciała fizycznego, rzucą nas do więzienia i ….
Góra powiedziała, dopóki Duch nie zapanuje nad materią- tak jak u Jezusa czy
Buddy- nie ma nic. Nam będzie trochę lepiej, bliżej Boga, ale żadnych zmian nie
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wprowadzimy. To wszystko co się będzie mówić, pisać, zginie. Ale oprócz ciemnych
sił są jasne siły, pewne rzeczy są zaplanowane, scenariusze lecą, byle cały czas być
w grze i to my nazywamy powołaniem i przeznaczeniem. Jeśli wszystko robimy „po
powołaniu”, i „po przeznaczeniu” ciągle jesteśmy w grze. Wystarczy sprawdzić jak
daleko od tego odbiegamy gdy schodzisz ze sceny, bo nie będzie to życie, umrzesz,
lekcję powtórzysz. Jak coś jest pisane, trzeba to przeżyć. Dlatego dali te skale, to jest
na skali 15: fałszywa fizyczność, duchowość - to wszystko tam jest, żeby od razu
wiedzieć jacy jesteśmy, jak daleko odbiegamy od tych norm.
To, co jest ważne, to słowo. Słowo buduje pewną rzeczywistość. Jak
temu słowu przeczymy, jak z niego nie korzystamy to my tworzymy gmach
niewolnictwa dla siebie i innych. Każda myśl i słowo tworzy ten gmach, zasila cały
ten schemat, który niszczy nas i niszczy innych. A jak ktoś się odważy posługiwać
tylko słowem, to jest takie ujmowanie Rzeczywistości, by było jak najkorzystniej dla
tych, co prawdy nie rozumieją, czyli być mamy w prawdzie, ale niekoniecznie
bezpośrednio o tej prawdzie mówić - mądrość musi być włączona, żeby to wszystko
załapać. Jak to się robi, człowiek jaśnieje i przechodzi przez wszystkie schematy.
Dlatego ludzie myślą, że jak tu skłamie, tam nie dopowie to nie jest złe - buduje
świat niewolnictwa.
Dopiero jak człowiek wyrósł ponad coś, może śmiać się z siebie i innych. Tak
jak wczoraj powiedzieli „świr”. Świr to nie jest negatywne słowo, tylko się dziwią, że
tu ma jabłko, a zjada g….., - to są po prostu błędy.
Każdy z nas podlega czyszczeniu i wzrastaniu. Mówimy tu o wzrastaniu
duchowym, ale kiedy jest własny interes i własna potrzeba widzi się tylko czubek
własnego nosa (zbyt głośna muzyka po północy). Sprawdzić sobie prawdziwy
stosunek do drugiego człowieka, jak daleko do ideału. To jest słowo. No, ale
jesteśmy na drodze do… czegoś, ważne, że do….
Tak jak z modlitwą kamienia, bo ja proszę, a więc jestem i mogę to robić i to jest
największa wdzięczność za to, że umożliwiono mi. Tak samo jest z Prawem Łaski,
dziękujemy za to, że żyjemy - to już jest łaska (a nie Boże daj mi …). Łaska już
zaistniała, bo jesteśmy i możemy. Tak samo, jest droga do… Jak człowiek załapie w
modlitwie te proste fakty, wszystko się zmienia. Nagle łapie, że on może to zmieniać,
a jak mu powiesz: „droga do tego, łaska, bo to i to osiągniesz i tak sam” zaczyna i
nagle obraz się zmienia, co chcesz powstaje. Jak wiesz, że możesz prosić, że droga
do… , że łaska działa - bo możesz, zaczynasz czuć, że żyjesz.
Cały czas uciekamy od ujrzenia prawdy o nas i o tym, co robimy w danej
sytuacji, jak ją tworzymy. Coś wczoraj niewłaściwego zaszło (głośna muzyka),
drobna rzecz, ale ona mogła być próbą, może coś w życiu zaistnieć, ale zaistnieje
wtedy gdy człowiek w tym trwa. Jak myślę o Ojcu i zmianach, to próbę zaliczam.
Wczoraj 7 osób było poddanych próbie, a oni nie byli gotowi i nie zaliczyli, czyli to co
powinno być, a czego nie ma. Wynikało to w 80% z wywyższania się nad ludźmi,
egoistycznego myślenia o sobie, ludzie dla mnie. Chodzi o to, żeby wiedzieć, że
duchowo mamy być otwarci cały czas. Nie mogą rządzić nami emocje. Musimy
zwracać cały czas uwagę na praktykę ważności, Budda i Jezus o tym mówili, i Budda
i Jezus wymyślił system rytualny, który miał w tym wszystkim pomóc. Jezus, przy
okazji, połączył to z czyszczeniem: modlitwa rano i wieczorem, modlitwa przed
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jedzeniem. Wtedy człowiek czuł ten obowiązek. Przez rytuał tak się przyzwyczaił, że
czuł, iż musi być duchowo otwarty i czysty non stop, rytuał od dziecka
wkodowywany. U Buddy medytacja i to kult cały czas leciało, ten sam schemat.
Góra mówi, że u nas rytuałem ma być poproszenie Ducha o to, by nas
nauczył tej PRAKTYKI UWAŻNOŚCI. Tu chodzi o to, jacy na stałe
powinniśmy być.
W Warszawie Góra mówiła: odczucie z Bogiem, nic innego tylko cały czas
odczuwać obecność Boga, to było bardzo ważne. Ludzie tego nie robili, wrzaski,
śmiechy, że sąsiedzi wpadli w panikę i tego dnia wszystko się skończyło. Tam tło
było przygotowane, żeby zamknąć ten ośrodek, by tam nie działać. Gdyby ludzie
odczuli obecność Boga, Rzeczywistość by była zmieniona.
Przy przemianach wejść w te stany u trzymać. Na razie wypalania nie ma, czyli
takiego skróconego okresu ugruntowania czegoś, a miało być, tzn. ludzie nie byli na
to gotowi.
To są warsztaty i choć nie mówi się dużo słowem, ale stany są
bardzo ważne, bo ugruntowują. Mieć tego świadomość, żeby i
warsztatowo też tutaj być. Uważać na to, co chcemy.
Jest duże zagęszczenie energii. Za każdym razem jest silniejsze działanie jak
tylko człowiek odczuwa, że stamtąd jest na chwilę tu. Trzeba to kiedyś odczuć na
stałe. Czyli mnóstwo rzeczy jest już w nas przygotowywane byleśmy wiedzieli kim
jesteśmy, czy krzykaczem czy też normalnym człowiekiem, który jest z innymi i dla
siebie, po prostu się żyje. Wiadomo, że tu też są czasami pułapki.
Wpływ Jezusa i Buddy na materię był 40%-towy, u nas „0%”, natomiast
wzrósł wpływ na energię.
Odczyt osoby 1:
Aktywność 0-1 człowiek wycofany, nie uruchamia mocy, nie chce i uruchamia
w 20%. Aktywna zaradność życiowa 0-1, tzn., że on nie chce uczestniczyć w
życiu.
Została u nas obudzona wyższa moc. Pokazali, że Dziuplę Duch ludzki
przyniósł ze sobą, to on miał aktywne połączenie z przestrzenią i Dziupla, tak
naprawdę znika i staje się Światłem. Czyli każdy osobiście by mógł podłączyć,
utworzyć przez Dziuplę przejście z własnym początkiem i z tym co przez ten początek
się realizowało, czyli np. Duch ludzki schodzi, jeden przez takie istoty jest
prowadzony, drugi przez inne. Teraz każdy z nas może odtworzyć pierwotną drogę.
Nie ma znaczenia czy ktoś coś teraz czy nie widzi, ale będzie mógł iść swoją
przestrzenią, a nie przestrzenią kogoś innego. To wszystko jest podobne, ale my
mamy inne doświadczenia, więc można by było odtworzyć to. Okazuje się, że to się
w Dziuplach już samo tworzy, będzie trwało do tygodnia. To się cały czas powolutku
zapisuje, a mocny zapis, 100% zależy od stanów, w których będziemy pozostawać,
jak np. ktoś spadnie z powrotem do tego kim był tu przyjeżdżając, do tych energii, to
się nic nie zmieni. To jest tak, jakby ona się ugruntowywała tak samo jak i my, czyli
będzie o tyle mocniejsza o ile my, przez ten najbliższy czas się utrzymamy. Tak jakby
Dziupla sprawiała, te energie stamtąd płynące sprawią, że będą utrzymywać to jakimi
byliśmy.

Skrypt warsztatów autorskich Z.J. POPKO rok 2013 © www.popko.pl

83

Ciało egzystencjalne nie istnieje - a istnieje. U Zbyszka było oddzielne w 40%
i nieoddzielne w 100%, a teraz oddzielne jest w 100% (też), -takie połączenie - i jeśli
człowiek utrzyma to, jest to jednocześnie ciałem egzystencjalnym.
Wzrósł też nasz wpływ na Rzeczywistość ( po modlitwie ).
Te stany zejściowe (w modlitwie), to było coś pięknego i można tam było być
do końca istnienia, ale energetycznie czujemy potrzebę zejścia tu, natomiast Duch
doświadcza tego, co ktoś stworzył, podziwia dzieło i jednocześnie sam może marzyć,
żeby stworzyć swoje, bo żeby tworzyć weszliśmy w świat ludzi. Jednak na początku,
żeby doświadczyć energii, a te energie otumaniły tak, że się w świecie
energetycznym -czyli na poziomie duszy- zatraciliśmy i zapomnieliśmy o kreacji, o
wszystkim.
To co było bardzo ważne dla nas - tak w prosty sposób- bo możemy, bo już
dotarliśmy: możemy odzyskać swoje pierwotne stany, one gdzieś łączą się z tym
stanem, choć tego nie odczujemy, ale to jest. Nie wiemy jak to funkcjonuje, ale już
potrafimy się tym posłużyć.
Wzrósł wpływ na Rzeczywistość, psychika ciała egzystencjalnego przestaje
istnieć i podlega naszej psychice (sprawdzić to sobie), czyli tylko ja i to ja decyduję o
tym jak to się tworzy.
W działaniach skupiamy się na człowieku, na integracji i to sprawia, że i całość
się pojawi. Mechanizm zdrowienia jest uruchamiany na nieznanym poziomie.
Ciągle nie wchodzimy w świat materii, ciągle „0”, ale w świecie energetycznym
jest dobrze, jak się zamknie na 100 %, musi być wejście w świat materii.
Pokazują: Duch się wypełni to wchodzi w świat energetyczny, świat
energetyczny się wypełni to w świat subatomowy czy materii wchodzi, jedno musi
być całe, żeby tym poziomem móc wejść w inny. Energetyka bardzo wzrosła.
Nowy Orin podłączony może być tylko w modlitwie (nadal). Podłączanie
Orinów – wszystko co było w Strumieniu Życia leci, a za tym pojawia się Światło.
Nasz Promotor –Jezus, jest gdzieś tam obecny, w swoich pasmach i to płynie z góry.
Coś zostało, jak to przyszło - zostało.
Dziuple są teraz aktywno-przejściowe. Bez względu na to co się dzieje z
człowiekiem, cały czas są włączone. Oriny są włączone na 50%, a na 100 % będą
włączone do siedmiu dni – co, kto, jak, będzie- jaki zapis siebie w tym czasie
utrzymamy. Jak będzie czysty, spokojny, działający - to się to wpisze. To jest
zaprogramowywanie na swój stan. Czyli jak ktoś chce być duchowy i mocny, taki jak
to pierwsze nasze zejście, to będzie to tym promieniować cały czas, to będzie taki
generator. To co będzie w stanie wpisać to będzie.
To co potrafimy osiągnąć utrzyma nawet wtedy, gdy będziemy spadać. Otrzymaliśmy
wreszcie coś żywego.
Po pierwszej modlitwie:
Obecność duchowa, która obudziła się „tam” jest w 100 %, ale świadomość jest w
50%, a w tej przestrzeni obecność duchowa wynosi 100 %, ale świadomość 30%.
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Choć człowiek był w tej scenie i czuł, nie mógł w pełni świadomie być w tej scenie,
chociaż był.
1. Sprawdzić : ile jest % teraz zdrowia w ciele egzystencjalnym w % i
kiedy to się w pełni przejawi.
2. Sprawdzić: w ilu % ciało egzystencjalne uczestniczyło w zdrowieniu
(było 20 % ) - a w ilu teraz. Wzrósł nagle wpływ na wszystko (u Zbyszka
z 30% na 80% ).
3. Sprawdzić: wpływ na wszystko i kiedy się przejawi
Czuje się obecność w ciele egzyst. jakby ono było naszą częścią.
4. Sprawdzić: dotychczasową skuteczność i teraz w działaniu
My czegoś nie łapiemy, być może da się to „przypalić”.
Dotychczas jak uzdrawialiśmy to czuliśmy, my tu, a jakaś moc, „coś” tam z
zewnątrz uruchamiała i to tak działa. Nagle to nie jest „coś” tam, tylko to ja,
część mnie, inna, nie fizyczna, ale ja, przenika wszystko i nagle ta osoba
jest we mnie (uzdrawiana ), w tej części i tylko to. Jak się weszło w
doświadczenie, „wszyscy są we mnie”, to teraz można drugiemu pomóc.
Sprawdzić wpływ na całość łącznie z egzystencją, na razie bez
konkretnych zmian w nas, ale efektywniej będziemy korzystać z tego co mamy. To
będzie moc, sprawdzić kiedy będzie pełny. Może w następnej modlitwie pokażą jak to
przyspieszyć.
Uwaga: Osoba A, miała namiary na trzech wykonawców (kafelkowanie łazienki).
Pytała, którego wybrać. Okazało się, że jest czwarty – najlepszy. Błąd – ograniczyła
pytanie do trzech – znanych.
Jak ciało egzystencjalne Choruje to nas wciąga i żyjemy jego problemami.
Musimy być mocni, by nie dać się ruszyć, wyznaczamy rytm ciału egzystencjalnemu i
fizycznemu. Ciało egzystencjalne nie może być mocniejsze od nas. Ciało
egzystencjalne działa na energie innych ludzi.
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Rusinowice 6-7 kwietnia 2013 roku :
Modlitwa 1 – uzdrawianie światłem /skrót/
Dotychczas Zbyszek uważał, że Rzeczywistość -ta nasza- wyrżnięta została
przez Nicość, a my jesteśmy tylko elementem tej Nicości PozaRzeczywistości, że
świat materialny, energetyczny i duchowy to jest właśnie Rzeczywistość. Tymczasem
okazuje się, że świat duchowy, którego pasma uniosły się do góry (to tłumaczenie
dla umysłu, żebyśmy się odnaleźli) energetycznej, który zniknął i jest tylko w nas
obecny w postaci małego, energetycznego światełka, jak i świat fizyczny, to wszystko
znikło i została Rzeczywistość. Okazuje się, że Rzeczywistość jest tylko jednym
z elementów tego, co stworzyła Poza-Rzeczywistość. I, nie wiadomo, czy świat
fizyczny, energetyczny i duchowy w Rzeczywistości się mieszczą? czy też to jest
jeden z czterech elementów tej Całości (to właśnie słowo: Całość).
Oni nam mówią - moc Całości i od dwu lat powtarzają: Całość, Wszechrzecz
albo Całość. Wszechrzecz czyli wszystkie rzeczy, Rzeczywistość jest we
Wszechrzeczy, świat fizyczny, energetyczny, jest we Wszechrzeczy, świat
duchowy też, i coś płynne co jest we Wszechrzeczy - a płynny jest
Strumień Życia, który pokazuje się jako potok energii (przybili pieczątkę) jest on we Wszechrzeczy. Te elementy razem tworzą Całość. W rzeczy tu
jesteśmy też obecni, w świecie fizycznym - fizycznie, w energetycznym energetycznie, w świecie duchowym – za pomocą cząstek duchowych i w Strumieniu
Życia za pomocą Życia, które w nas jest, a którego nie postrzegamy. Napędzamy się
tym Życiem, Życie to coś, co pozwala tym cząstkom łączyć się tak, by nasza
obecność i świadomość, która jest elementem Poza-Rzeczywistości, poruszała tu
wszystkim w indywidualnym odniesieniu czyli była (indywidualność czyli nasze ciało
fizyczne, energetyczne i duchowe funkcjonujące dzięki temu elementowi, który
nazywamy Życiem), taką uniwersalną formą. Pojawia się Rzeczywistość i my w niej
jesteśmy obecni i świadomi, pytanie jak? To słowo wyjawia (objawia) nagle całą
prawdę o sobie. Wszystko się układa. Światło wszystkim kieruje.
Rzeczywistość jest wymiarem czasu, a nie materii, materia to oddzielny
element. Rzeczywistość ma parametr czasu, w nim może się coś pojawiać i nie
pojawić, a więc nie przejawić.
Rzeczywistość to stan, który jest czymś umownym, w którym możemy
(jesteśmy tu zawarci) naszą wolą sprawić, by coś się tutaj przejawiło, a to się będzie
przejawiać w świecie energetycznym - jak jesteśmy tam odpowiednio obecni i w
świecie fizycznym i duchowym, ale jesteśmy jak jesteśmy tam odpowiednio obecni.
Rzeczywistość to jest rzeczywiste stawanie się, to jest właśnie rozwój przy okazji jeśli kolejny element czyli Życie, też będzie w tym procesie uczestniczyć.
Rzeczywistość ma wymiar czasu dla nas, bo to się przejawia, bo stało się już, tylko
było jako „jest”, było jako „istniało”. Kiedy Strumień Życia się włączy, wszystko staje
się - czyli jest rzeczywiste. Rzeczywistość jest to umiejętność, dar przejawiania się
tego „czegoś” we wszystkich obszarach, w których jesteśmy obecni, dlatego
pracujemy nad sobą, by wzrosnąć po Duchu, aby coś, co zapisuje, zapisuje w
parametrze duchowym, a nie ma dojścia do pełnego Życia bez tego parametru, bez
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wyjścia w PozaRzeczywistość - to byśmy w tej Wszechrzeczy nie umieli uruchomić
Rzeczywistości - czyli rzeczywistej postaci czegoś co było dotychczas koncepcją, co
było umowne, co było w Poza-Rzeczywistości, a tu może się przejawić czyli zaistnieć,
wejść w związki ze wszystkim.
Rzeczywistość przenika wszystko, jako kolejny element i wyrażamy się w niej
umiejętnością tworzenia czegoś z pozostałych składników, to jest Całość.
Rzeczywistość obarczona dla nas parametrem czasu może być przez nas
potraktowana jako umiejętność złożenia wszystkich składników według koncepcji
czegoś, co jest zaplanowane w Poza-Rzeczywistości.
Rzeczywistość jest snem Ojca o Całości - tylko pozwalam, by to się przejawiło.
Można tu uruchomić jeden obraz Całości, tylko: wyczyszczenie, uzdrowienie,
wyznaczenie ścieżek losu itd., bo masz dojście do rzeczywistego obrazu.
Spróbujemy, by przejawiło się to, co z PozaRz-ści już jest, a tu w Całości czyli
we Wszechrzeczy to jeszcze nie jest Rzeczywistość. Uzdrawiamy odnajdując się w
stanie, wiedząc, że mamy dostęp do wszystkiego - bo we wszystkich elementach
Całości jesteśmy obecni, gwarantuje to ciało Chrystusowe, które jest częścią Całości.
Wtedy kiedy jesteśmy w jednym punkcie to ten punkt jest obecny w Całości.
W jednym punkcie jesteśmy w Duchu obecni, kiedy odkryliśmy swoją Boskość - która
jest jedna.
To co teraz się stanie będzie możliwe dzięki cząstce pierwotnej - czyli dzięki
zaczynającej w nas żyć aktywnie - to jest aktywność boska. To co jest możliwe, to
ułożenie tych wszystkich elementów Całości - jest to możliwe dzięki cząstce
pierwotnej, a to stało się możliwe poprzez indywidualizowanie się, czyli odkrycie
potęgi naszego imienia i odczucie obecności w całości Wszechrzeczy.
Ten człowiek, który przed nami stoi jest cząstką Całości, którą my dyrygujemy,
my jako ta najwyższa cząstka sprawimy, że ten człowiek będzie szczęśliwy, że mu
pójdzie lepiej, przejawi się to, co już przejawionym być może, nasz wyższy Duch już
o tym zadecydował. Działamy… Rzeczywistość działa na jego korzyść.
W działaniu nie czuło się nic, napięć, światła, wszystko znikło. Cząstka
pierwotna, która jest w Poza-Rzeczywistości, ona tam działa. Wystarczyło
powiedzieć, by osoba była zdrowa. To działanie idzie z poziomu PozaRzeczywistości,
bo tylko tam można uchwycić te wszystkie elementy. Tam Ojciec w Grocie Lodowej
trzyma Całość. Nie przeszkadzamy, by stał się cud.
Podpowiadają, byśmy czuli Rzeczywistość jako stan, coś obecnego
koło nas, choć tego nigdy nie zobaczymy, natomiast możemy z tego
korzystać przy przejawieniu się. To jest tak jakbyśmy czuli obecność
Ducha, tak się odczuwa Rzeczywistość
To był stan przebudowy, nie nas.

Koniec modlitwy
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Modlitwa 2 - budzenie świadomości komórki /skrót/
Zmiana w DNA ma doprowadzić do tego, by została odczytana przez komórkę,
a organy składają się z komórek i zastosowana. Np. chora wątroba odczyta jak na
nowo pozmieniać komórki, powprowadzać różne substancje, które ją zregenerują,
potem to zastosować. My dotychczas wprowadzaliśmy zmiany w DNA i dzięki temu
komórka jakoś się regenerowała, tyle tylko, że my wymuszaliśmy przebudowę od
strony fizycznej. Teraz musimy zwrócić uwagę na to, by rozbudzić inteligencję
komórki tak, by tę inteligencję komórki tak powielić, by ona została obdarzona
Świadomością - swoją własną- by umiała sama odczytać to DNA i sama
właściwie zastosować.
Jesteśmy w wielkim jaju, to jest komórka, ma ona wyraźną błonę i z tej błony
lecą, niczym małe błyskawice do środka i tworzy się światełko, jest jasno. Te
błyskawice lecą też na zewnątrz, działając na błonę drugiej komórki, sąsiedniej i tam
też staje się światełko. My jesteśmy w środku, widać tu różne rzeczy, okiem
wyobraźni widzimy środek tej komórki. Jesteśmy w niej i pozostałe jej części, ale
najważniejsze jest tu światło, które poprzez błonę tu przenika.
Tak jak otoczka powstała, ten strumień WOKÓŁ ZIEMI - 26 MAJA
2011 ROKU - i to było najważniejsze wydarzenie energetyczne, tak tu, w
błonie komórkowej to samo możemy zrobić: wprowadzić światło w błonę
komórkową, dzięki czemu tu wszystko zajaśnieje w środku błony komórkowej i tu
obudzi się świadomość komórki. Jak w komórce wszystko zajaśniało przez te
błyskawice, gdy tu jest pełno światła, to tu wyszła jakaś postać i się mnoży, jest
multiplikacja jej. Komórka staje się jakby światłem, świadomością, jednością. Ta
komórka zaczyna oddziaływać na inne, światło jest tak silne, że zaciera się różnica
między błonami komórkowymi, wszystkie komórki stają się światłem. Budzi się jedna
inteligencja w całości komórek, przenika to cały organ. Pokazują jak to się dzieje na
przykładzie wątroby. Powoli wątroba staje się jaśniejsza, poczynając od krawędzi,
powoli zanika, jest światło. Jak światło powstało z komórki, jest ruch, jakby ktoś
chciał się z komórki wydostać, wychodzi z niej ta sama postać, jest Duchem,
inteligencją tej wątroby.
Najpierw obudziła się jedna komórka i świadomość w niej powoli przejęła cały
organ i wypchnęła na zewnątrz i z zewnątrz oddziałuje też na dół. Świadomość ta i
obecność jest na górze i na dole. Wątroba od środka zaczyna płonąć światłem i całe
światło ją przejmuje, następuje jakby połączenie wątroby z tą Poza-Rzeczywistością,
obecność i świadomość tej istoty, nazwijmy ją Duchem Komórki. Ten Duch jest i w
środku w każdej komórce - bo się rozprzestrzenił i na zewnątrz. Ten człowiek w
środku jest taki jaśniutki i on, jego świadomość patrzy na tę wątrobę i wie, że z nią
jest już dobrze. On się połączył ze świadomością wątroby. Duch komórki, kiedy stał
się Duchem Całości wszystkich komórek wątroby, to jest jedna Istota, skontaktował
się z człowiekiem. Ten Duch chce, by wątroba była zdrowa, zrobił to człowiek i to
odczuł.
Każdy z nas może wejść w swój najgorszy organ i obudzić
świadomość komórki, przeprowadzić cały ten proces.
Możemy to zrobić, bo mamy dojście do pięciu elementów. Szóstym elementem
jest element obecności i świadomości tych rzeczy, które się przejawiają,
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ponieważ każda rzecz na świecie (od ziarna piasku, po zwierzę, człowieka )
obdarzona jest obecnością i świadomością ).
W ten sposób uczą nas komunikowania się z obecnością i świadomością
elementów, na które chcemy działać jak i które chcemy, żeby się przejawiły w tej Rzści. Szósty element to obecność, siódmy to świadomość.
Pokazują jak to się dzieje na poziomie organizmu fizycznego, jak się go naprawia. Ta
sama procedura będzie tworzyła materializowanie. Nic tu nie jest martwe, rusza się
w Strumieniu Życia.
Wtedy, kiedy znaleźliśmy się w komórce –podpowiadają- to byliśmy
obecnością i świadomością duchową, mieliśmy dostęp do budowy, do podstawy
(cząstka pierwotna, ta która jest podstawą wszystkiego, z której wszystko
zbudowano, która ma w sobie plusy i minusy, została stworzona przez PozaRzeczywistość, jak byliśmy w komórce obecni i świadomi, mieliśmy dostęp do
budowy, do podstaw).
Będąc obecnym i świadomym możemy wejść do osoby, którą chcemy
uzdrawiać np. do cząstki jej skóry .
Jak jesteśmy obecni i świadomi w cząstce jakiegoś chorego organu człowieka
czy w jego ścieżkach losu, mamy dojście już do Rzeczywistości, to na poziomie
materii, energii i Ducha korzystając ze Strumienia Życia możemy sprawić, by
przejawiło się co przejawionym być może. Przecież moc, cząstka Boga w nas
zawarta, chce dla swoich dzieci jak najlepiej, my nawet nie jesteśmy
w stanie wpaść na to jak ta cząstka bardzo tego pragnie. Kiedy dzięki naszej
obecności i świadomości może się ona tu, w naszym działaniu przejawić, to
wyciągamy tylko ręce w tej jednej, wielkiej komórce - tak jak w pierwszym wielkim
krysztale, tak jak w cząstce pierwotnej - i pozwalamy, by stał się cud dla nas, a
normalność dla tamtego świata - cud, bo przejawia się to, co jest w
PozaRzeczywistości, a tu zaistnieje będąc szczęściem i radością dla tej osoby.
Mamy się też nauczyć TECHNIKI ZAPOMNIENIA, by po takim działaniu
wpisać sobie, że rzecz została zakończona. By to się przejawiło, trochę czasu jest
potrzebne, ale dla nas nie ma to już znaczenia, zrobione - światło jest zawarte.
Koniec modlitwy
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Modlitwa 3 – skrót
Znowu Rzeczywistość się włączyła. Jak się włącza Rzeczywistość to nic
nie widać, bo to jest program. To tak jak w Nicości - on się włącza, kiedy ma
coś uchwycić. Kiedy my wchodzimy w Całość - tzn. jest to program, czyli
Rzeczywistość przygotowana przez Boga albo Stwórcę, tu akurat Stwórca,
dzięki czemu widzimy jak On ustawił, połączył ze sobą Całość. Skoro
Rzeczywistość to program - a jest ona w nas zawarta- tzn., że mamy w sobie
umiejętność ustawiania elementów tak, jak chcemy samoistnie (jak
umiejętność np. chodzenia). Dzisiaj pierwszy raz zechcemy uruchomić - bez
zastanawiania się jak - przetworzenie Rzeczywistości. Pierwszy raz
odczytujemy to co w nas też jest - stwarzanie. My, mali stwórcy, dzieci Boże,
które w końcu Synami Bożymi stać się muszą - a z poziomu Synostwa Bożego
uruchamia pierwsze działanie, to umiemy, mamy tę umiejętność stwarzania.
Rzucam obraz z poziomu duchowego, Wolę uruchamiam taką, by coś
cudownego stało się dla tego człowieka, by życie się mu ułożyło, by był
zdrowy itd., to powołujemy stwarzając.
Stwarzanie jest darem, z którego nie korzystaliśmy, a co wreszcie na
poziomie duchowym zostanie przejawione i to stwarzanie - to jest tworzenie
Rzeczywistości, to w nas jest. Chcemy, obraz i gotowe. Zaczniemy podróż z
góry do dołu i z dołu do góry tak, żeby to, co może być zrobione, zrobionym
było, bo mamy Prawo stwarzania. Przygotujemy się teraz do tej podróży, a
później zrobimy to jednym lotem, a na końcu drogi przyjdzie Jezus, przyjdzie
Bruno Gröning i nasz własny Duch, który pokaże jak – a i tak już kiedyś to
robiliśmy, bo każdy z nas na początku był w cudownych światach, a potem
albo się pogubił w poznaniu dobrego i złego i tej Rzeczywistości, albo zszedł tu
po to, żeby pomóc wzrastającym wrócić do domu.
Dziś każdy z nas uruchomi pierwsze żywe, płynne światło, czyli
aktywnego Ducha w drugim człowieku, a skoro Ducha to i ciało Chrystusowe.
Jak w człowieku zgasł ognik, będziemy mogli sprawdzić (to co jest to 100 %),
ile wzrósł, im gorszy człowiek, tym mniejszy jest ten promyczek, tym mniejszy
wpływ na życie. Płonie tylko jeden (ognik, promyk) w energetycznym sercu, a
dziś mamy uruchomić ten ognik w całym człowieku, w każdej jego komórce.
Jak to się uda, to człowiek podniesie się z kolan, zacznie żyć, tworzyć nowe na
obraz i podobieństwo Boże.
Tak jak u góry w złotej Kolumnie, w samym gnieździe mieszka Bóg-Twórca,
ten Chłopczyk, ta Niewinność, ta największa Doskonałość i tam jest wejście w
to światło, tak i my dzisiaj, jak ta wielka postać, która chciała zabić Boga, tam
weszła i wszystko zrozumiała, odkrył też życie (prawdopodobnie). My tam
wejdziemy i stamtąd powrócimy czyli powrót do Domu i stamtąd tu.
My, jak wchodzimy w Nicość, jak wchodzimy w Światło, Światło to jest
pomost, tam nic nie widać, dlatego, że to co jest poniżej Światła czyli my,
którzy w Światło wchodzimy, my z tej Wszechrzeczy czy Całości, to wchodząc
w nie, przekraczamy punkt, a tym punktem jest most - coś co łączy Całość z
PozaRzeczywistością. Nasza Całość jest elementem Poza-Rzeczywistości, ale
wchodząc tam w inne elementy, po prostu ich nie widzimy. Ale, mówią, że jak
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tam się wpływa i tam nie ma nic, by nam do głowy nie przyszło, że tam nie
ma cudownych Obecności i Świadomości znacznie od nas doskonalszych, które
kochają nas jak swoje najukochańsze dzieci. To jakby ślepy trafił do szpitala,
w którym są tylko dusze, on tych dusz nie widzi, ale czuje. To będzie
doświadczenie po uczuciu, poczujemy, że te dusze (trafiliśmy do szpitala)
podadzą nam kubek czyli coś, co wyznacza - ponieważ tu jesteśmy zawarci,
nasz ruch, nasze życie w Całości w naszej Wszechrzeczy. I choć Oni będą z
PozaRzeczywistości, odczujemy tu Ich, że są, że kochają i, że wszystko zrobią,
żebyśmy mogli tak całość ustawić, byśmy tu wyzdrowieli i jak zdrowi wyszli w
tę Całość i przeżyli tu piękny film, w którym łączymy się z innymi.
Przejdziemy czarną przestrzeń PozaRz-ści, gdzie nic nie zobaczymy, ale
czasem pokażą scenę, ale z naszej Całości czyli W-rzeczy ( a nie z Rz-ści, która
jest programem). Rzeczywistość powinna mieć różne swoje tonacje (jak śnieg
u Eskimosów ). Mamy pamiętać, że tę podróż teraz będziemy odbywać nie dla
siebie, tylko dla człowieka, którego wybierzemy i będziemy uzdrawiać. Cofamy
się do średniowiecza, widzimy kalekę, proszącego o wsparcie, a wszystko jest
z nami, możliwość uzdrowienia, naprawienia losu, zmian systemu, wszystko
jest dane do tych zmian, ale zagubieni ludzie tego nie robią, wykorzystują,
niszczą jeden drugiego. Dziś jest to samo. Zobaczymy takiego jednego,
którego będziemy uzdrawiać, on też chce być szczęśliwy, zdrowy itd. Będziemy
uruchamiać też coś, dzięki czemu będziemy przedłużać życie człowiekowi
(zobaczymy o ile ), bo zostawimy w nim Światło, w każdej komórce.
My zaczniemy rozumieć, że można to zrobić i mamy do tego wszystkie
narzędzia ( zostały nam dane ).
Nikt nie odnajdzie się w świecie duchowym jeśli w jego głowie
jeszcze jest konflikt między dobrem, a złem.
Jak wybór został dokonany, jest ostateczny dopiero można się tu budzić.
W tej chwili staniemy się błogosławieństwem, które prosi Boga o wsparcie. A
ponieważ Bóg w swej indywidualności, Ojcostwie, dzięki Duchowi Świętemu
zawarty jest we Wszystkości, więc i my, to chcemy, takie jest pragnienie,
będziemy działać Jego Promieniem. My mali przyjaciele tego człowieka i On,
Wielki Ojciec, Wielkie Imię zadziałamy, by przynieść radość i szczęście temu,
kto może już nawet w to nie wierzy. Musi się nam udać złamać wszystko co tu
jest (Downy, Parkinsony, granice itd., to co niszczy ludzi ). To wszystko
zależeć będzie od nas czy utworzymy stały port komunikacyjny między sobą,
na dole, a między nami tam, na górze. Bo my, a Całość to jedno, my, a Bóg to
jedno, na odpowiednim poziomie obecności i świadomości.
Pozwalamy naszym ciałom odradzać się, ciało zaczyna żyć. Jak ciała są
uwolnione mają zdolność samoodtwarzania, samoregulacji, samonaprawy,
wszystko w nich jest. Pozwolimy, by te ciała były szczęśliwe. Powoli zaczyna
nas wypełniać mgliste światełko, to dusza przypomina o sobie, czyli to my,
którzy w tym ciele siedzieliśmy. Dusza nie ma doskonałego ciała. Stajemy się
takim jajem, a mówili o białym jaju energetycznym i duchowym, to jest
właśnie dusza. To zewnętrze to są powłoki, które utrzymujemy, to jest dusza.
Mamy w umyśle wzór na podobieństwo ciała, a my zostaliśmy stworzeni nie na
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obraz i podobieństwo ciała fizycznego, ale na obraz i podobieństwo Boże.
Jak powiedzieliśmy – na obraz i podobieństwo Boże, nagle cząstki nas, zaczęły
odlatywać, promieniować na wszystkie strony, przemierzają przestrzeń
duchową, starają się być wszędzie obecne.
My, którzy się budzimy w Duchu zaczynamy być obecni w przestrzeni
duchowej. Dopiero teraz (czujemy to) zaczynamy żyć, że dopiero teraz
pojawia się w nas coś pięknego co moglibyśmy nazwać nami, to „coś” co chce
wszystko poznawać. Potrzeba poznania i doświadczania Całości wyryta w nas
jest naszym życiem. U góry jest światełko, to szczyt Złota Kolumny, a my
jesteśmy w jego pniu. Za chwilę my ruszymy do góry, niczym Duch, niczym po
śmierci ta energia. To światło z góry na nas schodzi, wbija się w środek głowy,
przenika kręgosłup. Dusza jest znieruchomiała, Duch porusza ciałem
fizycznym. Nasza obecność i świadomość musi być w Duchu, musimy czuć i
widzieć jak lecimy wprost do światła, kanały są otwarte. Musimy odczuć ruch,
to jest stan, który z PozaRzeczywistości jest w nas tłumaczony jako ruch (choć
nie istnieje). Jak poczujemy ruch, lot to odczujemy, będziemy wiedzieć, że
uruchomiliśmy coś, co uruchomionym miało być, ale nie jest dla nas do
doświadczenia. My - to małe białe światło - lecimy kanałem i wpadamy do
Złotej Kolumny, do środka i jeśli wejdziemy w to Światło, czy w nim się
odnajdziemy, to znaczy, że staniemy na granicy obu Rz-ści. To podróż do
światła, do centrum Złoyej Kolumny, to jest najwyższa cząstka duchowa w
nas, ona się dokładnie tam znajduje, a tym światłem są już tylko cząstki
Boskie. Tam poza nimi jest wyłącznie 13-sty Promień. Dążymy do światła.
Jesteśmy w Świetle. Chłopczyk stoi, wskazuje ręką, by iść w to światło. By
wejść w to światło trzeba zastawić wszystko co nas tu, na tej ziemi łączy,
nawet pragnienie uzdrawiania tej osoby, która była na dole, wszystko zastać
ma przed tym Światłem.
Gdy wejdziemy w to Światło - czyli drzwi prowadzące do Zaświatów
wtedy tam pojawi się co innego. Wychodząc stamtąd przyniesiemy ze sobą
zdolność uzdrawiania tego człowieka.
Zostawimy wszystko i czujemy, że jesteśmy u progu PozaRzeczywistości, nic
tu nie widać, jest to Kosmos bez świetlnych punktów, nieskończona przestrzeń
(tu jesteśmy tymi ślepymi ze szpitala). Jesteśmy w Domu, tu jest tylko dobro,
spokój, bezpieczeństwo i nasza odległość. Odczujmy tych co tu są razem z
nami i tych co stworzyli to i nami się opiekują.
Każdy tu wchodzi w indywidualne doświadczenie, po coś tu weszliśmy i
coś będziemy mogli stąd zabrać w doświadczeniu, bo i tak to w nas było.
W PozaRzeczywistości jest dziwny stan, jestem ja i nikt więcej. „Ja” staję się
nieskończenie małym, jednym punkcikiem, a jednocześnie jest się we
wszystkim. Skoro jest się tylko sobą, skoro jest się tylko wszystkim to te stany
są bardzo ważne, które odczuwamy później w Całości, w naszej Wszechrzeczy.
Dzięki tym stanom, które są wyniesione z Poza-Rzeczywistości- w nas odczute,
to gdy w tych stanach obudzimy się we Wszechrzeczy czyli w naszej Całości,
to będziemy wiedzieć, że działamy czymś, że odnajdujemy się w sobie w
stanach, które są charakterystyczne dla tamtej przestrzeni, dla tego co istnieje
poza światłem. To oznacza, że tu, w Całości będziemy pełni.

92

Skrypt warsztatów autorskich Z.J. POPKO rok 2013 © www.popko.pl

Jesteśmy w Złotej Kolumnie, za naszymi plecami jest ciemność, tam jest
ukryta moc, tam jest ukryta prawda, po którą się chyba nigdy nie sięgnie, ale
którą się odczuwa. Natomiast tu, przed nami jest światło i pojawia się skocznia
narciarska. Lecąc w dół i tym Światłem rzucę w człowieka i go zmienię
(Zbyszek), bo tu, będąc w tym Świetle jest się nim, to Światło zamiast w
rękach będę mieć w sobie, to ja będę pomocą, szczęściem, radością i
zdrowiem dla tego człowieka.
To światło jest w nas zawarte. Komuś powstaje rynna zjazdowa. To co tu jest
w tym świetle to świadomość i obecność wszystkiego, bo nic co ma zrobić, a
my jesteśmy tym nośnikiem, tym bratem, który pomoże drugiemu
człowiekowi.
Każdy niech poczeka na moment kiedy będzie wiedział, że w tym
świetle już otrzymał to co jest potrzebne bratu na dole, który prosi o lepszy
los, o zdrowie itd. Tam już wszystko jest, my tylko przenosimy ładunek, prawo
do zmian, dzięki której rozerwiemy starą strukturę i nadamy tej nowy wymiar.
Każdy działa po swojemu.
Okazuje się, że odczucie PozaRzeczywistości nie jest proste, trzeba się
zatopić w indywidualnym doświadczeniu, bez żadnego napięcia, w ciszy.
Obecność innych - to rodzi napięcie.
Koniec modlitwy
Jak się zaczęło działanie (w modlitwie) to PozaRzeczywistość - to czego nie
widzimy, czego nie postrzegamy, co jest poza zakresem naszej obserwacji - była za
nami, my to nazywamy Nicością poza Rzeczywistością. Tutaj było tylko Światło,
schodziliśmy jako Światło, Światło uruchamialiśmy w drugim człowieku. To światło
obejmowało wszystko: komórkę, organ, ciało fizyczne, energetyczne, egzystencjalne,
ciało przestrzenne i ścieżki losu w nim zawarte. Jak było totalne Światło w człowieku
pojawiła się PozaReczywistość w nim, to jest podpowiedź dla umysłu. Ja ze światłem,
PozaRzeczywistość za mną, on (uzdrawiany) stał w świetle, PozaRzeczywistość za
nim i to wtedy mogło działać. W rzeczywistości im na głębszy poziom schodzimy - bo
to jest w nas, a nie na zewnątrz tym mocniejsze działanie.
Jak chcemy kogoś uzdrowić i wiemy, że za tą ścianą, jest ratunek. My musimy
doprowadzić do tego, by ten człowiek przyszedł i pod tą ścianą stanął, my go tak
rozświetlamy, tak na niego wpływamy, że on na krześle siada, a przez ścianę
wychodzi igła, kłuje go i szczepionka jest mu podana, a po 2 dniach jest zdrowy.
Im większe światło tym więcej pomocy przychodzi z tamtej strony. Na nasze skali to
jest.
To światło doprowadza do tego, że człowiek i jego cząstki są obecne w Duchu
Świętym czyli są obecne w Całości i to „coś” z Poza-Rzeczywistości może w Całość
wejść i z poziomu Całości na indywidualne cząstki działać.
Mamy Ducha Świętego i mamy Pra-Ojca, dwa uzupełniające się koła w działaniu.
Pra-Ojciec to stary mężczyzna przy kotle i wyciągający zeń co chce: złoto, rękę, los
itd. My doprowadzamy do tego, by nastąpiło spotkanie białego koła z czarnym
kołem, by była jedność i można było programowo wprowadzać zmiany.
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Pan Bożych Zastępów symbolizuje programowe zmiany. My jednoczymy się
czyli odnajdujemy w Bogu-Ojcu. Bóg-Ojciec to sprężone, krystaliczne światło, które
widzimy w Grocie Lodowej jako lód tyle, że nie ma w nim ruchu, nawet Ojciec stoi
jak posąg z lodu, wszystko jest martwe, bo trzeba nadać im ruch. To my nadajemy
ruch naszą obecnością, świadomością, naszą wolą. Łączą się wszystkie siły, wszystko
jest. Doprowadzamy do największego rozświetlenia tego człowieka (uzdrawianego),
komórek i wszystkiego, pełne światło i mówimy o co chodzi, jak chcemy, bo
przystępując do działania już wiedzieliśmy o co chodzi, czekamy na przejawienie się
tego, co z tamtego obszaru, spoza ściany jest, niech działa i koniec (szczepionka czy
co innego).
Pegaz jest symbolem-w świecie duchowym- wolności w działaniu zwycięstwa.
Sprawdzać: w ilu % uruchomiliśmy światło - i to jest skuteczność
naszego działania (uzdrawiania, ścieżek losu itd.). To krystaliczne światło tu, w
nas na poziomie Ducha Całości-czyli Ojca, postrzegamy jako lód, wodę czystą
krystaliczną albo stricte światło ( to jedno i to samo ).
Doszliśmy do kresu, kresem jest ta ściana. Tego poza…. nie zobaczymy. Oni mogą
nam tłumaczyć co zachodzi po tamtej stronie.
Sprawdzić: jakie światło uruchamialiśmy przed przyjazdem, a jakie
światło uruchamiamy teraz, w %.
My, dzieci światła mamy panować, mamy być tym światłem. Do kogo
podchodzisz nie zapominaj, że jesteś światłem, masz być strażnikiem tego
światła. Jak się nam to uda, w końcu będziemy tylko tym światłem
promieniować i staniemy się Światłością. Czyli cały czas, gdziekolwiek się
znajdziesz, będziesz swoja obecnością i świadomością doprowadzać do przejawiania
się tego z PozaRz-ści tu, tego co jest największą tu pomocą.
Świat fizyczny, energetyczny i duchowy będzie przenikany przez te
siły - bo one i tak tu są, są to tzw. Utajone Siły Przyrody i one się
manifestują w działaniu, tworzą nową Rzeczywistość - byleśmy uruchomili
wolę. Wola jest tu naszą siłą działania.
Światło jest i uruchamiasz w drugim od podstaw to wszystko, tylko patrzysz
jak to się przejawia - nie zastanawiać się nad tym, tam jest taka inteligencja,
krystaliczne światło czyli czyste. Stare zostanie wymazane i nowy program może być
włożony. Imię jest ważne, bo oznacza obecność tej osoby, jak oznacza jej/jego
obecność - to obecność wszędzie.
Jak czegoś nie mamy to zasilamy się - technika pomocnicza. Tak samo jest i
ze światłem. Jak jesteś zmęczony, wyczerpany, wtedy można zasilić się tym
światłem, można zgromadzić w sobie ten ładunek, przygotować ciało i
wszystko. Więcej zgromadzonego światła daje większy efekt działania
(mocniejszy). Napełnić się światłem, które jest w Złotej Kolumnie i
uderzyć nim w osobę uzdrawianą.
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Kiedyś pokazali nam Przestrzeń Odrodzenia. Nasze najwyższe cząstki -czyli
Synowie Boży - te malutkie, piękne Dzieci, które tam leżą, One są ze światła. One tu
się przejawiają tylko jako światło. Czyli światłem już się jest, nie trzeba wzbudzać,
tylko zapalić reflektor. Tak jak mają swoje projektory, tak my możemy podłączyć pod
projektor i światło cały czas bije, przenika wszystkie części istoty po ścieżki losu,
wolę, pod odwagę itd. To światło, ten projektor ma parametry Złotej Kolumny.

Modlitwa 4 – skrót:
Wchodzimy do przestrzeni odrodzeniowej, odradzamy się w swojej pierwocinie
i odnajdujemy cząstki Syna Bożego. My tu potrzebujemy światła. Nie musimy być
pełnym Bogiem po drugiej stronie - na to trzeba eonów czasu. Potrzebujemy swoją
pierwotną cząstkę czyli światło, żeby z powrotem w nas odżyło. Wychodzimy z siebie
czyli pozwalamy sobie z siebie znanego wyjść. My jako obecność i świadomość
możemy mieć iluzję kształtu, możemy wyjść na to co znamy, ale wychodzimy z siebie
indywidualnego. W dali widać morze, jego powierzchnia jest powyżej wzniesienia, na
którym stoimy. Fala się załamuje i spada w dół, a na tej fali siedzą malutkie dzieci.
To morze jest niewidzialne dla ludzi. Na samym dole tego morza jest morze fizyczne,
przy nim stoją jakieś osoby i obserwują je. Każdy z nas płynie, wraca do dziecka, bo
te dzieci, te światełka, to my - czyli nasze najwyższe cząstki - i my pozwólmy sobie
świadomością i obecnością w nich się obudzić. To będzie tylko cząstka ich
świadomości i obecnością się w nich odnaleźć, bo my to oni, a oni to my, oni to
potęga, a my to cząstka tej potęgi, jednak to my.
Jak wykonamy zadanie to wracamy do siebie i jesteśmy dzieckiem, mało doskonałością, która praktycznie jeszcze nic nie wie. Doskonałym to jest Syn Boży.
Każdy z nas odnajduje się w tym dziecku. Fala na brzegu załamuje się jak wodospad,
a ludzie tego nie widzą. Ta spadająca w dół kaskada, biała piana to jest Światło, ono
nas przenika. To jest ratunek, to jest wszystko co świat na dole potrzebuje . Gdyby
ludzie odkryli, że nie fizyczna wola tylko ta duchowa, która wszystko napędza jest
błogosławieństwem, sięgnęliby po nią i by się pouzdrawiali, twarze by sobie
posmarowali, zniknęłyby zmarszczki, pryszcze, by zdrowieli. Doprowadzając je: mury
by naprawiali itd., wszystko by się zaczęło zmieniać. Jest u góry światełko, które
promieniuje na tych ludzi doprowadzając do tego, by oni się zmieniali.
Te dzieci na fali to olbrzymy, a my bardzo mali. To Dziecko z oceanu ściąga
światło i daje ludziom. To światło jest innego rodzaju niż to ze Złotej Kolumny, ale
ma wiele tych samych pasm. Podchodzimy, już z tej Rzeczywistości, do tej fali, tego
duchowego oceanu i ta energia przeniknęła osobę, mówimy np. imię uzdrawianego,
twoją skórę, całe twoje ciało. Zostawiamy to, odchodzimy. U każdego może być coś
innego niż morze, niech zastosuje to co widzi, bo to i tak ta sama wibracja. Działamy.
Koniec modlitwy
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Zaufaj Bogu. Uruchomiłeś, umożliwiłeś kontakt tej Siły, tylko się później
przejawi. Sprawdzić skuteczność działania.
Jest odradzanie komórek - to koniec drogi uzdrawiania. Znika potrzeba
zaglądania w przeszłość.
Wpuszczasz te energie i bez względu na to co będzie i tak będzie najlepiej z
tego co może być (po co się spinać ?). Tylko obserwować, patrzeć na zmiany.
To co najważniejsze: utrzymać Światło w sobie, w całości siebie. Zbliżasz
się do drugiego człowieka tylko jako Światło, dzięki czemu, podchodzisz do
niego, to umożliwiasz wejście. Naszych z drugiej strony, Boga z PozaRzeczywistości.
Przetrenować to dla tych ludzi, żeby zdać przed Ojcem egzamin, że potrafimy
zachować się jak człowiek.
Brakuje tu Światła - a Jasna Płaszczyzna to jest Światło. Ćwiczymy Światło,
jest i koniec. Obserwować, jak do drugiego się zbliżamy, jak on reaguje, jakimi my
jesteśmy ludźmi. Ty jesteś światłem, tylko promyki, jak z tego Dziecka schodzą to
potrafią się zagubić. Nagle ten promyk tam wracał czyli my tam wracaliśmy, odradzał
się i z powrotem schodził i miał dostęp do światła.
Wszystkie parametry poszły do góry. Po drugiej stronie jest
Wszystkomożliwość, więc co będziemy się zastanawiać „jak”. Może to oznacza, że to
jest taka technika, ta Wszystkomożliwość. Światło umożliwia wejście Ich z
Wszystkomożliwością. Materializacja jest włączona. Byle umysł nie blokował tego. My
umożliwiamy Im wejście i umysł został skasowany.
Jak zwyciężysz w tym doświadczeniu ono zostaje całe.

Modlitwa 5 – Uzdrawianie wg. Jezusa, Bruno Gröninga i
Ducha Świętego - skrót
Duch ludzki jest w totalnych ciemnościach jeśli nie wejdzie w nic co zostało
stworzone. Na początku swojej drogi on nic stworzyć nie umie, więc jest zależny od
światów, które tworzą dla niego Stwórcy, korzystający z tego, co Bóg-Twórca
przygotował w postaci klocków. On jest tylko obecny, siebie świadomy, natomiast nie
Całości, dlatego rozpoczyna swoją drogę na drzewie Poznania, ale poznania tego, co
stworzyli potężniejsi przed nim. Korzysta również z odszukania ścieżek w pasmach
energetycznych, gdzie jest dobro i zło - bo tu jest działanie typowe, jak coś zrobisz,
możesz zaszkodzić drugiemu człowiekowi (również gdy posłużymy się nie tym
słowem, nie ta myślą itd.).
Dobro i zło jest to tylko podpowiedź, jak się kształtuje ruch energii - czyli jak
zmieniamy Rzeczywistość wpływając na ruch materii i na ruch energii. W przestrzeni
duchowej dobro i zło nie występuje. To jest tylko technika poznania funkcjonowania
w światach niższych. Jak ktoś cały czas czyni zło nie wypłynie ponad te przestrzenie,
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jak czyni tylko dobro i na tym się koncentruje, nie potrafi stąd wyjść. To jest
zatrzymanie, przywiązanie się do tych przestrzeni. Dopiero jak dystansujemy się od
wszystkich spraw, ja widzimy, że to jest gra, w której się uczestniczy (jak
komputerowa, gdzie raz się zabija, a raz pomaga innym), kiedy zaczynamy to
traktować jako instrument, wyrastamy ponad energie, stajemy się Duchem i ten
Duch może już nadać różny ruch energii, różny i dla potrzeb sprawy może nadać mu
to coś co dziś nazwaliśmy złym wyborem - on uderza w jednych ludzi i ich niszczy,
ale chroni większość. Z poziomu Ducha zupełnie inaczej się to określa, ale też na tym
poziomie działają istoty, które są budzone w Prawie. W Prawie Wolnego Wyboru
obudzony jest ten, kto jest władny do właściwej oceny sytuacji. My dzisiaj będziemy
korzystać pełniej z tego, co inni nam przygotowali, co inni potrafią uruchomić i Oni
wiedzą czy to jest dobre czy nie i jak to powinno wyglądać, mówimy o uzdrawianiu
człowieka. Hitler zdrowiony pobuduje znowu obozy, uzdrowienie fizyczne, tu
przyniosłoby szkodę, trzeba go całkowicie uzdrowić, Duszę i Ducha, by ta istota się
zmieniła. Tego nie umiemy zrobić i oddajemy to Woli Wyższej.
Pokażą na 3 techniki uzdrawiania:
To co nam będą pokazywać, w co wprowadzać - to rytuał. Dzięki rytuałowi
nabieramy pewności co do posługiwania się tymi technikami. Istota Wyższa to ma w
sobie - machnie ręką, zrobione. Przy przekazie innym tworzy się rytuał, wprowadza
się w odpowiednią wibrację, dzięki której to, „coś” się staje. My potrzebujemy
rytuału po to, by móc przekonać umysł, żeby zaangażować ciało, żeby wszystkie
nasze części uczestniczyły w tym wzbudzaniu właściwych energii, stanów, a nie im
przeszkadzały. Rytuał jest dla nas, wiara w Jezusa, Ducha Świętego czyli wiara w
te ikony - a to byli ludzie, to stany, które są nam dostępne, ale nie potrafimy, się w
tym właściwie odnaleźć. Po to jest potrzebna ikonografia, Świątynia Serca jest
ikonografią, nasi przewodnicy, przewodnicy duchowi są ikonografią.
Znajdujemy się na innej planecie. Jedziemy na wozie, wiezie nas chłop.
Jedziemy przez miasteczko, wjeżdżamy na rynek, jest tu festyn. Na podium znajdują
się istoty bez kształtu, są forma wyładowań elektrycznych. One wpływają na innych,
jak coś od nich popłynie ludzie są jakby spokojniejsi, to forma jakby dokarmiania,
uzupełniania czegoś (jak energia od nich dotrze robi się dobrze, spokojnie, jak po
najedzeniu się). Te energie wirują z tych energii tworzy się wzniesienie,
ostrosłupowa, czarna piramida wygląda jak stożek z elipsoidalnymi ściankami, dolna
część szersza. Tam jest świadomość, w tej czarnej, ostrosłupowej piramidzie mieszka
czarna Postać. Ta Postać to jest cząstka naszej Istoty, dostępna, ale nie teraz.
My na razie i ludzie udajemy się dalej. Schodzimy z wozu i idziemy z tłumem,
tłum się rozstępuje i jest tam przejście do innego wymiaru. Zobaczymy tu energie,
które płynęły od wielu nieżyjących ludzi. Jeśli ktoś przed śmiercią prosił o
uzdrowienie, o łaskę, ale umarł, to jego proszenie, ta jego obecność została
zarejestrowana i ma pewną swoją świadomość. Tutaj są te obecności rzucone, są
przed nami i one też cierpią. Jak ktoś wytworzył ból, indywidualny, to ciągle to żyje.
To jest taką samą formą (mniej więcej) produkcji niekorzystnych energii jak w
przypadku fizycznego człowieka. To cały czas prosi, cierpi. Widać, że w przyszłości
będziemy wykasowywać takie „cienie”, które ciągle funkcjonują i tę szarą strefę

Skrypt warsztatów autorskich Z.J. POPKO rok 2013 © www.popko.pl

97

zasilają. Niemniej te cienie posłużyły po to, żebyśmy zrozumieli jak się działa i ci
ludzie tutaj są - tłum przed nami.
Wprowadzają nas w odpowiednią wibrację. Powiedzą nam, w zapisie, jak to
się robi. Nas dzisiaj nauczyli, światło i PozaRzeczywistość za tym światłem, dzięki
czemu PozaRzeczywistość - przez to skondensowane światło- może działać.
Z lewej strony każdego z nas przychodzi. Postać, zakasała rękawy potarła
ręce, potrząsnęła nimi (jak np. muzyk przed grą na pianinie), przed tłumem, przed
nami pojawiła się jakaś obecność. Czuć obecność Sił Wyższych. Przed Postacią
ukazały się słowa : Bruno Gröning. On nie reaguje na to, bo to co ma zrobić, musi
zrobić po mistrzowsku, chodzi o pokazanie nam jak się robi. To co będzie, będzie
zapisane i do odtworzenia. Ta wibracja, która tu przenika jest formą lepiszcza (jak
klej), ta wibracja jest tym, co to utrwali i to cały czas będzie. On wie, że to jest
ważne, bo to co będzie robił, to co za życia robił tu musi być zapisane, zapisane w
całej przestrzeni, dzięki czemu my będziemy mogli w tym uczestniczyć, powtórzyć.
Bruno chce to zrobić autentycznie i do tego się przygotowuje, musi wejść w stan, by
to zrobić. Zostanie stworzona sytuacja, która będzie wartością trwałą, trwały zapis.
Bruno Gröning do nas się odwrócił i rozłożył ręce, włączył widzenie, widzi to, czego
nie widzi ten tłum, tylko parę osób z tłumu widzi i te osoby są jaśniejsze, reszta tkwi
w pamroczności, cierpi. Bruno widzi Aniołów, postacie, otwiera przestrzeń, wysoko,
jakby na niebie i widział, że te energie, ten świat, który się otwierał powoli schodzi
na boki, wypełniał wszystko łącznie z tymi ludźmi. Jak otworzył w ten sposób w
widzeniu tę przestrzeń, dopiero powoli przygotowywał się do działania. Czyli to On,
nie wiedząc o tym, otwierał przestrzeń własnego Ducha. Skupia teraz energie,
sam staje się cały jasny, ręce ma rozłożone na boki, dłonie są uniesione
(łokcie w dół ), ręce rozpostarte jakby zamykał całą przestrzeń przed sobą.
Dłonie jakby przywierały do niewidzialnej kuli, a ta kula to przestrzeń
przed nim. Ta przestrzeń zaczyna zagęszczać, białe światełko, które było
wypełnia tych ludzi cały czas, wszystko gęstnieje, ale On czeka. Czasem, jak
był słabszy, wypowiadał słowa modlitwy, swojej, indywidualnej. Czeka aż się
wszystko stanie, czeka na sygnał, przygotowuje to zejście, to są typowe
pasma Ducha Św. Teraz się zaczyna, tak jakby się niebo otwierało, On
czekał na ten moment, z góry schodzą intensywniejsze lekkozłote energie,
to dla nich przygotowywał to zejście i te energie działają. To na czym On
się skupia, to tylko na tym świetle, na tym złotawym, jasnym świetle,
które płynie z góry, to było wszystko na co On zawsze czekał. On
utrzymuje przestrzeń, to światło, które jest między tymi ludźmi, ludzi
przenika. On wie, że zrobił to po to, by to światełko zaczynało schodząc
wszystko przenikać. On na to czekał. Widział jak im się wszystko naprawia, ich
zadowolenie, wie, że zacznie to działać za chwilę, jutro, ale już widzi ich zadowolenie.
To co On robi, w tym zadowoleniu, to jest Istota duchowa, która ściąga
Boską Obecność z góry. To jest ugruntowane, światło tych ludzi przenika. Bruno
ręce składa, siada koło nas, przybiera formę taką jak my, formę ucznia, jest uczniem,
to jednak co zrobił, zostało, nie zamknął tego, stworzył i zostało i technika
zapomnienia - ta moc wie.
Z góry przychodzi inna postać, jest to Jezus, On ma wiele twarzy.
On jest tylko symbolem pewnej energii. Z jednej strony chciałby Bruno Gröninga
wziąć za rękę, ale tak naprawdę każdego z nas bierze swoją prawą ręką za naszą
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lewą i prowadzi nas. On jest bardzo wysoki, patrzy na ludzi, których Bruno objął
swoim światłem. Na głowie zaczyna Mu błyskać świetlista korona (jak na Statule
Wolności), promienie są złote, wyciąga lewą rękę trzymając nas cały czas prawą ręką
i to samo od razu się staje, to samo co w przypadku Bruno Gröninga, może trochę
gęstsze. Teraz klęka przy każdym z nas (jak ojciec, który chce coś poprawić przy
dziecku) i poprawia jakby guziczki w miejscu naszych czakr, dotyka główki i coś się
zaczyna dziać, jest dziwne połączenie.
Teraz każdy z nas robi to, co robił Bruno Gröning, wchodzimy w Jego postać i
przeżywamy dokładnie to samo. On zostawił energetyczny ślad, który jest żywy i
jego ślad, jego obecność jest naszą obecnością (każdego z nas). Będziemy czuć jak
byśmy to sami przed chwilą zrobili, choć to On zrobił. Jest wspólna część w tym
świecie, która jest nasza osobista, to jest wspólne. Tak jest w ciele Chrystusowym to
się dzieje, a On działał Duchem czyli z poziomu Ciała Chrystusowego, Ducha
otwierał przestrzeń dla pasm Boskich.
My to samo, tak jak byśmy w ten uniform, w te energie, ten ślad weszli,
patrzymy w górę, jak czujemy, że otwiera się światełko, rozkładamy ręce i
ta energia płynąca z góry - od nas zależna - obejmuje ludzi. Czekamy na
skondensowanie się światła, by przejawiła się ta moc z góry.
PozaRzeczywistość jak zaczyna działać - ponieważ to się nagle pojawia, więc
nagle pojawiają się w naszej Całości czy Wszechrzeczy ślady tej Siły z Poza
Rzeczywistości w postaci Boskiego promieniowania, tej złotej energii i to
przenosi to.
Po zrobieniu tego, Jezus znowu chwyta za lewą rękę, sadza każdego na
swoich kolanach, On i stoi trzymając nas za rękę i siedzi trzymając nas na kolanach,
jak małe dziecko, każdy z nas jest tym małym dzieckiem. Chwyta naszą lewą rękę
i podnosi tak, jakby uczył małe dziecko swojej techniki. Podnosi swoją
dłonią naszą dłoń i mówi, „rozświetl”. Patrz - pokazuje na główce - to są
promienie (jakby powiedział: to są twoje włosy - ale symbole czegoś - a to są
promienie). Mówi: patrz, to ty i z twojej dłoni płynie to światło, które ich
przenika (tych ludzi) i wszystko już robi, widzisz, już to jest zrobione
(tak jakby król syna uczył).
Teraz mówi, patrz Mama i tam widać postać Marii, która idzie od góry widać
twarz w chuście, ale widać od brzucha to już jest energia spływająca falami i Ona
jak idzie, to obejmie tych ludzi, to ich przenika i wszystko OK. - ale w Niej, w
środku Niej widać tysiące modlących się ludzi, tysiące ludzi, którzy wyciągają ku
innym ręce i uzdrawiają, cały „przemysł uzdrawiaczy” posługujących się duchową
energią. Oni też na tych ludzi działają.

Przekaz: „Chcemy wam powiedzieć, że wszystko to, co przed chwilą

zobaczyliście było poprawne, choć widzenie było w 70% tego o co chodziło (u kogoś
80%), sens jednak został wyłożony. Macie w sobie uruchomionych siedem głównych
ośrodków. To co nazywacie życiem fizycznym - naprawdę podstawą waszego tu
istnienia - jest zgromadzone jakby w przestrzeni pierwszego czakramu. To co
nazywacie światem energetycznym jest tym drugim guziczkiem, który dotykał Jezus
- to jest przestrzeń energetyczna. To co nazywacie światem duchowym, to otwarcie
waszego serca jest tym trzecim guziczkiem - czyli przestrzeń duchowa jest
umieszczona na wysokości serca, w czakramie czwartym. Trzeci czakram jest
pominięty, on nie ma tutaj (jakby) znaczenia. Potem pokazują piąty czakram i
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mówią, że tu, łącznie z trzecim czakramem jest uruchamiana nasza Rzeczywistość,
tu jest ta nasza sprawczość, to dzięki czemu nadajemy czemuś nowy wzór. Nasza
obecność jest na wysokości czoła - jest zorientowana na szóstym czakramie, a
nasza świadomość - w siódmym czakramie, który jest nad głową. Jeśli te
wszystkie czakramy są ze sobą pięknie połączone wtedy pojawia się Życie. Wtedy,
jak rozkładamy ręce, to całe nasze ciało uruchamiają, ruch. Życie jest ruchem, czyli
cały czas cząstki się zmieniają, zmienia się ich postać tak jak świadomości i obecność
tego chce. Pokazują, są światy, w których tempo zmian jest, o nieskończoność
wolniejsze niż u nas. To zależy od ruchu. Strumień Życia jest ruchem. Ruch i
przyspieszenie to cecha Strumienia Życia (Ruch, a Życie to jest to). Jak rozkładamy
wtedy ręce, to my wprowadzamy zmiany naszą wolą, to obecność i świadomość
uruchamia coś wolą. Wola może być fizyczna, energetyczna i duchowa, wola
przetrwania, wola tworzenia i wola pomagania. To jest Życie”.
W ten sposób, jak człowiek jest gotowy, uruchamia tych siedem cząstek i
otwiera światło. Bruno Grönning w ten sposób, poprzez odczuwanie współistnienia z
tymi ludźmi, poprzez uruchomienie już miłosierdzia, nie stawiał sobie żadnych
przeszkód, oprócz pewnych chorób, czasami zwątpienia, bo nie miał całej
przepustowości (80%), ale to i tak bardzo dużo. On jak był w tym stanie - i my to
samo możemy zrobić - otwierał przestrzeń duchową umożliwiając cząstkom Boskim
zejście. Tych cząstek nie było dużo, a mimo to działanie mocne, On polegał na Sile
Wyższej.
Teraz pokazują Jezusa. Jezus odkrył w sobie przejście i On już Boskość
w sobie uruchomił. Dlatego nie potrzebował techniki Bruno Gröninga. On sam
wyznaczał sobie rolę. Jak podnosił lewą rękę, to On Syn Boży uruchamiał
w paśmie duchowym to, co było potrzebne, to samo leciało, ta
Wszystkomożliwość. On był Wszystkomożliwością.
Bruno Gröning otwierał pole dla Wszystkomożliwości.
To są dwie techniki, którymi każdy z nas może się posługiwać, tylko
niech zobaczy jaka jest jego czystość. Oni pokazują to tak, po takiej
modlitwie przepustowość nasza jest pełna, ale każdym niewłaściwym
słowem, myślą i czynem zabarwiamy się w ciemnych barwach i już przez nas
nie przechodzi całkowicie światło. Tworzą się bloki, nie jesteśmy pełni. Bruno Gröning
zapewniał przepływ światłu w 80%, Jezus sam był światłem i On się nim posługiwał,
był Światłością.
My musimy utrzymać stan Światła w sobie, być światłością dla
samego siebie (to najważniejsze dla nas), nie brukać się niczym co jest
niskowibracyjne. Te trąby, te dźwięki, które ugruntowywały to wszystko,
doprowadziły do tego, że ta scena, przedstawienie jest trwałe. Każdy z nas, jak tu
będzie wracał, będzie mógł odtworzyć to wszystko, przynajmniej na potrzeby działań.
Jak wyjdzie stąd i wyśle niewłaściwą emocję, myśl do kogoś - to znów będzie powoli
szarzał. Tu można, przy okazji, się odradzać.
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Pokazują jeszcze wizerunek Matki Boskiej, jest to Duch Św., który
wszystkich przenikał i to jest typowe działanie dostępne każdemu
człowiekowi z poziomu Ducha. Każdy kto się żarliwie modlił
(obojętnie do kogo), jeśli to były szczere intencje, to modlił się do Wyższej
Siły duchowej. Jakaś ikonografia, która przejawiła się przez jego umysł, po
pełnym zaakceptowaniu, ułatwiała kontakt z tą Siłą Duchową. Zawsze jest
to kontakt z naszym osobistym Ojcem czy Pra-Ojcem czyli z naszą
najwyższą cząstką duchową i ona tam obecna korzysta z mocy Całości, z
tamtych przestrzeni. Czy klęknięcie na brzegiem morza czy w świątyni
zawsze to ty otwierasz się w przestrzeni duchowej. Czasem misteria są
potrzebne, jest nam łatwiej przekonać umysł, że potrafimy to zrobić.
Symbol Matki Boskiej, ta technika pokazała, że jest to proste i dostępne
każdemu człowiekowi. Stąd biorą się cuda w różnych miejscach. Ludzie klęcząc przed
„cudownymi” obrazami, ikonami, sami w sobie uruchomią, niczym w efekcie placebo
siłę duchową, która potrafi wiele zmienić, uzdrowić czy naprawić ścieżki losu. To jest
dostępne każdemu człowiekowi.
Metoda
Bruno
Grönninga
pozwala,
tu
jest
wyjście
w
PozaRzeczywistość, otworzyć przestrzeń poprzez jej rozświetlenie dla
działania tamtej strony.
Jezus odczuł, że jest obecny i świadomy, i z tamtej i z tej strony i On
już uosabiał w sobie w tej Całości, tutaj cząstki Boskie PozaRzeczywistości
i to On sam z siebie zmieniał - bo chciał. Światłem był cały czas.
Te dwie techniki (Bruno i Jezusa) niedostępne są ludziom, którzy klęczą,
którzy przez swoją niedoskonałość nie potrafią niczego takiego zrobić, ale mogą
skontaktować się ze swoją Wyższą Siłą Duchową i też poczynić cuda. Wszystkie te
techniki Bruno Grönninga, Jezusowa i Duchowa wprowadzają zmiany w płaszczu
duchowym, stamtąd schodzą one w przestrzeń energetyczną dokonując cudów w
materii fizycznej. Nie jest powiedziane, że ich skuteczność jest różna,
wszystko zależy od zaangażowania, od wiary, rytuału, od ustawienia się
pod to działanie.
Jeśli chodzi o uzdrawianie, o nasze wzrastanie duchowe, wszystko zastało nam
wyłożone. Zamykają dział uzdrawiania. Techniki zostały zapisane, dzięki czemu
będziemy mogli -tak jak dzisiaj zostało to wkodowane w nas - tu wejść, siąść na
kolana Jezusa albo wejść w ciało Bruno Grönninga - jak zwątpimy - i zadziałać.
To co tutaj przerobiliśmy, odbywa się w Koszarach, w Sali ćwiczeń, tam są te
przestrzenie, tam nas zabierają na tego typu doświadczenia. Ważne, by połączyć
to zawsze z Wieczernikiem, ponieważ tam, w Świętym Grallu znajduje się
dokładnie to samo Światło, które tu uruchomiliśmy w ludziach, by zaszły
zmiany.
Znowu jesteśmy na rynku, widać tę czarną piramidę, a w niej ta Postać i tam
są te oczy. Mówią: „ Widzieliście 3 zbroje, białą – Bruno Grönninga, czy Matki
Boskiej, złota – Jezusa, a tutaj jest wasza czarna, a dostęp do niej mają (będą mieć)
tylko wytrwali. Ten, kto tu dojdzie i wejdzie do tej piramidy (przez ściany) odnajdzie

Skrypt warsztatów autorskich Z.J. POPKO rok 2013 © www.popko.pl

101

samego siebie. Tu jest moc, które kruszy zwątpienie. Ten, kto się w tej mocy obudzi,
będzie potrafił wprowadzać zmiany we wszystkim”. Ta Postać to jak Bóg ciemnej
strony, ma wiedzę, potęgę całego wszechświata.
U góry pokazał się Młodzieniec, Pan Bożych Zastępów - On patrzy. Tu się
dochodzi dopiero wtedy, kiedy jest się Jezusem, Duchem Św. i tą Czarną Postacią.
PBZ wszystko w sobie skupił, wszystkie moce i dlatego mógł sobie pozwolić na to, by
zejść na ziemię i być prawdziwym człowiekiem. Dopiero, kiedy to się spuentowało na
poziomie Bogów, mogło wyrazić się tutaj - w normalności (zawsze widzieliśmy 3
zbroje).
Te sceny możemy rozwijać w swoich indywidualnych modlitwach.
Wróciliśmy na wzgórze (wysokie), z którego w oddali widzieliśmy morze.
To morze wznosi się ponad wzgórze. Wielu z nas bieleje, kładzie się na piasku i
zasypia. Biel nasza i morza łączy się w ludziach (tych na dole). Oni nie widzą tego co
zachodzi, ich komórki się odradzają, DNA się zmienia, przybywa nici, życie im się
zaczęło wydłużać, chorób mniej itd., zaczynają mieć nadzieję. Czyli i Ocean Mocy, my
sami zeszliśmy tu po to, by im było dobrze. Pokazują świat przyszłości, hulajnogi
jeżdżą poruszane wolą, obecność człowieka wystarczy by to szło. Nie ma potrzeby
podróżowania z miasta do miasta, chcemy z kimś porozmawiać, łapiemy połączenie,
wyświetla się on nam i rozmawiamy.
Jest jakiś dom jak Biały Dom w Waszyngtonie, z którego można się przenosić
w inne wymiary, ale ciało fiz. zostaje.
Pokazują 3 postacie : złotą, białą i czarną, to są 3 różne postacie i są one z
naszych czasów, wszystkie już się urodziły, dwie są dziećmi i jedna jest dorosła. One
spotkają się w potężnej mocy, ich ręce się złączą i powstanie światło gęste, jak
plazma. Wbity został taki biały metal, połyskujemy platynowo z lekką czernią i jak
powstała plazma, z połączenia tych energii, to na tym „kiju” się utrzymała niczym
latarnia i świeci. Cały ten świat jest w ten sposób napędzany, cała energia stąd
pochodzi, na wzór tego co wymyślił Tesla. Ludzie, którzy tego dokonają już się
narodzili. To się stanie w przyszłym stuleciu. Będzie darmowa energia. Oni to
uruchomią. W jelitach ludzi pojawiają się takie roślinki człowiek będzie czerpał
energię bezpośrednio z powietrza czyli nie trzeba będzie jeść na poziomie fizycznym,
energia będzie w człowieka wpływać. Będzie program, który będzie sprawdzał ciało
każdego człowieka i jak będzie nieprawidłowo zachodzić, od razu będzie temu
zapobiegał.
Przyszli jacyś strażnicy, to ci co byli przy tej Czarnej Postaci. To są goście
wymagający.
Na ziemi – płaskiej - coś się otworzyło i żółtawe, złoto-białe światełko
wytrysnęło niczym lampka o średnicy kilkunastu metrów, zaczęło świecić, snop jak w
reflektorach, obraca się wokół i ukazuje to, co się znajduje i ci ludzie, istoty, które
muszą zmieniać, idą w trudne warunki, to jak światło pada, to one wszystko widzą i
mogą wtedy przejść. To światło w nas ma błysnąć, my możemy być przejściem dla
nich. To światło tu jest dla nas i nas przenika, chce doprowadzić do tego, byśmy byli
przejściem dla tych istot. Są one ciemne, ale to są nasi do specjalnych zadań.
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Kiedyś mówili, że nasi najwięksi przyjaciele wyglądają jak demony,
wykoślawione palce, dziwnie wyglądają. Ci też tak pokracznie wyglądają, a są to
bardzo uduchowione Istoty, że nie da się porównać z czymkolwiek tu - to ratownicy.
Będą naprawiać, to się wiąże z powierzchnią ziemi. Ta Postać z ciemnej piramidy
wyjdzie, przejawi się jak wszystko będzie gotowe. Zacznie się bój w świecie
energetycznym. My też cali ciemniejemy, stajemy się czarni.
Stajemy się pomnikami, rzeźbami. W księdze pokazują nas - tzn., że już
podobnymi rzeczami zajmowaliśmy się, i możemy odnaleźć się w historii, na tej
Planecie i poza tą przestrzenią fizyczną. Będąc tamtymi postaciami umieliśmy coś
robić i to w nas teraz wkodowują, byśmy to teraz potrafili: niezłomność, wytrwałość
- odbudowują coś w nas co zaważy na naszej postawie, naszym zachowaniu,
kontaktach z ludźmi, na postrzeganiu Rzeczywistości, odnajduje się w nas coś, co
zostało utracone.
Pokazują znów tę Czarną Postać, podpowiadają, że jak będziemy mocni, to tę
pierwotną cząstkę też w sobie odnajdziemy, ale tą pierwotną cząstkę może w sobie
odnaleźć tylko człowiek totalnie duchowo odbudowany, a zarazem nieistniejący, tzn.
już nawet w przestrzeni fizycznej nie zwracający uwagi na pewne rzeczy. Jak to się w
nim obudzi wtedy podnosi rękę, tamci dwaj podchodzą i zaczną się zmiany w
przestrzeni tej planety, one będą mieć wymiar kosmiczny. To jest droga, którą
powinniśmy kroczyć. Tu się zaczyna indywidualne doświadczenie każdego z nas, a
nie we wspólnej modlitwie.
Jest Bruno Grönning, Jezus, Matka Boska i tłum klaszczących nam postaci.
Ten stan modlitwy zostaje, otwieramy oczy, ale nie wychodzimy. Gdy
przychodzi do działań, jesteśmy cały czas aktywni jak Bruno, jak Jezus, jak Duch
Św., to jest w czas. Jak nie jest w nas, wchodzimy w tę postać, bo Oni to zakodowali
i działamy.
Z tej modlitwy postarajmy się już nigdy nie wyjść, bo tłum istot dalej czeka,
przychodzą następni i będzie potrzebne działanie. Stańmy się Światłem,
modlitwa ta ma trwać.
Koniec modlitwy
Trzeba mieć 700 wcieleń, by pomagać innym.
Sprawdzić: ile potrzeba wcieleń, by wyjść z tej przestrzeni.
Częścią Księgi Stworzenia jest rejestr, to nasze akta.
Zajrzeć z jakiego kraju jesteśmy, czy jesteśmy w zbiorze Zbyszka.
Zbiór rejestrów.
Sprawdzić: czy ktoś jest w moim rejestrze, jeśli do 20 % to oszust, zerwać z
nim kontakt.
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Przyszła moc do zmian. Każdy inaczej wypowie swoje imię.
Tam gdzie świadomość, tam obecność, chodzi o to, by świadomość była w tronie
duchowym. Obudzenie się w trzonie duchowym daje moc.
Potrzebne jest szczere, gorące pragnienie, by przyszła scena.
Sprawdzać : w ilu % jestem przygotowany/a do uzdrawiania, chodzenia po wodzie
itd.
Wejście w doświadczenie to zrozumienie. Doskonałość – totalnie czysty,
obserwujący Duch.
Ciało fizyczne musi być zdrowe, by nie blokowało energii. Najważniejsza w komórce
jest błona komórkowa.
Rejestr mówi o tym jaka jest prawda o nas, to „coś” jest zapisane,
jacy jesteśmy, co zamierzamy.
Poziom 9 - to przestrzeń styku świata energetycznego i duchowego.
Wejście w przejawianie się, by stało się to co ma się stać. My stajemy się
drogą dla drugiego człowieka do szczęścia, miłości itd. Wchodzić w przejawianie się.
Uruchomić Wolą stan Jestem, budować swoje imię, by wejść w PozaRzeczywistość.
Indywidualność musi być potężna, ale Boska.
Duch Święty umożliwia bycie obecnym i świadomym w każdej cząstce naszej
przestrzeni. Jezus korzystał z 7 cząstek Boskich. U nas obudził się 5-ty poziom
rzeczywistości duchowo-energetycznej.
Wszystkomożliwość należy do PozaRzeczywistości.
Umysł czasem potrafi być zwodniczy, a czasem potrafi iść właściwą drogą,
natomiast gdy jest włączona co najmniej Świadomość i Jaźń, przekaz jest dobry,
choć ta droga nie musi zaistnieć. To jest tylko ewentualność.
Sprawdzić szansę, podkreślić, by zaistniało (jeśli tego chcecie), to zależy od mocy.
Sprawdzić szansę.
Sprawdzić objawienia, proroctwa (skala 20).
Pomagaj ludziom, ale żyj dla siebie (z przekazu).
Bezinteresowność to przymiot Ducha.
Na poziomie fizycznym może to być poparciem pasożytnictwa. Nie ma uzdrawiania
jak ktoś próbuje szantażować, trzeba go czegoś nauczyć.
My specjalizujemy się w uzdrawianiu duchowym - czyli w działaniu światłem.
Mamy iść tą drogą i uruchomić to na maxa. Jak się w Źródle uda obudzić Całość to
Całość będziemy mogli w ludziach kodować.
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Odczyty osób :
„0”-mocy - wtedy wszystko wchodzi w nas, przepływa, osoba zaczyna tracić
tożsamość, znikają marzenia, możliwości (jakby stan umierania).
Przyczyna: 70 % programy (wprowadzone), od prowadzącego i grupy działa świat
emocji na poziomie 2 - to są niskie wibracje, forma opętania emocjonalnego, spadła
chęć do życia. Ławka Zwierzeń oczyściła.
Wzrośnie wola życia, wola walki, programy na nią nie wpływają.
Pamiętać o „tankowaniu” światłem.
Wola, chęć, uruchamiają świat energetyczny, a ludzie, jak żyją w iluzji - bo
zwodzenie się tu zaczyna, czyli objawienia zwodnicze - to jest dramat, a oni myślą, że
to jest dobrze. Dlatego trzeba wszystko sprawdzać, bo my też możemy być w iluzji.
Jak blokować działania ludzi, którzy są bez duszy?
Cała rozgrywka jest w morzu energetycznym i cały czas tutaj funkcjonujemy.
Jak kogoś zabezpieczasz to zabezpieczasz na powierzchni wody. Jeśli on, po
oczyszczeniu wyskakuje na powierzchnię wody czyli są fajne energie, to on widziany
jest pod powierzchnia otoczony białym jajem (to jest duchowe białe jajo) i to jest
totalna ochrona. Ale jak on - bo nie pracuje nad sobą - wejdzie w negatyw do
drugiego człowieka, uruchomi te energie, to on wszystko co jest poniżej zera szczególnie gdy wchodzi w strumień czyli w wodę, tworzy kanał połączenia z drugim
człowiekiem w wodzie, w prawach energetycznych - on dokonał wyboru i tamte
prawa go obowiązują (nienawidzi itp.), wtedy ochrona nie działa. Wtedy Dziupla nie
działa. Uspokoić się wycofać, uruchomić urządzenia, by ją najdłużej wytrwać nad
powierzchnią wody.
Na wahadełkowaniach, jak ktoś tworzy nieuczciwie iluzję, ona wchodzi. Wtedy
postawić przy sobie Jezusa - czyli tu są te pasma i iluzja nie wejdzie - jesteś z nimi,
ale nie dasz w siebie wejść, tylko te czyste, przez Jezusa przechodzące pasma.
Przy przemianie są różne sensacje, niekiedy nawet przytomność tracili, szok
energetyczny.
Jeśli obiecałem sobie, że jestem pozytywny, a zaczynam żyć nienawiścią, to
jak tego nie dostrzegam? Chyba, że nie przepracowałem pewnych rzeczy i życie
nienawiścią mi odpowiada.
Wczoraj Zbyszek miał kontakt z Osobą z czarnej wieży (piramidy). Kiedyś
pokazano jak ciemność wysłała największego swojego zawodnika do zabicia Boga, to
on tam był (w piramidzie).
On jest po nasze stronie, ale te moce tamtej strony, które w nim tkwią
sprawiają, że czuje się przy nim potęgę ciemności. On to wszystko w sobie ma i
wykorzystuje w jakim chce celu, bo przeszedł na tę stronę, budował te wszystkie
światy. Czuje się moc tamtego prawa. Jak ktoś ten element w sobie uruchomi to jest
wojna - wojna z systemem. System się zmienia, ale część ludzi, która jest w
systemie, będzie gotowa poświęcić gatunek, by swoje pokazać. Tym ludziom trzeba
uzmysłowić (jak to pokazał Zeus), że nie ma przed Nim ucieczki, dlatego wiele osób
będzie gniło w powietrzu.
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Odpowiedź na pytanie z sali: jak dziecko idzie do komunii rozświetlić księdza.
Studnia (w odczycie) to ciemność z poprzednich wcieleń.
Bycie w boskości – dawanie miłości, radości leci cały czas.
Bycie w Rzeczywistości, w błogosławieniu, w boskości, w przepływie.
My to jest obecność i świadomość, to czysty zapis, to nie jest duchowe, to jest w
Bogu.
Sprawdzamy na jakim poziomie funkcjonuje obecność i świadomość.
Tam, gdzie jest obecność i świadomość taki jest człowiek.
Jak nie ma wejścia w przestrzenie duchowe trudno jest wyjść z nałogu, palenie
papierosów, zastosować technikę załamania.
5% obecności i świadomości to nieistnienie. Wejść do tunelu, na końcu jest światło.
Odczyty, sprawdzamy :
-

iluzja rzeczywistości w %, ile tej iluzji narzuca sam (z lęku, braku odwagi ).
psychika ciała egzystencjalnego
ciało egzystencjalne ile w EJ ile w EP
zdrowie ciała egzystencjalnego (w %)
w ilu % ciało egzystencjalne wpływa na nałóg (palenie).
nawiedzenie może dotyczyć wnętrza (osoby), a nie tylko zewnętrza

Nawiedzenie – coś weszło, opanował przestrzeń, wewnętrze to rój, wtedy siada
zdrowie. Nawiedzenie może być astralne
Urok – energia tej osoby weszła z całą psychiką w nią (niego)
Nacieki – najczęściej atakują stawy, układ nerwowy, dysfunkcja mózgu
Pal – robią tylko pozytywnym, by ich wykończyć.
Wyczyszczanie (oczyszczanie) - sprawdzać na skali poziomów duchowych,
jeśli przekracza poziom 18 jest OK, jak nie jest blokada, albo nie poszło lub
nie można czegoś zrobić.
Umysł to nie jest wróg, tylko tak działa przez programy, ale można to
wykorzystać do własnych celów.
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Wszystko co przeżyliśmy jest zapisane w kryształach, na taśmach, na pięciu
poziomach wibracji i sprawdzać :
1 – tylko to co ciężko wibruje
2 – kaseta otwarta – osaczenia, oprogramowania choć nie czuje już bólu jak
w pierwszej
3 – to wyższa wibracja, nie ma zbudowanej przeszłości na poziomie 3
(zamiast 2- giego ).
4 – taśma duchowa mistyka
5 – taśma Jezusa
Zapis to film, który kręcimy, a nie info.
Przeszłość przerzucamy do przyszłości, ale jak nie ma przerobionego 1-7 to
nadajemy tą samą wartość, która była.
Wszystko to, co zachodzi przy zamkniętych oczach jest w pełni wartościowe,
to jest zapis, to ratowanie.
Zmiany i odczucia poprawne będą wtedy, jak zostanie przekroczony próg
zintegrowania - czyli pragnienie po sercu. Intencje musza być szczere.
Sprawdzać: prawdziwość intencji.
Pokochanie życia, siebie, wchodzenie do Jeziora Radości – nałóg spada
Sprawdzać: w ilu % osobę kształtuje Rzeczywistość, w której są ludzkie cele.
W działaniach duchowych zastosować technikę Wszystkomożliwości.
Bóg ma prawo zmian, by uczynić cud.
Po drugiej stronie nie ma czasu linearnego. Działać o dowolnej porze, to się
komasuje np. 3 osoby, Grupa Świetlanej Rodziny może działać z różnicą 2-3 godzin
(zacząć wcześniej lub później i wskoczyć).
Wchodzić do Świątyni Serca, Jeziora Radości, Wzgórza Słońca, Zdroju Życia,
dać się prowadzić, nie narzucać techniki. Będą wstawiać w to co według Ducha jest
dla nas potrzebne. Chodzi o uruchomienie w sobie aktywnych cząstek Boskich.
Sprawdzać: w ilu % uruchamiam działanie z pozycji Ojca, Pra-Ojca.
Na poziomie fizycznym możemy odnaleźć Własny Dom - mieszkanie po drugiej
stronie.

`

Być w błogosławieniu
Być w Strumieniu Duchowym Życia - sprawdzać w ilu % jesteśmy
Być w przepływie
/
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Przyjeżdżamy na warsztaty dla Boga, a tu jest (w Rusinowicach) przejście by
być bliżej „tam”.
Czarna Matka Boska – Duch Święty.
Nastąpiło połączenie umysłu, uwierzył, że jest, wierzy że Duch Św. (a on nim rządzi)
może działać jako program, będzie to wspierał
Bycie w boskości – do przerobienia
Nie módlcie się za siebie tylko za tych, którym nie możemy pomóc tylko
wtedy pomoc dla nich przyjdzie przez nas. To ścieżka do szybkiego
rozwoju.
Cząstka pierwotna – to co jest w Bogu, zmienia szyfry, w Strumieniu
My, mała Rada Starszych, pierwsze powstanie, Strumienia między Rzeczywistością, a
nami. To co się dzieje to poziomu Ducha i ducha Całości.
Cząstka pierwotna – zapis zmienia szyfry w Strumieniu, dlatego weszło się głębiej na
poziom wspólnej info. Powstało dzięki temu pasmo rekonstrukcji (to jakby kopia
energetyczna człowieka), wizja energetycznej nakładki na człowieka całej jego
doskonałości.
Sprawdzać, w ilu % weszłam na koniec tej drogi ( pod kątem Jezusa ), odnalezienie
się w stosunku do Jezusa, odnalezienie się w tym końcu
Informacje, które przychodzą do nas:
pewne – nekrologi
prawdopodobne – prognoza
reszta – kłamstwa
Sprawdzić: o ile w nas wzrosła intuicja energetyczna i duchowa, ile była.
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Wahadełkowanie Warszawa 17 kwietnia 2013 roku
Modlitwa 1 – skrót :
Wydobywać będziemy samo światło, obecność i świadomość. Jest iluzyjny
obraz Ducha płynącego w tunice (jak w filmach). Ten Duch nie ma kształtu
człowieka, a niby ma, to jest Świadomość i Obecność Boża. Czuć Obecność Istoty
Wyższej. Pozwolić sobie, by To gęstniało. Jest to, przenika - odczuć TATĘ, OJCA
WSZECHRZECZY. To, ON, tak wygląda. Pływa, przesuwa się. Na obraz i
podobieństwo Boże został stworzony Duch ludzki, który jest też formą istnienia,
obecność i świadomość tak się nam przedstawia. ON JEST jakby my w NIM, ON w
nas, odczuwać to, w znany nam sposób.
Możemy poprosić GO o takie zamanifestowanie się, by rozpoznać w
tłumaczeniu, np. ujrzeć Postać, która głaszcze po ręku, po głowie jak fizyczny ojciec.
To jest sekretna chwila dla naszego kontaktu z NIM.
Zbyszek odczuwa jakby jego duch leciał radośnie do OJCA.
Bóg ciężko pracuje, żeby wszystko było dobrze i cieszy się, że może nas
dotknąć tak, żebyśmy my o tym wiedzieli.
Jak położył na nas rękę czy przytulił to będzie to trwać. Ta Ręka nie zniknie, to, że
się siedziało na kolanach, nie zniknie, cały czas będzie trwać, jak byśmy mogli cały
czas tego doświadczać (tylko znieprawienie może skasować to).
To JEGO Obecność. My wtedy jesteśmy cząstką JEGO Świadomości na tym
poziomie czyli my tu, przy tym złączeniu, z otwartym widzeniem jesteśmy JEGO
pełnoświadomym elementem, bo ON tu już jest obecny, przez ten dotyk, przez to co
utrzymamy.
”Pozwól im odczuć MÓJ SEN” czyli tak, jakbyśmy mieli leżeć koło NIEGO, przy
NIM i marzyć, zobaczyć jakie marzenia przy NIM będziemy mogli snuć, ON obserwuje
je. Powiedzieć, jak własnemu Ojcu co chcemy, by się stało, jak małe dzieci mówią do
ojca. Nie będzie nas oceniał, bo ocena nie istnieje tutaj.
Marzenia przy NIM to jest przeciwwaga tego co robią ludzie, którzy SA biedni, przez
system wykończeni, przypomnieli historię o białym murzynie, albinosie, są zabijani
dla szamanizmu. Przeciwwagą tego jest powiedzenie OJCU, co chcemy, by się stało,
nasze marzenia, a ON poprzestawia klocki, podpowie jak to poprawnie powinno
wyglądać. Zrobi to tak, jak to powinno być i poczujemy to.
Zaczyna się połączenie z OJCEM, bo wszystko to co się dzieje, jest możliwe
tylko dlatego, że pojawia się część naszego Domu z tamtej strony (pokazują
fragment budowli), tu chodzi o energię, o stany, które są z tĄ przestrzenią Domu
naszego związane i tu jest połączenie. Dlatego możliwa jest ingerencja BOGA w to,
co chcemy, by ON nam poprawił.
Budzi się część Domu. Dom oznacza powrót do naszej mocy (też), więc jak
część Domu budzi się, to budzi się też w nas część mocy naszej. Niech ta moc Domu
nas przeniknie (i działamy).
Skrypt warsztatów autorskich Z.J. POPKO rok 2013 © www.popko.pl

109

Ta energia wygląda jak kamienie, to materialne, to działa na poziomie
rzeczywistym. Moc Domu naszego, pierwszy raz to czujemy. Jezus obudził to w
40% to są te cząstki aktywne Boskie w Nim.
Sprawdzamy: ile uruchomiło się w nas, w ilu % obudziliśmy Moc Domu Swego.
To po drugiej stronie to jest nasze.
To wzbudza światło. Tu działanie jest z Poza-Rzeczywistości.
Teraz już można będzie działać swoją mocą, tak jak Jezus działał.
W odczytach sprawdzić aktywne trwałe obudzenie, ono rośnie, ale zależy od nas,
pracuj na sobą.
Jeśli się OJCIEC do nas odezwał, znaczy, byliśmy godni.
W działaniu wchodzimy w Rzeczywistość, jak jesteś tu, to możesz.
Koniec modlitwy

Modlitwa 2 – skrót
Jak będziemy tam wchodzić, musimy mówić o jednej rzeczy: mamy odzyskać
ile tylko można ze swojej Boskości. Gdy to się stanie, to wola i reszta też wzrośnie. W
Domu Swym jesteś Bogiem. To jest wszystko zawarte, ten Dom Nasz, te granice to
wszystko jest tu obecne. Coś się z nami stało i to się tu przejawia, to jest
Rzeczywistość, to zawsze było, tylko trzeba było osiągnąć jakiś poziom głębi, by i tu
się znaleźć. Jesteśmy w obszarze Domu Naszego. Jest tu jakiś młody człowiek, on
jest. My odczuwamy stan istnienia, wtedy czujemy, że żyjemy (kocham, jem - to
żyję). To cały czas funkcjonowanie w Strumieniu Życia, a tu, on jest, on czuje, że
jest, to stan dla nas niezrozumiały.
W tym „Jest”, ja nic nie muszę. Nie będzie kary, że nie pomogę, ani nagrody,
że pomogę, Ja Jestem. Reszta to iluzja tworzona na potrzeby wymuszenia zmian. Tu
można śnić o wszystkim. Te sny stąd przeżywa się na dole. Jak tu jesteś, to stajesz
się obecny w niższych światach energetycznych, energetyczno-fizycznych i świadomy
tych zmian. Marzenia od razu są realizowane w niższych powłokach, czyli w
Rzeczywistości. Jak tu wyciągnę rękę i uzdrowię (poziom uzdrowiony) to powinno to
przejawić się tam, w niższych wymiarach. To co tu zrobię, tam powinno się stać – „to
co na górze to i na dole, to co robimy jest już zrobione, tam gdzie jesteśmy tam już
byliśmy - czyli w Domu Swym, a gdzie nas nie ma…”.
Uzdrawiamy w Domu Swym, bo jak to tu jest zrobione, to musi być
przejawione wszędzie.
Koniec
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RUSINOWICE 20-21 kwietnia 2013 :
Jak odczytywać ludzi nie wchodząc w iluzję, jak poznać tę technikę, by można
było to sprawdzać, byśmy wiedzieli, jak między nami - gdy komuś ufamy- dochodzi
do bandytyzmu energetycznego, wpływania na odczyty, błędnych podpowiedzi.
Musimy znać ten mechanizm i z czego to wynika, bo prędzej czy później jeden
drugiemu z nas to zastosuje, lub w jakimś stopniu stosuje (zaczyna się narzucać
własny sen osobom, wykorzystuje je na poziomie fizycznym czy energetycznym). Jak
my funkcjonujemy - to jest nasza osobista sprawa, ale jeśli ktoś działa na rzecz np.
grupy, czy prowadzi stronę internetową czy organizuje warsztaty i tam jest
nieprawidłowość to ludzie to kojarzą ze Zbyszkiem i są bardziej ufający, a wtedy idą
potężne strzały i chodzi o to, by ten mechanizm wpływania na innych poznać.
Iluzja – jeden drugiemu przygotowuje nową Rzeczywistość, steruje jego
marzeniami, ustawia jego ścieżki życiowe, zwykle pod siebie. Nie ma tu takich ludzi,
którzy by myśleli o innych i dla ich dobra coś robili. Kiedy mamy małe dzieci staramy
się je wesprzeć, pomóc im - czyli ukształtować pod kątem wspólnego przeznaczenia,
gdzie tym dzieciom będzie dobrze, gdzie nie popełnią tych samych błędów co my.
Jest to też iluzyjne, bo dzieci muszą popełnić błędy, muszą sobie przypomnieć
wszystko to, co zrobili w poprzednim wcieleniu, jak w poprzednim wcieleniu miał
rzeźnię w której dręczył zwierzątka to i dzisiaj będzie zwierzątko kijem okładał i
powoli będzie odkręcał sam siebie i wtedy pomoc rodziców jest tutaj ważna. Tu
mówimy o stworzeniu iluzji w pozytywnym pojęciu, gdzie jedno odnajduje się - czyli
ojciec i matka, gdzie dziecko odnajduje się - z iluzji samego siebie, z tego, by w PWW
wspierać drugiego w doświadczeniu, a nie zamykać mu ścieżki do tego
doświadczenia. Jest to sprawa problematyczna, bo to wszystko zależy od sytuacji, od
charakteru, od postawy i te osoby, które w tych relacjach uczestniczą musiałyby być
prześwietlone.
Problem zaczyna się, gdy dorosła osoba w związku rodzinnym drugiej dorosłej
funduje iluzję - nie ma związku gdzie by tego praktycznie nie było. To jest ten sam
mechanizm kiedy tworzy się iluzje systemowe (rząd, który postawił granice, szkoli cię
na mordercę. Kiedy zabijesz wielu przeciwników - nie wiadomo czyich przeciwników,
bo jeden rząd wysyła swoich, by zabijali przedstawicieli, obywateli innego kraju, a
więc potwory siedzą u góry, natomiast ludzie żyją snem nie swoim, żyją w iluzji, w
której mają usprawiedliwione eksponowanie własnego bandytyzmu, zabijają innych i
cieszą się z plakietki – bohater narodowy ).
To samo mamy z iluzją kościelną, czemu „moherowe berety” nie zdają sobie
sprawy z tego, że cały kościół, system religijny to jest jedna wielka katownia
człowieczeństwa, ciągle kościół niszczy wolność, przyczynia się do mordowania również Islam, Prawosławie - główne funkcje w katolicyzmie sprawuje jeden bandyta
po drugim, wystarczy przyjrzeć się historii i faktom, by ponieść odpowiedzialność za
te słowa. System ten sprowadził do tego, gdzie ludzie w Imię Boga, a tak naprawdę
w imię kościoła (jeden człowiek śni grupą innych ludzi i wstawia ich do własnego
snu) szło się i mordowało innych ludzi - to nie brak tolerancji czy wrogość,
napastliwość. Przecież te grupy powołuje się na tworzone przez nich, czy przez tych,
którzy tworzą zręby kościoła, pisma, poprawki do Testamentu.
Kiedy szczuje się innych, nie świeci się przykładem tolerancji tylko morduje,
niszczy społecznie, wystawia poza margines, degraduje, to są dramaty. Tak działa
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iluzja, ale mamy też iluzję mniejszego kalibru - praktyczna, w zakładzie pracy, gdzie
bezwzględnie niszczy się innych i konkurencję i uchodzi za organ, dzięki któremu jest
lepiej: banki udzielają kredytów, a skąd mają na to pieniądze? To mafia, wielka
organizacja, która na wszystkich rynkach świata, we wszystkich gospodarkach
doprowadza do krachu, do uwalania malutkich, a nawet silnych, do prawdziwego
mordu ekonomicznego, okradają, niszczą, wyprzedają i stąd mają pieniądze, które
później pożyczają, a zwraca się dużo więcej. Dzięki temu, że pożyczamy na auta itd.
doprowadza się do śmierci wielu ludzi. Iluzja – bank to bardzo dobra instytucja, bo
tam możemy składać oszczędności, które pożyczą komuś i ten odda więcej, ale to
mały procent ich zysków, tak naprawdę niszczą gospodarki świata. Wszędzie jest
silnie narzucona iluzja.
Ten sam mechanizm jest w mediach, przez reklamy sterują rzeczywistością
itd., to jest czytelne. Mniej czytelne to jest w domu rodzinnym, gdzie oprawca
przygotowuje drugiemu mały obóz koncentracyjny, gdy ofiara wyrywa się z bólu - bo
nie potrafi wytrzymać - woli wycofać się z życia niż dalej ulegać oprawcy popełniając
samobójstwo. Iluzja jest tak silna, że przez pierwsze lata ten „oprawiany” nie zdaje
sobie z tego sprawy. Ten mechanizm to energetyka, na poziomie fizycznym tylko się
utrzymuje energetykę. Zawsze musi być człowiek czy grupa ludzi, którzy mają
potężną moc energetyczną (jak Hitler), jest to jakby ustawienie projektorów. Wtedy
te cele, marzenia w ciele rzeczywistym danego człowieka, a przede wszystkim w ciała
energetycznym (bo tu dusza jest wiodąca) człowieka zamieszczone są programy. Jak
ciśnienie jest duże, to leci.
Hitler miał około 100 km oddziaływania średnicy, zasięgu - Niemiec by nie
objął, ale wynalazł inny sposób, podporządkował sobie grupę, którzy też mieli moc
(ich okultyzm, rytuały, to co robili - dobrze się w tym orientowali) i ta grupa powoli
się rozczłonkowała i w ten sposób Hitler zagęścił swoją ideologią sztab i w ramy ujęli
cały naród, iluzja płynęła. Każdy kto tam był, powoli nasiąkał tym, co miał w głowie
Hitler. To samo jest w małej rodzinie, gdzie oprawca powoli podporządkowuje
drugiego człowieka, projektując mu, czyli wmawiając postawę życiową, kolory ściany,
zakup różnych rzeczy itd. wzór, model rodzinny - czynił z tego człowieka robota.
To samo działa też w świecie ezoterycznym. Świat ezoteryczny - ponieważ oni
mają świadomość posługiwania się energiami - w którym te sprawy są tak samo
widoczne jak za czasów nazizmu. W kościele trochę to jest skryte pod ideą Boga, bo
tam są takie potrzeby akcentowane, natomiast tutaj to bezwzględna walka o
wykorzystanie drugiego człowieka - i to nie tylko finansowe. Tu tworzy się solidne
sekty. Przychodzą, dzwonią rodziny pojmanych. W sektach tworzą iluzję, która dla
tych ludzi jest rzeczywistością, u ezoteryków pierwsze warsztaty kosztują np. 3.000zł,
każde następne 1.000-1.500 zł. Iluzja jest tak silna, że ludzie wierzą, iż to jest
półbogini. To samo u masonów i iluminatów. Tworzy się iluzję poprawności i w tej
iluzji ludzie w coś wierzą – ale, by to działało, człowiek najpierw sam wpada w iluzję,
a żeby wpaść w iluzję, trzeba mieć jakąś potrzebę. Potrzeba ta jest niespełniona,
więc tworzy się tę iluzję: najpierw wobec samego siebie - potrzeba autorytetu,
wykorzystania drugiego człowieka (taka też jest - mały Hitleryzm). Wtedy ten
człowiek tworzy wzór samego siebie i wierzy weń. Jak będziemy odczytywać tego
człowieka i sprawdzać, czy on ma rację, czy tak powinno być to odczytamy to - choć
przeczy to zdrowemu rozsądkowi. Jeśli jest iluzja, to ona się nasila, jest coraz
bardziej ekspresywna w przestrzeni energetycznej danego człowieka.
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Hitler przepromieniował sobie cały naród i w tej przestrzeni wszyscy wyrażali
tę iluzję jako prawdę (trzeba było mordować innych - bo to byli „odszczepieńcy” itd.,
ludzie uznali to za właściwe). Papież też „czyścił” - poświęcał im armaty.
Przyjrzeć się teraz musimy jak ta iluzja tworzona jest (w energetyce) w małej
ezoteryczno-kościelnej przestrzeni na potrzeby ludzi, którzy praktycznie szukają
wolności energetycznej, duchowej, próbują iść do Boga. Jeśli nie wiedzą jak to się
robi, że wszystkie przestrzenie są w nich, szukają ratunku na zewnątrz - do jakiegoś
pana - a tam są przygotowane pułapki. Nie spotyka się ludzi prawie, którzy nie żyją
iluzją samego siebie i dla innych nie mają przygotowanej iluzji programowej, na
dodatek jak będą odczytywać to wszystko poprawnie idzie, tylko, że to jest nowy
twór, który dopiero może zaistnieć. Jeśli wejdziemy w tę przestrzeń będziemy
również odczytywać bzdury.
Eksperyment z odczytem Pana X - zrobić mogą tylko osoby, które potrafią
się przenieść obecnością i świadomością do miejsca, w którym z nim wahadełkowali
(czas tu nie jest linearny) - w ostatnim pół roku. Te osoby w myśli, w głowie wrócą
do sytuacji znanej, znajdą się przy nim i wiedzą jak on mówi, i sprawdza jakąś osobę
np. Y. Pan X teraz mówi: proszę sprawdzić parametry pani Y, jesteśmy przy nim i
odczytujemy poziom duchowy, Energię Jedyną i Energię Przeciwną za okres
ostatniego roku: EJ 0, EP (-)11.
Gdybyśmy byli przy Panu X to odczytalibyśmy dokładnie to samo - czyli
uwierzylibyśmy w słowną manipulację, którą by do tego dorzucił. Już odsuwalibyśmy
się od Pani Y - a, że ona pomaga ludziom, to już tych ludzi można przejąć.
Jak my nad sobą nie pracujemy, to jak chcemy osiągnąć nasze cele, powoli
wracamy do siebie dawnego, czyli realizacja tych dawnych potrzeb musi być. Skoro
nie ma pokochania itd., nie pracujemy nad sobą, to stajemy się jako zwierze.
W kościele starzy kariery nie zrobią, w świecie ezoterycznym też nie - bo tam są
układy, mafia, gdzie wszyscy się znają i chwytają - nowy, który im nie służył, tu nie
wejdzie, chyba, że ma moc. Ci nie mają mocy, choć sądzą, że mają - ażeby nie
pracować, a dobrze żyć - co robią…… ?
Weźmy np. Panią Y, która by miała grupę ludzi. Wystarczy ją odczytać, inni to
wszystko będą potwierdzać, wracając do domu będą robić to samo, nawet w
modlitwie odczytają wyraźny sygnał: ona się stoczyła, jest z nią źle, nawet przyjdzie
Matka Boska i wszystko to potwierdzi w modlitwie. To przykład, w jaki sposób w
świecie ezoterycznym wykańcza się ludzi i w jaki sposób to sprawdzić bo ludzie o tym
zapominali i wpadali w pułapkę: manipulacja słowna i reszta doprowadza do tego, że
te osoby od nas odchodzą i dodatkowo się je programuje. Jak zaprogramowanie
wynosi 70% - to po wyczyszczeniu i tak tam wrócą, do tego samego. Czują, że to
jest coś w czym mogą się odnaleźć, tak czuje ten, kto ma podobne potrzeby, kto nad
sobą nie pracował, bo jeśli ma pokochanie i wybaczenie przepracowane to do
każdego człowieka podchodzi jak do „mojego małego dziecka”, ręce same się
wyciągają, by coś wyczyścić i ustawić i wtedy dopiero odczytać. U tych ludzi jest
tylko nienawiść, manipulacja itd. - bo nie ma potrzeby pomagania, oni mają śnić jego
snem.
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Sprawdzamy teraz parametry grupy Rusinowickiej - mówi nam to Pan X.
Jesteśmy przy nim, tam, na jego wahadełkowaniu. Wychodzi, że w tej grupie jest
tylko energia przeciwna - średnio.
Gdy przyjedziemy do domu, to możemy odczytać prawdę, ale te osoby są już
aktywne, działają na każdym poziomie, tzn., że będą nas odwiedzać, będą do nas
dzwonić, w każdej chwili przyjmą od nas telefon i zręcznie wytłumaczą jak ma być
zostawiając jad. Góra nazywa tę iluzję siecią pająka - tkaniem sieci pająka, to są
pasma, które zostają.
Mamy na skali nr 1 zatruwanie jadem. Gdy byliśmy przy nim - sprawdźmy
co już się stało (przez chwilę w wyobraźni), możemy sprawdzić jaki poziom już jest w
nim, bo to jest tylko umiejętność wpływania energetycznego, czyli tworzeni kopii
siebie samego w innych. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że to co on robi
będziemy odczytywać, w to wierzyć, nasza wiara powoli będzie zależna od niego
(poziom jadu białego i już to zostaje – odczyt nas przy Panu X).
Na poziomie fizycznym mamy to samo: od jednego człowieka do drugiego
lecą bakterie, ślina itd., nawet atomy uderzają w drugiego człowieka. Na poziomie
energetycznym dzieje się dużo więcej. Dusza, energetyka wraz z energetycznym
ciałem egzystencjalnym to my i tam się toczy wojna, której nie widzimy. Tym, którzy
przygotowali nam działa nie zależy byśmy widzieli co się naprawdę dzieje. Dlatego
tylko co niektórzy zaczynają widzieć. Nie widzisz, nie wiesz, zakładasz, że nie jest.
Tam zaczęło się osaczanie, wchodzenie, jest dramat.
Sprawdzamy jak on się odzyskuje i co my o nim, przy nim odczytamy - a
odczytamy to co on chce, jego aspiracje (trzeba wejść w jego pole energetyczne): 16
– Uświęcony. Jest Bogiem, przyszedł o ludzkość walczyć ze Zbyszkiem, jest w nim
potrzeba Mesjanizmu. To jest chore i z niego nie zniknie, jest w 100%. Oczyszczenie
jest na parę minut i znowu wraca, bo taka jest jego potrzeba. Z zaświatów do niego
przychodzi Duch Pana J. i przynosi info: co ma zrobić, jak zrobić i jak my wszyscy tu
wyglądamy. Pan J. był członkiem mafii i nie krył się z tym co robił, niszczył ludzi,
teraz jest instruktorem dla Pana X.
Najpierw pan X wpadł w samoiluzję, w samozachwyt - bez pracy nad sobą
uznał się za wyższego ponad wszystkich, a że miał dosyć duże pole energetyczne to
zaczął promieniować na innych. Pole energetyczne zostało mu ograniczone, ale
stosuje inne sztuczki, na wahadełkowaniach i na warsztatach wciąga w modlitwę i w
inicjacje - to się dzieje na każdym kursie ezoterycznym. Musiał pozyskać ludzi,
zaproponować im rytuał, wejść wspólną modlitwę, wspólne oczyszczanie, a następnie
wejść w jakiś obszar i podłączenie pod „coś”. Jeśli wyrażacie na to zgodę, to się
stanie. U nas nie ma innych obszarów, został utworzony kanał do Boga i nikt i nic do
tego nie ma, tylko indywidualna droga do Boga, a ludzie o tym zapominają.
Nie ma żadnego znaczenia czy naszym postrzeganiem, wizją steruje umysł nie daj Boże umysł fizyczny - gdzie widzimy każdego jak zwierzynę do obrabiania i
zjedzenia, gdzie steruje umysł - powiedzmy praktyczny, albo świadomość. Jednak w
tym przypadku nie mówimy o Świadomości jako części Istoty ludzkiej - czyli
Świadomość i Obecność to my, która przejawia się w tej Rzeczywistości za pomocą
Ciała Duchowego, duszy i ciała fizycznego, bo tylko w ten sposób może dać znać o
sobie. Świadomość i obecność nie może bawić się energiami, bo nie ma ciała
energetycznego - czyli duszy. Gdy to jest dane, my otwieramy oczy i jesteśmy
obecnością i świadomością aktywną. Do tego, wszystko zależy na jakim poziomie
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owa obecność i świadomość funkcjonuje. Jak na poziomie ciała fizycznego to mamy
wojny, przemoc - znamy to, albo na poziomie energetycznym - gdzie staramy się być
człowiekiem. Tu prawo moralne jest lepsze niż nic. Mamy też świat Duchowy z
jednością: tu jest jedność - a nie konkurencja, tu jest współtworzenie - a nie „moje” i
zabijanie i szatkowanie. By to zrozumieć, trzeba tutaj być. W tym wypadku
Świadomością nazywalibyśmy nie część nas, tylko pasma sensoryczne które łączą
Jaźń z umysłem i one są też czymś w rodzaju robaka - choć są ciągle niedoskonałe,
ale znacznie doskonalsze są od umysłu. Jak wchodzimy w modlitwę, to my - czyli
dusza - nie zdajemy sobie sprawy na jakim poziomie jesteśmy, bo to ciągle nasz
poziom. W sobie różnicy poziomów nie wyczujemy: czy jesteśmy na poziomie
energetycznym niskim, średnim czy wysokim, czy na poziomie Duchowym na 12-stce
- to ciągle korzystamy z zapisu danych z bazy, która jest w mózgu, nic nie ujrzymy
ponad to, co tutaj jest zapisane informacyjnie i niczego innego nie doświadczymy
ponad to, co jest w nas. W przestrzeni duchowej istnieje miłość, człowiek nawet nie
jest w stanie tego rozpoznać, to jest cisza i tam nic nie ma. Jest to nam tłumaczone
na poziomie energetycznym jako kochanie.
Czyli wszystko to, czego doświadczamy, jest ciągle tym co znamy, bez względu
na to z jakiego poziomu płynie doświadczenie. Możemy z Panią Y, Z, wejść w
wewnętrzne kanały - czyli modlitwę - i być w przestrzeni duchowej, a doświadczymy
wszystkiego tego samego co jest znane tutaj z tłumaczeniem, z odrabianiem lekcji pokażą co zrobić, wytłumaczą. To samo będzie, gdy wejdziemy w najniższy świat
astralny, tam może być lekcja dokładnie taka sama i ujrzymy nawet te same
postacie, je tu mamy zapisane. Jak przychodzi jakaś siła z tamtej strony, to zręcznie
wykorzysta naszą bazę danych po to, żeby nas urobić. Jak nie mamy praktyki i
przepracowanych rzeczy, gdzie się kocha drugiego człowieka i walczy o ten świat i
wtedy jest rozpoznanie. Każde zdanie, które tam płynie: „ale wiesz przyszedłeś świat
zbawić od zła i Kowalskiego” - to wtedy jak nie wiesz, możesz sobie nie zdać sprawy,
że to jest pułapka - ale jak masz to przerobione w sobie, to się uśmiechniesz,
włączysz drugie widzenie, sprawdzasz kto ci próbował namieszać i odprowadzasz go
tam gdzie trzeba.
Jak ktoś żyje ideą mesjanizmu - z reguły to co usłyszy w tych zwodniczych,
niskowibracyjnych światach, przyjmie za prawdziwe, za słuszne. Jeżeli mamy Pana, u
którego przy odczycie wyszło, że Pani Y i inni to jest chodzące zło i trzeba się z tego
oczyścić i wchodzimy we wspólną modlitwę - a zafunduje nam niski świat
energetyczny - to przy okazji podepnie pod te siły, jest koniec. Wtedy gdy nawet
znajdziesz się poza jego polem energetycznym żyć będziesz iluzją, czyli pragnieniem,
rzeczywistością, która ci ten Pan przygotował. Z tego się człowiek nie może wydobyć.
W jaki sposób wydobyć się z tej iluzji, jeśli ktoś już był zaprogramowany ?
Dziupla jest wtedy zablokowana, bo go nie ma w tym świecie. Dziupla
funkcjonuje tylko wtedy, jak jesteśmy Duchowo otwarci, Orin jest zablokowany, bo
nas nie ma w tym świecie. To wszystko odblokowuje tylko fizyczny poziom – Krąg
Ognia, nie ma nic innego i nie energetyczny Krąg Ognia - bo jak jesteś w niezłej
formie, to sobie świeczki otworzysz w wyobraźni. Fizyczny Krąg Ognia, fizyczne
świeczki. Wtedy aktywujesz Dziuplę, Orin i wtedy poprawnie wszystko odczytasz.
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Jest jeszcze inne miejsce jak człowiek nie jest zniewolony - czyli jak jeszcze
tych pasm rytualnych, uzależniających, czyli tej inicjacji w człowieku nie ma Świątynia Serca. Najważniejsze nasze pasma duchowe, przejście między
Rzeczywistością, a tym co jest w PozaRzeczywistości, to jest poziom 16, budynki są
na tym poziomie poumieszczane, no i oczywiście Poziomy Stwórcze itd., bo każde
drzwi mają inny wymiar.
Wystarczy wejść do Wieczernika i to odczytać. Wchodzimy do Wieczernika i
odczytujemy Pana X - nie przy Zbyszku, bo to też może tworzyć iluzję. Zbyszek od
początku, wszystkich co tu przyjeżdżają, wyraźnie ostrzega i mówi wprost: a co
będzie jak on się złamie, co będzie z nami? Uczy nas jednego: my i Bóg i nikt
więcej, reszta to mogą być przyjaciele, związki itd.). Nie wolno nikomu ufać. My
możemy sobie słowem pomagać, coś podpowiedzieć, ale odczyt jest jeden - dlatego
wahadełkowanie duchowe, a nie energetyczne, którym można sterować. Ale jak się
nas odetnie od Ducha i wejdziemy w energetykę, będziemy odczytywać to co mocny
energetycznie chce.
Jesteśmy w Wieczerniku, otwieramy skale, możemy napić się z Gralla,
stawiamy na skali Pana X i odczytujemy: sprawdzamy autentyczną jego energetykę i
siłę, która go prowadzi. Będą dwa różne punkty, on - na tym poziomie, promotor
(coś) - na innym poziomie. Pan X sam, nie jest tak niebezpieczny, ale siła za nim, co
tę iluzje tworzy, jest niebezpieczna, z tym żaden warsztatowicz nie może się zetrzeć,
jest za potężną siłą (nie mamy przerobionych rzeczy). Trzeba mieć wszystko
przerobione, by z tą siłą się zetrzeć, żeby się nie dać w pułapkę złapać. Dlatego cały
czas Zbyszek mówi, zawierzasz własnemu Opiekunowi, jeśli On się godzi na to,
by w modlitwie coś się stało, by cokolwiek z inicjacji pozostało to jest OK. albo
klepniesz Orina i czujesz, że jest obudzony i masz to samo, dokładnie to samo
przejście i wtedy oni mogą robić co chcą, odczytywać itd.
Niebezpieczeństwo jest manipulacyjne, bo jednak słowem, czymś innym może
cię tak obrobić, tak ująć twoje postrzeganie, że zaczniesz wierzyć w coś, co nie jest
prawdą i będziesz miał, jeśli nie masz przerobionych rzeczy, pewną potrzebę
(zazdrość itp.) i dasz się złapać na lep, wtedy Opiekun może ci nie pomóc.
Tu - bo to jest gra energetyczna- można nią się bawić jak się chce - jak się ma
otwarte poziomy duchowe. Jak jesteś energetyczny nie ma szans, w energetyce
utoniesz. Świat ten buduje się od tysięcy lat i stoją tam siły od nas potężniejsze.
Wiemy teraz czym jest iluzja, czym jest wchodzenie w modlitwę, w
medytacyjne stany w pasmach energetycznych, to jest więzienie, to próba wyrwania
się, „gdzieś tam”, a żyjemy w świecie iluzji. Wyświetlą ci co chcesz. Można się
spotykać z innymi - byle nie paść ofiarą cudzej iluzji, nie wejść w cudzy sen i nie być
mu podporządkowanym, bo to jest niewolnictwo, ten świat to jest niewolnictwo.
Mocniejszy wywiera presję, tak nie może być. Wśród nas, niestety, też się to
zdarzyło, tych osób już nie ma.
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Przekaz:
„Iluzja to sen Rzeczywistości w owej Rzeczywistości tworzący bardziej lub
mniej zwarte struktury. W tym kontekście ów sen potrafi spełnić wszelkie wymogi
programu nadrzędnego i stać się obowiązującą formą postrzegania owego fragmentu
Rzeczywistości, a nawet potrafi on nadać prawa tworzące skomplikowane wzory
wzajemnych powiązań, między elementami przyjmujące nowe zasady (jak iluzja
przejęła większą część osób, to automatycznie to stało się prawem, struktura
pozostała ta sama tylko elementy zarządzające strukturą zmieniły swoje nazwy). Tak
naprawdę iluzja staje się autentyczną Rzeczywistością, gdy owe zasady zaczyna
wyznawać większość składowych obecnościowych (my jesteśmy obecnością i
świadomością. Czyli świadomość możesz mieć wyłączoną, byłeś był obecny
właścicielem ciała fizycznego, ciała energetycznego - więc będziesz wykorzystany
jako osobisty projektor, twoja świadomość nie jest tu potrzebna, ale obecność w
świecie energetycznym, bo jesteś duszą - potrzebny koń roboczy, a nie człowiek
myślący).
Wystarczy idea i odpowiednia siła energetyczna lub duchowa, by zostały
stworzone nowe parametry w znanej i doświadczanej Rzeczywistości. Najczęściej
dzieje się tak, że nowa idea kopiuje starą ideę - z tą różnicą, że zostają zmienione
wartości elementów poruszających się po polu Rzeczywistości. W ten sposób
początkowa iluzja staje się siłą tworzącą nowy układ sił, który zapewnia korzyści
jedynie twórcom i aktywatorom iluzji (wahadełkowanie dla kasy). Taka iluzja niczego
nie zmienia w całości, bo obraz jej, wraz z elementami tworzenia ruchów pozornych,
wciąż jest tą samą charakterystyczną cechą Rzeczywistości (dla systemu jest jak jest,
ale ludzie znów mają powód powykańczać się, pomordować, żyć w napięciu, w
ogłupieniu, zamykaniu drogi).
W ten prosty sposób jedna idea zostaje zastąpiona inną, stary kościół nowym
kościołem, stary rząd nowym rządem, stare prawo nowym prawem, zmieniają się
wyłącznie nazwy i wyniesienia, powstaje ruch w zgęstniałym (stęchłym) środowisku
Rzeczywistości, co formę „wiosny ludów” zapowiada i wprowadza zmiany w szerokim
zakresie społecznych układów. Najbardziej aktywne elementy tworzące iluzję
osiągają swój cel, ale tak naprawdę nic się nie zmienia. Bóg jak był tak pozostał
oflagowanym, rząd po dawnemu zbiera podatki i nakazuje bronić państwowych
granic, a ludzka nienawiść, zazdrość i znieprawienie znów mogą rozkwitać chwytając
w swoje macki wytypowane obecności. W ten sposób obala się dyktatury i zmienia
układ sił na świecie, tyle tylko, że jest to zmiana jednej dyktatury na inną. Hitler
zawładnął narodem, chrześcijaństwo stało się religią narodową, a Irak zalała wroga
armia szukająca broni masowego rażenia. Żadne z tych rzeczy nie byłyby możliwe
gdyby była aktywna jedynie w głowie śniących sobą lub śniących niewielką garstką
ludzi (to musi się rozszerzać).
Przerabiacie właśnie ruchy energii we wzorcowym modelu zmian społecznych
gdzie pewne osoby w waszych kręgach na swój pożytek tworzą iluzję starając się
nadać jej programowy charakter. W tym konkretnym przypadku chodzi o mesjanizm i
stabilizację finansową, miast wzrastać i pracować nad sobą, miast uczciwie sięgnąć
po grosz, owe osoby sięgają po manipulację i po iluzję. Na początku zmian mogą
pozyskać do idei - czytaj: wciągnąć w iluzję, jedynie ludzi tego samego pokroju - bo
nikt inny nie da się nabrać na narzucane przez nich wartości. Ale jak uczy historia,
ciężką pracą i niezłomnością (a pan jeździ do każdego jak może osobiście itd. to
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może tych ludzi pozyskać) można doprowadzić do stanu, w którym czarne stanie się
białym, a dobre złym. Tę formę zapętlenia ludzkość przerabia od początku swego
istnienia. Po ilości istniejących pod-światów i pod-praw można nawet ustalić poziom
owego zapętlenia i siłę tworzenia systemu. Z duchowego punktu widzenia obraz
strukturalnej Rzeczywistości wciąż wygląda tak samo, choć w jednej części mrowiska
inna rodzina mrówek przejmuje chwilową kontrolę niektórymi korytarzami. Dokładnie
tak samo wygląda pozorna walka dobra ze złem (nie ma walki, to już wiemy,
dobrego ze złem: jestem dobry i koniec - dopóki jest we mnie konflikt jestem zły i
siedzę na tej planecie), która raz po raz typuje kolejną mrówkę po to, by ta innymi
słowami mówiła dokładnie to, co jej poprzedniczka. Wyjściem z tej pułapki, z tego
energetycznego obszaru wyborów jest Głos Boży, który przenika ciało Chrystusowe,
a który ustami Jezusa popłynął w świat zamykając podwoje ludzkich kościołów,
systemowo i bez zrozumienia naśladujących jedynie Świątynie Serca.
Jezus wyszedł poza wybory, poza schematy, poza ograniczenia i stał się dla
siebie Bogiem, a zarazem Człowiekiem Prawdziwym, który ową zagubioną Boskość
dostrzegł w drugim człowieku (nie ofiarę do manipulowania, do wywyższania się,
całowania rączek). Jezus nie tworzył iluzji na swoje potrzeby, On był prawdą dla
siebie i innych i niczego udowadniać nie musiał. W systemie musiałby to udowadniać
po kres swojego istnienia, a i tak by się nic nie zmieniło, wszystko by było po
staremu, bo żeby ludzie to zrozumieli trzeba obudzić świadomość, a żeby obudzić
świadomość trzeba nad sobą pracować i umiejętnie się za to zabrać - żeby pracować.
Od pokochania… trzeba przerobić, by wyjść z bagna energetycznego, reszta
się później rozwija. Pana X nie interesuje szczęście innych, tacy byli w naszych
szeregach, są i będą. Ten przykład jest tylko po to, by wiedzieć jak się przed tym
bronić i rozumieć, że iluzja ciągle funkcjonuje, my jej nie widzimy, ale wpływa na
naszą postawę, na ścieżki losu, na kształt całej Rzeczywistości, to jest największy
wróg - iluzja tworzona przez słabych, pasożytów, przez tych co głód walki i
autorytetu w sobie mają, przez nich, bo tych słabych schwytają, ograniczą,
upośledzą.
Jedynie obudzenie w sobie prawdy może utorować w człowieku drogę do
zbawienia od iluzji (bez Wieczernika nie ma takiej możliwości, bez Kręgu Ognia nie
ma takiej możliwości. Krąg Ognia jest jednym ze sposobów chwycenia energetyki
człowieka i wszystkich pasm. Na Atlantydzie znali te sposoby i tam dlatego była
potężna walka dobra ze złem. My mamy Krąg Ognia, podpięci pod Świątynie
jesteśmy: wejść w radość, zapalić świeczki, otwarcie duchowe i prawda jest, ale
trzeba chcieć tę prawdę w sobie otworzyć, musi być potrzeba obudzenia się), ale tą
drogą może kroczyć tylko ten, mówimy o prawdzie, który skupi się na związkach
łączących go z Bogiem, a nie z drugim człowiekiem (bo jak odczujesz Boga, część
Jego mocy, obecności i świadomości w sobie obudzisz to w drugim człowieku
dojrzysz to samo).
Jeśli będziecie wchodzić w sny innych ludzi, ich iluzją żyć będziecie, jeśli
będziecie oddychać snem Ojca, w Nim odnajdziecie swoje początki, swoja radość i
poznanie, a także klucz do Domu Swego (udało się tam wejść na wahadełkowaniu
w Warszawie 17.04.2013 r. ). Nie musimy w tej sprawie niczego więcej dokonywać,
bo tematy te przerabiacie od lat. Chcemy wam tylko podpowiedzieć, jak najprościej
ujrzeć iluzję i motywację osób ową iluzję tworzących i w nią wciągających innych.
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Wystarczy wejść do Wieczernika i położyć swoje skale na stole, by odczytać
rzeczywistość taką jaką i my ja widzimy.
Ten sposób pozwoli wyjść z iluzji każdemu o ile nie przekroczyła ona wartości
70 %, wtedy potrzebna jest pomoc z zewnątrz, pomoc Bożej Opatrzności lub ręka
przyjacielska, ręka duchowego brata. Problem w tym, że wielu poszukujących dróg
woli tkwić i trwać w zachwycie nad sobą niż innym budować dom szczęśliwości.
Zazdrość, miałkość, systemowa koniunktura, lenistwo i znieprawienie sprawiają, że
większość wraca tam, gdzie nic robić nie trzeba, za utrzymanie braci we
wszetecznictwie i niewoli dostaje się prawdziwe nagrody (po iluzji, te nagrody będą
bardzo ciążyć po śmierci).
By poznać intencje, prawdziwy charakter osób tworzących iluzję,
wystarczy wejść do ich serca i umysłu i stamtąd odczytać ich prawdziwy
stosunek do nas, do ludzi, do świata i do Boga:
- w ilu % jesteś dla Boga i dla świata,
- a w ilu oni dla ciebie ?
a gdy się zdziwicie jak daleko prawda odbiega od programowo tworzonego obrazu,
wtedy zastanowicie się nad sobą i sprawdźcie, w jakim zakresie tworzycie owe iluzje,
bądź z własnej woli w iluzjach innych uczestniczycie. A kto w iluzji tkwi i umrze, ten i
z niej powstanie i po śmierci - wedle własnego życzenia. Im ona mocniejsza,
(mroczniejsza) i bardziej Boga przepołowiająca tym i cierpienie większe”.
koniec przekazu
Dopisek Zbyszka: „Iluzjoniści sięgają po wszystkie źródła wsparcia i dla
swojego zwycięstwa są gotowi podpisać wszystkie pakty, także z prawdziwym
Bogiem (niektórzy tu przychodzą licząc na wsparcie, że Bóg ich wesprze, dostaną np.
numery totolotka, będzie im służyć, a my jesteśmy oddzielną obecnością i
świadomością, mamy wolną wolę, to jest dar i musimy sami sobie radzić, wszystko
nam dał, to czemu z tego poprawnie nie korzystamy? Jak chcemy ujrzeć jacy
byliśmy, na początku, kiedy zapisy w Macierzy były czyste, zrobić to i w tym
pozostać). Skąd bierze się ich uczestnictwo w systemach i duchowych liturgiach. Za
nimi idzie: duchowa śmierć czyli nawiedzenie, zepsucie czyli moralność której sami
nie przestrzegają i zło w czynach na planie fizycznym (jak zło atakuje człowieka to
my z tym walczymy, ale ze złym człowiekiem się nie walczy, bo go zmienić nie
można. Synu, mówi Bóg, jak chcesz być poprawnym człowiekiem to nim
bądź i wszystko dostaniesz, zmieniasz zdanie - masz prawo.
Radiesteci odczytują intensywność energii, ale Energii Jedynej i Energii
Przeciwnej, ale to oni zaprą się, że drogie jest im ludzkie serce i idea Boga, zaprą na
własną duszę, która już dawno temu Diabłu zaprzedali.”
Chodziło o to, żeby nie wpadać w pułapki. Na skali można odczytać co się
dzieje na kursach, inicjacjach, w kościołach i już się nie wie czy tam iść czy nie. Jak
się uczestniczy w ezoterycznej przygodzie to można, jeśli tam nie istnieje
niebezpieczeństwo - bo nie wszędzie istnieje. ale ogólnie wszędzie, bo to taka
metoda, wystarczy kupić książkę o tym, co ten ktoś mówi. Jak tych książek
nie ma, to lepiej nie poznawać tego o czym mówią.

Skrypt warsztatów autorskich Z.J. POPKO rok 2013 © www.popko.pl

119

Jeśli idziesz na kurs i nie masz dostępu do tych materiałów to znaczy, że to
jest iluzja. Jeśli coś jest cenne i prawdziwe musi być udostępnione. Scjentolodzy i inni
uczą jednego, jak innych usadzić, a sami kryją to, jak tych co przychodzą usadzają.
Książki o tym co trzeba - są dostępne, przeczytać je sobie. Natomiast tam, gdzie się
pracuje nad sobą, budzi w sobie ogień, chodzi o poznanie prawdy.
Pełna treść w wideoblogu.
Sprawdzamy iluzję u siebie, każdy w jakimś stopniu to tworzy. Najgorzej jest
z tymi, którzy tworzą specjalnie po to, by drugich podporządkować.
Np. U … – iluzja 100 %, można mu tylko ograniczyć poziom mocy i mieć swoją
moc większą, większy potencjał energetyczny. U... może mu ograniczyć moc do
50%, ale co tydzień działanie powtarzać, siła oddziaływania iluzji też spadnie do 50
%, ale trzeba to zastąpić sobą (chęć bycia szczęśliwą, by się związek układał, wejść
w marzenia).
R… mówił o nawiedzeniu po wahadełkowaniu.
To co odczytamy na skalach, to jest podpowiedź tego jak wygląda tło
energetyczne, my też nie jesteśmy czyści (zarazki itd., cały czas krąży i my tym
oddychamy), nawet nie zdajemy sobie sprawy, że to nawiedzenie fizyczne w tej
fizycznej przestrzeni na nas oddziałuje.
To samo jest w energetyce. Odczytał coś co ma jakiś tam charakter, ale nie
wchodzi:
- do 5% - to co jest, co odczytujemy, jest to tylko podpowiedź jakie tło
energetyczne i ono lekko dotyka, info płynie z przestrzeni energetycznej.
- przy 10% już się przylepiło,
- przy 15 % już zaczyna się powoli kotwić, ale na nas destrukcyjnie oddziałuje
- tylko to, co jest powyżej 20 %, a u niego od 0-2 % czyli typowo info, że ktoś
był albo jak wracał otarł się o coś ( o niskie wibracje ) co kogoś łamało,
niszczyło. Dla R… było to tylko info. Należało wykorzystać to, by sprawdzić u
kogo źle się dzieje.
Wszystko, cokolwiek będziemy odczytywać to zawsze należy sprawdzić to co
jest. To co R… odczytał, to jest cenną dla nas wskazówką co do tego, że jest gdzieś
jakieś zawirowanie i idąc tym tropem można coś odkryć (pobawić się), może ktoś
cierpi, światełkiem zmieniasz to.
Mówimy tu cały czas o ciele fizycznym, energetycznym czyli o nas i o ciele
egzystencjalnym. Tak silna jest integracja z ciałem fizycznym, że jak idziemy do
kogoś to mówimy: idę do tego kogoś, jadę do…, integracja z „samochodem” - takie
sformułowanie. Powinno być: ja za pomocą samochodu tam przyjadę, za pomocą
ciała fizycznego tam pójdę.
Ludzie nie łapią, że cały konstrukt życia zależy od ciała
egzystencjalnego i tam my jesteśmy z nim zrośnięci, że czujemy: „ja pomyślę i to
zrobię”, a nie - ty pomyślisz, ciało egzystencjalne to zrobi - bo twoje myślenie i to
ciało fizyczne, też go wykorzystujemy. Ciało egzystencjalne wtedy rusza - czyli

120

Skrypt warsztatów autorskich Z.J. POPKO rok 2013 © www.popko.pl

przygotowuje całą sytuację, ale nim ono ruszy, ja mogę wykorzystać ciało
fizyczne (z siekierą na kogoś polecę) - czyli ja, mała dusza, posługująca się swym
ciałem. Ale ja i ciało fizyczne to jest tylko 15 % siły działania. Natomiast
ciało egzystencjalne to 85 % siły działania i największa ilość kodów, nawiedzeń
(czyli czegokolwiek) idzie w ciało egzystencjalne, a nie w ciało energetyczne. Jeśli
ktoś teraz po ezoterycznemu by to teraz odczytywał, to by odczytywał na skali
wejścia w siebie – nie jest ze mną tak źle - ale cały czas wszystko mu się sypie i on
nie łapie. Natomiast jak ktoś odczytuje całą Istotę człowieka to nagle mu tego
wszystkiego przybędzie. Jeden i drugi ma dobry odczyt, ten odczytuje na poziomie
duszy, a drugi całości, przy okazji w ciele egzystencjalnym.
Ciało egzystencjalne taką samą ma psychikę, inteligencję, może troszkę
większą - przede wszystkim to ono korzysta z mocy, z siły działania. Jest taki
paradoks, planować, robić my możemy, ale jakby ciało egzystencjalne było słabe, to
my przystępujemy do życia, do działania, to nagle wątpię, to nie wiem czy mi się
uda, mam stracha, bo ciało egzystencjalne z psychiką ze wszystkim przejmuje
kontrolę. Jak w ciele egzystencjalnym jest coś nie tak - jest źle. Ludzie często, nawet
przy sprawdzaniu, odczytują tylko duszę czyli człowieka i najwyżej uzdrawiają
pomijając ciało egzystencjalne. Jak odczytujemy, to obraz cały - bo może tam gorzej
wyglądać.
Czasem - ale to rzadko, jest odwrotnie czyli ciało egzystencjalne jest mocne,
ale my tacy jacyś: psychika uszkodzona itd. - czyli w pełni nie korzystamy z ciała
egzystencjalnego. Tak samo nie w pełni możemy korzystać z ciała fizycznego choć
ono jest zdrowe i prężne.
Bierzmy pod uwagę trzy elementy, jak na kogoś działamy
komplementarnie to jest OK., uzdrawiamy wszystko. Natomiast jak jest uszkodzone
ciało egzystencjalne - ono szybko się reanimuje, znacznie szybciej niż ciało fizyczne,
ono tylko jakby czekało, żeby się dźwignąć, ono często szybciej dojdzie do siebie niż
człowiek. Ale bywa też tak, że człowiek dojdzie szybciej do siebie, odczytujemy na
skali – on dojdzie do siebie za dwa tygodnie, ale jak ciało egzystencjalne - a są takie
osoby, że u nich nie funkcjonowało praktycznie od dziecka, więc były mało zaradne,
rodzice gnębili itd., to ciało egzystencjalne potrafi do siebie dochodzić i parę
miesięcy, to jakby ułomne dziecko, przebudowuje. My odczytamy, że będzie dobrze
do dwóch tygodni, a po miesiącu ta osoba mówi, tak niewiele się zmieniło - bo ciało
egzystencjalne tylko troszkę do siebie doszło.
Można to też sprawdzić jak poprawność/człowiek dojdzie do siebie do
2 tygodni, ale jego poprawność odnajdywania się w sobie czy w przestrzeni jest tylko
30%, i sprawdzamy do kiedy dojdzie całkowicie. To warto sprawdzać i siebie, tak
bardziej drobiazgowo, bo od tego zależy co jest.
Między mną, a ciałem fizycznym musi być odpowiednia komunikacja.
Gdy ktoś uderzy w ciało eteryczne - to jest zaburzona komunikacja, uderzymy w
siebie - nadmierną ilością alkoholu. Zaburzenie może być też między nami, a ciałem
egzystencjalnym i z tego nie zdajemy sobie sprawy. Z reguły ludzie mają ciało
egzystencjalne odtworzone (jeśli dobrze się podziałało), siebie odtworzonego, ciało
fizyczne w miarę też, a komunikacji nie ma poprawnej np.: między ciałem fizycznym,
a nami. Po czym to poznać? Jak zajadasz cukier, to ty nie odbierasz sygnałów od
ciała fizycznego, a ono wyje i krzyczy „przestań żreć cukier”. Cukier dla Osoby X - 3
lata temu był szkodliwy w 3 %, rok temu w 20%, a teraz w 40 %, bo zmienia się
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energetyka i wiele rzeczy, przez wibracje i inne, znacznie bardziej szkodzi
niż kiedyś.
Weźmy świeże owoce - a one mają pełne nici DNA. Jeśli my jemy coś, co nie
jest zniszczone, odtwarzamy swoje własne DNA, dlatego ludzie prymitywni są
zdrowsi, odporniejsi choć nie wiedzą czemu. Po to napromieniowuje się żywność,
żeby promieniotwórcze substancje wykorzystać, czy to „dla dobra ludzkości?” - jak to
jemy ze zniszczonym DNA które jest martwe? My potrzebujemy właściwego DNA.
Owoce służyły tej osobie kiedyś w 10%, teraz w 100%, doszła do takiego poziomu,
że jak będzie (tylko nie chińskie, nie napromieniowane) oryginalne owoce i inne
rzeczy jeść (trzeba zbadać co), utrzyma ciało w zdrowiu, sprawdzić tylko jak jeść,
jakie ilości. Ta komunikacja z ciałem fizycznym, tu poprawnie przebiega w 30%, to
nie jest źle, ale słaba.
Teraz weźmy komunikację z ciałem egzystencjalnym. Mówimy „zaufaj własnej
mocy”, bo mamy moc duchową i energetyczną. Tu w tej przestrzeni, nawet jak
duchowo, jak się budzę w obecności i świadomości na poziomie Ducha, to z tego
poziomu wszystkim właściwie steruję, nie potrzeba nic więcej, Duch jest we
wszystkim, czyli przenika i ciało fizyczne i ciało energetyczne i egzystencjalne - i tym
przysterowuje. Nim do tego dojdzie, nim nie otworzymy sami kanału czyli nie ma
przepracowanych wszystkich rzeczy (od 1-9 ) w tym wibracji, musimy zwrócić uwagę
na komunikację między sobą, a ciałem egzystencjalnym. Ono może być fajne, ale
komunikacja wadliwa. Samo to życie myśleniem i odczuwanie, intuicja energetyczna
jest bardzo ważna, jeśli to będzie poprawne, na full wykorzysta się moc ciała
energetycznego.
Średnia wykorzystania mocy ciała energetycznego leci do 20 %, ale wraca do
10%. Jest potencjał, z którego nie korzystamy. Osoba, której życie nieźle
wychodzi – komunikacja z ciałem fizycznym 30%, z ciałem egzystencjalnym prawie
30% - a gdzie 70%? życie przeszłością50 %, ale i przyszłością 50% czyli nie tylko
planuje, ale i tym żyje jak ustawia. Czemu tylko w 30% korzysta z mocy ciała
egzystencjalnego? - bo rządzi, rządzi swoim ciałem, to samo robi z ciałem
egzystencjalnym (ty mnie słuchać, ja ci mówić, to ty tu działać), ono tak nie gra.
Swoimi rozkazami i rządzeniem blokuje ciało egzystencjalne.
Jest bardzo fajna tutaj sztuczka - dać mu wolność (ciału
egzystencjalnemu). Dotychczas, jak byliśmy w modlitwie, dawaliśmy wolność ciału
fizycznemu, ono się cieszyło, samo ściągało wtedy z przestrzeni odpowiednie
wibracje. Przecież minerały, cząsteczki, których nie mamy… to tak naprawdę
podstawą tego wszystkiego jest Światło, więc ono ściągało coś z czegoś - ciało nasze
ma taka zdolność, ale my zabranialiśmy. To samo jest z ciałem egzystencjalnym.
Najprościej tutaj podać tylko cel i przestać o nim myśleć. To jest tak
jakbyśmy uwierzyli, że to co chcemy ma być zrealizowane (czasami może się coś
zdarzyć, Siła Wyższa może to zniweczyć). Chcę - cel jest ogólny i oddaję to
ciału. Paradoksalne, ja o tym myślę nie myśląc, cel został podjęty i ja nie
wracam do tego na okrągło. Zaufać ciału egzystencjalnemu, albo inaczej
zaufać mocy energetycznej w nas. To jest przestawienie w głowie. Bardzo prosto
zrobić to sztuczką - tak samo jak w przypadku pisma automatycznego.
Osoba ta znajdzie się teraz u siebie w domu, przy stole jego własne ciało
egzystencjalne przyjmie formę jego i siądzie naprzeciwko, ma pogadać z nim:
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powiedz: ja się uczę ciebie - żeby ono wiedziało, że jesteśmy fujary, ale
staramy się odnaleźć wreszcie poprawnie w tym wszystkim. Po
przyjacielsku, jak kumplowi powiedz, że się uczysz, że potrzebujesz jego
wskazówek do obudzenia itd. i żeby też zajęło się tutaj egzystencją czy
celami życiowymi. Ty tylko podajesz i będziesz czekał na sygnały od niego
czyli w sumie, w głowie, bo umysł nie może blokować będziesz wiedział, że cel jest
zrealizowany, ale ty nie musisz na okrągło go przerabiać. Wejdź tam, pogadaj z nim
chwilkę i zobaczymy czy parametry wzrosną.
Wchodzisz w stan modlitwy. Sprawdzamy, ono już wszystko przejęło, coś
chciał, wszystko w tobie jest, bo ty, a ono to jakby jedno, jak z poziomu Ducha moja
lewa i prawa ręka, one się dogadały, razem będą działać.
Odczyt u osoby po eksperymencie:
Komunikacja na poziomie 60%, moc potrzebna teraz do realizacji marzeń, a
miał 40%, a tylko tym uzyskał wszystko co jest potrzebne, wystarcza na wszystkie
cele. Było to możliwe, bo uruchomiła się wyższa wibracja, przyjaźń, nagle postrzegał
drugą część siebie jak brata, największego przyjaciela, pokochał cząstkę siebie, bo
przyjaźń, a kochanie to mniej więcej ten sam poziom. Nagle on w sobie otworzył się
na samego siebie, zaczął ufać sobie, choć tak naprawdę ta część jego to ciało
egzystencjalne. Moja noga to nie ja, ale komunikacja się odbyła. Spadło u niego
napięcie z 300% do 100 %, wszystko będzie się łatwiej układać, wystarczy tylko, że
umysł to zakodował, a on uruchomił wibracje, bo to co wyszło z niego to był
przyjaciel, kumpel od zawsze. Nagle tworzy się port komunikacyjny z samym sobą na
poziomie ciała egzystencjalnego i zostawiwszy to, jak miał aktywną zaradność
życiową 18 %, będzie miał 50 % - to nie oznacza, że dzięki temu będzie umiał 3 razy
więcej zrobić, ale będzie umiał ogólnie 2 razy więcej, tylko przez to, że odkrył w
sobie i poprawnie coś uruchomił.
Wielu z nas tego nie robi, bo rządzą, narzucają to. Jak tkwimy w iluzji związku,
firmy, zrywam to, zdaję na ciało egzystencjalne, Bóg wie, jest cierpliwy. My musimy
uświadomić sobie, że jesteśmy ogniu ciągłych zmian. W głowie myśli co chwilę się
zmieniają, a życie ma być stałe. Jak człowiek sobie uświadomi, że zmiany są
niezmienne, to wtedy przychodzi spokój, wiem, że muszę reagować i
wtedy puszczam swojego ogara, najlepszego przyjaciela, czyli ciało
egzystencjalne i ono zaczyna działać. Musimy sobie w modlitwie na
spokojnie przerobić i dogadać się z tą częścią siebie samego, życie na
pewno ruszy. Ciało egzystencjalne podpowiada o wszystkim tu co idzie, intuicja
energetyczna, obrazy, które idą itd., to właśnie od ciała egzystencjalnego, nie od
duszy. Dusza to tylko taki program, który przeżywa, to są stany uniesień, Duch to
samo - stany, a tutaj jeszcze dodatkowo stany energetyczne, kochanie, nienawiść…..
i jesteśmy wyposażeni w intelekt w różne inne, żeby doświadczyć życia.
Tylko ciało fizyczne trzeba nakarmić, ciało energetyczne, jak mam, to trzeba
podoświadczać różnych rzeczy i tu trzeba pozwolić na to, by ciało egzystencjalne nas
o wszystkim informowało, doświadczyć go, to ono jest przestrzenne. Dlatego mówią,
że my to jądro duszy albo, że dusza jest jądrem ciała energetycznego o ile pod
uwagę bierzemy ciało przestrzenne czyli ciało energetyczne i tą rozległością jest ciało
egzystencjalne, a nie dusza. Tu u sprawdzanego dusza ma tylko 2m, natomiast ciało
egzystencjalne ma 40 km średnicy - i z tego obszaru 40 km cały czas ściąga info.
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Ciało energetyczne ma zagęszczenie 10 %, Jezus miał 30 %, tam gdzie był. Ciało
egzystencjalne podpowiada. Info przychodzi też od naszego Ducha czyli z Góry i
tu się odnajdujemy, ale te cegiełki tutaj lecą od ciała egzystencjalnego. Nauczyć się
rodzaju sygnału, bo to co do nas płynie jest stałe, ale komunikacja musi lecieć.
Teraz komunikacja z ciałem X musi podskoczyć do 80% do 1,5 m-ca, tylko ma
przestać nim rządzić, ma uwierzyć temu kumplowi, którego widział, nie trzeba mu
rozkazywać, to nie jest brygada (gdy jest dwóch, jeden rządzi). Natomiast ono już
ma 100%, a przed chwilą miało 30%, czyli tak jak był port komunikacyjny otwarty,
na tym poziomie pozwalał mu „X” działać. W tej chwili działa już w 100%, do „X”
docierają już info, tylko trzeba się nauczyć je odbierać. Ludzie prymitywni, prości
mieli na stałe ten mechanizm. Jak człowiek zacznie się tym kierować na pewno dużo
więcej osiągnie, u „X” nagle podskoczyło to dwukrotnie.
Tu się odnajdujemy, ale tak naprawdę żyjemy w przestrzeni energetycznej.
Musimy mieć świadomość o co chodzi: złe, wątłe ciało, chore ciało egzystencjalne nie osiągniemy tego co chcemy, choć byśmy byli nie wiem jacy. Kody, klątwy,
które idą na egzystencję, idą na ciało egzystencjalne. Dlatego się mówi o
odradzaniu całej istoty ludzkiej, wszystkie ciała tam lecą, wyczyszczam i
odradzam.
To samo jest też z ciałem fizycznym, trzeba mu pozwolić żyć. Jak jest przez
nas zahukane - a ciało fizyczne nie jest takie inteligentne, ma instynkt jak zwierzęta i
ono czuje co powinno zrobić - ale my dla niego jesteśmy, dopiero nami rządzi. Oni
ostatnio mówili: to, że wprowadzisz nowe czy poprawione DNA, nie oznacza, że
komórka to przyjmie, to trzeba komórkę uwrażliwić na to, by zaczęła z tego DNA
korzystać, a jak my je tłuczemy alkoholem, depresjami itp. to… (wiadomo). „X”
rozkazuje ciału fizycznemu od 50-60 % (przerobić modlitwę z pokochaniem
ciała fizycznego - jest w warsztatowych) wtedy obniży się to o 20%, wtedy ono
będzie zdrowsze, pełniejsze.
Kiedy ciało się budzi, wtedy żyć się chce, to możemy osiągnąć z nim się
komunikując. Dbać należy o to wszystko. Tymczasem my dbamy wyłącznie o duszę.
Malujemy się itd., bo wstydzimy się ciała fizycznego - samego siebie. Należy jak
najszybciej dogadać się z ciałem fizycznym i egzystencjalnym, bo to leży w zakresie
naszych nie obowiązków - ale przyjemności. One uwolnione pokażą ile dla nas mogą
zrobić. Wolnomularze stosują dyktaturę, rządzą ciałem egzystencjalnym w 90%.
Nami kieruje wolna wola, szanujemy wszystkie objawy życia, także ciało fizyczne i
egzystencjalne. Trzeba się nauczyć z tymi powłokami dogadywać. Jak to się nam
uda, jak ktoś się całkowicie w Duchu obudzi, wtedy można je wykorzystać, wtedy
ciała pokażą co potrafią (można myśli odczytywać, być stanem kochania, radości i
automatycznie w drugim człowieku to uruchamiać). Można przy pomocy ciała
fizycznego chodzić po wodzie (ono chodzi, a nie my). Musimy na nich (ciałach)
polegać, nauczyć się tego, przestać rządzić sobą i innymi, uszanować te składanki,
które tutaj są, ale najpierw trzeba coś na ten temat wiedzieć. Trzeba to wszystko do
poprawności doprowadzić.
Jest warsztatowiec Y, któremu wszystko się sypie, sprawdzamy :
- poprawność funkcjonowania duszy (każdy jest zdefektowany) – ok. 20 %
- poprawność ciała fizycznego – 40 %
- poprawność ciała egzystencjalnego – 5 %
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One z Duchowym tworzą ciało rzeczywiste.
Sprawdzamy: o ile on odbiega w dół od swojej normy, od siebie samego, a nie w
stosunku do naszego wzorca, Jezusa czy Buddy.
Myślenie: 70% oznacza, że cały czas ma łamane, 7000 myśli/godz.
- 90% naprawdę dobry poziom, ale odlot to 100 %
- 80% to życie problemami
- 70% życie zmartwieniami, przeszłością
Energetyka:
-

50 % to normalna motoryka,
60 % lekkie pobudzenie,
70% to chodzenie (pobudzony),
80 % to agresja,

- tu 70-80% czyli cały czas stany podagresywne, z nim nikt nie
wytrzyma
Skala ciemnej przemiany – 2
- klątwa – to są słabe programy, a on się nie ustrzegł, z poziomu
ciemnej siły przebudowującej, powyżej siły kapturowej:
● w dusze poszło w 30 %,
● w ciało egzystencjalne w 100 %,
● w fizyczne: nic „0”.
Czyli kogoś interesuje, by nic mu nie wychodziło. Nawiedzenia to przenoszą,
dlatego ludzie, jak jadą nawet do bliskich - a tam są nawiedzenia to się wszystko
sypie. Bo to, co od nich leci mogłoby się przy tej odległości tak nie kotwiczyć.
Ten program do niego leci od roku. Nawiedzenie ma w sobie intensywne 80%,
to z takiego nawiedzenia nie wyjdzie (sam) - nie radzi sobie. Nawet jakby otworzył
Krąg Ognia to w głowie będzie utrzymywał starą rzeczywistość. Jak się otwiera Krąg
Ognia to ja i Bóg, ja i Opiekun - świat znika. Wtedy to zadziała. Przez to posypane
relacje z rodziną, otoczeniem, życie mu nie wychodzi. „Z” go uzdrawia, ale nie idzie.
On ma przejęte ciało rzeczywiste, dusza zaczęła jaśnieć, a ciało rzeczywiste nie, a
ono się styka ze Strumieniem Życia, trzeba ściągnąć energię Boską, złotą
kulę. Różne układy, które on tworzy z ludźmi są tak chore, wstrętne, że jak się tego
nie naprawi, to znowu w niego wleci. Naprawi to tylko energia Boska albo czyste
światło, trzeba wejść, wszystko rozjaśnić. Dojdzie do siebie, odnajdzie się.
My teraz wejdziemy w modlitwę i spróbujemy przekroczyć próg
Rzeczywistości, odnaleźć się w Domu Swym. Jak się to uda, zostanie już tylko jeden
element - Jezus posługiwał się mocą Boską, ale ta moc Boska to w Rzeczywistości,
bo wszystko jest kryształem życia, bo to schodzi do jednego punktu, bo ta postawa w
naszej Rzeczywistości, to jest Duch Święty czyli Światło i jak On posługiwał się mocą
Boską, to tworzył Światło. My choć nie mamy tej mocy Boskiej, pojawiło się światło w
naszych działaniach, jak się w Domu Swym odnalazło. Wszyscy, którzy byli na
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wahadełkowaniu potrafili uruchomić Światło. Można powiedzieć, czy metodą Bruno
Grönninga, czy metodą Ducha Świętego, bo D.Św to jest Światło, czy metodą Jezusa
- który coś dodawał, to uruchamiamy światło czyli Ducha Świetego.
Ogólnie jest tak: jak posługujemy się mocą, to powinniśmy powiedzieć o co
nam chodzi, jak posługujemy się światłem nie musimy mówić nic, tylko patrzymy jak
ono jaśnieje, ono znacznie więcej wie od nas.
To co najważniejsze - my jesteśmy istotami Świetlnymi tylko o tym zapomnieliśmy,
albo nie chcemy o tym pamiętać. Ale tu naprawdę świecimy. Zapisy nasze w
Macierzy mówią o tym. Średnio tutaj zostało 30% zapisów jak je odtwarzamy niektórzy je wymazują, niemniej jest większy dostęp do Światła, Światło to my, my to
Światło – Całość - ono wie.
Czyli jak my jesteśmy elementem Światła, a podstawą tego Światła jest jedna
cząstka - bo pole kryształków schodzi do jednego kryształka, on jest we wszystkim.
To jak jest w tobie, to jest i też tam, jak jest też tam tzn. i ten ktoś kogo uzdrawiam i
ty - wszystko jest w świadomości tego jednego kryształku. To po co jeszcze
mówić: Światło. Ale jak posługujemy się mocą, to musimy mocy
podpowiedzieć co. Niemniej jak mocą posłużymy się do wydobycia
Światła, to ono już wszystko wie. Jak ujrzysz Światło, nic więcej nie trzeba
mówić. To tak jakby Bóg stał, był w tobie, w nim i dokładnie wiedział o co
chodzi.
Jak się światło daje, nie ma cofania uzdrawiania, nie chce spadać
(chyba, że jakieś zawirowania to parę %), tymczasem jak użyjesz mocy, to
jak ci moc spada, to spada uzdrawianie.
Teraz to jest tak, jakby działać pełnymi 11-ma promieniami, a dotychczas
działało się 9-cioma.
To co my dajemy to jest (jak na budowie) cement i piasek, a życie już tam jest
i tym kręci (to jest poprawne 90% czegoś brak w 10 %). Nasza kreacja tworzy ruch,
czyli jeszcze trzeba dodać siebie, zapis. Jak się obudzimy w Domu Swym to jest:
„wiem, że mogę” i to już się samo robi.
Duch Święty, którego my postrzegamy (to jest ikona) jako Marię, z koroną
itd., jest dla nas, w naszym pojęciu życiem, ruchem, aktywnym światłem i my, dzięki
ciału Chrystusowemu, które jest z Nim połączone, możemy aktywować światło w
drugim człowieku i ono już wszystko wie, ponieważ tzw. wszechmądrość (to jest
dziwny stan) na pewno wszystko wie. Jak ktoś się aktywuje czy jak się wprowadza
aktywne światło, to jest tak, jak biała zaraza, co różne niepoprawności, coś co
występuje przeciwko Ładowi Bożemu w człowieku czy w przestrzeni występuje, jest
łagodzenie, ustawione, to wszystko wie.
Sprawdzić : w ilu % włącza się aktywne Światło.
Jezus był aktywnym światłem w 100 %.
Ważne by udało się to zrobić, to na poziomie fizycznym nie dość, że zmieniasz
DNA, to już potrafimy zmienić, ale zaszczepić odczyt w komórce - jak to wchodzi. My
nie musimy nic wiedzieć, wiedza potrzebna umysłowi, albo do tłumaczenia pewnych
stanów. Powinniśmy poczuć manifestujące się Światło, które przekazywać będziemy
drugiemu człowiekowi (dotychczas tego nie było).
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Poza-Rzeczywistość to statyka, wszystko martwe (pokazali to w modlitwie),
natomiast jak się wyszło i szło się do Matki Boskiej, Ona dopiero to ubarwiała i w tej
scenerii wszystko się pojawiało (ludzie, zwierzęta itp.) Bo to co jest martwe, to
sceneria (w przenośni mówiąc), natomiast to co jest żywe, to wszystko przenika
Duch Św., dlatego ciało Chrystusowe jest potrzebne. Dlatego Jezus Chrystus,
otwierał ręce i wszystko leciało. Budda w inny sposób - ale też na poziomie Ducha
Św. działał. On był o jeden poziom poniżej Jezusa, ale w naszej Rz-ści było to
dokładnie to samo.
Niektórzy ludzie (wśród nas) nie wchodzą w modlitwę tylko w
przestrzeń umysłu. Dlatego po modlitwie warto sprawdzić gdzie się było.
Modlitwa 1 – skrót :
Stawanie się światłem, bezpostaciowość. Mamy pozwolić sobie na to, by Matka
Boska przejęła nad nami kontrolę. Dotychczas tej siły, tak manifestującej się, nie
było. Pamiętać o tym, by bez względu na to co robimy podlegać woli
własnego Ducha. Wszystko co jest dla nas dobre, a on związany jest też z Duchem
Całości i wie, potrafi to zręcznie filtrować, albo na klęczkach przyjmować. On będzie
uczestniczył w tej modlitwie czyli nasz własny Duch coś z tego też wyniesie. Słychać
afirmacyjne sformułowania jakby się pisarze zajmujący ezoteryką włączali, że „ ..
życie nic nie znaczy, bez Boga… itd.”. Słowa te unoszą się nad grobami. W nich
pochowani są ci, którzy tworzyli afirmacje, a praktycznie byli martwi. Mówili, nie
rozumieli. Byli źródłem, przez które przekazywano info, ale sami z tego, prócz
mówienia, nic nie wynieśli. Nikt z nich nie był żywym słowem. Oczywiście nie tyczy
się to wszystkich, pokazali tło, schemat. Gdyby te osoby podjęły prawdziwą prace
nad sobą, wtedy by zadźwięczały w nich słowa prawdy. Sprawdzać książki, ile tam
jest kodów, oszustwa.
Człowiek jest rozpołowiony w życiu i w prawdzie. Nasze doświadczenie nie ma
znaczenia dla Boga, natomiast ma dla człowieka (nas), bo go silnie warunkuje.
Człowiek jest utrzymywany przez walkę (nie konflikt np. : dobro i zło), walkę w nim
samym, cały czas rusza się wokół pewnych spraw, powtarza próby, kręci się w kółko,
nie rozumie, że dawno mógłby wyjść z tego zaklętego kręgu. Kłamie, tworzy iluzję,
zatraca się, a może to wszystko odrzucić i być światłem, wtedy jest jedna formuła w
myśli, słowie i czynie, powstaje cisza. Jak powstaje cisza, światło w nim jest, nie jest
aktywne, ale jest.
Masz problemy póki nie jesteś całkowicie wypełniony światłem, masz
problem sam ze sobą. Trudnością jest tutaj samo życie. Trzeba jednak do góry
podążać, do góry czyli w trzonie duchowym do samego siebie ( jak najszybciej ),
obudzić się w czystości i tę czystość zachować.
Widać fragment Sali tronowej, jest tu Postać, przypuszczalnie Matki Boskiej,
jest odwrócona. Ten fragment Sali tonie w mroku. „Poza” też tonie w mroku, to
„poza…” to jest Poza-Rzeczywistość. Ta Postać patrzy przed siebie i tam jest otwarta
przestrzeń, w której wszystko jest zbudowane w Świetle, Światło, jest budulcem.
Światło tutaj symbolizuje totalny Ład Boży, tu wszystko funkcjonuje według Boskiego
schematu, tu nie istnieje to co może być zaprzeczeniem poprawności. Stąd
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przechodzi się w tę przestrzeń, ale wejść tam nie można bez uwagi tej Postaci. Ona
zawsze będzie wiedzieć.
Podłączają nam węże, idzie to w pierwszy czakram, od spodu, górę smarują
jakby pole chcieli wytworzyć między szczytem głowy, a początkiem kręgosłupa.
Światło obejmuje (jest grube, duże) nawet kręgi, a nie tylko rdzeń - zaczyna
wypełniać całą naszą istotę, wprowadzają zmiany (chyba) w DNA Duchowym. Postać
obróciła się bokiem. Z mroku, przed tymi schodami manifestują się energie, one są
czyste, to jest Światło. Chcą przybrać jakąś postać, ale nie mogą, to chodzi o nas. To
Światło nie potrafi przyjąć naszej postaci, co oznacza, że my w tamtej przestrzeni nie
potrafimy być sobą. Oni czekają, aż „coś” będzie w nas ugruntowane i gdy ujrzymy
siebie przed tymi schodami (w tłumaczeniu) to będzie oznaczało, że proces
uruchamiania tego Światła został zakończony, oraz nasz wzór DNA, im ważniejsza
Postać, tym pełniejszy będzie ten wzór.
Postać siada na tronie i już te energie, to światło osobowe,
świadomowościowe, obecnościowe zaprasza do siebie, dotyka. Choć my nie jesteśmy
wykrystalizowani, Ona już ma do nas dojście, dzięki temu co zachodzi i radują się
tym, że może (w przenośni) nas dotykać, jak Matka własne dzieci.
Trzeba
nauczyć
się,
odczuwać
się
Świadomowościowo,
Obecnościowo jako „coś Indywidualnego”. Dlatego, ponieważ mnóstwo rzeczy
zachodzi, my je widzimy i nie zdajemy sobie sprawy z czym mamy do czynienia.
Wiele Istot do nas przychodzi jako Świadomość, Obecność i Osobowość, czyli są
Indywidualne, mają swoje indywidualne Imię, a my nie potrafimy wyjść z nimi w
kontakt, ponieważ tylko chcemy widzieć postacie nam znane, odczuwać znane
emocje, znane stany. W ten sposób kontaktujemy się tylko z cząstką Istot nas
odwiedzających czy chcących wejść z nami w kontakt i nie rozumiemy nawet w pełni
siebie. Matka Boska tutaj jest szczęśliwa, że potrafi być z nami, ale my musimy się
pozbyć tego wszystkiego co wiemy o sobie, ciele fizycznym, energetycznym oraz
ciała Duchowego - czyli wyobrażenia ludzkiej postaci.
Każdy z nas ma stać się czymś na kształt światełka. Przesuwająca się
świetlista energia - my nią jesteśmy, mamy stan bezpostaciowości. Jako ta
bezpostaciowość, ale obecność i świadomość w 100% odczuwana przez Matkę Boską
- jak byśmy byli fizyczno-obecni - w ten sposób będziemy krążyć wokół Niej. Mamy
być obecnymi i świadomymi tylko w tym Świetle, Światłem mamy być i
odczuć ten sposób funkcjonowania, rozpoznać w jaki sposób Duch Święty,
Matka Boska nas dotyka.
To doświadczenie, które każdy z nas (sprawdzać na skalach) ma doprowadzić
do maksymalnej wartości, czyli każdy z nas w indywidualnych modlitwach
będzie przerabiał, ponieważ jak się stanie pełnym Światłem przejdzie do Krainy
tam, wprost i dopiero będzie mógł zrozumieć co się tam dzieje. Będą uczyć nas
odnajdywania w nas cząstek światła, bycia tym Światłem i jako Światło
współegzystowania z innymi cząstkami.
Jak człowiek pozwoli sobie na już tylko odczuwanie Światła – czyli jest
bezpostaciowy - to zauważa, że jego ciało fizyczne, energetyczne, duchowe zaczyna
się intensywnie wypełniać światłem.
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My - to nie tyle Istota Duchowa co Istota Świetlna, a Duch to jeden z
elementów, to jedno z ciał.
Duch Całości to Światło, które się tutaj osobowo przejawia.
Musimy trenować bezpostaciowość. Odczucie Światła jest kolejnym,
ważnym krokiem. To jest odnalezienie siebie nad przedostatnim poziomie. My, a
Światło i może połączenie całości, już na poziomie Poza-Rzeczywistości. Światło
płynie tylko tam, gdzie nie ma przeszkód, a ponieważ jest to Światło Osobowe, to
jeśli przeszkody są w umyśle, w Duchu i cokolwiek jest nieprzerobione (np kogoś nie
lubimy) to nie dość, że nie ma w nas Światła - to nawet gdyby się pojawiało, to nie
ma jak płynąć.
Dlatego musi być współpraca, jedność, odczuwanie drugiego człowieka
jako siebie samego, jako wspólnego pola cudownych doświadczeń aktorów
w tej grze i wtedy to światło może przez wszystkich płynąć.
Będąc Światłem, możemy stać się Światłem Aktywnym i jednocześnie
wszystko przenikać, pomóc innym tego Światła w sobie nie mającym.
Mówili, że przyszliśmy po to, by uruchamiać Światło w tych, co
Światła w sobie nie mają. Najpierw jednak trzeba poczuć, jak to jest, być
Światłem.
Serce to jest głębia, jak podłączali czakramy, to oprócz serca - czyli tam było
tylko to Światło.
Pokazują organy fizyczne, jeśli są przeniknięte światłem, to wyglądają jak
skrystalizowany lód, jak w Grocie Lodowej. Jak światło wnika w organ fizyczny to
postrzega się to jako lód. Jak Światło wejdzie w człowieka - przy uzdrawianiu, to
zobaczymy go lodowatego (podpowiedź dla umysłu, by zaakceptował to, obrazem do
niego dotarło). Trzeba osiągnąć wyższy poziom zagęszczenia, by drugiego człowieka
dotknąć i zrobić z niego lód. Mamy jeszcze za mało tego światła. Jak się da - na
serce ręką to zaczyna się krystalizacja, człowiek staje się jakby z kryształków lodu
zrobiony. To co się z nami teraz dzieje - od razu nasz obraz w Macierzy powstaje.
To Światło sprawia, że już nawet zapisy nie istnieją tylko jest się głównym
źródłem. Jak się Światłem nie jest, to powstają zapisy.
Na początku było Światło, a potem powstały zapisy - czyli osobowy
obraz nas w Bogu, przez co później powstały szyfry - byśmy My: Światło,
Świadomość i Obecność w obrazie tego, jakim chciał nas stworzyć - byśmy
ku temu dostali odpowiedniego: Ducha, Dusze i Ciało i mogli się tam
doświadczać.
Na początku byliśmy Światłem - czyli ciałem Chrystusowym, to ono w nim
powstało jako początek. Macierz jest po Duchu Świętym. Duch Św. jest najniżej czyli ciało Chrystusowe, później jest Macierz, DNA, ciało fizyczne i droga ku staniu
się Bogiem - czyli czystym i odpowiedzialnym Człowiekiem.
Jak my wzbudzamy Światło w człowieku, to w Bogu musi istnieć zapis tego
jakim chciał widzieć swojego Syna, który upadł i krzywdzi innych, próbuje
jednocześnie się ratować. Jeśli przyłożymy Światło budząc jego ciało, to będziemy
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budzić zapis DNA i inne rzeczy, to podpowiedź to tego: Błogosławię cię - Bogiem
cię sławię, czyli uruchamiam w tobie wszystko. Co Bóg Ojciec by chciał, by się
stało.
To co nas otacza w Duchu Świętym to jest też Świadomość, może też
Obecność Ojca. Natomiast to Ciało Chrystusowe, to jest możliwość bycia w Duchu
Świętym.
Działamy na osoby, które chcemy uzdrowić wiedząc, że ciało Chrystusowe
mamy obudzone, że jesteśmy Światłem i wzbudzamy je w drugim człowieku,
uruchamiając to w jego sercu - jak się nam uda, on się rozprzestrzenia, jak stanie się
lodowy, to usiądziemy przy Matce Boskiej, jakby na ławce, możemy tu być - szkoła.
Duch Święty jest wszystkim tym co mamy. Nic nie może bez Jego
udziału i Jego woli zaistnieć (jak łono). Bóg jest Wielkim Konstruktorem.
On to wszystko przygotowuje, a Matka wypełnia życiem.
Matka Boska odchodzi, a my zostajemy jako mgiełka. Prawidłowe jest to, że
my nie musimy zaprzątać sobie głowy nieszczęściem drugiego człowieka, tak samo
jak w przestrzeni energetycznej źle robimy wysłuchując narzekań innych
ludzi, poznając szczegóły, a potem żyjąc tragedią tego człowieka, bo ona nam
się udziela i roznosi niczym zaraza.
Wszystko jest tak skonstruowane, by kiedyś poprawnie się zakończyło,
uczestniczą w tym wszystkie Siły, cała Świadomość, Obecność, wszystko poprawnie
wygląda.
Jedynie możemy spotkanego, rozdygotanego człowieka dotknąć i
wszystkie cząstki w nim Ład Boży uspokaja. To co sprawiło, że z zewnątrz na
tego człowieka działała i od wewnątrz go rozwalało i te zaburzenia, które powstały
dotykasz i jest OK, umożliwiasz mu bycie sobą, takim jakim może być na tym
poziomie.
Czyli naszym zadaniem jest umożliwienie człowiekowi jak najlepsze bycie tym
kim może. Taka jest nasza rola. Dajesz Światło i wiesz, że musi pójść za tym zdrowie,
naprawa duszy, będzie sobą bez obciążeń, będzie pełniej się mógł wyrazić. Światło,
które jest podstawą wszystkiego, jak się w nim obudzi, przejmie nad nim kontrolę.
Chociaż my widzimy, że jest jasno, to kanał Złotej Energii nas nie widzi, bo my
jesteśmy ciągle słabi, rzadcy świetlnie. Powinniśmy dać mu sygnał, bo my teraz nie
jesteśmy aktywni. Poprzez zmiany jakie wprowadzamy jesteśmy (aktywni), widoczni wszystkie zmiany są ruchem (podnieść rękę, kogoś uzdrawiać albo przywitać
Obecności i Świadomości, które tam są - by nas odszukali). Każdy mały promyk puści
i to zacznie nas przenikać. To światło jest lecznicze, bo jak uderzyło w głowę i leci, to
światło czyni wszystko (skórę itd.) alabastrowym, naprawia. To światło płynie z góry,
jest gęstsze niż to co było tutaj, tak samo gęste (prawie) jak obraz Matki Boskiej.
Ono utwardza.
Od podstaw zaczyna się praca z ciałem fizycznym. Mamy odpoczywać, a nie
być w napięciu, tu się poprawnie odnaleźć. Jak śpimy Światło przejmuje aktywność
na siebie.
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Jak zapanujemy nad ciałem fizycznym, nad energiami, jesteśmy w ciszy i
odbieramy wtedy sygnały z zewnątrz, które do nas napływały, na poziomie
duchowym to samo. Będziemy mogli polegać na Duchu Świętym, na Świetle, którym
jesteśmy połączeni Jego cząstką - czyli ciałem Chrystusowym.
Wskakujemy na następny etap – poleganie na Bożym Świetle, na
Duchowym Świetle, które jest cząstką nas. Śpiący w ciszy będziemy bardziej
precyzyjni („śpij w napięciu, śpij w emocjach i śpij w nadmiernym ruchu”). Światło
albo emocje.
Będąc w Świetle, będąc Światłem to Światło będziemy uruchamiali w innych i
będziemy powoli postrzegali jak i obraz tego świata jest w Świetle - czyli w
przestrzeniach Duchowych i sprawimy, że to będzie tutaj materializowane. Będziemy
pozwalać na powstanie Ładu Bożego we wszystkim. Nasza Świadomość i
Obecność musi być w Świetle.
Znów ta sama platforma, ludzie podchodzą do Matki Boskiej, jedni klęczą, inni
stoją. Matka Boska coś robi, jakby dotyka głowy i głowy jaśnieją, stają się jedno ze
Światłem tutaj.
Ktoś zniknął, stał się Światłem. Idziemy doświadczyć tego, co Matka Boska
zmienia, to coś w rodzaju inicjacji. Matka pyta kim każdy chciałby być. Ona mówi o
powołaniu, o tym, czego chcielibyśmy doświadczyć i to daje.
To tak jakby Czysty Duch (ma już trochę doświadczeń) przyszedł tu i
mówi co by chciał przerabiać, dostaje odpowiedniego Ducha, duszę i ciało,
by mógł tego doświadczyć. Każdy z nas może tu przyjść i usłyszeć o co prosi zrozumie wtedy na czym mu naprawdę zależy i to Światło zaczyna pod tym kątem go
przenikać.
My wnikamy gdzieś w początek, tu czas linearny nie istnieje, jesteśmy
uczestniczącymi obserwatorami własnych narodzin, narodzin zapisów. Przynajmniej
zrozumiemy na czym nam zależy (czy to, co robimy jest zgodne z naszym
powołaniem i przeznaczeniem ).
Zbyszek usłyszał, że chce być Człowiekiem czyli Bogiem w swojej przestrzeni w sobie samym tak, aby połączyć Indywidualne Imię z Ciałem Chrystusowym po to,
by inni mogli to samo odkryć.
Nasączanie Światem musi trwać.
Koniec modlitwy
Uważać na czysty umysł (im będziemy brzydsi, tym mniej Światła).

Każde brzydkie słowo, myśl i czyn zabijać będzie w nas Światło.
Wewnętrzna modlitwa - Opiekunie, Góro działaj, żeby nie zapomnieć, radość!!. To
próba dla nas. Co chcesz, dostaniesz. Światło wypełnia nas w 100%, ale średnia
aktywność 20% (0-2%). Jezus swoją obecnością promieniował.
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Modlitwa 2: Światło
Słyszę tak - żeby pozwolić sobie na relaks. I paradoksalnie będą wchodzić nie
wyciszające nas energie, ale odwrotnie, żywo pobudzające na poziomie radości:
wesołe miasteczko, bieganina, śmiech malutkich dzieci. Wszystko po malutku w nas tych dorosłych, zapyziałych - cofa się do początku naszego życia tam, gdzie mieliśmy
kilka, może kilkanaście lat. Wchodzimy w ten okres, gdzie byliśmy jeszcze beztroscy,
bo nie musieliśmy się o nic troszczyć, bez obowiązkowi, bo mogliśmy sobie pozwolić
na luzik.
I teraz każdy z nas, tak, jak by patrzył w przeszłość, na siebie starego, na ten
iluzyjny świat, na ten film wyświetlany, wyciąga z tej postaci małego chłopca, lub
małą dziewczynkę, ubiera się w to małe dziecko i leci przed siebie. I jak się rozpędza,
każdy może bez problemu przybrać skrzydła, postać orła i frunąć, tutaj nie ma
najmniejszych problemów. Problemy są z ograniczeniami, które istnieją u dorosłych.
Zapoznali się z systemem i wiedzą, że kraść nie można. Zapoznali się z moralnością i
wiedzą, że przeklinać nie można. Natomiast ci co o tym mówią, mogą to robić i to z
nawiązką. Te ograniczenia sprawiły, że człowiek stracił sens życia, że zapomniał o
jego prawdziwych wartościach, o wolności, radości i o pięknej twórczości. I teraz
możecie lecieć, możecie być Piotrusiami Panami, możecie być Elfikami, malutkimi
czarodziejkami, czym chcecie. Wkraczacie w swój własny, wewnętrzny, duchowy
świat, gdzie świat baśni i legend jest jego malutką cząsteczką. Tu jest wszystko, co
jest wam dostępne.
U mnie akurat pokazuje się świat krasnoludków, domy mchem obrośnięte,
które mają wysokość może dwudziestu centymetrów. Ciekawie się tu chodzi, ale tu
nie ma zagrożeń. Tu, nawet jakby wilk przechodził, borsuk czy co innego, on tego
świata nie dostrzeże, ani tych Elfów, ani tych domków, to jest wyłączone, poza polem
ich widzenia.
I mówią - że tak jest też z ludźmi. Ciągle jeszcze na tej planecie istnieją
zapomniane światy, ale są ukryte przed ludzkim wzrokiem. One są, a nie są. I takie
światy też żyją w nas. Mamy takie cząstki połączone z całą rzeczywistością, ale
zogniskowani na jednej prawdzie, innej prawdy nie postrzegamy. Widząc jeden świat,
o innym zapomnieliśmy.
W dzieciach nie ma jeszcze tych blokad, dzieci widzą także światy duchowe, nie tylko
energetyczne. Niestety dorośli uznają to za fantazje, a nie zawsze tak jest. Już teraz
wiemy, że z wyobraźni korzysta i umysł i świadomość i Jaźń i te siły otwierają
podwoje do Wszechrzeczywistości. W tej chwili mamy otworzone podwoje do
wyższych światów energetycznych i duchowych, a tutaj jednak istnieje coś, co byśmy
mogli nazwać ładem strukturalnym. Jakby to była część Ładu Bożego, która tutaj w
tych przestrzeniach stanowi o pewnych prawach. Ale te prawa nie są tu
obowiązkowe. Te prawa są cudem akceptowanym przez wszystkich. Te prawa są
czymś na wzór rozwiązań, które wszyscy wspólnie wypracowali, wiedząc, że to jest
majstersztyk, dzięki któremu można bezpiecznie i radośnie w tych światach się
odnajdywać. Dlatego też tu są i sztuczki czarodziejskie, ponieważ można tutaj
energią i materią po części się dowolnie posługiwać. U nas tego nie ma, u nas są
tylko ograniczenia, tutaj jest odwrotnie. Tutaj jest wolność i odgraniczenia, totalna
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swoboda działania. A przez to, że każdy może to robić w każdej chwili, nikt
praktycznie tego nie robi, tylko wtedy, kiedy tego potrzebuje.
Właśnie takie światy tu w nas się teraz kodują. Ciekawe to, bo człowiek jest
taki zdziwiony, bo dorosłość miesza się z dzieciństwem. Jak mówię, to chwilami
jestem dorosły i tak nie umiem się do tego odnieść, tego przyjąć, z drugiej strony za
chwilę jestem malutkim krasnoludkiem i skaczę po tym mchu, po tych patykach,
żyję, ja po prostu czuję tutaj, że żyję. Te chłodne powietrze… jak tu jest pięknie! Po
prostu samo życie! Nie ma żadnego znaczenia czy ja jem, czy nie jem - ja po prostu
żyję! Czy śpię, czy się ruszam, czy patrzę, to wszystko jest takie piękne i to życie
czuję!
Z tego wynika, że my tutaj zatraciliśmy odczucie samego życia, jako procesu,
o to mi tutaj chodzi. A samo odczucie tego procesu jest tak piękne, że chce się żyć!
Uczestniczyć w tym filmie, w tej grze! Natomiast to, co nam zafundowali na tej
planecie, no to jest świat półumarłych - no ale o tym już wiemy.
Czyli każdy na swój sposób, niech odczuje życie w tym świecie, czas
dzieciństwa w tej baśni, do której się przeniósł. Tu wszystko jest prawdziwe. To tutaj
widzę sierotkę Marysię, krasnoludków, jakieś postacie z nieznanych mi bajek - to
tutaj jest życie, a nie tam. Tu są zasady, tu są pewne rozwiązania, tu jest charakter
wolności i możliwości utworzenia z tej historii tego, co się chce. I Oni właśnie tak
pokazują i pytają: a co chcesz? I ja pamiętam swoją bajkę Królewna Śnieżka. I ona
leży w tej kryształowej trumnie z tym ogryzkiem w ustach. I pierwszy raz dzisiaj
odważę się otworzyć te wieko, wydzióbać paluchem tego ogryzka i ją pocałować i
zręcznie to wychwycę i ja pójdę z nią na spacer. I ciekawe, co odkryję. Z tego
wynika, że to była moja pierwsza miłość. Więc tam był sekret prawdziwego uczucia i
odczucie wszystko-możliwości.
Każdy z was niech zanurkuje w taki jakiś świat i przeżyje to, co za dzieciństwa
przeżywał, a dorośli podpowiadali, że to chyba nie wyjdzie. Wyjdzie! I na prawdę to
można zrobić. Nie wiem, co w ten sposób odkryjemy, ale naprawdę musimy to
odczuć. Ja się zatapiam w siedmiu krasnoludkach, w tej wersji dla dzieci - bo ta
wersja dla dorosłych była trochę krwawa - czyli ta prawdziwa i przeżyję tę swoją
przygodę. Wy zróbcie to samo.
Jak ja będę mówił - żeby przerw nie było - to wy nie musicie mnie słuchać. Wy
możecie żyć swoją sceną, a ja gdzieś tam zza góry opowiadam coś innym. Ale mi już
wytłumaczyli, o co chodzi. Ja z tą Królewna Śnieżką nic takiego niewłaściwego nie
robiłem. Trzymaliśmy się za ręce, siedzieliśmy na trawach, fruwaliśmy, po prostu
byliśmy gdzie tylko poniosły nas oczy. Ja po prostu miałem przy sobie towarzysza.
Miałem przy sobie kogoś cudownego i widziałem cudowność nie tylko w obrazie, w
ogóle cudowność. Ta Królewna Śnieżka była taka sama, jak ja. Miałem towarzysza.
Towarzysza na zawsze, który był taki, jak ja.
Poczułem obecność Istoty, w przenośni obecność drugiego człowieka. To jest
bardzo ważne. Jak nie czujesz prawdziwej obecności, nie że - fizycznego
obrazu człowieka, jego ciała, czy energii, tylko obecności, obecności
prawdziwej istoty, to po prostu jesteś samotny, i to bez względu na to w
jakim tkwisz związku i w jakich znajomościach. I potem szukasz
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koleżeństwa, później rozpaczliwie szukasz miłości, czegokolwiek innego,
bo szukasz tej obecności. Tu ta świadomość i obecność to jest jądro duszy,
jądro Ducha, jądro ciała Boskiego. Ta prawdziwa esencja, którą stworzył
Bóg.
Odkryłem to w Królewnie Śnieżce i o tym zapomniałem. Żyłem z nią, w niej,
krótką tą chwilę, ale poczułem to wtedy. I teraz powolutku zaczynam to odczuwać.
Na razie jest słabiutkie, ale już wiem, o co chodzi. Jak wyszedłem z tej sceny, kiedy
zacząłem tam do was mówić, nagle zobaczyłem, że wy to tak: to krasnoludek, to
jakiś gnomek, to elfy, żaby latające, cały świat baśni.
I wiecie co… - tak jak miałem problemy z pokochaniem ludzi i stosowałem
różne sztuczki, czyli przychodziły różne sceny, w których się odnajdywałem: a to
skrzydła, to własne dzieci, żeby móc wreszcie pokochać ich, a ja zapomniałem
jeszcze o obecności ich. Dałem im prawo do życia. Już nie było czołgów, tylko
kwiaty, ale ja byłem i tak taki trochę daleki. Czułem jedność, ale ta jedność była taka
blisko mnie - a ci ludzie mimo wszystko byli dalecy. Natomiast teraz, jak ujrzałem
was, że jesteście tymi istotami z bajek, że macie w sobie zaklęte rewiry, że macie w
sobie magię, twórczość o niespotykanej skali to zrozumiałem, że w was są takie
same dary jak i we mnie. Przynieśliśmy ze sobą magię spoza rzeczywistości, własną
obecność i świadomość. Że jesteśmy mistyczni, że jesteśmy duchowi, że jesteśmy
wielcy i w pełni kreatywni. I gdyby w tej chwili świat fizyczny znikł z tej niewłaściwej
części, gdyby nagle na miejscach kościołów powstały parkingi, na miejscach
rządowych budynków co innego - to mi tutaj pokazali, że świat by nie przepadł.
Pieniądza by nie było, a ludzie lepiej znacznie, by żyli niż teraz. Chaos by trwał krótką
chwilę, a już za parę dni ludzie sami z siebie poszliby do pracy, wszystko by
funkcjonowało po staremu, ale nie było by nienawiści, nie było by złości, dużo więcej
byłoby pieniędzy, człowiek otwierałby drzwi na powitanie drugiego człowieka… - to
jest w nas.
My to wszystko możemy zrobić. Jak patrzę na to, że my jesteśmy właśnie z
krainy bajek, to powiem szczerze, jestem w szoku. Nie wiedziałem, że to jest takie
proste. Ja czuję waszą obecność. Po prostu obecność. Teraz w ogóle mi nie
przeszkadza, czy was kocham, czy nie kocham, czy tu jesteście czy nie, po prostu
jesteście. Czyli uczą nas obecności istoty. W tym wypadku drugiego człowieka. To
jest stan, który jest z poza rzeczywistości. Dzięki temu będziemy mogli więcej rzeczy
zaakceptować. My oczywiście tej obecności, którą się czuje w Poza-Rzeczywistości
nie odczuwamy w sobie, tutaj raczej odczuwamy coś na kształt energetycznej
obecności, ale ona jest podszyta czymś niesamowitym. Ta sztuczka z tą magią, z tą
krainą zabaweczek tych historii była jednocześnie wprowadzeniem nas w
autentycznie istniejący świat, który może istnieć, a nie tylko być, ale jednocześnie
podpowiedziała w jaki sposób możemy odczuć cień tego co jest poza fizyczną
obecnością, cień tej autentycznej pierwszej obecności istoty ludzkiej, tego stanu z
poza rzeczywistości.
Teraz pokazują te Elfiki i to wszystko. Pokazują, że te wszystkie postacie
którymi byliśmy chcą teraz - bo akurat zapragnęli - pójść sobie do ludzi, jak
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wycieczka. Jedni robią wycieczkę do Lichenia, inni do Oświęcimia, a ci zapragnęli
pójść do ludzi. Po prostu. I oni znikają, idą do ludzi nie obecnościowo, bo oni tu
zostają, zostają w tym świecie, ale idą świadomościowo. Oni tak: stali, jedni mieli
dłonie lekko zwrócone do góry, inni powolutku się jakby rozpuszczali. Zaczęło
promieniować Światło z góry. I ciekawa rzecz, jak z filmów, w jednym miejscu
znikasz, w drugim się pojawiasz. Tyle tylko, że oni tu zaczęli znikać, ale nie przenosili
ciała, bo obecność ich znikała, ale oni podróżowali świadomościowo, oni łączyli się z
tym Światłem. I to Światło ich jakby pochłaniało, przez co znikała obecność. Z tego
wynika, że świadomość była na początku i jest najważniejsza, a potem świadomość
wykluła w sobie obecność. Ta obecność - czyli potrzeba bycia, wykluła też w sobie
potrzebę istnienia, czyli bycia w czymś z czymś, przez co powstały zapisy, a w
zapisach powstały szyfry znane jako DNA, które zbudowały ciało Duchowe,
energetyczne czyli duszę i ciało fizyczne - przez co świadomość czująca potrzebę
obecności mogła zamanifestować się w tamtych powłokach. To, co teraz zachodzi, to
zanika obecność w tym Świetle i zostaje tylko świadomość. Te wszystkie Elfiki, ta
magia stała się Światłem. One po prostu w tym promieniu się zintensyfikowały,
zjednoczyły, zachowując osobowość, czyli ciągle wiedzą, jakie jest ich imię, a to
Światło to jest jakby mgłą, w której podróżują. I teraz, jak jesteśmy tą mgłą, bo
jesteśmy tymi krasnoludkami, już jesteśmy tylko świadomością. I jako świadomość,
odbywamy pierwszą podróż w czystej płaszczyźnie duchowej, stamtąd widząc
płaszcz energetyczny i płaszcz fizyczny. I obojętne gdzie, będziecie teraz tylko
niewidocznymi oczyma samego siebie. Jako świadomość możecie wszystko
obserwować, a przez nikogo nie będziecie zauważeni. Ponieważ nie ma nie tylko
ciała, ale nawet waszej obecności. Teraz każdy z was jest Światłem i niech podróżuje
gdzie chce. Jak chce, może znów wrócić do świata zabawy i pobyć w klockach. Jak
chce, może przyjrzeć się sceną zapomnianym z dzieciństwa. Jak chce, może
przyjrzeć się sceną zapomnianym w historii, jak chce, może ujrzeć świat przyszłości.
W ogóle pozwólcie sobie na otwarcie oczu tu, w zapisach rzeczywistości, gdzie czas
linearny nie istnieje. Tu są tylko stany, tu są tylko sceny. Wejdźcie w coś i
poobserwujcie, ja też to zrobię. Jesteśmy tylko świadomością w Świetle. Jesteśmy
tylko Światłem, które zawsze wszystko przenika, bo pokazują, że nawet jeśli gdzieś
przychodzi ciemność, to ciemność tylko przykrywa
Światłość - ale przykrywa… - ono ciągle u podstaw istnieje. Człowiek może o
nim zapomnieć i ginąć i tracić duszę w płaszczu właśnie ciemności, w płaszczu
energii niskowibracyjnych, ale Światło i tak istnieje. My teraz będąc świadomościowo
zjednoczeni z tym Światłem, możemy być świadomi wszystkiego, co było i istniało, co
jest i istnieje i co też będzie istnieć. Czyli podróż w głąb tego, co chcecie. My, jako
nie widoczni obserwatorzy. My, poruszające się Światło. Nie wiem jak wy, ale ja
wylądowałem gdzieś, gdzie jest pięknie jak z filmach o westernach: jezioro takie
niczym górskie. Tu już śniegi ustąpiły, jeszcze gdzieś miejscami takie drobinki śniegu
leżą. Chatka trapera, wiatru nie ma, lustro wody wygląda, jak czarne szkło - pięknie
po prostu. I widzę, że coś tutaj się stało. Nie wiem co, bo ani zwierz tego dziecka nie
ukąsił - nie wiadomo czemu, ani nie ma jakiejś konkretnej choroby, coś się stało, a ja
nie wiem co. Matka go tuli na zewnątrz ich domku. Ich chatka - taka traperska,
malutka, może w środku jeden pokój jest, nie zdziwił bym się - i matka tuli to
dziecko, a to dziecko rozpaloną pierś ma, ale tak, jakby tego nie widać. Ale ja widzę,
jakby w środku była czerwień. Może to jest jakaś choroba płuc i te płuca wyglądają,
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jakby ogień je pochłaniał. Może on na gruźlicę czy na coś chorował, nie wiem. I ono
ma zimne poty. Ojciec nie wie co zrobić. Mają tu tylko takiego muła, choć jakiś ubogi
taki, nie wiele lepszy od osła i ojciec wie, że mógłby go dosiąść i pojechać z nim - ale
właściwie to jest bezradny, bo widać po dziecku, że kona. To są ostatnie jego dni
policzone. I ja tak patrzę na tę scenę i wiem, że za chwilę mogę ujrzeć, jak jego
dusza się unosi i mnie nie będzie widzieć, bo ja jestem tu tylko świadomy, moja
świadomość jest tu tylko umieszczona - ale nie ma mojej obecności.
I wiecie co? nie wiem co zrobić. I w tej chwili potrzebuję obecności. Chciałbym
po prostu tu coś naprawić - czyli ja, jako świadomość w tym świetle potrzebuję
własnej obecności. I przypomina mi się kształt duszy, czy ciała fizycznego, pojawiają
się w przenośni w mojej wyobraźni, w mojej świadomości jakieś ręce, ale że jestem
w Świetle, te ręce są Świetlne i te ręce wpycham w tego człowieka, w tego dzieciaka
i nasączam go Światłem, nasączam go świadomością zdrowia, świadomością
nowego, świadomością tego, co ma być - Światło wie - świadomością cudu. Bo oto
Światło wszystko może, a ja, jako jej cząstka też, ja posługując się tym Światłem,
uruchamiam w nim jego przyszłą radość.
Ja, Światło. Ja, jego cząstka. Obraz mi się zaciera, nie chcą mi powiedzieć o
finale tego wszystkiego. Ale teraz widzimy, jakby się tu pojawiło przed nami
manifestujące się materialnie Światło. Tu wszystko jest utkane ze Światła. Kształt
takiej łukowatej komnaty, jest ta postać i ta postać nas do siebie zaprasza. Tu jest
krystaliczne Światło. Tak jak u nas jest cegła, tak tutaj wszystko jest zbudowane z
krystalicznego Światła, choć ono jest tu blade. Czyli możecie tu ujrzeć wszystko, tyle
że to jest Światło, Światło, po prostu Światło. Meble, kolumny, ale ze Światła. Ta
postać, co tu stoi też jest ze Światła.
I też słyszę: tak, jestem ze Światła, inaczej być nie może. I ktoś z naszych
powiedział: my też jesteśmy ze Światła, ale powstał jakby taki głos wewnętrzny w
nas: ale się pogubiliśmy, zapomnieliśmy o tym. Pokazują o promieniującym sercu,
które powinno promieniować Światłem cały czas - bo wtedy życie byłoby o wiele
lepsze. I pokazują na te domki tych krasnoludków, na ten magiczny świat, na te
fantazje dziecięcą i pokazują, że to powinno być o tak, wystrzelone w górę i
rozłożone na całej planecie. Takie domki powinny być wszędzie i ludzie by byli
znacznie szczęśliwsi. W tym świecie obowiązywało by tylko Prawo a nie System, ale
Prawo Jedności, Prawo współtworzenia, Prawo Współodczuwania, Prawo bycia z
sobą razem, a teraz tego nie ma. Teraz jest oddzielenie.
Siedzimy - ale to my jesteśmy obecnościami tutaj. Niektórzy to są tylko takim
zawojkiem. Wiemy tylko, że są tutaj w tej mgle, bo tutaj obecność pojawia się na
podstawie kształtu, którego chcemy przyjąć, możemy być kolumną, możemy być
jeżem, możemy być właśnie Światełkiem, ale wtedy czuć, że to jest obecność jakiejś
świadomości. Świadomości, która przez tę obecność się akcentuje. I słyszę tylko od
tej istoty, która tam jest na przeciw nas - żeby się niczym nie przejmować i to
odrzucić, że musimy coś zrozumieć, a ja nie do końca łapię o co chodzi, a ona tak się
skupia, zagląda mi w oczy, w dolne powieki, jedną w dół, drugą w dół, tak, jakby
sprawdzała, czy ja czasami nie jestem po narkotykach, czyli innymi słowy
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podpowiada mi, że nie umiem tak poprawnie się tutaj odnaleźć, żebym oprzytomniał
w końcu i coś zrozumiał.
To zaczyna na nas powoli promieniować, coś zachodzi, ale ja nie wiem co.
Słyszę, że jesteśmy dziećmi jednego Boga, jednego, w sensie całkowitości. Tyle
tylko, że o tym zapominamy - a zapominając o tym, cierpimy. My sami wydajemy
siebie samych na zatracenie. Eksperymentując, pozwalamy sobie na to, by
zapomnieć czym jesteśmy. A my jesteśmy Światłem. Kiedy Światło przybiera
osobowość, staje się kimś, ale tak naprawdę, mówią mi - jesteśmy czymś, my
jesteśmy tym Światłem. I podpowiadają, że jak wrócimy do domu, będziemy musieli
te lekcje odrabiać, wracać do początków jako świadomość. Bo wtedy odkryjemy to,
jak my powinniśmy dokładnie funkcjonować tu w tej rzeczywistości.
To, co jest teraz, to jest tylko wprowadzenie. I teraz pokazują, w jaki sposób
wspólnie pierwszy raz zadziałamy. Cofają nas do czasów typu wieki po Chrystusie,
jest to świat, jakby trochę starożytny, atakowany przez plemiona, jakby barbarzyńcy
wtargnęli do Rzymu i zaczęli tam rzeź. Tak to wygląda, tyle że to na prawdę są jakieś
stulecia, ale nie wiem, który to może być wiek. Widać, że barbarzyńcy zniszczyli to
całe miasto i gdzieś się tam wycofują, czasami jeszcze ktoś kogoś okrada, ale już ich
jest niewielu. I uwaga, wiele z tych osób cierpi i my będziemy im pomagać, będziemy
ich wycofywać z tych ciał, czyli jak będziemy lecieć w tym Świetle - bo my jesteśmy
tym Światłem - to te Światło będzie ich przenikać. Kogo można, po prostu przez to,
że będziemy. My tylko musimy pomyśleć, o co nam chodzi. Czyli: ten niech
wyzdrowieje, ten niech umrze i od razu go odprowadzamy - my nie, po prostu to
Światło, którym jesteśmy to robi. To jest tak, jakbyśmy byli cząstką Wszechwiedzącej
mgły - jak w horrorach. Mgła z jeziora, morza czy lasu przenika miasteczko i
wszędzie po domach szaleją potwory i ludzi niszczą, to tak samo my jesteśmy w tej
mgle, niewidoczną - bo nie mamy obecności - jesteśmy świadomością, tak to samo
jest w tym świecie. Jak coś się włącza i do nas mówi, czyli jakaś świadomość, jakiś
Duch, to on przybiera formę obecności, dzięki której może się zamanifestować i
pojawić się jako głos w naszej głowie. My tu teraz nie musimy być obecni, ponieważ
obecni jesteśmy po przez Światło. My, Świadomość - zbiorowa Świadomość. Tu
teraz, jak będziemy przenikać przez te postacie, to jak Światło go przykryje, to od
razu wiemy, że to Światło, którym jesteśmy, wykona najlepszą robotę. Kogo można
uratować, to się uratuje, kogo nie, łagodnie odprowadzi do Góry. Tu nie może być
cienia wątpliwości, co do tego, że Światło mniej wie od nas, że musimy je
poinstruować o co chodzi. Chodzi o to, by odczuć, że jesteśmy cząstką tego Światła i
po prostu wszystko najlepiej się dzieje.
I teraz jak to odczuć, jak to ma wyglądać, poznamy jakby przez nasączanie tą
sytuacją. Czyli, ja na chwilę milknę i my wszyscy będący Światłem, będziemy krążyć
po tych placach, domostwach, dopalających się dachach i obserwować, jak Światło
wszystko łagodzi i właśnie dzięki nam - bo my jesteśmy świadomością tego Światła,
czyli na pomoc tej niszczonej rzeczywistości idący.
Wiecie co ja zobaczyłem? Ale ja to muszę powiedzieć, bo na pewno to samo
robią z nami wszystkimi. Zobaczyłem małe dziecko, to dziecko na prawdę miało z
półtora roczku, ale ja widziałem, jak by miało trzy latka, bo to dziecko już fajnie
chodziło. I to dziecko żyło, a mimo wszystko ja przeniknąłem to dziecko i to dziecko
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stało się mną. I to dziecko tak patrzy tutaj - ono widzi te latające Duchy, to Światło.
Nie ma obecności nas, a czemu ono widzi? Ponieważ jego Świadomość zlała się z
moją Świadomością. Jego trzecie oko, zlało się ze mną i to dziecko jest we mnie, a ja
w nim i ja dziecku tłumaczę będąc w nim: patrz, wszystko będzie dobrze i
podpowiadam co do przyszłości, co do różnych rzeczy, jak będzie i tak dalej.. nie
wiem skąd ta wiedza się bierze, ta wiedza pochodzi ze Światła, Światło jest złączone
ze wszystkością. Wszystkość ma to do siebie, że nie istnieje w nim czas linearny. Są
sceny, które byśmy nazwali przyszłością, a które już istnieją i ja podpowiadam temu
dziecku. Coś robię takiego fajnego i to dziecko znowu jest tam na dole, nie jest już
mną a ja nim i to dziecko, choć malutkie ono wie, że będzie dobrze. Na taki stos
kamieni się wdrapuję i patrzę niczym mały Napoleon i idzie przed siebie, ono już wie.
Małe, bezrozumne jak byśmy powiedzieli dziecko, już wie, że będzie dobrze. Ma już
zapisaną całą przyszłość. Ciekawe, czy mając półtora roczku, zapamięta to, co było. I
teraz sobie przez tę scenę uświadomiłem, że jak my jesteśmy w Świetle w
przestrzeniach duchowych, to pojawia się dlatego takie silne jasnowidzenie - to, co
dzisiaj z pismem automatycznym przerabialiśmy, że Duch, że my jesteśmy w Duchu i
dyktujemy temu, co jest niżej, te teksty. To samo inni potrafią w nas wpływać, gdy
się poddamy jako świadomości i podpowiadają nam o różnych rzeczach. To wszystko
jest w Świetle. To wszystko jest w Duchu. Patrzcie, jakie to jest proste. Słyszę, że to
jest jeszcze prostsze, niż myślimy, ponieważ ciągle jeszcze w nas działają
ograniczenia umysłu. My powolutku, mówią, będziemy się przyzwyczajać w ogóle do
wycofania umysłu. Umysł – pokazują - zostanie zepchnięty do fizjologicznego
programu, a jego miejsce zajmie Jaźń i pasma świadomości. I wtedy dopiero zniknie
odczucie ograniczeń. Bo choć umysł już wszystko przepuszcza - to sama jego
obecność jest ciągle ograniczeniem. I mówią, że powolutku będziemy się stawać
Światłem. To, co się będzie działo z naszymi głowami, to właśnie takie świecące jaja,
przeniknie je świadomość Światła, Świadomość wielu, dlatego będziemy mogli tu
wewnątrz rozmawiać i odnajdywać się w różnych przestrzeniach, a ta Świadomośćsłyszę - wiele może. Patrz, twoja głowa jest tą świadomością, patrz, możesz sobie
wyczarować ręce, jak chcesz, ale i tak nie musisz tego robić, ponieważ ty i tak jesteś
tym Światłem, przez Światło, będąc Światłem obecnym we wszystkim. Idź teraz i
uzdrów kogoś. Ty, jako ta masa tego wielkiego Światła, ty jako Świadomość. Nie - to
jedno krótkie spojrzenie, tylko jako nieskończona ilość oczu, które w danej i w tej
chwili mogą ujrzeć to, co byłoby, jest i będzie, a także efekt działania, które
uruchomisz. I pokazują mi teraz, bym –uwaga- stał się, powiem tak: mi każą robić
to, co teraz widzę, co się dzieje przede mną.
I teraz tak: jest osoba chora, a wszystko to jest skąpane w Świetle i teraz w
Świetle pojawia się obecność świetlistego człowieka, czyli jakaś świadomość zechciała
się zamanifestować w postaci właśnie takiego Ducha. I ten Duch jest wyraźniej
widoczny na tle tego Światła. I podchodzi do tej osoby i tak delikatnie ją dłońmi
zamyka, te dłonie są takie wielkie i wypowiada słowa typu: i przyjdzie spokój i będzie
radość i przyjdą jakieś sny .. coś takiego wypowiada, jakby przekaz w czasie snu, z
którego my się potem budzimy.
I po prostu zamyka w Świetle i ta osoba ma być zdrowa i on znowu znika i znów jest
świadomością. I podpowiadają, byśmy to samo zrobili. My z tego Światła wyrżniemy
się jako obecności, wyciągniemy te świetlne dłonie do tego Światła w człowieku
zawartym. Jakby tego Światła w człowieku nie było, to ono jest tylko nie widoczne.
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Bo ono tam zawsze było, tylko przykryte najwyżej przez ciemność, choroby i różne
inne brzydkie rzeczy. Ale tam w sercu, tam, gdzie jest ten ognik, tam, gdzie jest ta
kosmiczna dziura, tam Światło było od zawsze, ponieważ inaczej ta istota by nie żyła.
I my teraz, tylko budzimy te Światło, ten człowiek jest cały świetlny i on wreszcie
będzie zdrowy. My, jako wyłonione ze Światła obecności.
Koniec modlitwy
Teraz widzicie na przykładzie modlitwy, jak sterują informacjami zawartymi w
naszej głowie, by nas naprowadzić na odczucie tego, co po prostu jest, a czego my
nie postrzegamy. I choć o Świetle tyle było mówione, tyle było czytane, to gdyby się
tego nie przeżyło, to byśmy nie załapali, jak odczuć Świadomość.
To było pierwsze odczucie Świadomości, jeszcze bardzo słabe. Aktywność
światła wzrosła do 2-3 % - ważne, że działa. W Świetle trzeba być.
Dopóki dokonujemy wyborów w przestrzeni energetyczno-fizycznej to nie ma
Światła. Jak się budzimy jako Świadomość to jesteśmy tylko w świetle.
Działanie wzrosło, też częściowa materializacja wzrosła.

Światłością jest ten, kto umieszcza światło w drugim człowieku, bo jak ty

świecisz to jesteś do naśladownictwa, dlatego jesteśmy Światłością (kto aktywne
światło umieszcza w drugim człowieku).
Sprawdzać w %: ile Aktywnego Światła umieściliśmy w drugim człowieku.
Sprawdzamy zakres tego, co można zrobić (dla uzdrawianego), a co
zrobiliśmy, poprawność tego człowieka jaka jest, jaka będzie.
Sprawdzamy: ludzkie i nieludzkie odczucia do innych
Aktywne Światło wkodowało się w nas i nim działamy - ono wie o co
chodzi.
Są to już prostsze działania, ale ciągle są: na Jezusa na Bruno Grönninga, na
Ducha Świętego, każdy bowiem z nich uruchamiał Aktywne Światło.
Góra zawsze tłumaczyła: podstawą wszystkiego są kryształy. Najpierw pole
kryształków, a jak się komuś w przyszłości uda jeden kryształ uruchomić - tak jak
Jezusowi czy Buddzie - to z tym jednym powstanie we wszystkim i to się zmieni - to
jest Światło.
Przy tym działaniu zmieniamy DNA, zmieniamy szyfry, odtwarza się też zapis
tego człowieka.
Psychika 10 % oznacza, że cały czas jest wątpienie, niemoc - a to coś nie tak.. itd,
mała siła woli.
Ból głowy może być też tylko fizyczny.
Sprawdzać: ile osób możemy objąć jednym działaniem.
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Osoby 1 nie ma w energiach, natomiast wchodzi w przeciwną, cały czas na
średnim poziomie negatywu.
Sprawdzamy rozbicie zapisów w archiwum: nie ma to - znaczy, że to
zło co robi nie płynie na jego konto, czyli jakaś siła na niego działa i
zmienia.
Osoba 2 - momentami ciężko chora, to znowu z nią dobrze, ona jest cały czas
pod panowaniem różnych sił – ma nacieki i pasożyty, ten stan jest od
20 lat, najgorsze obszary… i stały organ uszkodzony. Poziom zdrowia
60% - jest zły. Ogólnie można całkowicie ją podleczyć, tą siłą.
Wypełnić wszystkich w domu Aktywnym Światłem.
Będziemy teraz siebie uzdrawiać i przyłóżmy się do tego jak będziemy w tym Świetle.
Modlitwa 3 – uzdrawianie siebie
Znów znajdziemy się w świecie baśni. Jest tu Ład Boży, prawa Duchowe
przedzierzgnięte w energetyczne - tutaj jest dobrze. Tu jest łagodne, białe światło. Z
jednej strony poddajemy się działaniu tego Aktywnego Światła, które nas pozdrawia,
z drugiej strony wychodzimy z samych siebie, jesteśmy tą Świadomością, która te
biedne ostatki w dole widzi i śle do nich światełko, zagęszcza, żeby były zdrowe.
Jak jesteśmy na poziomie Światła to nawet nie zwracamy uwagi na siebie tylko
pojawia się troska i najważniejsi są dla nas ci, którzy są najbardziej chorzy. Z tego
poziomu wszystkich traktuje się tak samo. To są małe istotki, które należą do światła
i w tej chwili cierpią. Zagęszczamy to światło. Zbyszek uniósł się ponad dom, stał się
olbrzymem i z góry posłał kulę Światła obejmują całe pomieszczenie i wszystkich w
nim - by aktywne światło we wszystkich rozbudzić.
„Nowi” przenoszą działania na swoje domy i wszystkich w nich się
znajdujących, czyszczą, odradzają.
Zbyszek będzie działał w Świetle jako Imię:
Jak podziałał Imieniem czyli był Świadomością w Świetle, Imię uznał jako
swoją Obecność czyli Indywidualność, poszło zagęszczenie, ale był Światłem. Czyli
ten - kto do Światła powrócił, odnalazł swój Dom, podał swoje Imię i od razu, tak
jakby kod jego został przyjęty. To On działa i Prawo włączyło się i było silniejsze. Inni
też mogą w ten sposób zrobić. Tu gdzie Duch Święty z Pra-Ojcem się łączą, powstaje
jedno Światło, a to powstaje gdy wypowiadamy swe Imię - „Ten” powrócił.
Działanie nasze jest silniejsze.
Koniec modlitwy
Pracować na sobą, żeby nie ograniczać przepływu Światła.
Przez Jezusa płynęło nieprzerwanie - taki czysty się stał.
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Odpowiedzi na pytania z Sali:
- Czasami zwierzęta mogą być opętane czyli prowadzone przez te ciemne siły.
Brać też pod uwagę to, że wiele zwierząt ma „przekręconą” przez właścicieli
psychikę. Sprawdzać w jakim zakresie można pomóc.
- Ktoś popełnił samobójstwo - trzeba sprawdzić (na skali poz. duchowych)
gdzie on się teraz znajduje:
● jak poniżej 15 to nie przeszedł na drugą stronę i trzeba go odprowadzić
(zobaczyć miejsce, w którym mieszkał, rozświetlić i wprowadzić Jasną
Płaszczyznę i odprowadzić duszę).
- Ciągle nie jesteśmy tacy, żeby objąć Całością, nie ma wybuchu dlatego
działanie trzeba powtórzyć.
Dopowiedzieli nam
Świadomość i Obecność.

z

Poza-Rzeczywistości

jak

możemy

przetrenować

Świadomość w Świetle czyli Świadomość stamtąd umieszczona jakby w tej
Rzeczywistości - czyli po Chrystusie, po Duchu Świętym. Pracować nad sobą,
żeby dróg do Światła nie zamykać. Im mniej w nas czystości tym mniej
Światła z nas wypływa.
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Warsztaty WARSZAWA 28 kwietnia 2013
Modlitwa 1 – skrót
„Ludzkie Anioły i powrót do Domu”
Dajemy się prowadzić, bo to jest forma działania i nauki. Idzie nauka.
Rozjaśniają się mózgi, umysł jest kasowany, włącza się Jaźń. Pokazują, mózg – to
niby cenne narzędzie, istotne dla nas, gdy jesteśmy w ciałach fizycznych. On, jest
ważny na początku naszej drogi, bo Jaźń się włącza, ale nie jest wszystkim. Mózg
fizyczny uruchamia pewne pole energetyczne. Jak wszystkie komórki ze sobą
współdziałają. Dzięki za wszystko stanom w które wchodzimy, bo wtedy mózg
energetycznie rezonuje, wszystko ze sobą współpracuje w 98%. 100% tylko wtedy,
gdy włącza się rdzeń kręgowy i całe ciało staje się mózgiem. Ciało staje się jedną
wielką kulą, wtedy budzi się Istota Ludzka. To, co teraz zachodzi, to próba
uruchomienia całości. Manipulują przy naszych rękach, będą odblokowywać kanały
transformacji, dzięki czemu będzie z nas płynąć większa moc.
Ręce są czymś w rodzaju manipulatora. Gdy już się tworzy całkowite jajo, rąk
nie trzeba już podnosić, bo my jesteśmy jednym Światłem, jednym ruchem, tworzy
się pierwszy raz ruch kryształków, jak on się pojawia, jest połączony ze wszystkimi
kryształami czyli z polem wszystkich kryształków i przekazuje zapis, informację.
Życie, każą nazywać koncepcją (jest życie energetyczne, duchowe – tego nie
zrozumiemy). Tym kryształkiem łączymy się z Życiem. Jak tworzymy to wielkie jajo i
w nim się odnajdujemy – czyli w Jaźni, wtedy nie potrzeba podnosić rąk, ale kto się z
tym lepiej czuje, może. Poziom nie podnoszenia rąk działa dopiero po obudzeniu
kryształu, który komunikuje się z polem kryształów, wtedy może przekroczyć poziom
następny, czyli samemu znaleźć się w podstawowym, pierwszym, jedynym
kryształku, który promieniuje w sobie, odbicie wszystkich kryształków. Przypominają
koncepcję Boga, który był Głosem i ścianą odbijającą ten Głos, tak jak było Słowo i
Słowo Ciałem się stało. Gdy jest pierwszy kryształek, który odbija w sobie wszystkie
inne, tworząc iluzję pola kryształów, a owe zapisują w sobie życie, to wtedy
docieramy do początku, a on u Boga Stwórcy produkował zapisy, to i my jesteśmy w
pierwszym kryształku. Dlatego, stukają nas w pierś, tam jest powrót do źródła, do
pierwszego kryształku.
Dzisiaj pierwszy raz uruchamiają mózg. To co nazywają mózgiem, po ich
stronie to uruchomienie nas jako jednej stacji nadawczo-odbiorczej, jest cały mózg
do którego wykorzystywane jest całe ciało fizyczne i cała energetyczna przestrzeń, to
jest jeden mózg.
Pojawia się ktoś, chce nam coś dotłumaczyć:
„Musicie nauczyć się rozróżniać pewne stany, które są obecne w wierze, jak i
w szczerych intencjach, czystych uczuciach, które nazwalibyśmy czynnikiem
racjonalnym, choć nim nie są. Niemniej pełen umysł, mózg, ma w sobie takie 2
stany: jeden, który nazwalibyśmy wiarą, drugi nazwalibyśmy nibyracjonalnym,
czystym, gorącym dążeniem do czegoś – czyli gorącym pragnieniem”.
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Wiara i gorące pragnienie są tym samym - jednym i tym samym. Są ludzie,
którzy w osiąganiu celów najlepiej odnajdują się w gorącym pragnieniu dążąc, czyli
mają szczere intencje, a u innych lepiej to funkcjonuje w umownym obszarze wiary,
ufają, że coś zajdzie, ufają Sile wyższej, która jest poza nimi. Jedno i drugie to jest
dokładnie to samo, jest uzupełnieniem tego samego. Natomiast ludzie są bardziej
wyczuleni na wiarę, albo na czynnik racjonalny.
Wiara dzieli się na przestrzeń ciemną i jasną. Nie ma znaczenia czy owo
gorące pragnienie tyczy się szczęścia drugiego człowieka czy jego
podporządkowaniu, czy kieruje nami zło czy dobro, to jest narzędzie. Im bardziej w
coś wierzymy lub dążymy, to przybliżamy się do tego celu intensywniej. W myśl praw
energetycznych odcień duchowy tu nie ma znaczenia (pomóc czy zaszkodzić).
W uzdrawianiu, w zależności od doświadczenia, od praktyki, możemy mniej lub
bardziej skutecznie posłużyć się nimi do tego, by zaszło to, co już potrafimy, wierząc
w to lub gorąco pragnąc. My gdy zdamy sobie sprawę z tego czym jest wiara i czym
jest gorące pragnienie, wyrosłe na doświadczeniu, możemy to łączyć.
Białe jajo symbolizuje moc duchową, to uniwersalny model, obraz w całym
kosmosie, jajo duchowe, energetyczne, czy aurę jak ktoś postrzega, w zależności od
oczek tej siatki – to jest, kiedy wyciągasz ręce przy okazji uruchamiasz też moc.
Łączysz w umyśle praktykę, bo widzisz ręce i działasz i to zmienia i czynnik
irracjonalny – czyli moc duchową poprzez wiarę.
Jajo i ręce to wiara i gorące pragnienie, by to zrobić (a czy białe jajo, czy
ciemne – to twój wybór).
Jesteśmy w Wieczerniku, obecni zbiorowo, jako mgła, Matka Boska
wskaźnikiem sprawdza gęstość tej mgły, zagęszcza to. Powoli się rozdzielamy, choć
ciągle jesteśmy zlepieni, niby oddzielni a nie, indywidualności we wspólnym. Tworzy
się kanał między światłem u góry i od dołu, w środku jest Świątynia Serca, energie
idące z góry i z dołu tu się spotykają. W Świątyni Serca może nastąpić komunikacja
Góry z dołem a tą siedemnastką (skala nr 10) tutaj jest coś na kształt Ducha
Świętego, program Ducha Świętego, to Duch Święty wypełnia całą tą Rzeczywistość.
Kto wchodzi w tę przestrzeń, potrafi to programować. Kiedy jesteśmy w Jaju, to
jesteśmy w indywidualnym imieniu, swoim słowie – czyli w swojej osobowości, czyli
my w całości samoświadoma siebie drobinka nieświadoma jeszcze całości, ale ją
odczuwająca, która wyciąga ręce i programowo działa na drugą drobinkę (choć działa
przez to morze). Zachodzi proces. Jajo jest umowne, program, coś indywidualne,
osobowe. Proces może być zabijany przez Moc Oceanu. Za każdym razem, jak
uzdrawiamy kogoś, czy przestrzeń, to co jest w obu kropelkach (osobach) się miesza.
Często ludzie działają, choć nie ma przyzwolenia Góry, ryzykując
tym, że w osobie na którą działają, będzie coś silniejsze, w nich wpłynie i
ich opanuje. Dlatego trzeba być mocniejszym, by zrobić coś bez obaw. Życie,
programy ODŚw są mocniejsze niż wymogi dążenia kropelki jednej wpływającej na
drugą. Dopiero jak w grę zaczyna wchodzić czynnik wyższy, czyli Boskie Światło (to
co płynie z Góry), zechce przez nas przepłynąć i w Oceanie Ducha Świętego - i
zadziałać. To nasze działanie będzie tak silne, że zmieni coś w drugim i Ocean
uszanuje to działanie. Tylko 13-ty promień może to zmienić, on schodzi z
pozaRzeczywistości idzie przez Boga Twórcę. Jezus potrafił to w 40%, Zeus w 90%.
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Nauczą nas jak robić, by to było zaakceptowane przez Ducha Świętego, by
działanie było mocniejsze:
na stole w Wieczerniku jest obrus. Wszyscy jesteśmy stworzeni z Ducha
Świętego. Wchodzimy w spokojny sen, komórki naszego ciała i pasma duchowe
usypiają, cała nasza Istota usypia, każda nasza cząstka. One mają swój własny sen.
Jest wieczernik, Jezus z rozłożonymi rękami, a cząstki nasze fruną – białe
obłoczki do Jezusa i układają Mu się wokół głowy, stanowią Jego część. Nasze cząstki
tworzą też Jego, pochodzą z tych przestrzeni, tych samych co części Jezusowe.
Jesteśmy częścią Jego, a On nas. U góry jest Duch Całości – czyli Ojciec i Praojciec,
część naszej Istoty, przez to, że śpimy i została przez nas uwolniona, uniosła się w
swoim śnie do Góry. To są cząstki naszego Ojca. Cząstki naszego Ducha Całości są i
nami, i cząstkami Jezusa jednocześnie - ale tylko częścią Jego, reszta Jego, to inne
jeszcze pokłady. Nasze niewidzialne cząstki są przy Jezusie. Możemy przenieść naszą
świadomość, do tamtych naszych cząstek i na chwilę pojawić się w Jezusie i Jego
oczyma patrzeć na nas.
Każdy z nas podchodzi do stołu, może wypić ze Świętego Graala, lub dotknąć
tylko obrusa, nie ma to znaczenia (to dla umysłu), zrobić to i cali stajemy się jaśni.
Jezus mówi „idź i się wreszcie baw”.
Dotykamy stołu i aż głowę nam przepromieniowuje, stajemy się umownym
światełkiem, możemy iść do ludzi, do przestrzeni, do której chcemy i tylko dotykam,
bo wiem, że Ład Boży, że wszystko tu zostało zaplanowane. Ponad Jezusem jest
Miasto Zwycięstwa, jeśli my nie wiemy co zrobić, jak uzdrowić czy mówić co ma być
uzdrowione, to możemy polegać na tym, co jest przygotowane przez Miasto
Zwycięstwa, tam jest już rozwiązanie naszego problemu.
Jezus tu – czyli ta wyższa cząstka, bo poprzez Ducha Całości, łączy się z
Całością, już to w sobie zawiera, ponieważ od Niego przyjęliśmy w tej chwili moc rozwiązanie problemu naszego już jest. Jak mam problem z sobą ja, to mogę
powiedzieć to co mnie tylko interesuje (zdrowa nerka, żeby życie się poprawiło) ale
nie powinienem blokować innych rzeczy. Wyciągając ręce wiem, że rozwiązanie tego
działania już jest przygotowane w Mieście Zwycięstwa, robię to wyciągając ręce do
drugiego człowieka, to co ja chcę jest tylko częścią tego, co pozwalam, by się stało,
oddaję to, przestrzeń człowieka, Duchowi Świętemu.
Możemy to robić innym sposobem, przenosimy świadomość do Jezusa,
budzimy się w Nim i patrzymy prze siebie, jesteśmy wyżsi od budzących się gdzieś na
Planecie ludzi, którzy tu są obecni w postaci mgły. To oni przybliżyli się jako
indywidualności we mgle do stołu i to my widzimy jak im ciężko. To ich pierwsze
próby odnalezienia się, jest nam ich żal, bo nie są w stanie poprawnie widzieć. My, w
tej postaci Jezusa, wyciągamy do nich ręce i dajemy ile możemy, wypowiadamy imię
samego siebie i dajemy – jesteśmy jednym i drugim. Działanie będzie możliwe
dlatego, że Wielki Ocean przygotował jeszcze większą indywidualność dla nas: Ducha
Całości, który w tej chwili ukazuje się nam jako Jezus. Ten Jezus jest to umowna siła
tego Oceanu, umowna siła Ducha Świętego, która chwyci swoimi rękami jedną
indywidualność, druga – drugą indywidualność i pozwoli im się zjednoczyć we

144

Skrypt warsztatów autorskich Z.J. POPKO rok 2013 © www.popko.pl

wspólnym wysiłku dążenia ku światłu. Dopóki On jest obecny, działanie jest
zaakceptowane.
Wiemy, że jesteśmy wszystkością zindywidualizowaną, że możemy działać. Te siły
przygotowały już wszystko (to co na górze …).
Podchodzimy do człowieka wkładamy Światło w niego, a to uzdrawia całą jego
istotę, odradza i czyści, Światło zabłyśnie w całej jego przestrzeni. Zapanuje tam Ład
Boży, bo wolą naszą i jego jest, by to się stało (nawet gdyby on tego nie chciał, to
jego Duch chce).
To co robimy, nie może być wycofane jeśli przyjął to ODŚw.
SPRAWDZAĆ: Ile z tego co robimy zostało przyjęte przez ODŚw – a więc zostanie
Pozwólmy, byśmy jako Światło powrócili do Góry (opuszczamy samych siebie z
tej przestrzeni). Unosimy się, jest ciśnienie na głowę, jakby światło w nas wchodziło,
schodzimy w głębię.
Dzisiaj nasza Istota będzie na poziomie 9, Obecność nasza będzie odczuwana
na poziomie 9. „To jest świat prób i błędów (w poznawaniu czegoś)”. Jesteśmy na
innej Planecie.
Pokazują nam ciała jak w kostnicy. Te ciała są ze światła, są programowane w
zależności od tego jaki jest zapis tego świetlnego ciała. To jest tak, jakby Duch mógł
to Świetlne Ciało używać i ono ma zapis, w jaki sposób ma powstać ciało
energetyczne, dusza, i jak ma funkcjonować ciało fizyczne łącznie z
ekoplazmatycznym, która sprawia, że dusza potrafi sterować fizycznym. To wszystko
jest zapisane w Ciele Świetlnym. To świetlne ciało, to typowy robot, Duch się nim
posługuje (jak się pokazuje).
Każdy z nas odnajduje jedno z ciał świetlnych, w nie wchodzi i ma się znaleźć
w jakiejś przestrzeni. Trudno nam odczuć te ciała. To nasza pierwsza wizyta w tych
ciałach. Mamy odczuć, że w nich jesteśmy. Wejść w to ciało i odczuć, że jest się tym
gęstym światłem, że jest nasze. To specyficzny poziom wibracji. Pozwolić, by
połączyła się świadomość duchowa z obecnością świetlną i odczuć to.
Nagle pojawiła się świadomość obecna w świetle. Takie świadomości i takie
obecności podróżują już jako indywidualności w ODŚw, są widoczne. To jesteśmy My
(widoczne w Oceanie kropelki). My możemy jako obecność świetlna odnaleźć się w
ciele energetycznym, w ciele duchowym. Nastąpiło połączenie. Teraz my będziemy
robić (uzdrawiać) to co przed chwilą robiliśmy, nie potrzebujemy mocy z zewnątrz:
Jezusa, Boga z zewnątrz, niczego - ponieważ wszystko już jest w nas i Jezus i Duch
Święty i cokolwiek tam istnieje. Tu, dzięki temu Światłu, jest już w nas zawarte. Do
uzdrawianego podchodzimy My - Istota Świetlna, zbudowana ze światła, Istota
stamtąd przychodząca (nie wejdziemy w ten stan dopóki istnieje w nas energia i
ciało), to zaakceptujmy tylko to, że stanie się to co się stać miało, zaufajmy.
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Jak masz szczere intencje, ale mało praktyki, skorzystaj z wiary i pozwól, by to
się stało. uwierz a się stanie. Teraz my, małe świetlne robociki, budzące się w czystej
świadomości z wielkimi Jajami na czole, idziemy i to samo robimy. To my dotykając
ludzi - Światło w nich wywołujemy, my wprowadzamy Ład Boży itd. Światło jest
zawsze połączone z Duchem Całości, jest Jego emblematem, wysłannikiem. Mamy
prawo, jesteśmy we wszystko wyposażeni. Uruchamiamy to, co na końcu drogi
powiedział Jezus: „JA Jestem’ i my powiemy „Ja Jestem” – jak cię uzdrawiam. Nasze
imię zostanie w pełni wykorzystane, bez artefaktów. Budzimy siebie świetlnego i z
tego poziomu działamy i jest to aktywne światło i ono samo wie.
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Rusinowice 4-5 maja 2013 roku
Dopóki się nie wyjdzie z poziomu fizycznego i energetycznego nie ma
możliwości utrzymania jakichkolwiek stanów duchowych. Dopóki to życie będzie nami
rządzić nie ma stanów duchowych. Dlatego pracujemy nad tym, by całkowicie
podporządkować sobie umysł i ciało fizyczne, czyli musimy panować nad przestrzenią
fizyczną. Jak nie stykami się z tymi ludźmi co nie trzeba, to ustawić to, unormować,
na skalach odczytać i pielęgnować. Totalnie zapanować nad emocjami i musimy się
nauczyć panować nas myśleniem.
Tematem dzisiejszym (krótkim) jest złośliwość. Kazali o tym przypomnieć:
ukryta złośliwość.
Mamy praktykę uważności i trzeba ją stosować. Pamiętajmy, że musimy
odczuwać jedność z drugim człowiekiem na kilku poziomach, głównym jest
miłość. Mówimy tu o stanie duchowym, nie jesteśmy w stanie doświadczać miłości
(na poziomie fizycznym), natomiast na poziomie energetycznym jesteśmy w stanie
doświadczyć cząstki tego co nazywamy kochaniem-ale potocznie mówimy o miłości.
Jej przeciwwagą jest nienawiść  i zawsze jest 100 % w dziale odczucia jedności z
drugim człowiekiem, zawsze. Jak mało kochasz, więcej jest niekochania.
Złośliwość jest wyrazem nienawiści, jest to „powóz”, na którym
nienawiść jedzie i lejcami trzaska. Złośliwość jest ukryta w myśli, słowie i czynie i
zawsze jest tak ujęta, że nie zdajemy sobie sprawy, jeśli nad sobą nie pracujemy, z
tego, jak ona się wyraża, to są gesty (jesteś ważniejszy, bo dyrektor itp.), widać
naturę człowieka.
W myśli, słowie i czynie mamy pracować nad czystością, więc jak można nie
widzieć siebie w akcji stanąwszy z boku?
Iluzja jest nałożona, iluzja wobec samego siebie (patrz Rusinowice 20-21
kwietnia 2013) - czyli maska. Zacząć sprawdzać iluzję, czyli maskę wobec siebie.
To, co najgorsze - nienawiść jest ukryta.
Złośliwość: ona też jest ukryta - często, bo dajemy upust niekontrolowanym
emocjom, nie tym słowom, które chcielibyśmy wypowiedzieć, je też ubarwiamy w
iluzje, ale dzięki temu możemy rozpoznać co się z nami dzieje. Jak nie ma w nas
całkowitej czystości, to nasze zachowanie nie będzie poprawne, ale będziemy to
ubarwiać - czyli maska wobec samego siebie, maska wobec drugiego człowieka.
Łatwo to sprawdzić przy obserwacji relacji ludzkich, tego co się w tle dziejeobmawianie (w jednej grupce obmawia ludzi z innej grupki itd.). Jeśli do tego
dołożymy swój interes, to coś (z nami) jest nie tak. Zachowujemy się tak, bo są też
ukryte potrzeby. Jeśli nasz umysł i emocje nami rządzą, to są ukryte potrzeby,
czasami nie zdajemy sobie z nich sprawy, np. potrzeba dominacji, wywyższania się
upodlania drugiego człowieka, gnojenie na poziomie duchowym. Jeśli jakakolwiek
złośliwość się w nas pojawi, nawet w króciutkiej myśli, to już będziemy wiedzieć, że
jest coś nie tak i trzeba siebie tylko naprawić.
Jeśli jadąc pociągiem, zobaczysz odbitą w szybie twarz osoby, brzydkie jej
odbicie -bo brudna szyba - to jest złośliwość, źle się do niego ustosunkowaliśmy (on
siedzi, a ja stoję  czyżby dlatego?). Kosztem niego chcemy mieć sami lepiej, to jest
złośliwość tylko ukryta. Ta złośliwość jest takim barometrem, jak tylko sprawdzimy,
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że jest coś nie tak, jak najszybciej przyjrzeć się, jakie są w nas jeszcze niespełnione
potrzeby.
Na poziomie duchowym potrzeb właściwie nie ma. Jest tylko parę –
wolność, szczęście, a skoro jesteś w wolności i szczęściu, czyli doszedłeś do tego
poziomu, masz odczucie jedności z drugim człowiekiem, nie definiowane słowem,
wtedy jest współczucie jest twórczość i współtworzenie, są cudowne rzeczy, które
nas porywają. Na tym poziomie jest też odpowiedzialność.
Na poziomie fizycznym – mąż przychodzi z pracy i odpoczywa, bo on ma
cięższą (zawsze) pracę, a żona gotuje obiad, sprząta itd., tu wychodzi jego
złośliwość. Skąd, czemu? Na poziomie energetycznym istnieje przymus, który
kulturalnie nazywamy obowiązkiem. Dopóki nie jesteśmy doskonali to walczymy z
tym obowiązkiem. Natomiast jak my się budzimy na poziomie duchowym jest
odpowiedzialność. Jak odpowiedzialność się włącza jesteś innym człowiekiem (nie
chcesz nawet mrówek wystraszyć), tu się wszystko czuje, nie wolno ściany odrapać,
coś uszkodzić, wszystko jest żywe, jest potwierdzeniem twojej doskonałości, a ty nie
możesz jej zaprzeczać. Tu jest odpowiedzialność za to kim się jest, jaki jest
stworzony przez ciebie świat, choćby w tym malutkim pomieszczeniu (mieszkaniu).
Taki człowiek inaczej się zachowuje - dla niego, wtedy, obowiązek na poziomie
energetycznym to jest przywilej, to jest dowód na to, jakim on jest i samemu aż się
chce to wszystko naprawiać (mąż wracając z pracy głodny, widzi żonę przewijającą
dziecko, nie upomina się o obiad tylko sam się zabiera do przygotowania). Ukryta
złośliwość wynika z niedoskonałości, z uświadamiania sobie potrzeb, które nami
rządzą, a tak naprawdę potrzeby są zawarte - bo to są rzeczy programowe- w
umyśle. Umysł człowiekiem rządzi, emocje rządzą. Umysł cokolwiek wykorzysta, żeby
nas łamać, przede wszystkim prawo fizyczne i energetyczne. Prawo fizyczne
najprościej: jesteś głodny, wyrzucili cię z domu, wstrętna baba, w robocie cię nie
chcą - ciebie takiego cudownego człowieka, co z tego, że spałeś pod maszyną itd., to
teraz idź kradnij itp. - umysł tobą rządzi, umysł ciebie stacza… - nie, ty się staczasz.
Nienawiść, którą się wyraża w tej formie - średnio tu 40 % u nas. Maska jest
nałożona na siebie i przez to nie widzimy poprawności. Jak wyrwać się w światy
duchowe, jak w nich zostać - jak drugi człowiek cię męczy, udajesz, że jest dobrze,
że wchodzisz w modlitwę, a w tej modlitwie co:
- po pierwsze: a to ujrzysz sąsiada i kobietę jak ma być cudowną, jak sąsiad
ma ci przynieść wódkę itp. - oni muszą odczuwać te wzloty duchowe, my nie,
my byliśmy nauczycielem, lepszym, my nie musimy dawać przykładu, ta
doskonałość z nas płynie tak, że my umożliwiamy im bycie doskonałym,
żeby o nas dbali. A to jest wyrafinowane wychowanie (to mamy na skali
podstawowej). Tam, wychodzi prawda o nas. Jeśli wikłamy się w te poziomy,
jest bardzo źle.
Dzisiaj będziemy wchodzić w zupełnie inne stany, które są dla umysłu
fantazją, a więc on tego nie będzie przyjmował, tu będzie można odkrywać powoli
swoją prawdziwą naturę i pozostając w Duchu, będziemy umieli zapanować nad
częścią energetyczną tak, żeby nie było obowiązku tylko odpowiedzialność. To
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wszystko wynika tylko ze złośliwości. To są proste rzeczy i to wszystko, w tym
mechanizmie, który Góra przedstawia było omawiane.
Gdybyśmy chcieli naprawić wszystko na poziomie fizycznym i energetycznym
to się tu uwikłamy, to praca do końca życia, tych stanów jest mnóstwo (książki
psychologiczne tego nie oddadzą, bo tam jest opis jakiegoś stanu, jak się człowiek
zachowuje i odpowiedź jak tego stanu uniknąć).
Jak temu zaradzić? – stać się innym. Dopóki przeszłość cię przywołuje ożywiasz wszystko to co było, z całym mechanizmem, z całą strukturą
funkcjonowania i z tym w jaki sposób oddziałujesz na wszystkie elementy tych
przestrzeni (to tak jak cofanie się do poziomu żaby, poznawanie tej i innej wody,
bociana itd.). Doświadczyłem, odczułem, i się odcinasz, ale my tu zostajemy
przytrzymani. Dzisiaj będziemy próbować zrywać te przytrzymania, w stanach
wolności duchowej będąc. Tego człowieka tutaj nie za bardzo się zmieni, musimy
przejść automatycznie w życie przyszłością, albo automatycznie w obudzenie się
duchowe.
Ale trzeba dokonać raz w życiu wyboru, a nie udawać, że się go dokonało,
jestem dobry albo zły - ale w 100 % dobry. Już jestem dobry w 60% - a dlaczego
nie w 100% ? Ludzie przytrzymują w sobie -chociaż mogą przerobić- tę brakującą do
100% część. Tak samo, jak przy złośliwości, utrzymujesz je, nie chcesz się pozbyć bo obawiasz się, że przyjdzie taki dzień, w którym nie będziesz mógł być duchowy:
zabierają ci to wszystko i ty masz ich kochać? No, nie - nie może tak być, trzeba dać
temu wyraz: „giwery” i ruszyć do boju.
Cały czas w tle, gdzieś tam działa jedność z drugim człowiekiem na
poziomie podporządkowania go i podporządkowania sobie sytuacji, nie ma
współtworzenia - to co będziemy mówić o tworzeniu - na razie kombinujemy ze
stwarzaniem. Takie coś, rozkłada wszystko - czyli najdrobniejsza złośliwość, jaka się
w tobie przejawia, to pamiętaj: nie dokonałeś wyboru!
Jeśli człowiek dokonał wyboru i chce być dobry, będzie dobry - ale muszą to
być szczere intencje, gorące pragnienie. Zło żyje tym non stop, a my nie, nie żyjemy
dobrem, nie żyjemy tym - to nie są takie potrzeby. Trzeba się do tego przyznać,
zweryfikować pewne rzeczy, przynajmniej dzięki temu ujrzymy swoje maski, które są
nałożone, dzięki temu będzie można odkryć potrzeby, które nami kierują (skala 12).
Dopóki one nie będą zaspokojone, będzie źle, ale ich nie zaspokaja się nigdy,
nawet najprostsza potrzeba wywyższania się będzie rosła. Uznanie, dominator - ale
tylko w tej rodzinie, więc trzeba by jeszcze sąsiadom pokazać, że się jest
dominatorem, potem w bloku itd. Potrzeba, jak jest to jest, umysł tylko chwyta,
potrzeba tobą rządzi. Nie ma znaczenia czy tę potrzebę rozpętujemy my czy
program, jest tak silnie zakodowany czy „coś” czy „ktoś” się opętując w nas
uruchamia, ale ta potrzeba nami rządzi. Natomiast jak się wchodzi w przestrzeń
duchową, zanika to wszystko - jeśli się w niej utrzyma. By to utrzymać trzeba
zachować czystość w myśli, słowie i czynie.
Ludzie sprawdzają sobie to co chcą, czego nie chcą nie sprawdzają. Na skali
18-stej jest czystość w myśli, itd., tam jest występek przeciwko sobie,
przeciwko człowiekowi, światu, Bogu i ranga tego czynu. Wraca się to tego
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co było, bo się nad sobą nie pracuje, nie chce się sprawdzać tego, jakim się jest.
Niektóre osoby sprawdzają się nawzajem i tu mamy tak totalne bzdury - bo wszystko
oparte jest na totalnym wyrachowaniu. Np. będą Bogu służyć, a Bóg ma im zapewnić
pracę, mnóstwo ludzi na kursy itd. Bóg za nich wszystko zrobi, a one to przyjmą.
To my musimy Bogu udowodnić, że do Niego wracamy, bo my od Niego
odeszliśmy, dlatego mamy rozbite zapisy.
Kiedy mówimy o złośliwości to wiedzmy też, że ta złośliwość jest ukryta w
aspektach duchowych, w postrzeganiu drugiego człowieka. W tym wypadku, ich
złośliwość do Boga: 70%. One mówią o Bogu, przychodzą czasami na kursy, a
naprawdę w środku, nienawidzą Boga, za to, że nie dał im tony złota na kursy, nie
umożliwił sławy itp., nie spłaca za nich kredytów. To jest chore.
Chodzi o to, byśmy ten element wykorzystali do tego, by się poprawnie
odnaleźć, by zrozumieć co nami kieruje i dzięki temu stwierdzić, że z tego bagna się
nie wychodzi, nie można z tego wyjść, bo nie wyjdziemy z ciała, nie zostawimy go,
nie przestanie działać, także ciało energetyczne, ciało egzystencjalne.
Kiedy wchodzimy w obszar obserwacji wtedy myśli nie ma, ale trzeba być w
tamtych stanach i energetyka musi zniknąć, albo - jak mówią- nasze wibracje muszą
się podnieść.
Dziś będziemy eksperymentować z harmonią.
Ciała fizycznego nie oszukamy, można je uśmiercić, duszy nie oszukamy,
możemy ją załatwić – śmierć, Duch to jest takie pasmo, które wyraża to, czym Syn
Boży tutaj jest.
Tu doświadcza się życia (emocje, myśli), jest zabawa, tylko można tak
rozbudować potrzeby - które są tylko tutaj – że staną się takie atrakcyjne iż wyjść się
z tego nie chce. Tylko dlaczego człowiek zapomniał o tym, kim był ? że są stany
duchowe?.. To przeżycie tutaj (na ziemi) i to potrzeba przeżywania tego jest tak
silna, że nie chcemy odnaleźć swoich prawdziwych cząstek, zapomnieliśmy. Dlatego
musimy sobie o tym przypominać i wchodzić w tamte stany. Natomiast jak w kimś
jest złośliwość, to on nie chce budzić się w tamtych stanach.
Ile w nas złośliwości, tyle niechęci, by odnaleźć swoje pierwsze
wolne cząstki. To co jest najniższe to cię to zawsze ściąga w dół.
Chodzi o to, żeby ludzie zdali sobie sprawę ze swojego zachowania. Jak takie
coś wyjdzie, to jest dowód na to, że daleko nam do tego, by zechcieć się w sobie
budzić, niech przestaną się oszukiwać, mogą przyjeżdżać (często w różnym celu), z
różnymi intencjami, potrzebami ( takich było wielu ).
My musimy wiedzieć jak ten mechanizm wygląda. Jak sprawdzisz złośliwość to
już wiesz (z kim masz do czynienia).
Okres pomroczności energetycznej musi się w nas zakończyć musimy wchodzić w przebudzenie duchowe, ale jak ktoś jest złośliwy to w modlitwę
nie wchodzi. Wchodzenie w obszary duchowe to była naturalna zdolność ludzi. Przez
ściągnięcie węzłów karmicznych, przez uruchomienie pełnego funkcjonowania na
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poziomie energetycznym czy duchowym - który jest dostępny - my tylko oddajemy
człowiekowi to, z czym by się na innej planecie urodził. Tu tylko zadziałały kody, żeby
mieć ofiarę, niewolnika, żeby on nie widział swoich oprawców, żeby nie był
zorientowany, jak to funkcjonuje.
Dopóki będziemy myśleć co jest: o systemie i innych rzeczach to jest
największa pułapka umysłu. Ten system jest głupi… stworzymy nowy… - ale to jest
cały czas system, pułapka umysłu. Jak się przestaje myśleć, widzi się co jest
przygotowane i wszystko to można zobaczyć w Mieście Zwycięstwa, wszystkie
możliwe elementy, ale to myślenie, które jest musi odejść, musimy być inni.
Sprawdzać :
złośliwość, zwracać uwagę na zachowanie wobec drugiego
człowieka (czy nie ma prawdziwej w nas nieżyczliwości).
Ustąpiłem miejsce w autobusie, ale z prawdziwą niechęcią – nieżyczliwość,
złośliwość. Nie może być w nas ani trochę złośliwości. Jak osiągniemy ten stan,
wtedy będziemy wiedzieć, że jesteśmy w stanie panować nad energiami, ale nie nad
myśleniem. Jest włączony proces myślenia i koniec.
U nas działa dziwny mechanizm, jeśli to co mówisz nie jest sprzedawane na
całym świecie: media, książki, gazety…, to znaczy, że to jest nie do końca takie, jakie
być powinno – a to jest tylko reklama, marketing. Zwracać uwagę na to, by nauczyć
się obserwacji.
Modlitwa 1 – sen /skrót/ :

„Sen jest zwiastunem nowego, sen jest zwiastunem obudzenia Żywego
Światła w nas”.
Powiedzmy, że istnieje tyle prawd o Bogu, ile istnień Owego Boga
tłumaczących (na poziomie mrówki, psa). Na poziomie psa wchodzi instynkt, zwierzę
nie myśli, jest tam inteligencja instynktu, ono się uczy odnajdywać w instynkcie. U
małp zachodzi proces rozumowania instynktownego, ale efekty tego są zbliżone do
ludzkiego myślenia, występuje tu wspólny element: logika. Małpa nie musi z logiki
korzystać, natomiast my powinniśmy zawsze, bo logika jest wkodowana we wszystkie
procesy.
Jest logika ciał, logika dusz, a w Duchu istnieje Prawo, ale to prawo dla
nas jest też formą logiki. Prawo w przestrzeniach duchowych jest bezlogiczne, ale w
naszym ujęciu na poziomie duszy, nielogiczność jest logiczna czyli doświadczamy
tutaj tego, co i tego co zaprzeczeniem tego jest. Dlatego Istota Boga dla człowieka
fizycznego jest nieco inna, bo Bóg i wiara w Niego ma zapewnić większy dostatek,
przetrwanie itd., na poziomie duszy jest to bardziej wyrafinowane, w grę wchodzą
potrzeby, nawet i duchowe, idea Boga sprawia, że my się tu odnajdujemy i w
przestrzeni duchowej jeszcze inaczej to wygląda. Wszystko zależy od tego, gdzie my
mamy punkt skupienia uwagi - z którego istotę Boga próbujemy zrozumieć.
W świecie stricte duchowym istnieje tylko Świadomość, Obecność i
Ruch. Tu nie mówimy o tym co istnieje w Poza-Rzeczywistości. Tam trudno jest się
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obudzić ponieważ nie można zobaczyć czegoś, czego się nie doświadczyło, choć tam
jest, bo ciągle żyje się doświadczeniem. Boimy się: odrzucać umysł z całym zapisem,
który był, emocje ze wszystkimi doznaniami które były, o ciało fizyczne choć chore i
kalekie, bo czujemy, że znikamy. A to jest ego, robot..
Wszystko to o co teraz będziemy walczyć to o Świadomość, o to, by obudzić
się w czystej Świadomości czyli Jaźni. Jaźń jest elementem czystej, Boskiej
świadomości.
Jest Świadomość i Obecność Boża, Bóg jest jednocześnie tym co mówi,
jednocześnie tworzy ścianę, która Jego słowa niczym echo odbija. Echo jest Duchem
Świętym. Duch Święty, który symbolizuje tę Rzeczywistość - bo ona została
stworzona i są tu różne rodzaje energii - ta Rzeczywistość to jest Obecność Boga,
Świadomość Boża została wyrażona w Jego Obecności. Jego Synowie, stworzeni na
obraz i podobieństwo Boże, to są Jego Świadomości, cząstki Świadomości, które
doświadczają życia w PWW, w Nim, w Jego Obecności. Wszystko to, co mówimy o
Bogu, jest nieruchome. Świadomość jest statyczna, istnieje i nie istnieje.
Tak naprawdę istnieje to, co wyraża się w najwyższej duchowej formie, to co
Jezus określił „W Imię Ojca – Jego Świadomości, w Imię Ojca Jego Obecności i Syna
Bożego” - czyli nas. I nie ma znaczenia czy jesteś pogubiony i zakotwiony,
przywiązany do świata fizycznego czy energetycznego czy już się budzisz w tym
duchowym. I tak jesteś w ruchu, w obecności. To co Oni nazywają początkiem i
końcem, to jest początek i koniec jakiegoś ruchu w obecności, a to wszystko jest.
To co się znajduje w Poza-Rzeczywistości czyli Wszystkość jest
niedostrzegalna. Wspólna świadomość, która tutaj jest na zewnątrz i wewnątrz
pozwala cząstkom świadomości - czyli nam, odnaleźć się we Wszystkości, ale żeby tu
to odczuć, raz na zawsze trzeba się pożegnać ze światem energetycznym i ze
światem fizycznym, zapomnieć, że się ma duszę i ciało, umysł musi odejść. Za
każdym razem jak włączy się widzenie, czucie tego świata - fizyczne w doznaniach jak włączy się proces myślenia, wraca to co było, uciekamy z tego tutaj stanu.
Świadomość jest wiedzą, samowiedzą, wszystkowiedzą, to jest jasność, która
w tej ciemności może zobaczyć wszystko. Wszystko tu jest, bo było, tu nie istnieje
czas. Tu można spotkać siebie z różnych wcieleń (poprzednich, przyszłych).
Tu jest świadomość, która wyraża się w obecności. Tu funkcjonuje wszystko dzięki
ruchowi. Ruch, który nazywa się Życiem został stworzony dla dzieci Bożych.
Bóg, wszystko to czego doświadcza, a to jest w Nim zawarte, bo On jest
Całością, a my jesteśmy w Nim, On jest Obecnością, a my Jego cząstkami, On
doświadcza dokładnie tego, czego doświadczamy my, po to nas stworzył. Taka
koncepcja, błysk Jego Inteligencji czyli Jego Świadomości. Dzięki temu co
doświadczył jest echem Całości.
Świadomość Boża jest ciągle w tym samym miejscu, jest ograniczona do
mózgu, do tego, gdzie jest Jego Obecność. Całości tylko ruch nadaje formę, to jest
życie. Gdy uzdrawiamy duchowo, wywołujemy ruch, dzięki uruchamianej
Świadomości w Obecności Bożej, nas samych i wtedy ruch powstaje sam. W tym
obszarze, jak wchodzimy, znikają wszystkie prawa energetyczne i prawa fizyczne,
tutaj mózg nie funkcjonuje, jest tutaj czysta Boża i nasza Świadomość oraz
Obecność. Tu człowiek jest doskonały, tu obowiązuje technika nazwana cudem. Tu
będziemy się bawić w życie. Tu będzie pierwsze wejście w sen prawdziwy. Jest to
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początek drogi do całkowitego wyzwolenia się duchowego i odnalezienia się w czystej
Bożej Świadomości, choć to będzie wymagało pracy samemu z sobą. W zaciszu
domowym mamy spróbować odnaleźć się w prawdzie, jak Budda (wisi w powietrzu i
nie słyszy, jest głuchy, niemy). Tu jest odnajdywanie się w przestrzeni duchowej.
Jesteśmy cząstką Świadomości, Obecności i jest tu Wszystkość
zawarta w tej obecności, wszystkie formy, a Całość jest niewidoczna, a
widoczna tylko wtedy, gdy powstaje ruch.
Materializacja to nagłe powstanie czegoś.
Materializowanie jest to częściowe odbudowywanie czegoś,
narastanie według nieznanych nam praw, nie musimy z tych praw
korzystać.
Gdy odnajdujemy się tu w Obecności i Świadomości Bożej, będąc obecnymi tu
w punkcie skupienia umieszczeni, możemy skorzystać z zasady funkcjonowania
dostępnej człowiekowi.
Obudzenie się duchowe jest oddzielną drogą, która potrafi uruchomić
mechanizm cudu.
Indianie złowili zwierzę: rybo-człowiek, męska syrena. Wydaje to zwierzę
dziwny dźwięk i uderza ogonem, oznacza to przywołanie, ono cierpi, instynktownie
przywołuje „coś”, jakieś pierwotne siły, siły natury. Zwierzę uruchamia w sobie
wibracje, cierpi, wie, że ginie, czuje śmierć, że przestanie się ruszać. Działa jakieś
nieznane nam połączenie z obecnością i świadomością kosmiczną.
Bóg jest Obecnością, Świadomością, która swoim dzieciom ruch nadała.
Zwierzę to przywołuje niewidoczną siłę, która jest ruchem, ono nie ma imienia i musi
wywołać pewne wibracje. Natomiast człowiek ma swoje Imię nadane przez
Boga i w nim jest ruch. Nasze imię, które dostaliśmy, Franek, Janek czy Zosia, to
na poziomie fizycznym i tak jest połączone z Imieniem Duchowym, a ogólnie z
zapisem, który jest w Bogu, bo nikt nie ma innego powiązania - czy patrzysz na
zdjęcie swoje, czy wypowiesz je słowem, tam jest zaklęta twoja czysta wibracja,
ruch.
Pozwólmy sobie na to, by w nas brzmiało nasze prawdziwe imię, nie musimy
wiedzieć jakie, ono gdzieś tam jest, bo cząstką jego jest swoje. Pozwólmy, by to
coś - co Góra nazywa Imieniem zaczęło w nas dźwięczeć, ono włada
ruchem, ono włada życiem. Światło wtedy jest aktywne.
Ta wibracja zwierzęcia została odebrana. Zwierzę to odkryło ruch i łączy się z
tą falą światła, które wypłynęło zza gór. Tym ruchem jest Światło. Zwierze łączy
się ze światłem i płynie, jest szczęśliwe, wolne, uratowane choć fizycznie skonało.
My musimy odczuć ruch, który jest w nas, a który nazywamy Życiem,
Góra nazywa to Ruchem. Jesteśmy Duchem, który nie wpływał dotychczas na ruch.
My w swojej istocie - a jesteśmy Istotami Świetlnymi - mamy możliwość
uruchamiania ruchu, co postrzegamy jako Światło. To musi być osobiste
doświadczenie. Jak swoim imieniem powołamy, jak odczujemy ruch, będziemy mogli
przekroczyć granicę czasu i przestrzeni, będzie wtedy można zrezygnować z
myślenia, bo obowiązują tu inne zasady. Nie to, że Ruch nami steruje, daje życie,
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tylko to, że to my jesteśmy już tym Życiem. Przenosimy się w osobiste sceny.
Możemy na wszystko wpływać - Bóg to nam dał - tu jesteśmy częścią Jego Obecności
i Świadomości. Jak się w Nim budzimy - czyli w sobie, w czystej cząstce, mamy Ruch,
jest naszym elementem. Tu jest wszystkomożliwość, wszystko jest w Ruchu.
Imaginacja Ruchu: wchodzimy w inny świat, jak do Szambali, z naszej
Rzeczywistości przechodzimy w mgłę i po iluś metrach rozpościera się przed nami
cudowny widok, jak na średniowiecznych rysunkach. To jak kraina fantazji, ujrzymy
co chcemy. Wszystko żywe, prawdziwe.
Światło zaczyna nas wszystkich przenikać. Imaginacja, która była w wizji.
Zbyszek to jest to coś, dzięki czemu chce się żyć. W doświadczeniu Bóg dał nam
cudowne światy, możliwości, wybory, wszystko zostało stworzone dla nas, byśmy
doświadczali.
My wędrujemy w Światło. Nie musimy wywoływać w tym Świetle żadnego
innego obrazu, to Światło wszystko w sobie zawiera, jest reflektorem, który
wyświetla znane nam Rzeczywistości, w których my możemy doświadczyć czegoś, co
nazywamy Życiem. To Światło sprawia, że te elementy żyją, my żyjemy. Skoro punkt
skupienia mamy na poziomie – czasem: duchowym, energetycznym czy fizycznym,
to, że żyjemy - sprawia wyższa cząstka nas. Tą wyższą cząstką nas, możemy
nazywać Jaźń i Światło - ono jest częścią całego Oceanu.
Teraz budzimy się w Świetle i jedyne co mamy postrzegać, to Światło
- to My, to nasza cała prawdziwa natura. Światło, Ruch, tu jest jakaś cząstka
Świadomości. My - skąd promieniujemy na duszę, w dół, na fizyczność itd. Tu
powstaje Ruch, tu jest wszystko to, dzięki czemu wszystko na dole porusza się i
funkcjonuje. Samo Światło jest działaniem: chcesz i masz. My, cząstka Światła
i to Światło, niczego więcej tutaj nie szukamy.
Pozwólmy sobie na bycie, rezygnujemy z istnienia i reszty.
Stajemy na poziomie 17-stym, tu jest klucz, przejście do „Poza” i „w”.
Odkrywamy Ruch, Światło, a to jedno i to samo. Gdy staniesz się Światłem, na
powrót sobą czyli pierwotną, duchową cząstką, wtedy będziesz mógł wywoływać
ruch w innych cząstkach. To jest to o czym mówił Jezus i Saint Germain, przewaga
Ducha nad materią. Mówią, że to jest medytacją postrzegania zwrotnego. W
tym stanie był Budda, kiedy medytował, medytował Światłem, stawał się tym
Światłem, był jednocześnie Wszystkością, doświadczał siebie, Całości na poziomie
Światła.
Wchodzić w Światło i odczuwać, zrozumieć, że jest się cząstką
Światła, zintegrować się z nim. Trzeba w tym stanie być, żeby to zapisać, by
wykorzystać. Medytacja Światłem, tylko Światło - sen we śnie.
Za jakiś czas będziemy w tym stanie wytrzymywać po parę godzin, a nawet
dni. Światło to Obecność Boża, której jesteśmy świadomi, światło jest wszędzie.
Ludzie nie widzą Światła - choć są nim skąpani - nie proszą go o wsparcie. Światło
jest harmonijne, w nim jest cisza i spokój. Harmonia to pole kosmicznej
świadomości, gdy ono poprawnie funkcjonuje to jest tam Ład Boży.
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Poprzez zjednoczenie ze Światłem wywołujemy Ruch (jak Syreny), on zmienia
tylko to, co jest w świecie fizycznym i energetycznym. Tu jest tylko bezruchliwa cisza,
tu się tylko jest, jest Światło, od niego płyną impulsy, które zmieniają całą
rzeczywistość. Tu, gdzie jesteśmy, jest pole kryształków, procesorek tu - to my.
Pozwólmy sobie na to, by harmonia popłynęła w dół - w procesorku z wyświetlonym
przez nas obrazkiem jak ma wyglądać nasze życie. To, co tu będąc czujemy, co - jak
będziemy chcieli - stanie się.
Zobaczymy to, co chcemy, by się stało, ujrzymy to z poziomu światła. Jeśli to
tu zostanie wyświetlone, będziemy wolni, szczęśliwi, wolni od iluzji samego siebie i
od niedoskonałości ludzi, którzy się tu pogubili. To zostanie zbudowane na dole. To
będzie programowanie przyszłości. To co ujrzymy w Ładzie Bożym, jest zgodne z
wolą Całości, z wolą Światła i zawsze tu było. Ujrzymy cząstkę własnej przyszłości i
idziemy tą drogą. Ruch – wywołanie przyszłości.
Zastanówmy się co chcemy ujrzeć.
Zabierając Ład Boży i Wszystkomożliwość stąd, popatrzeć w dół i tam
zobaczyć własne ścieżki, zobaczyć co tam się dzieje - mówią.
Tutaj pokazali pułapkę medytacji zwrotnej. Jak jesteś na górze, to stąd, z tym
stanem schodzisz na dół, będąc na dole ciągnie się, by znaleźć się na górze, jest
pułapka, wędrujesz między górą, a dołem. Mówią: bo to cały czas zwracałeś uwagę
na Światło, na pozostałe swoje powłoki - to jest ważne kiedy osiągniesz mistrzostwo
duchowe, bo w ten sposób będziesz programował pracę, niczym mały procesorek,
pracę całego komputera, pracę całej swojej przestrzeni egzystencjalnej (i to nam
pięknie ukazali).
W tej chwili –mówią- ma zniknąć wszystko, ma się obudzić jeden, malutki
kryształek, który stworzył Bóg.
Odczujmy, że jesteśmy, przecież Ojciec nas stworzył, zobaczymy, odczujmy to
co stworzył, bez względu na to na jakim chcemy poziomie, ale przyjmijmy jedną
zasadę, że odnajdujemy się w Całości choć tej Całości możemy jeszcze nie odczuwać.
Odczujmy siebie samych, my, ten kryształek, ten promyk, to światełko naszego
kodowanego Ojca, my cząstka autentyczna Bożej Świadomości i Bożej Obecności.
Kiedy odczujemy, wtedy wszystko z tego wyniknie, łącznie z ruchem, który do
obecności i świadomości przynależy.
Każdy na swój sposób odnajduje powołaniowe powinowactwo.
Jak odnajdziemy tu siebie samych, zaczniemy znowu poprawnie żyć, czyli
nadawać wszystkim swoim cząstkom, członom, ruch czyli swoje obecności i
świadomości, wtedy budzimy się, my dzieci Boże w Bogu umieszczeni, jesteśmy w
NIM. Mówią zbiorczo: to co robimy nazywa się „Medytacją światłem”.
Odnajdywanie korzeni w świetle polega na tym, by odczuć, że się jest
cząstką Bożą, albo odczuć, że jest się cząstką Światła - to ta sama natura wszystko jest w sobie tożsame i przerabiać to w domu.
Mówią, jak będziemy zaczynać od tego etapu, to będzie wszystko poprawnie
wyglądać i będziemy mogli to osiągnąć do woli.
Koniec modlitwy
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Jest jeszcze jakiś element - bo bujamy się między czterema, pięcioma, a
Budda miał sześć, Jezus miał siedem - ale korzystał z sześciu. My mieliśmy 4, dzisiaj
włącza się 5-ty, ale nie jest w pełni włączony. Jest jeszcze jakiś element, który
będziemy poznawać.
Musimy odczuć się cząstką Strumienia Życia.
Medytacja świetlna (pierwsza modlitwa osobista, nie jest nagrana) sprawia, że my
czujemy się właściwsi w sobie, tak jak Aniołowie, tak jak cząstka, którą Bóg stworzył
i wtedy ruch można nadać do 100%.
Czyli nasze człowieczeństwo, odniesienie się do siebie tu, blokuje nam to co
potrzeba. Dlatego dobrze wchodzić w swoją indywidualną modlitwę, w której jest się
cząstką tego Światła, jako ta cząstka działać, a nie jako fizyczno-energetyczny „ktoś”,
bo od razu to osłabia.
Wracamy do poprzedniej medytacji, by każdy intensywniej się odnalazł bez
ludzkiej postaci. Niech każdy zadziała jako cząstka Światła.
W modlitwie „ I będziesz dzień święty święcił, a siebie nagradzał…..
Ciało – obecność na różnych poziomach ( fizyczne, energetyczne, duchowe ).
W medytacji Świetlnej siedzimy pod drzewem ze Światła. To drzewo jest Życiem.
Świadomość Boża działa, a już mam być : pomocny, obecny, wspierający.
Światło to my, ale my to nie Światło.
Rośnie powiązanie z całą naturą, która to wszystko utrzymuje, czas to
przyostrzy - czyli kryteria - byś jednocześnie odczuwał to samo ze światem i wiedział
czym jesteś, co masz odczuć i pokazali jak Światło we wszystko wpływa. Mamy
masowo, potężnie uzdrawiać ludzi. Więcej działań (więcej ludzi objętych działaniem)
to większa harmonia czyli Ład Boży też większy i to musimy uruchomić.
Z tego co zrobią zostanie 30% jeśli nie będziemy pracować lub 80% jeśli
będziemy.
Trzy lata temu uruchamialiśmy -skale umożliwiły tego aktywowanie zabieranie mocy przeciwnej. Czyli - jak ktoś tym działa to można przekierować
tę traconą energię na siebie. Ale tam było zaznaczone, że człowiek musi
być w Strumieniu zawarty, bo to nie jest tak - że dźwigam na sobie to, co na
mnie wlezie, można z tym utonąć, czyli trzeba mieć pewne parametry, czyli jakby się
przejawiła nie taka myśl czy emocja, to taki człowiek nie może tego robić.
Z ciałem egzystencjalnym podobne rzeczy zachodzą. My, jak blokujemy kogoś,
to możemy zablokować działanie komuś w Energii Przeciwnej, to się tyczy duszy,
natomiast ciało egzystencjalne jak działało tak działa.
Ostatnio wiele osób dzwoniło, bo były wpływy kogoś na nas, kto nie był
uczciwy i on podporządkował tych ludzi sobie. Chodziło o to, by mieć korzyść
finansową i inną, straszne kody były dawane w ciało egzystencjalne, oprócz
ogłupiających na poziomie duszy i tym ludziom zaczynało się sypać życie. Po
działaniu na jedną osobę (przez Zbyszka) po jakimś czasie to wracało i odtwarzało
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się, okazało się, że kody szły poprzez ciało egzystencjalne. Góra się zgodziła na
zabranie ciała egzystencjalnego (znieprawionym osobom). Czy należało to zrobić, jak
na potęgę szkodzili innym, programowali itd. ? Góra powiedziała, by to zrobić.
U osób, które były pod wpływem ich działań od razu energia komórkowa skoczyła i
ścieżki losu się ustawiły. Od razu widać było jaki rozmiar to miało. Czyli nie poprzez
dusze tylko działać, ale poprzez ciało egzystencjalne. Sprawdzać czy możemy
blokować.
Przez te przemiany, które zachodzą, znowu parę osób może być podłączonych
po główny kanał, więcej osób będzie w Stowarzyszeniu, im więcej tym lepiej, oprócz
tego każdy działa jak chce. Następni nastawieni na Światło, Ład Boży będą tutaj
działać.
Pokazali czym jest ten drugi element. Jest to odczucie Ładu Bożego. Fizycznie,
w wyobraźni łatwo to ujrzeć. Pamiętajmy o tym, że cały czas jest jedna struktura,
dobro i zło, światło i cień, kraina wyborów, to jest. To my decydujemy o tym: podam
rękę czy napluję, uzdrowię czy uszkodzę. Czyli jak my mamy obrazem dawać
zezwolenie do pewnego działania, to wiemy, siedzimy w „kostce mydła” i my
wybieramy tylko Ład Boży, gdzie jesteśmy, cała nasza przestrzeń, ciało
egzystencjalne jest przepromieniowane, obudzone w świetle. Tak jak byśmy wybrali jak ktoś do nas wchodzi to automatycznie pewne działania idą, niezależnie od nas.
Bez względu na to co się dzieje, będzie to przepromieniowane, pozwolenie na
to, by u Ojca działali.
Jak się spotykamy z ludźmi to już jest taki wybór ścieżki naszej wobec nich
(nikogo nie skrzywdzimy), cały czas ma być jak najlepiej czyli pełna akceptacja. Nie
ma już aprobaty, APROBATA jest kierunkowa, na chwilę, a AKCEPTACJA
oznacza, że daję tobie wolne działanie we wszystkim. Jak akceptujesz to
także pewne doświadczenia, jak u małego dziecka, pozwalasz mu doświadczać (choć
nie wszystko, żeby się nie skrzywdziło). Po mądrości jest akceptacja.
Kiedy mówimy o Ładzie Bożym nie oznacza, że będziemy tego człowieka na
siłę przepromieniowywać - czyli pozwalamy Ładowi Bożemu w swojej przestrzeni tak
działać jak uzna to za stosowne, byle to było włączone. Ten ktoś też się musi czegoś
nauczyć (choć w Ładzie Bożym, przepromieniowany - a patyk do oka ci wsadzi ). Jest
to pewną formą nauki dla jednego i drugiego. To jest życie. Sygnały płyną, ale ludzie
nie odbierają ich. Dopiero jak się wszystko sypie, jak się coś dzieje to kapują, że coś
jest nie tak. Sygnały zapowiadające każde nieszczęście płyną. My nie zwracamy
czasem uwagi na te główne.
Każdy z nas wchodzi w ten sam obszar i ma możliwości takie same. Ważne
byśmy nauczyli się w to wchodzić i sami działali. Nie może być obaw i zwątpienia.
Harmonia wzrasta i wiemy o co chodzi.
Modlitwa - wejście indywidualne.
Mamy być pomocnym, obecnym, wspierającym.
Jak tłumaczyli te słowa, to najpierw było pomocnym dla człowieka, teraz
podali tłumaczące zdanie, to tu jest pomocnym dla Boga. Więc sens jest taki sam.
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Podyktowali tak :
„Trzeba być pomocnym, aby być takim dla Boga i ten świat zmienić, trzeba być w
nim właściwie obecnym: jako Boże Ja (wtedy to jest ta indywidualność) i jako
Chrystus - czyli aktywna cząstka w Oceanie Ducha Świętego, która wtedy nazywa się
Duchem Świętym poprzez Ruch (podpowiadają: Chrystus to nie jest śpiączka tylko
to jest Ruch, bo wtedy to się przejawia. Czyli kiedy my tu żyjemy, to jak Chrystus w
nas nie śpi tylko zaczynamy być aktywni w Ładzie Bożym, to wtedy to jest to, co Oni
zastosowali, Chrystus jest wtedy połączony z Duchem Świętym, a więc jest i Duch
Święty, to w nas aktywnie żyje). A wszystko to jest wsparciem dla człowieka tego
świata.”
W modlitwie podpowiedzieli odwrotnie, a to jest dokładnie to samo, bycie
pomocnym dla człowieka co jest wsparciem dla Boga, dla Świata Duchowego jak
równie dobrze – pomocnym dla Boga, co jest wsparciem dla człowieka, ale po środku
jest tylko i wyłącznie „My” jako indywidualny, najbardziej obudzony w nas Bóg, plus
aktywny Duch Święty czyli Chrystus. Pomocność dla Boga, a wsparcie dla
człowieka jest tylko wtedy możliwe, jak my się obudzimy jako „Ja”, prawdziwe „Ja”.
Jak się obudzisz jako prawdziwe „Ja” - bo to jest ta droga do Boga, do
obudzenia syna Bożego w sobie - to automatycznie budzisz też na dole Chrystusa, On
jest aktywny, nadajesz ruch życiu.
Tłumaczą nam „łopatologicznie” - żeby umysł przekonać, a czasami też komuś
wytłumaczyć. Z wszystkich tekstów tylko to co mówił Jezus jest takie wyraźne i
docierające, cała reszta jest enigmatyczna, zagadkowa.
Podpowiadają:
„Gdy Chrystus się rodzi, ciało oswobodzi” czyli jak w kimś to tworzysz, to choroby
będą musiały zniknąć (przy uzdrawianiu). To jest to samo co było ostatnio, tylko
intensywność, natężenie wibracji, harmonia jest większa. Praktyką to można
zwiększyć.
Skoro jest połączenie przez Chrystusa, to by oznaczało, że nie jednostkowo się
łącząc tylko wspólnie można na takie przypadki zadziałać na tym maksymalnym ,
dostępnym poziomie.
Musi być harmonia 120% -stała, żeby, jak są pułapki życiowe, stresy itd., nie
zepchnąć się w dół. Jak czujemy się niepewnie (uważać) przypomnieć sobie,
że jesteśmy w „maśle” czyli Duchu Św. i od razu lepiej, wtedy to co idzie
od innych osób umiera, zastyga. Jak od ciebie leci, robisz na maksa to co trzeba.
Jest ułatwienie w życiu, uproszczenie.
Sprawdzamy poziom harmonii w komórkach.
Jak ludzie są źli, idą od nich wibracje, to nas trzęsie.
Jak się budzi Siłę Wyższą to zawsze idzie jakaś energia, jest wstrząs, ale duchowy.
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Modlitwa 2 skrót :
Wszystko jest ciężkie, toporne, męka, praca, upór. Teraz niektórym ludziom
jest lżej, ale wielu ciężko pracuje, jak dawniej. Trudy, męka w tym życiu. Wszystko w
modlitwie dotyczy nas tu obecnych, naszej postawy. To co ludzie postrzegają, co
należy do ciała fizycznego, to jest dusza. Wyraźnie mylona jest Aura – ta, która jest
zależna od ciała fizycznego i z nim zintegrowana, od naprawdę prawdziwego obrazu
duszy. To co dotychczas nam pokazywali – to ten obraz duszy, natomiast aura
tłumaczy fizyczność, w której człowiek się odnajduje. Często ludzie mylą fizyczną
czystość z czystością duszy np. pewne wibracje, kolory, nawet fiolety, które widzimy,
to one mówią o otwarciu fizycznej komórki. Jeśli człowiek pracuje duchowo to i
fizyczność komórki jest lepiej, aktywniej otwarta. To też w aurze widać, ale czasami
(podpowiadają) i pewne stany fizyczne, nawet związane z mało znanymi chorobami
potrafią dać podobny obraz w aurze. Dlatego aura to jest tylko taka podpowiedź jaki
kto jest i w ogóle tego nie należy poważnie traktować - natomiast jako podpowiedź
tak. Może być wskazówką co do tego jak z człowiekiem jest, ale to nie jest zasadą.
Teraz aura i ciało fizyczne zaczyna wchodzić w grę. Pokazują, że na poziomie
fizycznym potrafimy dbać o ciało. Pokazują półki z jedzeniem - należy to umieć
właściwie zestawiać. Dbać o ruch dla ciała fizycznego, by to ciało żyło. Kierować się
tu intuicją, podszeptem ciała, pozwolić mu robić to, co ono chce. Jeśli chodzi o starą
energetyczną, pokazują światło trzymane w dłoniach, zapamiętać, by światło do
siebie wprowadzać, bo ono też jest ważne dla aury, nie tylko dla naszych wartości
duchowych, dla tej „energetycznej homeopatii” - ale ono jest też ważne dla
fizyczności i tej najbliższej, gęstej energii, która przynależy do ciała fizycznego.
Dbanie o ciało fizyczne, energetyczne jest tutaj wymogiem, wtedy człowiek idzie
spokojnie, jest pewny swego.
Wstawiają nas, typowo fizycznych do wejścia, do Świątyni Serca, idziemy po
tych schodach fizycznie, ciężko. Każdy stopień, każdy podest to jest jakby
udoskonalenie tego ciała i opornie to idzie (są choroby, zaniedbania, zgnilizna
fizyczna).
Sprawdzić sobie: zgniliznę fizyczną.
Mamy zatrucie ciała, nie dbamy o rozświetlanie ciała.
Mówią, byśmy odczytywania aury nie brali pod uwagę (nigdy).
Przemiany w Zdroju Życia są typowe dla ciała fizycznego, ze wszystkim, co do niego
przynależy. Pozwolić, by było odradzane, regeneracja nas.
Wibracja stąd służy naszemu ciału czyli naszej podstawie.
Jak ciało jest sprężyste, zadbane, zdrowe, mocne, to czujemy tę siłę, że wiele
możemy zrobić przy wykorzystaniu ciała fizycznego, wiele w ruchu osiągnąć. Jak to
się odczuwa, siłę podstawy, siłę ciała fizycznego, to ważne.
Nie zapominać o Zdroju Życia, tu jest regeneracja nas (całości).
Komora Odrodzenia jest to Komora dla cząstek duchowych.
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Jesteśmy w Wieczerniku. Jest Jezus, ale nami nie będzie się zajmował. Każdy z
nas może podejść do Graala i skorzystać z tego Światła, z obudzenia Chrystusa, bo
po to jest. Uspokajamy energetykę i jednocześnie odżywiamy się Duchem Św.,
odtwarzamy ciało Chrystusowe (uzupełnić parametry ciała Chrystusowego). U
niektórych ciało Chrystusowe właściwie funkcjonuje i nie czują tej potrzeby.
Znajdujemy się w Białej Wieży. Czujemy się jak zamrożeni. Chodzi o to, by
wszystko co jest w nas najlepsze przestało być płynne, to ma być niczym alabaster
skostniałe, twarde. Prężą się tu mięśnie energetyczne. Człowiek zaczyna czuć, że
żyje.
Komora Odrodzenia – tam jest ustawianie wszystkich parametrów. Katafalk
i my w nim jesteśmy i niczym mumia regenerujemy się. To najpotężniejszy inhalator,
który wszystko w nas ustawia. Czuje się odżywcze powietrze. Odtwarzanie tego, co
jest w nas dostępne, nie mogą tutaj nic dodać ponad to, ale to co już odzyskaliśmy
na poziomie fizycznym, energetycznym, w Ciele Chrystusowym - to jest w tej chwili
łączone, czyli to, co w sobie odnaleźliśmy jest w tej chwili w najlepszych parametrach
ustawiane.
Schodzimy do końca korytarza Świątyni Serca, on załamuje się w dół i tam
otwiera się kosmos i niektórzy polecieli - czyli jakaś cząstka nas łączona jest w tej
chwili z kosmosem i każdy znajduje swoje miejsce (na różnych planetach i innych
tworach kosmicznych). Nie ma słońca, jakby tam mógł zamieszkać tylko ktoś
wyjątkowy. Nasze cząstki też są z ciałami kosmicznymi połączone. Interpretacja w
całości. Gdzieś tam są nasze ślady.
Drzwi na wprost, w korytarzu - tam mieszka Duch Święty i Pan Bożych
Zastępów. Dzisiaj obie Postaci są: Duch Św. po lewej - to złotawa, lekko kotłująca się
energia, to jest Obecność Ojca - to jest Duch Św. zsymbolizowany nam, bo w tej
wierze jesteśmy wychowani. W ten sposób –mówią- nam o tych pasmach, o tej głębi
- czyli to postać Matki Boskiej, to jest tu w nas, widzimy to, co za drzwiami
przezroczystymi i to w nas.
Pan Bożych Zastępów to jest cząstka indywidualności. On wzrósł ze
wszystkiego i był. Niczego więcej do niczego nie potrzebował, On się odnalazł w
Świadomości i Obecności Boskiej.
Drzwi się otwierają, stajemy się bardzo mali, jak mrówka, PBZ znika w swojej
wielkości, takim jest gigantem, Duch Św. swoją postać stracił i tu jest biel,
zagęszczenie tego parametru. A my jak jeden malutki kryształek. Stajemy się
krystaliczni. Odnajdujemy się na poziomie Ojca. To wszystko co tu jest, to nasza
osobista piękna regeneracja.
Słychać pytanie: kim jesteś?
Zbyszek – człowiekiem
Czy zachowujesz się jak człowiek?
Tak ( popełnia się błędy, ale jednak zachowujemy się jak człowiek )
I słychać:
i to jest prawdziwa odpowiedź, pamiętajcie o jednym, wybory, których dokonujecie,
nauki, które pobieracie (nie tylko mówią o nas, ale o szkole, gdzie dużo rzeczy jest
niepotrzebnych, zdogmatyzowanych), to wszystko jest w porządku.
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„Tak ten świat wygląda, ale to jest tylko nastawianie, mniej lub bardziej
poprawne, tego kim jesteśmy, a zawsze jesteśmy człowiekiem. W oczach Boga nie
ma popełniania błędów, tylko forma nauki, forma wzrastania.
„Kim jesteś człowieku, któryś się tu znalazł?”
Wzrastającym człowiekiem, bez wystawiania sobie ocen. To jest nauka.
Przestać się oskarżać, oceniać - zrozumieć, że żyje się: tu się coś straci, tam się coś
zyska. Na spokojnie do siebie podejść.
„A kimże jesteś?”
Ciało odpowiedziało: jestem żywy, jestem żyjący, ja żyję, jestem w życiu (ciało
Zbyszka).
To, co przed chwilą zachodziło, doprowadziło do tego, że obudziła się
świadomość na poziomie komórki, na poziomie ciała fizycznego, a to co robią, to jest
obudzenie się człowieka świadomego, który wie, że ma cząstki boskie, duchowe,
energetyczne i te fizyczne i to jest brakujący trzeci element.
„Człowieku, zapomniałeś, że ty jesteś tu najważniejszy, byleś dróg nie pogubił,
świadomością jesteś z Ojcem powiązany - mówimy o Bogu - Chrystusem jesteś
powiązany z Całością, a to są tylko Twoje elementy, które wreszcie odzyskałeś. Ty
człowieku pójdziesz teraz i będziesz uzdrawiał, a twoje ręce będą życiem, a twoja
pieśń duszy…”
Sens tego wszystkiego jest taki, jak byśmy idąc i uzdrawiając, jak byśmy byli
pieśnią harmonii, taką wibracją, czymś co wchodzi i zmienia samo z siebie, byleśmy
tu iskrę wzbudzili w sobie. Czyli dziś pierwszy raz zaczniemy działać sobą .
Znowu Wieczernik, Jezus już na nas patrzy. Kładziemy się koło stołu. Rysują
znaki na naszych czołach. Mówią, witajcie w Domu. Ten znak łączy nas z Domem.
My przyszliśmy z pewnym przeznaczeniem, powołano nad do tego zadania.
Przychodzi spokój, działasz Ty, stąd - Ty Czysty Duch. Ty, Światło, Ty Anioł, Istota
Świetlana.
Wszystkie części nas żyją, ale wszystkie łączy Światło. Każda część tego
Światła myśli, że jest inną, żyje sobą, robi w danej chwili co innego, ale wszystkie
należą do tego człowieka, wszystko to co dotychczas było należy do światła, do
osobowości, która jest w świetle. Jak tu się obudziłeś, w tym Oceanie Ducha Św.,
jesteś złączony ze wszystkim, ale tutaj, My, Świetlni będziemy uzdrawiać, zmieniać
coś, ale jednocześnie wszystkie nasze pozostałe części będą tak samo w tym
uczestniczyć. Nasze ciało duchowe, energetyczne, fizyczne, ciało Chrystusowe,
wszystkie w tym samym czasie, w pasmach, w których są zrobią dokładnie to samo,
całą mocą będą uczestniczyć w procesach uzdrawiania.
Nastąpiła integracja Istoty Ludzkiej na takim poziomie, że niepotrzebne jest
odczuwanie się w jakimś konkretnym paśmie, ja jestem. Doszło do zborności. Tę
zborność musimy odczuć, pokazują się Wrota Stworzenia, wszystko jest tutaj
możliwe, my decydujemy gdzie lecimy. „Kierowała wami wola Boska, nie wiesz
człowieku o tym, że w tobie jest wola człowiecza, tycząca się nas, na ziemi, wola
duchowa, która mówi o wolności i szczęściu i wola Boska, która mówi o tworzeniu.
Bóg tylko tworzy, mówimy o Bogu-Twórcy, istoty ludzkie stwarzają czyli odtwarzają,
przemieniają.
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Mówią: „Tak człowieku, to ty, zagubiony element, najważniejsza część
układanki, tu przyszedłeś po swoją twórczą wolę, ta wola jest magiczna, to jest tak
zaklęte, jak wypowiadane słowo, jak metafora tego wszystkiego, czym w ogóle jest”.
W tej przestrzeni wola jest. W tej chwili ma być powrót woli, woli Boskiej, a
ona tworzy. Jak tym nasiąkniemy, a już jesteśmy w sobie odnalezieni, my, człowiek,
to my zrekonstruowani, swoją wolą będziemy uzdrawiać posługując się światłem,
będziemy materializować światłem. Odtwarzają nasze duchowe jaja, znajdujemy się
w kapsułach. Tu musimy odczuć powrót woli.
Ta wola jest tak subtelnym stanem, że nawet troszkę obniżona harmonia
duchowa nie pozwala jej przez nas przejść, wola sama chce się do nas przedostać.
Pozwólmy, by pękły te jaja i wola odnalazła się w nas, wtedy jajo duchowe nie
będzie już potrzebne. Wola będzie dawała odpór całości, uzbroi każdą
komórkę, każdy kryształ w nas będzie obdarzony swoją wolą.
U góry pokazała się postać Jezusa i słychać „oddałem wam to, co obiecałem.
Idźcie i czyńcie swoją powinność”.
Znajdujemy się na innej Planecie, na skraju lasu, jesteśmy fizyczni.
Niesiemy ze sobą światło dla ludzi. Idziemy naprawiać, światło w naszych rękach.
Mówisz np. uzdrawiam nerkę i widzisz jak ona się materializuje. Wchodzimy i całe
ciało przestrzenne, całą istotę ludzką wraz z przestrzenią rozświetlamy, robimy to
światłem, by byli szczęśliwi.
Nasza największa moc to Światło, którym też jesteśmy - my kosmiczni
pomocnicy. Niesiemy wsparcie dla mieszkańców tej Planety. Skupić się na odczuciu
tego co możemy, jest trening.
Przypomnienie sobie chwili - a każdy to ma zaliczone - umierało nam małe
dziecko (w jakimś wcieleniu), my nie umiemy nic zrobić, nie możemy zrobić, bo
zapomnieliśmy o Świetle, że można było przyłożyć rękę i uratować własne dziecko.
To dziecko, ta dusza zostało przeniesione na tę Planetę, gdzie ludzie się wycofują, bo
tu trafiły nasze dzieci, tworzą świat bez nadziei. Sami też mogli stworzyć to światełko
tylko nikt ich tego nie nauczył.
Teraz my możemy tu odszukać własne dziecko i je uzdrowić. To dziecko w tym
świecie umarło - ale nie umarło, bo kochając to dziecko uruchomiliśmy Ducha
Świętego w tym połączeniu Światło - i tą miłością dziecko uchroniliśmy. Tak
naprawdę to co zrozumieliśmy tu zaszło w tej chwili. Jakaś część nas była tu, w tym
świecie, odnalazła to dziecko, uruchomiła wszystko i to wtedy, na tej planecie nie
zaistniało - cud, dziecko wyzdrowiało, dzięki temu co za chwilę zrobimy i już
robiliśmy.
Mamy się w pełni odnaleźć jako świadomy siebie człowiek, ojciec i matka tego,
kogo mamy odzyskać, zrobić to, co było zrobione. Jest Wola, jest dostęp do Światła,
szukamy dziecka i ratujemy, bo chcemy działać, być tu w prawdzie o sobie samym i
mocy własnego ducha. Jak nie umiemy się w tym odnaleźć, prosić Boga o pomoc.
Scena: w której my umieramy, ojciec i matka, a nasze dzieci i partner patrzą
bezradnie jak odchodzę. Wiemy, że umierając sprawimy im wiele problemów, może
zginą z głodu, będzie im ciężko. Mamy wzbudzić w sobie Światło, Moc, obudzić się
jako istota ludzka dla nich. To jest odpowiedzialność, a nie obowiązek.
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Kiedyś już te chwile przeżyliśmy. Uruchamiamy w sobie Światło, żeby stał się cud i
przytulimy dzieci, wyzdrowiejemy.
Obok scena umierającego ojca - uzdrówmy go, wprowadźmy ład do
wszystkich jego cząstek, niech nie umiera, przy okazji zmieńmy, by był bliżej Boga
niż to sobie wyobrażał. Niech mu będzie dobrze, jak mnie i moim dzieciom.
Wywołajmy Światło, bo Góra sprawdza jaki poziom osiągamy. Mówią: „nie do końca,
ale już poprawnie”.
Słychać: a jaki jest sen człowieku w tobie samym?
Sen - czyli jak byście chcieli, by wyglądało nasze przeznaczenie.
W ezoterycznym wydaniu jest: „bądź szczęśliwy i radosny, dąż do tego, by Bóg ci
sprzyjał, by ci było bardzo dobrze”. Jezus by powiedział, to jest kolejna pułapka na
wysokim szczeblu, a naprawdę, kto z nas po obudzeniu może być szczęśliwy, jeśli
inni nie są zdrowi i szczęśliwi?
Musimy otworzyć ręce jak Jezus i sprawić, by Światło popłynęło do ludzi.
Mieliśmy kiedyś scenę, która się nie skończyła - my na tratwie. Teraz dla ludzi
zburzmy tę tratwę, niech Duchowe Światło na stałe popłynie w ten świat, niech przez
nas prowadzi, niech nas uzbraja i bądźmy cudem dla siebie i swojego życia jak i dla
życia innych. To współtworzenie nowych wartości, jak mają wyglądać, nauczą nas o
tym. Tam w trosce i opiece przyjdzie to, co jest nieubłagalne, miłość, zrozumienie i
odpowiedzialność, której nas uczą. To uzdrawiamy my, w świetle ( tych na dole ).
Jesteśmy w Mieście Oriin.
My, jako indywidualność w tej wodzie, zachowujemy osobowość, ale potem
potrafimy ze światła korzystać.
My, zintegrowani idziemy uzdrawiać kogoś (własny wybór), chcemy, Wola
uruchomiona, Światło w nas, przy nas, osobowość i indywidualne „ja” zachowane,
my tym światłem i w świetle będziemy uzdrawiać ludzi, regenerować, odradzać,
wymieniać organy, (wkładamy światło w chory organ, on się odradza, chora nerka –
zdrowa nerka ).
Idziemy do człowieka i włączamy obraz, uzdrawiamy. Światło jest wszystkim
co do tego potrzeba.
„I tacy pozostaniecie. To co teraz robiliście, przy odtworzeniu na maxa
wszystkiego tego czym byliście, to tacy zostaniecie. Nie wypadajcie z tego,
utrzymujcie ten stan”.
Doprowadzili nas do duchowego poziomu. To technika, mamy średni poziom
techniczny. Egzamin na pewnym poziomie został zaliczony.
Koniec modlitwy
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Trzeba utrzymać w sobie obecność w Świetle, pamiętajcie o tym, że bez
względu na to co widzimy, ciągle jesteśmy w Świetle.
Pozwolić sobie byśmy w tych pasmach byli cały czas obecni.
W zależności od tego jak będą czyste myśli - jak będziemy my Świetlni - tak będą
intensywnie zachodzić w nas procesy. Praktyka ważności. Mamy żyć, mamy robić (to
jest życie) - ale po Bożemu, być prawdziwymi w Duchu, czuć, że się jest poprawnym
i się cieszyć z tego i światło wtedy samo kończy i się cieszy], tak jak inny.
Odczuwać integrację z Całością, bo jest ważne współtworzenie. Od
współtworzenia zależne jest tworzenie kanału, a w kanale są utrzymane osoby, które
będą uzdrawiane, czy przestrzenie, które będą zmienione.
Osoby, które tworzy Stowarzyszenie Uzdrowicieli Duchowych mogą zabierać
ciała egzystencjalne. Jak jest łobuz w rodzinie, niszczy bliskich, zablokujemy mu ciało
energetyczne, nie będzie to szło, ale to jest tyran i Góra wtedy pozwala na zabranie
ciała egzystencjalnego i on słabnie, czuje, że nie ma wpływu na tych ludzi,
egzystencja mu się posypie (sprawdzić, czy Góra pozwala ), ludzi się ratuje.
Jezus uzdrawiał na 5-7 poziomach głębi. Mówimy tylko o likwidowaniu
choroby. Niektóre choroby są umiejscowione na dwóch, niektóre nawet po pięciu
poziomach głębi. Budda działał pięcioma poziomami (nie mógł powołać zmarłych).
Jezus działał na 11 poziomach. My działaliśmy już na dwóch poziomach głębi.
Jeśli choroba jest np. z trzeciego poziomu, możemy to nadrabiać ilością
zabiegów, czyli intensywnością działań, długo to trwa i nie zawsze jest to skuteczne.
Światło, którym zaczęliśmy się posługiwać, może doprowadzić do piątego
poziomu. Światło to jest nasza Rzeczywistość czyli Duch Św. i dzięki Ciału
Chrystusowemu to działa. Poza Rzeczywistością nie ma Światła - czyli tu był Jego 13sty Boski promień, w grę wchodzący.
Te poziomy - czyli mówimy o rozlokowaniu choroby- to jest ciało Chrystusowe,
ciało fizyczne, energetyczne, duchowe i oprócz tego wszystkiego, jest jeszcze
potrzeba zmian zapisu w Macierzy. Jak tam jest choroba zapisana - nie ruszymy. Na
tych wszystkich poziomach potrafi być zapisana choroba, także uszkodzenie
psychiczne czy egzystencja. Jak działamy totalnie, to wszędzie to jest. Ciało
egzystencjalne funkcjonuje tak samo jak dusza i wymogi są takie same, psychika też
ma to samo co dusza, tak jest z nami zintegrowane.
Sprawdzać : na jakim poziomie jest choroba, a na jakim poziomie
działamy.
Trzeba tutaj odczuć fizycznie, że jestem i, że walczę, to pomaga.
Światłem działając możemy objąć całość w tej Rzeczywistości.
Teraz już wiemy, czemu pewne rzeczy nam nie wychodziły, a wychodziły po
powtórkach. Jak była choroba na poziomie duchowym - bo Duch chciał, żeby (ten
ktoś) czegoś się nauczył - to było poza zasięgiem. Już wiemy o co chodzi z tą
skutecznością.
Przy bilansie zerowym potrzebna jest materializacja i poziom 6-sty.
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Modlitwa 3 – „Walka o uzdrawianie” - skrót
Drwale. Górski teren, porośnięty drzewami. Będzie wyręb lasu. Jesteśmy
Duchami Sił Przyrody, wielkimi jak drzewa. Trzeba ludziom pomóc. Duch położył rękę
na głowie drwala. Drwal, podszedł do drzewa, lekko pchnął i drzewo się przewróciło,
pień został tuż na ziemią. Drwal ma wizję łatwiejszego zarobku, lżejszej pracy. Duch
cofa rękę, drwal wraca do tego co było, jakby to był krótki sen. Drwal uruchomił
swoją moc, czy była to moc Ducha? Było 50 % mocy drwala i 50 % mocy Dziupla, to
była współpraca. Ten Duch dał drwalowi odczucie stanu, który towarzyszył temu
działaniu, człowiek był pewien.
Musimy oszukać umysł, a on nie zaakceptuje niczego, czego nie przeżyje, nie
oszuka się go. Musimy zechcieć, by Duch położył rękę na każdym z nas i to samo
zrobimy. Słychać krzyk Orła, tzn. pewne Siły z wysokiego poziomu się włączają.
Poczuć, kiedy możemy to drzewo przewrócić - to będzie oznaka, że Duch
włączył się w nasze działanie, a moc, którą wydobędziemy z całej swojej Istoty to
drzewo pchnie. Komu się udało dobrze, a komu nie, pozwolić sobie na dalszą lekcję
w uzyskiwaniu pewności. Duch udziela lekcji jak to robić, czym ma się stać i jaką
technikę zastosować, coś co pozwoli nam zaistnieć w działaniu na wielu poziomach
głębi.
Inna technika:
podejść do drzewa, ręka jest Świetlna (scena Zbyszka) i w drzewie
było wsparcie czyli Światło w nim, pchnąć swoim światłem światło w tym
drzewie, dzięki temu drzewo się przewróciło, leży. To symbol tego, że dało się
utrzymać koniec tego działania, drzewo będą wywozić, zostanie po nim
miejsce. To była walka z przyzwyczajeniem umysłu, że to jest niemożliwe do
zrobienia, obalenie jednym dotknięciem ręki.
To walka to ustawianie w głowie umysłu pod działania na wielu poziomach
głębi. Umysł się przyzwyczaja, zaczyna akceptować, ale wolę trzeba uruchomić i
Duch ten podpowiada: jak wolę, w całej swojej istocie, wytworzyć. To jest ten stan,
który przenika wszystkie nasze poziomy głębi. Wola w zapisach była nam dana.
Ona rozprzestrzenia wszystko, podporządkowuje sobie ciało fizyczne i duchowe - i to
działa. Pięć poziomów głębi i dwie pary rąk - a wystarczy jedna ręka.
Kładziemy się koło pni, w swojej wyobraźni mamy rozświetlić wszystkie
drzewa, jak reflektorem i drzewa same się przewracają, pięknie wykarczowana droga
(tworzy się), czyli umysł akceptuje to.
Przynoszą człowieka ze złamaną nogą na noszach. Zbyszek ma działać
Światłem, najpierw budzi się Światło w tym człowieku, ono musi w nim powstać czyli
jakby działać, przez Chrystusa. Najpierw trzeba odrodzić Chrystusa w człowieku,
następnie zmienić zapisy - bo to co się stało, jest już zapisane - czyli w Macierzy,
czyli hologram tej nogi, zdrowej, wróciło wszystko na swoje miejsce i teraz DNA całość też akceptuje to. Czyli jeśli kolano było rozwalone - to DNA też od razu ma
zapis tego w fizycznych komórkach: to jest nadwyrężone, popękane, choroba jest
zapisana.
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Ponieważ DNA zmieniliśmy (zapisy) - czyli teraz szyfry też są restaurowane.
Teraz poziom fizyczny – to ma być ekstra zrobione, w energetyce zapisane i człowiek
jako Bóg, ten cudowny Brat, jest już zdrowy, ma dalej spokojnie żyć. On wstał,
otrzepał się, ma lekkie obawy. Trzeba to przetrzymać - bo to nie są jego obawy, tylko
Zbyszka. Głos mówi: „idź przyjacielu, wszystko będzie dobrze”. Za uzdrowienie ma
przynieść coś…, bo by nie uwierzył, że mu za darmo ktoś zrobił to i mógłby tę
chorobę potęgować, miałby problemy ze sobą.
To lekcja pokazująca w jaki sposób pokonać progi zwątpienia, w jaki sposób
umysł ustawić pod działanie.
Każdy teraz próbuje drzewo złamać i ono ma na dole leżeć. Duch nam
podpowie jak, a swoją rękę na nas położył, a Orzeł lata. Orzeł jest symbolem
wszystko-możliwości, wolności w jakichkolwiek działaniach i on nas
zawsze prowadził. Tu jest środek naszej drogi do wolności, do zbawienia od iluzji,
od emocji. Ktoś wykorzystuje narzędzie ( siekierę ) akceptowane przez umysł, ale to
samo robi.
Tam, gdzie w człowieku pojawiają się wątpliwości, można w człowieku
uruchomić mechanizm współpracy, wspólne działanie, wspólnie uruchomiona moc.
Głos z Góry: „Czy Synu wiesz co zrobiłeś?
Wtedy, kiedy działacie zbiorczo i tak działacie sami”, chyba, że jest
otwarty kanał pod Ich przewodnictwem z Góry, wtedy to trochę inaczej wygląda.
Natomiast ludzie, którzy się w ten sposób gromadzą, to i tak działają sami i
uruchamiają taki sam potencjał, jak gdyby działali wspólnie. Natomiast przy
otwartym kanale duchowym jest to wspólne. Odczuć Światło, trenować to
(przetrenować to).
Bądź z drugim człowiekiem, ale nie niszcz go, bądź z drzewem, ale nie niszcz
go, ze swoim zwierzęciem, ze swoimi dziećmi, z sąsiadami, ale nie niszcz ich.
Jak nie niszczymy - to ogromny potencjał w nas jest przywrócony,
uruchomiony. Na niszczenie świata, widzenie go własnymi oczami
zużywamy całą moc i później nie potrafimy przywrócić w sobie
prawdziwego potencjału, jesteśmy jak zużyta bateryjka. Ten cały mechanizm,
który uruchamiamy na niszczenie, on trwa, to cały czas tu jest. Moc cały czas nas nie
wytraca na utrzymanie tego działania (podporządkowanie innych itd.).
Jak zrozumiemy co to znaczy (jak z kwiatkiem) – nie niszczę tylko
obserwuję i jestem – powoli odrodzi się w nas cała moc, a ona wystarcza
do uzdrawiania, dotkniesz będzie wybuch Światła, ale „bateryjka” musi być pełna.
My musimy być na full naładowaną „bateryjką”, mamy zapomnieć o niszczeniu
świata, mamy być tylko w tym Świetle obecni, nawet na poziomie
fizycznym. Mamy pozwolić, by pierwszy raz tu i teraz z tym światem (drzewami,
zwierzętami, ludźmi itd.) łączył się tylko Chrystus - nie niszczymy.
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Zaczyna się nasza twórcza obecność. Będziemy dla nich
błogosławieństwem, wsparciem, będziemy odpowiedzialni za duchowy obraz tego
świata. Wtedy nasza moc energetyczna i fizyczna, która była tracona na niszczenie
tego świata jest i będzie wykorzystywana tylko do czynienia dobra, (czasami trzeba
komuś rękę wykręcić - żeby krzywdy sobie, czy innym nie zrobił).
Uruchamianie Światła - mamy promieniować światłem, tylko ono, tylko
Chrystus, a On skupia światło. Tak jak nasza fizyczna ręka potrafi chwycić materię tak Ciało Chrystusowe potrafi chwycić Światło. Przyrzekamy nie niszczyć tego
świata. Pozwalamy Chrystusowi, by nas prowadził i podpowiadał, gdzie się
gubimy: w myśli, słowie i czynie, czy w czymś czego nie rozumiemy.
Teraz ja, Świetlna Istota (Zbyszek) – podchodzi do drzewa, a ono samo się
przewróciło, spadło w dół. Znów jesteśmy tymi drwalami na górze, ale błyszczymy,
jesteśmy jak zwidy, patrzymy w słońce, symbol światła, drogi do światła, tej drogi
energetycznej i wiemy, że to jest jedne z oczu, którymi przechodzi się w inne
wymiary, jeśli chodzi o materię. I widzimy nas - początek naszego
obecnościowego i świadomościowego obudzenia w tym wymiarze.
Budzi się człowiek duchowy. Jako duchowi ludzie, niczym zjawy, których nikt
nie postrzega, idziemy do jakiegoś szpitala uzdrawiać, wypełnić cierpiących Światłem.
W Świetle jest wszystko.
Na skali 20 jest: najpierw oczyszczenie człowieka, a potem odradzanie Istoty
Ludzkiej. Tam jest podpowiedź co do przywracania całej struktury człowieka od
budzenia Chrystusa przez zmianę zapisów itd., Światło wie co robi.
My, Światło, budzimy w nim Światło - czyli można działać tak: albo tym, czym
się jest - a jesteśmy Ludźmi Świetlnymi, jesteśmy w tej chwili aktywnym Chrystusem.
Podpowiedzieli: tak jak ten drwal raz uderzył siekierą i ściął drzewo, bo był
fizyczny i fizycznością się doskonale posłużył - tak my teraz, będąc Świetlnymi
posługujemy się światłem. Dla nas światło jest tym narzędziem, skoncentrowanym.
Czyli budząc Światło w całej istocie ludzkiej czyli we wszystkich jej przestrzeniach
odtwarzamy zapis. Ponieważ przystąpiliśmy do działania to światło wie o tym, co my
chcemy zrobić, by ten ktoś był zdrowy, by organizm fizyczny, psychika były
uzdrowione, by życie się zmieniło, by przestrzeń była czysta. Wprowadzamy to we
wszystkie poziomy głębi człowieka, po wyczyszczeniu, a światło jak wchodzi to
automatycznie też czyści, odradzamy całą istotę ludzką, tę obecna na ziemi, w Bogu i
te obecna w świecie energetycznym, całą.
Koniec modlitwy
Człowiek się rozdrabniał - dzieci, rodzina, finanse itd. - i nawet nie wiedział, że
w tym czystym działaniu, kiedy staramy się być poprawni też traciło się siebie,
wyprzedawało się siebie powoli na utrzymanie wszystkich tych działań. To był błąd,
nie było to potrzebne, bo inna siła lepiej działa.
Odebrano ciało egzystencjalne Osobie X – miał on w ogóle zniszczoną
psychikę w 50%, dojdzie do 10% - czyli znacznie się ten stan poprawi do 3 m-cy,
ciało egzystencjalne „0” - do 2,5 roku nie można oddać, bo nie będzie na to jeszcze

Skrypt warsztatów autorskich Z.J. POPKO rok 2013 © www.popko.pl

167

zasługującym człowiekiem. Dusza – tu dodali mu 20% do tego co mógł, czyli wymiar
zła czynionego przez niego spadnie do około 20% do 3 m-cy.
Wzrosły nasze parametry:
- wpływ na życie innych (przy działaniach) dotychczas 20 % na stałe wzrasta do
60%, działaniami można było zmienić 40 %, teraz 90 %,
- na fizyczność mogliśmy działać od 10-20 % teraz 50-60 %, bardzo to „poszło”, ale
też i poziomy głębi. Przy tym poziomie czujesz, że możesz i chcesz działać.
Czuje się pustkę poza sobą, bo przedtem byliśmy też poza sobą. Jak się
ściągasz, to czujesz pustkę, bo cię tam nie ma. Jest w nas jakaś modyfikacja, proces
będzie trwał od 1 do 3 miesięcy. Wreszcie nie będzie wątpliwości co do tego, co
mamy robić, że możemy to robić, że możemy sprzedawać umiejętności swoich rąk.
Podłączanie Orinów i wahadełek. Orin teraz sięga do 7-mego poziomu
głębi. Nastąpiło trwałe połączenie na poziomie duchowym (z Orinem) on staje się
Światłem, znajduje się na wysokości mostka.
Wahadła są dalej z ziemią, z energią powiązane czyli jakby odbierały silne
przekazy nie tylko z przestrzeni energetycznej, ale i stricte fizycznej, a zawarte też w
nich Światełko mówi o komunikacji też z przestrzenią duchową. Poprawność
odczytów wzrosła o 20 %, siła wahadełek o 90 %.
Wzgórze drwali Góra nazwała „Wzgórzem Nadziei”, to do zapamiętania, ono
jest w Koszarach, to sala ćwiczeń.
Orin sięgał na 4 poziom głębi teraz na 7 poziom. Sprawdzać w domu, jak to
się przekłada na rzeczywistość, w czym pomaga, co i jak, pamiętać o rytuałach. Mieć
świadomość połączenia ze światem duchowym. To jest symbol naszego
obudzenia się i łączności z tamtym światem, świadomość tego solidnie wspiera.
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Rusinowice 18-19 maja 2013
Modlitwa 1 – „Walka o ogień, walka o przestrzeń” – skrót :
Czujemy ciężar. Góra mówi, że to co teraz robi jest dla nas, takie odczucie przestrzeni,
jakby mistyczne. Kodują nas na odczucie przestrzeni. Tan stan, który w sobie zapiszemy,
będziemy mogli sobie przypomnieć wiedząc, że zaczynamy odczuwać to, co od zawsze tu było,
przestrzeń, której jesteśmy elementem. Zapomnimy o pierwiastku duchowym w tej chwili, ale
mówimy o przestrzeni, o konstrukcie, o Domu zbudowanym przez Boga, któremu my później
nadaliśmy inny obraz - ale przestrzeń, ta podstawa jest czysta, to jest Strumień Życia.
Choć mówimy o przestrzeni, wielu z nas może mówić o różnych rzeczach, o bzdurach
(UFO), o czymś innym, a mimo wszystko będzie to połączone i przez to doprowadzą nas do
pojęcia czegoś, a potem zrozumienia.
Pierwsza rzecz, o której Oni mówią, na co zwrócili uwagę to Ruch - czyli podstawą tutaj
jest Ruch. Nie widzimy rzeczy martwych, wszystko to jest ruch (obraz na ścianie to ruch, bo
mamy zakodowane, kiedy przenieśliśmy obraz i zawiesili), wszędzie mamy zaklęty ruch, to
element taki tylko czy przestrzeń, czy naszego świata przez który nie widzimy przestrzeni? Zera,
jedynki, powodują ruch. Natomiast poniżej tego jest nieruchomość, coś statycznego, nie
do ruszenia, trwałego, jedynego, to są zera, czyli poniżej tego ruchu istnieje coś, co
go rozbudza.
Kryształ to jakby dwie piramidy złączone podstawą, w jednej płaszczyźnie są 4
punkciki i odwrócone szczyty, to się rusza, to krąży, to wibruje i znika. To jest
wibracja, może być dźwięk lub coś innego, to jest ruch, ale w środku tego kryształu nic się
nie rusza. Tam ciągle jest trwały zapis, tylko te punkciki są ruchem, jakby tworzą
Rzeczywistość. W środku trwa wieczne. Dwoje oczu –pokazali- jakby patrzą.
W środku kryształka jest kosmos. To wszystko co na zewnątrz znajduje się w środku
kryształka. Czyli kryształek jest wielkim projektorem, nadał ruch temu co w nim powstało,
co Świadomość - może być też Obecność - wymyśliła. Czyli w środku tego kryształka jest
pierwszy koncept, najdoskonalszy. On wyświetla to na zewnątrz, czyli powstaje coś, co
żyje. To co żyje tu na zewnątrz, żyje też w nim. Ciągle to jest jeden punkt, a ten jeden punkt
jest wszystkim, jedno i drugie jest prawdą. Tak naprawdę w środku nie ma żadnego ruchu, tam
jest tylko idea, koncepcja, wszystkomożliwość, doskonałość, tam jest to „coś”, co siłą sprawczą
uruchomiło resztę. By to uruchomić trzeba było nadać ruch.
Pokazują Światło na czole. To jest pierwsza rzecz - Wola. Tę wolę uruchamia Ktoś z
Góry. To jest Wola, ta pierwsza płynie od Góry, żeby obudzić w nas mniejszą wolę, ale ten
sygnał poszedł z Góry. To zawsze jest, tylko ludzie uciekają, to światełko chce obudzić tego
człowieka, powstrzymać przed czynieniem zła, a człowiek jest jak ślepy, ogłupiony energiami,
życiem, bo jest za duży ruch w świecie fizycznym, energetycznym, człowiek nie czuje tego co
płynie do niego na górę (czoło). Ruch, który nadała materia i świat energetyczny jest tak
intensywny i silny, że człowiek nie odczuwa woli, która płynie od Góry, dostał atrapę woli czyli życie potrzebami, jakimiś ideami tu - świata energetycznego i fizycznego - i zapomniał o
tym, jak działał jego pierwotna wola, jak to Światło z latarni Stwórcy go prowadziło, a tam, w
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tym świetle była jego obecność i świadomość. Wtedy był otwarty, wszystko postrzegający, nie
pozwalający na to, by brudy energetyczne, złość, nienawiść nim kierowały. Tu ruch był tak
intensywny, że zmiótł odczuwanie tego co było duchowe.
Wszystko jest ruchem. Ten ruch, to fizyczno-energetyczne życie, jest tak silne,
potrafi tak zająć zmysły, pochłonąć uwagę, że my nie widzimy nic poza tym, a to co tu
odczuwamy, widzimy jest tylko efektem działania Wyższej Siły, praw nadrzędnych. My
zagubieni, zostaliśmy jakby odcięci od naszych korzeni, naszych pierwocin, ale echo tego w nas
pobrzmiewa. Jest gdzieś cząstka Boga, wizja nieskończoności, odczucie początków naszego
istnienia, ale że my w chwilach szczególnych odczucia przemieniamy, wykoślawiamy budując
kościoły, tworząc filozofię, wszystko, ubogo naśladujemy to, co wielkim głosem można w nas i
tak prawdziwie obudzić.
Pierwszym tym jest włączenie latarni Stwórcy, Tego, który powołał ciało i
duszę. Pozwólmy na to, by światełko z Niego padało na nasze czoło zawsze, by nas prowadził,
zaufajmy, że to, co stamtąd płynie jest prawdziwe, żeby móc później, odbierając sygnał
stamtąd, być kierowanym stamtąd, moc przeciwstawić się tej nienawiści tutaj. To co my
wyrżnęliśmy nie jest tutaj prawe. Miało być inaczej, ale ruch tego świata był silniejszy, chore
życia łącznie z całą kosmiczną filozofią.
Teraz następuje otworzenie tej pierwszej nici, tej więzi z Górą, jakbyśmy mieli złożyć
przyrzeczenie: „Prowadź Stwórco, prowadź, prowadź i zrób coś, byśmy nie umieli się z
tego wyzwolić”. Od lat ściągamy info tą drogą, jesteśmy podpięci pod to, ale ciągle mamy
wolną wolę: chcę być lub nie – podpięty.
Kto chce, może podpisać umowę - widać Ojca na ławeczce - by Stwórca
prowadził go totalnie, tak sformułować umowę, by Jemu dać władzę nad myśleniem
(jeśli chciałoby to zerwać) do tego stopnia, by nie móc nigdy tego prowadzenia
zerwać.
Każdy robi to po swojemu.
Zbyszek pozbywa się części swoich potrzeb (my też, jeśli chcemy), części woli, czuje,
że jest za słaby, by obudzić się właściwie w tej Rzeczywistości, by zmienić tę Rzeczywistość, by
prawo tu było właściwe, więc, by się nie gubić pozwala na przyspieszenie czyli na ściślejsze tutaj
kierowanie info, pasmami płynącymi z Góry, by to przyjmować bezwarunkowo.
Energia - taka poświata - przenika teraz ciało, najsłabsza, widzi słabiuteńkimi
pasmami między komórki fizyczne, energetyczne. Słaba - ale jest. Ważne, aby to „coś” w nas
zawsze było, aż stanie się naszą nauką.
- po podpisaniu umowy –
Na pytanie: „Czego jeszcze chcesz?”
Zbyszek odpowiedział: Miłości.
Mówiąc o miłości mówił o jedności ze światem. Elementem tej miłości to bliskość z
tym światem, potrzeba bezpieczeństwa, umowna jedność, kiedy jest odczucie bycia na swoim
miejscu, że jest ze swoimi bliskimi, potrzeba bycia ze światem, bez zagrożenia. Po to szukamy
miłości.
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Pierwszym elementem poszukiwanej miłości jest bezpieczeństwo.
Drugim elementem jest szukanie Odwiecznego, szukamy Tego, co jest u
Góry, szukamy Opatrzności.
Tam też chcemy się czuć bezpiecznie, bo jak tam przenosimy się myślą, to chcemy
żeby myślenie o tym też było bezpieczne (o tamtych światach). My chcemy, by to „od dziś do
zaś”, by nasze marzenia, nasz ogląd Całości też był bezpieczny. Dlatego, gdy ujrzymy „coś” u
Góry, co jest potężniejsze od potencjalnych zagrożeń płynących spoza horyzontu, gdy
zjednoczymy się z Bogiem, z Siłą Sprawczą, gdy poczujemy wspólny korzeń to i nasze myśli o
zewnętrzu też będą spokojne, uporządkowane. To jest drugi poziom miłości (bezpieczeństwo ze
światem i ludźmi ).
Trzecim poziomem miłości jest nasza własna aktywność.
To, co przychodzi z Góry na nas to prowadzenie, to światełko, które pozwala nam
nie popełniać błędów tu i teraz, to prowadzenie doprowadza do tego, że nie krzywdzimy innych,
że my dla wszystkich innych jesteśmy bezpieczeństwem (nie krzywdzę, nie okradnę, nie zgwałcę
jakiejś struktury, jakichś zasad ).
Czwartym poziomem miłości jest promieniowanie nią.
Jeśli damy prowadzić się Stwórcy to będziemy aktywnie utrzymywać
bezpieczeństwo w innych. Jeśli inni zrobią to samo, to będzie świat bezpieczny.

to

Miłość powinniśmy utrzymywać na zasadzie ruchu w świecie energetycznym i
fizycznym, ale ten ruch musi wypływać też z nas. Jak kochasz, miłujesz czyli starasz się, by
utrzymywać prawo duchowe, by ludzie czuli się przy tobie bezpiecznie i szczęśliwie, to dzięki
temu zaczynasz odczuwać wewnętrzny spokój, wtedy prowadzi cisza.
Miłość jest ciszą. (u Góry jest totalną miłością ).
Napięcie jest wtedy, gdy zaburzamy ruch niemiłością. Gdy jesteśmy prawi, dbamy o
innych, to nawet gdy nas krzywdzą mówimy, nie wiedzą co czynią, to nas nie rani.
Chrzest pierwszy, jeśli człowiek doszedł, kiedy wchodziliśmy w Strumień, kiedy już
wybaczyliśmy i pokochaliśmy, zapewnia nam spokój. To co było popełnione w błędzie już się nie
liczy, bo my jesteśmy nowi. Jest w nas cisza, dokonaliśmy wyboru na Drzewie Dobrego i Złego
w poznaniu Całości, Ruchu.
Ruchem przysterowała Świadomość Stwórcza, której pozwoliliśmy nas prowadzić. To
jest droga do prawości, to pierwszy ważny krok - ukierunkowanie ruchu wypływającego z nas
czyli na poziomie fizycznym i energetycznym. Zapewnienie harmonii w sobie, dzięki czemu to w
nasze energetyce, fizyczności, w naszym ciele egzystencjalnym ujmuje wszystkich, którzy tutaj
wchodzą. Kiedy jest w nas cisza nie można tego zobaczyć. Trzeba raz na zawsze dokonać
wyboru w którym jesteśmy ruchem miłości, kiedy jesteśmy bezpieczeństwem dla innych, opieką,
oparciem.
Schodzi światełko z wyższego poziomu w rdzeń kręgowy.
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Nie ma znaczenia do czego ludzie dążą, ma być szacunek, akceptacja ich obecności
(nie dla tego, co robią, jeśli krzywdzą innych), mamy szanować ich obecność. Ich - czyli Ducha,
który tutaj w nich jest, by się chciało doświadczać. Szacunek dla wszystkiego co jest, akceptacja
tego co jest - choćby dlatego, że my musieliśmy być gorsi, skoro nawet tego świata nie
potrafiliśmy zbudować. My słabi tu przyszliśmy i zaczęliśmy niebezpiecznie się bawić. Nie czujmy
się wyżsi ponad Stwórcę czy Boga-Twórcę, bo przyszliśmy tutaj poznawać. Mamy się uczyć
szacunku do tego co jest na Drzewie Poznania.
Tutaj tylko nie ma porządku - a że ludzie się pogubili? - bo nie jest włączona świadomość właśnie ta, która teraz bije na naszą głowę, która nam ukazuje to po prawdzie. Miłość duchowa
polega na tym, by w pełnym szacunku i akceptacji dla tego co zostało próbować to zmienić. Jak
my planujemy już przyszłość dla innych, jak chcemy, by to Światełko od Stwórcy biło na głowy
naszych zagubionych dzieci? Ten Dom jest naszym osobistym doświadczeniem. Zeszliśmy tutaj
czegoś się nauczyć i coś zmienić i być może tego nauczyć innych, coś w nich zmienić. To od nas
zależy jak będzie ten świat wyglądał. Mamy budzić w ludziach chęć do życia. Miłość duchowa to
widzenie, by ludziom się chciało, nawet korzystając z wadliwego prawa (np. w biurze), pomagać
innym. Polega też na tym, byśmy my w aktywnym ruchu tworzyli nową Rzeczywistość, byśmy
nią promieniowali, by ten projektor z góry przepływający przez nasze czoła programował ją dla
innych. Nasz Dom jest tu i musimy tu posprzątać. To jest pierwszy ruch, pierwsza cząstka
aktywnej duchowej miłości, która z nas płynie do naszych braci, by nie krzywdzili siebie i innych.
To miłość w wymiarze człowieczym.
Kiedy my jesteśmy szacunkiem, akceptacją dla tego co jest i jednocześnie
projektujemy zmiany szanując wszystko co dotychczas było, to z przestrzeni przychodzą ci,
którzy są u Góry i chcą pomóc, nasi Pomocnicy. Kiedy mamy otworzony Kanał Bratni to oni są i
pomagają. Choć Kanał Bratni nie jest duży, niemniej najbliżsi, sąsiedzi będą powoli zmieniani,
będą inaczej patrzeć na świat, ale ludzi otwierających Kanał Bratni musi być wielu, tak, by
powstała czysta przestrzeń - która nie zakłóci myślenia tych ludzi zwyrodnieniem (będą cały czas
objęci Kanałem), która sprawi, że odnajdą poprawnie to, co i tak w nich było, swoje duchowoboskie pochodzenie, swoje zapomnienie, poprawne kiedyś doświadczenia.
Mówią, „Bądźcie miłością dla innych”.
Sami czegoś szukamy, a jak w sobie odnajdziemy, to będziemy ruchem, aktywną cząstką tej
miłości. A skoro to będzie już poprawne, w cząstkach ruchu poprawnego odnajdą się też
poprawne cząstki ruchu całego Strumienia. Wtedy sprawdzić jak bardzo jesteśmy otwarci i
jak Strumień Życia nas wspiera.
Miłość jest falą nośną dla ruchu energii, dla uzdrawiania, dla zmian. Jeśli cały czas
będziemy w tym stanie, to te cząstki, które z nas płyną są automatycznie też cząstkami
Strumienia Życia i on będzie to realizował dopóki nam się nie „odwidzi” - bo Strumień Życia
należy do przestrzeni, która działa wtedy, kiedy świadomość i obecność tego chce. Ponieważ jest
to nasza malutka przestrzeń, to my w niej musimy cały czas być w stanie miłości, by to działało.
Bóg ma kosmos pod sobą i kiedy On utrzymuje miłość, to tam to działa.
My tu mamy prawo, by pomóc innym odrodzić się w Świetle. Możemy korzystać ze
wsparcia przestrzeni, Strumienia Życia, Ruchu, by pomóc braciom nie tonąć w bagnie (Bóg nie
może naruszyć wolnej woli człowieka).
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Jest pierwsze odczucie przestrzeni.
W uzdrawianiu jest typowe antydziałanie, zasilą nas ci, co wychodzą z tej przestrzeni
i wzmocnią Strumień Życia. Jesteśmy w Kanale i mówimy: tu niech będzie zdrowie - i przestrzeń
to realizuje, poprzez ruch.
Pozwólmy, by Światło naprawiło. Czy Światło, czy ukryta nasza moc, czy moc innych
nie ma znaczenia, bo Strumień Życia to są te same cząstki, te same światełka wyświetlają różną
pomoc. Jeśli akceptujemy człowieka, wtedy nie ma ograniczeń w naszym działaniu, wtedy jest
bezwarunkowe istnienie ciszy, wyciągamy ręce jak do swojego dziecka. To pierwsze wejście w
przestrzeń tu i teraz w fizyczno-energetyczną domu.
Koniec modlitwy

Cała praca polega na tym, żeby uniezależnić się i od innych. Po to jest Świątynia
Serca, by samemu nad wszystkim panować i mieć wszystko wypracowane. Od naszego ruchu
zależy jak to się zmienia.
Powinniśmy się trzymać logiki, ona zakłada zmienność natomiast inteligencja ma z tym
problemy.

Modlitwa 2 - „Przestrzeń” - skrót :
Jest ciężko. Przestrzeń łamie, niszczy. Z kręgosłupa wyciągają jakby nadajniki, u 6567% naszych było to w kręgosłupie. Mieliśmy blokady nałożone na przepływ czystej energii w
nas, czy Strumienia Życia - i to wyciągają z nas. Już zaczyna energia przez cały kręgosłup iść,
pasmo: 10-20 cm. Wraca życie (coś zasłużone). Sprawdzają w nas identyfikatory (numerki).
W duszy sprawdzają tylko serce i czoło, sprawdzają też identyfikator Ducha i nasze
pochodzenie. Nasza Świadomość może być wszędzie, a Obecność jest uwarunkowanie
określona.
Jest Postać biała, która ma wszystko w sobie, a zarazem nic, jest indywidualna i tożsama w
Całości, to jest obraz każdego z nas „tam”, potęga niedefiniowalna i nieumiejscowiona. On jako
pierwowzór, który w Bogu został stworzony, jest nienaruszony, zapis jest pełny, to ktoś potężny,
będzie się kierował swoimi działaniami, na rzecz Całości.
Szyfry czyli DNA - bo ten ktoś to zapis - są wybielone, ale nie wszystkie. Potem
jest przestrzeń duchowa, jest tu obecność Ducha, potem dusza niszczona i ciało. Identyfikuje
(ktoś) i szuka w księdze. W księdze jest obraz postaci z rogami, bez stóp, nie ma stóp i
dorysowano jej kopytka, by negatywnie przedstawić. Ona nie jest połączona z siłami przyrody,
to istota Duchowa. Wygląda jak Satyr. W tym Satyrze jest ta biała Postać. Ludzie uchwycili ta
postać ( satyra ) negatywnie, to religijne przedstawienie. Białej Postaci to nie obchodzi, myśli co
zrobić, by się ludziom lepiej żyło.
Po lewej stronie na kartkach w księdze jest Wenus, jest to połączone z wielką, białą
Postacią, jak dwa pierwiastki (+ i -). Ta Postać to inicjator, który jest ruchem. Oddziałuje na
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DNA, na obszar duchowy, natomiast dusza i ciało jakby się nie liczyły. To jest Duch Całości. On
się rozproszył.
My, Obecność możemy postrzegać jako ciało fizyczne, bo jesteśmy do tego przyzwyczajeni,
ale możemy uznać, że jesteśmy niewidoczni i przenosimy się niczym świadomość.
Musimy odczuć to, że jesteśmy cząstką Całości jako Obecność i Świadomość. Mamy wyjść z
siebie jako obecność i świadomość, być na zewnątrz, oddzielić się od duszo-człowieka.
Mamy odnaleźć tę Postać i w Niej się znaleźć, to my wtedy będziemy tymi potężnymi i tymi
patrzącymi na tego Ducha, który przyszedł, czyli na nas samych.
Duch, dusza i ciało to są cząstki przygotowane po to, żeby On czegoś doświadczał, żeby
poprzez swoją obecność w tych wymiarach, na tym poz. głębi mógł coś zrobić.
Odczuwamy, że jesteśmy wszędzie. Świadomość wywołuje Obecność na swoje
potrzeby. Jako Świadomość i Obecność wykorzystująca przestrzeń możemy wpływać na decyzje
ludzi (by to przyjęli).
To, co tutaj się dzieje, dzieje się z poziomu Ducha Całości. On wykorzystuje przestrzeń do
tego, by coś się stało, a na to musi mieć zezwolenie. Może działać wtedy, gdy stąd przyjdzie
sygnał czyli to my włączamy to wszystko (my tutaj, to co Góra karze to robimy).
Nasza wola tutaj, chęć zmian uruchamia to co przychodzi z Góry, ale my nie musimy
widzieć tego jak Góra działa. Duch Całości działa po swojemu, byśmy dali prawo do działania.
Otwarcie kanału jest prawem do tego, by Duch łączył się z Górą. Duch Całości jest wspólną,
zbiorową świadomością.
To Światło (niedawno uruchomione), które płynie od Stwórcy sprawia też, że i nasz
własny Duch Całości może mieć większy do nas dostęp. Możemy udać się do Groty Lodowej i
pozwolić na to, by nasz Duch Całości, Ojciec, by dać Mu prawo do ruchu. Dać Mu prawo do
działania w naszym obszarze - w naszej małej egzystencji. Duch Całości - Ojciec z Lodowej
Groty, jest bliżej nas niż Stwórca, choć słabszy, ma silniejsze na nas oddziaływanie.
Udajemy się do Groty Lodowej i kto chce, niech uaktywni Ojca w sobie, niech pozwoli Mu
prowadzić siebie, wpływać, podpowiadać (indywidualna scena). Kto pozwolił na to, staje się
jakby białą marionetką, tak jakby Siła Wyższa czyli własny Duch Całości, Ojciec miał większy na
nas wpływ niż my, zagubiona dusza, nękany chorymi potrzebami człowiek, by zło, iluzje, nie
miały na nas wpływu, by poprawnie widzieć ludzi, ich zagubienie, by być w tej miłości, by
wszystko leciało w akceptacji, pomocy innym.
Pokazał się Jezus. Miłość, radość, która z Niego płynie - to jest aktywne.
W nas ciągle jest pierwszy zapis tego jacy powinniśmy być i tego nie uda się zmazać, choć jest
przykryty brudnymi liśćmi, naroślem szyfrów, zwichrowanych zapisów, postawy kształtowanej
przez wiele wcieleń tak, że zapomnieliśmy kim byliśmy, staliśmy się nie tacy - jak potrzeba.
Przez to, że Ojciec w Grocie Lodowej przejął kontrolę nad nami, powoli rozpuszcza te
pokłady poprzednich wcieleń, te nawyki, powoli zacznie się otwierać nasze serce, kręgosłup i
wszystko jest uruchamiane. Czujemy promieniowanie na czole. Musimy wejść do Świątyni Serca.
Światełko to przed wejściem w światło w Złotej Kolumnie, łączy się naszym sercem. Duch
Całości wyraźnie od nas żąda, by nas prowadzić, żeby nas pobudzić musi nas uzbroić w to, co
nam dał Bóg, (łopata, kilof, żebyśmy to zrobili), te narzędzia są u nas i On będzie otwierał w nas
serce. Nie do końca potrafimy (niektórzy z nas) przełamać w sobie opory, być tylko czymś
promieniującym, dającym, tworzącym, ciągle jest za małe w nas otwarcie. Jak nie ma
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zamknięcia, to nie ma dawania takiego, jakie być powinno. Nasza postawa jest ciągle
niewłaściwa duchowo i powinna się zmienić, bo bez zmiany w nas nie będzie zmiany świata, nie
będzie właściwego postrzegania ludzi. Musimy się zmienić, stać się na powrót duchowymi
(prawdziwie), bo inaczej jak z nas nie popłynie, to świat i ludzie się też w nas nie zmienią.
Postrzegamy Całość w taki sposób, w jaki nas to „coś” stworzyło, jacy jesteśmy tak
postrzegamy Całość.
To, że nie potrafimy tak promieniować spowodowane było niedobrymi rzeczami,
które w życiu zrobiliśmy, każde słowo, każda myśl jak i czyn jak czarne bąbelki są zawieszone w
przestrzeni i to na nas ciąży. To wszystko trzeba teraz zlikwidować dobrymi czynami, słowami,
myślami. Ciężar w nas pozostanie, aż to wszystko rozświetlimy, ale jego odczucie nie może nam
przeszkadzać być ludźmi już promieniującymi Światłem. To, że jestem czysty, że się budzę to
jedno, a to, że muszę naprawić to co zepsułem, to drugie. Czas naprawy nie może przyćmić
nasze otwarcie serca, nie pozwólmy na to.
Przyznajemy się co w nas było, ale pozwalamy, by Duch się w nas obudził i przejął
kontrolę nad czym tylko może, abyśmy już byli coraz czystsi w myśli, słowie i czynie, byśmy
obudzili się w swoim powołaniu i przeznaczeniu nie narzucając mu energetycznych i fizycznych
wyborów duszo-człowieka czy tego tkwiącego w nich świata. Pozwólmy, by odrodziło się w nas
to, co jest cenniejsze, nasz własny Duch, nasze własne światełko. Niech Duch Całości przejmuje
kontrolę i wiemy, że ciężar naszych przewin nie może przytłumiać naszej odradzającej się mocy,
mówią, to nie moc tylko wejście.
Jesteśmy w Złotej Kolumnie. Bóg-Twórca stoi przy świetlnym zwierciadle i daje
każdemu z nas sztuczne ognie i to się iskrzy, mamy to w ręku. To iskry przejmują ciało i ono też
staje się iskrzące, choć słabo. Oznacza to, że cząstki Boże są w nas budzone.
Kolumny w Świątyni Serca się pokazują, tam gdzie była szyba, a za nią biała Postać (w
innych wymiarach biały człowiek), on odsuwa się na bok, jakby grudnieje, leci aż tu, a na końcu
tej drogi Bóg.
Tylko słychać: Jestem - tak to Ja.
To, co w nas iskrzy, te ogniki są w nas dziwną, bosko-duchowo-ludzką mocą. Chwycimy
uzdrawianego i te iskierki w niego wpłyną po ręce. Otwieramy - to moc wie, działamy na
przestrzeń i tego człowieka.
Błogosławię cię, czyli wprowadzam obecność Boga do ciebie i do twojego życia.
Iskierki pojawiają się tam autentycznie.
Najpierw my musimy się obudzić w swoim najwyższym poziomie, te iskierki w naszym ciele
podpowiadają, że jest i to my dotykamy i zmieniamy.
Koniec modlitwy

Skrypt warsztatów autorskich Z.J. POPKO rok 2013 © www.popko.pl

175

Modlitwa 3 – „Ogień Przestrzeni” – skrót :
Siedzimy jak w kinie, jest tylko światło bijące z ekranu. Ono nas hipnotyzuje. Wydaje
się nam, że gramy role, jesteśmy w filmie. Boczne reflektory kierowane są na głowy. Będziemy
mieć większy wpływ na to co się dzieje w filmie, zmienić, dopisać scenariusz. To sprawiło, że
życie może w nas intensywniej przepływać. To, co było w nas szlachetne, poprawne dzięki
większej otwartości - bo serce nam otworzyli – i teraz Stwórca intensywniej będzie nas
prowadził, więc gwarantujemy większą jakość samych siebie czyli więcej cząstek nas może już
być rozświetlanych. Zaczynamy promieniować, na pewnym biologicznym poziomie, to już leci.
50% już możemy na stałe utrzymać.
Światełko naprawia tynk (pęknięcie), wpływa na przestrzeń, wykorzystuje przestrzeń.
Przestrzeń to taki schemat, działający pilot, on wie o co chodzi, właściwy program. Ten program
włączony to jest duchowa poprawność.
Światło z Góry, które na nas promieniuje to Stwórca - On wie znacznie więcej od
nas, a sporo przez nas „leci”, to On wpływa na przestrzeń. Teraz w naszej przestrzeni mnóstwo
rzeczy będzie naprawianych, mówimy o intensywnym, stałym promieniowaniu. Jesteśmy w
świecie energetycznym i cały czas ciśnie na nas coś z zewnątrz, energie innych i
ciśnienie płynące od nas musi być większe, żeby móc realizować cele.
To co w nas jest teraz, wywołuje ruchem ciśnienie w kierunku na zewnątrz. Jest w
nas otwarcie, nie musimy się niczego bać - byle zachować poprawną postawę w czym pomoże
nam to, co się dzieje z naszymi głowami. Budzimy się duchowo w przestrzeni.
Nasze światełka łączą się z innymi, więc ta przestrzeń, to się tu włączają zera, na poziomie zer,
gdzie wybór został dokonany. My się włączamy w ogólną sieć, w przestrzeń w ogóle, w system
który istniał, a z którego dotychczas nie korzystaliśmy, w ogólny prąd, który tu cały czas jest, w
Strumień Życia. W Boskim mechanizmie wszystkie dary są dane, tylko trzeba prawdziwie
zechcieć pomagać innym (uzdrawiać, promieniować światełkiem, skupiać się na świetle od Góry,
pozwolić się prowadzić. „I niech Bóg prowadzi” – powiedział Ten z księgą).
Znowu jest ekran - pytanie, co na nim wyświetlamy. Ten ekran jakby stał się
przejściem do innego świata.
Słychać: „Dzieci Moje, czy długo będę na was czekał? Wszystko to co było, wszystko
to co wam przedstawiłem było tylko i wyłącznie po to, byście zrozumieli jak zwodniczym potrafi
być ludzki umysł, jakie mechanizmy wami kierują”.
On nie wmontował tych mechanizmów. Podpowiada też, że jak ktoś chce, to może
pozwolić na usunięcie tych mechanizmów, to jakby operacja na otwartym mózgu, a wszystko po
to, byśmy mogli osobiście opuścić te krzesełka, wyjść na podium i wejść w ekran, tam, gdzie On
na nas czeka. Te potrzeby, programy uwięziły nas tutaj, na widowni w szarych filmach.
On mówi: „Czas najwyższy z tym skończyć, czekam na was”.
Jest w różnych postaciach ponieważ jest Wszystkim, jako Wszystko będzie do nas
mówił, przyjmie każdą postać - byle nam jak najaktywniej towarzyszyć, to jest Ojciec
Wszystkomożliwości, przyjmie postać jaką chce.
Możemy wejść w ten ekran i porozmawiać z Bogiem-Ojcem.
176

Skrypt warsztatów autorskich Z.J. POPKO rok 2013 © www.popko.pl

Pierwsze magiczne wejście w tamten świat. To było cały czas dostępne, ale
obwarowany programami umysł, nadwątlone energetycznie ciało fizyczne - to ono nie
przepuszczało pewnych energii i zagubione drogi na poziomie duchowym, to wszystko sprawiło,
że nie potrafiliśmy tego zrobić: bezpośrednio z Bogiem-Ojcem rozmawiać.
Fizycznie wejść po schodkach i wejść w ten ekran-przejście do innego świata (to dla
umysłu ). Wejść w tę scenę, odnaleźć się. To scena dla Boga.
Bóg do Zbyszka powiedział: „Bądź jako Ja dla ludzi, a wszystko się stanie”.
Czyli ruch, odnajdywanie się w przestrzeni, zachowanie pełnego człowieczeństwa,
praca, praca, aby szare cząstki popełnionych błędów zniknęły, by tylko dobroć leciała. Ucieczki
nie ma od mozołu, ale na końcu drogi jest Ojciec, który czeka - i na końcu tej drogi można Go
widzieć, On już zawsze będzie.
Jest kula przez Niego dana, jest biała. W środku kuli jest Ruch. Jest to element przestrzeni.
Mówi: „skorzystajcie z tego przy uzdrawianiu”. Pozwólmy sobie, by to co tu umieścili,
w nas weszło, w głowę, ręce, w całość przestrzeni i to sprawi, że to z nas promieniuje
samo w sobie będzie żywe, to samo światło będzie żywe.
Koniec modlitwy

To, co wyświetliliśmy na ekranie będzie się stawać.
Sceneria, ten ruch to jakby na zewnątrz zostało to uruchomione i działa, jakby to miało
samoświadomość, jak byśmy nie musieli tego utrzymywać. Wprowadzili nas w zaufanie, jak
umysł widział to przyjął, jak uczestniczyliśmy, byśmy to zapisali. Uczą nas, by odczuć to co jest,
jakby zaufać, by wpisać.

Modlitwa 4 – „Ogień przemiany” - kontynuacja /skrót/
Jest Świątynia Serca, drzwi się otwierają, naprzeciw jest Duch Święty, ale otwierają
się schody prowadzące w kosmos. Symbolem Ducha Świętego jest obraz Matki Boskiej, a
to co jest w nas, co łączy nas z Duchem Świętym to Ciało Chrystusowe, to oznacza
naszą Obecność. Tam dokąd schodzimy, tam gdzie jest nasza Obecność, tam możemy
zakotwiczyć w działaniu naszą Świadomość. Świadomość jest zawarta wszędzie, wszystko zależy
gdzie jest punkt skupienia uwagi. Natomiast jak jesteśmy gdzieś obecni to możemy tam działać.
Ponieważ ciało Chrystusowe zalicza nie tylko szyfry - czyli DNA, ale i Macierz i to jest cała
struktura, to także Duch Św. Kiedy Oni mówią o Przestrzeni to mówili o tym wycinku - czyli do
Ducha Św. i to jest w tych drzwiach na wprost. Te wszystkie drzwi po lewej i prawej stronie
doprowadzić nas miały do dwóch rzeczy:
- po pierwsze przez uzyskanie doskonałości i pracy nad sobą do uzyskania
obecności wszędzie czyli z góry na dół.
- do uruchomiania czy budzenia w nas świadomości dziecka Bożego, a potem do
świadomości Syna Bożego czyli odtąd do Ducha Całości, do PozaRzeczywistości, a
jeśli mówimy o kierunku do Ducha Św. - odtąd poprzez ciało fizyczne, DNA,
Macierz do Ducha Świętego
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Pozostał jeszcze jeden element, który jest potrzebny do działań. Narzędzia mamy, struktury
mamy (przestrzeń to jest struktura - bo to co mówią o tych związkach z przestrzenią już jest
dostępne). Statek kosmiczny- czyli my- może wyruszyć (schody przy końcu korytarza idące w
dół) schodami w otwartą kosmiczną przestrzeń. Teraz, kiedy już jesteś cały, możesz korzystać z
całego dobrodziejstwa. Dostaliśmy od Ojca (w poprzedniej modlitwie), kulę, która jest
narzędziem, symbolem tej struktury, ona ustawia nas jako jedno narzędzie. To narzędzie, w
przypadku uzdrawiania, musi, oprócz wejścia w strukturę tej osoby, uruchomić w niej to, co jest
potrzebne, dostarczyć temu organizmowi wszystko, co jest potrzebne, symbolem tego są
wszystkie wibracje, one tyczą się pierwiastków, mikroelementów, witamin, itd., to są wibracje,
zawarte są w świetle i będziemy to teraz tutaj postrzegać jako roziskrzony świat. Symbolem
obudzenia duchowego tutaj jest wejście w kosmos i zaczerpnięcie stamtąd wszystkiego tego, co
jest danemu człowiekowi potrzebne. Nasze ciała nie są zbudowane z pierwiastków, które
występują tylko na ziemi, tak samo cząstki energetyczne. W kosmosie jest wszystko, kule i my,
struktura.
Duch Św. poprzez ciało Chrystusowe jest w nas obecny, my obecni jesteśmy już teraz
wszędzie i możemy z tego kosmosu zaczerpnąć Całość i pokażą nam jak to się robi (w dwu
etapach) technicznie i zabawowo.
Przenika nas coś, co wiąże nas z Całością. Dostajemy się do kosmosu (inny niż znany
nam), to wejście w plan, w to jak miała wyglądać kosmiczna rzeczywistość. Pędzimy na jakby
wodnych skuterach. Na horyzoncie pokazuje się jakby zachód słońca - są tam różne, ostre
kolory, jakby tam były wszystkie pierwiastki, barwy, wibracje. To co jest na horyzoncie w nas
wchodzi, różne wibracje, ta struktura, którą nam przygotowali wcześniej, ten Chrystus w nas
przyjmie teraz wszystko, ta przestrzeń przejmuje wszystkie te pierwiastki, wibracje, to w nas
wchodzi.
Ta struktura, ta kula, jak będziemy wchodzić w drugiego człowieka to będziemy w nim też
obecni poprzez Ducha Świętego, automatycznie będziemy w nim mogli obudzić wszystkie
pierwiastki, wibracje, wszystko to, co jest potrzebne, Macierz jest już w tym zawarta z całym
schematem, z całym zapisem jaki powinien być, a świadomość od Stwórcy idzie ciągle na głowę.
My ciągle promieniujemy obecnością, tym Duchem Św., natomiast te iskierki, te różne
wibracje nie lecą. Wibracje albo zgromadzić w sobie (pokazują) i wcisnąć, albo lekko potrzymać
ręce i zobaczyć jak w Duchu Św. wszędzie wibracje, wszystkie kolory, iskierki skrzące się w nim
znajdą. Jakby było wszystko odtwarzane w nim to, co jest potrzebne.
Obecni już możemy być wszędzie, wystarczy włączyć działanie tylko potrzebne są wibracje.
Wszystko jest w strukturze zawarte, programie jak to otworzyć (jakie pierwiastki, jak ma być
komórka zreperowana itd.), cały budulec jest tu zawarty, wibracje, iskierki wchodzą i robią co
trzeba.
Zaczęła się przemiana - czyli mamy dostęp do jakichś pierwiastków. To jest zapisane w
Całości. Odnaleźć się jako ten, co już tylko odwiedza Świątynię Serca, tam pokazują jak obudzić
Świadomość, a jednocześnie jak Duchem Świętym czyli obecnością scalić się z Całością.
Narzędziem jesteśmy my, ten ostatni artefakt, połączonym z Całością i ono wyłuska
zewsząd wszystkie wibracje, które są potrzebne.
Ta moc, dzięki obecności naszej we wszystkich poziomach głębi, gdzie są choroby zmiany,
ta moc, która jest w nas zawarta, dzięki świadomości uruchamia działanie, wszystkie pierwiastki,
wibracje już są dostępne - regenerujemy (to co trzeba).
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Wszystkość się pojawia i to zmienia. Replikatory. Obecność i Świadomość jest po to, by we
wspólnym działaniu odczuć własne i innych szczęście. Koło się zamyka. Umysł musi
zaakceptować różne kolorowe energie, więc trzeba je odczuć. To wszystko co jest tutaj we
wszystkich wymiarach to jest: każdy kamień, każda cząsteczka w kosmosie - wibruje poprzez
Ducha Św., może siebie pokazać - czyli jak brakuje pewnych elementów to po dotyku to się
samoistnie dzieje. Dzięki naszej przestrzeni ściągane jest do działania wszystko co jest
potrzebne.
Całość tego działania, które robimy - uzdrawiania, przemiany itd., to wszystko jest też
widoczne w postaci wzorów, węzłów energetycznych, wzorów graficznych, taki kod, dzięki
któremu to cały czas działa. To jakby działanie, jakby forma zapisu tego. To wszystko jest
proste, gdy się łączy nasza obecność z obecnością drugiego człowieka poprzez Ducha Św., a we
wspólnej, stwórczej świadomości to działa.
Idziemy do Wieczernika, jest tam podwójny Jezus, biały i żółtawy (złoty), jest Budda i inni
(mieli ciężkie życie, ale osiągnęli mistrzostwo). To wtajemniczeni Mistrzowie na tym poziomie co
Budda. Oni cieszą się, bo potrzebują następców takich jak my. Przyleciał czarny, potężny Orzeł,
rozbił Świętego Graala. Weszła Matka Boska, symbol Ducha Św., jak się zbliżała to Święty Grall
zrastał się, zamienił się w duże jajo. Z jaja wydostały się kurczaczki, małe ale opierzone Orzełki i
weszły nam w brzuchy, do każdego jedno. Teraz przy uzdrawianiu podejść do uzdrawianego,
chwycić za ręce, położyć ręce na jego głowie i powiedzieć co ma być zdrowe.
Słychać: „Synu, Córko Orła czy zrozumiałeś już czyim dzieckiem jesteś?”
A to oznacza, że to samo się potrafi. Obudzili małe orzełki, jest wejście do Całości na
bardzo wysokim poziomie. Pojawia się potężny Orzeł, który całą Rzeczywistość ma pod sobą.
Teraz będzie tkane między nami, a nim połączenie. Będziemy czuć, jak od głowy nasze ciało
będzie wypełniane czymś, taka fala na nas spływa. To co schodzi, co nas przenika, to jest ta
sama wibracja, co na początku drogi każdego z nas pochłaniała tylko, że ona już jest mocna i
pracowita. Znikły energie, nie czuje się wpływu energii, nie ma zewnętrznego tła
energetycznego.
Ma być budowa, ale i życie, zabawa.
Dotarliśmy, jak te małe kurczaczki, dotarliśmy do gniazda i zaczyna się wzrost. To
jest tak jakby połączenie z Synem Bożym, wibracja jest bezosobowa, jakby podwalina,
potrzebna do tego radość.
Będą w nas inne jeszcze wibracje, wibracje stworzenia. To pasmo spoza
PozaRzeczywistości zaczyna działać, to tak jakby ono mogło wchodzić albo oświetlać drogę
dopiero komuś, kto się jako Orzeł zaczyna budzić, pisklak czy nie, po prostu się należy, idzie
wsparcie.
Nasza struktura jest niebezpieczna dla tych brutalnie zagubionych, bo jak podchodzi do nas
człowiek zły, to to co z nas wystaje, to jest jak ostrze - to przed nami. Jak on podchodzi, jest
„przecinany” i modelowany. Jak ktoś jest chory - a złap go, to wszystko co nieprawe od razu jest
zniszczone, od razu są wprowadzane zmiany.
Stajemy się twardzi przeciwko temu co jest szkodliwe, zmiana na to co trzeba.
W ciszy wypowiedzieć modlitwę:
„Jesteśmy prawdą, jesteśmy światłem…” - czując już, że „jesteś”.
Jesteśmy bardziej zwarci, wypełniający sieć niż to co robimy.
Koniec modlitwy
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To, co robimy musi być solidnie weryfikowane:
- na poziomie 2 jest samoiluzja, potrzeby. To oznacza, że ciągle nie jesteśmy nawet na
najniższym poziomie przepracowani i nie zdajemy sobie sprawy z tego, co nami kieruje.
Na początku ludźmi rządzą potrzeby - i jeszcze częściowo nami.
- jak jest powyżej 30%, to jest wewnętrzna walka, oszukiwanie się, tworzenie maski, bo tu
z obszarem duchowym nie ma z reguły, nic wspólnego. Potrzeba np. głodu autorytetu,
wywyższania się, czy mesjanizmu, przywództwa duchowego, to jest chore, to niszcząca
nas potrzeba.
Jeśli człowiek duchowo się rozwija to widzi w drugim dokładnie to samo co i u siebie, z
głodnym podzieli się chlebem. Jak mną rządzi potrzeba mesjanizmu czy ezoteryczne mówienie o
jedzeniu, to nie dam ci tego chleba: Światłem się wypełnij - wykorzystam to po to, żeby się
wynosić. Dopóki mamy potrzeby – trzeba przyglądać się sobie. Jak my wchodzimy w świat
energetyczny to jest tak, że jest napięcie cały czas i wtedy może być też kłopot z widzeniem
ponieważ jest się otwartym w przestrzeniach duchowych, poprzez serce, Świątynię Serca i inne
wymiary, żeby się uczyć, spotykać naszych - a tu się zamykamy. Tu walczymy z
przyzwyczajeniami, a przyzwyczajenia kształtują potrzeby.
Jak człowiek jest mocny i w przestrzeni duchowej się buduje, czyli samowystarczalny i na
Czarnych Łąkach odwagę zdobędzie, podejmie decyzję (nie możemy tworzyć stada, rodziny z
ludźmi, którzy nam są przeciwni). Ale trzeba być silnym, człowiek słaby musi się
okłamywać. To wszystko decyduje o widzeniu.
Najlepsze nasze widzenie jest na poziomie małego dziecka, od 5-tego roku życia to powoli
zanika. Od 7-go roku człowiek jest już przeprogramowany, dlatego jest przymus, by dzieci
chodziły od 5-tego roku do szkoły, bo szkoła przeprogramuje, a powinno po 7-mym roku. Jak w
widzeniu wchodzą różne nieznane nam elementy, to pozwolić im być, tylko sprawdzić, które były
realne, a które umysł, choć czysty, wytworzył.
Jak wchodzimy w modlitwę to od razu następuje blokada w ciele fizycznym i uśpienie ciała
energetycznego. Po to, że poziomy są tak wysoko podniesione i jest podłączenie, nasz punkt
skupienia od razu wędruje na poziom duchowy, jesteśmy tam, ale tam nie mamy praktyki w
ściąganiu info, więc my swój mózg energetyczny i umysł też tam jest, tutaj otwiera.
Dlatego każdy z nas, często nawet jak pokazują, to samo czyli sens czegoś, może widzieć
coś innego.

Modlitwa 5 – „Przestrzeń – zawiązania całej przestrzeni” – skrót :
Energie, które są - są jasne, lekkie. Typowy stan dydaktyczny.
Strumień Życia płynie, porywa to, co ma dla niego znaczenie. To co jest fizyczne należy do
Strumienia, on nadaje temu Ruch, utrzymuje, sprawia, że to wszystko poprawnie funkcjonuje.
Wystarczy zrobić cos niewłaściwego, aby odciąć dusze od ciała, to automatycznie jest
rozdzielenie, dusza i duch odchodzą.
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W Strumieniu Życia można zatrzymać czas, zmiany, to wszystko byłoby bardziej statyczne.
Istota, która tu jest pokazuje, że u nas przepływ czasu jest szybki, szybciej się rozpadamy, a
można go zatrzymać, że wszystko zależy od struktury czasu.
Ktoś ciągnie - podpięty jak do psiej budy - kościół. Przyszedł tutaj i klęczy. To jest
kościół, który zbudował Piotr. Ta scena jest po to, byśmy nie zapomnieli o jednym. Jest to
nauka, podpowiedź, zrozumienie i zaczepienie (jak wbicie swoich palców w pierś i trzymanie się
siebie samego, by nie popełnić błędu, to zaczepienie). Mówią: wielu z was tak wygląda. To był
Piotr, znany nam jako święty Piotr, a świętym to on nie był. To jest wielki ezoteryk.
To samo się dzieje z niektórymi pośród nas - czy w ogóle ze światem ezoterycznym. On może
przybrać formę religijną, kiedy wierzymy w Boską siłę sprawczą i tworzymy struktury jak i postać
ezoteryczną, kiedy ta Boska sprawczość ma różne postacie, to jest to samo.
To jest Piotr, jak stał przy Jezusie, po głowie chodziły mu różne rzeczy, Jezus mówił, rzucał
sceny, a on te sceny przyjmował i kombinował jak je wykorzystać. Stał przy Jezusie, a już
zmawiał ludzi. Robił to tak zręcznie, że ludzie, którzy chcieli słuchać Jezusa i odbierali od Niego
nauki, a którzy się później z Jezusem nie stykali – to on ich przejmował.
Piotr - cztery, a nie trzy razy występował przeciwko Jezusowi, już za Jego życia.
Ezoterycznie tych ludzi, którzy byli poza, gromadził wokół siebie i to co Jezus mówił po
doświadczeniu - on przekazywał jedynie słowem, ale nie rozumiał tego co mówił,
niemniej choć mówił o tym co tylko pojmował, wykorzystywał po to, by zasiać siebie między
ludźmi - a nie Jezusa. Jezus był przez niego wykorzystywany, jako marionetka. Piotr gromadził
ludzi i od Jezusa odcinał. Dokładnie wiedział to o czym mówił Jezus, był Strumień Życia i tylko
otwarte serce, pokazują jak Jezus stoi i On się włącza w Strumień, wszystko płynie przez Jezusa.
Strumień przepływa tak, jakby Jezus nie miał ciała, ale energię i Ducha nie porywa. Czyli Jezus
był Uświęcony, On był żywym Duchem, żywą Energią, bo Strumień wie jakie cząstki są aktywne,
a nie oddziela ich od ciała. Dlatego Jezus – pokazują - mógł chwycić te energie, te dusze co po
strzale leciały (sarenka) i powrotem do ciała wcisnąć.
Strumień Życia to jest przestrzeń, to co w nas zapisują, On to potrafił, to był w pełni
aktywny duchowo, energetycznie i już oddzielony czyli miał swoją obecność na tych wszystkich
poziomach. Ponieważ Jezus był Cały, mógł tego dokonać - wszystko w integracji ze Strumieniem
Życia. Mamy tam prawo do śmierci, życia, moc śmierci, moc życia to tłumaczy zamknięcie
całości energii, w nas.
Ten kościół, który niczym wielką budę przyciągnął św. Piotr - to był występek przeciwko
Jezusowi, knucie przeciwko Niemu. Jak Jezus odszedł, to on dalej tworzył swoje. Pochłonął
tłumy, przedstawiał się jako ten, który głosi słowo Jezusowe, dziś mówimy Słowo Boże. Wtedy
był Przyjaciel Jezus i on głosił Jego słowo, Jego przekazy i wykorzystywał to wszystko po to,
żeby znów się wywyższyć. Zaczął mówić o kościele po to, by stworzyć świątynię, ale kamienną
dlatego, że w tej świątyni był panem, był podziwiany, wywyższany. To co robił przyczyniło się do
degradacji duchowej, ale powielił model, który i tak był.
W tych narodach, gdzie był politeistyczny model postrzegania świata, gdzie było
wielu Bogów, on był bardzo bliski prawdzie. Ludzie nie czuli się rozdarci, czuli
wszystkomożliwość duchową, religijną, byli bardzo akceptujący. Natomiast Piotr i każda inna
formacja, która kościół buduje zamyka wszystkomożliwość, ogranicza się człowieka,
wprowadza w konflikt wewnętrzny.
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Pokazują, że w naszych szeregach - i w ogóle- jest taki model, że ludzie nie pracujący nad
sobą tylko pojmujący pewne słowa, budują kościoły, ten kościół przyczynił się do upadku wielu
ludzi, a Piotr przypięty do tego kościoła dalej nie może z siebie tego zmyć, taka to wielka
przewina, zniknie dopiero wtedy, kiedy wszyscy ci (to łańcuch przyczynowo-skutkowy), których
zwiódł, których doprowadził do nieszczęścia w łańcuchu przyczynowo-skutkowym - a więc dzieci
tych, których oszukał, ich pra… pra… wnukowie - jak oni się z tego wyzwolą, dopiero wtedy
kajdany pękną i Strumień Życia go porwie. Więc on jest zamknięty w pewnych światach i cierpi
za to co zrobił, bo nie jest w stanie tego naprawić. Podpowiadają: żeby być ostrożnym, nie tylko
w mówieniu o tym jak to wszystko wygląda - ale dokładnie można mówić tylko to, co
przerobiliśmy, na co Góra wyraża zgodę. Każdy z nas ma mnóstwo spraw, coś pojmuje,
odkrywa, nie wolno o tym mówić. Można coś podpowiedzieć po przyjacielsku, natomiast
przekazywać i uczyć można tylko tego, co się samemu przerobiło.
Piotr był oszustem, który korzystał ze słów Jezusa do tego, by paść własną wyższość. Góra
podpowiada o modelu, byśmy zdali sobie sprawę, że to co jest, to pokłosie tego czynu. Tu nie
chodzi o tych, których zwiódł, ale o następne pokolenia. To go ciągle obciąża. W tym łańcuchu
przyczynowo-skutkowym jest też światełko - Jezus, On dokonał wyboru i przez Niego Strumień
przepływa. My też wczoraj zaczęliśmy pięknie promieniować, każda komórka zaczęła nadawać
sygnały. Jezus już stał się częścią systemu (mówią). On zaufał, On pojął ostateczną decyzję
„Jestem cząstką, przez którą niech Strumień Życia przepływa po to, by innym było dobrze” i
cokolwiek dobrego zrobił, to ta cząstka, np. człowiek, zwierzę, naprawiona sytuacja poprawnie
oddziaływała na następne rzeczy itd., więc na Niego spadał potok darów, cudownych energii,
stanów, prezentów, które tamci otrzymywali poprzez zmianę swojego życia, to szło na Jego
konto.
Podpowiadają: „przestańcie myśleć o dobru, o złu, bo Światło i ciemność wtedy są
ciągle w was, a wy nie dokonaliście wyboru tylko pozwólcie Strumieniowi płynąć, a
nam się prowadzić, bo inaczej będziecie jak ten Piotr, którego wielu, pokazują takie malutkie
ludziki w malutkim kościele, siedzą i patrzą na tego Piotra, takie małe krasnoludki, bo (mówią)
będziecie tacy sami, jak ci co w kościele są zamknięci. Jeden, chory - odcięty od Strumienia
Życia świat, rządzący się swoimi, chorymi, strasznymi prawami. Nie myślcie o tym, że każdy
(kapłan) jest zły - bo to są tragedie ludzkie, zwodzenia, mamienia, są to popełnione błędy.
Mówmy o systemie, o tych którzy dokładnie wiedzą o co chodzi i ów system wykorzystują - jak
Piotr, który zbudował kościół nie na skale tylko na łańcuchu przypiętym do samego
siebie.
Od niektórych z nas płyną pasemka do tej budy przypiętej do Piotra, widzimy, że pewne
wychowanie religijne ciągle łączy nas z kościołem (choć niby ten ciężar obłudy zdjęliśmy z
siebie) i niektórzy czarnymi pasmami są połączeni - czyli część ich istoty, skoro jest podłączona
pod kościół, ciągle wyraża w sobie wątpliwość. Jakie potrzeby tymi ludźmi rządzą, że jeszcze
mają wątpliwości co do kościoła. Bóg jest wszędzie. Podpowiadają: że ciągle jest jeszcze czarna
magia w kościele, skoro wśród nas są ci, co już są wyzwoleni, a mimo to, coś przez system jest
tak zakorzenione, że potrafi łączyć, z chorym wizerunkiem kościoła.
W Strumieniu Życia jest wszystko: światło, dobroć, promieniowanie jak i zamknięcie w
sobie i zamykanie innych ludzi w większych kręgach (to jest ten brud).
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Postać z wizji mówi: teraz tkwicie w oprogramowaniu, w negatywnych wibracjach, w czymś
w czym człowiek jest półmartwy. To co nazywamy życiem to jest wegetacja, bo jesteśmy jako
nawóz wykorzystywani przez innych do wzrostu ich karier, panowania itd., wykorzystują nas.
Strumień Życia składa się z nieskończonej ilości istot. Obecność i Świadomość ich w
Strumieniu Życia jest postrzegane przez nas tylko wtedy, gdy ma się ciało fizyczne. Ale jest
drugi obszar, większa głębia tego Strumienia. Kiedy sarenka została zabita, to ciało zostało i
stało się cząstką Strumienia Życia na poziomie materialnym, Duch, dusza i energie zniknęły, ale
one żyły (sarenka zastrzelona dalej żyła jeszcze jakiś czas w przestrzeni energetycznej i potem
rozwiała się niczym chmurka (takie bity info weszły do jakiegoś obszaru).
W Strumieniu są różne istoty, energetyczne, duchowe i jak my siedzimy w brudnym
Strumieniu, to tak samo są istoty, które żyją w obszarach różnych wibracji. My powinniśmy się
łączyć tylko z tymi istotami, które idą kanałem poprzez serce Jezusowe - czyli tam gdzie nasze
serce zacznie poprawnie promieniować, tylko w tym powinniśmy się odnajdywać, dopóki nie
staniemy się mocni i wiedzący jako Jezus, żeby drogi nie gubić. Na poznawanie ciemności, wirów
mamy czas. Najpierw trzeba się wzmocnić, żeby nie zatracić się, nie rozszarpać samemu własnej
piersi.
Pokazują w Strumieniu Ludzi: kłócą się, jest tam brudna energia. Oni w czystym Strumieniu
są niewidoczni.
Nasze postrzeganie jest zwrócone tylko na to, co jest właściwe.
Strumień Życia nie przepływa przez tych ludzi, którzy się żrą, niszczą, tylko troszeczkę
ledwie utrzymuje ich przy życiu. Oni nie widzą Strumienia, innych ludzi, nie czuja radości.
Jeśli tylko ktoś chce, to w Strumieniu pojawi się ktoś, kto pomoże. W Strumieniu Życia są
różne formy komunikacji, które sprawiają, że idzie wsparcie informacyjne, bo nie wolno woli
łamać - albo atak energetyczny, kiedy mówimy o podporządkowaniu, bo tamte istoty rządzą się
swoim prawem. My nie możemy wchodzić w podporządkowanie - bo nie bylibyśmy sobą.
By się właściwie znaleźć w różnych sytuacjach pytamy Górę – UFAMY!
Od nas zależy jak będziemy się w Strumieniu odnajdywać.
Jedyną rozsądną rzeczą jaka jest, by przetrwać i wskazać drogę innym to widzieć tylko
wzór, znów odnaleźć się w tym pięknym, cudownym Strumieniu, w którym nie widać niczego
złego. Mamy patrzeć na to jak wybawiciele, jak zwiastun nowego, jak wielcy mistrzowie, jak
Jezus - On pozwolił, by Strumień przez Niego przepływał, by Strumień wykorzystywał Jego ciało,
energetykę, pasma duchowe i całą Jego Istotę po to, by promieniować na ludzi. Strumień jest
neutralny, to jest przestrzeń, a On był tym, który umożliwił innym dojście do tych, którzy kłócili
się między sobą (w tym jaju).
Nie zatrzymywać się przy jednym, bo traci się czas. Jezus promieniował Światłem, bo
wiedział, że to jest najskuteczniejsze dla ludzi na tej planecie, stał się Światłem, Światłością,
Wielkim Nauczycielem. My raz na zawsze dokonajmy wyboru i pozwólmy, by Góra, to
światło Stwórcze nas prowadziło, byśmy nie popełniali błędów, odbierali przekazy i
robili to, co mówią, by Strumień przez na płynął, bo po to przyszliśmy tu, siać
światło.
Nie robimy tego, bo jeszcze się człowiek w pełni w sobie nie obudził. Jak się duchowo
obudzimy to wtedy objawi się pełne powołanie i cel przeznaczeniowy tutaj, w tej chwili
rządzą jeszcze potrzeby, zakłamania, zagubienia. Odnajdując siebie, odnajdziemy cel
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naszego zejścia, wtedy będziemy stać przed Jezusem i naśladować Go na swoim poziomie,
byle ten Strumień przez nas szedł.
Na końcu Strumienia jest Eden.
To wszystko co my robimy, do czego nasza obecność i świadomość chciała doprowadzić to do powstania Edenu, a to oznacza, że Strumień ma w sobie zapis całości przekształceń, by
tak się kiedyś na planecie stało. Skoro Strumień to w sobie ma, to my pozwólmy by Strumień
przez nas przepływał, dajmy mu prawo do tego, by wpływał w nas, by wykorzystywał każdą
cząstkę, by pomagać tym innym, zagubionym i niech im będzie lepiej, wszyscy znajdziemy się w
Edenie. Róbmy to, po co przyszliśmy, bo tam są powołaniowe zapisy - i je otwiera Bóg.
Biała Księga ma zapis naszych przyszłych czynów. Jak chcemy, możemy pozwolić
sobie na to, żeby to co było zaplanowane zostało nam przywrócone. My nie do końca wiemy, jak
powinna nasza droga wyglądać, ale mówią, byśmy zaryzykowali i pozwolili sobie na głębsze,
pełniejsze odtworzenie w sobie tego, co stać się miało.
To jest tak, jakby każdy z nas w tę Książkę się przenosił, ona jest życiem, historia jest już
tu zapisana. Trzeba pozwolić na to, by coś się stało, by wskoczyć na wyższy poziom, by coś się
znowu otworzyło. Księga jest przy każdym z nas. Pozwólmy, by stało się to, co i tak przed
przyjściem na ten świat zaplanowaliśmy, w czym uczestniczyliśmy, nie stawiajmy oporu,
zaufajmy Bogu, własnemu Duchowi Całości - niech On to prowadzi. Pozwólmy, by Księga nas
pochłonęła. To co się dzieje, to silniejsze powiązanie nas z przestrzenią.
Mówią: „pamiętajcie czym jest moc, moc to umiejętność tworzenia zmian w
przestrzeni (komunikacji z przestrzenią), tworzenia zmian w Strumieniu Życia”.
To tworzy się dzięki mocy fizycznej, energetycznej i duchowej, ale tak naprawdę nie
istnieje moc fizyczna, energetyczna i duchowa tylko umiejętność współpracy w Strumieniu
- na poziomie fizycznym, energetycznym i duchowym. Im, ta umiejętność współpracy
jest większa tym zmiany widoczne w przestrzeni są większe. Kiedy działasz na nerkę, to jest
umiejętność komunikacji ze Strumieniem, z przestrzenią, dzięki pewnym zapisom, formułom,
kodom, wyobrażeniom ty po prostu zmiany energetyką, duchowością czy swoją fizycznością
uruchamiasz w tym człowieku na większym lub mniejszym poziomie. To jest w przenośnie
nazwane „mocą”. Moc fizyczna - nożem odetniesz narośl, moc energetyczna – przyłożysz ręce i
pozwolisz, by pasma energetyczne twoje uruchomiły kodem coś w przestrzeni, dzięki czemu ta
narośl odpadnie i to samo jest na poz. duchowym i to my określamy mocą.
Czyli moc jest rzeczą umowną, to jest zakres zmian jakie możemy wprowadzić, a
wprowadzamy je - tak naprawdę: kodem „0” i „1”, chyba, że - jak Jezus otworzył się tylko na
zera, tylko na czystą, pierwotną przestrzeń. Można z niej korzystać kiedy w nas pojawia się
bezwarunkowość, uzdrawiam bez warunków. Pozostała bezwarunkowość, bo poddaliśmy się woli
Strumienia, czystemu zapisowi w przestrzeni, wyłączam myślenie, potrzeby, staję się cząstką
życia, przez które przepływa Całość. Po to wzrastamy, by nie było warunków, zapis do Macierzy
- mówimy o czystym zapisie, który jest w Macierzy - tam jest nasza cząstka powołaniowa.
To o czym Oni mówią to jest to Księga Życia, pozwólmy sobie, by obudziła się nasza
rdzenna cząstka powołaniowa - to ta cząstka Boskiej miłości, nasz pierwszy niezniszczalny ruch.
Nie można było na nią wpłynąć, nie było szyfrów, to coś czyste, pozwólmy, by to „coś” się w nas
otworzyło, by zrobili wszystko, byśmy byli w Strumieniu jak najmocniejsi, byśmy mieli jak
najefektywniejsze wejścia w przestrzeń. Jesteś już tylko obecnością i świadomością w
Strumieniu, a twoje ręce energetyczne i fizyczne wykorzystuje Strumień: i tylko mówisz - niech
będzie zdrowy i szczęśliwy.
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Jak zdamy egzamin w Edenie odnajdziemy swój Dom, stację przesiadkową w drodze do
Nieba. Nasze ciało fizyczne, energetyczne i duchowe nie chce stawić oporu, kiedy punkt
skupienia uwagi wysoko wtedy tamte cząstki nami nie są obciążone, są czyste i pozwalają
naprawiać się przestrzeni. To jest działanie przestrzenią z mocy prawa, które dał nam Bóg, a to
prawo jest w cząstce powołaniowej - kiedy ona się budzi, budzi się wiele, czyli: „Chrystus się
rodzi nas oswobodzi”, bo Chrystus jest cząstką Ducha Całości, czyli jest częścią przestrzeni, gdy
w nas się budzi, to my potrafimy wpływać na przestrzeń.
Koniec modlitwy
Teraz jest działanie bez działania - zlecasz to. To jak jesteś przez Chrystusa z przestrzenią
połączony, to tylko mówisz, a siła działania jest taka, że uruchamiają przez nasze powłoki
wszystko w tych zmianach. Jak jesteśmy w tym stanie, bo jesteśmy obecnością i świadomością,
wtedy robimy, trzeba umysł przekonać.
To uzdrawianie jest siłą Ducha Świętego. Jest siłą Ducha Świętego - tak w przenośni,
to nie jest działanie prawem - choć skoro się działa, to prawo się dostało, dotyczy to rodzaju.
Raj to jest Świat Duchowy czyli rządzą tam siły duchowe, jest to przestrzeń
czysta energetycznie, natomiast Eden jest przestrzenią czystą fizycznie, którą rządzą
energie - czyli czyste dusze. Ale wyglądają tak samo tylko, że w Raju musisz być Zeusem, a
w Edenie jesteś współtworzącym.
Sprawdzać: z którego poziomu głębi jest choroba, na ilu poziomach głębi.
Oni mówią: „Obudźcie się” - bo my byliśmy jak śpiące kamienie. W Strumieniu Życia
jak jesteśmy, to chwytane są wszystkie cząstki, jak jest gdzieś tam zator, to wszyscy, co płynęli,
to koło tego zatoru się gromadzą, by to zlikwidować, żeby wszystko wypłynęło. Pokazali nam w
modlitwie - mamy pozwolić, by cały czas przez nas płynęło to, co płynąc miało (zapomnieliśmy o
tym) - czyli Siły Wyższe niech non stop wykorzystują nasze ciało, energię, pasma duchowe, żeby
płynąć i zmieniać. Strumień płynie cały czas. Pozwólmy uczestniczyć sobie we wszystkim, co
potrzebuje naszej pomocy, naszego uczestnictwa. Czyli jak Góra uznaje, jak Strumień uznaje bo cel od niego zależy - ta przestrzeń, zgodziliśmy się na wszystko i niech nasza cząstka też
uczestniczy w uzdrawianiu tego człowieka (na którego działała N.), bez napięcia. Powiedzieć
sobie: daję zezwolenie, niech cały czas Strumień przez mnie przepływa, bo jestem po Chrystusie
jego cząstką i niech działanie będzie jak najpotężniejsze, wtedy bez myślenia wspomagamy
proces. Zachować tę postawę i uzdrawiający skorzysta też z naszej mocy. To musi być aktywne.
Sprawdzamy: uruchomienie na stałe.
Sprawdzamy: do ilu dojdzie jeśli ona (uzdrawiająca) pozwoli sobie, by to co w
sobie zapisała kodowo swoją Świadomością i Obecnością w tym stanie w Strumieniu
Życia i tego nie cofnie, cały czas utrzyma, nie zmieni tego w głowie, do ilu to
samoistnie dojdzie (do 100%). Wydała polecenie i to cały czas leci.
Jezus przyszedł po to, by zmieniać Świadomość, by coś uruchomić, a przy okazji uzdrawiał.
Zamknięcie oznacza zamknięcie zapisu, procesu czyli przekonanie samej siebie, nie cofanie tego
co się robiło. Jak odczujesz i umysł to zapisał - zapisałeś to w Strumieniu Życia i on już to robi,
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to nadałeś ciągłość procesowi i to jest wtedy zamknięcie twojego działania. Umysł musi przyjąć,
że to leci, że komórki się tam zmieniają. Roboczo to jest kodowanie przestrzeni.
Moc nie istnieje, ale to jest zaprogramowanie wszystkich swoich cząstek, z tej przestrzeni,
żeby to utrzymały.
W człowieku może być 100 % nawiedzenia, w ciele fizycznym w 60 %.
Podpowiadają: by nie hamować procesu ( nie przeszkadzać ).
Zamknięcie - to zamknij proces. Sprawdza się - jak już umysł to zapisał i nie będzie przeszkadzał
czyli jak my wracamy do tego świata, tzn. proces zamknięty. Umysł trzeba oszukać, czyli
przyjąć nowe założenie, które on potraktuje jako nie cud, jak w modlitwie przerobi
te elementy, to tak się stanie.
Wszystko co ma się tu pokazać musi się najpierw tu objawić, tu musi być to w pełni
zapisane, DNA po tym kątem musi być zmienione. Jaka jest potrzeba, to w zależności od tego na
jakim poziomie my jesteśmy obudzeni, to tak jest przebudowywana nasza istota, by to się stało.
To musi być jednoznaczne, wytrwałe i zmiana szyfrów po tym kątem leci. Im jesteśmy
mocniejsi, bardziej przekonani, tym szybciej to idzie.
Jak się usunie nawiedzenie to energia komórkowa wraca.
Pokazują Świątynie Serca - ona ma jakiś inny charakter, jakby przygotowana dla dzieci,
przynieśli karteczki i my piszemy: zapisaliśmy się do uzdrawiaczy, do lekarzy. Tu proces
się zaczął, a to oznacza, że zaczyna się jakieś modelowanie umysłu i myśli, teraz są poprawne w
50% i będą robić - by było 100 % poprawności. W domu trzeba to przećwiczyć i będą to
ustawiać. Wchodzić do Świątyni Serca.
Ujrzeć uzdrawianego w domu, przepuścić Strumień, zmienić jego przestrzeń, jaśli jest
rodzina zmienią się tez relacje.
Sprawdzać: sprawność psychiki.
Nawiedzenie zewnętrzne: czyli wszyscy są w domu urabiani.
Wpływa to na relacje, tez w małżeństwie.
Nic bez waszej woli stać się nie może, my mamy zlecić działanie.
Na koniec zamknąć działanie, jak w kulce świątecznej. To zamknięcie jest bardzo
ważne.
Powstaje jakieś napięcie, coś się zmienia i Strumień już nie leci, coś zamyka. Umysł odebrał
info, uspokoić się, pozwolić znowu Strumień płynąć.
Działanie na siebie: wejść w Strumień, niech zaniesie do Edenu, wszystko się wycisza.
W Mieście Zwycięstwa konstrukcja Edenu jest dla nas przygotowywana - czyli Wielcy
Architekci to zaplanowali. Tam wchodzimy, do Miasta Zwycięstwa. Jest tam jakaś wibracja i
chodzi o to, by się wkodowała, to trzeba zapisać, by w domu móc to zrobić.

186

Skrypt warsztatów autorskich Z.J. POPKO rok 2013 © www.popko.pl

Modlitwa – „Eden, powrót do Edenu” – skrót :
Musimy odnaleźć się w Strumieniu Życia w pełni, tylko w czystej wibracji zer. Musi być
dokonany wybór - tylko Światło!!! Wszystko co niewłaściwe musi zostać tutaj, właściwym
jesteśmy tylko My - nasza Świadomość i możliwość obecności dlatego mamy tylko te dwa znaki,
Świadomość i obecność Boża. Natomiast to, w czym się przejawialiśmy dotychczas, Duch, dusza,
ciało - zostawiamy. My czyści, my początek, my główni odnajdujemy się w Strumieniu Życia odczuć to. Płyniemy do Edenu.
Skąd przyszliśmy? - z Edenu.
Byliśmy wysokimi pasmami duchowymi. Anioł i Archanioł to są bardzo niskie pasma Boże.
My przyszliśmy jako cząstki Siły Wyższej i tutaj, jako ta zawężona świadomość: Anioł i Archanioł.
Trenowaliśmy i budowaliśmy ten świat, tu żyliśmy. Dla nas jest to cudowny świat, natomiast dla
naszych wyższych cząstek to jest prowizorka. Każdy z nas odnajduje miejsce to, gdzie pracował.
Tu jest wyreżyserowane życie, nie udaje się architekta tylko się nim jest. Jak się tu odnajdziemy,
to będzie tak jak byśmy wrócili do swojego poprzedniego wcielenia. Tu trzeba było w pełni
doświadczać ludzkiego życia. Wracamy do swoich, dla nich to tak, jak byśmy przed chwilą
odeszli, choć wiedzą co robiliśmy. Po śmierci znów tu wrócimy i znów potem będzie się żyło,
żeby to wcielać w życie, aż kiedyś to samo powstanie na ziemi.
Po to jesteśmy, przyszliśmy zbudować Eden (jesteśmy częścią tej drogi).
Będziemy też wykorzystywać przestrzeń do tego, by tu, w tym obszarze, w ciele fizycznym
jakieś zmiany zachodziły.
My tu i my tam - to cały czas podróż, życie-śmierć, życie-śmierć czyli związani jesteśmy z
Miastem Zwycięstwa.
Żyjemy tu w jednym miejscu i w pełni przeżywamy to co robimy.
Światło z góry mocno promieniuje na głowy.
Podpowiadają: jak będzie się stąd wychodzić (jak tu wejdziemy), to nasączanie Światłem,
tę wibrację zabrać ze sobą, wtedy uzdrawiać. Jestem, wyszedłem z Edenu, mam
Światło między rękami i daję w tę jedną osobę, żeby była zdrowa, odtworzę między
rękami - i w kolejną. Ten model mamy zakorzeniony z Edenu. W Strumieniu Życia pokazali jak to
działa - o co w tym wszystkim chodzi.
Udało się nam coś przyspieszyć: to wejście do Edenu znaczne skrócenie jakiejś pracy.
Mówią: żeby trenować Eden. Tu też znajduje się replika Świątyni Serca - wchodzisz tu, ale
znajdujesz się i w tamtej. Wchodzisz do Edenu i jesteś wciągany w naukę. Ta wielka przygoda,
pomoc w tym czego potrzebujemy.
To jest zapisane. Zabrać te wibracje z Edenu, bo te same wibracje, które mamy w Edenie,
musimy za życia odtworzyć i kiedyś każdy człowiek musi w tych wibracjach być. Po wyjściu stąd
uzdrawiać tym Światłem, jakby moc Edenu za nami stała. Eden też jest w Strumieniu, to
element Ducha Świętego.
Skoro w Edenie wzrastaliśmy w tym i to umieliśmy, więc powraca co naszego, czujemy jak
byśmy robili to, co znamy. To umieramy, nie musimy się tego uczyć ( uzdrawianie ).
Koniec modlitwy
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Czy Strumień Życia, czy Eden, czy cokolwiek - to wszystko to jest przestrzeń Ducha Św., to
jest wszystko ta Rzeczywistość - i czy działasz stąd, czy stamtąd, to pozwalasz, by ta przestrzeń
była jak najkorzystniej przez ciebie zapisywana. Im jesteś czystszy/a, mocniejszy/a tym lepiej, a
ponieważ w Edenie, ja się lepiej odtworzyłem, to działanie mocniejsze. Duchowe uzdrawianie to
technika Edenu.
Tam, gdzie jest skoncentrowana nasza Obecność i Świadomość - w to uderzaj. Za każdym
razem przychodzi nowa siła, ale objawy są te same.
Sprawdź siłę przeciwnika, a będziesz wiedział jak wzrastasz.
Myśli, emocje i potrzeby nie mają nami rządzić, one nas uczą.
Duch nie korzysta z własnej woli, odrzucił na rzecz woli Całości, my korzystamy z woli.
Musi być odwaga, a nie izolacja.
Musimy wszystko poznać, a nie unikać życia.
Pułapki: wywyższanie się ponad innych, by ich upodlić, nie mówi się by innych podnosić tak
samo.
Wykorzystywanie innych bez niszczenia ich, to jest ciągle umysł.
Zaufać Górze, zrezygnować z własnej woli.
Pozwolić dzieciom na popełnianie błędów, pomóc im z tego wyjść.
Praca to podnoszenie swoich parametrów.
Napięcie znika jak zaakceptujemy system, kościół - bo to nauka.

REZYGNACJA Z WŁASNEJ WOLI - TO PROWADZENIE GÓRY.
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Rusinowice 1-2 czerwca 2013
Narodziny Dziecka Bożego :
Największym paradoksem jest to, nie wiadomo jak to jest możliwe - bo my
jesteśmy mrówkami. Góra wygląda tak, że nie jesteśmy w stanie nawet tam wejść,
zgłębić tego, a mimo wszystko mówią o tym, że Synów Bożych - czyli tych z
PozaRzczywistości powstało 144 433 - potem to się rozszerza o nieznane elementy,
czyli tak jak jest człowiek i coś co w ogóle jest nie do poznania, ale ma ten sam
charakter, co Syn Boży i w sumie jest 144 444 Synów Bożych - czyli Bóg tylu
stworzył.
Później, jak ktoś wzrasta, doskonali się, to tym elementem, który pozwala
kierować tę Rzeczywistość całą to jest Bóg-Twórca - czyli On już tworzy i rozdaje
karty. Każda taka Rzeczywistość stworzona przez Syna Bożego ma zupełnie inny
charakter, to jest dla nas nie do pojęcia. Niemniej żyjemy w tej Rzeczywistości i to co
możemy na maxa osiągnąć - budzę się nie jako Syn Boży tylko jako Dziecko Boże, bo
w tej Rzeczywistości tylko to można osiągnąć - to jest osiągnięcie poziomu Stwórcy.
Jak ktoś kiedyś zostanie Stwórcą, wtedy będzie mógł być pełnym Synem
Bożym, natomiast Bóg-Twórca to jest aktywny Syn Boży. Dzisiaj zaczniemy
od najniższego poziomu. Zwróciła uwagę Zbyszka jedna rzecz - jedna z naszych
nagle zaczęła chorować: rak. Już dwa lata temu Góra mówiła jak ta struktura
wygląda - czyli to, że dusza żyje w kilku ciałach jednocześnie, że Duch ma dużo
więcej dusz i to co wyszło teraz na warsztatach, w Warszawie - Duch Całości, który
ma pod sobą Ducha - znaczy jest w ezoteryce i w religii jako Ciało nadduchowe, to
jest ten sam sens. W Warszawie udało się dojść do Przestrzeni, którą Oni nazwali:
„Nic nie muszę” - to jest ta przestrzeń łącząca nas - czyli tę Rzeczywistość z
Rzeczywistością tam. Stanęliśmy na tej granicy.
Pierwszy raz można było odczuć istnienie Świadomości i Obecności. To co
teraz pozostaje nam - to takie zgromadzenie sił i całości, by udało się nam odnaleźć
na poziomie 17-stym. Chodzi o to, by to co było aktywne – było aktywne tak, byśmy
przepływając tędy mogli odczuć też co jest po drugiej stronie, przynajmniej stany. Ta
przestrzeń: „Nic nie muszę” - stała się tutaj prawdą. Ale to, że ja czegoś
doświadczam nie oznacza, że ja będę to robił. Musimy mieć świadomość tego, że to
co się dzieje we wspólnym kanale (jak pijanemu pomożemy - to ustrzeli kaczkę, bez
naszej pomocy może trafić w co innego), i to o czym my mówimy - gdy wchodzimy w
pewne doświadczenia - nie zaistnieje i nie będzie takiej mocy, jeśli się jest w domu i
jeśli tego się nie przerobiło - czyli samemu się nie pije czyli nie jest się pijanym iluzją,
energią itd. Tylko autentycznie się celuje, to trzeba przerobić.
Teraz wracamy do chorób:
dzisiaj nasza zdolność uzdrawiania wzrośnie bez wzrostu umiejętności.
Popełnialiśmy pewien błąd techniczny, a on wynikał z naszej niedoskonałości,
zapomnienia pewnych faktów.
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Od jakiegoś czasu pokazywano Zbyszkowi pewne sceny – ale nie w modlitwie.
U Zbyszka było tak, że gdy szły przemiany przez ostatnie lata, to mu puchły stawy,
bo tam były te istotne elementy, np.: lewy staw w kostce był tak kontuzjowany, że
nie mógł chodzić - gdy wyleczył go totalnie, to zaczęło się z prawym, który był
podleczony. Czasami nie może ustać na nogach, a czasami może skakać - jest ekstra.
Co przemiana – to mu się pogarszał stan, tego nie rozumiał. Potem było wiele scen
tyczących się „Naszych” - którzy nagle zaczęli chorować i dopiero wczoraj była scena
zamykająca te obszary. Dotłumaczyli nieumiejętność likwidowania chorób: dlaczego
w odczycie totalnie działamy na ciało człowieka i uzdrawiamy go - ale on choruje.
Okazuje się, że przyczyna choroby nie musi leżeć w tym ciele. W
Warszawie na wahadełkowaniu (25 maja br.) uczyli nadrzędności w stosunku do
własnych organów. Wystarczyło „wziąć” wątrobę, pójść z nią na spacer, pogadać co
się dzieje, przeprosić i nagle energia komórkowa rośnie, idzie zdrowienie itd. Oni
mówili wyraźnie: „jesteś dla wątroby czymś zwierzchnim”. Gdyby się Bóg od nas
odwrócił, to czulibyśmy to - my czujemy, że On jest. Natomiast gdyby Bóg ginął i od
nas się odwracał - to osobiście przyszedłby i „wyrwał nam kłaki” - wtedy
wiedzielibyśmy, że to jest koniec wszystkiego.
To jak wątroba ma się czuć? jak my ją cały czas katujemy? ona wie, że my
jesteśmy Bogiem, który się odwraca - i jeśli ten Bóg przyjdzie do tej wątroby, to ona
nie pomyśli, że ją katowaliśmy tylko, że ona pogubiła ścieżki i w pełni wszystkiego
nie wiedziała. Czyli wejdzie w taką iluzję i będzie pełna akceptacja w stosunku do
nas, otworzy się na zbawienne energie i to zdrowieje.
Tę rozmowę z organami już mieliśmy, uczyli nas wyprowadzać na spacer
nasze ciała - niech ono się uzdrawia – i zdrowienie postępowało. To, o czym
zapomnieliśmy, to o wieloczłonowości Istoty Ludzkiej.
Tu, kiedy się dotarło do ciała nadmuchowego, kiedy już były pierwsze
przebłyski (parę miesięcy temu) - dlatego było podłączenie pod wspólny Strumień
uzdrawiający duchowo - wtedy to się otworzyło i tylko niektórzy mogli tam wejść,
ponieważ uderzenie jakie idzie później ze wszystkich cząstek tej Istoty Ludzkiej ją
zabija - jak nie jest gotowa. Wystarczy też wtedy, kiedy się budzimy w tych
wibracjach - cudowny towarzysz z boku, ten osobisty Kowalski lub „półosobisty”,
abyśmy nie utrzymali pewnych wartości aby zaczęły się choroby i u wielu naszych
zaczęły się choroby.
Wyobraźmy sobie, że my to jesteśmy istotą nadduchową, która jest taką
totalnością i ma wpływ na całość. My, jeśli chcemy działać - i to też w modlitwie teraz
wyszło - korzystamy ze Strumienia, tam jest pokazane co znaczy być falą, a
jednocześnie tą cząstką - czyli działasz ty tam, jesteś połączony z całością i ty, a fala
to jedno (jest to w modlitwach warsztatowych).
Musimy zrozumieć co to znaczy być w tych działaniach Całością, a
jednocześnie punktem, a punkt wyraża się w całości, a całość wyraża się w punkcie.
Jak się działa to faktycznie - dwa koła się przemieniają i tworzy się znak omegi,
symbol naszego Twórcy i wtedy wszystko jest tu pojęte. Wracamy do podstaw,
jesteśmy tą istotą nadmuchową. My - czyli człowiek, mamy kilka paluszków (jest ich
nieskończoność). Powiedzmy dwa palce: biały i czarny (tutaj może być w jakimś
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innym kolorze) i jeden palec zaczął chorować, jest chory, zgniły itd. To co go łączy z
innym palcem to jest ciało fizyczne. I to ciało fizyczne - ta dłoń tu, to jest dusza.
Dusza żyje w kilku ciałach jednocześnie - z czego sobie nie zdajemy sprawy.
Jeśli ten zakażony palec będzie ciężko chory, to on na drugi nie oddziałuje, tylko na
duszę. Gdy my się budzimy w duszy - czyli osiągamy pewien poziom i zaczynamy
panować nad energiami, my się podnosimy - to tak jak system naczyń połączonych.
My się podnosimy (my - ten zdrowy paluszek) - i na tym poziomie nagle wszystkie
sygnały, które idą od jednego, od drugiego, od pozostałych palców tej duszy, łączą
się, przepływa to.
I jeśli nie przerobiłeś lekcji uczciwie sam z siebie (czyli jesteś słaby) - to
korzystasz z kanału, podpięcia nie swojego tylko innego, więc tu się wzniosłeś - to
wówczas nie potrafisz utrzymać własnej energetyki. Na tym poziomie żeby się
znaleźć musisz panować nad energią. Jak nie panujesz, nagle wpadasz w furiactwo:
nie te myśli, emocje, najdrobniejsza rzecz cię irytuje, choć jeszcze niedawno w
gorszych sytuacjach zachowywałeś zdrowy rozsądek i spokój, nie wiadomo co się
dzieje. Dlatego, że nie było to jeszcze przerobione i przychodzi obciążenie
pozostałych osób. Jest tu podpowiedź: że kanał, otwarcie kanału, podłączenie pod
kanał jest niebezpieczne dla osób, które nad sobą nie pracują. Dlatego można było to
robić tylko u tych, którzy wyrażają na to zgodę i przychodzą na warsztaty (próba
jednej osoby) - ponieważ ataki, które przyjdą przez te osoby nie zostaną
zastopowane. Natomiast, ktoś kto chce - bo najpierw głód wyższości, mocy i
autorytetu, może ich tutaj doprowadzić - ma wyłożone jak zapanować nad
energiami.
I tu, wyobrażamy to sobie, budzimy się na poziomie duszy, mamy te poziomy:
poziom duchowy i poziom mocy, ten energetyczny - jak jest autentycznie - ale tu się
wznosimy na poziom duchowy w chwilach szczególnych itp., ale nie pozostajemy na
tym poziomie, ciągle funkcjonujemy jako ten paluszek, który jest zwykły. Nie chory,
zły - ale zwykły, który wzrasta. Niemniej te chwile szczególne sprawiają, że na tym
poziomie wszystkie te wpływy się łączą, zawsze wygra ten, kto jest mocniejszy
energetycznie. Czyli jeśli ten paluch sąsiedni będzie chory na coś, to wibracje te
będą się przenosić i będą wpompowywane do tego palca, który się już na tym
poziomie budzi - ale nie przejdą do tych, które są tam nisko, bo dusza nie
przepuszcza, to nie jest wspólne.
Przez to, że pracujemy nad sobą mogą się zacząć choroby, trudności z
myśleniem, problemy egzystencjalne. Jeśli ktoś sam nad tym panuje i osiągnął te
poziomy: pokochanie, wybaczenie do… - to „Strumień” opanowany – i gdyby on się
tutaj znalazł, to tylko w chwili kotwienia swojej obecności i świadomości na tym
poziomie jest chwilowa rozterka: szybkie opanowanie i można podążać dalej.
Mamy następną rzecz, tj. dusza - a jest jeszcze Duch. Na innej planecie jest
paluch, który, który niszczy innych. My, jak pracujemy nad sobą to teraz wzrastamy
w Duchu. Duch - to co jest tu ważne - musi mieć opanowany „Kanał” czyli najlepiej,
żeby była opanowana 15-stka – i to nie w poziomach duchowych, tylko w totalnej
mocy. Tymczasem my jesteśmy podłączani - ale taki wybraliśmy los, ponieważ
chcieliśmy szybko osiągnąć swoje i jesteśmy podłączeni (w tym wypadku) - pod
kanał duchowy i naczynia się połączyły. Wtedy my, przykładowo jesteśmy sobą – i
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wystarczy teraz, że zło przyaktywuje troszkę ten paluszek i ten paluszek zacznie nami
mieszać, a wpływ jego i ciemności przez ten paluszek, będzie nas rozwalać. Nie
utrzymamy tego - nie były przerobione podstawy.
Innymi słowy: na poziomie duchowym nagle zaczyna powstawać system
naczyń połączonych i musimy walczyć z samym sobą. Mamy na skali „walka z
istotą duchową zawartą w samym sobie”. Cały czas walczymy z samym
sobą, czyli z własnymi słabościami, najpierw ten palec z sobą, potem na poziomie
duszy, z tymi ciałami, które dusza obsługuje, a potem na poziomie Ducha z
aktywnymi ciałami.
Wyjście - żeby zapanować nad wszystkimi palcami jest - być w Duchu w pełni
obudzonym i mocniejszym: albo zło, albo dobro, obojętne - byle konkretne pasma
energetyczne i duchowe, bo tylko one sprawiają, że będziemy mocniejsi od tych
paluchów, a na dodatek te paluchy będziemy wykorzystywać.
Czyli to jest moja osobista moc całości - albo na poziomie duszy albo
na poziomie Ducha. Kiedy się jednak budzi Ciało Nadduchowe, wtedy i
Duch - czyli Duchy innych Istot Ludzkich łączą się i wówczas - jak z nimi
jest źle - to zaczyna nas to obezwładniać (jak Putin kogoś bije - i to jest
poważne zło, jak ty jesteś słaby, wpływa to na ciebie i ciebie osłabia).
Dlatego trzeba wzrosnąć ponad siebie - czyli panować totalnie nad
energiami, nad własnymi pasmami duchowymi, czyli być świadomym i
obecnym na każdym poziomie siebie. Często mówimy: my karzemy samych
siebie. Dlaczego komuś ktoś może zabrać ciało egzystencjalne, a inny tego nie
potrafi? - wszystko zależy od tego na jakim jesteś poziomie. Powiedzmy, jesteś
Duchem Całości i widzisz, że tutaj powstaje taki zrakowaciały palec, który zaczyna
być zły, niszczący innych, nie czuje, że to są jego bracia i siostry, że na poziomie
duszy czy Ducha katuje, niszczy samego siebie - to wtedy Duch Całości
przyblokowuje go. Może go przyblokować chorobą, innymi rzeczami, dzięki temu on
jest mało aktywny i mniej może wpływać na innych, ma szansę na naukę. Ale kiedy
my się w tych paluchach budzimy to i tak się ścieramy z jego ograniczeniami tak,
jakby się nas tyczyły - chyba, że jesteśmy mocniejsi, wtedy to my stanowimy
podstawę drogi dla pozostałych elementów, które mogą się budzić.
Jak wychodzisz na ulicę, a jeszcze nie zrozumiałeś, że musisz być w
bezwarunkowej miłości do drugiego palca czyli do samego siebie, to masz problem boś podstaw nie zaliczył: pokochania i wybaczenia drugiemu człowiekowi czyli
samemu sobie na poziomie duszy. Modlitwy warsztatowe są i ludzie tego nie
przerobili. Jak to przerobisz to załapiesz, że to twoje własne dziecko, twój brat, ojciec
czy matka z poprzedniego wcielenia - bo tak jest To jest powielenie, to jest
różnorodność. Kiedy powiedzieli o 144.000 Synów Bożych to rozumie się, że nie może
być więcej ludzi we wszechświecie, nie może być więcej ludzi w multiwersum.
Przecież Duch Całości - czyli Ciało Nadduchowe tu - to jest jedna Istota, to jest
powielony, pomnożony Bóg. On sam w różnych wariantach doświadczający siebie
samego. To Bóg-Twórca, który się doskonali, tylko w różnopostaciowości, czyli
walczy sam z sobą. Patrząc w lustro, plując w nie, plujesz w samego siebie - bo, żeby
się ziemia waliła i tak będzie stał po drugiej stronie i będziesz to robił, bo już to
robisz chociaż w tej chwili tego nie odczuwasz. Dlatego nie ma czasu. Czas linearny
istnieje tutaj jako iluzja, ta iluzja miała ukazać nam łańcuch przyczynowo-skutkowy,
a doprowadziła do ogłupienia - przez co my nie rozumiemy (to się stało, tego już nie
ma, to nie my robiliśmy). W przestrzeni energetycznej czas nie istnieje, w przestrzeni
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duchowej nawet przestrzeń nie istnieje, wszystko jest jednocześnie, jednocześnie
zabijasz żydka i jednocześnie on potem będzie stał po drugiej stronie i będzie ciebie
zabijał, to jest jedno i to samo, wewnętrzne doskonalenie się, cudowny film.
Jak patrzymy na naszych to widzimy typowe krzywe paluchy, które tego nie
rozumieją, żrą się tutaj w przestrzeni fizyczno-energetycznej - ale otwarcie są taakie
duże - przychodzą i pytają o parametry. Dopóki nie ma Uświęconego poziomu jesteś kaleką życiową, jesteś zagrożeniem dla drugiego dziecka Bożego, tak jak i on
dla ciebie. Uczyli nas: mamy wzrosnąć totalnie ponad siebie, żeby panować nad
pozostałymi palcami, aby obudzić się później nie na poziomie duszy, ale na poziomie
Ducha. A doszedł tu niedawno Duch Całości - czyli przestrzeń: „nic nie muszę, ale
mogę”, i zawracasz i schodzisz w dół, bo nie możesz zostawić samego siebie w
pozostałych filmach. Gadamy sami z sobą, tylko taka to jest doskonała iluzja, że
zdaje nam się, że to nie do końca jesteśmy my sami. Kiedy się budzimy w Ciele
Nadduchowym, w Duchu Całości to jest rozmowa z samym sobą. Jak są
nieprzerobione te rzeczy ( 1-9 ) - my siejemy dramaty: ciągle jest nienawiść, fałsz.
Oni mówili „Słowo” - to jest twoje „Imię”. A kto mówi prawdę? Można tylko
czasem podpowiedzieć. Zbyszkowi kiedyś pokazali stan Jezusa - zanikły wszystkie
myśli - to była bezwarunkowa miłość, cieszyła obecność innych, choć bez
wypowiadania słów, tylko cieszył się, że ten ktoś zdrowieje, że życie będzie miał
fajne itd., było odczucie jedności, było pięknie, nie było pytań, umysł był wyłączony,
było bezmyślnie. Żaden tutaj stan nie jest w stanie temu dorównać. To jest stan
Ducha Nad-Całości. Jezus był obudzony w Ciele Nadduchowym i korzystał też z
parametrów Boskich. Tego samego nas uczą. Wszystko co dotychczas zostało
powiedziane, to doprowadzenie nas do tego stanu w Ciele Nadduchowym. Jak
pokochasz drugiego, jak załapiesz i ustawisz w umyśle to, co nam przekazują, jak w
medytacjach, modlitwach odnajdziesz się poprawnie, to kochasz wszystkich ludzi,
stajesz się miłością. Nie tracisz czasu na zastanawianie się co do ciebie płynie
- bo co może płynąć jak już tylko i wyłącznie ty przepuszczasz cały
Strumień. Niektórzy dzwonią i mówią, że cały czas już promieniują, tylko coś w nich
wchodzi cały czas.
Jak promieniujesz - bateryjka się nie wyczerpuje. Jak działamy energetycznie żeby komuś pomóc - to my się wyczerpujemy, ale Duch jest wszędzie, my tylko
uruchamiamy poprawność, to jest bateryjka, która cały czas daje i „tam” jest
ładowana: czyli bezwarunkowe otwarcie, nie ma lęku, pozwól, by wszystko płynęło,
do ciebie samego w różnopostaciowości. Ale, żeby sobie pozwolić na ten
bezwarunkowy przepływ trzeba uruchomić falę nośną. Jedyną falą przenoszącą to
wszystko i zawierającą w sobie bezwarunkowość, jest miłość. Jak ci się
jakakolwiek negatywna myśl pojawia odnośnie drugiego człowieka to jest po tobie, to
jeszcze masz dużo drogi. Nie ma znaczenia czy ukradnę auto raz na rok czy co
tydzień - jestem złodziejem. Tutaj, jak pojawiają się negatywne myśli, jestem
bandytą. Nie wiązać oceniania z poznawaniem prawdy. Kocha się, co można to
się zrobi (by pomóc, zrobić), ale to jest poznanie prawdy, uzmysłowienie sobie
zmian, potrzeby tych zmian. Natomiast jak my kogoś oceniamy, to mówimy – ty
dziadu, pokrako… widzisz jak ja umiem… - czyli jadę na tym samym wózku, to starcie
dwóch umysłów, kto lepszy.
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Jak się wznosimy - to bez względu na to gdzie jesteśmy - musimy uruchomić
bezwarunkowość. Najlepiej, żeby z tym kimś jakoś się ułożyć, coś ugrać. Kiedy od
ciebie wszystko płynie i dajesz, to nie ma myślenia o tym, bo podchodzisz do
każdego jak do swojego małego dziecka. Jest czasami ktoś taki, że go nie zmienisz ale jak ty go jeszcze nie kochasz, to o czym mowa - ćwicz we własnym domu. Mamy
wśród naszych rozpadające się związki jak i łączące się, ale jest ciągłe niezrozumienie
sytuacji, nie kochają ci ludzie wszystkich. Jest tylko walka o swoje, wykorzystanie
swojego - a otwórz raz swoje serce, a bądź raz tą miłością, to już nie przestaniesz.
Tego się mamy nauczyć.
Nie może być nienawiści, nie może być jakiejkolwiek złej myśli i energii od nas
płynącej. Jeśli w ten stan się wchodzi - a wchodzi się na poziomie duchowym, w
Duchu Całości - wreszcie to na dół całkowicie promieniuje, to wtedy mamy wpływ na
wszystkie nasze elementy, wszystkie paluszki są przepromieniowywane. Czyli jak
jakiś człowiek - gdzieś tam- swoje przerobi, to my nagle czujemy jak światełko do
nas płynie i my się zmieniamy. Tak naprawdę to jeden element nas samych w jakichś
tam warunkach, które mógł sobie stworzyć albo w których się znalazł, doszedł do
stanu, w którym nagle zaczyna czuć swoją czystą duchowość, boskość, wspaniałość,
doskonałość, dzięki czemu utrzymuje to i zaczyna promieniować, pozornie na obcych
sobie ludzi - bo przecież nie są przez niego zrodzeni - a mimo wszystko są
elementami tej samej całości tu - fizycznej, dusza tu, Ciało Nadduchowe. Ciało
Nadduchowe jak się otworzyło, zaczęło nam wszystkie lekcje przypominać,
podpowiadać o co w tym wszystkim chodzi. A Nasi tak - gloria i chwała, wielcy i
wszystkomogący, ale nic nie przerobione na poziomie fizyczno-energetycznym - a
potem jak wracają do domu to: chory sąsiad doprowadza do furii, chory małżonek
też… itd. - dwa „paluchy” nie dogadują się, bo jedno ani drugie nie chce kochać,
tylko wymagania od drugiego. Ty zrób, ja nie muszę - doskonały, wszystkowiedzący.
Pierwszym testerem jest prawdziwe kochanie - my mówimy prawdziwa miłość,
gdyż mówimy o stanie duchowym do tego drugiego człowieka - bo wtedy widzisz,
dzięki miłości - temu stanowi - jak można drugiemu pomóc i zupełnie inaczej
reagujesz.
Sprawdzić : w ilu % walczymy z sobą i w jakim % odpowiada każdy
z nas za:
- choroby ciała fizycznego,
- chorobę duszy - czyli czemu my nie jesteśmy tacy
- za chorobę ciała egzystencjalnego - że nam nie
wychodzi.
Kiedy my wchodzimy na następny poziom, nieprzerobione pasma w
nas umożliwiają dostęp innym energiom. Przez to Edenu nie potrafimy
zbudować, Drzewo Poznania i Drzewo Dobrego i Złego rozwarte ma swoje gałęzie,
wszystko tam jest dostępne, ale my jak dziurę w tym pniu zrobiliśmy tak w niej
siedzimy i tylko wylatujemy na łów -ale tu jest poznanie.
Czyli jeśli w drugim człowieku ciągle nie widzisz Boga - choćby zagubionego mamy problemy z widzeniem, jesteśmy ślepi. Te różne kody, bloki, które sprawiły, że
nie widzimy świata energetycznego i duchowego ułatwiły ciemności to co się dzieje.
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Przy sprawdzaniu „naszych” jak się choroba rozwija, to nagle jest
potężniejsza - bo z poziomu duszy już potrafi funkcjonować na poziomie
Ducha, ale nie przerobione są pasma i choroba paluszka czy którejś duszy,
doprowadza do tego, że i ciało fizyczne zaczyna chorować i osoba - która była
mocna, spokojnie z całością na wszystko patrząca - nagle nie wierzy w samą siebie,
czy samego siebie, występuje przeciwko wszystkim i ma ich dosyć, bo nie umie
utrzymać tak wysokich parametrów (trzeba być do tego przygotowanym). Należy
stosować techniki pomocnicze, pokażą gdzie kulejesz i przepromieniowanie
wszystkiego. Dzięki temu utrzymujesz moc i pracę nad sobą, u źródła się
odnajdziesz. Trzeba szybko wszystko przerobić, a nikt nad tym nie pracuje.
Sprawdzić : na jakim poziomie chcę funkcjonować, a jaki utrzymuję.
Ta różnica mówi wprost - stykasz się z obszarami energetycznymi, które się
niszczą. Objawy są zawsze takie same, czyli objawy występują na najniższym
poziomie w nas - my tutaj. Dopóki mamy ciało fizyczne, które wiąże duszę, objawy
są tu widoczne - czyli niezborność myśli, wycofywanie się, załamka, rezygnacja, atak,
agresja do siebie i do innych - czyli staczanie się. Objawy są zawsze te same u „2,5 i
25–cio, czy u 50–cio kilowców”, bo są widoczne na najniższym poziomie, czyli w nas
samych - bo tu jest (tak naprawdę) skoncentrowana nasza obecność i świadomość.
Więc przestańmy udawać, że jest dobrze (150 kilowcy) tylko zacząć robić
robotę, ma być wykonany plan: 5, 10, 25, 50-cio „kilowca”, bo inaczej, jak
będziemy w domu, zaraz przyjdą ataki - bo wchodzimy w przestrzenie, które nie
zostały wypracowane. Oni mówią jak się tu utrzymać techniką pomocniczą i Jezus o
tym mówił, ale to trzeba robić - a nie utwierdzać w niemocy, pracować – a nie
przejmować się tym. Ważne, by zrozumieć o co chodzi, żeby wzrosnąć.
To, czego nauczał Jezus, jest w książkach. Jak przyjdą te Siły, do nas, to nam
to pokażą. On wiedział, że, by ten świat zmienić, to trzeba uruchomić w
bezwarunkowej miłości drogę do innych. Inni to słabi ludzie - jeden siedzi w
więzieniu, inny morduje - system, zmiany, oni tego nie widzą. O czym Jezus mówił,
czego nauczał? Nawet w biblii są Jego słowa: „idźcie i uzdrawiajcie ciała fizyczne,
idźcie i wypędzajcie ciemność czyli siły demoniczne” i mówił jeszcze swoje, ale
kościół woalką tajemnicy to przykrył - akceptował to samo co my.
Przestrzeń trzeba całkowicie zmienić, bo jak zmienisz, wyczyścisz przestrzeń,
wprowadzisz Jasną Płaszczyznę, pousuwasz te siły - to człowiek ma szansę na to, by
się obudzić, jak go uzdrowisz, to zacznie poprawniej funkcjonować - lepsze są
wibracje. Jezus uzdrawiał nie tylko tych co idą do nieba, uzdrawiał wszystkich swoich
wrogów - bo to nie byli wrogowie tylko pogubieni. On wiedział, że ziarno zostaje
zasiane - choć uzdrawiany Rzymianin dalej mordował, to dzięki temu się zastanawiał:
jak to możliwe, żeby wróg umożliwił mu powrót do zdrowia? - po to żeby zabijał
innych? Z tym pytaniem umarł i z tym pytaniem się narodził i już był w przyszłym
życiu inny.
Cały czas była walka z ciemnością i walka o ludzkie zdrowie, o ludzkie ciało.
Tego uczył: idźcie i to róbcie. Sam by zrobił niewiele jednego uzdrawia, a iluś się
rodzi w tym czasie. Musi powstać armia, łańcuszek przyczynowo-skutkowy,
mocniejszy wspiera tamtych, a oni działają, ale muszą być czyści - a z tym było
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różnie. Była idea, było obudzenie w Świątyni Serca - a jego uczniowie pobudowali
kościoły!...?
Jezus przegrał, musiał odejść gdzie indziej, bo to nie był czas na zmiany, nikt
nie mógł tego udźwignąć. Przenicowali Jego słowa, głód autorytetu i mocy
doprowadził do tego, by nie wychodzić ludziom naprzeciw, tylko spędzać owieczki.
Piotr podium sobie z dachem wybudował, nazwał to kościołem i mówił głupoty
zapominając w ogóle o tym, co mówił Jezus. Dlatego są święci kościoła katolickiego,
patroni kościoła: bandyci, mordercy - ale na pewno nie Nasi. To było totalne zło.
My, już wiemy o co chodzi i to czego ich uczyli uczą nas, musimy iść i zmieniać
rzeczywistość, ale nie wolno zapominać, że nie jest się 25-cio i 50-cio kilowcem choć na tym poziomie potrafimy już działać.
Przychodzimy do tego paluszka my, z poziomu duchowego, czy ciała
duchowego i patrzymy: co to za jeden? a Oni mówią: twoje ciało - a czarny paluszek
to ciało, które zaraża, bo płynie to przez duszę, jesteś na tym poziomie obudzony.
Jak to uzdrowić - pokazali scenę: tam gdzie jest ta choroba -bo to jest kodtwoje imię nosi: Zbysio, Jola i to wszystko leci do ducha - to jest twoje pasmo tu i to
samo imię spływa inaczej do tego innego palca, choć on się Wiesio nazywa - ale kod
jest ten sam, DNA jest to samo, przynajmniej energetyczne, może duchowe, może
Boskie, to jest jedno imię. Wtedy z poziomu Ducha Całości działasz na źródło
uzdrawiając jednego i drugiego.
My popełnialiśmy tu błąd: jest rak, a my uzdrawialiśmy ciało, ale nie to, w
którym -jak pokazano- ktoś inny choruje na coś innego, ale ta sama wibracja
choroby. Działania takie można przeprowadzić dopiero jak jest się w Duchu Całości, a
z poziomu Ducha możesz zabrać komuś ciało egzystencjalne, żeby nie
cwaniaczyło, wchodziło w zło - bo głód autorytetu i mocy rośnie itd., wmawia
ludziom prawdę, która prawdą nie jest - zabieramy i nic mu nie wyjdzie. To jest
ochrona. Po paru latach, kiedy wszystko się sypie zacznie myśleć o co chodzi –
ograniczenia - dzięki temu zaraza poprzez duszę nie idzie na inny palec.
Na poziomie fizycznym można urabiać, ale my ślemy fajną energię. Jezus
zrozumiał o co chodzi, poszedł na ułatwienie i wszystkich kochał i odnalazł się na
wysokim poziomie, pozwolił sobie na to, by Duch Święty cały czas przezeń
promieniował, On miał ciało Chrystusowe otwarte - bo wiedział, że prędzej czy
później w Duchu Całości i tak się wszyscy złączą, będą jednym i tym samym,
dzieckiem Bożym.
Dziś dzień dziecka - może wreszcie odczujemy Ojca, na Ławkę Zwierzeń
chodźmy. Kiedyś przyszedł Jezus-Bóg, Bóg-Twórca to jest Jezus, Bóg zewnętrzny to
jest Jezus, to jest najniższe pasmo i PBZ też - zbudował nam Świątynie Serca, całe
Miasto Orin. Przecież wchodzi tam mnóstwo osób, które czyścimy - nie te co są
podłączone pod Kanał, bo sami muszą wzrastać. Gdy sami będą wzrastać, będą
trwalsi, nie będzie tyle niebezpieczeństw, nie będą się narażać będąc 5-cio
kilogramowcami na starcie z 25-cio kilowymi energiami w Energii Przeciwnej. Jak tu
dojdą to będą tacy sami mocni - będzie wsparcie Góry.
Musimy się stać jako i Jezus, cały czas bezwarunkowo kochający,
promieniujący. To jest najcudowniejsza łatwizna na jaką można sobie pozwolić.
Pytanie: do czego jesteśmy przyzwyczajeni? To trzeba odczuć, jak cudownie jest
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promieniować i patrzeć jak to co od nas idzie, zmienia całość. Ludzie wolą na swoim
postawić, podporządkować partnera - mamy takie rodziny wśród naszych. Bez pracy
nie ma kołaczy.
Przepromieniowując, będąc tą miłością, cudem, sprawiamy, że jak tylko o nas
pomyślą - coś się korzystnie zmieni. Oni mogą się pozabijać…- ale jednak wiele
fajnych scen zajdzie, jest już jakaś walka o nie - tylko przegrana, ale to wszystko się
zapisze.
My mamy być tylko jednym: ciągle promieniującą „bateryjką”. Nie ma
myślenia o tym: czy zasługuje, czy nie - oddaj to Bogu, bądź tym czego oni
potrzebują.
O czym myślisz, tym się stajesz, przestańmy w końcu myśleć, bo w
pasmach duchowych nie ma myślenia - bo się wszystko wie. Czyli oddajmy to
Duchowi, który wszystko wie - tylko intencje miejmy szczere- jak wstawiamy, niech
naszym innym lustrzanym odbiciom będzie dobrze. Przepracować od 1 do 9, bo bez
tego się nie ruszy. To, o czym Oni mówią, to właśnie zaczyna się praca nad tymi
elementami, czyli wykorzystanie modlitw do tego, by zobaczyć jak kiedyś się w ten
stan wchodziło - potem go tylko utrzymać. Celem jest światowy Eden. To co
będzie, będzie załamaniem systemu, ale żeby do tego doprowadzić to najpierw ten
port tu w nas musi być. Robię to nie dla pomników, ale cieszę się, że innym ludziom
jest dobrze, tak jak małym, własnym dzieciom - bo to dokładnie to samo.
Scena: bawi się klockami dwoje naszych dzieci, czasem jedno drugiego
uderzy klockiem w oko - a my kochamy jedno i drugie: tego tulimy, temu mówimy,
by tego nie robiło, ale jak będzie cały czas bił - to trzeba mu tę rączkę „przywiązać”,
trzeba być za wszystko odpowiedzialnym. Tego się trzeba nauczyć.
Odpowiedzialność jest tylko na poziomie duchowym. Trzeba się tu właściwie
odnaleźć - a nie wejść na chwilę, bo się nic z tego nie rozumie.
Teraz z poziomu Ducha uruchamiamy uzdrowienie X:
Po działaniach tam się poprawia, ale nie było wejścia w całkowite przyczyny.
Na ciało fizyczne działanie było w 100% - ale na zlikwidowanie całego stanu, tylko w
30%. Ona budzi się na wyższym poziomie - ale nie te myśli, nie te emocje itd.
Udało się wprowadzić ilość energii komórkowej na poziomie 900%, to jest
poziom, który umożliwia utrzymanie życia, Strumienia. W innym ciele było 70% tych
chorób i na tamto trzeba było działać. U innej osoby: w niej było 20 % choroby, a
80% gdzie indziej.
My działaliśmy tylko na to, co widzieliśmy - a to jest za ubogie. Natomiast
jak się znajdziemy w Duchu Całości - to Słowo jest Ciałem. Teraz wiemy: o
co w tym wszystkim chodzi. Jezus otworzył się całkowicie w Duchu Całości - dlatego
wszystkie elementy (palce) należały do Niego - On uzdrawiał samego siebie.
Powiedział, że będzie się stąd „zbierał”, kiedy wyrwie stąd wszystkich. Nawet jak
jakaś dusza poszła na zatracenie, na rozbicie kiedyś - i tak, to jest element, ale w
Nim, w Duchu będzie odnaleziona - czyli On doświadczy i tak wszystkiego tego,
czego doświadczyć nie mógł za pomocą tej duszy czy ciała (tu nie ma znaczenia ani
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dusza, ani ciało). My jako Duch tego doświadczamy, czyli Duch-Dziecko Boże. I tego
musimy się nauczyć.
Natomiast Synów Bożych jest określona ilość - czyli można powiedzieć ogólnie,
że wszystko to co tutaj się dzieje, od Boga-Twórcy po nas tu, to jest jedna i ta sama
Istota.
Pokazywali nam jak wygląda mózg Boga: to jest jedna świadomość, to tablica,
w której wszystko się wyświetla, ten sam kryształek pomnożony i ten sam jeden
kryształek jest częścią nieskończonej ilości Istot. Wszystko jest tutaj zawarte, a
wszystko przesuwa się w umyśle, w mózgu. To samo wzrost - jedna i tylko jedna
Istota, którą można nazwać Bogiem wzrasta i się doskonali, czyli Syn Boży, po to jest
cała Rzeczywistość. To nam pomaga tu się odnaleźć.
Czyściec polega na tym, że tam funkcjonujemy cały czas doświadczając
jednego i tego samego: tu cię biją - ty bijesz, aż ci się to w końcu znudzi, żeby w
końcu z tego wyjść i doświadczać znowu czegoś innego.
Uzdrawianie.
Sprawdzić: - do ilu % organów mamy dojście,
- potem do ilu % choroby mamy dojście - czyli na
poziomie fizycznym czy energetycznym,
- do ilu % tych cząstek mamy dojście.
Mogę uzdrowić to, do czego mam dojście. To były nasze częściowe porażki, bo
choroba była już na innym poziomie albo duszy albo ducha.
Przyczyną choroby (jak to mówimy często) jest to, że byliśmy kiedyś źlialbo jesteśmy- i własny Duch nas opętuje, ogranicza, żebyśmy się czegoś
nauczyli. Albo w życiu coś nam nie wychodzi - po to, żebyśmy zgubili
ścieżkę losu.
To sami sobie mówimy: przeżyjemy to, co i tak przeżyć musieliśmy. Mamy
utalentowane dziecko, ale nie chce pójść w tym kierunku, chce robić coś innego - to
są ograniczenia, ale po latach przeżyje to, co i tak przeżyć musiało.
Teraz wyobraźmy sobie Ducha, który wiele wie i stosuje wobec swojego
„palca” takie ograniczenia - wtedy to staje się zrozumiałe. A my z tym walczymy żeby to zrobić trzeba działać, z poziomu nadmuchowego - a to się dopiero otworzyło.
Działanie: uzdrawianie X,
ono niemożliwe jest bez bezwarunkowości, pomagamy sami sobie. Łamanie
choroby, by zaczęło się zdrowienie w całości.
Sprawdzamy na ile % zadziałaliśmy:
- gdzie jest punkt łamania choroby ( tu koło 60 % ).
- ile % choroby jest w osobie, bo choroba może być tylko w
określonej osobie.
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Mamy różne poziomy głębi. Jak jest 5 poziom głębi - to choroba jest zawarta
nawet na poziomie duchowych. Jezus działał z 6-go poziomu - bo to poziom duchowy
- i Mu to wystarczało.
Poziom 8 to - jest zamknięcie naszej obecności tu, nie można tego
poziomu - będąc w ciele - przekroczyć. To jest poziom Zeusa. Jeśli choroba jest na 1
-2 poziomie to jest fizyczno-energetyczna - i uzdrowienie zależy od naszej mocy.
Sprawdzamy: ile tej choroby należy do niej, w % ( osoba X ).
Wejście musi być w chorobę. Działanie uruchamiamy z całości siebie uruchamiając całość. Sprawiedliwość Boża działa tak, że tylko stamtąd można
zadziałać – to co mamy przerobione jest udostępnione, wejście mamy takie, jakie
sobie wypracujemy. Zawsze trzeba chcieć, by było jak najlepiej (czasem jest to
pseudoporażka, bo wynika z tego pewna nauka.
Po działaniu sprawdzamy: ile % na pewno fizycznie się poprawi - nie brnąc
w iluzję, odczytać prawdę, by wiedzieć, gdzie szukać rozwiązania.
Widzimy, że choroba ma inny obraz przez to, że jesteśmy połączeni z innymi
elementami. Jak my, za zgodą Góry -czyli Ducha Całości- jak my się w chwili
szczególnej budzimy, to jesteśmy w tym stanie – wówczas to my, za Jego zgodą
możemy działać.

Jezus mówił: w tym działaniu „Ja i Ojciec jesteśmy Jedno”.
On miał obudzoną świadomość na poziomie Boga, a Bóg odczuwa jedność już
nie z ludźmi, ale ze wszystkim: zwierzątkami, murami - za Całością. Trzeba tak
zadbać o swoje środowisko, by było ekstra. Mówią: pokochaj - to pokochaj. Nie
unikniemy pracy nad sobą.
System robi wszystko, by ludzie się niszczyli, przechwytują pracę. Góra mówi:
pieniądz to najgorsze dziadostwo - a dla szatana to lepszy wynalazek niż religia.
Bank - symbol szatana.
To trzeba rozumieć w sobie i chcieć, żeby innym było lepiej. Jak wejdziesz w
kochanie, cały we współodczuwanie, to poczujesz ból w tym jego/jej zagubieniu,
zrozumiałem/am to, i będę o niego/nią dbać.
Osoba Y - Sprawdzamy: w ilu ciałach jest umieszczona choroba
mamy tu 3-ci poziom głębi.
Oni mówią: przestań kombinować i mów o co ci chodzi - tylko daj
nam to działanie, bo nie wiesz co robisz człowieku! - A u nas zarozumialstwo.
Poprzez Chrystusa mamy dostęp do każdej cząstki Duchowej, kiedy
uruchamiasz stan kochania, to Chrystus w Duchu się uaktywnia, a potem od mocy
całości zależy co się zmieni, ale wchodź na szczyt drabiny - czyli tam, gdzie jest Złota
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Kolumna, to Światło. To tak jakby za plecami działało w tobie, wchodź na najwyższe
piętro, na nim się obudź i działaj.
Góra podpowiedziała :
„Tym więcej działamy im większą jedność z danym człowiekiem mamy”.
Pokazali nasze Imię - jak to jest. My, tutaj, ustalamy zgodność między nami
(na poziomie fizyczno-energetycznym). Jeśli ktoś zmienia się, zaczyna niszczyć innych
itd., a my pozostaliśmy tacy, jacy byliśmy - to zgodność ta przestanie istnieć zgodność po imieniu, po jedności, maleje.
Tu można sprawdzić:
- jaki poziom zgodności trzeba osiągnąć z tą drugą osobą, żeby
zaczęło być zdrowienie
I wszystko tutaj mamy: mówimy o działaniu, żeby chorobę wyeliminować czyli Mocy Całości - jaki poziom zgodności trzeba tu mieć, by kogoś uzdrowić.
To kasuje wszystkie odczyty - wiemy o co chodzi. Tu zgodność była 50 %, a
musi być 80%, by choroba ustąpiła.
Ta podpowiedź - co do tej zgodności - jest naprowadzająca na sceny.
Ponieważ już te pasma są w nas zawarte postarać się wejść w największą przestrzeń,
na najwyższe poziomy i odnaleźć tam tego, kto zaczął przygodę z życiem, zejściem w
Rzeczywistość, tego Syna Bożego, zobaczyć jaki był/była i popatrzeć na dół - co się
dzieje z jego/jej duszą, ciałem i wspólnie zadziałać.
Słychać: pomnażajcie się - czyli jak chcemy coś zmienić, żeby było pięknie,
to ta idea musi być pomnożona.
W Warszawie pokazali to na przykładzie kropelki fali wody. Czasem kropelka
nie do końca wie jakie są cele, co by chciała, ale i tak fala ją unosi. Ta kropelka
zapomina o jednej rzeczy: jak się podda Woli Wyższej, to nie jest łamana
jej wola - tylko ona się budzi w większej prawdzie.
Jak my się budzimy na poziomie Ducha to nagle rozumiemy, że ta fala, to
czym ona żyje to jest to, czym my chcemy żyć i znika opór. Ta kropelka wody
przestaje żyć innymi pobocznymi rzeczami np. zainteresowanie krabem - tylko tym,
poddała się i nagle się zmieniła, już np. nie chce kraść itd., czuje, że te zmiany są
ekstra. Wtedy jak się budzimy na tym poziomie, to zaczynamy łapać, że wszyscy
ludzie np. w tej wsi będą fajni - może za 100 lat, ale to się stanie. Roślina pada, inna
z prochu powstaje i powiększa się - ale my z boku stoimy i co ona rośnie, to w nią
wskakujemy i ciągle tego doświadczamy.
Trzeba poprawnie spojrzeć na „karmę”, a to, że cierpimy - bo badziewie
robimy - sami tworzymy, trzeba to zmienić, szybko zbudować. Czyli jak się poddamy
tej generalnej woli, to nagle chwytamy moc Całości, całość tej fali. To, co ona zrobiła
na poziomie Ducha - to jest już pierwsze otarcie się o falę, bo tam jestem ja i ja tylko
robię w tej chwili to, czego chce fala, a fala chce harmonii, szczęścia każdego
człowieka, obudzenia się, jest bezwarunkowa. Fala nadrzędna widzi finał i początek
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Całości, Syn Boży powstał, Syn Boży do Domu wróci. To się mówi i pod tym kątem
działa.
W bezwarunkowości kryje się siła - tylko trzeba ponad siebie wzrosnąć, a więc
i ponad drugiego człowieka, tego duszebno-fizycznego, biorąc też jego pod uwagę.
Czyli ta fala i tu wtedy: „sprawdź gdzie jesteś, a zrozumiesz co możesz”.
Moc Całości - ona wpływa na Rzeczywistość (skala) i kiedy się Rzeczywistość
włącza - wchodzi moc działania.
Tu mamy przekonanie siebie co do bezwarunkowości. Już nie ma, że to obcy
człowiek itd. - wtedy Całość się włącza, bo pozwalasz na zaistnienie tego, co zaistnieć
powinno, nie pytając, ufasz. Ufasz temu, że porządek rzeczy jest lepszy. Kropelka
ufa, że ta fala, której jest częścią wie więcej, lepiej, pozwala na to, bo wie
o co chodzi, pozwala to być wspólną siłą, która kruszy skały, ten opór.
Modlitwy są po to, żeby to odczuć, żeby nie stawiać oporu przy przepływie tej
siły. Pamiętajmy też, że fala nie zrobi nic przeciwko tej kropelce, to musi być wspólna
Świadomość i wspólna Obecność, to zaufanie.
Radość i Światło musi być zawsze (przy działaniu).
Pokazali Ojca, który klęczy i się cieszy, że dzieci wróciły, że się obudziły - i
to był Jezus.

Modlitwa 1 – Ojciec Jezus – skrót :
Głos: nie umierajcie i tak jesteście żywi - ale kulawo, czyli potykamy się, nie
widzimy, żyje się iluzją doskonałości, możliwości. Jest scena z ekranem, kinem.
Wchodzimy w światło, jakby śmierć nastąpiła i wznosimy się ku światłu.
Pojawia się Jezus, ten kto Go widzi –mówią- niech do Niego bieży, by się
przytulić, jak do Ojca. Odczuć, że to prawdziwy nasz Ojciec, bo tak jest. Opuszczamy
to kino i poznajemy realia tego duchowego świata i tego co robimy doskonaląc się tu,
w paskudnej Rzeczywistości, którą niedługo zmienimy. Nie są jeszcze uruchomione
emocje, wzruszenia - to przygotówka do czegoś większego.
Zbyszek widzi Jego dłoń: wielką - bardzo starego człowieka, z wielkim
pierścieniem złotym, z niebieskim kryształem jak szafir. W środku tego oczka jest
kolejny pierścień. To jest dłoń totalnie zapracowanej Kosmicznej Istoty, ta praca ma
kosmiczny wymiar czasu. On czeka na swoje dzieci, na chwilę, w której te dzieci Go
odnajdą. On bardzo się cieszy, że może to dziecko dotknąć, przy sobie ujrzeć. On się
cieszy, że do Niego przyszliśmy. On wie, że to co jest w nas i tak zniknie, ale ta
chwila jest niepowtarzalna. To, co w tym, życiu będzie wykonane - ziarenko, czy dwa
- będzie wykonane w następnych wcieleniach. Musimy robić swoją robotę po to, by
wszystkie dzieci mogły Go ujrzeć, wszystkie ludzkie oczy na tej planecie, by nastał
ten dzień, kiedy każdy pozna prawdę o Nim i o Jego Ojcostwie, a więc i o swoim
własnym pochodzeniu.
Ta wibracja, która jest nie opuszcza nas, toczy się.
Koniec modlitwy
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Modlitwa 2 – skrót :
Pokazują nasze początki w świecie energetycznym, to nieustająca walka. Do
tego chce doprowadzić ciemność. Starają się z tego świata uczynić prawdziwe piekło.
My to taka zgraja: zabijanie się, knowania. Czarną energię wysyłamy w przestrzeń.
Ten model działa w wielu miejscach na świecie. My musieliśmy też takie coś zaliczyć,
żeby wiedzieć z czym się ścieramy. Są lepsze, gorsze miejsca na tej planecie, ale to
nie jest to, co chcą nam zgotować.
Pokazują wysoką postać, która płynie. Jak rozciąga ręce - tam są
wprowadzane zmiany: powstają białe domy, katedry, gdzie człowiek przychodzi
uczyć się ciszy. Istota ta pokazuje tylko model świata, ale bez ludzi on nic nie znaczy,
to ludzie muszą to wszystko zbudować, a więc ten model czegoś, musi być w nich
zawarty.
Odczytać w ilu % ten model jest już w nas zawarty - Eden - i w ilu %
nami on już promieniuje, to jest prawda o nas.
Eden żeby wprowadzić, to trzeba być w Duchu obudzonym, bo Eden ma
wymiar fizyczno-energetyczny, to nowa Rzeczywistość w starej, nowy plan tego co
my znamy - czyli mówimy o nowej Rzeczywistości fizycznej. By móc to zrobić, trzeba
się obudzić w swoim duchu, w świetle (jak Oni mówią). Tam Ojciec, który przychodzi
ma postać Ducha – Ducha Całości. Czy to jest Jezus, czy typowa postać Ojca, nie ma
znaczenia - bo jest to zawsze coś, co nas ukoi, nam pomoże odnaleźć ścieżki
(poplątane). My żyjemy tymi ścieżkami, tym splątaniem zapominając o tym, że w
ogóle na ten węzeł gordyjski nie trzeba zwracać uwagi, po co go rozwiązywać,
wystarczy popatrzeć przed siebie, na to co chcemy, by się stało.
Głos: kto wam powiedział, że jesteście tu mile widziani ?
Głos drugi: to zapytaj ich samych.
Znowu: czy chcecie wy tutaj przebywać? tu gdzie jest wszystkomożliwość? gdzie
znaczycie tyle, co jeden palec? gdzie nie możecie rządzić, być wielkimi? - przecież też
musicie zaliczyć poziom króla, władanie, poznać jak ludzie słuchają, jak mogą się
obudzić w pewnych strukturach, systemach, też musicie to zaliczyć, to bardzo ważne.
Głos drugi: mów dalej, czego chcesz ich nauczyć: rządzenia? tego, byś był obecny
przy nich?
Tą sceną podpowiadają nam - jeśli się budzisz na poziomie duchowym, to
musisz wiedzieć, że przy człowieku są dwie siły: i dobro i zło (anioł i diabeł), oni obaj
podpowiadają. Trzeba nauczyć ludzi dokonywania wyborów - a nie tego, że zabijesz
jeden głos. Jeśli zabierzesz ten jeden głos, człowiek na dziś stanie się świętym, ale
lekcje będzie musiał odrabiać. Trzeba uruchomić coś takiego, by umożliwić mu
wzrastanie, poznawanie prawdy i słyszenie jednego i drugiego, ponieważ one są
wartością podrzędno-nadrzędną - czyli są u góry i u dołu, dzięki czemu człowiek
może dokonywać wyborów. One go naprowadzają na różne rozwiązania. Gdyby był
jeden głos - zawsze byś omijał kałużę, gdy są dwa - to nie dość, że wejdziesz w
kałużę, ale nawet możesz w niej kogoś utopić, innego do tego wepchnąć, poznać jak
to może być.

202

Skrypt warsztatów autorskich Z.J. POPKO rok 2013 © www.popko.pl

Mówią o poznaniu - ale nie w degradacji, w niszczeniu. Ale jest forma
poznania całkowitego, która musi być w nas zapisana. Mówią: „ścieżki losu plączą
się nam, kiedy jesteśmy gotowi na zmiany, możecie już wybrać jedną
ścieżkę, słyszeć tylko jeden głos, ale nie możecie obrażać się na tych,
których prowadzą ciągle dwa głosy. Nie wolno tego drugiego głosu
ograniczać, natomiast możemy wzmocnić Światło w drugim człowieku”.
Tak jak rodzic mówi dziecku: nie bierz udziału w tym przedsięwzięciu, bo jest
ciebie niegodne - ale nie zamykamy mu drogi do tego doświadczenia, ale pomagamy
mu z tego wyjść. To jest doświadczenie rodzica.
Natomiast tu, ten poziom, to jest doświadczenie rodzica duchowego, czyli
Istoty, która rozumie co się z ludźmi dzieje, czemu jest im trudno, akcentuje ich zło,
zagubienie, jak u Boga - którego szukają - czyli pełen plan doświadczeń. Dzięki temu
nie wchodzimy w negatywne wibracje widząc niewłaściwe wybory. Natomiast sami z
siebie możemy pokazać właściwe wybory, właściwą drogę, wzmocnić ją w drugim
człowieku i pozwolić mu nią iść. Nie możemy zabierać drugiemu człowiekowi
doświadczenia.
Jeśli będziemy skupiać się na złu, to ono i nas przeniknie, wtedy dojdzie do
starcia dwu sił, zaognimy sytuację, zło się będzie rozprzestrzeniać. Oni mówią, by
postrzegać wszystko jako wybór - który może został dokonany, a
jednocześnie jako wybór - który może zostać zmieniony. Nie wolno nam
kłócić spokoju i równowagi duchowej. Bez względu na to co się dzieje, mamy tylko to
widzieć i na spokojnie podpowiadać jak by to zmienić.
My musimy odnaleźć się w prawdzie duchowej, która zakłada, iż tam na dole,
w przestrzeniach fizycznych i energetycznych jest ciągle zamęt - i czekać cierpliwie
na czas, w którym można za obopólną zgodą coś ze zrozumieniem naprawić.
Bóg niczego nie naprawia - On to zmienia.
Jeśli coś wzrasta, ale w pewnym momencie rośnie bokiem, niekorzystnie - to nie
naprawiajmy jej, bo tylko ją naprawiamy, a nie to coś i to co z pozostałymi się dzieje.
Trzeba zmienić zasady.
Jak Kowalski się gubi, zmienić to nie zabraniając mu słyszenia obu głosów.
Uświęć go, obudź w nim więcej jego Boga, zmień to nie zabraniając mu słyszenia
obu głosów. Uświęć go, obudź w nim więcej jego Boga, zmień coś w poprawności
Bożej, nasączając to Światłem.
Prawa duchowe, prawo Boskie są gwałcone z przestrzeni energetycznej. My
mamy przywrócić równowagę, wprowadzić Ład Boży, harmonię, dzięki czemu te
prawdy w doświadczeniu będą poznane. Przestać przejmować się tym co jest i
chcieć, by było lepiej.
Głos Szatana zawsze zabija Światło.
By nie popełnić błędu mamy widzieć wszystkie Istoty jako te, które są z innej
Rzeczywistości. To wyjście z energetycznej Rzeczywistości (poprzednia
modlitwa), wejście do tamtego Świata w Świetle - ma być stałe.
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Mamy zapomnieć o całym zgiełku wzrastania, mamy tu tylko się odnaleźć i
stąd wszystkich widzieć - ten Dom Swój ma przez nas promieniować na zewnątrz. Tu
widzimy czystego Kowalskiego, widzimy wspaniałą Istotę, która wzrasta.
Jeśli w ten sposób będziemy postrzegać sąsiada, partnera, on się bardzo
szybko pod naszym wpływem zmieni - bo my dotrzemy do jądra duszy,
Ducha i jądra Synostwa Bożego, dzięki temu będzie chciał się obudzić.
Widzieć w niebie każdego człowieka.
Od dziś mamy widzieć we wszystkich Istoty Duchowe, które doświadczają
życia, wzrastają i uczą się życia - co nazywamy popełnianiem błędów. Musimy w
pełni zaakceptować to, co istnieje, ale być sobą, dzięki temu, że będziemy widzieć
wszystko, jako coś, co się zmienia, wzrasta, doskonali, będziemy mogli temu nadać
większe przyspieszenie.
Mamy być niewidocznym przypomnieniem innym kim są, skąd zeszli i co się
stało, że tutaj są. Musimy naszą obecnością wprowadzić Eden, bo w tym Domu nie
zamieszkamy sami. Więc nie obrażajmy się za nasze role, które noszą inne imiona na
poziomie fizycznym - bo na poziomie energetycznym wiele tych imion mamy
wspólnych, na poziomie duchowym tym bardziej, a w Bogu jest jedna postać.
Od dzisiaj musimy patrzeć na Całość, która tutaj jest, jak na świat zbudowany
ze Światła, wtedy Światło będzie nam i innym cały czas towarzyszyć.
„Bądźcie domem dla nich, bądźcie schronieniem dla nich, a Bóg
wybaczy im wszystko to, czego i wy wybaczyć ciągle nie jesteście w
stanie.”
Przyzwyczajając się do bycia Światłem dla siebie i innych, pokonamy, przy
okazji, jakiś próg własnej niedoskonałości. Czyż i te osoby nie należą do Ojca? czyż i
Ojciec nie czeka tęsknie na chwilę, w której ich utuli kojąc ich ból osamotnienia i
własny? czyż tylko Ojciec jest zarezerwowany dla nas - bo w tej szczególnej chwili tu
się spotkaliśmy i potrafimy momentami się wznieść i Go odczuć? Umożliwijmy im
wzrastanie -a nie wynośmy ponad nich- by mogli doznawać tego, co my w tej chwili,
kiedy mogliśmy się przytulić do Jezusa. Umożliwimy im to samo, otwórzmy im drogę
do Nieba, by doświadczyli tego samego, by budzili się w prawdzie, by szli drogą do
samego siebie. Chciejmy, by to zaczęło się dziać i nie spodziewajmy się za to
nagrody, podziękowań, bo myśląc o tym będziemy się staczać na poziom
fizyczno-energetycznych układów. Nagrodą będzie wspólny uścisk. Zamiast
zabijać się na wojnie można się wspólnie bawić. Potrzeba radości, braterstwa,
przeżywania, wspólnego kochania, bo to jest siła napędowa, dzięki której człowiek
chce zmieniać wartości zapisane w umyśle, móc się przeprogramować.
Tylko z wyższego poziomu można wprowadzić zmiany na poziomie
niższym.
Więc mamy cały czas być w Domu Swym, mieć towarzystwo i obecność Sił
Wyższych tylko i wyłącznie po to, by nic się w nas ku spadkowi nie zmieniło.
Jesteśmy w Wieczerniku, siedzimy za stołem po drugiej stronie i obserwujemy
pojawiających się tu. Tu widać ludzi (wielu), którzy potrafią wznieść się tutaj w
swojej wewnętrznej modlitwie, w medytacji.
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Jest wiele dróg prowadzących do Nieba, a wszystkie one zaczynają się w sercu
i umyśle człowieka. Jak będziemy na nich właściwie promieniować, to sprawimy, że
będzie im łatwiej się w tym odnaleźć. Synostwo Boże jest jedno i w Dzieciach Bożych
powoli będzie się ono budzić (nie będzie potrzeby korzystania z podpowiedzi
diabełka).
My, stąd pozwalamy, by to światło, które jest w Złotej Kolumnie - ten
Chrystus, który w Jedności, w całości ujmuje Wszystkość, zwany wtedy Duchem
Świętym - by to, będąc w dole naprawiło Całość.
W drodze do Ojca zróbmy wszystko, by pomóc innym, pozwólmy, by to
Światło, w którym jesteśmy, im pomagało, by zaprowadziło ich do Domu, że Dom
istnieje.
Z tego stanu nie wolno nam wychodzić (wyobrazić sobie plastikowy dom, w
którym jesteśmy), te stany duchowe muszą nam cały czas towarzyszyć, w nich być
obecni, nie tylko świadomością w nie wchodzić. Wtedy wszystko co najlepsze w nas
będzie płynąć do innych.
Oto Dom, który jest w nas, do niego zapraszamy innych. Tu dając ten sam i
dla nich. Możemy, w uzdrawianiu, taki Dom nałożyć na innych, on nie zniknie jeśli i
mój nie zniknie.
To była samopoznająca się modlitwa (w odniesieniu do nas).
Koniec modlitwy
Sprawdzamy skuteczność modlitwy - gdy stan jest utrzymany i gdy nie.
Działania duchowe mają swój wymóg, jest zapis i trzeba go utrzymać, stan
musi być utrzymany, wypadamy, nie ma takiego działania.
Gdyby Jezus nie utrzymywał tego stanu, nie byłoby tego, co zrobił. On był tym
stanem (uczą nas: jesteś kochaniem, działaniem itd., Drogą, Prawdą… cały czas).
Musimy odnaleźć się w byciu mocnym, to nie wymaga pracy jeśli cały
czas będziemy aktywni, czyli obecni w przestrzeniach duchowych (do tego
się można przyzwyczaić).
Trzeba uczestniczyć, odczuwać radość z tego, że ktoś zdrowieje (jedność).

Modlitwa 3 - skrót :
„Nie uznaje swojego pochodzenia ten, kto krzywdzi inne dzieci Boże”.
Doświadczmy wszystkiego na poziomie dziecka Bożego, jeśli krzywdzimy kogoś - to
zaprzeczamy jego pochodzeniu. Kiedy krzywdzimy drugiego człowieka to tak, jakby
podejść do Jezusa i obciąć Mu nogę (rękę). W myśli, słowie i czynie zabijając Boskie
pochodzenie w tym kimś, nie dając mu prawa do odczucia Synostwa Bożego
automatycznie robimy to samo sobie samemu.
Kiedy widzimy ukrzyżowanego Jezusa w kościele, to my dźwigamy ten
sam krzyż. „Jeśli jeszcze On nie został z krzyża zdjęty - a to jest symbol
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istnienia systemu - to znaczy człowieku, że nie pojmujesz tego co się dzieje i od
chwili swojego urodzenia uczestniczysz w dramacie, w czarnym misterium”.
Każdy z nas idzie do krzyża i ściąga Jezusa, w kościele, do którego chodził.
Jest słaby, wymaga uzdrowienia - do tego możemy zaprosić Boga. Odcinamy się od
Boga każdą myślą, słowem i czynem (niewłaściwym). Oni mówią: to co było
potraktuj jako przeszłość, odcinamy czarną kreską, to co w dole znika, a teraz jest
nowe, budzi się Syn Boży, Dziecko Boże, brat Jezusa. To, że źle robiliśmy nie może
czynić nas słabymi - bo w środku, na najwyższym poziomie ciągle jesteśmy mocni,
wszystkomogący. Tamten proces nauki, błądzenia niech nie przyćmiewa tej mocy w
nas.
Jezus mówił - by przez nas zwierzęta nie cierpiały.
Jest w tym świecie tyle wspaniałości, które Bóg dla nas wyczarował. Mnóstwo
rzeczy na tym świecie jest przygotowanych do tego, by być białą, świetlną skrzynką
Pandory, wystarczy zechcieć, by zstąpiło, by przyćmiło ciemność, która tutaj jest, by
ludzie się obudzili, przetarli oczy i zaczęli wszystko widzieć. Dary już są przygotowane
(przygotowywane) - są tacy, którzy z nich korzystają, częściowo korzystają i tacy,
którzy nie korzystają, bo walczą o przeżycie.
Są Istoty, które przygotowują nową Rzeczywistość. Powinniśmy aktywnie
współuczestniczyć w tym co, już następnym przygotowali, te zmiany się zaczęły.
Naszą rzeczą jest, by właściwie dotarło do ludzkich umysłów, by obudziła się w
nich Świadomość.
Mamy przestać zwracać uwagę na zło tego świata i zacząć zwracać
uwagę na to, co jest już obecne, na dary, które już funkcjonują (TV,
samochód, Internet, medycyna). System to reglamentuje, ale jak się obudzimy
będzie dostępne dla każdego. Raz na zawsze zapomnieć o cierpieniu, o krzywdach,
widzieć - ale nie skupiać na tym uwagi. Żyć nową Rzeczywistością, by to było przez
nas przenoszone. Ta Rzeczywistość, te dary to jest aktywne i to żyje - jest jak żywe
Chrystusowe ciało. Dar od Boga dla ludzi, nowa Rzeczywistość, szczęście, zdrowie i
radość. To już zeszło między nas.
W piersiach mamy coś, jakby sztylecik nas przeciął, to zaczyna w nas jaśnieć,
serce (duchowe) zaczęło promieniować. Pokazują serce. U każdego, u kogo
uruchomimy serce - to ono zacznie bić też w nas i kawałek po kawałku odzyskamy
swoje własne.
Pozwalamy tej nowej Rzeczywistości w nas obecnej - to tak jak ona już jest,
ale potrzebuje emisariuszy - by schwytała ich i z nimi, będąc ich częścią, a oni jej,
razem będzie wprowadzać Nowe. Niech to nas przenika (kto tego chce) dalej, bo ta
Rzeczywistość to jest jeden, wielki, Boski plan, zechciejmy być jego częścią. Niech ta
fala porwie, by nie być kropelką, niech nas to prowadzi.
Ulegamy temu, kto ma odwagę. W ten sposób stajemy się Obecni, a
Świadomość podąża za Obecnością, to skoro my jesteśmy tu już Obecni, to
znaczy i tu funkcjonujący. Patrząc na świat będziemy widzieć tylko zmiany ku
lepszemu. Czekamy na Królestwo Niebieskie i pozwalamy, by Jego plany, Jego moc,
Jego założenia stały się tu Rzeczywistością.
Koniec modlitwy
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Teraz nie ma myślenia o wojnach, innych rzeczach tylko o tym, że wszystko
już się dzieje i czas najwyższy w tym uczestniczyć. Wszystko już zaczęło działać, a
my mamy być częścią tego. Dary są, my jesteśmy, jesteśmy programem nadawczym.

Modlitwa 4 – „Śpiew Boży – muzyka sfer” - skrót
Jest coś, co przenika tych, którzy na to zasłużyli lub są zdolni do udźwignięcia
czegoś. Jest wibracja, której my nie słyszymy. Ten śpiew, ta wibracja od pewnego
progu wszystko przenika - im wyżej, tym silniej działa.
Ciało Chrystusowe umożliwia bycie Obecnym. Kiedy wzrastamy,
podążamy do Boga zaczynamy być świadomi pewnych rzeczy, dzięki temu
to, co jest na różnych poziomach jest przez nas rozszyfrowywane,
odnajdujemy się.
Każdy poziom ma swoją charakterystykę i to jest możliwe dzięki tej strukturze.
Dzięki temu możemy wprowadzać zmiany, tak jak byśmy dostawali prawo do zmian,
w przestrzeni. Chodzi o siłę oddziaływania, tworzenia wiązań, połączeń.
To przenika Wszystkość i Stwórcy schodzą po tej linii, a Twórcy jakby są ta
chwilką. Orzeł z czymś walczy - z niewidzialną siłą. Pozwólmy, by zostało zrobione
to, co powinno być zrobione.
Ta moc sprawia, że śpiący Rycerze w Ślęży już zaczynają budzić się, skały
zaczynają pękać. Budzi się jakaś nieznana nam świadomość, jakby to była
świadomość kosmiczna, jakby ta energia była energią spajającą, siłą kosmiczną czyli
czymś co stoi ponad Ciałem Nadduchowym, w którym owo Ciało Nadduchowe może
się przejawiać - jakby to była przestrzeń, w której ono funkcjonuje. Duch jest
zawężony, to jest jakby całością.
Im więcej zła i znieprawienia w nas jest tym mniej możemy zrobić dzięki czemu siebie ratujemy (taki zawór bezpieczeństwa).
Teraz zaczynamy budzić się na takim poziomie, który utraciliśmy. Będzie na
stałe jeśli będziemy utrzymywać poziom - to od nas zależy. Ten, kto się tu odnajdzie,
to pracuje - tu się tworzy, zmienia, zmaga.
Tu rodzi się odpowiedzialność czyli świadomość tego, że trzeba to
dźwigać, dopóki ktoś inny nie przyjdzie i wyręczy. To stan, w którym się
chce, by było to tworzone i utrzymywane.
Jest tu dostęp jakby do plasteliny (w przypadku leczenia), z której coś się lepi,
ona jest już w człowieku zawarta. Każdą cząstkę, atom, wszystko co
kiedykolwiek istniało można sprowadzić do początkowego elementu, do
kryształka - z którego budowane są później elektrony, jądro itd. To tu, jest
dojście do podstawy - a to jest w człowieku zawarte. Uzdrawiając
drugiego, budzimy tę plastelinę w nim - to co w nim jest i nadajemy temu
wzór. Tyczy to jakiegoś DNA kosmicznego, przestrzennego. To jakby
uruchomienie mocy twórczej, aktywowanie Nowego.
Pokochanie własnych, wewnętrznych progów umożliwia intensywniejsze
działanie. Wyrośniecie ponad to, co już w nas było.
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Umiejętność czy Stwórcza, czy Twórcza, ludzka, to poziom mocy
sprawczej, a moc sprawcza należy do PBZ, a PBZ to element, który wynika
z Prawa Zmian.
Ten dźwięk umożliwia korzystanie z mocy sprawczej. Ktoś, kto go słyszy,
automatycznie wie, czuje, odczuwa, że ma prawo do wprowadzania zmian. To
magiczny dźwięk.
Tu chodzi o 5-ty poziom głębi i na tym poziomie wreszcie zadziałamy:
1- poziom fizyczny,
2- poziom energetyczny,
3- poziom duchowy,
4- poziom ponadduchowy, czyli Duch Człości,
5-ciało kosmiczne i tutaj mamy Stwórcę - czyli już pierwszż moc
sprawczą. Na tym poziomie głęb zaczynamy się budzić w całości
swojej Istoty.
Będą zachodzić w nas zmiany, ale w nieznanych nam cząstkach - nas samych
(mówią nam: 40%, bo reszty nie potrafimy osiągnąć). Te zmiany będą
zachodzić na wyższych poziomach. Skoro chodzi tutaj o ciało kosmiczne - taki nasz
element - to na ten temat nam nic nie wiadomo, w odczuciu, ale tutaj będzie to
budzenie i to umożliwi wpływanie tu na wiązania przestrzenne, czyli moc sprawcza
wpływa na nie (można rozdzielić, złączyć atom, zmienić postać), nie musimy wiedzieć
jak.
Ten śpiew, głos, muzyka sfer drga w każdym atomie, w każdej cząsteczce,
śpiewa całe ciało.
To co teraz pokazują to umiejętność wprowadzania zmian w dekoracji, ciało
fizyczne jako dekoracja, krzesło. Rak w ciele to dekoracja i Obecność i Świadomość
nasza - czyli Istoty, która jest w ciele fizycznym, czy też obecność istnienia tego
żywego ciała - to jest jeszcze co innego.
To co Oni teraz tworzą - to zmiany w dekoracji. Natomiast umiejętność - bo
już dusza, całość tu funkcjonuje - to zostało dane. Czyli to jest coś takiego
sztywnego. Pokazują człowieka bez ręki, ale człowiek już jest, dusza, obecność już
jest, a ty możesz dzięki temu rękę odtworzyć. To jest moc sprawcza tycząca się
„martwych elementów”, podstawowych wiązań. Natomiast życie to jest Ruch, to coś,
co łączy Obecność, Świadomość z tymi „martwymi” elementami nadając całości
formę Istnienia.
Działają na fizyczne mózgi. Pewne części niektórych komórek fizycznych w
mózgu jakby miały podjąć nową funkcję czyli umiejętność tutaj, jak byśmy mogli
nadawać program tu - to co będzie w nas na zewnątrz, to co na zewnątrz będzie w
nas, takie stricte fizyczne połączenie. Dzięki temu energia wroga nie będzie w stanie
w ogóle wejść, jakby na początku była degradowana czy rozproszona. Jest to już
obowiązujące w całej Rzeczywistości. Przestaliśmy odczuwać wrogie energie przynajmniej w tej chwili. To jest tak, jakbyśmy w tym stanie, nie podlegając
wpływom innych, którzy ściągali w dół, matali nas - jakbyśmy w końcu mogli
dostrzec to, co było łamane, możliwość samorealizacji. Nagle budzi się to – mogę
(np. mogę z byłym mężem wypić kawę). Realizuję nowy plan, nie ma ograniczeń.
Możemy realizować to, o czym dotychczas nie marzyliśmy. Nagle wszystko jest
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możliwe, możemy realizować to, co chcemy, nie ma przeszłości. Otwiera się
możliwość wszelkich zmian we własnym życiu, obfitość w działaniu.
Nic nie musze, mogę to co chcę.
W Mieście Zwycięstwa, które jest planem dla Edenu - przygotowanym wzorem dla
Edenu - który się przejawi w świecie fizycznym, jest magiczna latarnia. Ona
przypomina Złotą Kolumnę, albo Głowicę - i to Światło, które tam bije zaczyna być w
naszych głowach. Nasz mózg jest tym światełkiem. To światełko w naszej głowie
samo powstaje. Jest połączenie tej głowy czy Światła z Kolumny. To tam - a ta nasza
głowa jakby miała wspólny kanał, ale niewidoczny. To tam i to tu, jakby jedno i
drugie zostało zatopione w gigantycznej przestrzeni. To znaczy - jakby jeszcze na
niższym poziomie było pierwotne, potężne Boskie Światło, ono się pojawia w Głowicy
i naszej głowie. Głowica czy Kolumna i my - łączymy się z jednym źródłem, ze
Światłem i to łączy się z Całością, z Boskim, niewidocznym Oceanem. Tu jest Boska
Świadomość. Stajemy się projektorem naszej Rzeczywistości.
Słychać: „kosmiczna Świadomość w nas się pojawia”. Można było
zawiesić projektor na granicy Rzeczywistości i PozaRzeczywistości. Tymczasem my tu
jesteśmy tym projektorem - a to oznacza, że część naszej Istoty stoi na granicy
Rzeczywistości i PozaRzeczywistości. Światło przenikające tutaj zostało stworzone
przez PozaRzeczywistość i dzięki mocy sprawczej możemy teraz zacząć rezonować z
tym, co jest tutaj. Jakby się ukazywała nowa, Kosmiczna Rzeczywistość, podstawy
stworzenia tej całej Rzeczywistości. Mamy dostęp do przestrzeni subatomowej i
nauka już też dopuszcza istnienie takiej przestrzeni, tej która istnieje poniżej
atomów. Czyli na tym poziomie będziemy wprowadzać zmiany, które potem będą się
przejawiać w świecie energetycznym, a atom też jest energią, uzyskujemy dostęp do
czegoś, co jest jej podstawą.
To nie jest wytłumaczenie wszystkiego, co zachodzi, niemniej zaczynamy się w
tym odnajdywać, choć nie na tym poziomie, który da nam zrozumieć co do tego, co
cię będzie działo.
Dzisiaj to jest otwarcie przestrzeni. To jezioro, z którym się łączy nasza głowa,
Kolumna z czymś się łączy - tutaj jest cały mechanizm, wielki, kosmiczny mózg. To
zaczyna się wszędzie przejawiać. W tej przestrzeni dziś będziemy cały czas obecni.
Będziemy na poziomie Światła. Światło to jest ten poziom kosmiczny. Czyli
Ciał Nadduchowe, a potem Światło - to jest Ciało Kosmiczne. W Świetle jest
Świadomość Boska, ona zawsze będzie tak robić, by był jak najlepszy powrót do
Domu, by wszystko rezonowało w harmonii i było szczęśliwe. Mamy Światło w
rękach, jesteśmy tym Światłem, nie ma ograniczeń. Jest tylko możliwość zmian dzięki
Światłu, a ono jest podstawą wszystkiego - ale Światło Duchowe. Tym światłem
działamy.
Światło powróciło - czyli utraciliśmy korzenie, które teraz odzyskujemy.
Koniec modlitwy
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Niektórzy utrzymają, inni utracą to Światło - bo zabija je wszystko co jest
dysharmonijne i my możemy dokonać wyboru o czym będziemy myśleć. Światło ma
sześć poziomów, 5-ty kosmiczny, 6-ty nadkosmiczny czyli z PozaRzeczywistości.
Każdą niewłaściwą myślą, niewłaściwym słowem, czynem, pomniejsza się pulę
Światła. Najłatwiej być cudownym dokonując wyboru i pamiętając o świetle.
Sprawdzamy: zapisanie Światła w sobie, w %.
Światło - tu nie ma znaczenia czy to Światło Kosmiczne czy Boskie - to jest po prostu
Światło. Im dalej od źródła tym słabnie, ale to jest jedno źródło, Jezus miał 40%
zapisanego Światła.
Kiedyś pokazywali Zbyszkowi Człowieka, który będzie przechodził w inne
fizyczne wymiary korzystając z kuli, którą był Orin. Prowadził przez tę kulę. Kula
będzie ze złota (ok. 3 m średnicy).
Pokazywali Dziuplę, ona nie będzie w Mieście Zwycięstwa, to jest zupełnie inna
Rzeczywistość. Oriny tam są.
Dziupla ostatnio wyskakiwała w PozaRzeczywistość i w ogóle nie znamy jej
charakteru. Podpinają się tam pewne siły - ma już pewną inteligencję i dopiero jest
0,4% z tego, co się kiedyś rozwinie. To inna bajka.
W Mieście Zwycięstwa Oriny, wahadła podłączane będą automatycznie.
Pan Bożych Zastępów jest Bogiem jednej i drugiej strony, On ma Zbroję Złotą - która
tutaj działa w 90% (Boska), Czarna Zbroja w 100%, Biała w 10%.
Gdyby nie było wsparcia, to Energię Przeciwną uzyskiwalibyśmy tylko się
wściekając - i jest po tobie, bo nie ma innego sposobu. Jakby nie było połączenia pod
Moce, to nie mielibyśmy żadnej szansy z domem - a co z resztą? Tylko ludzie sobie z
tego daru nie zdają sprawy. Jeden chwyt i jest potężne działanie, ale tego nie widać.
Troszkę tylko wiemy o skutkach: jak przestrzeń się zmienia, jak człowiek się może
zmienić - ale trzeba nad sobą też pracować i po to też jesteśmy, żeby
ludziom to uzmysławiać.
Jezus też miał tej Energii Jedynej najmniej. Doskonałość jest jednoznaczna my mówimy o mieszance, która była w Nim.
Do Mocy Życia trzeba: 40% Energii Przeciwnej, Boskiej - … ?, Energii
Jedynej 10 %
Do Mocy Śmierci trzeba: Energii Przeciwnej 100%, Boskiej – 0%,
Energii Jedynej - nie potrzeba.
W Energii Przeciwnej potężne zmiany się wprowadza. Uczą nas: najpierw
wyczyść, potem odrodź. Jak spróbuje się razem robić - jest pomieszane. Określenie
się w jakimś Prawie jest konsekwencją naszych wyborów. Światło zawiera w sobie
wszystko, nawet czas w świetle nie istnieje.
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Modlitwa 5 – „Miasto Prawdy” – skrót :
Miasto Zwycięstwa, ale w pewnej odsłonie Miasto Prawdy - byśmy zrozumieli,
że tutaj też można poznać prawdę o sobie. Jest kobieta wyglądająca i ubrana jak
kościelna Maryja i malutkie dziecko, które Ona przewija. Ta Matka jest bardzo
spokojna, jak nie z tego świata, Ona nie jest z tego świata. Przychodzi dziewczynka
4-5 letnia, małe dziecko leży w czymś na stole i dziewczynka go nie widzi. Chętnie by
coś malcowi spsociła. Dziewczynka wybiegła, ale coś ciemnego z niej tutaj zostało.
Coś wykorzystało ją do tego, żeby się tu dostać, w pobliżu tego dziecka.
Jest duchowa Matka, a ta ciemność pełza pod stołem. Chciałaby dostać się do
dziecka, ale nie może, bo u góry cały czas bije malutkie światełko, jakby z latarni i te
promyczki padają na to dziecko, ta czerń nie może się zakodować.
Dzieciątko usiadło - widzi to, ale jest spokojne, delikatnie się uśmiecha, nie
obawia się. Coś próbowało się do tego dziecka dostać, żeby zmienić go, zapisy, kody
czy cokolwiek innego. Natomiast to co jest u góry - to Biała Iglica. Jak ona
jest włączona w okresie dziecięcym - nie można go przykodować, nie
wchodzą ciemne bloki.
To dziecko przyszło. Wykorzystują jako nosiciela człowieka. To ciemne jest
mało mobilne, wykorzystuje różne elementy, żeby się przenosić i swoją robotę robić.
Skoro pokazali Maryję - a Jezus się bez kodów urodził - to prawdopodobnie dzięki
temu zachował tę Moc i inteligencję. Skoro miał włączone pasma Duchowe to
wykorzystywał Świadomość, Jaźń po to, żeby podporządkować całą Rzeczywistość.
On ją pojmował z wysoka - był od dziecka inteligentniejszy.
Ta Iglica czy to Światełko może być włączone do 4-7 roku życia, ona
małego człowieka ochrania. Dopiero wtedy (u Polan) matka oddawał syna
mężowi - by je prowadził, mógł je programować, bo ono już miało czyste
zapisy w sobie. Nie było do zwichrowania, zapisania na mordercę - sięga
po miecz nie dla wyżycia się, tylko obrony.
Podpowiadają: że jak ta ochrona jest pełna do 7 lat - sprawia, że dziecko nie
będzie już nigdy takie wynaturzone. „Zawsze się widzi jak Bóg wspiera”.
Jak nie mamy tej ochrony od dziecka, to nasze przenicowywanie jest
cierpieniem na poziomie duszy, może i Ducha. To w niewidoczny sposób nas niszczy
zamykając drogi do Nieba. Z tego wynika, że trzeba cały czas dawać ochronę
dziecku, nie tylko wyczyścić, ale uruchomić to Światło, żeby nie dopuszczało tych
pewnych sił do dziecka.
Przyszedł mężczyzna (to dobry człowiek) - wziął dziecko na ręce i leci z nim do
tego Światła, do gigantycznej Sali - to szczyt tej Głowicy. Wpadli przez otwór i ten
ojciec, tu, stał się starszym człowiekiem: ma kolorowe szaty, jest związany z tym
miejscem. Skierował dziecko, by poszło do Światła, ono leci radosne, wchodzi i znika
w nim, słychać jego radość.
Ojciec modli się i mówi: „Boże kiedy nadejdą takie dni, żebym mógł
powiedzieć dziecku prawdę”, idzie odpowiedź: „nie musisz mu nigdy tego mówić,
bądź dla niego dobrym ojcem”.
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To światło - to jest jakby Ojciec tam był zawarty - tego mężczyzny, ten
mężczyzna chce być ojcem tego dziecka, a jest w ludzkim wymiarze, a powinien
powiedzieć dziecku, że on nie jest ojcem tylko ta Istota, będąca tym Światłem. My
byśmy powiedzieli: my jesteśmy braćmi, siostrami, Ojciec u Góry jest jeden.
To jest bardziej skomplikowane w wyższych pasmach duchowych, pojmowanie
i rozumienie tego znacznie bardziej subtelniejsze i on ma już dylemat, bo to Istota
delikatna, ta Jaźń - inny obraz świata w sobie zawiera, inaczej do wielu rzeczy
podchodzi.
Głos: „wszyscy jesteście dziećmi Bożymi, ale o tym zapominacie, nikt
was do mnie nie przyprowadził. Zapomniano o Mnie”. Mówią, że charakter
Boga, charakter tego Światła został bardzo zmieniony. Dlatego ten Bóg tu, jest
inaczej zapisany w pamięci ludzkości. Bóg - jak pokazano z tym dzieckiem - to i
wielka, piękna Kołysanka. Tu jest wszystko: cudowne ręce i oczy, które się pobawią,
zatroszczą, On jest i Maryją i fizycznym ojcem tego dziecka, jest Wszystkim.
„Dlatego nikt do Boga nie zagląda, czyżby nikt Mnie nie widział, nie
zauważał, nie pojmował” - mówi Bóg.
Pokazuje różne ołtarzyki, kościoły i dziwi się, że nadają Mu tyle postaci ile
chcą, ale tak naprawdę nie przychodzą do Niego, nie potrzebują Go, nie bawią się z
Nim. Tkwią w schemacie, żyją prawami swoich miast i tylko to jest dla nich ważne.
Modlą się przy ołtarzyku jak są chorzy, stracą pieniądze. Ich pojęcie Boga to ta
ciemność zawarta na ulicach. A On jest zwyczajnym Ojcem, tylko iść i się bawić.
Słychać: „i na co czekacie ?” - i tak ręce otwarte. Idziemy do Ojca, On tu
przyjął postać fizycznego ojca, ale może przyjąć postać Jezusa (sami wybieramy) - to
będzie Bóg. Tworzy się port komunikacyjny, w głowie, do spotkania z Ojcem. Leci z
nas światło do Ojca.
Tutaj nie ma znaczenia to, co jest na ziemi. Tylko my, przez to co się stało,
zostaliśmy odcięci od tego świata - nie wiedzący o tym, że to Niebo istnieje w nas od
zawsze. Tu istnieje tylko cudowny związek córki i syna z Ojcem. „Przecież Ja wiem
jaki jesteś, kocham Cię”, mówi Ojciec.
Zapominamy co jest na ziemi. Dajemy się prowadzić. Tu powoli odnajdziemy
jacy naprawdę byliśmy i w środku nagle jesteśmy. Tu nie trzeba się o nic martwić - i
to jest naszą naturą.
Jak odczujemy ten stan, będziemy inni niż dotychczas. To będzie potrzebne do
zjednoczenia się z całością energii, z tym Światłem.
Ta ciemność, która w nas weszła, doprowadziła do tego, że my żyliśmy cały
czas relacjami między nami a przedmiotem - bo tworzyliśmy sytuacje, podlegaliśmy
im - a sytuacja nie istnieje. To są elementy, pionki. Trzeba zmienić się. Powrócić do
swojej pierwotnej natury, prawdopodobnie chodzi o Duchową naturę. Skoro można
by się na tym poziomie utrzymać, to utrzymując ten stan będziemy zupełnie inaczej
odnajdywać się w tej Rzeczywistości. Nie będziemy tworzyć chorych sytuacji
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tłumaczących przeszłość - nie angażować się. Mamy pozbyć się lęku.
Chodzi o odbudowę wiary i zaufania, w siebie.
Tu musimy się jako dziecko odnaleźć, żeby sobie przypomnieć pierwotną,
duchową naturę, żeby w niej się obudzić.
Pokazali znów Boga-Twórcę i przypomnieli o niewinności. Istota
duchowa jest niewinna, więc nie czuje strachu. Niczego się nie będziesz
bał kiedy przestaniesz czynić zło w myśli, słowie i czynie.
To stan duchowy, który mamy obudzić - on nie wyniknie sam z siebie, to jest
tylko przypomnienie do czego mamy dążyć i co powinniśmy odczuć, byle poniechać
krzywdzenia świata w przestrzeni fizyczno-energetycznej. Wtedy odczujemy spokój,
staniemy się jako dzieci w obliczu naszego duchowego Ojca.
My sami czyniąc zło, programujemy się na lęk, on tam jest i
uniemożliwia nam widzenie prawdy i odnalezienie się w przestrzeniach
duchowych.
To jest forma Białego Zamku - to co nazywamy Miastem Zwycięstwa, to tu
jest plan, projekt Edenu czyli Rzeczywistości, która w przyszłości objawi się, zostanie
przez nas zbudowana na planie fizycznym, tu są założenia, nowe struktury - by to
przejawiło się w Rzeczywistości materialnej. Roboczo ma to nazywać się Eden.
To, gdzie było spotkanie z cudowną Istotą - to było Niebo, ale Niebo
jest stanem - praktycznie nie istnieje. Istnieje Królestwo Niebieskie. Niebo
to przestrzeń, gdzie nasz Duch odpoczywa.
Tam, gdzie kiedykolwiek jakąś nieprawość zrobiliśmy - to mamy lęk.
To, co uczyniliśmy w nieprawości, do nas wraca, to nas ogranicza. Niewinność
- a Bóg-Twórca jest niewinny, On stoi przy świetle, przy drodze do Boga, do Ojca
Wszechrzeczy.
My musimy zapomnieć o czynieniu zła, nie wolno nam tego robić pod żadnym
pozorem. Musi być czystość w myśli, słowie i czynie, aby to, co przekazali nam tutaj
stało się rzeczywistością na naszym planie. Ważne są intencje, czasami przez
zagubienie możemy popełniać błędy - to jest życie, trzeba być uczciwym, nie
udawać.
Każdy tworzy swój wzór wspólnych zachowań, sytuacji, każdy inaczej na to
patrzy i tym żyje - tym zbiorem uwarunkowanych relacji. Każdy ma inny obraz tego ale gdy jesteśmy niewinni, to nawet nie musimy o niczym pamiętać (czy oszukałem,
czy wprowadzałam w błąd, co mu powiedziałem 2 lata temu itd.), nie muszę się
pilnować, nic nie muszę. Idziesz, w Świetle rozkładasz ręce i Światło cały czas bije.
Bóg-Twórca, który stoi przy Źródle Światła, jest tam dlatego, bo jest niewinny,
za nic nie odpowiada, ale wiele może, potrafi. Żeby być Strażnikiem Światła,
Strażnikiem Pieczęci, każdy z nas bezwarunkowo musi pamiętać o czystości w myśli,
słowie i czynie, bo bez tego, nigdy się poprawnie tu nie odnajdziemy.
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Każda drobina lęku, każda niecność będzie nas łamać,
zabijać w nas to co najcenniejsze - nasze Synostwo Boże.
Nagle zrozumieliśmy w Mieście Prawdy, jacy potrafimy być, jacy w środku
jesteśmy, jakich nas powołano, a na dole, w tej Rzeczywistości, widzimy drugie
Miasto Prawdy - jak funkcjonujemy, jak się pogubiliśmy i co zrobiliśmy.
Podpowiedzieli nam co zrobić, żeby być „jako i w Niebie” - bo Niebo jest w nas, ale tu
nie jest się znieprawionym i nie czyni się krzywd. Budujemy Niebo w nas. Niebo to
my i musimy w sobie to obudzić, bo w Ojcu i w Synu jest to zawarte. Potłumaczyli
nam, jacy musimy być, by dalej tą drogą iść.
Koniec modlitwy

Przypomnieli nam, że w tej Rzeczywistości uciekamy przed
konsekwencjami własnych czynów i wyborów. Tego się boimy:
w parku, w pracy, w rozmowie z kimś. Czyli mamy wypracować
w sobie niewinność, a niewinność polega też na tym, żeby nie
mieć w ogóle negatywnych o kimś myśli, tu nie ma ocen. Każdy
przeżywał okres takich myśli, tego być nie może.
Tyle jesteśmy warci, ile nasze słowo.
Jezus miał w sobie Nieba od 91-100% - cały czas. Mamy być niewinni, a nie udający
niewinność. Rodzi się pytanie, czy można machnąć, wyczyścić to wszystko i być już
niewinnym, by to nie istniało? W 80 % można dokonać tego przeskoku. Rytuał tu
daje chrzest – 4-ty poziom, jak ktoś tu dojdzie to pomagają. Tu jest niewinność.

Modlitwa 6 – Zadośćuczynienie – skrót :
Tytuł Miasta Prawdy: Zadośćuczynienie.
Tak jak byśmy byli Tytanem, który posługuje się cząsteczkami, przenika
wszystko: ludzi, domy, miasta - korodując, robiąc nie tak jak trzeba, nawet procesy
biologiczne w ludziach zachodzą zupełnie inaczej przez to, że w nich jesteśmy obecni.
Ten ktoś się zwija, ściąga swoje cząsteczki do siebie i chce iść do Boga,
poszedł do góry, do Światła. Ludzie na dole - skrzywdzenie, patrzą do góry za nim,
czekają. Oni chcą iść do góry, a nie mogą. Po śmierci idzie się do góry, ale brud
pozostaje. To co zostało, co patrzyło - to nasze echo, to są te błędne wybory,
śmietnik, to wszystko tu jest. To wszystko zmarło, bo to nie są ludzie. Ten, który
poszedł do góry to był jedyny człowiek, reszta to statyści, czekają aż on zejdzie. On
znowu się tu urodzi. Uczestniczy w ty, czym już żył i to co było źle zrobione zaczyna
na niego oddziaływać, on sobą to wypełnił, on znowu w tym żyje. Może to zmieniać,
ale to, co porobił na niego oddziałuje. Już mu nie jest wesoło jak kiedyś, jest więcej
ograniczeń, ciężarów, powoli tonie.
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Jak w tym życiu znowu narozrabia, to zejdzie tu i będzie jeszcze gorzej. Czyli
sami tu burzymy, każdy ma swój osobisty zapis, film. Ja tworzę swoją własną
rzeczywistość, brudzę ją i za nią odpowiadam.
Zadośćuczynienie, to poczucie krzywd - to jest ostrzeżenie, tu w nas,
by wszystko to naprawić, bo to będzie na nas oddziaływać, jak nie teraz to
po śmierci.
Ja opuszczę ten padół tylko wtedy i pójdę cały do Boga łącznie z całym
światem jak wszystko tu doprowadzę do ładu do końca, po Bożej Sprawiedliwości.
Naprawianie krzywd jest bardzo ważne, bo nie będziemy musieli tu wracać. My
przyzwyczailiśmy się zrzucać na kogoś winę. To my mamy posprzątać scenę. Nie
skupiajmy się na tym co kto robi - bo to jego film i on za to odpowie,
skupmy się na sobie, byle znowu nie wyrządzać krzywd, bo konsekwencje
tego co robimy, ponosimy sami. Poza tym są rozbite zapisy w archiwum i
to właśnie mówi o tym, jacy byliśmy czyści, co się powoli z nami dzieje.
Odtwarzamy zapisy w archiwum - bo da się odtworzyć człowieka w
100%, po miesiącu już 50% nie ma, tzn. człowiek jest czysty, zapis jest czysty i
włącza się od tej chwili to, jakim on jest - dalej kłamie, bruździ itd., degraduje się.
Powoduje powrót do zapisu na poziomie jakim on jest. Przy wypisaniu tych zapisów a te zapisy były tworzone czasami wcieleniami - przy skasowaniu błędów i znowu
przy czystości, jeden niewłaściwy czyn od razu tu jest odbity jako wartość. Gdyby
miał wiele dobrych i wiele złych czynów to ten jeden w zapisie byłby niezauważony,
tam w Macierzy. Przy pustej puli, jeden czyn, dwa, cztery złe czyny degradują te
zapisy, do poziomu jaki był.
Ludzie marnują szanse i wtedy zmiany w DNA nie zachodzą, chociaż
mogą, nie ma przemiany.
Czyniąc zło jesteśmy zmuszani do naprawiania tego, to na nas oddziałuje, w tym lub
przyszłym wcieleniu będziemy na tę scenę wracać, aż wszystko uporządkujemy i
będzie czyste. My nie mówimy o wzrastaniu, o popełnianiu błędów, o nauce, bo to
jest normalne, to forma nauki. Jak dziecko ze złością połamie ołówki - bo mu nie
wychodzi obraz - to jest to niepoprawna postawa. On się uczy tutaj tego nie robić.
Jest jakaś pula niewłaściwych czynów, wyborów dana w formie
doświadczenia, do doświadczenia, która nas nie obciąża, nie zamyka drogi
do Nieba i nie trzeba tego czyścić.
Góra wie co zrobiliśmy w nieprawości, a nie w nieumiejętności harmonijnego
funkcjonowania w energiach, czyli kreowania własnych stanów. Góra zna
charakter czynów, nawet skalę dali (nr 18) do określenia wartości czynu.
Czasem wydaje nam się, że dobrze robimy, a okazuje się, że nie. Na błędach
się uczymy, nie jesteśmy Bogami. Lekcja jest wliczona w cenę tego wzrostu i nie
ponosimy za nią konsekwencji.
Zła energia wysłana przez nas nie ginie, ona cały czas jest, ale przez
miłość i światło możemy to naprawić, zrównoważyć z nawiązką.
Jezus próbował to zrobić, kazał wszędzie czyścić (usuwać Demony) wszystkie
zła, aby ludzie zaczęli czynić dobro. Pierwsi Chrześcijanie woleli oddać życie niż
duszę - to rozumieli. To samo jest z nami. Otrzymaliśmy potężny dar, możemy
zlikwidować skutki naszego niewłaściwego pobytu na ziemi, wszystko to co nad tę
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pulę wzrastania zostało w zeń przemienione, może być na powrót odzyskane,
możemy czyścić przestrzeń, ludzi, ale do tego mamy narzucić słowo naprowadzające,
słowo dla nich, by mogli się w tym wszystkim odnaleźć. Mamy wyjątkowe szczęście,
bo nawet jak inni utoną - to ich wybór. My możemy się wznieść - ale jeśli będziemy
się wznosić w tym Świetle - to i tak ich opuścimy, wtedy osiągamy taki poziom, że
nie można nie wrócić i Braci stąd nie wyciągnąć. Więc i tak będziemy się rodzić, by
wyczyścić tę planetę.
Zetora myśmy stworzyli - to już się stało. Tam jest zawarte to, czego cofnąć
nie można, to jest wszystko tam zapisane jako czyste zło. To co w nim później
powstało, to konsekwencja naszych błędów. Ale jeśli osiągniemy w pełni stan
duchowy to będzie można zrobić coś, że to wszystko się cofnie. Jak my rozświetlimy
to co źle zrobiliśmy, to zaczniemy odzyskiwać to zło, przekształcać to w dobro, dając
mu dodatkową wartość i to by szarzało. Zetor to jest coś strasznego, natomiast to,
co zrobiliśmy na ziemi - to ta szarość.
My żyjemy iluzją, że wszystko jest OK. - bo wyczyścimy siebie,
przestrzeń, technikami pomocniczymi się zasilamy, ale naprawdę, jeśli
byśmy tego nie robili, jesteśmy tacy jacy byliśmy i ciągle ciągnie się za
nami smród energetyczny, nikczemność.
Taka jest prawda o nas jak zniknie to światełko. Technika pomocnicza ma
tylko wesprzeć nas w pracy nad sobą, by się ona nie opóźniała. Wcale nie jest
dobrze. Podkreślają, niewonność, bo winni jesteśmy sami przed sobą i ponosimy tego
konsekwencje.
Mamy być niewinni, czyści w myśli, słowie i czynie.
Jak tylko znikło Światło - pokazali jak naprawdę promieniuje się, co robimy, to jak
byśmy jeszcze w tym 5 minut posiedzieli bez techniki pomocniczej, to zaczniemy się
nie lubić, to jest prawda o tym co jest.
Nie żyć iluzją własnej doskonałości tylko wziąć się za robotę.
Niewinności to teraz nasz cel.
Koniec modlitwy

Modlitwa 7 „Modlitwa” - skrót :
Jest wielka postać, która klęczy przed wielką świecą i klęczy, stoi i siedzi
niczym Budda w medytacji i tańczy. To wszystkie formy wchodzenia w inny stan
świadomości. To ma służyć komunikacji z drugą stroną - w obie strony. Postać ta
symbolizuje Ojca, patrzy na nas z wyczekiwaniem, że dotknie, uściśnie - jak na
dzieci, z którymi Go rozłączono. Ten Ojciec raz ma postać Jezusa, raz człowieka,
który siedzi na kamieniu i posila się. On czeka, myśli o nas. Pokazuje na skalę,
ma klęcznik, na taniec i inne rytuały, w których my możemy się z Nim
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kontaktować, a On mówi - a tego nie ma. On czeka, jest gotów, a my nie
modlimy się do Niego.
Modlitwa to jest otwarcie drzwi na drugą stronę i komunikowanie się z
tamtą stroną.
My traktujemy Boga instrumentalnie, jako urząd, jako Siłę, która powinna nas
prowadzić, pomagać i to OK. i taką funkcję też On pełni, Jest uruchomiona ta cała
machina. Natomiast On też jest Ojcem, prawdziwym Ojcem i On nie widzi
swoich dzieci, nikt Go nie odwiedza, tak bezinteresownie, żeby tylko przyjść,
tej modlitwy nie ma.
Każdy niech wejdzie w swoją scenę i pójdzie do Ojca, tak bezinteresownie, iść,
przytulić się, On czeka na to. Myśmy zapomnieli o tym, że To Ktoś kto czuje, a nie
tylko daje.
Nauczmy się być Jego dziećmi tu, w sobie. Wejdźmy w tę scenę i
naróbmy to o czym zapomnieliśmy - to będzie modlitwa dla naszego OJCA. Naszym
obowiązkiem jest pamiętać o Nim i mieć w świadomości to, że jestem przy
Nim obecny, od razu jest lepiej, wszystko lepiej wychodzi.
Otworzyły się bramy, to prawdopodobnie Miasto Zwycięstwa, bo stoi Kolumna,
wznosząca się bardzo do góry. Kolumna ma ściany ze złota, grubości ok. 2m. Jest
koło Kolumny mur, też złoty, tu są różne symbole, Oriny, krzyż inne. Jak na coś się
zwraca uwagę, to się widzi historię np. krzyż - i od razu widzimy Boga, który krzyż na
plecach dźwigał, kula leciała i dzięki temu można było jakąś galaktykę uratować,
każdy symbol związany z czymś innym.
Jak się patrzy na Orin, pokazują człowieka potężnego, samotnego,
odrzuconego przez wszystkich (ludzi, Bogów) – stary, na nogach kajdany, do których
dołączona kula czarna, a w środku niej Orin. Ta postać się męczy, ale wie, że Orin w
tej kuli buduje, to jest wyzwolenie dla wszystkości, to coś kiedyś zmieni Całość,
będzie nowym tworzywem, prawem. To jest Pan Bożych Zastępów - upadł i
wszystko naprawiał, tak jak i my powinniśmy to zrobić. Orin z tym wydarzeniem jest
związany, choć jest to symbol Elooohiiiiina, niemniej On tu go przyniósł, bo wiedział
co będzie chciał sprowadzić - czyli Boga pośród ludzi. U każdego zachodzą jakieś
zmiany związane z Orinem, który mamy, wahadełko trzyma się ściśle materii i tutaj
jest zasilane.
„Kto wam powiedział, ze to wszystko jest prawdą, że Ja tu istnieję,
że czarne jest czarne, a białe jest białe, kto ? - Wy sami (pokazują na nas
palcami) ustaliliście prawo, ustaliliście warunki i sami się dusicie.
Zaproście w końcu Nas do siebie – podpowiadają - byśmy otworzyli drogę
dla zejścia wszystkich założeń, które są w Mieście Zwycięstwa tak, aby
Eden stał się prawdą.
„Pokażemy wam jak można żyć, pokażemy wam jak można czuć, jak
można wznosić się ku Ojcu będąc w totalnej ( zatraceńczej ) radości”.
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Życie jest piękne, a myśmy je zgnietli i wyrzucili, oddzieliliśmy się od życia, i to
był błąd, przestaliśmy odczuwać Życie. Ono stało się pracą, obowiązkiem, harówką,
odcięliśmy się od odczucia Życia, nawet nie wiemy czym ono jest: bogactwem
prawdziwych doznań, nawet tego nie czujemy. Talaron, jak patrzył na swoją rękę,
czuł, że ona żyje, widział jak krew przepływa, jak komórki się rodzą, naprawiają, on
to wszystko czuł, a my tu żadnych doświadczeń nie mamy. To Życie odkrył Jezus, ten
Strumień Życia odkrył Budda i wielcy Mistrzowie, stali się cząstką tego, czego cząstką
i tak byli, ale wreszcie w pełnym Bożym Śpiewie.
Jak się obudzi Eden, jak zejdzie Miasto Zwycięstwa to powróci też Życie.
Jak się odczuje to Życie, to można się w nim zamanifestować i wpływać na
życie innych cząstek, nie zakłócając niczego, czego doświadczam. Życie to
jest manifestacja Siły Boskiej, naszej mocy i mocy Całości. To wszystko
zawarte jest w Życiu, a Życie jest, nie manipuluje się nim, ale można w nim
wprowadzić zmiany. To był dar Olbrzyma dla nas, byśmy odzyskali utracone wartości.
W Życiu byliśmy cały czas, to nie było oddzielone, ale nasz umysł, system
oddzielił nas od życia, od odczuwania tego co trwałe i piękne.
Życie jest formą, w której jest wszystko zawarte i funkcjonuje wg
pewnych prawd.
Jak się budzimy na tym poziomie, to wszystko wygląda właściwie. Życie to jest
siła, która unosi wszystko. Strumień Życia wykorzystujemy, nieświadomie,
jako siłę nośną. Jak wszystko będzie tu czyste, wyciąga się tylko ręce i
chce, żeby ten Strumień Życia, to coś właściwie ustawił: żeby ktoś był
zdrowy, szczęśliwy, żeby wszystko wróciło do normy.
Życie, jako ta siła wszystko non stop utrzymuje w ruchu.
Koniec modlitwy
Życie ma różne poziomy. Na poziomie fizycznym wykorzystuje atomy i inne
struktury, ale na poziomie duchowym Życie wykorzystuje Światło. Można powiedzieć
równie – Światło jest Życiem (to dla umysłowych). Dla nas Życie jest wszystkim, też
każdą formą doświadczenia, bo nasza Obecność i Świadomość właśnie z niego
korzysta. Bez Życia nawet myśl nie przepłynie. Życie jako podstawa umożliwia
utrzymywanie energii, ale energią może nie być, tylko manipuluje tym. Życie to coś,
co to wszystko przenika i tym steruje porusza atomem, energią, światłem itd. Życie
to tak jak miłość, to coś umownego i wszystko mogącego.
Pozwolić, by życie funkcjonowało, nie narzucać mu wzorów, zaufać, że ono
wie i włączyć się w to, poddać się mu. Stan jest zapisany.
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RUSINOWICE 15-16 czerwca 2013 r
Kontynuacja od str. 162…
Zwracać uwagę na skalę 21, to wtedy nie musimy nic wiedzieć o toksynach,
bo tam jest podane: sprawdzamy co jeść, w jakiej ilości. Jak rozmawiamy ze swoim
ciałem, ono pozwala poimprezować.
Sprawdzać: co jeść i ilość danego pożywienia
ilość jest tu ważna. To, co ważne - to odtrucie, trochę trwa, bo jesteśmy
przyzwyczajeni do tego tła promieniowania, które jest w środku, a tu to nagle się
zaczyna zmieniać i przepromieniowywanie wszystkiego. Czyli to odtoksycznienie,
przyzwyczajanie się do nowej wibracji ma znaczenia, choć zajmuje trochę czasu,
zrobić to, bo to walka z toksynami, ze środowiskiem, które nas pochłania, pożera,
skraca nam życie. Jeśli to zastosujemy to przepromieniowywanie może nam
przedłużyć życie o 30 %, bez problemu. Nie mówimy tu o wielkiej pracy nad sobą, o
wielkiej wibracji tylko o zwykłym porządku. To środowisko toksyczne też ma ręce i
nogi, potrafi nieźle narozrabiać, więc to czyszczenie tutaj pomaga. Tu nie chodzi o
więzy formalne, ani o więzy krwi tylko o braterstwo po duchu (wędkarze
spotykają się z wędkarzami, a grzybiarze z grzybiarzami), to jest rodzina. Mówią o
Świetle (Góra), mówią o ludziach, którzy inaczej wszystko postrzegają i na pewno nie
są toksyczni. Znowu na grunt przez przypadek z X, na przyziemie, wiemy z czym
walczymy i obraz nas musi być konkretny. Po wyglądzie od razu widać toksyny, w
końcu to zaczynamy zwalczać. To na razie robocze info, które Góra podała, żeby
zacząć to stosować. Nas nie mogą interesować półśrodki na drodze do pozyskiwania
światła (złoto … itd. ).
Wiele osób jest takich, że jak zaczynasz działać światłem, to się tak
to zmienia, że ludzie nie wytrzymują, bo nagle źli muszą stać się innymi, a
to zło ufortyfikowali: postawa życiowa, patrzenie na świat, układy z ludźmi
- nie porzucą tego, potrzeby są tak silne, że oni muszą spełniać te
potrzeby. Niewolnik potrzeb. My musimy się uwolnić, wtedy to wszystko
pięknie wygasa.
Nie opuści się tej Planety - mówimy tylko o tych, którzy zeszli
pomagać, nie o innych, oni wzrastają, ale jak ktoś obiecał Bogu, że
przyjdzie tu i wyzwoli Planetę, może ją opuścić dopiero jak ostatni
odejdzie. Czyli ci, którzy wzbudzają w nas niesmak, będą musieli stać się
przyjaciółmi, trzeba będzie ich zręcznie do tego zmusić, podejść, w następnych
wcieleniach przestawić im te historie o nich, o świecie, Bogu itd., żeby coś zaczęli
robić.
Są dwa słowa ( różne ) : toksyczność i zatoksycznienie.
Toksyczność - to co w nas jest, toksyny
Zatoksycznienie - to utrzymanie stanu.
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Czasami można usunąć toksyny, ale ten stan sprawia, że je potrzebujemy. Dlatego
ludzie jedzą cukier. Ten stan to przyzwyczajenie. A my, jak nad sobą pracujemy to im
mamy wyższą wibrację tym toksyna jest bardziej szkodząca. Np. cukier jest wtedy
większą trucizną. Czyli są to dwie rzeczy: stan i to co w nas jest.

Przekaz o wzorze :
„Świat - w przenośni Rzeczywistość (mówimy o całej Rz-ści) - składa się z
fragmentów pola głównego, które znajdują się w stałym ruchu tworząc zmienny
obraz postrzeganego świata. Człowieka tworzy ok. 6.000 takich fragmentów, zwierzę
od 2.000-4.000, roślinę ok. 200, Planetę Ziemię ok. 3.000-4.000 (Ziemię mniej
fragmentów tworzy niż człowieka), Słońce ok. 7.000 (więc tam jest dużo więcej
elementów nam potrzebnych niż na Ziemi, tylko, że to ma formę Światła, znajduje
się to w ruchu i potem może się materializować), układ słoneczny 100.000,
wszechświat 552.000, multiwersum około 5 milionów. Są one w stałym ruchu i mogą
wyświetlać nieskończoną ilość wariantów co znaczy, że jeden fragment człowieka
może być współdzielony czyli może wyświetlać część innej struktury np. 90%
fragmentów istoty ludzkiej jest zawarta w innym człowieku, a więc zawiera w sobie
jego układ przestrzenny do szóstego poziomu głębi obejmując około 60-ciu różnych
płaszczyzn (od 6-19 na jednym poziomie głębi), co oznacza współdzielenie od
poziomu materii do poziomu Ducha (czyli na tym obszarze my to nie tylko nasza
cząstka, czyli wyświetlamy coś wspólnego). Tak więc jeden człowiek może
współdzielić wiele części drugiego człowieka tak na poziomie fizycznym,
energetycznym, np. ścieżki losu, czy i duchowym co tworzy i zazębia się o powołanie
(był wśród nas człowiek, który twierdził, że jego rodzina zabrała mu ścieżki losu
finansowe i dlatego mu się w życiu nie powodzi. On miał rację. Można zabrać część
ścieżek, uaktywnić tylko w sobie, a ty nie będziesz z tego korzystał. Jesteśmy
połączeni oboje i razem możemy poruszać tą samą ręką. Można doprowadzić do
tego, że ja stuknę kogoś młotkiem w głowę i powiedziem, że to ja poruszam
obydwoma rękami, umysł nie wiedząc czemu może to zaakceptować, powstanie zapis
w umyśle i może to być nie do przezwyciężenia, zwłaszcza jak utrzymuje to większą
mocą energetyczną od drugiej osoby: ja poruszam dwiema rękami. Tak samo było
z tymi ścieżkami losu: są niby wspólne - bo poprzez Ciało Przestrzenne z tą
rodziną się łączył, bo to byli bracia - i oddał, swą własną moc, a jego ścieżki losu
tyczące się finansów pracowały na ich korzyść. Im szło, przejmowali różne firmy, a
on nie potrafił końca z końcem związać. Ciało Egzystencjalne nie działało.
To samo gdy będziemy żyć w rodzinie gdzie jeden zaczyna w
nieuczciwy sposób - w podporządkowaniu - panować nad drugim
człowiekiem, przechwytuje część jego fragmentu, wyświetla w jego
fragmentach czy ścieżkach losu siebie samego. Cele, inne rzeczy - to
działa, jak projektor, ale przejmuje część tej drugiej istoty.
Wszystkie fragmenty tworzą jednorodną całość i stale się grupują w
równoważące się pola Boskiej uwagi. Dlatego tam, gdzie fragmenty
Rzeczywistości zespaja jeden rodzaj wibracji, tworzy się miejsce, do
którego ściągają fragmenty o podobnym poziomie wibracji (wędkarze,
grzybiarze, … ). Można to przyrównać do tła promieniowania grupy złoczyńców,
którego nie zamierza zasilać osoba pracująca nad swoim sercem. Dzięki temu wiele
fragmentów Rzeczywistości dopasowuje się do siebie tworząc siłą swoich
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promieniowań i odbić tło, które dopasowuje się do jednego z 36 wzorów zawartych w
całości Multiwersum (podpowiadają, że są grupy istnień, planet, inne, tu zawsze
chodzi o świadomość i obecność Boga czy obecność wyższych naszych cząstek
przejawiających się tutaj, w życiu. Czyli w zależności od tego, jaki jest rodzaj
wibracji, to mimo wszystko grupują się, cywilizacje złoczyńców, albo cywilizacje
pomagające innym, to jest pewna świadomość na jakimś określonym poziomie, to
jest jakaś wibracja, a więc mająca pewien wzór. Wzorów jest 36: 18 po jednej i 18
po drugiej stronie, PWW i PTP. Wibracje są te same czy EJ czy EP czy inne. Czyli w
naszym Multiwersum, jak dążymy do Boga, to jest 18 wzorów).
Każdy fragment może wibrować, a więc zapisywać się w jednym z owych 36ciu przenikających wszystko wzorów (część naszej istoty nie wibruje tak jak my
chcemy, ale jak my się zapisujemy też poprawnymi rzeczami, bo tu jakiś jeden
„cudowny” powie: ale ja gwałcę dziewczynę dwa razy w tygodniu, wmówiłem jej, że
to jej potrzebne, dzięki temu lepiej funkcjonuję w swojej rodzinie (scena) - czyli
część mnie jest poprawna, a część nie, nawet my możemy sprawdzić, ile części
należy do nas, a ile jest obrabianych, ile jest wynikoślawionych: czyli diabełka i
aniołka w nas ). Nie ma tu różnic w dostępności do nich. Tak roślina i słońce mogą
być ustawione według jednego i tylko jednego wzoru. Gdy dochodzi do pomieszania
wzorów, fragmenty większej struktury są niezborne, rozdarte, szukające dróg do
wyzwolenia się z wewnętrznego chaosu - co często doprowadza do całkowitego
rozbicia tworzonej struktury, dzięki czemu wyzwolone fragmenty na nowo mogą
zestawiać się w jednorodną całość. Każda struktura, którą wypełnia obecność i
świadomość, ( czyli mowa o istocie, która się rozwija, o czymś co stworzył Bóg, BógTwórca i co stworzył Stwórca, Syn Boży, o Duchu i duszy, no i o siłach Przyrody które
ciało dodają) może się rozpaść w swojej wewnętrznej układance i z wolna przyjąć
nowy wzór (od nas zależy: ta, czy tamta strona ), a raczej dążyć do wyrażenia się w
jednym z nich. Gdy tak się stanie np. w przypadku człowieka, staje się on
nieśmiertelny, czyli stały na pewnym poziomie głębi i w wielu płaszczyznach (jeśli
ktoś wyrazi się w pełni w jednym wzorze, i nie będzie żadnej jego cząstki nic tam
ciągnąć - to jest nieśmiertelny. Czyli Duch panuje nad duszą, dusza, czyli obszar
energetyczny panuje nad ciałem, to się zespala. Jezus, Budda, Oni się tacy stali,
Mistrzowie Dalekiego Wschodu też ). W przeciwnym razie co chwilę wymienia ciało
fizyczne, grupując na nowo swoje fragmenty, traci duszę i duchowe przestrzenie (bo
gdy my nie mamy jednego wzoru, to ciała fizycznego się pozbywamy i rodzimy się na
nowo i Stwórca nam pomaga, dostajemy nowe ciało, znowu grupujemy te cząstki
energetyczne, ustawiamy już pasma duchowe, żeby zapisać się w jakimś wzorze,
żeby być doskonałym, czyli już samemu tworzącym ciało, o to tu chodzi. My często
sprawdzamy jakie jest otwarcie trzonu duchowego, który mówi jak w chwilach
szczególnych potrafimy coś uchwycić, ale to też musi być zapis stały). Gdy jednak
dopasowuję swoje fragmenty do jednego wzoru, może je utrzymać w tej układance
tak długo jak chce. Siła wzoru decyduje o kierunku zmagań z Rz-ścią, a im ona
wyższa, bo wynikająca z siły poszczególnych jego fragmentów, tym większy wpływ
wywiera on na składniki tworzące struktury o jednym wzorze (im jest człowiek
mocniejszy czyli wzór doskonalszy, tym większy ma wpływ na pozostałe jednostki,
które starają się tutaj, w tym wzorze zaistnieć, w tym konkretnym wzorze. Jest tutaj
mimo wszystko nie przewodnictwo, ale ukierunkowanie tych energii), a im więcej
fragmentów w Rzeczywistości się zawiera, tym większą ilość struktur się w sobie
wyświetla. Tylko jeden z 36 wzorów opuszcza tę Rzeczywistość (czyli bez względu na
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to jacy chcemy być, źli czy dobrzy, tacy czy inni. O złu mówimy tutaj jako o
rozpadzie, natomiast gdy mówimy o PTP, to mówimy o drugim Bogu, który niczym
Ojciec podpowiada swoim dzieciom, co mają robić i na wszelki wypadek uruchamia
mechanizm, żeby do głębokiej wody nie wchodzili, dopóki pływać nie potrafią, czyli to
podporządkowanie, to jest dokładnie tym samym, które my stosujemy wobec małych
dzieci, żeby je uchronić). Struktura musi się w nim zapisać w całość, co oznacza
wprost przejęcie całości Multiwersum przez jedną zbiorową świadomość i obecność
(tu mówimy o naszym wzroście, na razie przerabia się poziom fizyczny łącznie z
energetycznym, a trzeba jeszcze przerobić poziom duchowy, czyli obudzić się na
poziomie Ducha Całości, a potem na poziomie ciała kosmicznego. Wtedy jesteśmy
jedną, zwartą w tej Rz-ści, zawzorcowaną świadomo-obecnością – i podróż się
kończy).
Nie jest to pocieszające dla ludzkiego ciała, ale za to jest wyjściem dla Istoty
Bożej zwanej potocznie i roboczo Synem Bożym. Istnieje coś takiego jak wewnętrzny
magnetyzm, jak umowna siła przyciągania się tworzących większą całość fragmentów
(grzybiarze, wędkarze), ale może i tak się zdarzyć, że jeden z fragmentów pewnej
struktury otworzy sobie drogę do wzoru, który przejęła jeszcze większa struktura,
mówimy o ilości osób, one się tu ciągną - nie mówimy o tym czy ten wzór jest
doskonalszy tylko o większej ilości poszczególnych jednostek, o jakichś wzorach, setki
czwórek ściągną dwie szóstki.
Podłączywszy się pod wzór, pod schemat zaakceptowany przez większą ilość
fragmentów Rz-ści, taka obecność i świadomość, może ów wzór wkomponować w
strukturę, w której wyrosła, wpisując go na stałe. Doprowadza to do wielu zmian na
niższych poziomach głębi, na których funkcjonuje owa, zbiorowa struktura, co może
oznaczać potrzebę przebudowy ciał fizycznych i zmianę środowiska naturalnego pod
kątem nowego zapisu fizyczności, jak i potrzebę przebudowy ciała eterycznego i
energetycznego zwanego duszą, co może oznaczać potrzebę zmiany warunków i
stylu życia na całej planecie (jak większa ilość jednostek, czyli obecności i
świadomości dąży do tego, by zapisać się w wyższym wzorze, to powoli zaczyna
ściągać te info i to się zaczyna tworzyć, ale przy tym systemie, przy zatrutym
środowisku jest to niemożliwe, więc jest powolna przebudowa i my jesteśmy w
okresie takich zmian.
Jest to korzystne rozwiązanie dla mniejszej struktury, gdyż w krótkim czasie
może ona korzystać z osiągnięć większej struktury, choćby dążyła ona do osiągnięcia
swojej doskonałości w innym wzorze. Choć wzory są odmienne i grupują w sobie
struktury posiadające określony, stały charakter, to należy dodać, że tworzą coś na
wzór odwróconej piramidy, gdzie na szczycie znajduje się świadomość, obecna w
naszej większej ilości struktur, przeto ich wzór jest doskonalszy, bo zaakceptowany
przez obecności objęte ich świadomością. Pozorny paradoks polega na tym, że
ubogie w jednostkowe świadomości obecności postrzegają ilość uważając ją za
wyznacznik siły, za świadomość zbiorowości z wolna odchodzi od potrzeby zawierania
się w pojedynczych świadomościach, gdyż siła wzoru i tak się w nich zawiera (w
ezoteryce Duch Całości nazwany jest Ciałem nadduchowym i otworzyło się u nas
ciało kosmiczne przy zrozumieniu „nic nie muszę” ). Siłą własnego, dotychczasowego
doświadczenia i znajomością wzoru nie wszystko co zachodziło, lub zachodzi i
zachodzić będzie - nie musi więc w nic ingerować, i niczego prowadzić, bo jest
całkowita, także w obecnościach wirujących chwilowym snem dysharmonii z sobą
samym (kiedy się budzimy na wyższym poziomie, kiedy wchodzimy w stany, w
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których nam pokazują jak się tam funkcjonuje, to my widzimy, że to wszystko to jest
jedna brać, tyle tylko, że wytracająca się, gubiąca, poszukująca, doświadczająca
czegoś opatrznie. Czy ten nasz brat utarci ciało i się znów narodzi, czy straci duszę,
czy nawet Ducha, dla nas nie ma to żadnego znaczenia, to jest tylko fragment - w
końcu i tak Dziecko Boże otworzy oczy w tej Rzeczywstości i prędzej czy później się
to dokona, mówimy tu o obecności i świadomości, a my tylko tego doświadczamy w
chwilach szczególnych). Jeśli jednostkowa obecność i świadomość zechce w
zbiorowej obecności i świadomości odczuć większą harmonię, wystarczy, że dokona
wyboru i zechce przyjąć założenia obowiązujące większe struktury (czyli jak chcesz
podnieść swój poziom i być bliżej Boga, pokochaj, wybacz, wejdź w miłosierdzie, czyli
wypracuj to, bo na razie to jest pustosłowie, nic nie znaczy). Jednak przyjęcie
nowego wzoru oznacza również wykonanie pewnej pracy, obowiązek wprowadzania
w sobie określonych zmian na wielu poziomach własnej istoty.
W przeciwnym razie taka świadomość będzie żyć iluzją korzystania z
wzoru większej całości, choć po prawdzie żyć będzie po staremu, stworzy
nawet iluzję trwania w nowym wzorze, by brak pracowitości i
odpowiedzialności schować pod przykrywką rytuałów i prawd
systemowych (politycy, kościelni - to są te rytuały, ta stworzona iluzja).
Nowy wzór zapisze się na stałe dopiero wówczas, gdy spełnione zostaną
wszystkie warunki owego wzoru (to nie jest tak, że na chwilę wskakuję w cudowny
stan, a jak widzę X to w wampira się przemieniam) i te warunki owego wzoru,
oczywiście, przenikają określone poziomy głębi. Tak więc nie zostanie świętym ten,
co zjada bliźnich na poziomie fizycznym (mówimy tu o ludożercach), lub niszczy ich w
świecie energetycznym znieprawieniem wyrażonym w słowie-czynie, choćby system
temu przeczył, gdyż ów wzór nigdy nie przekracza poziomu 6-go (czyli 6-go poziomu
duchowego, a więc i szóstego wzoru w PWW - czyli najdoskonalsze systemy, jakie
zaistnieją, są dosyć ubogie). Od poziomu 6-8 obowiązuje prawo Edenu (to co ma się
stać w przyszłości, to jest właśnie to. Poziom 6-sty to jest współodczuwanie,
współtworzenie, to jedność w Strumieniu, a drugi to mój brat, którego traktuję jak
siebie samego).
Jak Ojciec przyszedł do Zbyszka (w scenie), to podał trzy prawa, które
obowiązują każdego, kto do Niego dąży i wchodzi w odpowiedzialność:
1 – i będziesz dzień święty święcił, każdy dzień jest dniem świętym,
wstałeś, otworzyłeś oczy - to się narodziłeś, to dla ciebie dzień święty, bo za chwilę
może cię nie być, bo np. wybuchnie bomba. Dla odpowiedzialnego człowieka każda
chwila jest ważna.
2- i będziesz dbał o bliźnich jak o siebie samego, jak dbasz to kochasz,
pomagasz, itd., ale mądrze, mądrość musi być włączona.
3- i pamiętaj, że obiecałeś ludziom wybawić ten świat ode złego - „im
obiecałeś, nie Bogu”.
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Nie ma opuszczenia planety, dopóki Ostatni nie odejdzie /przyp. mówimy tylko
o tych, którzy zeszli pomagać, nie o innych, oni wzrastają, ale jak ktoś obiecał Bogu,
że przyjdzie tu i wyzwoli Planetę, może ją opuścić dopiero jak ostatni odejdzie./
9-13 to jest Raj na poziomie fizycznym (ale na poziomie fizycznym nie da
się tego zastosować, bo to jest już cywilizacja eteryczna, to już są ludzie, którzy
naprawdę znikają. 13-stka we wzorze to poziom przemiany. Czyli część ludzi z tej
cywilizacji się przemienia, może ciało opuścić.
13-17 Królestwo Niebieskie
18 – Niebo, to powrót do Domu.
Powrót do Domu (świadomość wraca z dalekiej podróży rezygnując ze
środków transportu – z ciała, duszy i Ducha ).
Sprawdź: wzór, który sobą wyrażasz, a pojmiesz kim jesteś i co należy
zrobić, by swoją obecność zapisać w nowym wzorze ( czyli ugruntować stany
energet., duchowe, itd.), ale by tak się stało, musisz zmienić swoją
świadomość ( tak naprawdę mówimy o umyśle czyli przeprogramować się ),
musisz postrzec świat inaczej i zechcieć w tej inności być (ale jak się nie
przeprogramowałeś, masz jeszcze inne potrzeby, to co będziesz takich
dyrdymałów słuchać, będziesz słuchać jak będziesz myśleć o nowym kościele).
To, gdzie jesteś, wzór jaki w sobie nosisz mówi całą prawdę o sobie samym.
Sprawdź: poziom duchowy, a więc obszar, do którego potrafisz
przenieść swoją świadomość (czyli tu mówimy o poziomach duchowych ),
potem poziom, na którym jesteś standardowo obecny, a na końcu wzór, w
którym się naprawdę wyrażasz”.
Koniec przekazu
Sprawdzamy: po pierwsze poziom duchowy, ugruntowanie, poziom
energetyczny
To ugruntowanie widzisz w snach. Tu Boga sławię, a w snach z siekierą
ganiam albo niszczę innych. W snach wychodzi prawda o nas, a tę prawdę tu
odkryjesz w tym, jaki jest twój wzór, mówimy o tym, kim człowiek naprawdę jest,
jaki obraz innego nosi w sobie, podejścia do siebie, do zwierzęcia, rośliny. Jeśli
depczesz roślinę, poziomkę, a nie pomyślisz, że zwierzątko by ją zjadło, tzn. nie ma
cię na odpowiednim poziomie.
Sprawdzamy 3 wzór - i wielu z nas nie ma na tej skali, jest we wzorze PTP.
Wzór to prawda o nas samych. Oni mówią, zaczynać pracę od siebie, żeby się
przestać oszukiwać, iluzja.
W drugim człowieku szukasz tego, czego w tobie nie ma. Jak
przestaniesz szukać - bo wszystko jest w tobie, pojawia się cisza. Jezus był
na 18, biblijny miał 16, ale warunkował, jak odchodził z tego świata, miał 18. Po 114
latach głos o Nim zaniknął, ale On ciągle był.
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Jezus mówił: pamiętajcie o Świątyni Serca, bo tylko ona nie jest budowana z
kamienia, ale to trzeba było Ją w sobie mieć, a jak nie było (Piotr, Paweł), to trzeba
było ją postawić z kamienia, potem innym powiedzieć, że tam Bóg mieszka - co też
jest prawdą, bo Bóg jest obecnością i świadomością wszędzie zawartą.
Trzeba mieć 13-sty pełny poziom wzoru, żeby zaczynać modyfikować ludzkie
ciało na pewnym poziomie. Mówimy już o pewnej dematerializacji toksyn, bo to
trzeba zdematerializować. Jezus, jak dotykał, to nie dość, że wszystko rozświetlał bo to był wybuch, czyli była cała fala wprowadzona - to jeszcze i dematerializacja u
Niego była w 50 % i materializacja w 50 %, materializację jakiegoś organu w 90 %
robił, resztę Pomocnicy robili.
Po sprawdzeniu wzoru u niektórych – nie jest za wesoło, 20 % ludzi uzyskuje
przedział od 0-1, 50 % przy zerze, 30 % ludzi ma ( -3 ). Taka jest o nas prawda.
Przychodzą i żyją iluzją innych ludzi. Jaki więc jest ten nasz obraz …?
Ale dzięki temu co wiemy wreszcie podejmie się pracę nad sobą samym, ale
trzeba zacząć od życia czyli to co Oni mówili, ustawić życie tak, żeby nie
było ciężko. Bo jak musisz walczyć o chleb itd., a nie miałeś tych różnych stanów
przepracowanych to jest ciężko, nie masz czasu o tym myśleć. Twoje myśli to obłęd,
co zrobić, żeby przeżyć. Gdyby się pracowało nad radością - ta mozaika – i tylko nad
radością - to jest podstawa: Jezioro Radości, staniesz się żyjącym i to bardzo szybko.
Można to przerobić w świecie astralnym, w Świątyni Serca - to są stany
energetyczne.
Więc czy mamy radość z narciarstwa - czy to po drugiej stronie czy w tej
przestrzeni fizycznej, nie ma żadnego znaczenia. Stajesz się, wibracja się podnosi i
wtedy dopiero wchodzisz w pracę nad sobą, w pokochanie siebie… itd. Jak jesteś w
radości masz inne widzenie tej samej sceny (trudniej), to ci się chce, możesz
grabić liście, to nie wstyd, to praca, żeby wykarmić dzieci.
Teraz wiemy, że trzeba zacząć od życia, od radości. Żyjesz, nie, żeby cierpieć.
Trzeba włączyć życie, parametr radości, a tego nikt nie robił. Jak utrzyma się te
stany, automatycznie świadomość, się włącza, można podporządkować umysł,
przeprogramować go, utrzymywać stany. I co ważniejsze dla nas, przychodzą
podpowiedzi co do zmiany przeznaczenia, co do utrzymywania ścieżek losu itd.,
przychodzi instrukcja, więc powoli, dzięki tej radości życie się zmienia. Ale trzeba
pracować, trzeba żyć.
Sprawdzić sobie przed modlitwą:
- poziom mocy,
- ilość myśli na godzinę,
- wpływ na własne życie w %
i to samo po modlitwie.
Przy 7000 myśli/min to półobłęd, przy 9000 myśli/min to totalne opętanie.
Sprawdzić: poziom mocy, wpływu na życie, to jest moc
energetyczna, mówi o ilości nici na skali podstawowej albo na skali %
wpływ na własne życie, jaki się ma, zakładając, że to co zostanie do 100 % to
jest wpływ innych na nasze życie. Nie ograniczamy się do tego, że jak mam
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40% to parametr 60% - nie, bo tu
niewidocznie działających programach,
Czyli sprawdzamy na skali 100 %
jest to, co warunkuje nasze życie,
ludzi czy systemu.

mówimy o wszystkim, także o tych
z których nie zdajemy sobie sprawy.
nasz wpływ na życie, a reszta to
nacisk energetyczny, cele innych

Wstęp do zrozumienia sensu tej modlitwy (własnego wpływu na
życie):
Po ustaleniu naszego wpływu na nasze życie, ta reszta to są cele innych osób,
wpływ na nasze myśli, na emocje itd., czyli działanie innych ludzi, konkurentów do
osiągnięcia tego, co my chcemy albo działających przeciwko nam, byśmy czegoś nie
osiągnęli, choć oni nie muszą o to zabiegać, jakieś podporządkowanie itp. Naszą
moc sprawdzamy na skali poziomów duchowych, ona mówi o ilości nici
czyli ścieżek losu, które mogą być otwarte dla naszych celów. Jak są
mniejsze cele czy zahaczają o mniejszy obszar, wtedy tych nici może być mniej, jak
cele są dalekosiężne, wtedy nici musi być dużo, z takim czymś poradzi sobie
Uświęcony albo Mag, albo prawdziwe dobro albo prawdziwe zło, dwie te istoty
korzystają z wielu ścieżek losu. Jak tych nici nie ma ludzie się jednoczą, grupą łatwiej
nawet w świecie energetycznym.
Utrzymywanie radości to pokarm dla duszy. Ciało fizyczne zasilamy
pokarmem. Dla duszy, na poziomie energetycznym - bo przecież ono ściera się w tym
świecie energetycznym, go doświadcza, tutaj podstawą podnoszenia poziomu
wibracji są stany – radości albo stan zakochania. Ponieważ na poziomie niskiego
wzoru, gdy nie jest się jeszcze żyjącym, stan kochania nie występuje, bo nie został
on wypracowany, to trzeba skorzystać z obudzenia radości, to jest dokładnie ta sama
wibracja, człowiekowi chce się żyć. Mówimy tylko o Prawie Wolnego Wyboru, czyli
jak wchodzimy w sceny, wchodzimy w radość, która nas dotyczy, zachwyt nad
pięknem, odkrywanie cudownej krainy duszków itd. Dopiero jak osiągnie się
granicę 70%, taki człowiek chce nad sobą pracować, bo chce to życie
ubarwić czyli pokochać (70 % własnego wpływu na życie) to wszystko z
czym się styka, a to wszystko tym samym mu odpłaca. Ale najpierw trzeba
uruchomić życie. Dlatego kiedyś kazali nam sprawdzać w ilu % my żyjemy i było
nieciekawie, to była wegetacja, człowiek nie miał siły tego zmieniać, nie uruchamiał
mocy, ścieżek losu. Radość jest stanem wewnętrznym, czy my to osiągniemy na
poziomie fizycznym czy trenujemy w modlitwie, w ukazywanych nam przez
Przewodników scenach, nie ma to znaczenia, bo to jest doświadczenie energetyczne.
Gdy jesteśmy w przestrzeni energetycznej nie czujemy fizycznego ciężaru, niemniej
odczuwamy prawdziwe zniechęcenie, wycofywanie itd. Więc jak będą nas
wprowadzać w sceny, to będziemy to odczuwać, bo będziemy też wchodzić w
indywidualne, to są zapisy w mózgu, przypomnienie tego co było, czyli to co nas
warunkuje, stany energetyczne, a nimi można sterować. Dzięki temu później się
przeprogramować i zmienić potrzeby, bo dopóki jesteśmy słabi, jest potrzeba najeść
się, kochać itd. Kiedy jesteśmy w radości i sami zaczynamy żyć, wtedy będziemy
pracować nad pokochaniem, wybaczeniem, wtedy jesteśmy mocni, tu na Alei
Zwycięstw pracuje się nad odwagą i taki człowiek inaczej patrzy na Rzeczywistość,
jest prawdziwą jednostką duchowo-energetyczną.
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Czyli powoli wychodzimy z poziomu fizycznego na
energetyczny,
poziom
energetyczny
zaczyna
się
od
(„żyjący”), najpierw się jest „zrodzonym” (jedynka).

poziom
dwójki

Przyzwyczajenia wynikają z postawy ludzi, z niechęci do innych, z oszustwa, to
są stany, które się w nas zapisują, nam się udzielają.
Modlitwa 1 – skrót :
Są typowe, Stwórcze pasma. Jest teraz większa moc, większe pasmo, więc
wszystko przebiega inaczej, choć tak samo.
Ciało fizyczne jest w głębszej modlitwie niż my sami. Powoli każdy wchodzi we
własne, osobiste doświadczenie, które może być oparte na innej scenie. Każdy z nas
tak, jakby umarł, wychodzi z ciała fizycznego i będzie obserwował co jego ciało robi.
Ono zachowuje się jak zwierzątko, ma około 10 IQ, niemniej są tu też inne siły, które
sprawiają, że to ciało funkcjonuje jakby na poziomie inteligencji psa. Ono
podpowiada nam swoim zachowaniem o co chodzi, my możemy na nie też wpływać
podobnymi gestami. Patrzymy z boku na nasze ciało. Nasza twarz może wyglądać
różnie, jest tu też możliwe nawiązanie do tego zwierzęcia, które jest w nas, mamy
dwa poziomy w przestrzeniach duchowych, gdzie cechy tego zwierzęcia były w nas
wiodącymi. Zaobserwujemy, iż ciało się zmienia, zobaczymy co ono będzie robić.
Choroby, które nas męczą, męczą i ciało. Ciało też podpowiada co zrobić, żeby być
zdrowszymi, samo też tu potrafi wiele z siebie dać. Oddajemy ciało jemu samemu,
obserwujemy je. Uwalniamy ciało fizyczne, przestajemy być despotą, pozwalamy mu
pożyć. Ono może nas wiele nauczyć. Jak nawiążemy komunikację z nim, podpowie co
powinniśmy zjeść, w jakiej ilości, samo zacznie chudnąć, wydalać toksyny, a
przynajmniej w tym dzielnie uczestniczyć. Jeśli dusza z ciałem się połączy sukces
murowany, wtedy przejawianie się ducha jest całkowite. Jako istota musimy dbać o
wszystkie swoje elementy, musimy być jedni we wszystkich swoich elementach.
Każdy wchodzi w swoją indywidualną modlitwę, obserwujemy co robi ciało.
Z ciała unosi się eter, czyli to pasma, które pozwalają duszy komunikować się czy
wpływać na ciało fizyczne. Eter wyparował, rozprzestrzenił się, stał się mgiełką, która
się zjednoczyła z wszystko-wypełniającym tę Rzeczywistość światłem. Jak eter ze
światłem się zjednoczył, ciało zaczęło być prężniejsze. Eter -który się rozprzestrzenił ciało wykorzystuje do tego, żeby nabrać siły. Były modlitwy, uczyli nas, by ściągać
energię do ciała (badania naukowe to potwierdziły), ona wchodzi przez mięśnie,
przez wszystko, przede wszystkim ta, którą wyobrażamy sobie jako jasnozłotą i ona
reanimuje wszystko w człowieku i to teraz robi eter. Ciało Zbyszka odeszło, poszło w
światło, tam będzie szukać rozwiązań dla siebie, tam uzyskało pewną inteligencję.
Wzrosła ta inteligencja do poz. ok. 70 IQ. Chodzi o to, by nasza integracja z ciałem
fizycznym była uczciwsza, bardziej duchowa, byśmy mogli się w ciele odnaleźć,
rozumieć je, kochać w pełni, a temu ciału komunikować się z nami, scena Zbyszka .
Ta scena naprowadzająca zmusi, by słuchać sygnałów ciała, a ciało będzie
mogło teraz decydować o wielu procesach, normalnie tylko narzędzie, a przez to co
się zrobiło, będzie też decydować nie tylko o utrzymaniu jelit, organów poza kontrolą
umysłu, ale będzie też mogło wpływać na pewne elementy życia. Gdy Zbyszek będzie
chciał wejść w negatywne wibracje, zrobić coś nie tak, a ciału nie będzie to
odpowiadać, to ono będzie to blokować. To dotychczas działało na czas z poziomu
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duchowego, kiedy dusza się znieprawiała to Duch pozwalał na to, by np. zaczęła się
choroba, albo było jakieś fiasko życiowe, żeby człowiek przemyślał swoją postawę.
Nasze ciało tu dostało takie prawo, będzie mieszać jeśli Zbyszek nie będzie prawy,
gdy będzie tracił nad sobą kontrolę.
My dzisiaj pierwszy raz będziemy nie tylko uczestniczyć jako dusza w
przygodach, ale będziemy z poz. ducha obserwować siebie, jak małe dzieci, które
cieszą się, że żyją. Z poziomu Ducha przyglądamy się ciału fizycznemu, odbudowując
w nim pewne uprawnienia (bo ono odzyskuje, ciało zostało zdominowane). Dzięki
temu co zachodzi będziemy rozmawiać z ciałem, jak z kumplem. Kiedy nauczymy się
z nim komunikować, ono będzie pewne, spokojne, ufające. Jak zaufamy ciału, a ono
nam, skończy się myślenie o jedzeniu (ilości), jak funkcjonować - ciało odzyska
kontrolę nad sobą i część inteligencji, ta współdzielona, będzie już w jego dyspozycji.
Okazuje się, że te nasze lęki, nieprzyjemne sceny, niewłaściwe pojmowanie i
odbieranie ludzi, cały ten bagaż przykrych doświadczeń jest umiejscowiony w ciele.
My to wszystko zbieramy nie tylko w przestrzeni energetycznej, w zapisach, w
kryształkach, ale w ciele fizycznym, bo tam jest, w organach, w jelitach itd. Zastawy
energetyczne wynikają z utrzymywania w sobie info, ale te info są to
fizyczne rzeczy (stare napięcie), zalegające nasze ciało. Te przykre
przeżycia życiowe, pamięć o trudnych sytuacjach to nie tylko stan, który
się w nas zapisuje, ale w ciele fizycznym zapisany jest nie tylko stan, ale i
obrazy tych, którzy to robili (niszczyli nas itd.), autentyczne, fizyczne sceny.
Mówią: wejdź do tego ciała i posprzątaj wszystko, wyrzuć to, co tu się zapisało, bo
potem, jak rano otwierasz oczy i widzisz te trudne chwile to włącza ci się też to, co tu
jest zapisane, ten cały śmietnik na poziomie podświadomości się włącza ze swoją
obecnością i już niepoprawnie reagujesz. Jak rano otwierasz oczy, po pierwsze
włącza się śmietnik. Wyrzuć wszystko co się nagromadziło. Wejdź do
domu przypominającego ciało i posprzątaj wszystko. Otwórz serce dla tego
ciała, żeby ono było sobą, by było czyste (to teściowa mogła się umieścić w chorym
kolanie, ktoś w uchu - tracisz słuch itd.), powoli wszystko wróci do normy.
Umyć każdą komórkę, DNA, wszystko oczyścić z osadów własnych
błędów i utrzymywanych własnych stanów, to w nim było materialne. To
energetyczne usuwamy światłem.
To jest proces, robić wiele razy uruchamiając kochanie własnego
ciała. Wtedy z uznaniem popatrzy na nas, że dorośliśmy do tego, by być jego
przyjacielem.
My, jako obecność i świadomość, przejawiamy się na jakimś poziomie. Teraz
nasza obecność i świadomość zeszła na poziom ciała fizycznego dlatego my je
rozumiemy, dlatego ono nam pokazuje obrazem co się dzieje. Ale ciało fizyczne jak
zostanie oddane sobie, będzie dbać nie tylko o wewnętrzne organy, ale także o
zewnętrzne, o skórę, włosy, paznokcie, żeby się wszystko ponaprawiało, oddać mu
całego sobie i słuchać tego co chce. Ono może potrzebować ruchu, pierwiastków,
zadumy, a nawet filozofii własnej/ Czasem w medytacji dać ten czas jemu, to będzie
jedność z nim, odrodzenie, umożliwienie mu posługiwania się umysłem, natomiast
my zaczniemy wtedy na stałe posługiwać się świadomością.
Widzimy jak my, jako dziecko, bawimy się (nasza dusza) i jest szczęśliwa.
Duszy można oddać zabawę, ona nasyci się tym i wejdzie w stan radości.
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Teraz my wypełniliśmy te dwie jednostki i to my przeżywamy przygodę.
Wreszcie mamy radość na poz. ducha. Jestem odnaleziony w duszy, w ciele i w
duchu, otwiera się przestrzeń, jest zejście do Edenu. Na razie jest to Miasto
Zwycięstwa, które zawiera się w sobie zapis, strukturę tego co ma być Edenem, tu na
ziemi objawionym. To tu duch doświadcza radości, nasz duch jest tu obecny cały
czas, a ja w duchu się tylko obudziłem.
Podpowiedzieli jak osiągnąć radość na poziomie fizycznym, duszy i Ducha.
W Mieście Zwycięstwa odnajdujemy swój Dom. Mówią: „Wchodźcie tu i
szukajcie swojego miejsca, to nie musi być cały wasz Dom, bo to jest w ogóle nasz
świat, miejsce waszego doskonalenia się i późniejszego zejścia tu. Znajdź kamień, na
którym siedziałeś i często przemyśliwałeś, znajdź wodę, na którą często patrzyłeś, bo
jest taki stan, znajdź to coś, gdzie poczujesz, że tu spędziłeś część czasu i tu byłeś.
Twój Duch ciągle tu jest. Odnajdź to, a odnajdziesz ten stan siebie, który jest taki, a
nie inny czyli część nas duchowych, zapomnianych od razu zostanie nam
przypomniane.
Tu jest najwyższy poziom jaki możemy osiągnąć w odczuwaniu siebie. Tu nic nie
musimy. Tu zapominamy o Rzeczywistości tak jak będąc w tej Rzeczywistości
zapomnieliśmy o Mieście Zwycięstwa.
Ja nic nie muszę dlatego wszystko mogę. Powstaje – ja chcę, ja chcę
żyć, kasuję, nic nie muszę (Zbyszek ).
Wszystko co istnieje na poziomie duchowym, energetycznym i na poziomie
fizycznym służy teraz - bo mamy ciało fizyczne, temu byśmy po odnalezieniu się w
sobie byli jak najmocniejsi i dali temu wyraz w tej Rzeczywistości. Czasami zło, które
opanowuje człowieka, które steruje sytuacją, które w mackach trzyma ten świat, jest
silniejsze od nas, wtedy trzeba grać, ale grać tak, by ratować sytuację, bo jest coś
niebezpiecznego. Musi się pozytywnie udawać, ukrywać co wiesz, swoją naturę.
Mamy ograniczenia, bo nie możemy się narażać, ale mamy promieniować prawdą,
prawdą Miasta Zwycięstwa zapisaną w nas, w pasmach Edenu i umiejętnie to robić.
Musimy być mądrzy i jak najlepiej, dopasować się do sytuacji.
Wolność to jest jeden ze stanów Ojca, to są wysokie uniesienia. Jeśli osiągnie
się na tym poziomie jeden (z trzech stanów Ojca) stan, tzn., że na tym poziomie
Boskim częściowo się budzimy, to jest Duch Całości, więc inne stanu też już będzie
można podciągnąć pod siebie, a tam jest radość i odpowiedzialność.
Odpowiedzialność bazuje na trosce, opiece, miłości i zrozumieniu ( mówimy o
obszarach duchowych, bo na energetycznych jest trochę inaczej ).
Pokazują, to całe Miasto Zwycięstwa, pokazują, że tu budują, tworzą dzieci,
ale już gimnazjaliści. Jest już tu forma odnajdywania, planowania Rzeczywistości,
odnajdywania siebie i innych ludzi w tych Rzeczywistościach tu przygotowywanych
czyli taka szkółka, a nad tym wszystkim stoi Bóg i tak patrzy i tak się cieszy (może
Bóg-Twórca), że my praktykujemy, przygotowujemy zmiany, że wcielamy też
powolutku to życie poprzez swoje duszebno-fizyczne pasma. I tak jest.
To co nam pokazali to jest umiejętność u możliwość odnalezienia się w ciele
fizycznym, w duszy jak i w Duchu i obserwowania wszystkich członów. Ale to jest
przedsmak tego, co musimy w osobistych doświadczeniach zaliczyć, przeżyć, zapisać,
żeby to się stało wartością stałą.
Koniec modlitwy
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Jezus był w połowie obecny tam, a w połowie tu, On nie zapominał o Domu,
cały czas tam był. My też mamy tam cały czas być obecni (w M. Zwycięstwa). Trzeba
tam odnaleźć swoje miejsce i nie może to zniknąć. Miasto Zwycięstwa, tam gdzie się
Duch szkoli i przebywa, musi być - nie zapominać. Jak się tam zakotwimy
średnia ilość myśli na minutę będzie 300-400, to jest cisza. Myślenie nie
będzie się zakłócać procesów biologicznych.
Jak są toksyny czy niewłaściwe myślenie, procesy biologiczne zachodzą dużo
wolniej, efektem tego jest odkładanie tłuszczu - średnia tu: 30-40 %, a jak to się
utrzyma wzrośnie do 90 %, samoistnie, bez roboty, to automatycznie tempo tych
procesów przemiany materii wzrasta. Przemiana materii może być podniesiona
do 160 %, to doprowadzi do równowagi biochemicznej, biologicznej w całej
fizyczno-energetycznej strukturze.
Poziom wpływu na Rzeczywistość (po modlitwie) spadł do 70 %, bo ludzie
zaczęli zapominać o swojej rzeczywistości, o domu itd. Czyli w większości
zapomnienie było 70-80 %, to sprawia, że utrzymuje się te energie, a to oznacza, że
nieciekawie jest w domu. Czyli ta Rzeczywistość, ten dzień codzienny jest taki, że
samo myślenie o tym, zabija pozytywne wibracje, harmonia spada i siedzimy w
bagnie energetycznym, wpływa to na zdrowie, myśli, emocje. Ale od nas zależy
gdzie mamy punkt skupienia uwagi.
Wystarczy tu myślenie o Bogu, jak u prawdziwych świętych. Ale w ich
przypadku myślenie o Bogu to jest myślenie o Całości, o jedności z Całością, więc
Bóg ma tutaj wiele odsłon, wiele twarzy, wiele imion. Innymi słowy, totalne odczucie
jedności. Dostęp do tego na poziomie fizyczno-energetycznym jest, gdy się wchodzi
w namiętność. Na poziomie duchowym jest taki chłód, cisza. Jak ktoś odsłuchuje nie
osiągnie tego poziomu, ale sam wie jak w to wchodzić i może w sobie to rozbudzić,
byle miał przepracowane podstawy. W grupie łatwiej.
Ojciec, Praojciec to Ciało Nadduchowe.
Działanie Dziupli, działanie jest totalne, ale tylko w 40% ona funkcjonuje. Jeśli
wzór będzie zapisany w Strumieniu, pełna 6-tka, to już mamy 100%, bo ona i tak
korzysta z części naszej mocy. Im jesteś mocniejszy, to badziewie, które cię atakuje,
odpada, bo to jest własna ochrona. Z tego trzeba sobie zdawać sprawę. Dziupli nie
można zniszczyć. Jak wahadełko zgubisz, weźmiesz inne, ty masz i tak duchowe i
ona zaczyna sterować. Do Dziupli wpisując niedojrzałą osobę, odpowiada się
za nią. Wpisujemy osobę dojrzałą jeśli ona chce, PWW, nie zrobisz nic wbrew
drugiemu człowiekowi.
Pytanie : co się dzieje z tymi, którzy odcinają się od tej idei, a
korzystają ze skal ?
Odpowiedź : na przykładzie tych co robili Oriny, a teraz okradają itd. Jeśli
odcinamy się od jednej siły duchowej to wchodzimy w obszar energetyczny i
odczytujemy radiestezyjnie. Te skale też można odczytywać radiestezyjnie, tyle tylko,
że trzeba coś na ten temat wiedzieć. Odcięcie od jednych pasm duchowych nie
oznacza, że są zablokowane inne pasma duchowe, tamta strona tylko czeka,
pomożemy ci, kradnij innym ile wlezie. Jego poprawność odczytów wynosiła 94 %, a
siebie 80 % czyli zawsze emocjonalnie podchodził (do siebie) i to go gubiło. W tej
chwili w ogóle nie odczytuje duchowo, w 100% radiestezyjnie tamtą moc ma
zablokowaną czyli przez to życie nie będzie im wychodzić. Przez to co robili
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zablokowano im korzystanie z mocy przeciwnej, dlatego z przestrzeni energetycznej
nic ich nie wesprze, na poziomie fizycznym mają prawo robić co chcą. Teraz
poprawność ich odczytów wobec siebie wynosi 50 %, totalna niewiarygodność,
odnośnie siebie nic nie odczytuje, nałożona iluzja. Oriny od nich nie będą
podłączane.
W świecie duchowym uczciwość nie istnieje. To my nazwaliśmy stan jedności z
drugim człowiekiem uczciwością. W świecie duchowym jest inne podejście do całości.
Oriny tu są podłączane, bo my sami nie mamy takiej mocy, by to podłączyć, to
wynika z pewnych wartości. Jak wypracujemy odpowiedni poziom wzoru, zrobimy to
(kanał). Człowiek, jak zaczyna pracować nad sobą, to na tym poziomie, który ma,
wszystko przepromieniowuje. Podłączenie pod moc daje nam możliwość korzystania
z większego poziomu mocy. Ale mówią: do czasu - nie pracujesz, nikt cię nie będzie
wspierał w nieskończoność, są inni, którym trzeba pomóc. W świecie duchowym jest
wszystkość, ale w ten sposób podpowiadają co to jest lenistwo i brak pracy. Jak
człowiek zaczyna pracować, wszystko osiąga. Trzeba, żeby wysiłek był właściwiej w
to wkładany, żeby to było poprawniejsze. A to, co Oni powiedzieli, co jest na stanie
to jest wszystko, tam nie ma nic niedopowiedzianego, by osiągnąć moc Jezusową.
Od nas zależy czy będziemy nad tym pracować. Przypominano o tym, żeby żyć,
radość musi być, dbać o radość. Ale najważniejsze to zapanowanie nad
myślami i emocjami. Jak one rządzą nie ma nas (mnie, ciebie), my mówimy o
wzroście duchowym czyli o przebudzeniu się istoty duchowej, a nie energetycznej. W
Duchu jest łagodność.
Góra mówi, skoro tu zszedłeś i jesteś, tzn. wszystko jest w tobie zawarte, to
co by Bóg chciał, to co z Góry ściągasz, pozwól, by się stało. Kazali wejść w
łagodność, od razu uzdrawianie wzrosło o 40 %. Łagodność, fala. Nie ma napięcia.
Średnia panowania nad energią, tu 30 %, nad myślami 0-20 %, ciągle myśli rządzą.
Istota duchowa jest samowystarczalna. Musisz być samowystarczalny - bo nie
spojrzysz w swoje oczy - od razu znika ci potrzeba. Dzięki temu szybko się panuje
nad emocjami, energiami, budzisz się duchowo, dystans, ścieżki losu inaczej
włączone i zaczyna wychodzić. Prawdą jest, że życie ubożeje w tych celach, nie
musi już być to, tamto itd. Zmienia się perspektywa.
Moda to oddzielanie ludzi, ty jesteś lepszy, nie jedność, nie współtworzenie.
Musi być zmiana świadomości, żeby wszystko było nieprogramowalne.
Ostatnio jest nasilenie złego UFO, ich technologii, by uniemożliwić wejście
w świadomość, pozostać na poziomie umysłu, a umysłem sterują
programy. Programatorów mamy wiele, pierwszym jest gazeta. Jest w tej
przestrzeni walka, ale też prawda jest taka, że ośrodki, które zasilały naszą
cywilizację dbały o to, by ten rozwój postępował, wzmocniły się, są nie do ruszenia.
W 2011 roku 26 maja zapadła ostateczna decyzja, więc cywilizacja i
tak przejdzie ten swój cykl. Pytanie tylko, kto zostanie, kto się z tych narodzi, bo
rodzić się będą doskonalsi. Reszta urodzi się w piekiełku czyśćcowym. Tu musi być
Eden, to jest podstawa, nie finał, ale dopiero za 600 lat będzie. Połowa z nas
ma szansę tego dożyć, w tym wcieleniu. Zależy od tego o co nam chodzi, byle znać
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priorytety, cele. Żyj tym co ci sprawia radość, tylko żyj po Bożemu, słuchać
tego wewnętrznego głosu, byle robić to co trzeba. Pamiętajmy, że część tu na
świecie, to są przywódcy duchowi, którzy się uczą na przywódcę duchowego. Tylko,
że w tym systemie wszystko jest wykolejone. System znieprawia, z nami też to robi.
Podpowiedzieli co będzie, jak żyjesz w Mieście Zwycięstwa i jesteś
tam zakotwiony, to te wibracje cię przenikają.
Jak będziesz myślał o Jezusie, o tym, żeby świat był piękny, o ludziach,
cudownie to się kontaktuje z duchem, wibracja się zmienia i zaczynasz
takim być.
To wszystko co tu robimy to tylko wzmocnienie naszej mocy, bo my jesteśmy
techniką, my jesteśmy ostatnim artefaktem. Najlepiej korzystać z ostatniej modlitwy
z techniką uzdrawiania, bo jest lepsze wykorzystanie tej mocy. Prawdziwe jest
słowo, nic więcej, tylko słowo. Ale słowo było u Boga, słowem posłużył się
Jezus. My jesteśmy, niestety, ciągle istotami obudzonymi co najwyżej w Duchu i to
słowo w pełni nie działa, choć można się już tą techniką posłużyć. Osiągniemy tyle,
jaka jest nasza jedność. Sprawdzaj falę, wszystko będziesz wiedział. Pokazali, że w
modlitwie będzie można podnieść wibracje w sobie. Nie wiadomo czy to utrzymamy,
czy nie, ale byłby zapis.
W radości włącza się świadomość i oceniasz właściwie sytuację,
odnajdujesz się właściwie w życiu, podejściu do różnych spraw, do
rozwiązań, nagle Góra podpowiada - ale radość jest tu potrzebna.
Artyzm jest na co dzień, a my tego nie odnotowujemy, tak jesteśmy
zaprogramowani (kobieta robi śniadanie, obiad, kolację i to jest artyzm, a nie jakiś
obraz sprzedawcy w codziennej pracy, byle to odczuć. Jak patrzymy na to duchowo,
to chce się żyć. Zwracają uwagę na zachwyt nad pięknem, on unosi, otwiera
duchowo, to jest rzecz duchowa. Takie coś też sprawia, że masz kochanie i
radość w tym umiejscowioną, bo zachwyt nad pięknem jest wyższy. Mieszkanie
urządź tak jak lubisz. Z poziomu duchowego wszystko inaczej widzisz. Tam jest ubaw
ze śmierci, bo śmierć to tylko przejście do innego stanu. Dla ludzi w tym stanie jest
to ciężkie (fizycznych).
Modlitwa 2 – Aleja zwycięstw – skrót :
Zaczyna się praca nad odwagą, nad siłą, korzystaniem z mądrości, nad byciem
obecnym wszędzie. To pasmo, które zawsze czujemy na czole teraz jest przed nami,
promienie idą na boki, nas nie dotykają, ustawiają się tak, żeby się „wkuć”, czyli,
żeby się coś stało. To jest część programu. Jesteśmy w ośrodku resocjalizacyjnym,
gdzie Wielki Psycholog ustala warunki. Jest tu budzenie się świadome jako istoty,
która przechodzi proces resocjalizacji, wzrastania. To, co dzisiaj zajdzie, to jest
przygotowanie nowego programu. To światło wnika przez czaszkę do środka mózgu i
to światło sprawi, że cały mózg będzie aktywny (nie ma wśród nas jeszcze nikogo,
kto będzie miał cały jasny mózg jak Jezus czy Budda ).
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Jeszcze te wszystkie komórki w 100% zgodności nie zaśpiewają, wtedy się czysta
jaźń włącza, mózg wtedy w 100% działa, łączy się z przestrzenią energetyczną, bo
też mamy taki umysł, z przestrzenią fizyczną. Czystą jaźń nazywamy
świadomością Boską. To, co tutaj się dzieje jednoczy ten mózg we wspólnym
wysiłku, jest to biała energia czyli jaźń jest obudzona. Widać, że nasz mózg ciągle nie
jest w stanie w 100 % pracować. Niemniej to, co zachodzi, to programują wszystkie
nasze komórki nerwowe na to, by wspólnie sygnał wysyłały, by była praca. Ten stan
mamy traktować jak dotknięcie Boga. Tu musimy się nauczyć tej przyjacielskości,
tego ciepła, tej łagodności Boga, tu Siła tak ma być odbierana. Dotyk Boga - czyli
Jego miłe spojrzenie, które sprawia, że się nam zaczyna coś z mózgiem dziać,
ustawia się też energetycznie, pole jest większe, dzięki czemu można będzie coś
zobaczyć, na większym poziomie głębi, co my postrzegamy jako wejście na kolejny
szczebel drabiny.
Powoli to się zaczyna dziać z każdą komórką, my cali zaczynamy powoli być
wypełnieni ty światełkiem, jakby mózg łączył się z całością naszej istoty, jak byśmy
stawali się jednorodną strukturą, która może przyjąć postać jaką chce, będzie tu
wreszcie wpływ na przemianę.
Jesteśmy na fotelach, sprawdzają czy organizm wytrzyma pewien przeskok,
coś nowego. Ma to znaczenie dla procesów biologicznych. Nasz stan wewnętrzny,
energetyczny, myślenie, postawa itd. wpływa na procesy biologiczne. To, co zachodzi
sprawi, że procesy biologiczne, które i tak częściowo kontrolujemy, będą od nas
oddzielone tak, że w ogóle tym nie będziemy musieli się przejmować, tylko poczuć,
wiedzieć co zjeść itd. Tym będzie zawiadywać ciało i dusza, nie będzie to zajmować
naszej uwagi, czasu, myśli. Ilość myśli spadnie, będziemy się czuć tak, jakby
nam ograniczyli wpływ na Rz-ść, a tymczasem znacznie to wzrośnie.
Pewne pasma w nas są skostniałe i Oni je uelastyczniają, będziemy czuć się żywi,
poczujemy żywość życia. Odczujemy większy spokój, nie będzie lęku, jakby pierwsze
odczucie wszystkomożliwości, to będzie wynikać z tego stanu.
To operacja na naszym żywym, duchowo-energetycznym ciele.
Wyciągają kulę z naszych duchowych serc i ją polerują. To zaciemnienie nie wynikało
z naszego znieprawienia, było wynikiem działania innych, różnych rzeczy, stanów,
sytuacji sił inteligentnych, które sprawiły, że ta lampa duchowa była „zawoalowana”,
przyciemniona, Oni to czyszczą.
Są osoby, które nie mają obudzonego duchowego serca, nie wykonały pracy nad tym
duchowym sercem. Duchowe serca to jest ta kula, która łączy nas z całością
(jak o całości nie myślę tylko o sobie, to tego nie ma, organ niewykorzystywany…).
Udoskonalają nas nieco. Dusza, ciało są ustawiane, by Duch lepiej się
przejawił, a Duch nie musi cały czas zajmować się doczesnością, on realizuje
swoje plany. Ciało będzie miało większą kontrolę nad zdrowiem, dusza, poprzez
ciało egzystencjalne, bo ono uzyska większą świadomość, będzie miało znacznie
większy wpływ na Rzeczywistość, na tworzenie się wzorów w Rzeczywistości, tego co
chcemy, a myślenie nie zostanie spotęgowane, a osłabione, bo skoro ciało egzyst.
robi - czujemy, że to wychodzi, to po co o tym myśleć, tak intensywnie jak
dotychczas. To wszystko będzie służyło pełniejszemu przejawieniu się ducha.
Tu jest uporządkowany świat energetyczny i biologiczny (przez to co się staje),
czyli procesy zachodzące w ciele fizycznym, to dzięki temu Duch będzie mógł się
przejawiać, bo pewien obszar w nas otworzył się na niego. To fizyczne obudzenie
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Ducha w nas. Przez to, co robią z mózgiem, włączają się nowe obszary, dzięki czemu
Duch będzie się mógł przejawiać. To ułatwienie życia. Mówią, że u Nich dziś się
stanie cud. Pewne istoty, które nam pomagają, mówią o UFO, ustaliły, że po
osiągnięciu pewnego poziomu świadomości tutaj, Planeta będzie nie do tknięcia, ale
to zawsze można by było złamać. Oni nie wierzyli, że stanie się to, co dzisiaj się
stanie. U nas zachodzą procesy, które ujawnią się za jakiś czas, ale u Nich stanie się
coś, bo ostatecznie zapadnie: niepodważalna decyzja pomagania nam. Będzie
kilkanaście miejsc na świecie, gdzie podobnie się pracuje jak u nas – 16
miejsc. Oni będą wspierać te grupy. Dzięki temu potężny statek na orbicie odlatuje,
a masowo zaczną schodzić malutkie.
To co jest ważne – mamy świecić, ma być w nas aktywne światło. To
nie jest fala jak w działaniu Jezusowym, ale to już jest światło, świetlny człowiek. Jak
mózg nie jest zajęty walką z substancjami chorobowymi, toksynami, które są w nim i
jeśli nie ma negatywnych wibracji i myśli, to mózg cały promieniuje, to mózg
odpowiada za światło. Natomiast umysł i świadomość odpowiadają za pasma,
które nazwalibyśmy Światłością (dla rozróżnienia światła latarki i latarni). To
świecenie oznacza, że każdy przy nas dostawałby prezent.
Czuje się w sobie biologiczne życie. Ciało przejęło nad tym kontrolę, więc
będzie lepiej niż przedtem. Procesy trwają.
Przy każdym stoi wielka, biała Postać i kładzie ręce na głowie. Te palce na
głowie przemieniają się w szpony Orła. Jest Orzeł. Jego energie wchodzą w nas i
powoli wszystko wyciszają. Zeszło lepsze, doskonałe pasmo.
Jest następny świat, to tak jakby most był przerzucony przez coś co nie
istnieje. Ten most jest umowny, to jest droga. Ta droga jest w nas zapisana. Nosimy
w sobie, w sercu symbol drogi, odczucie jej, potrzebę kroczenia nią, to jakby
wskazówka dana duchowi, by robił wszystko, by móc wrócić do Domu swego.
Idziemy grupką przez most. Wielu z nas wie dokąd idą, co tam dalej jest. Na końcu
mostu tworzy się biała platforma, jakby most był igiełką, a ta platforma, wielkie
igielne ucho. Co tu ujrzysz, może się unosić w powietrzu, tu nie ma grawitacji, nie
obowiązują ziemskie prawa.
Pokazują miasto, w którym nie ma życia, na dole są ludzie, ale żyją
nienawiścią, potrzebą zabicia drugiego człowieka.
Wyższy poziom – ludzie, którzy żyją zachłannością, mieć, mieć, posiadać, wpływ na
ludzi, potrzeby się tu kupuje.
Inni ludzie unoszą się w przestrzeniach wież, nie są widziani przez tych niżej.
Budują kościoły, mistyka i inne rzeczy, poszukiwanie czegoś, co i tak w nich jest.
Najgorsze, ze sami nie potrafią znaleźć i innych w tę technikę wciągają. To lęk przed
odnalezieniem Boga i siebie. Ma w tym udział lęk przed poznaniem prawdy,
tak się tego boją, że wolą żyć iluzją.
U góry pojawiają się piękne, wielkie oczy, które na to kamienne miasto patrzą
z góry na dół. Wszystko się rozświetla. Zaczyna się na dole zabawa, feta. Zaczynają
żyć.
Zachłanni zaczynają cudowną grę w życie. Chodzi o odczucie jedności z
drugim człowiekiem poprzez współtworzenie (losują, jaką pracę będą wykonywać).
Tu jest potrzeba dawania czegoś z siebie.
Ci u góry, są najbardziej pracowici i odpowiedzialni (po mistycznemu), rzucają
w dół drobinki złota, żeby ludzie odbierali wibracje w tym zawarte. Muszą tylko dbać
o utrzymanie tego kanału spływu info, ponieważ wiedzą, że człowiek, który jest w
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stanie te wibracje odebrać, jest przygotowany, wszystko jest w nim na tyle
obudzone, że więcej nie trzeba. Oni umożliwiają człowiekowi budzenie się.
Mamy tu różne poziomy współtworzenia, cieszenia się życiem.
Ogólnie wszystko jest w nas, wszystkie ścieżki i wybory są w nas, ale te
drobinki co u góry spadają ciągle lecą. Tymi istotami co dbają, by drobinki złota
leciały są Stwórcy.
Jak poczujesz te drobinki w sobie i nie pozwolisz ich strącić, to one przenikają i nas
tworzą. To jest okres przygotowawczy na całym świcie.
Mówią : „Na tym poziomie, jak ty czujesz, że to są zmiany tylko w sobie tzn., że ty
nic nie czujesz, i, że dopiero zaczyna się twoja przygoda z duchowością. Jeśli czujesz,
że te zmiany tyczą się ciebie i całości, ciebie jako elementu tej całości to dopiero jest
poprawne odczucie. Jeśli nie czujesz, że te wibracje przenikają też Kowalskiego i
trzeba w nim to uruchomić czy tak jakby podłączyć go pod kanał, tego chorego
pieska, by skatowanej przestrzeni to ciągle tego nie rozumiesz”. Czyli my, jeśli to
wodzimy, to tylko uruchamiamy połączenie tych przestrzeni ze Stwórcą.
„Przy uzdrawianiu otwórz swoją mocą te poziomy i podłącz tego człowieka pode mnie
( Stwórcę ), podłącz jego przestrzeń i odczytaj na skali co jest”
Wejdziemy w działanie, nie jest to poziom Boski, ale musiał być Boski, bo z
wyższego poziomu organizuje się wejście w niższy. Robimy to jako mieszkańcy tego
kamiennego miasta, ale ono w tych barwach nazywa się Miastem Zwycięstwa. My
tylko otwieramy kanał do tych, co u góry sypią tymi cudownymi wibracjami, by
spadało to na uzdrawianych. Otwieramy kanał do Stwórcy.
Mówią, umysł ufa tylko temu, co widzi, to inscenizacja przygotowana dla umysłu.
Naprawdę to inaczej wygląda. Pokazują nas jako obecność i świadomość wtuloną w
objęcia Matki i stojącego obok Ojca. Potężna istota - czyli my, ta modlitwa, która
rośnie, śpi i czuje, ale tu w działaniu, w śnie tej małej istotki jest właśnie wzrastanie,
otwieranie kanału do Stwórcy.
Dowcip, radość, zmysłowość, piękno to jest jeden piękny gejzer. Nie
być atrapą (małpką).
Koniec
Sprawdzamy: ile % fali uruchomiliśmy w działaniu (autentycznego
światła).
Fala to poziom przedostatni. Czuje się czy coś prawidłowo przebiega czy też nie, w
ciele fizycznym.
Dzisiaj musimy jeszcze zaliczyć odczucie przestrzeni egzystencjalnej,
jest zagrożenie czy nie ma.
Spróbujmy odczuć odnośnie rzeczywistości to samo ( będzie afera w domu czy
nie, jak chłop stoi z kwiatami to dobrze i odczuć, czy to prawda – sceny), czy
poprawią się finanse i odczucie tego, sprawdzić.
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Informacje od Ciała Egzystencjalnego i fizycznego mówiącego o
biologii lecą.
Samo uzdrawianie wzrosło o wartość jaka była. Jak ktoś był w kanale wzrosła z 50 %
na 100 %, jak ktoś się utrzymuje w Strumieniu wzrosło o 30%, jak ktoś jest do 3
poziomu - wzrosła o 10%, a od 3 - 6 poz. może być od 0 do 50%, w zależności od
utrzymywanego stanu. Ciągle to, co mamy w sobie jest mnożone, im więcej masz
tym więcej dostajesz. Chodzi o to byśmy techniką pomocniczą utrzymywali w
sobie wyższe stany energetyczne, dzięki którym działanie może być większe. Robimy
to dla naszych dzieci z poprzednich wcieleń, których rozpoznać nie potrafimy.
Przekonać umysł do potrzeby działania. Świat musimy zmienić. Zmusić się do
tej pracy, bo jesteśmy dla ludzi.
Jak się utrzyma to Światło w sobie, to jest połowa mocy Iglicy.
Walka o światło.
Jak się dziecko urodzi, to do 1 godz od urodzenia nie ma jeszcze
węzła karmicznego, jak wejdziemy w sceny to zobaczyć można nieco inny obraz
niż jest zwykle u człowieka scenę - tu jakby w jaju energetycznym są sceny zapisane,
nawet fragmenty tego, co by Stwórca chciał, by w życiu się stało. Można to zmienić.
Po godzinie gdy chwyta węzeł karmiczny to opada, zamiera. W Białej Iglicy
można to odzyskać (częściowo).
Fala oznacza, że możemy wprowadzać zmiany, a brak cząsteczek Boskich
mówi o braku materializacji i dematerializacji. Czyli Falą też można coś zrobić. My
mamy ciało Chrystusowe i łączymy się z Duchem Świętym czyli z powszechnym
polem duchowym, które jest podstawą energii, a potem materii. Czyli mam
Chrystusa włączonego, bo jestem w tym stanie, łączę się ze światłem czyli z polem
duchowym, a pole duchowe z Chrystusem tamtego człowieka i czyszczę, totalne
oczyszczenie przestrzeni, człowieka i totalne jego uzdrowienie i oczyszczenie.
Poziom 18 – oczyszczenie na wszystkich poziomach (przy sprawdzaniu).
Pamiętać, że matka może być biologiczna lub adopcyjna dlatego pytamy o imię.
Fala zmienia, Światło składa się z fali i cząsteczki. Kiedy, jak masz to światło,
to materializujesz wątrobę.
Wejdziemy w techniczną modlitwę, aby uruchomić Strumień. To musimy
wyczuć, nie wyczujemy tzn. nie jesteśmy gotowi.
Pierwszy raz musimy odczuć, że sterujemy tą wodą, nie ma znaczenia czy
otwierasz tamę czy nie, czujesz, że chcesz, rosa się podnosi i strumień leci
na planetę Ziemia i „wali” w konkretnego człowieka czy w przestrzeń i
zmienia. Jak to uruchomisz to nie przestaje lecieć, fala idzie. Jest
niecofalne, wiesz, że leci.
Sprawdzić: na jakim poziomie uruchomiliśmy Falę.
100 %-wa Fala gwarantuje wejście wszystko, to zmiany są większe.
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Modlitwa 3 – techniczna – skrót :
Gigantyczna tama, na dole palmy, oazy, dalej miasta, zza horyzontu wyłania
się wielki fragment Ziemi.
Mamy odnaleźć się jako stojący na tej tamie, wchodzimy na murek,
przybliżamy się do krawędzi tamy i patrzymy w dół, tam widać Ziemię. Tworzy się
pomost między tamą i nami, a Ziemią. Teraz najważniejsze to połączenie z wodami,
które wstrzymuje tama, odczujemy na plecach jak to nas przenika, jak woda w czasie
sztormu, czuć tę potęgę niekontrolowaną, powstał lęk. Zintegrować się z tą duchowa
wodą, a falą, ona jakby wpływała w nas, jak byśmy byli pustym naczyniem, wlewa
się, wypełnia nas całych.
Rozkładamy ręce i tama zaczyna wyciekać, te wody zaczynają się wylewać, ale
nie ściągają nas w dół, to jest nasza woda, nasza skocznia, to nasze falowe macki.
Teraz możemy puścić tę wodę na co chcemy. Mamy odczuć, że ta woda to
nasza część, to część naszej istoty, taka integracja, to nasza duchowo-energetyczna
cząstka. Woda płynie w dół, niedługo uderzy w Ziemię. Wreszcie będą przygotowane
warunki do naszych działań. Pokazują, tam, gdzie woda tam i ty. Pierwszy raz
możemy skoczyć w dół i lecieć nad wodą niczym orzeł. Tam, gdzie ta woda, jest
nasze panowanie, są nasze zmiany. Odczuć, że to jest nasz żywioł. Woda wlewa się
w Ziemię, proces się zaczął, pewien obszar na kuli ziemskiej jest zalewany przez te
wody i powoli będzie się wlewał na całą Ziemię. Ważne jest, że tam, gdzie będziemy
czy przychodzić do działań, to my będziemy już w wodzie, w środku tego żywiołu.
Człowiek, na którego będziemy działać też już jest w tej wodzie, choć o tym
nie wie. Ta woda przyszła razem z nami, to jest duchowa powódź, manifestacja
duchowej mocy, a my jej cząstka - i ten ktoś też tu jest w tej wodzie, teraz tylko
powiedzieć „zdrowa”.
I nadszedł świt, choć to nie jest jeszcze dzień”, czyli stanęliśmy na
granicy nocy i dnia.
Koniec modlitwy
Jeśli ktoś ma wzór do poziomie 6, uruchomi tę falę w 70 %, jeśli ma wzór w
Strumieniu, uruchomi tę falę w 100 % (w chwilach szczególnych). Kto ma wzór
większy, to słowem uruchamia, bo i tak już jest na tym poziomie i tak jest obudzony
tam. Natomiast nie ma uruchamianej wartości cząsteczkowej, fala jest i będzie
naprawiać to co jest, ale nie będzie zmieniać, wymieniać organów (starej wątroby na
nową), to co jest do naprawienia na jakimś poziomie, będzie naprawiane.
Między nami jest osoba ze wzorem (-15), sługa szatana, istota, która dopiero
się budzi w tym co chce. On wykonuje swój plan.
We wzorze poz „0”, to widać czemu się w zwątpienie wchodzi, czemu przeczy
się sobie, temu co było, bo nie ma jeszcze życia. Jak się zadba o radość, będzie
dwójka.
Walka jest o światło. Na razie to jest fala, ale jak uruchomi się wartość
cząsteczkową, to jest wpływ na materię.
My uruchamiamy na razie obecności i świadomość na tym poziomie, więc
możemy z tego korzystać. Dziecko Boże wykorzystuje ducha, duszę i ciało fizyczne do
przejawienia się tu, a przejawiasz się jako obecność i świadomość.

Skrypt warsztatów autorskich Z.J. POPKO rok 2013 © www.popko.pl

237

My jako obecność i świadomość w tej Rzeczywistości przejawiamy się za
pomocą ciała fizycznego i egzystencjalnego. Ponieważ mamy widzenie
energetyczne zablokowane przez węzły karmiczne, to my nie widzimy ciała
egzystencjalnego i czujemy, że to ciało egzystencjalne to właściwie my, my
chcemy i się dzieje. Tak też w ciele fizycznym tak jesteśmy zintegrowani, że to my
(jak chce i poruszam). Wydaje nam się, że ciało fizyczne to my, bo ono podlega
naszej woli. To samo jest z ciałem egzystencjalnym. Jak przetrącimy coś w ciele
egzystencjalnym to życie chwieje się, pada itd. i tak jak o ciało fizyczne - trzeba o nie
dbać, wzmocnić. Wola, odwaga to podstawa, to są „mięśnie”, dzięki którym
wpływamy na ciało egzystencjalne, ale to ono realizuje cele, w 85%, nie
my.
Wystarczą proste kody, żeby ciało egzystencjalne padło i powoli
wpływ człowieka na życie słabnie. Tak robią ludzie jak się posługują
Energią Przeciwną, „uwalają” ciało egzystencjalne. Zazdrość, nienawiść,
wystarczą, „aby ci nie wyszło” bo powodują, że ciało egzystencjalne pada,
jest zatrute.
Złemu człowiekowi - ale to rzadko - Góra pozwala pozwala ciało
egzystencjalne zabrać. Dzięki temu nie będzie krzywdził ludzi. Po śmierci
nam podziękuje, bo grzechów mniej narobi, mniej ma na sumieniu. Musimy patrzeć
na to z góry. Jak są wątpliwości, sprawdzać na skali.
Modlitwa 4 – Aleja Zwycięstw - skrót
Jak się kanał otwiera to jest to coś jednolite - natomiast to ma z góry takie
pręty. Pokazują, że już miejscami to, co schodzi, jest intensywniejsze. To, co dziś
zrobimy, to będzie 7-my poziom głębi. Cały czas orbitujemy wokół przedostatniego
poziomu, do którego wchodzimy w chwili szczególnej, Jezus był na 9-tym poziomie
głębi non stop. Żebyśmy się tu znaleźli, to radość potrzebna. Te pasma schodząc nie
mogły nas przeniknąć, a jak się zaczęła radość, to my, od dołu zaczęliśmy mieć jakby
taką samą wibrację i to, co idzie z góry wbija się tymi prętami w nas, w tę Rz-ść.
Dzięki temu możliwe jest połączenie, musi być radość. Pokazuje się ręka z flaszką, z
której coś wylewa i tworzy się taka nić DNA. Ta nić jest mocna, to konkretny stan czy
energia. Między nas wchodzi poświata, to blade światełko jest słabsze od tej nici, ale
to ten sam charakter, to w nas wchodzi, przenika nas.
To jest spalanie umysłu. Powiedzieli: „obiecałeś być sługą Bożym, to tak się
stanie”, podpowiedź, ze zaczną brutalne zmiany i było powiedziane w formie
podporządkowania, bo się przecież podpisało (umowę) i prosiło, by w chwilach
zwątpienia zastosować metodę bezwzględności duchowej. To, co poszło, idzie na
spalenie umysłu, żeby przyjął to, o co prosił, co zaakceptował.
To co się z nami czyni widocznym nas w tej wodzie (nasz obraz). Czyli podnosi się
poziom naszej wibracji.
Poprzednie wcielenia mają brutalne zapisy, które polokowały nas, bo
sprzeniewierzyliśmy się prawu, nie robiliśmy tego, co trzeba, polokowało to w nas
podniesienie poziomów wibracji, czyli niemożliwym było stanie się otwartym
naczyniem dla Boskich, czy duchowych energii. I to powoli jest wyciągane. To
śmierdzi naszą postawą, naszym zagubieniem i to wyciągają. Wyciągają coś jeszcze z
tego wcielenia z naszych pleców.
Jesteśmy jak po operacji.
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Pokazują, jak byśmy byli na kręglach, na takich ścieżkach losu, zapisach, na
takim polu własnego programowania i tam można wejść i siebie ustawić, chcę być
dobry, kochający itd. Mówią, w zależności od tego jaki jesteś pokazuj teraz swój
wzór, ale ten wzór ma wiele ścieżek, jak tory w kręgielni, białe tuneliki. Mówią,
odnajdź swoje skrzydła, odnajdź się najbardziej i pchaj te wszystkie ścieżki do
przodu, jak tylko potrafisz.
„Ale pamiętaj, że twoje potrzeby będą cię wstrzymywać”, czyli nie
oszukasz samego siebie, tu nie może nic ponad to być zrobione, co pozwoli w tobie
to pchnąć, czyli hamulcem ciągle jesteśmy my. Pchajmy wszystko na maksa, żeby
Nasi przejęli to, przesterowali - zawierzyć, oddać to, niech pochłoną to, zmienią, byle
Światło było aktywne na tej Planecie, byle zakopać karabiny, nakarmić głodne dzieci,
by zdławić faszystów, by się więcej nie rodzili (dopiero za setki lat, gdy będziemy
mogli pomagać im wzrosnąć).
Zamknęli już, ale klucz w zamku zostawili, czyli w domu możemy otworzyć i
przekroczyć tę bramę (klucz do nieba jest dostępny).
Jest wyższa wibracja i tą wibracją możemy działać. To są już pasma z
wysokich poziomów.
Koniec modlitwy
W tej chwili szczególnej zbliżyliśmy się wibracją - bo to jest ponad 90% - do
tego jaka była wibracja w Jezusie, przy otwartych oczach (ale zostało 50%).
„Tyle Nieba będzie w tobie, ile tutaj uczynisz dobrego” czyli twoje
działanie określi twoje poziomy, a nie moje poziomy określą działanie. Duch
działa, jak starasz się i działasz tak się zapisujesz. Czyli praca nad sobą od podstaw.
Jak się tylko uchyli drzwi, wchodzi się w obszar zmian. Więc czy uzdrawiasz
czy działasz, to nawet jak byś nie wyciągnął ręki, a rzucił tu obraz i tak zmiany są.
Mamy nareszcie cząsteczki.
Łańcuchy później wróciły, wyszarpują coś. Ciągle te niedoskonałości (w nas).
Nawet można zmieniać strukturę, wzór człowieka, czyli zmieniać zapisy w całości.
Ciało poszło na pierwszy poziom głębi. Ósmy poziom (głębi) tyczy się duszy, bo od
9-tki zaczyna się poziom duchowy. Tu nie chodziło o istotę ludzką tylko o czystość, o
energetykę duszy. Ważne, żeby dusza była mocna.
Artykuł „Mózg, a
„Modlitwa-medytacja”.

medytacja”

będzie

zamieszczony
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Gdynia 22-23 czerwiec 2013 :
Modlitwa 1 – Miasto Śmierci - skrót
Schodzą energie typowo Stwórcze. Przenika nas całych z zewnątrz do środka.
Pokazują kogoś - tym szpitalu - kto przerabia program nadrzędny - sądząc, że żyje.
Jest silnie oświetlony, to światło go jakby wypromieniowuje, on znika, idzie do góry,
odrobił lekcję, wrócił do duchowego świata.
Tu jest prawda. Już po miesiącu zajdą w nim takie przemiany, że nie będzie
już tak postępować. Więzienie się opuszcza, przerobił już to, co było w nim
niepoprawne, nieprawdziwe i światło go zabrało.
Zachodzi proces znikania, powoli wszyscy znikają, łagodnie. Pojawia się
dziwna przestrzeń, jest to przestrzeń wewnętrzna. To tak jak byśmy byli w samym
sobie, ale to nasze ciało - to takie zamknięte pomieszczenie. Dotychczas widzieliśmy
nasze ciało fizyczne z zewnątrz, tu jest widzenie od wewnątrz, jakby ciemność
naszego wnętrza. Czujemy, że te ściany naszego ciała tu są. Próbuje się tu
uruchomić światło. To światło to największa porażka ludzkości, coś takiego bladego,
pokrzywionego, takie rachityczne. Powoli się to rozprasza, staje się bladym, ale
prawdziwym światełkiem. Słychać: „w tym pomógł wam Przyjaciel Jezusa”. Siła
Wyższa - bo nie byliśmy w stanie tego robić - uruchomiła światło w tej powłoce. Jest
go coraz więcej, wychodzi poza obrys tego ciała i się rozprzestrzenia, rośnie
przemierzając nieznane nam przestrzenie wewnętrzne.
Fizyczne ciało zaczyna oddychać, wypełnione już jest tym bladym światełkiem.
Podpowiedzieli odnośnie tego co zachodzi „ujmij to jako Chrystusa w Chrystusie”.
Chodzi może o to, że my jesteśmy też Duchem Świętym, bo skoro jesteśmy całością
w Całości - to i Nim. Skoro Chrystus w Chrystusie - czyli nasza osobowa cząstka w
cząstce Całości.
Pojawia się światło przed nami, zaczyna promieniować, światło nie jest falowe
tylko materialne, cząsteczkowe, powoli się zbliża. Od niego idą promienie do czoła,
ponad środkiem, na środku czoła, gdzie było zawsze promieniowanie z Głowicy,
powstaje taka otoczka.
W tej obwódce jest troszkę złota, to są cząstki Boskie. Wreszcie mamy,
niedużą, ale mamy jakąś formę obecności Boskiej. To tak jakby przychodził ktoś,
gdzie nie ma zmiłuj się - albo coś jest dobrze albo źle - nie ma udawania.
Ta cząsteczka sprawdziła i zabiera cząstki Boskie z powrotem. Jest inna
planeta. Leżą tu larwy świetlne, to są nasze cząstki, dzięki temu co się z nimi dzieje,
wchodzą w nas tu teraz inne pasma. Jesteśmy składnikami wielu ciał. Jak u nas
powstanie piękna, duchowa struktura, to my możemy się łączyć z nieznanymi
naszymi cząsteczkami i to co w nich jest - skopiować w sobie. To zachodzi,
ujednolicenie wzoru. To sprawia, że wszystko staje się łagodniejsze, bardziej
harmonijne, będzie miękkość fizyczna i energetyczna, łagodność duchowa
(łagodność jest duchowa ).
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To, co w nas się dzieje to jest twardnienie tego - to proces wypalania. Ptak
osiadł, tzn., że to jest twarde. Ptak jest dziwny, zmienia się.
Kosmos czyli duchowość była na zewnątrz, statek kosmiczny łącznie z
systemem, strukturą i komputerem pokładowym był w środku. To, co się teraz
dzieje, to znikły granice. Kosmos zaczął się przejawiać wraz z gwiazdami we
wszystkim tu w środku. To co było na zewnątrz staje się obecne wewnątrz (i tak
zawsze było tylko ludzie tego nie postrzegali, bo nie chcieli ).
Ludzie dokonali pewnego wyboru: nienawiść, zazdrość, struktury
wykorzystujące człowieka - oni tylko to postrzegali. Tymczasem, podpowiadają nam,
że tu był też Świat Duchowy. Kosmos, ta zewnętrzność tu się przejawiła, a w tej
zewnętrzności staje się obecne, jeśli chcecie, wszystko to co was wspiera, wasi
przyjaciele, wasz rząd - ale ten rząd, jak u nas światowy - krajowy tu się nazywa
urząd.
Zaczyna być tu obecne, ten urząd tu jest jeden, ma charakter przemiany, a nie
utrzymania, bo utrzymanie gwarantują jednostki, które są duchowo obudzone, one
są filarami, sprzątają i pracują dla siebie. Wolna wola pewnych form doskonałości.
Urząd przemiany - tu się podpowiada jak coś w większym zakresie zrobić, to takie
prototypy. I to zaczyna być tu obecne, w tej przestrzeni. Czyli coś zaczęło schodzić,
zaczęło się przejawiać, teraz się korzeni, rozrasta. To jakby Luwr, tylko ciemny, w
negatywie, który rośnie na lewo, na prawo. Mówią, jak w Świątyni Serca u góry, no
idźcie. To przypomina wejście do takiej góry, zapraszają, by tam wejść. To co w nas
tam spływa, jest już w nas, to nieznana nam forma energii. Na dole czeka ciemna
postać w kapturze z laską prowadzenia, jak kiedyś Pradawni. Przyszli z
pomocą, nie dla świata - bo mu pomóc nie idzie, tylko dla ciebie (każdego z nas).
Czyli wyraźna podpowiedź co do pracy nad sobą, pewnych zmian i Oni będą
pomagać w tym wszystkim, tu na ziemi. A więc będzie pomoc nie tylko
podpowiadająca jak wzrastać, ale pomoc utrzymująca wprowadzone przez nas
zmiany.
Słychać tylko: tylko Głos Boży, który już w nas potrafił się obudzić i coś mówić,
tylko On - czyli to co jest najcenniejsze, to co jest w prawdzie utkwione, objawione to tu może być przez te struktury, przez to co powstaje, utrzymane. Jeśli ktoś będzie
chciał prowadzić firmę np. produkcja monet, żeby na tym zarobić może mu nie wyjść,
jeśli to nie będzie zgodne z Głosem Bożym wewnątrz. Tu w grę wchodzi już czyste
posłannictwo, czyli nie tylko przeznaczenie, ale i powołanie nas do pewnej roli. To
przeskok o jeden poziom wyżej i wsparcie tu leci. Co nie jest zgodne z Głosem Bożym
to się nie stanie (np. wygranie sprawy w sądzie). Przejawiać się to może tylko u tego,
który już nie ma wątpliwości co do spraw (sądowych i innych rzeczy), czyli już nieźle
trzeba być w czymś obudzonym (może w jakiej formie doskonałości. Może trzeba już
być dopasowanym w Głosie Bożym do pewnych działań). Może, Duch już musi się
całkowicie wyrażać w celach i wtedy dopiero Głos Boży może zmieniać to, co Duch
uważa za słuszne, a nie jest jeszcze właściwe po Bożemu.
Czyli, obudzenie w Duchu i wejdzie następny poziom, który już ukaże,
że co my uważamy - nawet w duchu - za słuszne, tutaj akceptowanym ale w działaniach - być nie może. Wtedy, jak to będzie po Bożemu, Oni
będą w tym pomagać.
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Mówią: „Chcesz wybudować wioskę umarłych? wybudujesz ją, chcesz
wybudować Miasto Radości? wybudujesz je - byle to było zgodne z wolą Bożą”, która
Głosem Bożym w nas się przejawia.
Nie wszystko jesteśmy w stanie zrozumieć, ale potem okazuje się o co w tym
chodziło. Na początku nie wszystko rozumiemy, ale pojmowanie możemy zawsze
włączyć, popytać, ściągnąć info, poprosić o sceny, o wytłumaczenie. Taka jest droga.
Powoli będziemy znajdować się w komnacie tego Luwru - ale to jest Miasto Śmierci.
Miasto Śmierci i Miasto Radości oznacza śmierć jednego i przemianę w coś drugiego dzięki czemu powstaje zadowolenie, jedno coś zmienia swoją postać. Jeśli masz
nasionko, zmieniasz je w roślinkę, czy nie jest to powód do radości?
Wszystko co jest związane z Wolą Bożą, zawsze dostarcza radości,
zawsze jest czymś, co motywuje, co prowadzi, co koi ból. Czyli to Miasto
Śmierci można też ujrzeć jako piękne, cudowne Miasto Radości: flagi, kopuły, ale to
jest dalej. To jest to, co będzie się manifestować w świecie fizycznym. Natomiast to
co tutaj jest, to Miasto Śmierci czyli Miasto Przemiany jednego w drugie, to jest ta
struktura niewidoczna, z której się będzie korzystać, z pomocy tych Istot po to, by
coś, co zechcemy było wcielane na poziomie fizyczno-energetycznym w życie
(chcemy, by coś się stało - i zgodnie z Wolą Bożą to się będzie dziać, tyczyć się
będzie relacji, działań na poz. fizycznym, zakup mieszkania, ziemi, podróży zmian,
wszystkiego, co stanowi tło życia, jeśli powiemy i będzie to zgodne z Wolą Bożą,
będzie to można sprawić, a tylko nią trzeba się nauczyć żyć i to się będzie stawać. To
co tu zostanie przyjęte, będzie się stawać).
Wszystkie dotychczasowe plany mamy zweryfikować. Jeśli dążyliśmy do
czegoś duchowego i uważaliśmy za słuszne z poziomu duchowego, może się nie do
końca zgadzać z wolą Bożą, bo Bóg może poddać próbom, bo Bóg może to widzieć
inaczej, żeby większe siły mogły się zamanifestować. Czyli wejście na kolejny poziom
nauki: świat przemiany, budowy nowego po to, by to co u góry materialne - fizyczne
Miasto Radości - wyrosło na tej Planecie i zakorzeniło się.
Będzie to dziwne miasto, na zewnątrz u góry, ludzie się bawią, a wewnątrz
pod tym miastem są fabryki, produkcja itd. i bardzo mało ludzi.
„Nie będzie Synem Bożym ten, co w Boga w sobie nie uznaje. Dopóki
nie ucałowałeś ręki drugiego człowieka, nie mów, że człowiekiem jesteś” ,
ale nie na pokaz tylko prawdziwie, z wdzięczności za to, że ów jest, wtedy pojawi
się Głos Boży. To wszystko się traci w widzeniu, a nie w obecności - Oni są.
Trzeba teraz chodzić na lekcje do Pradawnych - nasza kraina poznawania.
Pojawia się materialna magia. Materialną magią nazywają to, co tutaj jest. Wygląda
to jak przekrój ziemi, który czasem na rycinach pokazują i to tu też tak wygląda.
W środku białawe światełko, ta kulka się kręci, a na zewnątrz takie łupinki. To
podkręcą te nasze poziomy – to, co my nazywamy światłem, bo to pewna forma
struktury. Światło jest subatomowe, to nie jest jeszcze poziom Całości. Pole
kryształków jest pewną formą cząsteczek w świetle i kiedyś musimy dotrzeć do
takiego punktu. Ta magia materialna to jest podpowiedź co do umysłu, to cały czas
rośnie. Jak my to chwycimy w swoje dłonie i to z dłoni nie ucieknie, tzn., że
chwyciliśmy magię światła materialnego, światło już jest w nas i będziemy tym
uzdrawiać.

242

Skrypt warsztatów autorskich Z.J. POPKO rok 2013 © www.popko.pl

Podpowiadają: uproszczenie wszystkich sposobów (uzdrawiania). Tu Duch się
nieźle odnajduje, czyli poziom Duchowy korzysta z tego Światła. Jest jeszcze poziom
Nadduchowy, ale żeby uchwycić Światło na poziomie duchowym trzeba działać z
poziomu wyższego czyli to Nadduchowe się właśnie tworzy i to poziom Nadduchowy
jest stricte związany z Miastem Śmierci (nawet jest skala Miasto Śmierci - są tam
poziomy).
To gęstnieje i będzie to podłączenie pod pewne działania. Zaczyna to nas
przenikać, komórki fizyczne, ciało, niech to przepromieniuje nas, to rośnie. Widać
Świątynie Serca i drzwi na końcu korytarza, za którymi Matka Boska mieszkała.
Matka Boska z Dzieciątkiem, Matka Boska z koroną czyli Duch Święty w pełnym,
troskliwym działaniu. Ten poziom wibracji powoli zaczyna nas przepromieniowywać,
ale to jest proces. Ciało Chrystusowe aktywnie sprzęgnięte, połączone z Duchem
Świętym - czyli nie ma osobowościowego oddzielenia, bo indywidualność jest
energetyczna, tyczy się to umysłu, ale osobowość mówi o jakiej jednostce - która i
tak jest stopiona w całości, ale ciągle postrzegające ten związek: ja- a Całość,
Całość- a ja.
Indywidualność siebie postrzega i tylko poprzez siebie - pryzmat potrzeb Całość. Tu się akceptuje potrzebę Całości siebie, ale jest Całość i ja, ja i Całość - to
jest osobowość, czyli Chrystus w Chrystusie, i teraz to światło stąd zaczyna nas
przenikać. Zaczniemy pełniej postrzegać Całość. Proces leci. W tym świetle pojawiły
się punkciki i też wnikają w nas.
„I nie będzie Bogiem ten, kto się w Bogu nie wyrazi,
i nie będzie wyrażenia się w Bogu jeśli nie będzie pracy nad sobą
i nie będzie pracy nad sobą jeśli nie będzie zrozumienia idei,
nie będzie idei, jeśli nie będzie ciebie - a ty jesteś, a skoro jesteś, sięgnij po
ideę.
Kiedy sięgniesz po ideę zechcesz pracować na wyrażeniem jej w tobie. Ty
jesteś synu, córko, ty jesteś. Oto moje dłonie (mówi ta Postać), oto Ja, wasz
Ojciec, wasz Syn, wasz Towarzysz Podróży. Wy, a Ja w Całości to jedno”.
To pierwsze zdanie było najważniejsze.
„Powiedz im, że kocham ich i pytam dlaczego oni nie kochają Mnie. Kochają swoje
potrzeby, kochają swoje auta, swoje dzieci, telewizory, kochają swoje pieniądze,
kochają nawet swojego wroga, jeśli pozyskają go do swoich celów, a Mnie nie.
Czemu Mnie nie kochacie ?
Pierwsza nauka: jeśli ktoś chce Ojca pokochać i zrozumieć co to znaczy
czuć Boga - iść na Ławkę Zwierzeń, usiąść na niej, poczekać aż Ojciec
przyjdzie i poprosić Go, by nauczył cię Go kochać, jak Go jeszcze nie ma, to
poczekaj, napisz swój liścik, w którym chcesz chcieć Go pokochać i On
później podpowie jak.
Jak On przyjmie to pismo to znaczy, że tak się stanie, jak nie – to znaczy, że
nie jesteśmy jeszcze gotowi na to, by zacząć taką pracę. Ale jak weźmie taką kartkę to się stanie, to znaczy, że zechce się nam pracować nad tym, by chcieć - to zostanie
zaplanowane i tak się stanie.
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W Bogu są wszystkie radości, ale w życiu tu są kreatywne smutki. Życie jest
pasmem niespodzianek, które nazywamy czasem nieszczęściami, ale dlatego, że ten
świat zbudowaliśmy niepoprawnie, po swojemu, nie słuchając Głosu Bożego. Dlatego
przyszło Miasto Śmierci od Boga Ojca po to, by to wszystko przemienić. Kiedy ono się
zakorzeni, zacznie się stała, trwała przebudowa Całego. Jutro można sprawdzić
promieniowanie na Planecie Ziemia. Wzór, był pełną 9-tką, a jutro.. ?
Jeszcze dziś Miasto Śmierci się zakorzeni. Bo obudził się jeden, który prosił o
radość i szczęście dla innych (pokazują początek naszej cywilizacji) i to było
początkiem końca ciemności. Czekano też na to, by wielu zagubionych tu się
pojawiło, by wielu zagubionych było z tym miejscem związanych. Bo jak się zaczną
przemiany, ci co odeszli powrócą, wracając do właściwego koryta rzeki. Zacznie się
też odzyskiwanie dusz (tych, które nie zostały rozbite) po to, by je odzyskać i
połączyć na powrót z Duchem - bo dla Boga są cenne wszystkie cząstki. Walka o
Planetę Dusz zacznie się jutro.
W 2011 roku zaczęła się walka o wyzwolenie człowieka, czyli o
obudzenie Świadomości na Planecie Ziemia, natomiast dzisiaj zaczyna się
walka o dusze na tej planecie.
Miasto Śmierci i Pradawnych można wykorzystać do działań
uzdrawiających i innych. Światło już jest w nas, więc można je budzić w drugim
człowieku, by leczyło - albo ujrzeć człowieka na tle Miasta Śmierci i wpasować go w
nową dla niego Rzeczywistość. Metody podpowiada Duch dla działania umysłu, by
nie blokował.
„Oto są ci, co zamierzyli walczyć ze złem”.
Tworzy się Siła, która dzięki Miastu Śmierci będzie wiele zmieniać, aż przyjdzie czas,
gdy tron wyrośnie do góry i stworzy się Bóg powierzchni. Mówimy o jednostkach,
które chcą nad sobą pracować, w prawie się obudzić.
Koniec modlitwy

Jeśli wchodzimy na Ławkę Zwierzeń oznacza, że coś się stanie - jeśli Ojciec to
podpisał, jeśli my wytrwamy - trzeba pracować. Jak chcemy być Rycerzem
trzeba w tym orężu się ćwiczyć i zasady rycerskie wyznawać. Rycerz nie z
nazwy, ale z powołania, działania, z bycia nim, bo rycerskość jest w nim
zawarta - czyli taki stan.
Ten proces może zachodzić lata. Wchodzić w modlitwy, jak chcemy
wzrastać i prosić o sceny, żeby np. pokochać ludzi, co trzeba zrobić.
Wchodzić też w modlitwy, że jak mamy coś nie przerobione, prosić o
wsparcie. Wchodzić po info.
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Modlitwa 2 - Miasto Radości – skrót :
Pokazują grupkę siedzących ludzi. Góra mówi: powiedz im, że są odpychający,
nie ludzie, a ludzkie potwory - nie lubiani, to biega i niszczy, maluje się, peruki, takie
Zombie, nie wiedzą co robią - umysł przyblokowany. Potem zasiedlają domy, domki,
mieszkają w lasach, na pustyni, ludzkie dziwadła, ale Zombie, inteligencja 20 IQ,
żywe trupy. Siedzą w parlamencie, ciała spróchniałe, inny w szpitalu jest doktorem,
przygotowuje strzykawkę, w której jest lek - pozostałość po cywilizacji. Wbija
strzykawkę pacjentowi i w tym miejscu, ten drugi pośladek zaczyna zdrowieć,
powstaje ciało, ten chory zasypia. W czasie snu lek zaczyna działać i to jego ciało
powoli staje się poprawne. W ciągu paru dni ten człowiek, to dziwadło, pół Zombie,
pół normalny, budzi się.
Wychodzi ze szpitala, patrzy na ulicę, chce mu się żyć! Umierał, a przeżył, jest
teraz inny. Widzi tych Zombie, nie interesuje go to. Ludzie go postrzegają jako
Zombie, ale on nim nie jest. Widzi jak Zombie zasiedlili cały świat, nie ma z kim
porozmawiać. Idzie do baru. Inny Zombie tutaj widzi go, że on nie jest Zombie, że
ma duszę. Ten człowiek widzi, że ma ciało, patrzy na swoje ręce, nogi i mówi,
zapomniane ciało, zapomniane palce, normalne, mięśnie, widzi całe swoje ciało, ale
w lustrze siebie nie widzi, nie widzi też Zombie-go. Zastanawia się, po wyjściu z baru,
kim on jest, jak ma żyć w tym świecie, wie, że jest dobrze i będzie, ale co zrobić.
Widzi małą dziewczynkę, ok. 1,5 roku z ogromnie zniekształconym ciałem, oczy bez
powiek, dziwi się, że małe, a już Zombie, czy Zombie rodzi się już jako Zombie?.
Znika i pojawia się w mieszkaniu-hotelu, to jest wysokie piętro, z balkonem.
On nie chce być Zombie, choć jest akcentowany jako Zombie, nie chce być z Zombie,
bo to psychicznie chora cywilizacja. Gdybyśmy podnieśli taką kotarę, to ujrzymy
fizycznego człowieka, ten Zombie tu jest fizycznym człowiekiem - to kobieta i mówi
co będzie robiła, ale to są sztuczne potrzeby, dziwne, ale dla niego zrozumiałe,
normalne, pamięta, że się w tym odnajdywał, kotara zachodzi i tu kobieta znów mówi
jak Zombie, bełkot, to jest chore.
On wolałby zejść do świata, w którym widzi się człowieka i pojmuje co on
mówi, ale czuje, że nie może, że nie powinien tego robić, nie powinien żyć w iluzji.
Stanął na balkonie. Wie, że są tacy, którzy mogą stanąć na balustradzie i w
powietrzu przejść do słońca, wejść w nie i się nie spalić. Podpływa do balkonu postać
i zaprasza, by wszedł na tę jasną drogę, którą tworzy ten mędrzec. Mówi, zaryzykuję,
wybieram ciebie (do mędrca), to próba mnie samego, może znajdę ludzi, bo ten
świat nie jest dla mnie. Wchodzi w to światełko, ono go przytuliło, przysunął się do
mędrca, powstała kula świetlna, kręcą się wokół siebie. Pyta mędrca: kim ty jesteś?
jesteś podobny, wyglądasz jak ja za 20 lat. To ja, ja to ty, możesz do mnie mówić,
bracie. Jestem częścią ciebie i możesz do mnie mówić bracie. On jest w tym bracie,
płyną do białego miasta, pięknego. Nie widać tam ludzi, a wszystko na to czeka.
Miasto tętni życiem tylko ludzie są niewidoczni. Jak tu się Zombie przeniesie, to
wszystko to zrujnują, zniszczą, a tu jest harmonia, jeden drugiego wspiera, piękny
wzór.
Wraca na balkon - to on po 20 latach.
Cofa się znowu, widzi to Zombie. Mówi: ktoś zrobił kalekę z człowieka. To co widzę
to Zombi, ale w środku jest ktoś taki jak ja, wypowiada imię tej kobiety, chwyta ją za
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ręce i ta kobieta się manifestuje, ciało narasta, już nie jest Zombie, mówi jak
człowiek.
Pyta go: wypiłeś coś? On odpowiada: wypiłem nektar Bogów, to jest Arka
Przymierza, to jest święty Graal, to Słowo Boże, to jesteś skarbie ty, twoje
imię. Wypowiedziałem twoje imię i zrozumiałem, że mogę być inny, pojąłem
dotykając ciebie, że ty też będziesz inna. Ona mówi: nie wiem o co chodzi, musisz mi
to głębiej wyjaśnić. Siadają na kanapie, ona zaczyna jej mówić o Bogu. Ona czuje
całą sobą, że coś się stało, zmieniło, od dziś będzie widzieć z balkonu słońce.
Bóg uruchomił w nas i w tym młodzieńcu ŚWIATŁO PRZEMIANY, a to
oznacza, że to co mamy w dłoniach, może przemienić też nas, możemy dotknąć
swojego serca i powiedzieć: promieniuj na tę krainę Zombie, bo musimy ich
odzyskać. Dziękujemy Bogu za to, że nie widzimy tych ludzi jako Zombie, że żyjemy
iluzją ich wspaniałości, a nie widzimy ich dusz, że ten ohydny obraz Zombie nie jest
naszym udziałem.
Dziękujemy Bogu za to, że nie ujrzeliśmy swojego prawdziwego oblicza w
lustrze, za to, że możemy zmieniać ten świat. Te ręce, to serce od dziś dotykać
będzie każdego bliskiego nam człowieka. To światło przemiany przeniknie każdego.
Wchodzimy na balustradę i udajemy się do Miasta Radości. Tu nie ma błędów,
mogą być tylko przypadki, bo błędy popełniają nie wiedzący. Tu są wiedzący (lina się
zerwie), ale tu nikt nikogo nie krzywdzi, tu nie ma Zombie. Drzwi nie są zamknięte,
więc możemy wejść do domów, możemy tu doświadczyć różnej pracy (np. orka), co
chcemy zrobić - możemy, my Istoty Świetlne w świetlnym Mieście Radości. Tu nie
trzeba manifestować nic ponad to co jest prawdą.
Zabawa to dziwny stan radości. Zabawa to stan. Kiedy zaczyna się
rywalizacja, konkurencja, nie ma zabawy. Tu jest szacunek dla drugiego,
dbanie o niego, obojętnie w jakiej sytuacji, tu nie ma szkodzenia. Jak dobre jest, gdy
na co dzień, w prostych czynnościach zachowujemy się tak, by komuś było łagodniej
i przyjemniej, ten stan jest w nas, dbałość o tego drugiego. Jest tu pewna nauka.
Mówią nam, że w Mieście Radości jest dobrze i jest właściwe zachowanie, radość na
ziemi jest inna – gromadzenie majątku, moda itd. Radość w Mieście Radości jest
wtedy jak jeden dba o drugiego, to inny system wartości, uczą nas zmiany
zachowania, inaczej nie można tam żyć.
Mówią, jak się budzisz w Duchu to musisz to ukazać, twoje
zachowanie musi być inne, bo nie byłbyś w duchu obudzony. Możesz trenować
wzrost, a zarazem pamiętaj, by obudzić w sobie duchowe zachowanie. Już nie musisz
przechodzić przez ulicę tak, by kierowca dalej przestraszył się zawczasu, choćby nie
musiał, ostro hamować, tak patrzeć na kogoś, by się zaczerwienił, chlipać w kawiarni,
bo to uderzy w kulturę ludzi, tu zachowanie świadczy o twojej duchowości, o
duchowej obecności, o twojej duchowej dojrzałości, o tym jakim jesteś.
Bez tego, bez zmiany zachowania, bez zmiany postępowania nie można zbudować
radości w innych. Wracasz do domu, jak się zachowujesz? W prostych relacjach
musimy się nauczyć dbać o drugiego człowieka tak jak o własne dziecko. Jeśli tu
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zszedłeś i budzisz się w świetle i we własnym człowieczeństwie, to bądź
jako ten człowiek, który Boga widzi i, który został stworzony na obraz i
podobieństwo Boże, tego nas uczą. Radość - ten stan buduje materialnie ten
świat. Jak będziemy się gubić w tej Rzeczywistości, udajemy się do tego miasta,
dzięki temu odnajdziemy się w sobie i z tym światłem, tą łagodnością dotkniemy tu
Zombie i uczynimy go człowiekiem na obraz i podobieństwo Boże. Wtedy można
będzie z nim rozmawiać, ale pamiętajmy, by dać mu czas. Nie krzywdźmy ich za to,
że nie pamiętają, iż bić im nie wolno, ani okradać itd. Nie wskakujmy nigdy w stany
Zombie - to jest nam zabronione.
Zacznijmy od dziś stawiać na zachowanie. To jeszcze nie oznacza, że
kochamy, wybaczymy itd., to jest coś domontowane do nas, co nam umożliwia
poprawne funkcjonowanie, a wraz z pokochaniem, wybaczeniem będzie stanowić o
naszej tu Całości. Dziś dostaliśmy moc Miasta Radości, dziś powstało Miasto Śmierci,
dziś dotknęła nas moc przemiany.
20 % ludzi na świecie to zło organiczne i nie jest do zmiany, kiedyś się
to wypali, ale ta moc przemiany potrafi uczynić cuda z ludźmi, w których jest jeszcze
dusza, których ciało się nie rozpadło, którzy są Zombie, ale jeszcze mogą im
odrosnąć wszystkie utracone cząstki. Obiecaliśmy - jak nie im, to sobie - schodząc na
tę planetę - a jak nie obiecaliśmy to, gdy ujrzeliśmy kim jesteśmy, gdy weszliśmy do
Miasta Radości, gdy ujrzeliśmy Miasto Śmierci to znaczy, że dostaliśmy
instrumenty do tego, by tych bliskich naprawić, by uratować ich od bycia
Zombie, a kiedyś wspólnie dotkniemy 3-go Zombiego.
Co z tym darem zrobimy ?
Koniec modlitwy

Modlitwa 3 – wybrane elementy :
Podpowiadają o rodzaju zajęć, którymi powinniśmy się tu zajmować, by się
spełnić. Już coś ku temu zrobiliśmy, a to oznacza, że w tym życiu, gdybyśmy robili to
co powinno być z przeznaczeniem, powołaniem powiązane, to łatwiej by nam było,
osiągnęlibyśmy tu już jakąś wprawę, jakieś mistrzostwo, biegłość jest znacznie
większa, niż gdybyśmy zajmowali się czym innym.
Życie rodzinne to odczucie bliskości, troski, opieki.
Pokazali formę komunikacji przez naukę, cierpliwość duchową, odnalezienie się we
właściwym momencie i właściwe reagowanie.
Duchowe zachowanie sprawia, że znajdujemy właściwe rozwiązania, w
najwłaściwszym czasie.
Komunikacja przez elementy. Dbałość o wszystko, o dom, o bliskich, zadziałaj i
czekaj na efekty.
Uczą duchowego zachowania obojętnie w jaką postać wejdziemy - tego
stanu. Tu chodzi o stany.
Duchowe zachowanie wiąże się z wyrozumiałością.
Pokój z wami i duchowo się zachowujcie.
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Miasto Radości to kolejna postawa duchowa, prawdziwa.
Pozwólmy sobie na duchowe zachowanie - nie ma kombinacji, wyboru.
Ktoś, kto się duchowo zachowuje, dokonał wyboru. Uśmiechnij się do kogoś kto jest
smutny, nie ważne: Cyganka, Rumunka.
Przez praktykę duchowego zachowania w tym statku kosmicznym, można było
odnaleźć drabinę do włazu i otworzyć. Czyli duchowe zachowanie musi się stać naszą
naturą, jest bardzo ważnym elementem nie tylko w pracy nad sobą, który w tym
pomaga, ale to wyraźnie uzewnętrzniać.
Jeszcze to, czego nie dostrzegamy to jest rozładowanie napięcia, dzięki
duchowemu zachowaniu nie tyle siebie co innych ratujemy i bardzo im pomagamy, a
to jest najważniejsze.
My już świecimy, ale tam, dzięki duchowemu zachowaniu powoli gości niebo.
Bezwzględnie musimy stać się duchowo czyści, duchowo
zachowujący się, żeby wszystko poprawnie utrzymać. Duchowe
zachowanie ma stać się naszą naturą, bo i tak było.
Po efektach (owocach) ich poznacie, nie jest ważne jaki kto jest, to jest
zdjęcie, ważne co robisz, co dajesz, bo po tym ich poznać.
Duchowe zachowanie daje duchowe owoce.
Musimy ten świat w błogostanie duchowym - duchowej postawy czas nauczyć, nas
wszystkich.
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Rusinowice 29-30 czerwca 2013
Dział - system, ezoteryka, Duch :
Część ezoteryki, która się uważała za niezwiązaną z oszustwem, nie jest z
ezoteryką związana tylko z medycyną: ziołolecznictwo itd., to jest medycyna, a
ezoteryka przejęła ten biznes. Zobaczymy co naprawdę ona robi mówiąc o
uzdrawianiu, by pojąć ten mechanizm i jak się z tego uwolnić.
My - czyli dusza, przejawia się w tej Rzeczywistości za pomocą dwu ciał: ciała
fizycznego i egzystencjalnego. Za pomocą nich tworzymy struktury fizyczne wybudujemy sobie dom itd., tworzymy strukturę przestrzenną. Jak ktoś nam to spali,
zniszczy to trzeba sporo czasu, żeby to odtworzyć. Natomiast za pomocą ciała
energetycznego zwanego egzystencjalnym- bo stricte energetyczne to jest dusza,
która za pomocą energetycznego w fizycznym się przejawia. To za pomocą ciała
egzystencjalnego budujemy struktury w świecie energetycznym - czyli jak żyjemy
marzeniami i ten obraz uzyska wartość nasycenia 80%, to stamtąd
przejawia się w tej Rzeczywistości (dążę do jakiegoś celu, jednego, drugiego,
trzeciego i żyję tym - to po nasyceniu zaczyna to wszystko przejawiać się tu),
otworzą się relacje, nowy układ sił, coś zachodzi, płyną info podpowiadające co i jak.
To są struktury przestrzenne, które my roboczo nazywamy ciałem przestrzennym.
Tylko, że to wszystko co dotychczas robimy, łącznie z uzdrawianiem fizycznym, z
ciałem egzystencjalnym itd. osiąga maksimum 40 % wartości. Ustanowienie ciała
przestrzennego obejmujące wszystko, jest bardzo wyczerpujące.
Wiemy, co to jest życie marzeniami. Źli ludzie żyją tym, co chcą zrobić
(wykorzystam cię, zniszczę itd.), tkają strukturę przestrzenną niczym pająk i ona
staje się trwała, jak osiągnie 80%, to tu zaczyna działać, bo ta struktura jest tak
silna, że oddziałuje na wszystkie elementy (na partnera, dzieci, na sąsiada), w tę
strukturę wkomponowani są ludzie, z którymi żyjemy, wchodzimy w relacje i których
chcemy sobie w jakiś sposób podporządkować. Ta struktura, by ją utkać,
potrzebuje pewnego wysiłku i jak działają tutaj kody, to jest uderzenie
najczęściej w ciało egzystencjalne, no bo to wystarczy, wystarczy je
zakodować, osłabić (dom nie będzie wznoszony, odechciewa nam się
wszystkiego), wtedy nie wychodzimy poza krąg marzeń, bo jak przychodzi do
realizacji jakichś celów to nam po prostu się nie chce, czujemy, że to nie uda się, bo
ciała egzystencjalnego nie ma.
Strukturę przestrzenną też można szybko zniszczyć, ale ludzie praktycznie nie
są w stanie tego zrobić. Natomiast grupa ludzi, która się zmówi, jest z tym kimś
powiązana, może Ciało Przestrzenne drugiego człowieka zmieść. Wtedy trzeba wielu
miesięcy na to, żeby on sobie to odbudował, żeby życie wróciło do normy. A jak
sobie odbuduje - skoro padł i czuje, że nie warto, więc siada powoli psychika, ciało
egzystencjalne, praktycznie to jest koniec jego życia. Odbudowa tego ciała
przestrzennego związana też jest ze zmianą przestrzeni w tych ludziach, w ich ciałach
przestrzennych, dlatego to jest wyczerpujące. Wchodzą w to elementy jeszcze inne,
bo to wszystko co robimy jest w około 50 % nam znane, o reszcie Góra nie
mówi, bo leci to z automatu, a więc i te 50 % w tym się dźwiga. Dlatego tak ważne
jest życie marzeniami w pozytywie czyli w PWW (chcemy to, tamto, to musimy rzucić
to na tapetę myśli i cały czas musi to lecieć, nie znaczy, że non stop o tym myśleć, to
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nastawiamy tak jakby wartość stałą – jest, musi być i tylko czasami myślą powrócić,
rozpasać się tym widokiem ).
Sprawdzić: jak funkcjonuje nasze Ciało Przestrzenne - w %.
Normalnie funkcjonuje najwyżej w 10% i się cofa,
Ciało Egzystencjalne też, jak jest 20% to już nieźle,
jak jest 30% struktura Przestrzenna, to na tym poziomie, łącznie z ciałem
egzystencjalnym i aktywna zaradność życiowa: 20% to życie nam leci
Jak ludzie tkają tę strukturę – tak, będzie tak: na pewno, przychodzi info, które temu
przeczy i on już na ten cel inaczej patrzy, nie chce już tego itd., nie widzi co się
dzieje. Podstawowy błąd jaki się tu popełnia to cofanie decyzji, cofanie linii
życia, marzeń. Nie ma cofania. To jest dokładnie ten sam mechanizm co w
świecie materialnym, ludzie tego nie widzą i nie rozumieją czemu wiele z tego, do
czego dążą, nie potrafi się przejawić. Właśnie tkanie struktury przestrzennej czyli
biała sieć pająka, czyli ciała przestrzennego mówi o tym, co się w życiu osiąga.
Hitler, Stalin mieli olbrzymie ciała przestrzenne i rządzili. Zły człowiek
utrzymuje to niejako z natury, ten automat zna. To samo trzeba zrobić tutaj przy
Prawie Wolnego Wyboru, przy współtworzeniu i współodczuwaniu z drugim
człowiekiem nie ma cofania. Cofasz - budynek się rozpada w świecie
energetycznym, ta struktura umiera i potem znowu ją tworzysz, ale tkasz nie ty sam,
to przecież ten budynek musi powstać na jakimś placu, trzeba go kupić, inni też chcą
go kupić czyli odtwarzanie polega na robocie od nowa.
Zniszczenie struktury przestrzennej może oznaczać krach do końca
życia, a my sami się do tego dokładamy (przyjedzie teściowa, rzuci jakieś info i żyć
się nam odechciewa i nawet w marzeniach ze wszystkiego rezygnujemy, ta
rezygnacja choćby trwała godzinę - struktura jest zniszczona). Później trzeba to
odtwarzać. Jak poodtwarzamy ludziom ciała przestrzenne w ciągu tygodnia, dwu
firmy się rozkręcą, w rodzinie wszystko się poprawia, to jest z niczym
nieporównywalne, jest znacznie silniejsze na psychikę niż ściągnięcie kodów,
odbudowa człowieka - dzieją się cuda.
Działamy na całą strukturę, na przejawianie się człowieka całkowicie
w przestrzeniach energetycznych no i częściowo w fizycznych, bo ciało też
tutaj uzdrawiamy w jakiś sposób. Trzeba być naprawdę niezłym, żeby to dźwigać,
robić 2 razy dziennie, aż będzie się mocnym. Jak ciało nie będzie w ogóle
przepuszczać to tego się nie zrobi, trzeba sprawdzić, czy jest się zdolnym do
tego, podpięcie pod moc może nie wystarczyć (ciało nie przepuści i tego nie
ma).
Dzisiaj powiemy o wzorcu i jak to działa ten mechanizm energetyczny w tym
świecie i jak ważnym jest obudzenie w nas Ducha i z czym się to wiąże.
Wyobraźmy sobie statek kosmiczny, który udaje się do innej galaktyki,
zostawia swoje planety, które w wyniku kataklizmu padły, jest duży, kilka tysięcy
ludzi jest tam umieszczonych na różnych pokładach. Jest to statek pokoleniowy.
Będzie przemierzał tę przestrzeń tak długo, aż znajdzie swoje środowisko.
Wyobraźmy sobie, że to jest któreś pokolenie z rzędu, czyli te warunki początkowe
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społeczne, socjalne, to, co tam było powoli się zmienia. Statek wyruszył jako jedna
drużyna, choć są to ludzie, którzy namieszali na swoich planetach, niszczyli trochę,
ale próbują to naprawić. Kiedy była tragedia, poginęły im rodziny, świat zniknął, to
był taki okres duchowej ekstazy, zaczęli poprawnie się zachowywać, a potem w
drugim, trzecim pokoleniu nawet nie wiedzieli o co poszło, znowu zaczęli tworzyć
struktury. Cały system, który na tym statku panuje, nazwijmy go komputerem
pokładowym, to jest jakby umysł nadrzędny i to działa, to jest wypadkowa
wszystkiego tego, co tu się dzieje. Mają jeszcze obcego pasażera „8 Nostromo”,
istotę w tym wypadku niewidzialną, energetyczną, która potrzebuje niskiej wibracji,
czyli będzie doprowadzać do tego, by na powrót, na tym statku zapanowały te
warunki, które były na planetach, żeby ludzie byli źli, żeby się między sobą
wykańczali, innymi słowy - demon. Demon to średnia istota, jedna z najsłabszych, a
mimo wszystko człowiek sobie z nią nie poradzi. Ludzie, którzy tworzą struktury
tworzą jakąś wypadkową tych struktur, powstaje coś takiego jak umysł nadrzędny,
co wyznacza warunki panujące na tym statku. Powoli ludzie się zaczynają
znieprawiać, powstaje rozdział, grodzie między pokładami zostają pozamykane,
ludzie, żeby zejść z jednego pokładu na drugi (bo się poznali z kimś itd.), to muszą
być legitymowany, mieć przepustkę - te przejścia nazwaliśmy granicami. Na każdym
pokładzie pojawia się nowy rząd, podporządkowuje sobie ludzi tworząc zwarte
struktury, żeby przejść na inny pokład trzeba spełniać określone warunki. Tych
struktur jest coraz więcej. Po kilku pokoleniach na każdym pokładzie są inne warunki,
tu gdzie lepsza współpraca ludzie mają więcej jedzenia, na innych przymierają
głodem itd., ale nikt nie jest zainteresowany tym, by granice zniknęły, żeby było
dobrze, tych co rządzą i komputera pokładowego to nie interesuje. Nawet wielkie
konsorcja nie likwidują granic, one tylko przechwytują władzę gospodarczą czyniąc
ludzi niewolnikami. Tak naprawdę chodzi o to, by ludzie żyli w zezwierzęceniu, jak w
Afryce, gdzie się biją, dzieci walczą. Tak ma być wszędzie, ale ktoś musi produkować
broń, więc zachowuje się obszary, gdzie jest wysoka technologia, by móc
produkować broń, aparaturę szpiegowską itd., projektory, które usypiają i
nanotechnologię, plus nową medycynę, która wykańcza ludzkie ciało - czyli
ograniczenie, energetyczne i biologiczne. Dlatego niektóre pokłady są bardziej
cywilizowane, ale to też iluzja, np. Polska- totalne niewolnictwo, wpasowaliśmy się w
kabiny, w których społeczeństwa są wysoce cywilizowane, wysoka technologia. My w
tym nie uczestniczymy, ale jesteśmy tanią siłą roboczą, zarabiamy tylko część tego,
co w innych krajach, bo nasi przywódcy wyprzedali wszystko. Cały zysk jest
wyprowadzany z niewolniczej Polski tam, gdzie się produkuje broń, a więc w tym
uczestniczymy. Na tych pokładach zaczęło się dziać źle. Mamy tutaj do czynienia z
technologią i z fizycznością jak i z energetyką, myśli, emocje, to czym jesteśmy też
tutaj działa. Ale człowiek też czuje potrzebę odnajdywania się w tych energiach jak i
dziwną inklinację wznoszenia się ku duchowi - czego on nie rozumie. Tutaj mamy
takie dwa elementy, powstały wszędzie, na każdym z tych poziomów dwie małe
kabinki, gdzie jest zawsze kościół i ezoteryka. Ezoteryka jest dla tych niby
inteligentniejszych, który uważają, że lepiej wszystko pojmują, opowiadają bzdury o
piramidzie Cheopsa, ściągają od ludzi haracz nabierając ich na jakieś info i inne. Tam
na pokładach, tam gdzie jest najprymitywniejsza forma cywilizacji mamy szamana,
tam gdzie wyrafinowana technologia, gdzie jest społeczeństwo zinstytucjolizowane
szaman wygląda jak papież, mamy kościół, środowisko, które mówi jak mamy
wybrnąć z tego, kiedy mamy wszystkiego dosyć, to co zrobić, by iść ku Bogu. Jest tu
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oczywiście pułapka, bo lecą programy, które energetycznie uwalają, sprawią, że nie
będziesz mógł ich znieść, jedno dotknięcie czasem wystarczy, żeby uaktywnić kody,
które i tak są w DNA, to są proste sztuczki. Ezoteryka jest takim elementem, uwala
człowieka, stosuje cały repertuar cudów, wmawiając, że ziołolecznictwo jest
ezoteryką - a to jest lecznictwo, to ciągle medycyna.
Te wszystkie społeczeństwa, które tutaj żyją muszą być doprowadzone do
produkowania niskowibracyjnej energii. Żeby tak się stało, to komputer pokładowy
musi utrzymywać jakiś program, ten program działa wszędzie: czyli trzeba żyć
nienawiścią do drugiego człowieka, jest tylko i wyłącznie współzawodnictwo i
konkurencja, drugi człowiek to jest twój wróg, oflaguj się itd. Tam gdzie
prymitywniejsze społeczeństwo jedno plemię wyrżnie drugie, tam gdzie technologia,
wykorzysta się czołgi, tam gdzie nowoczesna forma zniewalania człowieka przyjdą
choroby, programy, systemowe ograniczenia, koszmarne prawo, utknie się w tym
całkowicie. To, co się masowo zaczęło stosować to biologiczne niszczenie ludzkich
ciał, jak jesteś chudy, nie jesteś w radości, nie masz szansy na to, by przedrzeć się
przez kody i wznieść ku Bogu. Kochanie albo radość to są te wibracje, dzięki
którym my budzimy świadomość i potrafimy wyjść poza statek kosmiczny, bo każdy
pokład styka się ze ścianą statku i jest tam luk, taki właz, wyjście, otworzysz i widzisz
światło czyli wejście w Ducha. Ale, żeby to zrobić trzeba spełnić pewne warunki,
trzeba zapanować nad biologią i energetyką. Jak jesteś chory, w bólu, to jak będziesz
kontrolować myśli, emocje, kiedy ciało się rozrywa? Jak się wykańcza nowocześnie
ludzi? to my spożywamy różne produkty, w nich są nici DNA, u nas DNA cały czas
zostaje niszczone, każda niewłaściwa myśl, emocja, starcie z drugim człowiekiem
niszczy struktury DNA w człowieku, one są bardzo słabe, a energia jest tak silna,
widzimy to po energii dźwięku, puszczają fale, których nie widać – jednak mur pęka.
Jak krzyczysz na partnera, on też pęka, komórki wątroby mogą pęknąć, a co
dopiero łańcuch DNA (a mamy DNA fizyczne, DNA energetyczne, DNA duchowe i
DNA Boskie, jest też DNA przestrzenne, ale ono jest zgrupowane jakby koło
człowieka, takie białe kreseczki, złotawo-białe, tak wygląda cały człowiek w
strukturze przestrzennej) – i przez to DNA jest niszczone.
Jak jemy to co naturalne, naturalne produkty – a wszystkie one zawierają
fragmenty DNA, marchewka, pietruszka, mięso - każde inny jego fragment. Czyli jak
jemy to co naturalne to naprawiamy cały czas DNA i człowiek jest zdrowy i
energetycznie mocny, a mamy genetycznie modyfikowaną żywność, gdzie nie
istnieje DNA, jemy ochłapy, od początku, gdy zaczyna się to jeść, słabniesz,
zaczynasz chorować, stajesz się słaby energetycznie (nie te myśli, nie te emocje,
powolna ruina), masowe choroby. Nastawienie na masowe szczepienia niszczące
system odpornościowy. Tak niszczy się radość. Można było to naprawiać, to
Światło, które jest w naszych dłoniach - jak promieniuje, to naprawia wiele rzeczy,
bo jak masz serce otwarte i szukasz tego rezultatu, to ta fala zmienia się w
cząsteczkę (tylko i wyłącznie światło ma formę falową i cząsteczkową) - w
dużym stopniu DNA się naprawia. Trzeba dlatego naprawiać wodę (co to jest czarna
homeopatia to wiemy), i naprawiać tę żywność, w ten sposób nieźle się ratujemy.
Starać się za wszelką cenę jeść takie warzywa czy owoce, które nie są
napromieniowane. Biologicznie te artykuły są smaczne, ale nie ma tam DNA,
a to jest coś. co nas naprawia, inaczej jest ruina, masowy rak i inne.
Kolejny element, taki współczesny wynalazek, to sport.
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Bóg mówi o współodczuwaniu i współtworzeniu, a ludzie wymyślili sport,
konkurencja, rywalizacja i uczą tego od dziecka, już w przedszkolu masz wygrywać
zawody. Do 7-go roku życia dziecko jest nieodporne na programy, dlatego jest pod
opieką matki, a nie ojca, bo obowiązek zmusza go do tego, by patrzeć twardo na tę
rzeczywistość. Matka, ta, która dbała o ognisko domowe, Westalka (kapłanka
rzymskiej bogini domowego ogniska WEST), wiedziała o co chodzi. Dzisiaj ta wiedza
się straciła. Matka dawała dziecku miłość, ona ochraniała, dziecko nasiąkało
współtworzeniem, to było mocne. To teraz od 5-go roku życia posyłają dziecko do
przedszkola, mają 2 lata na zaprogramowanie i już młody faszysta wychodzi, wyznaje
zasady, które komputer pokładowy narzuca. Moralność społeczna, systemowa to on,
policjant na każdym rogu, w domu, do własnych dzieci.
Sport – nie dość, że przez niego ludzie niszczą własne ciała to na dodatek jest
to masowe, jak nie ty jesteś sportowcem to jesteś podstawą do tego, żeby miliony
fanów tylko myślały o tym, jak jeden drugiego pokona, fala nienawiści, wyższości, to
jest sport, to jest nowoczesne oblicze wojny produkujące tę samą ilość
niskowibracyjnej energii co nowoczesna wojna - i to cały czas się dzieje.
Ten sam charakter ma moda. Tej samej koszulki, sukienki nie mogę ubrać
za 3 lata, bo niemodna, będą się śmiać, tu znowu programy lecą (szczególnie w
mieście). Połowę dorobku tracimy na coś, co się nazywa modą, chory program.
Jesteś głupi – jesteś modny. Dlaczego coś, co jest dobre, musi być wyrzucane?
Torebka - taka sama na targu kosztuje 30 zł, a u Gucciego 30.000 zł, a wyglądają tak
samo itd., to samo z systemem bankowym. To jest chore.
To wszystko działa w statku kosmicznym i tu mówimy o tzw. wzorcu, czyli w
zależności od tego jaki jest wzorzec tego głównego umysłu, pod ten wzorzec są
podciągani wszyscy ludzie. Gdy jesteś lepszym człowiekiem (masz pewien poziom
energetyczny, duchowy), niż ten główny wzorzec, wtedy są trudności, o mnóstwie
spraw nie porozmawiasz, pójdziesz do kościoła, co słyszysz?: Różne religie mają
różnych Bogów – i tutaj takie porównanie:
Cukier to również genialny wynalazek, to biała śmierć, dlatego wszędzie go
kupimy pod różnymi postaciami. Od jakiegoś czasu zaczęliśmy być chorzy jak ciemni
- czyli tamten świat - z tym wszystkim się tu włączył. Nie ma w kościołach nic, nie ma
nic o tym, że trzeba kochać drugiego człowieka i jak to zrobić, nie ma nic o tym jak
świat ma wyglądać, ale polecą reklamy, zaproszenia na stypy, pielgrzymki, budowa
nowych budynków i dofinansowywanie tego „kościóła Boga cukrowego”.
Drugi „kościół Boga podcukrowego” i już ludzie muszą żyć nienawiścią, być w
konkurencji do jednego lub drugiego kościoła - cały czas, to jest w nas wyciskane i
będziemy szukać miejsca, w którym się odnajdziemy.
A przecież Bóg wszystkie imiona nosi, a tu jedni zaczną walczyć z drugimi w
imię swojego Boga . To jest absurd.
W kościele naciągają na gadkę o Bogu po to, żeby przejmować tereny,
podporządkowywać ludzi itd.
Mamy statek kosmiczny, w którym jest bajzel, znieprawienie itd. Komputer
pokładowy nadaje te sygnały: trzeba się wyrazić w wyższości, wielkości - a ci ludzie
kompletnie nic nie rozumieją.
Zobaczmy teraz co znaczy wzór pojedynczego człowieka i co to znaczy ten wzorzec
ogólny, my jesteśmy tu w systemie.
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Przekaz :
„Kto zagra kartą systemową zawsze się w życiu ustawi, kto poprosi, bo jest
słabszy, o wsparcie systemu (bo system jest większym znieprawieniem i poprosi o te
programy to dostanie wsparcie), system za niego będzie tkał jego własną sieć
przestrzenną - czyli ciało przestrzenne (tak prawdę powiedziawszy, to ciało
przestrzenne systemu jest już ustawione i tam jest charakterystyczny wzór czyli jak
chcesz kosić ludzi, to zaczynasz od paintballa, potem zapisujesz się do ZOMO, później
innej jednostki militarnej i jako bohater niszczysz wrogów systemu, albo konkurencję
systemową, choć to niczego nie zmienia.
Co jest z wzorcem – zeszło Miasto Śmierci, parę dni temu, stało się to w
Gdyni, wzorzec się zmienił. Ciemność przegrała ostatecznie 26 maja 2011 roku, a
teraz przegrał system.
W przekazie mówiąc o świecie, mówimy o dużej Rz-ści, o wszystkich
wszechświatach, mówimy o Rzeczywistości, którą tworzył Bóg-Twórca. Tych BogówTwórców jest sześciu. U nas jest PWW, mamy więc PWW (Prawo Wolnego
Wyboru ) i PTP ( Prawo Totalnego Podporządkowania ), ale to są obie
drogi prowadzące do Boga. W PTP, kiedy chronimy nasze dziecko, chronimy ludzi,
których Stwórca nie ma na swoich planetach, w swoich wszechświatach, stosuje się
mechanizm zapobiegający wielu nieszczęściom i jednak uczący: nie wchodź dziecko
do bagna, bo tam jest krokodyl i cię zje - jak nie słucha trzeba zrobić zaporę.
Mechanizm nauki jest tak stworzony, by dziecko wiedziało co zrobić, jest nacisk, ale
po to, by dziecko uczyło się siebie bez większego ryzyka, uczyło się wyborów i
dążenia do Boga. Kiedy mówimy w naszej Rzeczywistości - o PTP, to mówimy w tym
negatywnym podporządkowaniu drugiego człowieka, nie, żeby mu pomóc tylko, żeby
go zniszczyć.
Przekaz ciąg dalszy : Rusinowice 15-16.06. 2013.
Sprawdzić ile mam aktywnych elementów, czyli w ilu tysiącach elementów
jesteś aktywny, ile jest w ruchu.
Komentarz : Jak tworzysz sieć przestrzenną czy sieć na poziomie fizycznym, to
układasz się z innymi elementami, wymuszasz ciśnienie, przejmujesz niewielką ilością
mocy jakby te elementy, czyli zabierasz, podporządkowujesz, wpływasz, ograniczasz,
programujesz w końcu ludzie nie wiedzą o co chodzi, ale ty swoje osiągasz.
Natomiast przy współtworzeniu to jest współpraca.
Jak zjednoczenie w trzonie duchowym osiągnie 100 %, wtedy mamy nieśmiertelność
na każdym poziomie, gdzie jest obecność i świadomość.
Sprawdź swój poziom duchowy, później wzór na jakim funkcjonujesz, a na
końcu wzór, który obowiązuje na statku, bo on zawsze cię będzie ściągał ku sobie.
Dotychczas wzór działał na poz. (-9), jak zeszło Miasto Śmierci wzór
systemowy, wzór na planecie Ziemia z (-9) spadł do zera. System się kończy,
wartość trwała, ciemność zaczęła być odcinana dwa lata temu, a teraz system. To
jest podzwonne, i tak zmiany będą, ale taki system, który traci kontrolę, będzie mógł
próbować walczyć, jak się Bóg na planecie nie pojawi, będą problemy. Ale te ruchy, 2
lata temu i teraz świadczą o tym, że coś się zaczyna pozytywnego dziać.
Tak naprawdę trzeba wystawić głowę przez luk i doprowadzić do tego, by
wartości duchowe, bo tam jest większa struktura, na czas spłynęły i podpowiedziały
jak to wszystko wygląda. Wystawienie głowy przez luk oznacza, że mamy większy
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dostęp do info, zrozumieliśmy czym jest przestrzeń energetyczna, fizyczna, duchowa
i o co w tym wszystkim chodzi. Nikt inny nie dotarł do takiego poziomu wiedzy.
Ezoteryka – w jaki sposób tworzy się iluzję :
Luk mógł otworzyć tylko ten, kto przepracował w sobie poziomy energetyczne
czyli sam w sobie otworzył kanał duchowy musiał mieć w 9-tce otwarty, patrz książka
„Duchy”.
Bohater z tej książki Andrzej tego dokonał, dzięki otworzeniu kanału wszystko
zeszło i dzięki temu można podpiąć innych pod ten kanał, ale oni korzystają z nie
swojej mocy. W tym czasie mogą nad sobą pracować. Jest zaleta korzystania z nie
swojej mocy, można czyścić energetyczne barachło, można odblokowywać ludzi, ich
uzdrowić, można zapisywać Jasną Strefę i Jasną Płaszczyznę w ich przestrzeni. Wzór
się wtedy trochę chwieje i nad samym wzorem trzeba jeszcze przepracować.
Czyli można w tym statku kosmicznym wprowadzać powoli takie miejsca, gdzie
ludzie zaczynają normalnie żyć. Ale jeszcze trzeba im podpowiedzieć co należy zrobić,
by to utrzymać. Jak nie będą ludzie nad sobą pracować ich życie wróci do tego co
było. Nagle ludzie zaczynają normalnie żyć. Ale jeszcze trzeba im podpowiedzieć co
należy zrobić, by to utrzymać. Jak nie będą nad sobą pracować, ich życie wróci do
tego co było. Nagle ludzie zaczynają czuć i widzieć co robią, odbierają info, zaczynają
o tym mówić czy później ktoś z nich otworzy kanał.
Problem w tym, że jak my zaczynamy tutaj o tym wszystkim mówić, to
pojawiają się pułapki. W naszych szeregach są systemowi, wzór ciągnie w każdej
grupie (takich grup jak nasza jest więcej), pojawiają się faryzeusze, judasze, którzy
będą te grupki rozbijać. „Święty Piotr” napuszczał ludzi przeciwko Jezusowi, mówiąc,
że to są siły szatańskie, bo korzystał z wiedzy, którą On przekazywał w ogóle jej nie
rozumiejąc (co to miłość itd.), wiedział, że można na tym nieźle zarobić.
Jezus mówił: tylko Świątynia Serca- wszystkie cegły muszą wrócić na swoje
miejsce, a Piotr budował kościoły, by ludzie zaczęli przychodzić, on nie musiał do
nich iść. Paweł też mu w tym pomagał (bandyci duchowi).
Trzeba zrozumieć, że manipulacja słowem, energią nie pomagają wzrosnąć,
ezoteryka jak i kościół jest potężną pułapką - co robi się z modlitwą i medytacją,
kiedy zamyka się ją na poziomie emocji i umysłu. Chodzi o zrozumienie czemu w tym
statku kosmicznym nikt nie potrafi się obudzić.
Przekaz iluzja : „Iluzja to sen…” patrz Rusinowice 20-21 kwietnia 2013 :
Komentarz: mając wiedzę o ciele przestrzennym wiemy o co chodzi. Najpierw
wszystko tworzy się w przestrzeni energetycznej, a to, co tworzysz wspiera
obowiązujący tu wzór. Jak chcesz stworzyć kościelną machinę czy inną machinę zła,
ten wzór co obowiązywał od razu nie wspiera, tylko popatrzysz i chcesz kogoś
oszukać, powiesz Bóg jest wielki, znaczek papieski i już ktoś jest złapany.
Ciąg dalszy przekazu:
„Iluzjoniści sięgają po wszystkie źródła wsparcia.
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Kościół, ezoteryka ze swoimi medytacjami zatrzymuje człowieka na poziomie drugim
– świat emocji i zło, trzecim – umysł. U nas wychodzimy w poz. 12-sty, nie mówimy
tu o Buddzie, ani o tym co robi Tybet, nie mówimy o tych klasztorach, gdzie trzymają
tę wiedzę, my mówimy o oszołomach ezoterycznych, którzy piorą ludziom mózgi,
wchodzą niby w medytacje, ale to poziom 2 i 3, czyli zapraszają do wnętrza
własnego umysłu, gdzie na poziomie niskich wibracji będzie tam Budda i 10-ciu
Jezusów - co chcecie - ale nie poziom duchowy. Jak zaproszą do takiej modlitwy i
podepną pod coś w tej modlitwie (nie daj Boże), to jest po nas, dokonaliśmy wyboru.
Powiedzmy, że trafiliśmy do kogoś, kto był naprawdę święty i podpiął nad pod
możliwość pracy nad sobą, nie mówiąc o blokowaniu całego tła energetycznego. Ale
jak dokonamy nowego wyboru w PWW i podepniemy się pod niego, stare znika.
Trzeba by znów wrócić do tego pierwszego, żeby z powrotem to odzyskać, a czasem
Bóg mówi: nie. Nawet w naszych szeregach byli tacy źli, że trzeba im było zabierać
ciało egzystencjalne, takie zło czynili.
Chodzimy/chodziliśmy na różne kursy i szukamy cudu (każdy jakieś pozaliczał).
Mówimy o ludziach, którzy nie wystawili głowy poza luk i idą do tych co głowę poza
luk wystawili - czyli do ludzi. Część z nich stara się być naprawdę OK., jak i w
kościele ksiądz może być fajnym człowiekiem. My mówimy o kościele jako o systemie
i o ezoteryce jako systemie. Nawet ten co jest OK. i tak nam nic właściwie pomóc nie
może. Robimy test i będziemy na skali sprawdzać skuteczność uzdrawiania:
Osoba X - działa pierwszą metodą uzdrawiania, której ją nauczono na jakimś kursie –
praniczne uzdrawianie – skuteczność koło 50 %, to średnia choroba. Teraz działa
inną (starą) metodą – chirurgia fantomowa – skuteczność 50 %.
Jakiekolwiek metody będzie stosowała wynik będzie ten sam i bez względu na
zdobyty poziom nie zmieni się.
Sprawdzamy: na jakim poziomie (energetycznym albo na wzorze) uczył ich ten
człowiek : pierwszy kurs ( skala 23 ) – 2 świat emocji, drugi kurs – 2, to samo.
Ci ludzie tylko pokazali jej, że ona może uzdrawiać, bo na tym kursie to, co umysł
oczami widzi, akceptuje. Tylko po co, chodzić na kolejne kursy, stopnie.
W książce tam gdzie jest rozszerzanie świadomości (napisanej przez Zbyszka) jest
opisana metoda, podana mu przez Górę, czyli pasma anielskie, gdzie jest działanie
energetyczne plus duchowe ze ściąganiem cząstek ciała kosmicznego, jest silniejsze i
każdy z nas może to robić.
Kursy są tylko po to, by ona uwierzyła, że działa, ile zrobi zależy od jej
parametru energetycznego (ale tego jej nie powiedzą), duchowego, zależy od
jej mocy. Oni nic nie zrobili dla niej ponadto, że powiedzieli, iż może uzdrawiać (tam
były tylko techniki).
Teraz osoba X działa naszą technikę – skuteczność ponad 70 %.
Sprawdzamy: na jakim poziomie to się odbywało - na poziomie 8 oznacza to, że był
to zapis najwyższy z energetycznych, tu już jest czysty umysł, totalnie czysty świat
astralny nasz. Czyli uczucie musiało iść z poziomu duchowego, ale efekt zapisania był
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w najwyższym paśmie energetycznym. Poziom duchowy może być zapisany tylko
wtedy, jak człowiek, który tego uczy ma w sobie otwarte pasma Boskie, dopiero
można zapisać na duchowe.
Teraz Osoba X wchodzi w uzdrawianie łapiąc Zbyszka za rękę mówiąc
„akumulatorku działamy” i dodając: uzdrów tę dziewczynę.
Sprawdzamy: na skali 23 jaki został uruchomiony poziom w uzdrawianiu, na
jakim poziomie jest zapisane jej działanie: poziom 9-10, wreszcie jest poziom 10-ty,
ale to stało się możliwe po otwarciu Miasta Śmierci - bo tam jest wejście do
Boga.
Czyli są jakieś cząstki Boskie w aurze zawarte i dlatego można było
przeskoczyć poziom wyżej. Na jakichkolwiek kursach ezoterycznych których się
uczestniczy i jest świat od 2-4, to ten człowiek nic nie robi, nic nie daje, tylko
podpowiada, że możemy uzdrawiać, a stopnie mistrzowskie nic nie dają, choć dużo
to kosztuje. Natomiast od 5-tki wzwyż ten człowiek już jest na tyle mocny,
energetycznie, że zmienia naszą energetykę (tych na kursie) - pod kątem tych
działań, więc nawet jak nie jest obudzony duchowo, to jest człowiek poprawny i
starający się, by kursowicze jak najwięcej z tego wynieśli. Z odczytywanych tu
prowadzących kursy nie było nikogo powyżej poziomu 3-go. Nie zależało im, by
uruchomić coś ponad to, jest tylko nastawienie na mamonę, oszustwo.
Wydobywanie dźwięku uzdrawiającego z kubka z kawą zamiast mis
tybetańskich – daje uzdrowienie 80% (i inne podobne przykłady). Poszło lepiej
metodą na „kupkę ptaka”, bo włączyliśmy w tym doświadczeniu śmiech i radość –
dało to w tym stanie 92 % uzdrawiania. Radość podniosła parametry energetyczne i
w pełni Duch się przejawił.
Nie wolno się dawać ogłupiać, informacje u nich dostępne są też w książkach.
Posługujemy się tylko i wyłącznie własną mocą. To, co my robimy, to praca
nad sobą - by moc była większa.
Ludzie rodzą się, niektórzy, z silnym parametrem energetycznym i ten, kto ma
ten parametr większy to od dziecka potrafi mocniej uzdrawiać, ale o mniejszym
parametrze, jak ma serce otwarte, też potrafi uzdrawiać, ale my pracujemy nad
jednym i nad drugim. Problem w tym, że parametr energetyczny kończy się na
jakimś obszarze, a duchowy też leci, im jesteś mocniejszy duchowo, tym jesteś
mocniejszy w uzdrawianiu, fizycznym, nie mówiąc o ściąganiu innych
rzeczy.
Sprawdzić: na jakim poziomie zakodowano w nas uzdrawianie nas
na poziomie duchowym (od czasu jak pojawiło się Miasto Śmierci (to jest
początek prawdziwego zwycięstwa).
Zbyszka wprowadzono w sceny i pokazali jak ma się posłużyć tym stanem. Kto
chce chodzić na kursy ezoteryczne niech sobie zda sprawę z tego, o co tam chodzi,
ale nie kojarzyć naszego uzdrawiania z kursem ezoterycznym, a kościoła z Bogiem
(Bóg jest wszędzie, więc w kościele też), także z kursem bioenergoterapii
(uzdrawiania ).
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Kursy pana Y – ci ludzie są zamknięci na ludzi, na Boga, takie mają pranie
mózgu. Skutki ich uzdrawiania: działa osoba W na tę samą osobę, poziom bardzo
niski - to co się tam dzieje to nawiedzeniówka.
Cofamy się do czasu 2-3 lata temu, gdy był on pozytywny, osiągał poziom
40%, w uzdrawianiu, uzdrawianie uruchomione było na poziomie 2 - okradał ludzi, a
oni uzdrawiali się sobą.
Skupiali się na technikach uzdrawiania: na kubek z kawą, na misy, kameleon,
„kupkę ptaszka” - to są sposoby, tylko i wyłącznie. Technika jest jedna, ja
działam, bo chcę i uzdrawiam jakimkolwiek sposobem.
Nas na poziomie duchowym uczyli niedziałania: uzdrawiam - jest.
Techniką jesteśmy my i tego nic nie zmieni. Im jesteś doskonalszą
techniką w sobie, tym „młotem” większym i mocniejszym, lepiej działasz.
Tu nastąpiło podpięcie pod wyższe poziomy, pod poziomy, których jeszcze nie
przepracowaliśmy, bo Zbyszek jest krok przed nami i mógł to zrobić, dlatego to jest
skuteczniejsze uzdrawianie, już nie mówiąc o działaniach w płaszczyznach
energetycznych, bo tego nie ma nigdzie, to jest ewenement. Tam nie było
tego daru.
Zaczęliśmy posługiwać się światłem. Światło, prawdziwe światło stamtąd
płynące to fala i cząsteczka.
Akupunktura, to fizyczne wejście, masaż lub inne inwazyjne metody, one
zawsze wzmacniają uzdrawianie, też ziółka i cokolwiek innego.
Osoba X uzdrawia stosując te wszystkie metody (oprócz samej energii
wprowadzamy jeszcze coś, czasami niedefiniowalnego, co autentycznie wzmacnia
zdrowie), wzrosło do 75 %.
Teraz, skoro dostarczamy tam coś, a nie wiemy co - a to i tak zawarte jest w
Świetle, zobaczmy czy X potrafi część fali Światła przestawić w cząsteczki, tzn. albo
Duch Święty, albo po prostu tak jak umie, najpotężniej ustawia Światło w tę osobę,
mówiąc: zdrowa, ale to Światło ma zostać w 100%. Trzeba mieć działanie zamknięte
na poziomie duchowym, wtedy to się staje. W trudniejszej chorobie może być niżej,
ale już mamy poziom przemiany, poziom materializacji pewnych cząsteczek.
Osoba X „przyfastrygowała” światło do osoby czyli przekonała umysł
do tego, że to cały czas działa (umysł to musi mieć zakodowane, bo inaczej
nie przepuści, trzeba go podporządkować, po to są sceny dla umysł, a dla
nas tłumaczenie o co w tym wszystkim chodzi).
Ludzie za Światło nie zapłacą, a za „nici, miód” itd. słono zapłacą. To samo
jest z przestrzenią energetyczną, otwieramy ręce i nie działają żyły wodne - nic, i
żadnych odpromienników nie trzeba. Czyli kościół ezoteryczny i ezoteryka kościelna
to dziadostwo, nie dać się na to łapać, to jest biznes.
Wracamy do jednego: praca nad sobą, praca nad mocą i wyjście przez
luk własnymi siłami.
Jak się tego nie zrobi, a nie daj Boże ten, kto nas podłącza zostanie np. zabity,
to co będzie z nami? jak tego nie zdążymy do tego czasu przepracować? (wrócimy do
starych nawyków, obgadywanie itd. ).
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Modlitwa medytacja :
Gdy mówimy o medytacji, mówimy o pracy z umysłem, o wyjściu
poza, natomiast gdy mówimy o medytacji w odniesieniu do Buddy, jest to
modlitwa - to jedno i to samo. Tyle tylko, że przekazy mamy z Miasta Orin siedzi Jezus, On posługiwał się słowem „modlitwa”, to my posługujemy się
równoważnie: modlitwa-medytacja. Natomiast, gdy mówimy o medytacji w
typowym ujęciu ezoterycznym - jest to praca z umysłem. Ogólnie i tak jest korzystna
dlatego, że uspokaja, wycisza z poziomu umysłu energie w człowieku, a więc też i
fizyczność się poprawia, jest OK. Gorzej jest z ludźmi i z miejscem, na które się
przychodzi praktykując nie tyle medytację, co koncentrację, bo jak się koncentrujesz
na czymś, coś sobie wyobrażamy, to oni mówią, że to jest medytacja.
Ezoteryka jak kościół - samo miejsce, sami ci ludzie to przede
wszystkim podłączeniówka, ludzkie zło, z uśmiechem na twarzy,
promujące swoje osiągnięcia. Dlatego zawsze trzeba sprawdzić czy iść na
ten kurs, czy nie.
Medytacja-modlitwa obejmuje 3 takie płaszczyzny :
1. jest formą informacyjną, wchodzę w tamten świat, sprawdzam pewne
rzeczy, zaczynam to pojmować, każdy z nas podłączony jest automatycznie pod
Miasto Orin, można wejść, zobaczyć jak to wygląda. Problemem jest wejście do
Miasta Orin przez osoby, które nie mają w sobie przepracowanego podstawowego
człowieczeństwa i zaczynają żyć nienawiścią do Zbyszka - bo coś mu nie wyszło, coś
mu się nie podoba, to automatycznie się odcina, sam z siebie, znikają wtedy te
powiązania, znika wejście do Miasta Orin, wtedy jego wejście w modlitwę to poziom
3-4 - czyli rojenie umysłu. Poprawne wejście w modlitwę to poziom 9-ty, czyli czysty
poziom duchowy i wszystkie poziomy powyżej. Inaczej są to obszary niskowibracyjne
i leci szlam energetyczny (ponad 90 %), brudne energie, programy, myśli, emocje
innych ludzi, które jak wejdą do nas naprawdę potrafią nas całkowicie rozbroić,
przemodelować, jak i świat niskowibracyjnych istot po drugiej stronie, dusz i innych,
które człowieka opętują i zgubią. Dlatego jak podpinamy człowieka to tylko w
pasma duchowe, o zawężonym programie, czyli to, co go prowadzi do
własnego Ducha i Boga. Tu się nie pogubi. W naszej historii też mieliśmy wyjścia
poza ten obszar, ale wychodzenie stamtąd - nawet pod ochroną - było trudne,
przeżycia straszne, ludźmi miotało jeszcze przez parę dni.
Czyli jak wchodzę w stany powyżej 9-tki, a jeśli nie przepracowałem w sobie
tych poziomów, jeśli energetyka ciągle we mnie szwankuje, nie panuję nad myślami i
emocjami, to nie wejdę w te stany. W mistycznym skupieniu można czasami wejść i
jest jakiś punkt styczny, jakiś kontakt, ale nie jest on stały. Podłączenie mówi o
możliwości wchodzenia tam zawsze kiedy chcę, wystarczy się tylko trochę uspokoić.
Dlatego jest to przydatne człowiekowi, który jeszcze nie przepracował poziomów, ale
chciałby już info spoza statku kosmicznego od tej całości odbierać, a ta wibracja to
plus 18.
Tych statków to jest więcej: czyśćcowy, piekielny itd. Jeśli w modlitwie nie
wchodzimy na ten wyższy poziom, całkowicie powinniśmy z niej zrezygnować. Jeśli
będziemy uczestniczyć w jakichkolwiek modlitwach i sprawdzamy, że ten, co
prowadzi modlitwę nie wchodzi w poziom duchowy, to jest tylko i wyłącznie wejście
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w jego obszar fantazji, rojeń jego umysłu - np., że Bóg mówi: masz wszystkie dary,
tylko bierz. Jak się słucha bzdur starotestamentowych, że Bóg wybija jedne swoje
dzieci za pomocą drugich swoich dzieci to ręce opadają, tylko kryminalista może coś
takiego słuchać, w to wierzyć i chcieć zastosować wobec wsi, wobec miasta - umysł
uzurpujący sobie prawo do zwierzchności, do stania ponad drugim członkiem,
psychopata duchowy.
Jak się utwardzimy sami w sobie na poziomie kanału, wtedy można już
bezpiecznie wchodzić we wszystkie inne obszary, bo choć zostaniemy złapani to i tak
przy pomocy Ducha możemy wyjść ze wszystkiego. Już będziemy rozumieć
doskonale iluzję, odczuwać te pasma - nic nam praktycznie grozić nie będzie. Na
początku jednak my podłączamy pod Miasta Orin, pod naukę itd.
Czasami można w modlitwę wprowadzić - w tę samą, taką uniwersalną - ludzi
w ogóle, i wszyscy ludzie mogą to samo odczuć i to samo mogą później w życiu, ten
poziom, stan utrzymać. Natomiast jest specyficzny sposób wchodzenia w taki stan,
który jest warunkowany naszą przeszłością harmoniczną i doświadczeniem z tego
życia, czyli jak wchodzę w kochanie, to w specyficznym układzie, w nic innego nie
potrafi się wejść, więc korzysta się ze starych zapisów po to, by wprowadzały nas w
pewny stan. I to są już indywidualne sposoby. My tutaj ogólnie wiemy, co jest i to
łapiemy.
2. Modlitwy warsztatowe są takie, w które można samemu wejść i
przerobić materiał (odczuć jedność z drugim człowiekiem, współodczuwanie), ale to
trzeba przeżyć, a nie tylko słuchać, wtedy się zapisze i będziesz po wyjściu patrzył
tymi oczami na drugiego człowieka, jakie miałeś w tej modlitwie.
3. Aleja Zwycięstw to jest budowanie siebie.
To, co nas interesuje to modlitwy warsztatowe, kiedy wzrastam, doskonalę się jako
istota duchowa i modlitwy z Alei Zwycięstw, kiedy przerabiam to, co typowo ludzkie:
odwaga, wola, chęć zmian, power egzystencjalny, to druga rzecz, która nas buduje,
umacnia w tym świecie.
Jedną i drugą drogą idę i wzrastam. Najczęściej wchodzi się do Oazy
Wzrostu, na Ławkę Zwierzeń i poprosić Ojca o to, by coś w nas było
uruchamiane, albo tam gdzie nas powiodą. Nawet jak się znajdziemy w innym
świecie to on zawsze będzie przypisany wibracyjnie i poziomowo do któregoś z tych
drzwi. Oaza Wzrostu - czyli wzrastam w sobie - to może być łąka, góry, a ty z innym
góralem przeżywasz różne rzeczy. To może być tak silne i tak prawdziwe, że umysł to
zapisuje fizycznym wzrokiem, a emocjami czuje, iż to się staje wartością stałą. Taka
modlitwa sprawia, że nagle w człowieku coś pęka i przestają go koszmary dręczyć
(bo np. zagapiłeś się, miałeś trudny dzień i potrąciłeś człowieka - stało się - ale nie
jest to równoznaczne z tym, kto przy 3 promilach przejechał przez przystanek. Choć
stało stała się tragedia, trzeba to w sobie przezwyciężyć). Zaliczył pojmowanie,
zaliczył zrozumienie całości tej sceny i staje się innym człowiekiem. Dajemy się
unieść Przewodnikom, którzy przychodzą. Są tam sceny na pokochanie… itd., które
są w nas nieaktywne.
Natomiast ci, co nie chcą nad sobą pracować, nawet wyłączają widzenie. Oni
w takie modlitwy nie wejdą.
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Modlitwy na Alei Zwycięstw wzmacniają nas jako człowieka,
sprawiają, że bez lęku idziesz np. po kredyt. Jak to wykonasz, czy w PTP czy w
PWW zależy od ciebie.
Zawsze trzeba sprawdzać czy to był poziom powyżej 9-tki.
Poszukiwać Boga, poszukiwać prawdy o sobie i chcieć się zmienić.
Jak tego nie ma, można zastosować sztuczkę. Jeśli człowiek nie żyje iluzją
siebie i wie jakie ma wady - na Ławkę Zwierzeń i mówić: Ojcze, chciałbym
to przepracować, chciałbym, w końcu być użyteczny, a nie czuję tego,
wiem, że to jest wada, proszę Cię zrób to dla mnie. Jak to będzie uczciwe, jak
Ojciec sprawi, że jest to możliwe, da ci karteczkę, podpisze i wiesz, że to się będzie
dziać. Ta Ławka Zwierzeń to probierz naszej mocy, naszych zdolności, zapowiedź
tego, co możemy, a co jest nieosiągalne. Lub: Ojcze złam moją psychikę, złam
moje wady po to, bym mógł w Boskim prawie działać na rzecz siebie,
żebym był szczęśliwy i żeby inni ludzie ze mną szczęśliwi. Jak Ojciec to da
tak się będzie dziać (ale tu trzeba jeszcze odbierać przekazy z zewnątrz, a nie
siedzieć i nic nie robić). Jak zapanujesz nad energią myśli, kontrolujesz je i emocje.
Jak masz poniżej 1000 myśli na minutę to odbierasz sygnały z zewnątrz. Po co
na poziomie energetycznym wikłać się w spory, w emocje, w stresy, w walkę o coś
tam. Po co to przeżywać, robi to z ciebie kocioł energetyczny, w tym ogłupieniu, nie
odbierasz sygnałów z zewnątrz. Dlatego ten start, ten początek, to wyciszenie łącznie
z odbieraniem sygnałów może się rozgrywać tylko w przestrzeni Duchowej, bo tam ci
tworzą takie warunki, byś wiedział o co chodzi, byś to przeżył, a jednocześnie
odebrał wszystkie info. Po to skale astralne, by przy wyjściu dowiedzieć się co
powinieneś zrobić, co jest korzystniejsze ta praca, miejsce zamieszkania itd., i to
odbierając byś to robił, wtedy jest łatwiej.
Co Góra mówi: żeby robić, to należy robić to !!!
Nawet w księgach świętych - wszystkich, są próby. Jak tego nie zrobisz jest
koniec. Jak jesteś wstawiany w próby, w modlitwy, które są dla ciebie próbą,
podpowiadają ci co powinieneś zrobić - to tobie się wydaje, że to jest realne. Twoja
prawda o tobie, wtedy się w pełni wyraża. Nie zdasz próby - nawet o tym nie wiesz,
jak zaliczysz - dopiero o tym, wiesz i albo służysz Bogu albo nie. Na początku służmy
sobie - ale swojej duchowej poprawności: nie wolno nikogo krzywdzić, także siebie,
tworzyć sytuacje, w których nikt nie będzie urażony twoją obecnością, nie mówiąc o
motaniu w jego ścieżkach losu. Myśl, słowo i czyn są czyste. Na poziomie duchowym
to samo, ale czujesz radość, raj, że możesz taki być.
Wszystko co jest poprawne duchowo jest właściwe, ale w próbach
dopiero okazuje się na ile ty jesteś do tego gotowy. Słowo to jest moje
imię, a co mówimy: na pewno zrobię - i nie robię – to człowiek–szmata, nie
ma imienia). Próby zaliczę, jeśli ma przerobione poziomy 1-9, do każdego człowieka
podchodzą jak do swojego dziecka (to dziad, który mnie wkurza – to nie moja
postawa, to nie ja), działasz, czyścisz, pomagasz.
Pracując nad sobą jest to trochę niebezpieczne: czujesz, że wprowadzasz
zmiany, które w odczuciach nie są bardzo korzystne, bo nagle masz kochać, zmienić
swoje nastawienie do tego, innego (teściowa), borykasz się, ale jak ten stan będzie
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w tobie zapisany, inaczej tego człowieka będziesz postrzegać, twoja postawa, twoje
zachowanie jest zupełnie inne, ale to trzeba przerobić. Ludzie mówią o tym, ale tego
nie robią.
Czasami przewodnicy prowadzą w co innego niż chcemy, bo akurat sytuacja
życiowa tak się kształtowała, że można było tutaj coś podciągnąć. Jak takie stany są
zaliczone można próbę przejść. Zawsze- jak stan jest zaliczony- wahadło kręci się na
100%, w górę, czyli jest zapis. Możemy spaść, to trudności życiowe powodują, że się
degraduję i spadamy do innego wzoru, natomiast krótkie trudności, praktyka
uważności, świadomość sprawiają, że się wyciągam, że to tylko chwile energetyczne,
rozterki, jak spadnę, to jak się obudzę, powolutku, ale stany mam zapisane, mogę
znów je odzyskać, to nauka.
Po wyjściu ze sceny sprawdzać w ilu % była mi już przedstawiona.
Jak jesteś gotowy - staje się. Jeśli nie jesteś gotów do zmian, scena nie
zaistnieje. W świecie duchowo-energetycznym obowiązuje uczciwość. Oszukujesz
sam siebie, że chcesz w to wejść, a naprawdę żyjesz niechęcią, nie zacznie się scen.
Dopóki masz wątpliwe stany - na Ławkę Zwierzeń do Ojca.
Nad pracowitością, nad odwagą w Alei Zwycięstw trzeba pracować.
Czas zacząć przygodę z samym sobą.
Modlitwa jako rzecz informacyjna do ściągania sygnałów z zewnątrz, modlitwa jako
alejozwycięskie budowanie siebie, mocy, dlatego się wchodzi w sceny, tam jest też
technika załamania: na pijaka, na dziecko itd., że możemy we wszystkim
uczestniczyć, nie ma strachu. I wzrastanie - a od tego zależy to co jest najcenniejsze:
nasza moc - im wyżej wzrośnie się, tym większa moc. Cały czas z mocy tej samej
korzystamy, ale w końcu dojdziemy do punktu, w którym to my już nadamy,
nałożymy większą wartość działania na siebie i to już będzie tylko nasze (na początku
korzystamy z podpięcia). To jest wspólny cel, nie ma to żadnego znaczenia w naszej
wspólnej pracy - kto wybudował zamek po to, by w tym zamku uzyskać fundusze na
życie? Ale nie możemy umrzeć nie budując własnego zamku z piasku. Oczywiście,
innym zamku z piasku nie należy niszczyć.
Przenieść przeszłość do przyszłości, wtedy nie łączę się z emocjami,
nie łączę się energetycznie z tym, co było zapisane, dzięki temu nadaję
nową wartość temu i nawet jak niewiele się zmienia w rzeczywistości, to
jestem zdystansowany, spokojny i odbieram sygnały z zewnątrz co trzeba
robić. Jak jesteś w przeszłości to oni strukturą wyznaczają ci ruchy. Trzeba żyć
przyszłością i tworzyć własną strukturę i w zależności od intensywności marzeń to się
dzieje. To możemy nazwać modlitwą, a tak naprawdę, medytacją egzystencjalną,
medytacją energetyczną, to jest ważna rzecz, zwłaszcza dla tych, którzy są już w
stanie duchowym cały czas, czyli mają parametr w sobie włączony, wtedy to nie jest
już medytacja, a automatycznie tworzenie rzeczywistości. Tak wielcy robią (w jednej i
drugiej energii), jednych wspiera kanał ciemności, drugi zbudowany w człowieku
kanał światła. To jest Rzeczywistość czyli wykorzystuje się wszystkie nasze parametry
do tego, żeby było tak, a nie inaczej.
Najpierw zweryfikować siebie, zacząć od Alei Zwycięstw, bo to i
zabawa i radość i efekty widać , a potem wchodzić w osobiste modlitwy.
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Modlitwa 1 skrót :
Usypiają nasze ciała fizyczne, będzie ono miało odłączoną świadomość, będzie
szczęśliwe, my się wydostajemy z nich na inną przestrzeń. Stoimy na klifowym
brzegu, poziom wody w morzu podniósł się i wskakujemy w wodę i zjeżdżamy na fali.
Zasypiamy w sobie, umysł usypia, świadomość nic nie widzi, każdy będzie
szedł swoją drogą. Jest to Oaza Wzrostu, do każdego podejdzie jakaś postać
(człowiek lub zwierzę), to będzie obecność i świadomość duchowa, ona podejdzie i
podpowie co powinniśmy zrobić czy jak coś powinno wyglądać.
Zbyszek ma skasować całą swoją strukturę przestrzenną, zniszczyć, by to
wszystko wróciło do niego, ścieżki losu, indywidualne patrzenie na świat, by Siła
Wyższa swoją ścieżką, swoją strukturę nałożyła, a on ma się poddać woli duchowej i
realizować tylko to, co ona narzuci. Ma zniknąć ze wszystkimi celami i poddać się woli
Bożej, robić to, co Oni mówią, indywidualne cele mają bezwzględnie przestać istnieć.
Po południu, pokazują będzie pismo automatyczne w Oazie Wzrostu, będziemy
pisać do siebie co mamy zrobić. Nasz Duch będzie pisał nam co jest istotne, co
powinno być przez nas realizowane, by dokonać wyboru tego co najlepsze.
Wchodzą w nas białe energie, wciskają w nas światło, silna praca nad tym, by
podnieść poziom wibracji. Duch nasz zezwala na to, by nas łamać, by energetykę i
inne rzeczy w nas porządkować, by zgnieść niewłaściwe stany, podejścia. My
moglibyśmy nie chcieć, ale jak duch wyraził zgodę to znaczy, że będziemy się też
zmieniać i ten proces zachodzi. Przy okazji jest Oaza Wzrostu, z podpowiedzią, że
życie się zacznie zmieniać, bo skoro my to i życie.
Osoba X przygotowuje się do tego, by wejść w życie (scena), ma radość, tylko
czeka, żeby wystartować.
Sceny indywidualne:
Cały czas idzie podpowiedź, byśmy uruchomili się w tym życiu i gdzie są ukryte
nasze tajemnice, których ujawnienie sprawi, że się bardziej obudzimy.
Osoba „Z” boi się być sobą, stoi przed głazem, nie wie co robić, ukrywa się
przed innymi. U potrzebuje kogoś, kto wyraża to co ona, bez lęku.
Część z nas nie umie opuścić miejsc, w których są, rodzin, które
niepoprawnie funkcjonują, znajomych. Chcieliby się wyrwać, a nie mogą. Są w
duchowej i egzystencjalnej pułapce. Zrobić sobie wigwam w pokoju promieniuje - Dziupla go od razu daje (w modlitwie), Światło w tym
wigwamie będzie powoli przenikać całość i ustawi się te rodziny, wiele
rzeczy się zmieni. Zaakceptujemy to miejsce. Kto chce niech zrobi ten namiot.
Sprawdzić : w ilu % uczestniczymy w planie Boskim, czy to wzrosło?
Jak pójdziemy między ludzi, parametry wzrosną, mówią - w przenośni - o
uczestnictwie w tych wydarzeniach z własnej woli.
Dusza, umysł mogą temu przeczyć, ale gdy się budzimy w Duchu, możemy
duszę i ciało zmusić do przejęcia wartości duchowych, bo tego chce duch.
Osoba Y jest wielolustrzana, jakby się podzieliła na kilka cząstek. Jedno jej odbicie w
lustrze zabrało część siebie i żyje swoim życiem. Drugie odbicie w lustrze (tu w
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tarczach rycerzy) sprawia, że część jego tam została itd. On jest dopiero 4-tą
cząstką. Dlatego jak coś zaczyna planować, a nie ma tamtych pozostałych 3-ech
części, to pewne rzeczy mogą nie wyjść. Nawet będzie robił pewne rzeczy i nie
będzie pamiętać o nich, jak to należało do jednego z odbić lustrzanych. Nie ma tu
zborności. Musi coś zrobić, by wszyscy rycerze złożyli się razem (do kupy), by
wszystkie cząstki Y zostały ściągnięte tak, by znowu nie odlatywały, by był totalnie
zborny w całości istoty, łącznie z pamięcią, z typowo fizycznym mózgiem, z umysłem,
z całością. Osoba Y żyje czymś, ona jako 4-ta część, to poprawnie widzi, a gdyby
była pierwsza, druga i trzecia, tak lekko od niego odłączona, to by to widziała
inaczej, ale ona poprawnie to widzi i to odczyta. Może zobaczyć czy odczytuje
cokolwiek poprawnie odnośnie siebie i jak to się ma do całości gdyby był z tymi
utraconymi cząstkami siebie znów połączony, bo tu występują różnice. Jak Y to
wszystko złączy, nagle wszystko znormalnieje. W pierwszym momencie poczuje się
dużo słabszy, zwyczajny, a życie przed nim takie, że dopiero trzeba zabrać się do
roboty, ale wtedy osoba Y będzie już cała. Różne wydarzenia w życiu zabrały część Y
i to wszystko musi wrócić, bo każda cząstka wnosi pewną wartość (a tu jak części nie
ma to nie odnajdę się w czymś itd.). Pozostać w tym stanie, w tym tworzeniu
nowego, niech cały czas nas zmienia, niech procesy zachodzą.
Koniec modlitwy
Trzeba tu całą swoją istotą wyrazić się w człowieczeństwie, w prawdzie,
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Warszawa warsztaty 7 lipca 2013
Modlitwa 1 – Struktury - cz1 – skrót :
Wchodzimy do Świątyni Serca. Jeśli zajdzie to, o czym mówiła Góra, to
zrównamy się z masonami najpotężniejszymi rytuałami, jakie przeprowadzają
naszej planecie Ziemia, oni tworzą tzw. magię rzeczywistości, tzw. swoją
ścieżkę (im chodzi przede wszystkim o władzę, pieniądze). Warto to
wykorzystać, by tkać sobie sieć w swojej przestrzeni egzystencjalnej. Masoni tkają
swoją sieć w 80%, a jest ugrupowanie, które tka w ok. 60% - choć sami są
przygotowani na 15%, resztę nadrabia technika pomocnicza.
Zatapiamy się w sobie, włącza się poziom Stwórczy. Zbyszek ma nam
przypomnieć, że „bez pracy nie ma kołaczy”, bez pracy nad sobą nie będziemy mieć
oczekiwanych efektów, samo z nieba nic nie spadnie. Oni nam podpowiadają jak
zapracować na efekty.
Działania nie idą na nas tu fizycznych, związanych z fizycznością, typową
energetyką związaną z ciałem fizycznym - czyli ciałem eterycznym. Mówią o czymś
bardzo zewnętrznym. Nawet nie chodzi o ciało egzystencjalne tylko o to „coś” poza
nami. Struktura przestrzenna to jest jakby ciało oddzielne i tam odbywa się
„obróbka”. Dzięki temu, to co na zewnątrz budujemy jest obecnościowo powoli w nas
odczuwalne. To co robią, jest jakby takim niewidzialnym portem komunikacyjnym,
strukturą przestrzenną z nami, będziemy wrażliwsi na to, jak to wygląda, będziemy
czuć zagrożenie, pomoc, wsparcie, to wzrośnie. Zobaczymy czy to jest forma
intuicji duchowej czy energetycznej. Oni mówią: przestrzennej.
Intuicja energetyczna łączy nas z innymi obecnościami, te obecności w
ciałach fizycznych manipulują energią, stanami energetycznymi (wszystkimi,
zazdrość, kochanie itd.) i te sygnały płyną tak, że ścieżki losu są nimi ubarwione.
Natomiast te są jakby związane z martwymi, stałymi elementami. Struktura
przestrzenna też jest tu potraktowana jakby skały, martwy element, choć ona jest w
ciągłym ruchu. Materia też jest w ciągłym ruchu tylko tego nie postrzegamy.
Jest to intuicja przestrzenna. To było od zawsze. Szamani byli na to bardzo
wyczuleni (dotykali przedmiotów i odczytywali sygnały). Są ludzie, którzy
dotykają przedmiotów i odnajdują ślad łączący je z człowiekiem i wydarzeniami, to
jest intuicja przestrzenna.
Jak jest większa wola czy siła działania, to idzie się jak czołg /Zbyszek/, nie
interesuje ciebie jakie struktury rozrywasz, za tobą toczy się twoja, ty jesteś akcją,
jesteś cały czas ruchem, działaniem, dlatego twój sposób funkcjonowania jest nieco
inny, tu ta intuicja przestrzenna nie jest potrzebna, ale powinna być. U istoty
doskonałej wszystko powinno funkcjonować. Dla osoby mało aktywnej, która w życiu
nie walczy, to jest ważne, ona powinna z tej intuicji korzystać, jak do tego dołączymy
intuicję energetyczną i duchową, jest jak pająk siedzący w sieci, wszystko odbiera,
odczuwa, jest wiedząca.
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Jasnowidzowie nie tykają struktury przestrzennej, ale na tej strukturze
przestrzennej są jakby fragmenty zdjęć - czyli zawiązki losu, bo ktoś o czymś marzy,
do czegoś dąży, jak to jest intensywne to i bardziej widoczne. Jeśli to nie jest
intensywne, to jego los widoczny jest w zdjęciach innych osób. Jasnowidzowie to
odczytują ze zdjęcia. Można się tego nauczyć. Można iść po strukturze tkanej
przez jakiegoś człowieka i odczytywać do czego dąży.
Zasypiamy, wyłączamy się. To się dzieje np. podczas snu. Ale my możemy być
w pseudo-śnie, np. sen energetyczny. Kiedy się złościmy, kiedy żyjemy w takiej
chmurze niewłaściwych energii - jest to stan dokładnie taki sam jak w czasie snu
fizycznego, tracimy wpływ na rzeczywistość (mówimy o kreatywnym, bo we
wzburzeniu potrafimy tutaj nieźle narozrabiać i sobie zaszkodzić). Jak śpimy,
obojętnie czy to jest letarg energetyczny, czy fizyczny, ta struktura działa, ciało
egzystencjalne działa, cały czas, wszystko zależy od tego, na jakim poziomie
nasycenia to wszystko się znajduje. Jeśli czymś żyjemy intensywniej - bo
chcemy by to się stało - jakimiś scenami życiowymi, to nawet w czasie snu
procesy zachodzą.
Musi być poziom nasycenia 30 %, żeby w czasie snu to się nie załamywało.
Dopiero powyżej 30 %, kiedy śpimy, nic nie tracimy. To próg, kiedy ciśnienia
innych osób będących z reguły słabszymi, nie mogą działać na nasze ścieżki losu, na
naszą strukturę przestrzenną, ale czasami w grę wchodzą potężni ludzie czy jakieś
siły po drugiej stronie, które potrafią rozerwać tę strukturę. Nawiedzenie totalnie
rozrywa strukturę, opętanie, negatywny, silny człowiek, pozrywa strukturę (jeśli
jego cele są sprzeczne z naszymi), wtedy ta struktura nie funkcjonuje.
Oni wskazują: wtedy patrz w światło i proś Boga o wsparcie. Światło
spaja te rozerwane oczka. Jeśli człowiek dogaduje się z Górą i podpisuje
umowy, to nagle w strukturach powstają okienka silnej mocy
energetycznej i one pełnią czasami formę akumulatorów, jak jest sieć
rozwalana w jakimś momencie, to wtedy akumulatorek posyła energię i to znowu
zespajane. Czyli jest, jakaś baza energetyczna, która powoduje, że sieć jest trwalsza.
Jedną z cech wsparcia jest utrzymanie aktywności sieci w ciągłym
stanie, ten mechanizm jest uruchomiony w nas. Przy okazji i tego wsparcia
duchowego mnóstwo form artefaktów (brud, kurz, nie te myśli, emocje i inne
niskowibracyjne rzeczy po drugiej stronie) już nie przechodzi. Lekkie wyciszenie
tego tła też jest korzystne, to element łagodnego, duchowego wsparcia, kiedy to
jest zgodne z wolą Ducha.
Czasami jak tak, że to co a górze odbija się i na dole. Nagle światło było u
góry, to samo powstało na dole, pod kopułą, pod strukturą to tak, jakby został
włączony projektor. On wyświetla nasze myśli od środka, wzmacnia sygnały. To
zależy od naszej mocy energetycznej i w naszym ciele fizycznym, ukryta jest też
zdolność do utrzymywania stałej łączności miedzy taką stacją nadawczą, tym
projektorem, a nami czyli im jesteśmy mocniejsi i to jest w nas wdrożone, to ciało
fizyczne utrzymuje całą energetykę (z czego nie zdajemy sobie sprawy), to ten
projektor cały czas nadaje, wzmacnia te wszystkie sygnały. Te sygnały sprawiają, że
oczka, sznurki, z których jest spleciona sieć znacznie grubieją. Przez to informacje
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przebiegające w tej sieci są szybsze. Kolejnym wsparciem, gdy to jest zgodne z
Wolą Ducha, jest szybkość info idących od nas w kierunku struktury i od
struktury do nas - jest znacznie szybsza, dzięki temu szybciej odczuwamy ruchy
korzystne i niekorzystne w całej strukturze i szybciej zareagujemy „intuicją”,
odczuwaniem parcia, otrzymamy podpowiedź co zrobić, jak zrobić - to jest dużo
szybsze (średnio 4-krotnie).
Zwycięża ten, kto ma szybszy dostęp do info, bo szybciej reaguje. Tak jak z
różnymi celami życiowymi. Jak coś jest zgodne z wolą ducha i ten projektor działa, to
struktura jest piękna jednorodna, wtedy bardzo szybko przychodzą do nas silne
sygnały mówiące o tym co się dzieje.
Na skalach możemy sprawdzić skuteczność projektora, jak jest za
słaby, to pamiętajmy, aby wejść w stan modlitwy i pozwolić, by się wszystko
poprawnie włączało, poprawnie działało. Ta poprawność, ta umiejętność jest w nas
wkodowana. My tylko mamy światłem się wypełnić, za chwilę przychodzi harmonia - i
by struktura była piękna, jednorodna - i to się zaczyna dziać.
Jak tkamy strukturę i Duch się włącza czyli zgodne jest to z Wolą Ducha, jest
mniej myśli w głowie, więcej jest tam białego światełka, większa harmonia, wtedy
jesteśmy receptywni, że wysyłamy i odbieramy pięknie sygnały. Jesteśmy dużo
bardziej komunikatywni. To mówili o ciele fizycznym dla którego - jak ono jest
zdrowe i ciało eteryczne jak jest zdrowe - jak ono potrafi pięknie nadawać czyli
komunikować się ze strukturą przestrzenną. To odbywa się poza obszarem duszy,
która stoi z boku, czyli my jakby nie uczestniczymy w tym, tylko te sygnały, które
płyną do ciała eterycznego i fizycznego duszy są przekazywane, odbieramy coś.
Kiedy nie ma zagrożenia to jest wyciszone i my swobodnie funkcjonujemy, wiedząc
tylko jakimi celami żyjemy i do czego dążymy.
Jak myślisz i skupiasz się: to zmienię, tamto zmienię, tamto zrobię - tak
narzucasz - to jest jakby martwe, jest pod kopułą, ale jakby martwe.
Małe dzieci (pokazują) jak są w radości, bawią się, tańczą, rozmawiają z
kolegami - to co robią? to co chcą, to się wpisuje w strukturę. Podpowiedź jest
wyraźna: jeśli w posępności, zadumie, smutku chcesz coś zmienić i myślisz o
tym, to się nie wpisuje w strukturę, to jest tak jak życie przeszłością, to
jest martwe. Jeśli w tym jest radość, kochanie to się to wpisuje w strukturę.
Ważnym elementem jest plastyczne marzenie i radość, która je unosi. Bez
radości i tych stanów nigdy nie będzie marzeń, będzie tylko fantazjowanie
na poziomie umysł. Obrazy mogą być te same, ale gdy świadomość nimi steruje,
to są marzenia i to jest realistyczne, to się dzieje, wpisuje w strukturę. W niskich
wibracjach jest to tylko wyłącznie umysłowo-fizyczna obróbka rzeczywistości i mała
jej skuteczność.
Jest typowo materialna iglica. Podpowiadają: że to jeszcze się wzmacnia
rytuałem - to co będzie w Świątyni Serca.
Wokół iglicy jest fontanna - podpowiedź do tego, że istnieje forma rytualna, która też
to może zasilać, możemy coś zintensyfikować. Gdybyśmy byli czyści duchowo, nie
mieli rozgardiaszu energetycznego w sobie, to by struktura przestrzenna
funkcjonowała w 70-80%. Ale życie, myśli, niedoskonałości energetyczne robią
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swoje, rujnują nas i nasze marzenia. Wtedy dodatkowym rytuałem możemy to
wzmocnić, to i tak z poziomu Ducha jest zrobione (projektor, akumulatorki i inne). W
indywidualnej modlitwie można przeanalizować tę scenę pod kątem własnych celów
życiowych czy ogólnego mechanizmu.
Pokazują człowieka przed murkiem fontanny, on klęczy i się modli. Choć on się
modli na niskim poziomie - ale kiedy umysł jest czysty - on wtedy łączy się z iglicą,
wtedy on tworzy blade światełko, które wypełnia przestrzeń pod tą strukturą i
struktura może się przesunąć, coś zrobić. Jak człowiek na spokojnie do celów
podchodzi - nawet z poziomu umysłu chce, by coś się stało - to wpływa na tę całość.
Pokazują, jak ten człowiek podniósł głowę i spojrzał na światło u
góry, wtedy to światło uderzyło w iglicę i niczym błyskawica uderzyło w
człowieka, to światło z góry wzmocniło ten rytuał. Mówimy o dodaniu jeszcze
innej wartości i osiąga się 100%. Czyli, kiedy my mamy wątpliwości, chwiejemy się,
to choć mamy włączony parametr duchowy, ale wesprzemy się jeszcze formą
rytualną, to można zapanować nad rzeczywistością - i to co chcemy się staje.
Struktura ta jest wielka, obejmuje przestrzenie też wielu innych ludzi i na nich
wpływa chcąc, by zaszło to, na czym nam zależy. Jeśli mamy jakiś cel, to nawet jak
przyjdą potężne uderzenia, to jeśli siatka jest trwała, stu-procentowa, to nic temu nie
przeszkodzi, by na jakimś poziomie realizować nasze marzenia. Gorzej jest, gdy
zostanie zniszczone ciało fizyczne, nasza obecność jest wtedy odwołana, wpływ na
całość maleje, choć będąc duszą można ciągle na to wpływać i obsesyjnie przy tym
trwać - tyczy się to ludzi, którzy nagle stracili życie i nie zdają sobie z tego sprawy,
struktura ich przyciąga. Jak dusza umiera czysto, spokojnie, całą strukturę
zabiera z sobą, z nią odchodzi.
Pokazują brzydką istotę, która włącza czarny, skrzący się kamyczek, w
człowieka wkłada. Prawdopodobnie to jest to jajo, które składali w kręgosłupie
(ciemni). To może być forma programu, najprościej im było umieścić to w
kręgosłupie i to sprawia, że człowiek nie jest już w stanie tkać struktury. Ciało
egzystencjalne będzie działać silnie, musi ciężko pracować, na nasz mały sukces - nie
ma mowy o tworzeniu struktury. Można to sprawdzić na skali, ciało egzystencjalne
działa maksymalnie do 20%, struktury nie ma, jest zero, dlatego mała jest aktywna
zaradność życiowa. Zawsze sprawdzić te przeszkody. Podpowiadają wprost o kodach,
programach - nazywamy to… klątwami - to jest umieszczone w człowieku, a
ponieważ to od ciała fizycznego zależy utrzymanie struktury - bo ono jest związane z
ciałem eterycznym - to wstawiają to energetycznie w ciało fizyczne, tu powstają te
bloki.
Często człowiek odczuwa działanie tych programów czy nadajników
umieszczonych przede wszystkim w kręgosłupie, przychodzą drżenia ręki,
inne, właśnie przez to, że w rdzeniu kręgowym ten nadajnik się przesuwa
(bo się poruszamy i może uciskać nerw).
Ciemni dokładnie wiedzą o co chodzi i niszczą białe struktury, struktury ludzi,
którzy chcą sercem, współpracą, jednością torować sobie drogę przez życie.
Ciemność stosuje jeszcze inną metodę, pokazują, przyszedł ktoś i czymś wysmarował
drogę tak, że nie można nią iść. Tu mówią o trudnościach życiowych. Jeśli mamy
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swoja strukturę i potrafimy się nieźle w niej odnaleźć, to ciemność tworzy
mu ograniczenia, auto zacznie się psuć, bo programy potrafią i silnik
uszkodzić, nie mówiąc o elektronice, będą wpływać na inne osoby, które
przeciwko nam się ustawią, to nawet będzie wpływać na zwierzęta, które
zaczną chorować albo pies cię ugryzie.
Kiedy staramy się być poprawnymi ludźmi to jest to solą w oku ciemnych i
będą nas osaczać, by nam życie uprzykrzyć.
Jednym z elementów tego modlącego się człowieka było wytrwanie. Przy okazji
modlił się, żeby nie zwątpić.
Czasami dobra rzecz może przechylić szansę na nasze zwycięstwo, wytrwanie,
komunikacja z Bogiem, nie zapominanie o marzeniu.
Błogosławieństwo Boże, o którym mówimy, to umiejętność wytrwania w
duchowej czystości, w duchowych parametrach. Dzięki temu my sami błogosławimy
naszą ścieżkę, bo sygnały idące z Góry poprawnie to uruchamiają.
Ten, kto się troszczy o swój ogródek i go kocha, ma wpływ nań.
„To co wam przekazaliśmy, musi utkwić w waszej pamięci, musicie
wiedzieć, że ta struktura przestrzenna jest to jakby przeznaczenie, jest to
fragment czekającej na was Nadrzeczywistości, która dniem wczorajszym
na was oddziałuje, bo dzień wczorajszy stworzył dzisiejszy, który był
marzeniem. Im więcej jest marzenia, tym jest to droga czystsza,
spokojniejsza, ogólnie nam się podobająca”.
To co było tutaj, to taki instruktaż, by o tym nigdy nie zapominać. Ważne, by
patrzeć na Górę, jak na wielką kopułę, zdać sobie sprawę z tego, że to jest nasza
struktura przestrzenna i ona, kiedy mamy pewną moc, zawsze może się dogadać ze
strukturami przestrzennymi innych osób. Najważniejsze, byśmy tkali te
struktury tą siłą duchową, bo jak zaczniemy to robić, wsparcie idzie od
Ducha, a on uruchamia dodatkowe możliwości. Te możliwości są aktywne, z
czego sobie nie zdajemy sprawy, dzięki mocy naszego ciała fizycznego i eterycznego,
bo one o to dbają, niemniej jest to silny i wskazany wpływ (udział), czyli nie
zapominać o pierwiastku duchowym. Człowiek odcięty od pierwiastka duchowego jest
znacznie słabszy, nie tworzy struktur.
Ludzi złych struktury są bardzo potężne, ale ich wspiera przestrzeń
energetyczna i system i źli ludzie, którzy tam tkają nawet emocje w tych
sieciach.
U nas emocją ma być stan radości - bo jest coś między energetyką, a
duchem oraz uniesienie - by wszystkim było dobrze. Stany uniesień są
duchowe, przenikają wszystko i wszystko utrzymują.
Koniec modlitwy
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Modlitwa 2 – struktury cz.2 - skrót :
Jest przestrzeń - ta przestrzeń jest żywa. Strumień Życia jest żywy, bo tam
jest Ruch. Ta energia, która nas wypełnia jest jakby obdarzona Świadomością i
Obecnością - jakby to istniało. Słychać: a coś ty myślał, ja też przemawiam. Dlatego
mówią: nasze ciało przestrzenne - a ono jest jednym z elementów Ciała
Kosmicznego, Wszechrzeczy, Ojciec Wszechrzeczy.
Przypomnienie: my - czyli dusza, przejawia się tutaj, w tej Rzeczywistości za
pomocą ciała fizycznego i za pomocą ciała energetycznego, które potocznie też
nazywamy duszą - to stan obecności wyższej i w ciele energetycznym czyli w duszy.
Jest to tak pełne, że właściwie nazywamy się duszą, ale to jest ciało energetyczne i
tutaj doświadczamy: uczuć, radości, różnorodnych stanów uniesień itd. I ta dusza,
jeśli jest czysta - czyli panuje nad tym chaosem energetycznym w sobie - to
spokojnie przejawia się w przestrzeni fizycznej za pomocą ciała fizycznego, ale w
przestrzeni energetycznej, tej całościowej, za pomocą ciała egzystencjalnego - i
to ciało egzystencjalne pracuje po drugiej stronie tak jak fizyczne po tej
stronie i ono tka struktury. W rzeczywistości my jesteśmy tym procesorem, tą siłą
zarządzającą. Czyli jak do czegoś dążymy i tym żyjemy, to wyświetlamy to
na ekranie myśli, nazywamy to marzeniami - kiedy jest ten głos zgodny z
marzeniem naszego Ducha. Wtedy, w stanie radości, uniesienia twórczego, czy stanie
kochania, mamy Świadomość i Jaźń włączoną i to wyświetla ten obraz - ciało
egzystencjalne to widzi i przystępuje do tkania sieci. Jak nasycenie
pewnych celów jest 80% w świecie energetycznym, zaczyna się
przejawiać w świecie materialnym. Jak chcemy, by nas ktoś pokochał i zgodnie
z Wolą Ducha to będzie pragnienie - to będzie zawarta tam troska, opieka, kochanie,
prawda o nas, która mówi, że pomożemy tej drugiej osobie, by była szczęśliwa - to
dusza to odbiera w przestrzeni energetycznej, jak osiągnie to 80%, ta osoba otwiera
oczy i zaczyna kochać. To samo tyczy się różnych, innych celów życiowych.
Obraz dla umysłu, nie ma żadnej siatki, którą widzimy, niemniej są pasma,
które to łączą, taka mgła, która przepływa. Przecież są płaszczyzny, poziomy głębi,
więc jest coś, co moglibyśmy nazwać strukturą, tylko, że ona nie jest do ujrzenia
gołym okiem. Dla umysłu jednak tłumaczona jest jako siatka, dzięki temu można na
tym roboczym projekcie zbudować instrukcję, całe przesłanie i choć jest to wrzucone
do umysłu - bo tylko w ten sposób możemy to ogarnąć i pojąć, to i tak to działa tak
samo - jak byśmy byli Istotą Wyższą, która dokładnie wie czym jest ta struktura.
Wchodzimy w jedno doświadczenie, ale z dwu poziomów:
– pierwsze, leżąc na dole będziemy widzieć to, co chce nasz Duch
- drugie, będąc u góry - ale niekoniecznie naszym Duchem - będziemy patrzyli w dół,
widząc, co by nasze duszo-ciało mogło zrobić i co powinno chcieć - czyli ciągle my,
umowna rzecz, coś z pogranicza duszo-ducha będzie obserwować siebie od góry i na
dole, duszo-człowieka, dzięki czemu pełniej, z dystansem odnajdziemy się w Całości.
Będziemy wiedzieć, czy to co chcemy, powinniśmy tego chcieć czy to jest
poprawne z naszym dążeniem i od razu ujrzymy jak to powinno wyglądać. Nauczą
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nas, jak na to patrzeć. Jedna technika będzie trudniejsza, druga dla każdego
człowieka, prosty dystans.
Nim wejdziemy do Świątyni Serca musimy już wiedzieć czego chcemy.
Przyjrzyjmy się swoim celom życiowym i okaże się, czy chcemy do tego dążyć
czy też nie. Jest aktywność życiowa w całej naszej istocie.
To co będziemy robić, umożliwia osiągnięcie średniego poziomu aktywności, co
oznacza, że ma się potężne możliwości zmian w fizyczno-energetycznej
Rzeczywistości na dwu, czasami trzech poziomach głębi - bo ta przestrzeń tyle
obejmuje.
Najpierw mamy nauczyć się obserwować niebo. Jesteśmy jakby w zamku,
malutkie miasto, samo unosi się w górze, na dole są chmury. Jesteśmy na białym
tarasie, leżymy w łóżkach, które uginają się pod nami. Jesteśmy w stanie
medytacyjnym, tej prawdziwej medytacji. Nasze spojrzenie kieruje się w niebo, u
góry chmury. Pokazują tak, jakby Siły Wyższe tam były, tam u góry znajduje się
wyższa cząstka nas samych, ona chce się nam teraz ukazać. Zbyszek pokaże swą
twarz. Duch nie ma twarzy - tak samo jak dusza zachowuje tylko swoją
postać energetyczną z poprzedniego życia, tylko po to, by wiedzieć z kim
mamy do czynienia. To tylko chmura energii, stanów, zapisy, które zebrały
doświadczenie, w których jest umieszczona nasza świadomość. Te nasze wyższe
cząstki będą pozwalały nam zidentyfikować tak, byśmy wiedzieli jaki jest ich stosunek
do nas, jak nas obserwują, jakaś forma opinii - bo tu jest coś takiego, co zahacza o
prawdę - one nie oceniają, choć tak będziemy się czuli jakby nas oceniano. Ci z Góry,
patrzą jak na małe dzieci, jak na swoje cząstki, które wzrastają. Będą chcieli nam
pokazać, że oni są. Jak przeniesiemy się na chwilę swoją świadomością do góry i
zobaczymy siebie leżących na dole, to pojmujemy, że patrzymy na małe, zagubione
dzieci, które żyją w swoim wewnętrznym śnie. Ten wewnętrzny świat, to wszystko to,
co postrzegamy jako duszo-człowiek. One nie do końca wiedzą, że śpią, nie do końca
wiedzą, że z nami się kontaktują, a jednak się kontaktują.
Przenosimy się znowu na dół, jesteśmy tymi leżącymi i jako ci leżący ujrzymy
tych, którymi jesteśmy w wyższej cząstce. Postaramy się odczuć, jaki jest ich
stosunek do nas pod kątem celów, które nam po głowie chodzą, czy do czego
dążymy jest właściwe czy nie. Czy to co chcemy wpisać w strukturę, utrwalić - czy to
spotyka się z ich aprobatą i jak ją wyrażają. Bo my to samo w intuicji duchowej czy
przestrzennej będziemy mogli, za jakiś czas uruchomić na co dzień przy otwartych
oczach, będzie to pewien dar, dzięki czemu nie będziemy popełniać błędów w życiu,
a będziemy utrzymywać nasze cele w pełnej aktywności.
Teraz, niech każdy z nas spróbuje odebrać od nich przekaz, tyczy się on
przede wszystkim ścieżek losu, więc najpierw śniąc tą Rzeczywistością przypomnijmy
sobie, czego tak naprawdę chcemy. Jak będziemy pewni czego chcemy, to
popatrzymy na reakcję Góry. Oprócz głównych celów życiowych może przyjść
potrzeba sprawdzenia osobistych relacji albo lecącej z boku ścieżki losu, też o nie
spytajmy, jak Oni to postrzegą. Najpierw śnimy tym, czym już zaczęliśmy śnić, nasze
cele, marzenia. Patrzmy tylko na ich reakcję, czy są za, czy nie.
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By pomóc nam się w tym odnaleźć, jak my śpimy, na tym poziomie wszystko
się rozszerzyło, utworzyło się pasmo jak znak omegi i tam leży nieskończona ilość
ludzkich istnień, oni są zawieszeni pośrodku, jak i my - śpią, swoje życie przeżywają
na dole. My tu śnimy i patrzymy w dół na Planetę ziemia i my, nasze życie,
mieszkania, znajomi, my tam na dole, a jednocześnie tu śnimy snem, który jest na
dole, ale mamy włączoną Świadomość, może Jaźń, więc widzimy u góry ducha,
prawdziwa pełnia naszej istoty. My się tam przeniesiemy i z góry, niczym obecność,
będziemy obserwować i śniących, czyli nas tu, i tych na czole fizycznie istniejących.
To jest ta trójdzielność: ciało, dusza i duch. Kiedy fizyczny człowiek żyje tylko w
znieprawieniu, moralnością itd., to żyje w tamtym świecie, poza nim nic nie widzi. My
tu, na poziomie czystej duszy, już inaczej patrzymy. Jak patrzymy w dół, to wiemy,
że mnóstwo rzeczy zrobilibyśmy inaczej, że niepotrzebne wojny, że niepotrzebnie się
kłócą, że bzdurą są formalno-prawne związki, że wystarczy słowo, by być ze sobą itd.
Na poziomie Ducha patrzymy i na śpiących i na tych i mamy wielką
cierpliwość, w ogóle nie przejmujemy się tym, co będzie na dole, ponieważ kiedyś
ten duszo-człowiek wróci do siebie i tak - czyli obudzi się jako ten śniący i powie, ale
to był brzydki lub piękny sen. Jak powie to był piękny sen, karma się skończyła,
inkarnować się nie trzeba, można wznosić się ku duchowi. To już są stany duchowe,
to jest twórczość, współbrzmienie, harmonia, muzyka sfer, ludzka doskonałość, która
może się przejawiać w różnych postaciach na innych poziomach, nieznanych nam,
poziomach głębi. To jest to dążenie do ducha.
Teraz u góry, patrzymy z pozycji śniącego - on nam może podpowiedzieć czy
to, czym chcielibyśmy śnić jest właściwe, a jednocześnie spojrzeć w dół i popatrzeć
z dystansu - bo my patrzymy z nieba na nas fizycznych i możemy podpowiedzieć od
razu: nie rób tego, tu nie ma ego, nie kłóć się itd. Możemy im od razu powiedzieć jak
powinni się zachować, jakie mieć cele, jak mają żyć.
Teraz patrzymy na naszego Ducha, na górę i patrzymy czy ten z góry mówi, że
wszystko jest właściwe, czy coś zmienić - on mówi idźcie. Będziemy powoli wstawać
z łóżek i pójdziemy, znajdziemy się między kolumnami w Świątyni Serca. Znajdziemy
się na chwilę przed okrągłą jakby taflą, przypomina to rzeźbę, ale to jest tafla - to
jest życie i chcemy, by się ukazało - to się ukazuje. Teraz my, to co ujrzymy będzie
zbieżnością dwóch dążeń: fizyczno-duszebnego człowieka na dole i podpowiedzi
Ducha, który w tej chwili budzi się Jaźnią i podpowie, jaki obraz przeznaczenia tu
mamy ujrzeć. To co tu ujrzymy, za chwilę, będzie najlepszą wartością, wypadkową
dwu starć: fizyczno-energetycznego człowieka i Ducha, a wszystko będzie
dopasowane do naszego poziomu. To my jesteśmy tym warunkiem, nasza
doskonałość wyznacza granice tego, co może się stać. Nasza ludzka doskonałość,
nasza umiejętność odnalezienia się na poz. fizycznym, energetycznym i duchowym
ukaże maksymalną możliwość jaka jest nam dostępna w zrealizowaniu celów
życiowych.
To co ujrzymy to jest to, co możemy osiągnąć.
To co ujrzymy, odczytamy w ilu % zapisało się jako struktura i o ile nam
pomoże.
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Wstawić tu wszystko do czego dążymy np. spłacić kredyt itd.
Oprócz ujrzenia mogą jeszcze coś podpowiedzieć.
Zbyszkowi pokazali, że jego głównym celem jest dotarcie do Ojca, reszta to sposób
dotarcia do głównego celu.
Wtedy, kiedy my dotrzemy do Boga i będziemy tym stanem, tą obecnością i
świadomością, to dla nas na tym poziomie, będzie tym samym co obecność na
poziomie fizycznym. Kiedy widzimy siebie fizycznie to jest tak samo doskonały i
komunikatywny stan jak wtedy, gdy będziemy zdolni obcować z Bogiem, bo
będziemy w Jego parametrach.
By tam dojść, trzeba obudzić w sobie Boże Synostwo, a żeby to obudzić, musi
się obudzić człowiecze synostwo, do tego trzeba być pełnym człowiekiem.
By dojść na samą górę, musimy zacząć przebudowę siebie, bo wtedy
zmieniamy postawę. Zmieniając postawę inaczej działamy, inaczej funkcjonujemy,
inne są nasze cele życiowe, a na końcu tej drogi jest powrót do Domu, by tam
powrócić, musimy tu zacząć po Bożemu żyć.
Ujrzyjmy to, co jest naprawdę naszym celem i na to się nastawmy. Oto jest
dzień budzenia się na własnej drodze. Ukazał się napis „Bo chcesz udowodnić Ojcu,
że zasługujesz na Jego miłość”.
Są trudności w ujrzeniu tych celów, więc my, wysocy, zapraszamy tych z dołu
(nas) do tego planu, jesteśmy jak krasnoludki. One nam mówią, co by chciały, żeby
się stało. Potem porównamy to co chcemy - z tym co oni chcą. Tu będziemy widzieć
ich prawdziwe cele, bo oni tam żyją (potrzebują jeść), a potem może będziemy mogli
przestawić te cele (chcę dom sprzedać - machnąć ręką, sprzedany) patrz co on chce i
zobacz, czy potrafisz to zmienić.
To będzie można w domu przepracować, to modlitwa poglądowa, wzorzec do
tego, jak tu się odnaleźć, jak coś zrobić, by przejawiło się w tej Rzeczywistości, na
skali sprawdzić w jednym zakresie udało się podnieść wartość struktury, jej moc,
czyli realizacja ścieżek losu.
To co tu ujrzysz jest poprawne.
Koniec modlitwy
Sprawdzić o ile wzrosło prawdopodobieństwo zaistnienia tych rzeczy.
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Rusinowice 13-14 lipca 2013
Jak ktoś zapisze swój wzór na poziomie 9-tym stałym, wtedy dopiero będzie
pobierał nauki na wysokim poziomie. My cały czas uzdrawialiśmy – a Oni mówią:
uzdrawiałeś – czyli naprawiałeś stare, czyściłeś, robiłeś – czyli naprawiałeś stare, to
jest uzdrawianie. To co my robimy, to ma 20% - czyli naprawianie, chociaż efekty
były znaczne i najlepsi polscy uzdrowiciele do tego poziomu nie dochodzą.
Odsłuchać modlitwy warsztatowe z Warszawy (07.07.2013 – struktury, dwie
części) są bardzo ważne.
Kolejna rzecz, która dzięki strukturom się stała – to nie jest naprawa tylko
przemienianie. Dzisiaj będziemy wchodzić i to robić – innymi słowy masz coś i
przemieniasz. To jest znacznie silniejsze niż uzdrawianie i można przyrównać – jeśli
chodzi o ideę – do operacji fantomowej: nie naprawiasz, ale tworzysz nowe. Tu
tworzysz nowy wzór, to się samo tutaj dzieje, czyli zmieniają. To się stało możliwe
dopiero wtedy, kiedy pojawiło się Ciało Kosmiczne – jak mówią: wtedy włącza się
Ojciec Wszechrzeczy – a On ma je pod sobą. Na poziomie ciała Nadduchowego jest
Ojciec, Praojciec. U Praojca widzimy wielki gar w Jego domu i On wyciąga z niego
gotowe, zdrowe części ciała, sytuacje i przemienia jedno w drugie – to jest znacznie
silniejsze działanie. Dzisiaj będziemy to robić. Jest jeszcze materializowanie – a ono
nie jest jeszcze maxem – jeszcze nie uruchomimy wzrostu, aby ciało zmodyfikować i
wzrost był wyższy. Tu uruchomimy najwyżej do 80-90%, reszta to jest tylko i
wyłącznie kontakt z Bogiem – tak jak miał to uruchomione Jezus. W to wprowadzic
nie można, musimy tu lekcje sami przerabiać. Tą droga będziemy iść sami. To co
można, to jedynie wstawić nas w „kanał” tak, żeby wzór był w kanale, wtedy sami
sobie będziemy radzić tak, że nie będziemy potrzebować towarzystwa drugiego
człowieka w czasie modlitw, bo to wtedy jest obciążające. Na tym poziomie, na tej
drodze, tam już bezpośrednio Bóg-Ojciec to wszystko tłumaczy i prowadzi.
Przewodnicy prowadza do kanału – do tego poziomu.
Dlaczego my tu nad sobą pracujemy – pokazują świat fizyczny i fizycznoenergetyczny. Jak jesteśmy bardziej kulturalni – to fizyczni nie jesteśmy, my nie
potrzebujemy, my nie potrzebujemy drugiego posiąść, ograniczyć, fizyczności nie ma,
ale fizyczno – energetyczny, duchowy i Świat Boski – ale to jest indywidualna
ścieżka. Nie mniej każą rozgraniczac fizyczność od energetyki. Chodzi o to, na jakim
poziomie jest skupiona Świadomość i Obecność. Okazuje się, że Jezus w tym świecie
był obecny w 20%. Jego pozostałe powłoki – czyli duchowa i Boska były aktywne.
On cały czas był tez tam. My tym światem żyjemy średnio w 97% czyli tu jest
Obecność i Świadomość. Obecność i tak musi być dopóki mamy ciało, Obecność i tak
musi być w świecie energetycznym dopóki mamy duszę- czyli tutaj żyjemy i to nas
absorbuje. Można tez sprawdzić, kto żyje w czystym świecie energetycznym, gdzie
pojawia się już kochanie, współodczuwanie – czyli „strumień” (mamy tu zaledwie
1%). Praca nad sobą – kiedy już ten Świat nie będzie nas absorbował – nagle
powolutku stajemy się ludźmi, którzy mają pełne widzenie i odczuwanie świata
energetycznego. Jak jesteśmy cały czas obecni w świecie fizycznym – to te prawa
nas tutaj ściągają i nie w pełni się z tego skorzysta.
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Na skali podstawowej mamy napisane struktury. Okazuje się, że to, co tka
ciało egzystencjalne to są struktury przestrzenne - tyle tylko, że nie tyczą się one
tylko świata energetycznego. Jak żyjemy jakimiś celami, to tworzy się w świecie
energetycznym wzór. Jak o czymś myślę i nasączę to w 80% to się przejawia w tej
Rzeczywistości – znajdę to coś. Jak mamy jakieś cele życiowe konkretniejsze: chcę
mieć lepszą pracę, chcemy się budzić w Duchu, chcemy pięknie widzieć, rozmawiać z
tamtym światem, podróżować itd. to są nasze cele życiowe – to tak jak w marzeniach
mamy to wstawione i ten obraz się nasączy w 80% po stronie energetycznej – to się
staje tutaj. Ta sama wartość jest w przypadku rozkochania kogoś. Ale tu musi być
czystość. Jakakolwiek nieczystość jest przez duszę odbierana – czyli totalna
uczciwość i praca nad sobą. Kiedy prawdziwie kochamy – to chcemy, żeby temu
komuś było dobrze, więc ta dusza w tej wizji przyjdzie i powie co dla niej jest lepsze,
jeśli kocham – pomogę (np. odejść do innej osoby). Mówimy tu o prawdzie. Jak
nasączymy ten obraz w 80%, wszystko to się staje: znajdę pracę – bo wszystkie
sygnały przychodzą itd. Jak są te struktury – jest nieźle, ale utrzymanie ich zależy od
ciała egzystencjalnego. Jak przychodzą ataki – od razu uderzają w ciało
egzystencjalne, jakiekolwiek zawirowanie emocjonalne – mówimy o duszy, bo tu
jesteśmy ciałem energetycznym, czyli duszą. Ciało energetyczne przejawia się w tej
Rzeczywistości w ciele fizycznym i ciele energetycznym za pomocą ciała
egzystencjalnego. Tamtego świata niestety – dopóki nie mamy widzenia włączonego,
nie jesteśmy interaktywni to nie znamy – nie znamy tych prawideł. Tymczasem
dbanie o radość i kochanie, czy podniesienie rytualnie tych wibracji sprawia, że
człowiek staje się mocny i po drugiej stronie tka ten wzór, nasącza go – więc
uderzenie jak idzie w duszę – jak nie mamy przerobionych: pokochania, wybaczenia
– to ludzie zaczynają nas razić, a oni tworzą sytuacje i ta sytuacja pada, my nie
umiemy się odnaleźć. Jak jest wątłe ciało egzystencjalne, nie można tkać struktur i
wtedy u mocniejszych ludzi SA na poziomie 20-30% - to wtedy aktywna zaradność
tez jest na poziomie około 10%.
Ludzie źli od razu wchodzą w myśli nasze i emocje, od razu wiedzą –
uruchamiają tylko na niższym poziomie wibracje w nas – i ciało egzystencjalne od
razu pada, struktury się sypią, to co robiliśmy pada. Oni wiedzą, czują, bo posługuja
się intuicją energetyczną – ciemną – ale nią się posługują. My możemy nauczyc się
posługiwać tą białą, ale żeby posługiwać się białą, trzeba cały czas być w tych
wibracjach – a nie: to skok w jedną, to w drugą.
Mówią: najniższy nasz poziom energetyczny mówi o naszych możliwościach, a
wzór określa całą prawdę o nas i trzeba to zmienić – u nas nieciekawie to wygląda. Ci
którzy przyszli niszczyć tę grupę mają wzory nawet na minus 9 – to niezłe siły. Jak
jest struktura tkana, jeśli nie ma celów – czyli ścieżek losu w tej strukturze
nasączonych w 80% - to się to nie staje (średnia tutaj struktura to 13%, a ścieżki
losu – te o które nam chodzi to 30%), dlatego nam nie wychodzi. Tymczasem kiedy
wszystko poprawnie przebiega, to my czujemy, że to jest – i koniec! Fakt, że czasem
pojawi się mocniejszy czli zmilitaryzowana armia i zabierze ci dom, a ty chciałeś mieć
ogródek – i to poszło. Ale to przyszła siła, która niszczy (to jest świat fizyczny).
Jak się człowiek obudzi w świecie duchowym – to wszystko tam jest – to
wszystko co wypracujesz, po śmierci odzyskasz, każdy element, który tutaj był,
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wszystko tam jest łącznie ze znajomościami po Duchu. Umrzesz, to musisz jeszcze
opuścić świat energetyczny, żeby wejść do Świata Duchowego, w którym cały czas to
jest pięknie zapisane. Niemniej jak ktoś już nie ma powrotów, to już balansuje
miedzy światem energetycznym – dusza, a światem duchowym. Tam wszystko jest,
nic się nie traci, tu może być zburzone, tam nie. Od ciebie zależy do którego zdjęcia
wchodzisz.
Jak weszliśmy w te struktury - one są w Świątyni Serca – nagle struktura jest
nadbudowana, czyli osiąga taki poziom, jaki byśmy chcieli, jaki jest maksymalny w
nas – gdybyśmy byli w komfortowych warunkach – czyli nikt w nas nie uderza w
myśli, w emocje – wtedy to się pięknie utrzymuje.
Jak są ludzie pouwalani (przychodzą na konsultacje) to tam struktury (z
reguły) i ciało egzystencjalne od razu pada i atak idzie na duszę – energetyka pada,
czyli siła działania też się sypie – to jak się ustawia człowieka, można mu też ustawić
struktury przestrzenne – czyli to co realizuje na znacznie wyższym poziomie niż u
niego to funkcjonowało – i nagle zaczyna się mu wszystko tworzyć, z dnia na dzień
zaczyna mu wszystko wychodzić, bo daliśmy coś czego on nie wypracował. Ale
jeszcze trzeba umieć utrzymać tę strukturę i wtedy trzeba tu popracować trochę nad
sobą czyli: życie marzeniami i dbanie o radość. Ludzie to bagatelizują – a to jest
podstawa, musi być łącznik pomiędzy światem duchowym, a energetycznym, to jest
czysta wibracja, ta najwyższa forma energii – bo ta jest zawarta w radości i w
kochaniu. Dlatego Bóg dał Adamowi Ewę – to była wielka radość, że w końcu mógł
zejść niżej i doświadczać świata. Gdyby tego nie było, on by się pogubił. System
teraz dba o to, żeby ten przyjaciel ku radości, tak się przenicował, bo nie wolno go
było przetestować przed ślubem - a okazał się wadliwy– zmienić nie można,
cierpienie do końca, radości nie ma - wpływu na życie nie ma. Natomiast ci co te
prawa ustalali, korzystają z życia, z radości.
Czyli kiedy się buduje strukturę w Świątyni Serca, to nadrabiamy wiele
miesięcy. Można sprawdzić - u tych co do nas przychodzą - jaką miał strukturę
zbudowaną, a po działaniu na ile wskoczy. Czasami jest to tylko kilka dni pracy tego
człowieka, bo jest zręczny, a czasami dajemy człowiekowi kilka miesięcy- bo tyle
czasu potrzebował, ażeby coś powstało.
Tymczasem nagle powstaje struktura większa z różnymi relacjami, ze
związkami z innymi ludźmi i to się zaczyna tutaj przejawiać. Ale to wszystko jest
zgodne z Wolą Ducha. Nie powstanie żadna tutaj struktura po stronie przeciwnej –
tam rytualnie można tworzyć co innego. Wszystkie rytuały – o jakiekolwiek grupy
chodzi: od woo-doo po spotkania masonerii – to są rytuały tworzące struktury. Oni
mają jeden cel i non stop go wyświetlają- w grupie uruchamiają to extra. Mali mogą
się w grupie wesprzeć, natomiast błędem jest mniemanie, że gdy w grupie znajduje
się ktoś mocniejszy u nich, to oni muszą też tak w tym uczestniczyć i tym tak bardzo
żyć. Jeśli to jest jedna grupa, nie musza tego robić, niemniej w Energii Przeciwnej
jest podporządkowanie, więc oni kontrolują siebie – czyli ten który ustawia priorytet,
czyli struktury dla wszystkich, on sam może zrobić, ale trzeba mieć wpływ na tych
ludzi, wykorzystywać ich itd. spotkania muszą być, przyzwyczajenia. Nasza elita
rządząca należy do takiej masonerii, oni wypracowują struktury na poziomie 75% z
takiej grupy się nie odchodzi – zabijają, nie ma nas.
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My możemy tworzyć struktury i wzmacniać je w Świątyni Serca – tyle tylko, że
musi to być zgodne z Wola Ducha i Ducha Całości. Bóg się w to nie miesza.

Przekaz na temat struktur:
„Strukturą przestrzenną (tą, o której mówimy) gdy w końcu nauczymy się
panować nad życiem, to, to co tam zbudujemy, będzie się przejawiać. Możemy
odczytać tutaj co i na jakim poziomie działa, tworzy:
- struktura podstawowa:
10 – 20%
- struktura ruchu: jak kierunek do Macierzy, ku zapisom tworzenia nowego
wzoru (to jest tak jakby schodzenie w dół – czyli nie indywidualność, nie
powstający Bóg, który ma moc, ale tu rozproszony, łączący się tutaj z
Całością. Wpływamy na ruch wszystkich cząsteczek. Jak to jest u nas – Duch
Święty, natomiast tam – jest to przestrzeń, która jest indywidualna,
zamknięta i w którą wpuszczamy nasze powietrze, nasz tleni to on zaczyna to
tworzyć.
Ruch to jakby nasze narzędzie – wpływa w 10 – 20% na strukturę
przestrzenną.
- stały hologram – to czwarta struktura na skali podstawowej – w 100%
tworzony przez stałe zlecenie w marzeniach (kiedy tu o czymś marzymy, jest
to już nie podlegające dyskusji, wtedy ten stały hologram może tworzyć
strukturę przestrzenną w 20 – 30%.
Nie ma marzeń jeśli wybór nie został dokonany, jeśli decyzja nie została
podjęta, jeśli tego w naszej głowie nie ma – Duch uznaje to ciągle za płynne. Mogę
czemuś zaprzeczyć, ale już nie będzie wsparcia do tworzenia struktury, jeśli mówimy
o sile duchowej – a ona jest 4-krotnie potężniejsza od siły energetycznej. Przez
błędną decyzję mogę sprawić, że ta struktura, to przeznaczenie, te linie losu padają –
bo odwołałem decyzję. Bardzo ważna rzeczą jest decyzja. Na dodatek jest to zręczne
i wygodne: podejmujesz decyzję – nie ma powrotu do myślenia, tworzy się pustka,
ale trzeba jeszcze być w harmonii, żeby tej pustki nie wypełniać badziewiem
energetycznym. Podjęcie decyzji to błogosławiony stan wewnętrznej ciszy. Jak
podjąłeś decyzję i na skalach ci wyszło, że Góra jest za tym – to przy tym bądź.
Struktura podstawowa potrafi wpływać na strukturę przestrzenną – czyli to co
robimy: od 10-20%, struktura ruchu od 10 – 20%, stały hologram 20-30%- to
sumarycznie nie mogą przekroczyć wartości połowy, a do tych trzech rzeczy mamy
dostęp non stop. To czemu jej nie tkamy? Gdybyśmy tkali choć w 50%, efekty w
osiąganiu tego co chcemy byłyby w 130 – 250% lepsze. Wszystko zależy od tego co
już się osiągnęło, jak się funkcjonuje itd. To, do czego mamy dostęp (czyli do tej
jednej ręki) sprawia, że możemy osiągnąć więcej niż zakładamy i chcemy. Na razie
mówimy o samowystarczalności – czyli o tym, by zrozumieć, że my musimy być
bogami i my musimy pracować. Inni tylko czasami dochodzą do współpracy.
W świecie duchowym jest tak, że jak budujesz wieżowiec, nie możesz go
budować z innymi (sam to musisz zrobić).
- Złoty Otok – to następna struktura: potrafi do 30% wpływać na strukturę
przestrzenną i jest zależny od bycia w „kanale” (czyli Złoty Otok – to co u
Jezusa było widoczne), wzór musi być w kanale na 9, inaczej ze Złotego
Otoku nie możemy korzystać. Ale w Świątyni Serca można do 15% to
tworzyć.
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- stawanie się – struktura VI: od 10 – 20% tworzy strukturę przestrzenną, to
jest zależne od Ojca Wszechrzeczy (czyli Ciało Kosmiczne musi być już w nas
uruchomione), do którego sięgamy poprzez Ciało Kosmiczne, które go
stwarza w 40%, a reszta ludzkiej istoty w 60%.
To wszystko daje wpływ – jeśli mówimy o strukturze przestrzennej. Reszta to
albo wsparcie innych, którzy dodają też swoją cząstkę do struktury – mówimy o
współtworzeniu, albo to wyjście wyżej – jak Jezus sobie to zrobił, zapewnił sobie
Boska plenipotencję. Jak rodzina się wspiera, a prowadzi interes, to te nici ich się
wiążą i tworzą strukturę extra – jak w klanach. Jak to rozbić? Jednego podpuścić,
drugiego pozyskać itd. – zaczyna się sypać. Jest tu tez podpowiedź co do zwierząt.
Mamy dwa Zwierzęta, oba są na różnych poziomach, one są z wyższych obszarów
duchowych, są inteligentniejsze, mądrzejsze od nas, ale udaja głupsze i nam służące,
żeby dopasować się do nich. To są tylko sposoby na uruchamianie mocy w nas. Jest
jeszcze trzecie Zwierzę – my sami. To tak jak ze sposobami uzdrawiania – obojętnie
jak będziemy leczyć: kamertony, bębny czy skrobanie po szklance – to tak naprawdę
my uzdrawiamy i to dokładnie tym co mamy. Jak wierzysz, że potrafisz – nic ci nie
potrzeba.

Przekaz:
„Zwierzęta są artefaktami i zarazem atrybutami Ciała Kosmicznego, które
zlewają się w jedno ciało-postać, tworząc zmienny wzór w Ojcu- o sile Ojca, Praojca
w Ojcu Wszechrzeczy, co oznacza spełnienie się (lub spełnianie się w najwyższych
swoich cząstkach doświadczanej Rzeczywistości. Te zwierzęta sprawiają, że my na
siebie na maksa możemy działać nawet jak czegoś do końca nie potrafimy
uruchomić. (Mowa o Ojcu i Praojcu – to jest ten Duch Całości, czyli Ciało
Nadduchowe, a my tu jeszcze mówimy o Ojcu Wszechrzeczy - czyli Ciele
Kosmicznym).
Tylko Ojciec utrzymuje wzór (to, w czym my musimy się zapisać). Ojciec, żeby
utrzymać ten wzór, ma 3 postacie: jedna w Grocie Lodowej trzyma kulę – nie ruszy
się, by jej nie strącić. On tak samo jest na Planecie Dusz: wielka kula symbolem
Orinu, bo to trójkąciki, piramidki takie same – i On to trzyma.
Druga postać to Chłopiec- Młodzieniec żyjący radością.
Trzecia postać to Orzeł – wolność w działaniu. Nad tym trzeba pracować –
wiesz, że możesz, to poziom dążenia do Wszystkomożliwości. To można sprawdzić –
tę siłę działania.
Mamy siłę działania fizyczną – sprawdzić z jakiego poziomu (skala ze 103
piętrami) poszło działanie energetyczne i na jakim zostało utrzymane. Na jakim
poziomie działanie duchowe zostało uruchomione i na jakim zostało. Na jakim
poziomie działanie Boskie i na jakim zostało. To można procentowo sprawdzić na
skali nr 8.
Pra-Ojciec go zmienia przez to, że pojawiło się Ciało Kosmiczne, dzisiaj
będziemy przemieniać (do tego potrzebny jest pewien stopień czystości w sobie) a
Ojciec Wszechrzeczy akceptuje zmiany we wzorze (mówimy tu o dokonanym
wyborze - decyzja to cudowny wynalazek dla umysłu – podjąłeś decyzję, nie wracasz
do dokonywania wyborów. U nas umiejętność podejmowania decyzji: 10%,
posługujemy się słowem, ale tylko Bóg decyduje o swobodnych zmianach na całej
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Planecie. Kto się w Ojcu Wszechrzeczy obudzi (czyli w Ciele Kosmicznym) ten wiele
może zmienić w swoim życiu w życiu innych ludzi. Bez Ojca Wszechrzeczy, a więc bez
aktywnego Ciała Kosmicznego w sobie, tak silny wpływ na losy całości jest
niemożliwy. Nadto, gdy wzrok Ciała Kosmicznego budzi się w każdej cząstce Istoty
Ludzkiej - a więc i w ciele fizycznym – zyskują one możliwość samoodtwarzania w
procesie przemiany, co oznacza nie tyle odtworzenie się w stałym wzorze, ale przede
wszystkim skorzystanie z nowego, doskonalszego wzorca (wzoru). Jak przemieniamy
– to wstawiasz nową żyłę, a nie naprawiasz starą – od razu jest mocniejsze działanie.
W ten sposób nowy, lepszy zapis w Macierzy tworzy nowe sznury DNA, dzięki czemu
ciała fizyczne, energetyczne i duchowe stają się inne i dużo bardziej samodzielne. Tu
tkwi tez sekret samoodżywiania i samoprokreacji (kobiety mają element
dzieworództwa). Tu leży sekret Świętego, Hermafrodyty i Pokoju Bożego (Pokój Boży
jest bardzo ważny – to tak jak Wola jest stanem, istnieje na zewnątrz i nieźle działa,
wprowadza Ład Boży. Jak jest Pokój Boży, to wprowadzasz Boga – także i Ład Boży.
Ale nie ma Pokoju Bożego jako stanu duchowego związanego z odczuciem Ładu
Bożego, lecz pokoju pojętego jako budowla tworzona w oparciu o Świętą Geometrię
– która po Bożemu spina, utrzymuje, prowadzi i kontroluje Ciało Przestrzenne.
Wówczas nawet Rzeczywistość fizyczna ulega tej sile, pozwalając człowiekowi na
manifestację swego działania i w tym obszarze.
Jezus działał w całości siebie w 100%, a w przestrzeni fizycznej w 40% (mógł
nieźle tutaj zmieniac to wszystko). Stań się Głosem Bożym jako On, a czynić będziesz
i to, czego się On nauczył, a co wynikało z Niego samego. Zakres tego działania
odczytuj jako wartość mocy przemiany jednego w drugie. Uzdrawianie to jest 50%
siły działania, przemienianie to jest 90% siły działania, materializowanie 100% siły
działania. Na tym poziomie Wola i Siła działania zlewają się w jedno wskutek
wprowadzonych zmian. Siłę działania odczuwamy: to jest, to mogę, czujesz, że
możesz, ale Wola to jest specyficzny stan i ona potrafi istnieć poza człowiekiem,
trudno to określić.
My jesteśmy Świadomością i jeśli ta Świadomość chce być gdzieś obecna, jest
to stan, który powoduje, który nazywamy Obecnością. Ale, żeby być gdzieś
Obecnym, to trzeba się tam przejawić. Przejawić można się w czymś np. w
przestrzeni duchowej trzeba mieć Ducha, czyli tworzymy - bo jesteśmy Świadomością
Kosmiczną- Ducha i Obecni możemy być w nim. Potem tworzymy Duszę - jak chcemy
być w jeszcze gęstszym środowisku obecni – i za pomocą Ducha i duszy możemy tu
być obecni, tak samo w ciele fizycznym. Jak człowiek się zjednoczy całkowicie w
trzonie duchowym, to może się zwinąć, być tu obecnym, ciało zostawić, być gdzie
indziej obecnym.
Jesteśmy Świadomością, która weszła na plac kosmicznej budowy, a zarazem
siłą, która może budować we fragmentach kosmicznej rzeczywistości. By tak się
stało, przyobleka swoją obecność w te powłoki, które mogą poruszać się w owych
fragmentach Rzeczywistości. Taką roboczą powłoką powstałą według określonego
schematu jest: ciało fizyczne, eteryczne, duchowe, ponadduchowe i kosmiczne.
Zejście w te obszary swoją obecnością gwarantuje świadomości poruszanie się po
nich bez ograniczeń.
Zdarza się jednak i tak, że pewne powłoki posiadające dla utrzymania siebie –
by swoimi życiowymi procesami nie absorbować zbytnio waszej Bożej Obecności i
Świadomości - oddają je we władanie oddzielnym procesorkom. W przeciwnym razie,
gdy schodzilibyśmy do jakiejś powłoki np. do ciała fizycznego - to musielibyśmy
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wszystko o nim wiedzieć: jak funkcjonuje, reaguje. Jak bylibyśmy w duszy – to
musielibyśmy wszystko wiedzieć o niej. Wówczas świadomością i obecnością tak
byśmy się tam stopili, że Bożego Światła poza tym byśmy nie widzieli. Dlatego i ciało
fizyczne i dusza i Duch, mają uruchomiony ten oddzielny procesor, który podobnie
tak jak w ciele fizycznym oddaje kontrolę pracy serca, jelit oddzielnemu mózgowi,
który tym wszystkim zawiaduje i steruje, a my nie musimy wiedzieć na jakich
zasadach to funkcjonuje by żyć. Nie zdajemy sobie z tego sprawy.
Tu jest tak samo, nie zdajemy sobie z tego sprawy. Jednak czasem gdy
uczestniczymy w tej grze i Obecność i Świadomość jest na jakimś poziomie - np. na
tej Planecie - to gdy włączamy inną, to możemy tak się zagubić, że te oddzielne
procesorki, te programy, które tutaj są, mogą przejąć nad nami kontrolę i my – ta
wyższa istota duchowa żyje tylko fizycznością: dba o stroje, modę itd.
Czyli już wiemy, że oprócz naszej nadrzędnej Obecności i Świadomości na
każdym poziomie, na którym tworzymy powłokę – czyli robota w którym możemy się
przejawić – umieszczony jest oddzielny procesor. I tak dla duszy tym procesorkiem
jest umysł. I gdy ten umysł - zwłaszcza jak jest jeszcze fizyczny: czyli potrzeby ciała
fizycznego zaczynają tu rządzić - staje się dominującą wartością, to procesorek
oddzielnej powłoki zaczyna nami rządzić. Jest to tak silnie iż wydaje się nam, że to są
nasze potrzeby, gubimy się. A, że w tej grze to one zaczynają wieść prym, na swój
poziom sprowadzając Bożą Obecność i Świadomość – zapominacie przez to o swoim
pochodzeniu wierząc, że poziom na którym funkcjonuje powłoka/ki jest jedynym
wam dostępnym, oraz że to on - a nie wy - wyznacza wam prawa zachowania.
Dochodzi potem do takich paradoksów, że budowla w pewnym fragmencie
Rzeczywistości staje się całym światem dla Obecności i Świadomości, wiążąc ją sobą
na zasadzie umów i doświadczeń. To tak, jakby małe dzieci poszły na podwórko
bawić się w berka, po czym zapomniałyby, że mają swoje domy i rodziców. Gra
stałaby się ich całym życiem skupiając na sobie całkowicie ich obecność i
świadomość. By porzucić grę i powrócić do domu, trzeba choć na chwilę wyjść poza
gr, by świadomość mogła ujrzeć szerszy plan Rzeczywistości, a z czasem i przenieść
tam swoją Obecność. Dopóki jednak jej powłoka uczestniczy w grze w berka, zasady
tej gry wciąż – w mniejszym lub większym stopniu – będą ją ograniczać poprzez
uwikłanie się w obowiązek utrzymania konkretnej powłoki (czyli pół życia poświecony
na to by kupować modne ciuchy i modnie wyglądać). Aktywne jednoczenie Trzonu
Duchowego oznacza, że Boża Świadomość i Obecność zaczynają przejawiać się na
kilku swoich powłokach jednocześnie, rozumiejąc zasady gry, czy prawa występujące
na określonych poziomach głębi, a więc na obszarach, po których poruszają się jej
powłoki. Rzecz w tym, że Istota Ludzka koncentrująca swe życie jedynie na grze w
berka – tylko tam ma umieszczoną swoją świadomość i obecność przez co nie jest w
stanie rozumieć praw i potrzeb występujących w innym fragmencie Rzeczywistości –
choć i tam jest ona nieświadomie obecna (gdyż tam i tak życie się tworzy).
Stąd rodzą się różnice między człowiekiem fizycznym a duszą kierującą się
moralnością, między duszą kierującą się moralnością a istotą wyrażona w prawie
duchowym oraz między człowiekiem obudzonym w Duchu a posługującym się
wewnętrznym głosem Bożym.
Człowiek fizyczny patrzy na powłoki innych istot jak na żer i swoja własność.
Człowiek duszebny podporządkowuje innych dla swoich korzyści odczuwając już
poprawniejszą jedność z innymi. Człowiek Duchowy żyje totalną jednością z drugim
człowiekiem czując jednorodność wzajemnego doświadczania się i pochodzenia, zaś
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Syn Boży ten aspekt przenosi na wszystkie elementy Całości, aktywnie i boleśnie
odczuwając, że są one jego własnymi cząstkami o które – nie inaczej – musi dbać.
Gdy mówimy o wzorze, mówimy o całości Istoty Ludzkiej, o tym na jakim poziomie
przebywa tak naprawdę jej świadomość i obecność.
Istoty aktywne na niższym poziomie nie są w stanie zrozumieć postawy i
znaczenia słów istot funkcjonujących w wyższym wzorze – zwłaszcza, gdy prowadzą
one aktywne życie w przestrzeniach wyższych energetycznie i duchowo. Nie widząc
owych przestrzeni, nie słysząc przemawiających stamtąd do nich Istot, zakładają, że
nic takiego nie istnieje, a osoby o tamtych światach opowiadające są zwyczajnie
chore psychicznie.
Wielu ludzi zaczęło już postrzegać świat energetyczny i duchowy, ale niemal
wszyscy żyją wg praw i zasad wyznaczonych przez najbardziej aktywna powłokę.
Chełpią się tym, że są już Istotami Duchowymi, choć wciąż dawne nawyki i potrzeby
są nimi skarmiane. To grono zagubionych, niebezpiecznych ludzi, którzy Boga i świat
Duchowy przerabiają w sobie na poziomie umysłu, piszą książki o afirmacjach, kreślą
obrazy tworzone w głębi własnego umysłu, nawet rozmawiają z wyższą cząstką swej
świadomości sądząc, że spotkały Boga – ale, tak naprawdę takie doświadczenia nie
miały u nich miejsca. I to właśnie tacy ludzie – gdy podpowiesz im o iluzji – zabijają
w tobie Boga i zaczynają cię niszczyć na wszelkie sposoby udowadniając miałkość
swych doświadczeń. By pojąć , z kim masz do czynienia sprawdź człowieka na skali
„kanibalizmu i miłości”, a pojmiesz, jak wielki i niebezpieczny może być rozdźwięk
między wami, i nie ma sposobu, by ów się zmniejszył – o ile taka osoba nie wyjdzie
ponad prawa rządzące powłoką w której ma obecność i świadomość
skoncentrowaną. Dopóki będą nią rządziły stare nawyki i potrzeby, jej postawa
będzie dawnym modelem wzorca – choć narzucona maska będzie chciała wywołać na
was inne wrażenie.
Tutaj podali skalę na sprawdzanie miłości. Miłość utracona na skali nr 11 to
zupełnie inny charakter. Oni pokazują jaka jest w Tobie miłość:
i----i-----i-----i-----i-----i-----i-----i-----i-----i-----x-----i----i----i----i----i----i----i----i----i----i
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0….10% miłość cząstkowa tzw kochanie
10…30% miłość rozsądna
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40…67% miłość aktywna
67…98% miłość cicha
98% wzwyż miłość umarła, tu się rodzi
nieznane

DOBRO to jest stan.
Sprawdzamy całą miłość (bez aktorstwa) – mówimy o całości Istoty, a nie o duszy,
bo to dwie różne rzeczy. Mówimy o całości, żeby zrozumieć ile nam brakuje.
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Zapamiętaj: miłość gaśnie tam, gdzie używa się słów. Kto mówi o
swej miłości do innych, ten tłumi ból wywołany jej brakiem.
Czujący, kochający, miłujący nie mówi nigdy o swym odnalezieniu się w stanach,
gdyz już pierwsze słowo o tym podrażni „Hydrę” nienawiści. Człowiek miłujący jest
ciszą, która przemawia czynami – i tylko to zabiera ze soba dusza do Nieba. Słowa to
łańcuchy przykuwające ją do dawnego świata – o ile oczywiście nie miały charakteru
dydaktycznego (jak miłujesz, to jest w tobie - nie musisz nic mówić, to już
przepromieniowuje. Natomiast, żeby kogoś nauczyć, coś podpowiedzieć – to możemy
mówić o tym). Po uśmierceniu słów (poziom fizyczny i energetyczny) istota ludzka
wchodzi w przestrzenie duchowe, gdzie stara się wytracić w sobie myśli, a gdy
zagoszczą w niej na stałe obrazy i stany duchowe, staje się czystą i wznosi ku Bogu
(trzeba pozbyć się myśli i emocji, pojawiają się tylko i wyłącznie obrazy. Jak powoli
giną obrazy - muszą być one tłumaczące – to dopiero wtedy odczuwamy jak
funkcjonuje Duch. Gdy nie wiemy jak funkcjonuje Bóg, możemy się posłużyć
słowami). Przypominamy w tym miejscu dawny nasz przekaz, który umożliwi nam
pracę nad tymi ograniczeniami, fragment…. Za każdym razem, gdy pojawi się w tobie
jakas myśl, odrzuć ją i stawaj się coraz wyraźniej nikim i niczym w narzuconej grze.
W ten sposób stracisz to co było cenne dla ciebie jako duszo-człowieka, ale nie dla
ciebie jako boga, a gdy odczujesz i ujrzysz dawny dom, powróci to, co go od zawsze
w tobie budowało,, powróci twoja pierwotna cząstka, twoje imię, twój mały wzór w
Chrystusie. I wtedy pojmiesz, że nic nie może na ciebie negatywnie działać, bo
przestrzeń skupiająca aktywność twojej obecności należy do ciebie, a sam siebie nie
będziesz niszczył – prawda? (tu kazali pokazać co się w naszym świecie z naszego
powodu dzieje: osoba na ochotnika - myśli o nieszczęściach, które go w życiu
spotkały – sama doprowadziła do nich w 70%. Gdy wchodzimy w obszar całości,
zaczynamy rozumieć, że wiele cząstek co nas atakuje – to my sami. To jak pijak, pije
i dziwi się, że mu wątroba wysiada. Podpowiadają jak z tego „dziadostwa” wyjść: my
obarczamy innych winą – a to my samych siebie obdarzamy winą). Gdy umysłem
człowiek spróbuje ogarnąć stany budujące te poziomy głębi – boi się, że bez słów i
bez myślenia, bez komunikatywności z ludźmi i światem, straci wpływ na tych ludzi i
na świat (komunikacja wynika z komunikatywności – stanu w nas), boi się, że nie
będzie w stanie swoich potrzeb zrealizować. W umysłowej iluzji siebie, taki człowiek
zapomina, że jego potrzeby, jak i słowa i myśli wciąż należą do gry (gra w berka), że
tak naprawdę nigdy nie miał wpływu na świat i ludzi – o ile ich i tego świata, słowem
powstałym w znieprawionej myśli nie oszukał (na poziomie myśli i energii, by
osiągnąć cel, właściwie nie masz żadnych szans, musisz przywdziać maskę i musisz
być oszustem w oczach własnych, sam siebie manipulujesz, bo jesteś za słaby, by
cokolwiek osiągnąć, wmawiasz innym fałszywy model i taki jest obraz – czyli ten
model jest w nas po części zawarty). Kto pragnie z gry wyjść, ten śmiało może
podjąć trening w którym raz na zawsze poniecha słowa i myśli, wtedy zaczną doń
przemawiać obrazy, a prowadzić będzie Głos Boży, który odruchem pierwotnym
ustrzeże przed wszystkimi niebezpieczeństwami powrotu do gry i staniem się
niewolnikiem – podobno swoich własnych potrzeb. Trenuj a wyjdziesz poza szablon,
przez energetyczne ograniczenia. A gdy znikną i duchowe – zejdziesz jako Bóg w swe
ciało i zapanujesz nad nimi i nad materią zmieniając obraz tego świata na zawsze.
Pytanie tylko: co kieruje tobą, gdy słyszysz i czytasz te słowa? To, co tobą kieruje ,
nada sens twoim przyszłym dniom.
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Sprawdź: w ilu % ty sam, Synu Boży kierujesz swoim losem
Ten przekaz przeczytać parę razy, bo tutaj jest wiele sensu, tu muszą dojść sceny
dotłumaczające, żeby to wszystko w pełni pojąć. Są to bolesne słowa i dokładna
instrukcja, jak wyjść ponad samego siebie – xczyli ponad ten obraz, który został nam
przypisany do tej gdy. No i tu jest instrukcja w jaki sposób wychodzić i utrzymywać w
sobie te wyższe poziomy.
Jak chcesz użyć słowa, bo musisz innemu mówić, że jest tak, a nie inaczej – oprócz
charakteru dydaktycznego- czyli uświadomić mu, że z tobą jest inaczej, wmówić mu,
że te dzieła produkowane przez nas w postaci różnych czynów są wartościowe, że te
nasze myśli – bo on ich nie widzi – mają Boży charakter. Jak jestes prawdziwy, to nie
musisz tego udowadniać. Komu udowodnisz? Komuś kto szuka słów? Nie przekonasz
go, jego zdanie będzie takie jakie było. Jezus mówił: „po czynach mnie poznacie”.
Skoro u nas tych czynów jest tylko troszkę, to wierzymy, że jesteśmy na drodze do
zwycięstwa – a nie zwycięzcami. Z tego trzeba sobie zdawać sprawę – uczciwość
wobec siebie. Historia z wzorem tez czegoś nas nauczyła.

Modlitwa 1 – „Ostatnie życzenie” – skrót
Wszystko się w nas uspokaja. Leci „odruch pierwotny jest wszystkim co jest ci
potrzebne do odnalezienia się w tej Rzeczywistości”. W tamtych przestrzeniach
odruch duchowy to nie jest impuls, to jest dokładne widzenie horyzontu przed sobą –
ty wiesz o co chodzi.
Jak przychodzi zawierucha energetyczna tracisz się całkowicie, atrybuty
przestaja być użyteczne, wtedy (ta Rzeczywistość to jak gęsty las) możemy iść „na
wyczucie”, wykorzystujemy inteligencję i doświadczenie. Czyli, kiedy jesteśmy w tym
świecie w brudnej energetycznej Rzeczywistości, nie potrafimy nawet właściwie
skorzystać z atrybutów. Są środki, ale dla bogaczy. Im więcej będziesz miał środków,
dzięki którym będziesz sięgał po coraz doskonalsze atrybuty, tym lepiej będziesz się
w tej Rzeczywistości odnajdywał. Więc pogoń za pieniądzem, gdy jest pogonią za
atrybutami – ułatwia ci życie. To jest cenna wartość, to jest pewne doświadczenie.
Natomiast, gdy kieruje tobą odruch pierwotny, to on w wymiarach duchowych jest
postrzegany jak otwarty horyzont – ty nie myślisz – on pokazuje ci, co jest poza
losem. Odruch pierwotny wywołany jest Głosem Bożym czyli jest podpowiedzią
płynącą z najwyższych naszych poziomów. Jest to coś, co wykracza poza tę
Rzeczywistość. Jak nasze cząstki Boże – czyli świadomość i obecność zaczęły tutaj
powstawać, to była wyposażona w widzenie tego: jak to wszystko wygląda i inne
stany np. Wola Boża. To z czego powinniśmy korzystać, to nie tylko inteligencja na
poziomie fizycznym, te fizyczne atrybuty – ale także i inteligencja energetyczna, która
jakby podpowiadała nam gdzie jest zagrożenie, gdzie większy spokój. Ciało jest tu
niezłym podpowiadaczem. Intuicja energetyczna, która stanami energetycznymi daje
nam znać: czy coś jest w porządku, czy też nie.
Natomiast, gdy w grę wchodzi intuicja duchowa, to czujesz, że to jest dobre
co robisz , czujemy, że to jest najlepsze co jest. Przy intuicji duchowej włącza się
obraz, podwójne widzenie, tylko trzeba się nauczyć te szczegóły odbierać. Wtedy
widzi się światło w mroku. Natomiast Głos Boży to jest epitafium na grobie twojej
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gry, na grobie twojej aktywnej obecności w tej przestrzeni – wyryty napis: „nie
musisz, bo wszystko możesz”.
Jak to odkryjesz, będziesz żył bez napięcia. Odkryjesz, że mnóstwo potrzeb
było ci indukowanych (łacznie z droga przez las). Trzeba się przyjrzeć co, kto nami
rządzi. Jakim sposobem, jak wdrukowywane są różne potrzeby. Kiedy budzi się Głos
Boży, czytasz jak w otwartej księdze: to ci wmówili, do tego cie zmuszają itd. – ale
mamy dostęp do Światła. Kiedy to ktos w tobie uruchomi, to będzie przemieniał
wszystko w produkty strawne. Niemniej na poziomie fizycznym są pewne zasady, jak
nie będziesz trochę ich przestrzegał – to nie odnajdziesz się tu i będzie ci ciężko. Jak
obudzisz się w odruchu pierwotnym to znaczy, że jesteś już i duchowo nieźle
obudzony, a więc i mądry: nie pójdziesz do pracy w kalesonach (bo ci dadzą żółte
papiery). Jak już uczestniczymy w tej grze, musimy zdawać sobie sprawę z tego, że
część z siebie wyprzedajemy, żeby przetrwać, bo tak jest (ale nie każe ci nikt
kupować ciucha za 2000 zł – jak można niezły za np. 200 zł).
My żyjemy w środowisku (podpowiadają), w którym jak te kury w kurniku
mamy skrzydełka przywiązane do grzbietu, dziobiemy to co nam rzucą, jesteśmy na
wpół ślepi – nawet nie wiemy, że ponad ogrodzeniem można wzlecieć ponad te
przyzwyczajenia, wmawiane nam rzeczy. Niemniej wszystko jest tak poustawiane,
abyśmy o czymś innym nie potrafili myśleć jak właśnie o tym życiu w kurniku – bo
jak chcesz mieć kolorowe piórka to będzie ci tak dobrze, że zechcesz zostać w tym
kurniku, bo inne kury będą cię podziwiać. Na poziomie duchowym nie istnieje ego,
wywyższanie się – odwrotnie: jesteś mądrzejszy, to tym bardziej służysz innym,
jesteś bliżej związany, jest ci lepiej z nimi. Nie musisz malować piórek, ty już wyżej
wibracyjny jesteś, dzięki czemu im z tobą jest lepiej. Na poziomie fizycznym budzisz
zazdrość, jest to korzystne dla mody, kosmetyczek, bo dzięki temu dajesz pracę.
Potrzeba: ja też to chcę mieć.
Podpowiadają: pamiętaj, że słońce cały czas na horyzoncie świeci, przysłoniły
je tylko chmury. Kiedy włączasz odruch pierwotny, albo intuicje duchową to i tak to
słońce widzisz. Gdy nie jesteś obudzony w Duchu i nie ma w tobie odruchu
pierwotnego, pomocy Głosu Bożego, to korzystaj chociaż z intuicji energetycznej.
Naucz się tego, albo noś przy sobie wahadełko, jest to interpretator, weryfikator info,
które do nas przychodzą. To wahadełko jest symbolem – to mogą być karty i inne
rzeczy, byłeś był mistrzem w odczytywaniu tych sygnałów. Możesz ustalić swój
indywidualny kod, który ci będzie o czymś mówił, indywidualny sposób na
interpretowanie tego, co i tak jest sygnałowo tobie dostarczane.
Kiedy jesteśmy obecni i świadomi w przestrzeniach duchowych, cały czas
przychodzi do nas pomoc, ale to nie jest taka pomoc, gdzie ktoś o nas specjalnie się
troszczy, troska i opieka jest normalnym stanem w tym wymiarze. Nikt specjalnie nie
przychodzi – oprócz Przewodników, oprócz Prowadzących, Opiekuna, tych
wszystkich, którym zależy po drugiej stronie na tym, byśmy się budzili. To, że
przychodzą sygnały tamtej strony od Istot tam będących, nie jest niczym
nadzwyczajnym – taki jest ten świat po tamtej stronie. Kiedy on się w nas otwiera,
idzie pomoc. Odsłaniana jest Rzeczywistość w kilku wariantach, w typowo fizycznym,
energetycznym i w aspekcie duchowym.
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Kiedy pojawia się strach (terror na Ukrainie, w Rosji, gospodarczy i polityczny i
w innych krajach) to nawet nie patrzysz jak przez las przejść, próbujesz się ratować,
wytrwać, jest w Tobie taka destabilizacja i dysharmonia, że dajesz się ogłupiać,
chcesz przeżyć jak najwygodniej - żeby myśli się skończyły, żeby nie było chaosu w
energiach, żeby nie było strachu. To twój cel i wtedy oprawca ma do ciebie dostęp i
tym strachem manipuluje. Ten dźwięk kosiarki (który słychać za domem) trochę nam
przeszkadza – cały czas w ciebie wali - to takie ostrzeżenie. I mamy też Urzędy
skarbowe, policję, ZUS-y, prawa zwyczajowe, moralność, kościoły itd. – takie małe
centra strachu. Gdy jest strach nie jesteś w stanie słuchać tego głosu duchowego –
bo ciebie nie ma. Twoja obecność i świadomość skoncentrowana jest tylko w małym
„gadzim” móżdżku. Istoty pięknej i potężnej, którą stworzył Bóg – nie ma, ani jej
cienia.
Mówią: by to zmienić, musisz wyjść z tego zastraszonego ciała – TY, DUCH,
musisz się wznieść ponad to wszystko, być obecnym i świadomym w tamtych
przestrzeniach. Widzisz stamtąd, kto cię osacza i widzisz najlepsze rozwiązanie. Jak
cię wcielą do wojska, strzelać musisz, bo inaczej ciebie zabiją – wszystko zależy od
sytuacji. Gdy jesteś przymuszony, nie ponosisz za to odpowiedzialności, ten sam
mechanizm działa w opętaniach, podłączeniach czy terrorze psychicznym w rodzinie,
gdy zmuszają cię, byś w swoim postępowaniu był kimś innym. Stłumili cię, nie
mogłeś się wtedy obudzić, nie mogłeś być prawdziwym sobą.
Jak wychodzisz w przestrzenie duchowe, zaczynasz poprawnie to wszystko
widzieć, ale musisz być tu obudzony, poczuć, że to co tutaj jest, jest doskonalszym
wzorem. Ale jak umysł Cię opanował, nie interesuje Cię to, co widzisz tu, w
przestrzeni duchowej - twój wzór na skali poziomów duchowych będzie niezmienny.
Możesz powiedzieć sobie: Boże, ta powłoka niższa mną rządzi, ten gadzi mózg
mną rządzi, ja chce być doskonalszym, Boże pomóż mi się odnaleźć. Ale wtedy
usłyszysz jeden głos: „podpiszę synu, córko z tobą umowę, ale musisz odbierać
wszystkie sygnały, a kiedy je odbierzesz – to są podpowiedzi informacyjne, to są
sceny co do tego jak ugruntować swoja postawę – to rób to. Słuchanie to jedno
(odbieranie sygnałów), a robienie to drugie, ale usłyszeć je można będąc tylko
otoczonym ta wibracją – mówimy o tworzeniu duchowego jaja obecnego w fizycznej
przestrzeni, gdzie mamy korzyści z zabierania majątku innym.
Pojawia się potężna energia z góry i kasuje nawet poziom duchowy, fizyczny.
Wszystko znika. Pokazują przejście do nowego świata, by Duch przepłynął, by
świadomość i obecność była po drugiej stronie. Mówią świadomość, ale byś tutaj był
obecny musi powstać twoja powłoka, która mogą być stany duchowe, twórczość,
dobro w nas wyrażone, miłość - to mogą być powłoki. Tymi naszymi powłokami są
stany.
Kiedy odkryjesz w sobie twórczość jesteś twórczością, kiedy odkryjesz miłość i
nia jesteś, kiedy odkryjesz w sobie wszystkomożliwość i samowystarczalność to tego
nie zamieniasz, kiedy schodzisz jako Bóg i wszystko możesz, ale musisz być Bogiem
przejawionym, wtedy kiedy przychodzą zabierać ci dom wtedy nie powiesz im, że
jesteś taki sam jak oni – ale oni ci już nic nie zrobią, bo jesteś totalnie niewinny,
prawdziwy, nikogo nie skrzywdziłeś i krzywdzić nie będziesz. Światło, które od ciebie
bije zacznie ich budzić. Stań się Światłem dla innych. To jest wielki stan
duchowy. Szukaliśmy tego stanu w trosce, opiece, miłości, a tymczasem to wszystko
było po to, by wyrwać się z tej gry na chwilę i odczuć to, co tu jest – a jednym z tych
stanów jest bycie droga dla innych, jest życie Światłością. To stan, to jeden z
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elementów naszej powłoki. Duch włącza się totalnie kreatywny (nie myśli w tym
czasie o czym innym) wybiera tylko rodzaj kreacji. Dlatego na końcu tej drogi jest
kreacja. A tu są wszystkie formy tworzenia Rzeczywistości zgodnie z zasadami
Bożymi. To bycie Światłem dla innych jest tym czymś cudownym, co pozwoli nam tę
Rzeczywistość zmienić. Dlatego jak tutaj się odnajdujemy, to odnajdujemy się w
najdoskonalszej prawdzie. Dlatego drzwi w Świątyni Serca, tu na końcu korytarza –
to jest DUCH ŚWIĘTY, jak tam wchodzę i tym się staję, to jestem wtedy magia dla
innych, inni mnie osaczają, a ja wiem, żę mnóstwo się w nich zmienia, oni tego nie
widzą, gdyż nie widza przestrzeni energetycznych i duchowych, ale ja będę widzieć,
jak światło ich przenika, jak choroby znikają, jak oni się przemieniają zgodnie z tym,
co życzy sobie Bóg – moja najwyższa cząstka, a więc i ja sam).
Te drzwi są dzielone z druga potężna Istotą: raz się ukazuje Matka Boska,
kiedy indziej Pan Bożych Zastępów, a tak naprawdę - pokazują – to jest jedno i to
samo, ponieważ Pan Bożych Zastępów działa w tej Rzeczywistości, a tę
Rzeczywistość budują kryształki, które są oceanem Ducha Świętego – to jest
obecność w tych całych martwych strukturach.
Podpowiadają: stań się tym, do czego dążysz – właśnie dla dobra
innych, ale musisz to widzieć z przestrzeni duchowej.
Czyli, jak się staniesz Światłością, to będziesz widzieć jak inni, dzięki tobie cały
czas się wznoszą. To musi być decyzja podjęta, taki trwały zapis w nas (niech mu
będzie dobrze, niech Światło go prowadzi) i nigdy tego nie cofajmy, nawet jak on
napluje ci na buty, bo to istota ludzka oprogramowana (pluje ta, która jest na samym
dole – fizyczny człowiek, on się jeszcze ku Bogu, ku własnemu duchowi nie wzniósł,
ale jego Duch dziękuje Ci za to, że dalej utrzymujesz ten swój stan miłości (choć buty
masz oplute), że wyrosłeś ponad siebie, że w tej przestrzeni stajesz się jako Matka
Boska i jako Pan Bożych Zastępów – czyli ten, który zmienia tę Rzeczywistość
korzystając z formy przemieniania.
To, co najdoskonalsze dla nas, to pozostanie w tym stanie, można to trenować
w Świątyni Serca jak i tu, kiedy pojawiło się przejście przez które przechodzi tylko
świadomość i obecność – a więc stan ideowy. To jest Idea. Cząsteczko Ojca, Jego
komórki, atomy, które są w głowie, one nie zmieniają swojego położenia, mózg Ojca
się nie zmienia.
Jak podejmujemy decyzję bycia Światłem, to tym będziemy – decyzja została
podjęta światło promieniuje na innych. Niech to będzie ostatnim zapisem w głowie,
którego nie cofniesz do poziomu dokonywania wyborów. Stańmy się Światłem dla
innych, a będziemy Światłem dla siebie, stańmy się Światłem dla siebie, a będziemy
Światłem dla innych. Jeśli oba te stany zrozumiesz, to popatrzysz na Górę, a Bóg się
do Ciebie słodko uśmiechnie. Gdy ujrzysz jego uśmiech, staniesz się Światłością czyli aktywnym narzędziem w rękach Boga, czyli czyścicielem, zamiataczem mroku.
Mrok spowija ludzkie ciała chorobami, degradacją, krótkim życiem, kalectwem,
przepełnia ludzkie dusze prowadząc je do zagubienia, które znieprawione, cierpiace,
żyjące nienawiścią nawet nie znaja stanu akceptacji, pojednania z drugim
człowiekiem, który jest uskrzydleniem. Jak możemy im jeszcze życzyć źle. Trzeba się
bronić, ale najdoskonalszą forma obrony jest stałe promieniowanie na nich Światłem.
Jeśli to jest czyste i uczciwe, jeśli wynika to z niewinności – czyli z czystości, a
niewinność mamy w Bogu-Twórcy, wtedy ich Duch, ich dusza i i ch ciała będą
patrzeć na ciebie jak na prowadzenie. Będą zawsze widzieć w tobie przyjaciela nawet
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wtedy, gdy systemowo ciebie skrzywdzą (niestety muszę pana zwolnić z pracy,
niestety-powie żona – odchodzę itd.) nie ma żadnego znaczenia, bądź Światłością dla
innych – i nawet kiedy ci zrobią to co zrobią, będą czuli, że nie powinno tak być.
Będziesz powoli dla nich wzorcem, a po iluś latach przyjdą i zaproszą cię do pracy na
wyższym stanowisku itd. bądź prawdą, a wszystko to, co siejesz wróci do ciebie po
10-cio kroć. Jednakże nie zakładaj tego na zasadzie długu wdzięczności, niemniej w
świecie duchowym istnieje sprawiedliwość Boża i zostanie nagrodzony ten, co czysta
intencją zmienia ten świat. Stań się Światłem Bożym.
Tu jest energia zza tych drzwi w Świątyni Serca. Mamy tutaj oprócz wyższego,
włączony też poziom 9-ty, Dzięki któremu można wejść we wzruszenie. Jest
wewnętrzny płacz, skrucha, że dotychczas nie potrafiliśmy robić tego, co jest
najcudowniejsze. Mówimy o Bogu, o Jezusie, który szedł i niósł dary: Światło
naprawiające ten świat. Marzyliśmy o tym, a teraz, gdy możemy to robić i tym być, to
nie wiemy czy być, czy tez nie, bo nasza obecność i świadomość raz jest tu, raz w
dole na fizycznej ziemi. Nie wiemy jakiego wyboru dokonać, co jest nam bliższe:
nasze potrzeby czy Bóg i bycie dla Niego prawdziwym synem i córką. Tu nie ma
korzyści, Ojciec i tak zawsze kocha, tu wszystko razem współbrzmi, tu trzeba żyć, tu
trzeba być obecnym byś zapragnął, aby ten świat i twoja aktywność w tym świecie
istniała cały czas – to tu bądź, nasącz się tym zobacz jak to działa, ale musisz się
zmienić (chcesz pomóc niedawnemu wrogowi, już widzisz, że ludzie wikłaja się w
spory, tworzą chore sytuacje w których się nie odnajdują, dlatego to wszystko co
jest, jest niewłaściwą strukturą). Jak chcesz, żeby ta Światłość zaczęła tworzyć nową
Rzeczywistość, to pozwól, by popłynął przez ciebie Głos Boży – to strumień, lanca
wbita przez środek głowy i przenikająca tułów przez środek. Nie przebiega przez
kręgosłup i pozwalasz, by ktoś za ciebie tkał prawdziwa strukturę. Ufasz swojej
cząstce mówisz: pokazujcie mi co mam robić, przestajesz kreować po swojemu te
fizyczno-energetyczną Rzeczywistość i pozwalasz Ojcu Wszechrzeczy rozłożyc swoje
ręce nad swoim domem – nie tylko w niebiosach, ale w przestrzeniach
energetycznych i fizycznych. Patrzysz na słońce i wiesz, że tam uśmiechasz się do
siebie duchowego i pozwalasz Ojcu Wszechrzeczy – czyli najwyższej swojej cząstce w tej Rzeczywistości działać. Mówisz: Ojcze, działaj, a ja się będę tylko
przyglądał, pierwszy raz wyłaczę myślenie, mówienie i tylko włączę
widzenie tego co ma być, a nie co ja chcę, pozwolę, by Ojciec przejął
kontrolę nad całym moim życiem. To będzie najlepsze. Muszę zaufać.
Ten odruch pierwotny jest tez pięknym, połączeniowym kanałem z Górą,
zaczynam żyć tak, jak powinienem. To wszystko jest za drzwiami na wprost, w
Świątyni Serca, piękny Boski 13-ty promień. Dzisiaj za tymi szklanymi drzwiami
widzimy obrazy, to nowy świat, nowa struktura przestrzenna na Planecie Ziemia. Jest
tez Pan Bożych zastępów. W nowym świecie człowiek będzie mógł robić i odczuwać
to, co chce. Nie będzie żadnego systemu. Wcześniej tu niczego nie widzieliśmy, bo
przychodziliśmy tylko po pomoc (Boże pomóż, daj). Czasem tylko z góry słyszeliśmy:
a co ty nam dasz? Masz wiele różnych rzeczy, to co chciałbyś nam dać? (fizyczne
rzeczy, nie). Oni mówią duchowo, widzimy tylko twoje serce z którego nic nie płynie,
daj nam to, co jest najcenniejsze, uruchom swa miłość, swoją duchową obecność w
tamtej, niskiej Rzeczywistości. Tego od ciebie chcemy, pracuj także duchowo w
tamtym świecie.
Oni chcą, byśmy byli w pełni obecni i w pełni świadomi na wszystkich
poziomach, bo Istota Ludzka jest doskonała, tylko trzeba sprawdzić jak funkcjonują
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nasze powłoki, bo w nich przejawia się – jeśli sa czyste – coraz intensywniej, pewniej
Syn Boży, a my, nim u góry jesteśmy. Jak się w nim obudzimy, wtedy będziemy
mogli posłużyc się obrazem, a nawet stanem, będziemy zdrowiem dla innych,
kreacją, szczęściem. Tymi stanami ich przenikniemy i oni odnajdą drogę do Domu.
Jeśli żyjesz także w przestrzeni duchowej, to musisz ich tu w końcu zobaczyć.
Pokazały się postaci, które komunikują się z nami. Siedzą w kuli, wtedy widzą
poprawność. Jeśli się ruch do nich wykona, wtedy schodzą do niego. W czasie
modlitwy, kiedy to jest prawdziwe, możemy się z takimi Istotami połączyć i one
wtedy otwierają kanał i komunikują się z człowiekiem. Możemy siebie ujrzeć, jak
siedzimy na jednym z tych foteli, popatrzeć na swoje ręce: lewa – Ojciec, prawa –
Pra-Ojciec, czyli tutaj te części, przemiana, a łącznie te dwie siły, te dwie Moce
sprawią, że będziemy mogli nieźle działać. Kiedy tu jesteśmy, w swojej kapsule
czasu- bo czas nas tu obliguje- możemy odebrać sygnał wspólny odnośnie tworzonej
struktury, tego co powinno tu powstać, a to idzie z góry, do naszych fizycznych i
energetycznych powłok. Z tego poziomu można przeprogramować nawet kamienie
na ziemi, które będą ten obraz siać, rzutować. Tu jest najpotężniejszy projektor jaki
w ogóle dotychczas działał na Ziemi, kasuje on wszystkie inne. To, co ujrzymy w tej
kapsule może się dziać na Ziemi, ale to my musimy o tym zadecydować, możemy tu
ujrzeć świat przyszłości. Tu jest ład. Chciejmy, by to co tutaj było, zostało
zakodowane tam niżej. Jak zejdziemy do naszych fizycznych powłok to w nas już
będzie ład, będziemy wszystko przepromieniowywać, zostawiać wszędzie swój ślad,
takie protektorki i to będzie działać. Będziemy Ład Boży wkodowywać w każdą
cząstkę, tam gdzie będziemy, o ile będziemy aktywni duchowo. To będą najmniejsze
protektorki, ale umieszczane w każdej cząsteczce. Działanie – machniemy ręką i Ład
Boży został wprowadzony, wszystko zostało pięknie wkomponowane, zaczyna się
tworzyć struktura i Pokój Boży, w którym jest Ład Boży, człowiek jest oczyszczony, to
jeszcze i nerki niech będą zdrowe, przemienione, już są zdrowe. Stary obraz zużytej
zastępujemy nowym. To pojawia się w każdej cząsteczce. Widzimy obraz zmian.
Dajemy ludziom to co możemy. Mamy wpływ na swoje życie i życie innych.
Koniec modlitwy
Aktywna skuteczność sporo wzrosła. Na poziomie fizycznym poprawa ponad
20% dopiero jest postrzegana jako zmiana. Teraz zmiany na poziomie fizycznym
będą 50%-owe, ale w odczuciu 20%, zauważalne, ale działanie jest przemieniające.
Poprawność to postrzeganie świata, odnajdywanie się, bycie właściwym
Cały czas mówią o dysharmonii w domu, Dziupla tu niewiele pomaga, ale
trzeba sobie zdawać sprawę o obecności tego artefaktu – jak również Orina. Jak nie
masz już siły włączyć tych elementów (roznosi cię) to trzeba otworzyć Krąg Ognia,
żeby się obudzić. My sprawdzamy tylko destabilizację, tam jest zatoksycznienie, brak
harmonii itd.
Jak się bywa za tymi drzwiami, gdzie Matka przebywa (drzwi na końcu
korytarza w Świątyni Serca) to wychodzisz ze stabilizacją.

288

Skrypt warsztatów autorskich Z.J. POPKO rok 2013 © www.popko.pl

W domu będąc nie zapominać, że jesteśmy też Istotami Duchowymi, możemy
tam obecnośc i świadomość utrzymywać i wtedy cały czas utrzymujemy stabilizację –
to ma harmonię na poziomie fizycznym 170%, na poziomie energetycznym 500%, na
poziomie duchowym 27.000% (tu mówimy o chwilowym wyjściu PozaRzeczywistość).
Cały czas ta druga strona istnieje i się coraz wyraźniej o człowieka upomina, ale wam
się nie chce, bo te potrzeby tutaj czyhają (np. koniec picia wina, piwa itd.). skala 18
mówi o randze naszych myśli, słów i czynów, to musi być czyste nie na poziomie
duszy, tylko na poziomie naszej istoty – bo albo przeczymy sobie (nie będziemy się
budzić, albo…mówimy o masce na siebie narzuconej.
Pamiętać! Pierwsza myśl najczęściej jest właściwa – pierwotny odruch
(pierwsza myśl jest od Ducha), oczywiście u osoby, która ma jakąś harmonię, bo jak
jest destabilizacja, to nie słychać tego. Odruch pierwotny jest dosyć silny, bo nawet i
ciało fizyczne potrafi go ściągnąć – czyli może i w nim się przejawić (np. przychodzi
„przyjaciel”, a ty dostajesz biegunki).

Modlitwa 2 – skrót
…jest Nasza energia, ale bardzo ostra, jest bezdech energetyczny, niektórzy
wtedy zasypiają (ziewają). Widać świat przyszłości z sielskimi obrazami, to tak
jakbyśmy się przenosili 100-150 lat do tyłu, stare i nowe budowle, ale w tych starych
budowlach kosmiczna technologia. Siedzimy na skalnej ławce, daleko widać
energetyczną kopułę, która ochrania pewien obszar, dzięki temu warunki klimatyczne
są korzystniejsze, coś tam rośnie. My wyciągamy „wałówki” i zajadamy, to powrót do
dawnego odżywiania: proste rzeczy – one cieszą. Na to zwracaja nam uwagę. W
przyszłości prostota będzie akcentowana, bo w prostocie odnajdujemy nasze
duchowe korzenie. To piękne elementy, które są wypaczane. Naszeorganizmynie są
przystosowane do Fast Fordów. Toksyczność produktów poszła za bardzo do przodu i
organizm nie jest w stanie do tego się przystosować, zwłaszcza, że nie mamy dojścia
do czystych nici DNA, które odtwarzają DNA w nas i te produkty SA nieprzyswajalne,
niszczą ciało. Nie zapominać o Świetle – mówią- i poszukiwaniu zdrowych produktów
(ale nie popadać w paranoję). Jeśli będziemy w stanie utrzymywać cały czas w sobie
Światło – czyli stać się w przyszłości też Światłością, to będziemy przykrywać cała
przestrzeń tą energetyką. Wtedy wszystko na nas promieniuje tak, jakby niewidzialną
wiązką chciało doprowadzić do tego, byśmy byli zdrowi. Ale jak stan zza drzwi, gdzie
jest matka Boska i PBZ będziemy utrzymywać w sobie. To cały czas jest reanimacja.
Z jednej strony próbują nas niszczyć, a my to cały czas na jakims poziomie
odradzamy.
Pokazują Złotą Kolumnę po prawej stronie i pośrodku – ta oddziałuje na
głowę, czyli to część, która przez Stwórcę jest budowana i ona nas
przepromieniowuje, cali stajemy się jaśni. Całe ciało ma takie same wibracje jakie
dotychczas były w mózgu, głowie – czyli nasze ciało też już zaczęło rezonować z
całością.
Sprawdzić: na jakim poziomie ciało samo utrzymuje w nas harmonię
dzięki temu jesteśmy mocniejsi, lepiej energie przetwarzamy, kanały zejściowe i
transformacji są bardziej ze sobą spojone. Wszyscy doszli do poziomu 7-mego w
Złotej Kolumnie i powolutku zaczynają schodzić. Ważne, by kiedyś powrócić na tę
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Ziemię, bo wtedy przekracza się poziom subatomowy. Wszystko czego nas uczyli, to
Świątynia Serca po to, żeby do Złotej Kolumny wejść i tam jest przejście do Drzewa
Życia. Każdy z nas lekcję, która jest z Matką Bożą związana, musi przerobić sam.
Lekcje u Matki trzeba zaliczyć nie tylko w szkole, ale i przerobić.
Są dziwne stany, tak jakby kolumny miedzy nami rosły. Jest to charakter
Świątyni Serca, jest nawet makieta z budynkami z Miasta ORIN, możemy tutaj ujrzeć
to, co chcemy by się stało, to co będziemy planować. Jest tutaj stół z idealnym
blatem niczym lustro płaskim jak nowoczesny ekran, który wyświetli to, co chcemy,
żeby się stało. Jeśli tego nie chcą – to my tego nie ujrzymy. Wtedy trzeba dokonać
wyboru: czy chcemy iść ścieżką duchową, realizować to co tu ujrzymy, czy też swoją
oszukańczą, własną, która na poziomie świata fizycznego, wspierając się
moralnością, zapewni nam jakis sukces – ale nie będzie to zgodne z wola ducha,
powłoka ta będzie tu dominująca, a my nie będziemy obudzeni. Natomiast to co
ujrzymy i zechcemy by się stało, zostanie utrzymane – czyli ta struktura przestrzeni
na dole będzie trwała – dzięki temu te rzeczydużo szybciej zaczną zachodzić. To co
ujrzymy, to nasycenie struktury w 50%.
Kiedy my się tu znajdujemy jako czysta dusza i jako Duch, to staimy tutaj i
przygladamy się tej strukturze, albo ja sobie wyobrażamy - marzenie ją uruchamia,
nie wyobraźnia – to możemy patrzeć na siebie na dole gdzie widzimy jak byśmy
chcieli coś w życiu pozmieniać. Z góry zastanawiamy się czy to co tamten człowiek
chce, jest właściwe, rozumiemy, że wiele rzeczy było tam niewłaściwych, że lepiej się
przeprowadzić, zerwać kontakty z tym, a odnowić z innym, bo ten się gubi .. itd.
Pokazują jak powinniśmy żyć i też z tego miejsca potrafimy się wznieść w obszary
duchowe, by ujrzec ogrom rzeczy. Energia kolumn i tych w naszym ciele fizycznym są
takie same; słychać w nich głosy, jak w greckim teatrze. Jak czujemy się z tą
budowlą związani, to te głosy słyszymy. To jak kamery skonstruowane przed wojną,
które rejestrują (fotografują) miejsce gdzie było silne emocjonalne wydarzenie np.
dokonano zbrodni, nawet widać na tych zdjęciach było twarz zabójcy. I tutaj, jak
stajemy się częścią tej budowli, to słyszymy głosy ludzi, którzy tutaj byli, oddziaływali
w jakiś sposób. Przyroda jest wielkim rejestratorem tego co się dzieje – w
odniesieniu do chwilowego czasu. Jak znajdziemy się w jakimś domu, na drodze, w
lesie, to możemy wychwycić intensywniejszy zapis sceny, najczęściej przed chwilą
(godzina, tydzień) zależy co tam zachodziło, jak było intensywne. Zapis energetyczny
z czasem się rozwiewa. Możemy to wykorzystać. To działa na tej zasadzie co intuicja
energetyczna, odruch pierwotny, który wychwytuje to, co tu jest. Idziesz drogą,
czujesz się nie tak, zawracasz, bo wychwytujesz zagrożenie. Te główne zapisy są –
tragedia jest w ten sposób odnotowywana. Nauczymy się odbierać sygnały, bo w 2030% poprawnie je odnajdujemy czując. To samo dzieje się z myślami ludzkimi, nie z
energiami. Tu mówią o kierunku tendencji. Trzeba też czuc rodzaj myśli w danym
środowisku. Nauczymy się łapać te sygnały, ten ruch przyczyny, kierunek tendencji,
to co łapiemy w odruchu pierwotnym, nauczymy się być obecnym w danej
Rzeczywistości, a nie narzucać swoje błędne interpretacje. Przez to niewłaściwie się
tu odnajdujemy i narazamy na konflikt z otoczeniem. Kiedy my żyjemy tylko tym co
chcemy w danej chwili zrobić, nie odbieramy sygnałów, nasza obecność jest silna
fizycznie i silna energetycznie – wtedy jest to gęściejsze od tego co tam jest.
Oni mówią: daj się prowadzić Głosowi Bożemu, włacz ten obszar postrzegania,
dzięki temu spokojniej realizujesz to o co ci chodzi, będzie to wysoko wibracyjne i
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przy okazji będziesz odbierac sygnały, które płyną. Czyli mówią – odnajdź się w
całości przestrzeni i nie bądź indywidualny – nie mówiąc o egoizmie.
Nawet indywidualność, ta, która mówi o tym malarzu, żołnierzu itd., to jest
akcentowaniem indywidualności – i to też jest niewłaściwe. My mamy być
osobowością – czyli świadomością i obecnością, która ma pewien swój wzorzec i
która szanuje wszystkie inne nie narzucając siebie. Dlatego mówimy o łagodności
(skala 7). Jestem sobą szanując całość, realizując siebie, potrafie odebrać od nich
sygnały, dzięki temu czuje co powinno być, jak powinno być. Ruch przyczyny,
kierunek tendencji są tu właściwie dostrzegane i wykorzystane. To, gdy jesteśmy za
drzwiami gdzie jest Matka Boska i PBZ, te zdolności są naturalnymi. W takiej też
łagodności, bez napięcia i chciejstwa, patrząc do góry na Ojca Wszechrzeczy, na
sygnały płynące z Góry jak byśmy na Platformie Zmian w Świątyni Serca chcieli
ujrzeć jak ma wyglądać ta nasza struktura przestrzenna w której są nasze cele
umieszczone – z szacunkiem, bez narzucania własnej woli. Patrz co dla ciebie jest
najlepsze, zaakceptuj to, wierząc, że to jest najlepsze rozwiązanie dla Istoty Ludzkiej.
Nauczmy się tutaj być osobowością, a nie indywidualnością. Osobowość jest zapisem
ciebie w przestrzeni. Jak jest osobowość, to ludzie cię odbierają jako swój element,
ponieważ jesteś częścią tej Rzeczywistości (jakby cię znali od dziecka). Kiedy
jesteśmy elementem tej całości wszędzie znajdziemy się poprawnie i poprawnie
zostaniemy odebrani, wszędzie znajdziemy wsparcie, wszędzie będzie nasz dom,
wszędzie wsparcia udzielimy. Ujrzyjmy to, co by Góra chciała – czy nasz własny
Duch, by się stało. Co Góra chce, by było z naszym życiem. To, co tu, w tym stanie
ujrzymy, jest akceptowane przez Górę. Jeśli zrobisz to tutaj, to nawet marzyć nie
musisz, bo będziesz wiedzieć, że to się stanie. To jest wtedy struktura stawania się w
nas zawarta.
Te stany, które gwarantują ujrzenie swojej przyszłości mówią, że jesteśmy
istotą wysoko wibracyjną energetycznie. Takie poziomy trzeba na co dzień
utrzymywać, wtedy odbieramy sygnały mówiące, co trzeba zrobić, by się stało (nie
siedzieć z założonymi rękami). We wzburzeniu energetycznym nie odbieramy
sygnałów.
Celem głównym Zbyszka jest spotkanie z Ojce, a działanie na rzecz ludzi to są
etapy. Może my też ujrzymy cel główny. Tu są osobiste rzeczy.
Chodzi o to, by wszystko, jak jesteśmy w łagodności dobrze się działo, żeby
wszystko było poprawne, byśmy byli osobowością, która przepuszcza światło itd., by
być w jedności z całością. Stan będzie cały czas ten sam, będzie unosił, będziesz
szczęśliwy, że Bóg stworzył tę Rzeczywistość. Życie nabierze sensu, a nie będzie
obowiązkiem. Praca to nie obowiązek, ale odpowiedzialność. Odpowiedzialność
sprawia, że jest więcej Ładu Bożego.
Praca nad sobą i to wszystko, to jest duchowe znalezienie miejsca w tej
Rzeczywistości, odnalezienie siebie jako osobowości i odnalezienie Domu już tutaj –
ale ten Dom jest poprawny tylko wtedy jak jest duchowy. W lustrze marzeń można to
ujrzeć.
Znowu widać te osoby, które wtedy stanowiły jakby chór kościelny
jednowierszowy. Tym razem złaczyły się, tworzą wewnętrzny krąg, w jeden kanał i
znikły – czyli cały czas przychodzi informacyjne wsparcie: co, jak zrobić - ale my
musimy zaufaać temu. Pokazali jak wzrosnąć, jak wpływać na sytuacje, jak
zjednoczyć się z drugim człowiekiem we współpracy i miłości, wszystko było nam
przedstawione i oni znikają. Zostawili nas samym sobie, ze Świątynią Serca, z
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bagażem zapomnianych i znanych doświadczeń i tych nowych, które możemy
zdobyć. Jest Złota Kolumna, która jest probierzem jacy my jesteśmy w swojej
doskonałości - a jak kiedyś to zaliczymy , rozpocznie się nowa droga ku Bogu przez
to, że matka będzie nas do tego przygotowywać. Wszystko co potrzebne zostało nam
dane. To co teraz zachodzi, to jakby kodowanie tej szkoły – czyli Świątyni Serca,
przekazów jak i stanów modlitewnych. Modlitwy to są stany w których Oni
uczestniczą. To są kulki energetyczne, do których się wchodzi jak do kapsuły czasu i
wszystkiego doświadcza, przemiana wtedy zachodzi. To wszystko jest już
przygotowane i dzięki temu osiągniemy prawdziwy stan jedności ze światem i
możliwość wpływania na ten świat. Jak staniemy się częścią tego świata i tym
światem, to możemy stać się i Światłością. To było wszystko co jest potrzebne. To
wszystko zaczyna być kodowane w każdej cząstce w której jesteśmy zawarci, w
której jest przejawiona nasza obecność tutaj, na tej Planecie, czy na tych innych
poziomach głębi, których nie widzimy, nie odczuwamy, ale uczestniczą także w tej
grze w życie, co przejawia się na poziomie materii, to się koduje. To tak, jakby
protektorki były w każdej cząsteczce, komórce uruchomione, dzięki czemu jutro
odczytamy nasz nowy wzór (podnoszą go). Wzorzec wzrośnie tylko u tych, którzy
chcą by tak się stało, którzy ufają temu, co nam pokazali.
Powiedzieć: może ze mna nie było najlepiej, ale Góra wie, proszę, niech to się
stanie, ufam Ci, że to będzie wyżej, ja tak chcę, niech moje potrzeby znikają. Proszę
Cię Duchu, obudź się w każdej cząstce mnie i niech ten czarny koszmar energetyczny
zniknie. Niech Bóg zrobi co może, byśmy jutro obudzili się mocniejsi, na wyższym
poziomie. To będzie zapisywane w każdej naszej cząstce. W tym czasie nie zaczynać
żyć na powrót przeszłością. Niech duchowa jakość życia wpłynie w tę energetyczną.
Pozwólmy, by nasz Duch przejął kontrolę nad myślami, emocjami i naszym
życiem. W zależności od intensywności tego myślenia tak będzie zapisywany ten
wzorzec w każdej cząstce naszej obecności. Ten stan będzie potężną modlitwą.
Koniec modlitwy
Po drugiej stronie nie istnieje czas – jest on tylko tutaj. Czasem ktoś prosi o
odprowadzenie duszy, robimy to i mówimy, że np. za 3 dni on będzie jej pomagał
(ten potwór? Zapyta). On tam w scenach będzie przerabiał i może tam upłynąć 20
lat- a u nas są to 2 dni, trzeba to osobom dotłumaczyć. To będzie naprawiona
oczyszczona dusza, która przejdzie tam specyficzny proces szkolenia, pojmowania.
Więc przyjdzie nie ten, który przed chwilą umarł, tylko nowy odrodzony, bez tego
balastu. Te dusze najczęściej przychodzą w snach, te osoby to czują, ale już się nie
boją.

Sprawdzać: w ilu % mamy włączony mózg
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Technika dystansu – modlitwa techniczna – pismo automatyczne
Możemy się znaleźć teraz na chmurce i ujrzeć siebie na Planecie Ziemia.
Ponieważ jesteśmy wszystkowiedzący, wszystkomożliwi to zobaczymy siebie jao
biedne istotki cotak siedzą, próbują coś zrozumieć, zamknięte w tym swoim kurniku,
w tym martwym pojmowaniu świata, my ze współczuciem będziemy mogli
podyktować im jakiś tekst. Siedzimy na tej chmurce, wyłączyliśmy swój świat
duchowy. Żeby on w pełni nie był widoczny po to, żeby nasze słowa nie były
rozwijane, bo powstałaby księga. Trzeba pokazywać krok po kroku, zdanie po zdaniu.
Zobaczmy siebie na dole i podyktujmy jakiś tekst. Powyżej Ducha, przychodzą
jeszcze Przewodnicy, którzy zaczną nami sterować, scena rozwija się sama.
Poszły wzory do góry, najniższy to jedynka.
Mówią: dostaliście dostęp do banku, ale nie potraficie jeszcze właściwie tych
pieniędzy wydawać. Wzorce poszły do góry, zaraz jeszcze spróbujemy to podnieść,
ale jak nie będziemy przestrzegać pewnych praw i nie będzie włączona mądrość,
powoli będziemy zapisywać się w słabym wzorcu. To nie są poziomy energetyczne,
tylko wzorce. Możemy wpaść w iluzję: że skoro zapis, a wzór jest na poziomie 3 – to
już kochamy ludzi. Nie tego nie będzie (to jak z bankiem, nie będzie umiejętności
wydawania pieniędzy), więc choc wzorzec będzie silny – bo wszędzie cały czas
promieniowanie i wsparcie Góry – czyli już nie będzie ściągania w dół, tylko
wyciąganie do góry – to sprawdzić poziom energetyczny. Może powstać pierwszy
kosmiczny paradoks, że u Góry mamy doskonalszy wzorzec niż potrafimy to wyrazić
tutaj - za to dużo szybciej będzie się wychodzić.
Przy tym wzorcu wpływ ciemności na nas spadł o 40% (średnio). Natomiast
przez to co jest, wsparcie w pracy nad sobą poszło aż o 60%. Jak pewne trudności
znikają, to od razu łatwiej jest to zrobić. Pokazała się wczoraj Arka Przymierza, to
jest pewien stan wibracyjny (nie kufer), ale muszą to religijnie przytłumaczyć, byśmy
załapali o co chodzi. Jest to najpotężniejszy, dostępny artefakt, czyli coś w tej historii
było zawarte. Ten artefakt rzeczywiście pochodzi z PozaRzeczywistości. Nawet berło
Zeusa jest na granicy. To taka przepuszczalność, ta Rzeczywistość, która poprzez
Nicość łączy się z pasmem Boskim. Natomiast Arka Przymierza tylko stamtąd
pochodzi. Więc te słowa które są w biblii zawarte mówiące o porozumieniu miedzy
Bogiem są tutaj prawdziwe. Być może niektórzy sądzili, że Arka Przymierza to
kosmiczny wynalazek i szukają. Te duże artefakty istnieją. To jest tak jakbyś małemu
dziecku dał artefakt – kieszonkowe. Ten artefakt to konto do którego cały czas cos
napływa. To samo jest w przestrzeni energetycznej, kiedy Duch nam coś daje – bo
my nie umiemy tego utrzymać – czyli chwytając za ten artefakt, my się kodem
łączymy z tą prawdziwą przestrzenią, nic do nas nie schodzi. Jak wchodzimy do
Świętego Graal-a to jest 40% mocy Arki Przymierza, to co od Zeusa: 90% Arki
Przymierza – to tak naprawdę tam nic nie istnieje, tylko kod, który pozwala nam się
łączyć z pewną wibracją. Podpowiadali: te kody wzorcowo włączone są przez cyfry
1,2,3,4 i można tym kodem się posłużyć i jest to samo. Niemniej jest to chęć
wyrażona do połączenia się, a pasmo jest otwarte. Tak to funkcjonuje. Ten świat po
drugiej stronie to same kody, wzorce, szyfry. W indywidualnych doświadczeniach
będą nas tego uczyć.
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Teraz będzie specyficzna modlitwa wzorcowa, będzie pomagać nie tylko nam –
nam w 70%, a ludziom, którzy na warsztatach nie byli w 40%.

Modlitwa 3 „Tratwa ratunkowa czyli Arka Przymierza”
Ona też podkręci wzorce. Zapadamy się w siebie. Dotyczy wszystkich ludzi. W chwili
duchowej szczególnej, każdy z tych co ja odsłuchają, mogą uruchomić też – bo mają
możliwość – własny, duchowy kanał, a wszyscy pochodzimy z jednego źródła i im
szersza intencja, im mocniejsza wola, tym to wznoszenie się ku Górze będzie wyższe.
Ta sama modlitwa to zapis informacyjny i można ja kopiować. Do tego nagrania jest
przygotowany pewien pakiet energetyczny, który jest umieszczony w przestrzeni.
Włącza się wtedy, kiedy chcemy być w tym nagraniu, uczestniczyć w całej tej
przemianie. Wyrażamy wolę. Odsłuchując to, wolna wolą uruchamia się pakiet
energetyczny, przygotowany na potrzeby tej modlitwy. Wazne jest jedno – wyrażając
wolę uczestnictwa teraz w tym czyszczeniu i przemianie, właczamy z automatu cały
pakiet energetyczny, który poprowadzi nas wyżej. Energie się uspokoiły we
wszystkich, którzy to odsłuchują, powoli wszystko się zaczyna. Idziemy pod prysznic
umyć się, opłukać cudowna wodą, która ma mleczno-białe kropelki, jakby perełki,
będą szkliste i takie…, pozwólmy sobie, by to zmyło z nas wszystko to, co jest
niepoprawne, nawet zdrowienie w nas będzie uruchomione. Wszystko to, co się w tej
chwili dzieje, jest możliwe tylko dlatego, że zeszła wibracja, którą roboczo nazywamy
Arką Przymierza, pierwszy raz. Z tej energii, która jest w Arce Przymierza – trzyma ją
potężna Postać – można już korzystać. Dzięki temu pierwszy raz jest ten
eksperyment na masową skalę: czyszczenie i podnoszenie Istoty Ludzkiej w niej
samej. Prysznic jest podpowiedzią dla umysłu, by przepuścił to, co jest mu znane.
Czujemy się lekcy, ciało zasługuje tez na regenerację, niech się cieszy, że zdrowieje.
Potrzebne dla niego procesy zostały uruchomione. Te, które są potrzebne dla duszy,
za chwilę będą uruchamiane, to są te mleczne kropelki, które ustawiają w tym
wypadku, nie tylko ciało fizyczne i eteryczne – czym zajęły się białe kropelki i trochę
te mleczne – ale ustawiają ciało egzystencjalne, energetyczne – czyli duszę i
pierwsze powłoki, które łączą się energetyka z Duchem. Zakręcamy prysznic,
pozwalamy sobie wyschnąć lub wytrzeć się ręcznikiem (kolor obojętny), może ktoś
potrzebować jakiejś barwy, to wycierając się tym ręcznikiem, nasiąknie skóra czy
część naszej istoty, to będzie jak balsam. Pewna wibracja zawarta w tym
pseudoręczniku jest potrzebna naszym strukturom. Jest tez nawiew. Ważny jest
następny element, który dla umysłu ukazuje się jako biała szata, wygląda jak szata
starorzymska lub Jezusa: biała, długa suknia, przyjemna. Dobrze się w niej człowiek
czuje. Ubrać tą szatę i powolutku wyjść na basen. Tam jest basen. Już niektórzy
chodzą po wodzie. My w tej szacie idziemy, można siąść na ławeczkach lub
popływać, ważny jest element wody, zaskoczenia. Tu nie ma napiecia, można zasnąc
na ławce wiedząc, że można tu być i być. Znaczenie miała szata, która w tej chwili
unosi nas w pasma duchowe. Pokazują kody: 1,2,3,4 to 1,2 totalnie właczył, 3 za
chwile będzie się właczać, już bieleje 4, ale ona związana jest z ta energią. Arka
Przymierza to pasma, wyglądają jakby od góry spadały promienie nieznanego
światełka, jest to białe światło ciągle, ale ma specyficzny, bardzo delikatnie inny kolor
niż dotychczas, jakby troszkę było czegoś krystalicznego i momentami niebieskiej
poświaty. To światełko jest zwiewne, energetyczne, ale na samym jego dole zbierają
się bardzo obfite i niesłychanie rzadkie krople rosy wielkości .. średnicy ok. 10 cm. W
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osobę wchodzi jedna i spływa w brzuch. Poddajmy się temu patrząc gdzie ze światła
wchodzą w nas te kropelki (kropelka), światło działa jeszcze lekko na głowę. One
gruntownie całość człowieka przebudowują. Kod 1,2,3,4 obrócił się do góry nogami i
zaczął się pierwszy raz kręcić w lewą stronę, zaczyna się powrót do Domu. To tak
jakby wiatrak dziejów naszego życia zaczął wszystko powoli wymazywać. Poddajmy
się temu odrodzeniu, niech to potrwa minutkę i można od razu sprawdzić swoje
parametry. Bez względu na to, co się dzieje, nasze przymierze z Bogiem zostało
otwarte. To idzie wsparcie dla nas stamtąd, żebyśmy byli czyści, zdrowsi i totalnie
wyczyszczeni.
Przy powrocie do rzeczywistości, gdzie zetrzemy się nie z tym planem, nie z
tymi energiami z którymi byśmy chcieli, można znowu nasiakać (wyjść z tego
cudownego ośrodka rekreacyjnego), trudno. Tu jest odnowa, odnowa biologiczna,
odnowa energetyczna i obudzenie duchowe.
Tworzy się zamkniecie nie w jaju duchowym tylko w białej piramidzie. W ten sposób
pokazują , że jest to inny rodzaj wibracji niż ten w jaju duchowym. Nie ma ani jaja,
ani piramidy, jest pewien rozkład energetyczny, podpowiadają o różnicach
wibracyjnych miedzy tymi dwoma wielkimi wsparciami. Proces będzie trwał w
zależności od tego, jakie będzie środowisko na zewnątrz, prędzej czy później tamte
wibracje powoli zaczną nas przenikać, są cenne, to jest życie, ale za dużo jest niskich
wibracji i system miesza. Niemniej nasza obecność po tym ustawieniu będzie inaczej
odbierana przez ludzi.
Jak poczujemy, że z nami jest źle, przyjść znowu tutaj i znowu się odrodzić.
Koniec modlitwy

Sprawdzić sobie wzór
Jak dzisiaj Jurek miał przekaz, trzeba pomagać innym, ile można tyle dać,
tylko, że człowiek może zmarnować to.
We wzorcu kochanie jest na 3-ce, kochanie innych na 4-ce. Teraz łatwo będzie
te poziomy osiągnąć, ponieważ jak wejdziemy w scenę, to już w nas jest ta wibracja.
To jest formalność to zaliczyć. Ludzie nie zdają sobie sprawy z tego co się dzieje, to
SA bardzo ważne rzeczy, na poziomie fizycznym tak nie za bardzo odczuwalne, ale to
co się dzieje w całości to rewelacja. Dlatego jak będziemy się odnajdywać w tych
pasmach duchowych, będziemy ściągać przekazy, z nimi się kontaktować, będziemy
w szoku co się dzieje w przestrzeni energetycznej i duchowej. To co zachodzi jest już
nieodwołalne - i ważne byśmy w tym uczestniczyli, żeby w następnym wcieleniu tu
się urodzić, a nie znowu w tych samych warunkach, a to nam w tym pomaga, bo
wzorzec decyduje i kronika kryminalna wskazuje dystrykt. Po śmierci nie ma umysłu.
Po śmierci dusza – a ona chce iść do Boga – od razu się poprawnie ocenia, mówi:
trzeba wszystko szybko nadrobić, bo nie dojdę. Nie ma samooszukiwania się, a my
żyjemy w samooszustwie.
To tak jak ze wszystkimi rytuałami: nie wierzysz – nie działa, Prawo Wolnego
Wyboru. Dlatego ludzie uczestniczą w różnych rytuałach, żeby nabrać wiary i pojawia
się uwierzenie. Uwierzenie jest to stan umysłu, który to akceptuje, akceptacja nie n
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poziomie duchowym, ale fizyczno-energetycznym i wszystko działa, umysł to
przepuszcza. Jeśli powstanie wątpliwość, to nie skorzystasz w pełni, wtedy trzeba
znowu przestawić swój umysł, Prawo Wolnego Wyboru ma swoje minusy. Tam, gdzie
jest Prawo Totalnego Podporządkowania – ale w tych czystych światach, gdzie
prowadzi się kogoś ku Bogu, jest wygodniej, bo ci powiedzą: zakuwaj.
W Prawie Wolnego Wyboru dłużej to trwa, ale potęga jest znacznie większa,
Stwórcy, Bogowie stąd wychodzą.
Ludzie i tak przepromieniowują sercem jedzenie – czyli jak otwierają rece tak
jak Jezus mówił: módlcie się, bo tylko to znali – jak była szczera intencja, to było
nieźle. U nas jest to mocniejsze, a Arka Przymierza swoje robi, a jakby się jeszcze
siegnęło po te Światło, może dojść do takiej sytuacji, kiedy chwycisz tę Arke
Przymierza w swoje ręce…. to… już jest koniec. To jest najpotężniejsze narzędzie, ale
najpierw musi powstać człowiek na poziomie Zeusa, który to udźwignie, tylko On
może. Skoro Zeus stoi na pograniczu dwóch światów, to tylko On mógłby po to
sięgnąć.
Wybranym jest ten, który zaczyna się w sobie budzić, każdy to może.
Paradoks polega na tym, że ludzie żyją taką iluzją: o! ktoś tu na świecie
coś dźwignie i będzie dobrze. Nie dla nich! – u nich się nic nie zmieni,
nawet jakby tu 100 Jezusów się pojawiło, nikt nie wejdzie, jak w sobie
tego nie przepracuje. A i tak trzeba się kiedyś stać prawdziwym Talaronem
– czyli prawdziwym człowiekiem, czyli Jezusem, bo nie ma innej drogi
powrotnej! Zbawienie od głupoty od niewiedzy i zbawienie od chorób i od
energetycznej ciemnoty – wtedy człowiek będzie łatwiej mógł dokonac
wyboru, Jezus za nikogo pracy nie wykona. Ważne, by to ułatwić ludziom: czyli
wiedza, czyszczenie, żeby nie było wpływu na emocje, na myśli, żeby ten człowiek,
jak już zaczął inaczej funkcjonować, by był zdolny do tej pracy. Bo to co tu jest
obecnie, a nawet i sam system to uniemożliwia. W przyszłości nikt nie będzie
pracował więcej niż 4 dni w tygodniu, a wszyscy będą mieć to co chcą, będzie więcej
czasu i na zabawę i na to, żeby nad sobą popracować. Człowiek będzie w radości,
spokojny, zupełnie inaczej będzie to wyglądać, ale najpierw trzeba to zrobić, trzeba
to siać w głowach innych, żeby to powstało, żeby szukali innych rozwiązań. Do tego
trzeba mieć moc.
Oni zaczynają nas budzić w pasmach duchowych, kiedy czujesz jaki jesteś
pamiętając ten stan, możesz tutaj wyjść bez scen i utrzymać go dłużej. Łatwiej też
wtedy przychodzą sceny.
W tym basenie (z modlitwy) można tez część siebie zostawić, dlatego to cały
czas działa, czyli nasza obecność może tez tam być. To jest jeden z elementów, bo to
się tutaj rozszerza.
Przez ten basen wzrośnie wszystko 40 na 60%. Dotychczas Dziupla w
stosunku do wszystkich działała na poziomie 30%, ale ludzie korzystali tylko w 2 %.
Iluminaci, masoni tylko tym żyją, to utrzymują. Dziupla, musisz wiedzieć po co ona
jest, ona przypomina ci o czystości, o panowaniu nad myslami, nad emocjami, nad
tym, że miałeś rano i wieczorem zadumac się nad sobą. Tymczasem wsparcie jest
dosyc duże i wskoczy na 50%. Czyli przez dzisiejsze otwarcie nowych energii
wszystko zostanie znacznie wzmocnione, ale z tych 50% zostanie zaledwie 7% jeśli
człowiek nie będzie naprawdę rytualnie nad tym pracował. Wszystko jest po to, by
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praktyką uważności pamiętać o co chodzi i to realizować. Przecież jest jakiś cel, samo
się to nie stanie. Tak samo Oriny są niewykorzystane – a przeciez dotykasz Go i
wszystko jest zmieniane, za 10 min się pięknie czujesz. Kto z tego korzysta? (wolą
żyć emocjami, nienawiścią). Najpierw trzeba chcieć się zmienić, a potem forma
rytualna wychodzi. To są po prostu pewne pakiety energetyczne, ładunki, które
pomagają coś ustawić, wszystko jest zakodowane. Tak działają wszyscy – czy zło,
czy dobro, różnimy się słowami: tu umowa, tam cyrograf, tu węzeł, tam znaki
energetyczne jedni i drudzy zostawiają. Jak ciemność zostawi znak na rurze
wydechowej, to skoroduje w pół roku. Mamy węzły energetyczne do czyszczenia, do
wszystkiego, ale ludzie tak, jakby zapominali o tym.
Oni pokazali, że tu basen, to wszystko, to jest taka dziwna przejściówka, to
tak jakbyśmy mieli jakiś czas, żeby się przeregenerować, odpocząć w jakiejś
poczekalni, żeby przejść później z basenu na łąki, do nowej Rzeczywistości. To jest
taki dziwny obszar - jakby się stamtąd wykonywało działanie, to będzie mocniejsze
(mówimy o uzdrawianiu). W przestrzeniach duchowych moc jest taka sama jak u
Jezusa, natomiast fizyczność odstaje.
Wyjdziemy tam, przy okazji przepromieniujemy to wszystko i uruchomimy
działanie z tamtego poziomu. Jak ono zostanie zapisane to nie trzeba tam naprawdę
wchodzić.

Modlitwa 4 – „Arka Przymierza 2” – skrót
Coś zachodzi w ciele fizycznym, coś innego jeszcze wchodzi do ciała
fizycznego. To tak jakby brakowało nam magnezu i przyjeżdża ktoś, kto
ma warzywa z magnezem i nagle ludzie po zjedzeniu ich zaczynaja
zdrowieć, są inni, lepsi. To co się teraz w nas pojawia, to jest coś, co
zostało utracone, to wchodzi w nas, w ciało i to wygląda jak taki klej, coś,
co przenika wszystko, każda komórkę. Tam czegoś nie było i teraz wchodzi
w to ciało. To powinno być, a nie było. To jest coś, co bardzo zespaja ciało
eteryczne z fizycznym – tak, że powinna być jedna konstrukcja. Przez to,
że nie było tego elementu to ciało eteryczne – to jest ta przejściówka, czyli
pilot miedzy duszą, a ciałem fizycznym, kontakt – to właśnie ciało
eteryczne jest tym połączeniem - i to sprawia, że ciało fizyczne staje się
jednocześnie eterycznym (to co zachodzi to sprawia). To jest bardzo
ważne, bo ciało eteryczne jest bardzo mocne i od niego zależy utrzymanie
wielu pasm energetycznych, ponieważ ono teraz stanie się teraz takie
silne, to dusza bez problemu będzie w ciele i nie będzie można już tak na
człowieka wpłynąć, czyli ułatwi zachowanie statusu energetycznego ,
który nas interesuje, w którym chcemy się wyrażać, a przez chwiejność
między ciałem fizycznym i eterycznym można było naszą energetykę
„siekać”.
Oriny unoszą się do góry na łańcuszkach i zaczynają obracać się
wokół własnej osi, jakby łańcuszek trzymał Orina z dwu stron i one się
kręcą – i tak już będą się kręcić. Czyli włączyli ruch, a więc jest nie tylko w
miejscu, a niczym gumowy wąż krąży – ale to jest automat. Tu nie
mówimy o tym co wychodzi z Dziupli, o tym jęzorze energetycznym.
Inteligencja jest w Dziupli i uruchamia takiego „sprzątacza” – czyli jest tu
dodatkowe wzmocnienie.
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Jest odczucie, że z ciałem fizycznym dużo bardziej jest w porządku niż
dotychczas. Coś wraca, będzie to mocniejsze i lepsze (to działa jak kolagen
dla stawów). Mamy chodzić po wodzie w basenie. Stoimy w basenie, ale on
wypełniony jest różnymi rybami i małymi i dużymi też, one są z nami
zaprzyjaźnione jak psy. Widać, że są inteligentne jak pies. One są
przywoływane przez jedną ścianę w basenie i tam płyną, ściana ta bieleje i
one tam wpływają. One też się rozwijają, czują, że z tej ściany coś
promieniuje, co wpływa na ich ewolucję na ich doskonałość i pragną tego
instynktownie, wpływają i znikają, fizycznie.
W przeciwległa ścianę wpływają inne rybki, pędzą nie zwracając na
nas uwagi. Tez wśród zwierząt tworzy się nieznany rodzaj ewolucji,
ewolucji biologicznej – nie takiej jak u nas, ale one też czują, są formą
istot, które należy szanować.
Idziemy w basenie do krawędzi, do ściany, która idzie do dna
basenu, dlatego że nad tą ścianą, powyżej wody też powstaje owal
energetyczny i my powoli w to wchodzimy, ale nie unosimy się do góry,
tylko przechodzimy dalej i wchodzimy do ogromnej kopułowej Sali. To jest
prawdziwa budowla z naszego świata astralnego – tam, gdzie jest
poczekalnia dusz, tam, gdzie my przebywamy i czekamy na zejście tu, ten
element potrafi być zmienny.
Jest tu dziwna machina. Są tu ludzie – choć niewielu – bo widzi się
tylko parę dusz - choć naprawdę jest tu ich nieskończoność. Widzą się
tylko te wibracyjnie do siebie podobne, jest tu wiele małych płaszczyzn,
które przez istoty z Góry widziane są jako całość. Do każdego obszaru
schodzą inne pasma, jest inny przekaz, zapotrzebowanie, inna
komunikacja itd.
Teraz każdy z nas będzie mógł podążyć na górę, to się będzie dziać w
nas, znikniemy, udamy się do góry (może to indywidualna droga), kto
czuje potrzebę, wznosi się.
Za życia nie rozumiemy do końca kim jesteśmy, że światy są
duchowe i energetyczne, że patrzymy na siebie poprzez pryzmat życia
fizycznego i tylko tacy się znamy. Natomiast jak wchodzimy w inne
wymiary, to okazuje się, że jesteśmy rozległa istotą, ze znacznie szerszym
doświadczeniem i tutaj możemy być kimś innym.
Tutaj jak się jest, nie pomaga się żywym na dole, bo są odpowiednie
jednostki, machina, która już o to dba. Nie trzeba tu nic dodawać. To tutaj
jest Platforma Komunikacyjna ze wszystkim co żywe. Co żywe - co to
znaczy? Wiemy co istnieje, ale nie jest istnieniem. Tylko to co istnieje jako
forma wzrastająca – mówimy o Istotach, które się doskonalą, które mogą
być Schodzące, Zstępujące, Istoty, które wznoszą się ku Bogu. Nie ma tu
zwierząt. Na Platformie jest wielka etyczna wartość duchowa, tutaj
zachodzą fundamentalne, sercowe rzeczy, totalna Boska etyka czy
duchowa etyka. Można tutaj spotkać kogoś, kto przeżywa teraz życiena
innej Planecie, można spotkać zmarłych , stąd „telefonujesz” gdzie chcesz,
o ile ten ktoś jest w stanie telefon odebrać. Może też być tak, że ktoś ma
możliwości połaczenia się z tobą. Stąd można dostać się wszędzie tylko
trzeba znać adresy lub dać się prowadzić.
W tej przestrzeni czas nie istnieje.
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Platforma Odprowadzeń jest w Mieście Orin, ale jest to wejście też do tej
tutaj Platformy Komunikacyjnej. Można się stamtąd tu dostać, ale to jest
inny plan, jakby uniwersalny, który jest wszędzie. To nie tak jak u nas,
Miasto ORIN czy wibracje decydują o tym gdzie się znajdziemy tylko to
Platforma Komunikacyjna zadecydowała o tym czy Budowniczowie, że
między innymi ma swoje wejście z Miasta ORIN. To jest gigant, ma
nieznane nam formy doświadczeń, tu dusze grupowo dostają wsparcie,
żeby w nich poprawnie wszystko funkcjonowało. Tu jest dbanie, by istoty
funkcjonowały wg jakiegoś wzorca. Można tez tę komunikacje
wykorzystać – bo moc mamy - ale komunikacji z całością istoty ludzkiej.
Jak ze wszystkim możemy się komunikować to i z każdą cząstką.
Jakbyśmy z tego poziomu uzdrawiali, to mamy komunikację z każda
cząstką, która należy do człowieka lub należała, a została przejęta przez
kogos tam. Tu mamy dojście do wszystkiego i tu moglibyśmy zastosować
piękna przemianę w tym człowieku. Ten poziom będzie w nas zapisany
skoro tu, przez Arkę Przymierza dotarliśmy, spróbujemy tu uzdrawiać.
Słychać, że to jest wstępny poziom totalnego uzdrawiania. Wstępny
skok na batucie dla kogoś, kto będzie cyrkowym artystą.
Jestem świadomie tam, gdzie nie jestem obecny. Chodzi o Dom, ale
nie prędko tam wrócimy. Jak się tam znaleźć? – wzrastaj. Jezus tam
dotarł.
Koniec modlitwy
- Tyle roboty jeszcze przed nami
- Możemy zobaczyć na którym piętrze jesteśmy. Jak wskakujesz już w obecność
duchową, to nagle wiele pięter lecisz, bo tam się budzisz, bo to jest Duch. Tu jest
energia, tu jest poziom fizyczno-energetyczny. To nie jest tak: jestem fizyczny i tam
nie dojdę – pewna przemiana, pewne coś i już się jest – tylko duchowe.
- Skuteczność uzdrawiania wzrosła.
- Tu są wyższe poziomy (w uzdrawianiu np. artefakty są z ponad poziomów, czyli być
może i efektywniej się z tego korzysta.
- Sprawdzamy wolę – jak komuś wyjdzie większa niż 10% to do sprawdzenia, to
samo jak odwaga wyjdzie ponad 20%, bo ludzie żyją iluzja odwagi i woli, nie wiedząc
co to jest.
WOLA to stan zewnętrzny. Ten stan zewnętrzny podobny jest do mocy, która jest w
nas i na zewnątrz. Wola jest namacalna tak jak kochanie, to specyficzny stan, to nie
chciejstwo – bo chcę, to jest coś innego.
Sprawdzić: wpływ na Rzeczywistość, moc uzdrawiania, skuteczność – a potem
po wyjściu z ognia.
Wola, odwaga są tu kulejące, ale też nigdy w życiu z tego nie korzystaliśmy.
Natomiast jak wchodzimy w złość, nienawiść do Kowalskiego to potrafimy i 70%
odwagi i 60% woli uruchomić. Tu jest mistrzostwo dużo większe. Odwagę mieli
pierwsi chrześcijanie – nie przeczyli samemu sobie, własnemu imieniu, wcześniej
wypowiedzianym słowom. A tu? Chrześcijanie (pierwsi) woleli stracić ciało niż
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wieczność. Bez woli, bez odwagi, biały głód walki nie istnieje. Chęć to dusza, my
mówimy o czymś co należy do całej istoty - wola. To jest jak kochanie a miłość –
dwa rózne stany. WOLA jest duchowa, jak się budzisz w pasmach duchowych, to
czujesz co to jest wola. Duch musi istnieć, ale istnieje tylko poprzez działanie, on i
tak jest doskonały, ale musi działać.

Modlitwa 5 – „Moc Sprawcza” – skrót
W Arce Przymierza przyszła Platforma Komunikacyjna, to pierwsze. Druga to Moc
Sprawcza, teraz będą to uruchamiać. To trzeba uruchomić niczym kod w człowieku,
jak Białe Światło. Zatapiamy się w sobie. Jest ta postać, bez Arki ale Ona jest
symbolem tego. Arki Przymierza jeszcze nie ma. Ugruntowuja się w nas stany
potrzebne, by proces przebiegał.
Pokazują martwe światło, nie porusza się tylko jest, to jest łagodność. Dzięki
temu zastyga wszystko co w nas niepoprawnie funkcjonuje. Wszystko zaczyna
nadawać na jednej fali, wszystko ze sobą się komunikuje, staje się całością. Znikamy,
jako świadomość i obecność jesteśmy gdzie indziej. Parujemy białym ogniem,
łagodnym, wypływa z nas biały ogień. On jest obdarzony formą pewnej świadomości
zależnej od nas, od naszej woli, on potrafi wprowadzić zmiany w Duchu Świętym czyli
cząsteczkach innych. Mówią łagodnie: nie dla każdego moc. Musimy zaliczyć najpierw
działanie tutaj białym ogniem – czyli moc sprawcza na tym poziomie.
Zaczynamy przejawiać się jako jedynowaładza w ruchu, czyli Strumień Życia może
być niewidoczny i możemy zadziałać.
Ten ogień nas przenika, wzmacnia – z tego poziomu zadziałać możemy i
sprawdzić co osiągnęliśmy. To jest tak jak gdyby wypowiadało się słowo. Życzenie
działało z mocy Prawa, niech będzie to i to zdrowe. Mówimy co ma być. Ten biały
ogień ma moc sprawczą – swoje robi.
Wszystko powoli szarzeje, będziemy wchodzić w obszary energii przeciwnej,
ale mówimy o Zachabim, o Stwórcy, który dał nam możliwość korzystania z Energii
Przeciwnej ale w Prawie Wolnego Wyboru. Tutaj jest praca dla nas, to jest forma
pracy w struktury krystaliczne, wszystko jak węgiel gęste, że można to chwycić jak
bryłę. Dostęp do tego jest bez bycia złym człowiekiem. To blokuje ciemność.
Mówią: prawa ręka to jest właśnie ta ciemność, lewa ręka to jest to światło –
ale pamiętajcie, że są osoby, mówimy tu o polaryzacji – ale też jakby o polaryzacji
duchowej – które mogą mieć odwrotną polaryzacje kolorów w ręce (są takie osoby),
standard to jest prawa – ciemna, lewa – jasna i to jest bardzo ważne, bo jak się
łączy EP z EJ powstaje Energia Boska (EB), ale jak nie będzie 13-go promienia, nie
powstaje ona na maksa, tylko na jakimś poziomie, na którym oba te rodzaje energii
uruchamia. W tej chwili –pokazują- uruchomić mamy przeciwną lewą i prawą rękę i
to jest moc sprawcza ciemnych. Potem sprawdzimy to co zrobimy, będzie to
porównywalne z siła Istoty po drugiej stronie, która cały czas próbuje na nas, czy na
innych wpłynąć. Działając tu, kasujemy – choć o tym nie wiemy- wpływ tych istot na
coś. My wprowadzamy Jasną Płaszczyznę, blokujemy różne rzeczy – to jest możliwe
właśnie dzięki uruchomieniu tez pasm Energii Przeciwnej. W tej chwili pokazuja taką
izolację, że jest tylko EP, ale oni tkają te swoje kanały, siec ciemnej przemiany,
swoje struktury tu. Jak jest nawiedzenie w jakiejś przestrzeni, można od razu
wprowadzić Jasną Płaszczyznę, ale tą mocą – pokazują – zatykasz cała dziurę,
zlikwidujesz, tak jakbyś zrobił nowy zapis w EP i oni by musieli na nowo to wszystko
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kuć. Ponieważ my w tym czasie ustawiamy Jasna Płaszczyznę to im się kuc nie
opłaca, bo i tak tutaj nie będą mogli działać. Wtedy zaczynają wpływać na struktury
energetyczne człowieka poprzez innych ludzi. Niezorientowani są łatwym łupem i
stanowią przejściówkę , doprowadzają do dysonansu miedzy tymi, których chcemy
ochronić, a ludźmi z otoczenia. Doprowadzają do tego, że tamci na nich wpływają,
wprowadzają koszmar energetyczny, wchodzą w przestrzeń energetyczna człowieka.
Jak on wchodzi do mieszkania z taka przestrzenią, zaczyna się cyrk podobny do
nawiedzenia. Tą mocą można tez nieźle przyblokować przeciwną, zło w człowieku, w
tym kogo oczyszczamy i w tych, którzy działają. W ten sposób blokuje się nie Energią
Jedyną a Przeciwną. Utrzymać jej długo nie można, bo już czujemy odpływ energii –
czyli choć korzystamy z tego, ciało słabnie. Już wiemy jak to gra tam w tle. Nie
jesteśmy w stanie tej energii utrzymać, osłabia nas. Jak się włączy ręka przeciwna –
jasna, powstaje stan równowagi i powoli wszystko wraca do normy łacznie z energia
komórkową, siłami witalnymi i wszystkim tym, co zależy od wysokich parametrów.
Teraz w grę wchodzą inne rodzaje energii. Korzystamy z nich, jak jesteśmy
przynajmniej w Strumieniu. Wtedy w naszym działaniu, w tej sile sprawczej pojawią
się one - i nasze działanie jest wtedy skuteczniejsze. Wtedy mówimy o Mocy
Światłości
Teraz nasz Duch – jak leżymy – niech przywoła nas ku najwyższym
parametrom naszej własnej mocy sprawczej i tego, do czego on ma dostęp. Nie
można tu wszystkich podłączyć pod ogień, ale każdy może w tej chwili, jak będzie się
wznosić, zapisać najwyższe wejście w Moc Sprawczą – zależy ona od różnych rzeczy.
Jak my pracujemy nad wolą i odwagą w przestrzeni energetycznej, jak nad oddaniem
i jednością z drugim człowiekiem w przestrzeni duchowej – to my stajemy się
mocniejsi, a więc mamy większą moc sprawczą do czynienia małych cudów. Bo tak
naprawdę jestem Duchem, Świadomością, muszę być obecny w ciele żeby podnieść
jabłko – to jest cud. Duch, który nagle to podnosi to uruchamia mechanizmy
zstępujące. Duch wszystko może tylko w swoich przestrzeniach, u góry, tutaj
działanie jest ograniczone – chyba, że podporządkuje sobie świat energetyczny, a
poprzez świat energetyczny podporządkuje sobie świat fizyczny - wtedy w
zjednoczeniu w trzonie duchowym przejawia się całkowicie.
Teraz każdy z nas niech się wzniesie na wyżyny Mocy Sprawczej. Ten stan już
kiedyś był wypracowany, gdzieś ma pierwotny zapis. Pozwólmy my, niedoskonali
fizycznie , duchowo, my z wątłymi mięśniami, odwaga itd., by nasz własny Duch,
może Duch Całości, może Ojciec, może Ojciec Wszechrzeczy, by najwyższa nasza
cząstka uniosła nas na największy z możliwych poziomów - poziom Mocy Sprawczej,
Więc tam się odnajdując będziemy tacy, jak byśmy mieli wszystkie parametry
większe: i siłę, odwagę i moc duchową. Pozwólmy sobie na to, by wszystko co nam
sprzyja uniosło nas na wyżyny naszych możliwości.
Dostęp do Mocy Sprawczej jest możliwy dzieki otwarciu Arki Przymierza. Arka
się pokazuje, to tak jakbyśmy byli w niej, jakby ona wylała swe wody na ten świat,
dzięki czemu jest możliwe wchodzenie w stany, które wcześniej powinny być
wypracowane. Jak w nie wejdziemy, to od razu pojmiemy jakim się jest
„wypracowanym”, by tutaj być. Mówią, że w ten sposób można dokonać wielkiego
wyłomu. Mały wyłom może oznaczać, że dalej drogą kilometrami znów będziesz
szedł, to wejście w Moc Sprawczą, trzeba rozwalić to zakleszczone przejście, by znów
móc iść ostro do przodu.
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Pojawiają się tu duchowe archetypy w postaci Atrybutów naszych zwierząt,
czyli naszych poprzednich mocnych wcieleń, którymi budowaliśmy dojście do tej
mocy. Przypomina się także sen Ojca, który chciał, byśmy czegoś dokonali. Tu
wszystko zapomniane – co było pozornie niedostępne – włącza się unosząc nas do
góry i pozwalając korzystac z tego, co już kiedyś potrafiliśmy. Pracowaliśmy na to
wielkimi wcieleniami, raz będąc kowalem, raz kapłanem, złodziejem itd., wartości
duchowe rózne przepracowane, to wszystko się teraz w tej Mocy Sprawczej łączy
wynosząc nas ponad siebie tu i teraz z tego wcielenia. My to nie tylko wcielenie, my
to całość przeżytych doświadczeń, które teraz łączą się u góry, wchodzimy w nasze wypracowane bólem i cierpieniem w poprzednich wcieleniach, odnajdujemy się w
tym co męką, płaczem i cierpieniem wypracowaliśmy. Mieliśmy swoje cierpienie jak
Mistrz i nim budowaliśmy zamek naszego zwycięstwa. To jest zawarte w Mocy
Sprawczej. Powoli wznosimy się. Pokazują otwarty kanał i nieprzytomny człowiek,
który zaczyna się lekko złościć, powolutku wznosi się do góry, znika, z niego nic nie
zostaje, jest on, moc – to tam u Góry jest.
Pokazują, tak jakby każdy z nas rytualnie prawa ręką zerwał ORIN i trzyma do
w dłoni jak cenny talizman i ORIN wypala prawą dłoń. Ta dłoń ma w sobie czerń i
biel, dzięki czemu następuje zrównoważenie energii. Lewa ręka też ma już czerń i
biel, nastąpiło podzielenie polaryzacji, już korzysta się z obu, dlatego wygląda szaro,
że pasmo czarne leży koło białego. To potężne kanały transformacji. Doprowadził to
ORIN ściśnięty w ręku i przez tułów, przez bark przepływając znowu zawisł na szyi.
Teraz jest inny, metalicznie srebrny. Jesteśmy cali srebrno-szarzy, w Prawie Wolnego
Wyboru.
Teraz tracimy ciało fizyczne, energie, jesteśmy materialną mocą, jak
kosmiczny robot, który tylko z tego się składa. Wchodzimy w niewidoczną przestrzeń
przed nami. Idziemy niczym Duch przez skały, nic nie jest w stanie stanąć nam na
przeszkodzie. Jesteśmy potężni, mamy po 5 m wzrostu. Możemy wejść teraz do
jakiegoś mieszkania, przykucnąć w pokoiku, popatrzeć. Widzimy przestrzenie, to co
rozorali ciemni, ludzi – jak się niszczą, jak to wszystko jest wypromieniowywane w to
mieszkanie, jak ukuli klatkę, która ich później zamyka w tym wykoślawionym
widzeniu. Nasze ręce mają dokładnie te same parametry: światło i czerń, które
wyznaczają życie tym ludziom i mogą być przez nas złamane, bo my tez mamy
światło i cień w sobie. Można wbić te ręce, rozchylić to wszystko, zniszczyc i
wprowadzic nowe. Wbijamy ręce i każdy na swój sposób wprowadza tam Niebo (to
daje Moc Sprawcza) czyli Jasna Płaszczyznę i uzdrowienie tych ludzi w łacznym
odrodzeniu: szczęśliwi, zdrowi. Zablokować wpływ zła i otworzyć ich drogę ku Bogu,
aby Duch miał wreszcie dostęp do ich umysłu, żeby ukształtował ich postawę – my,
niewidoczne potężne istoty z cienia wyłowione, bo na tej Planecie jest cień, ale istoty
prowadzone przez światło i będące narzędziem Boskim (duchowym) możemy to
zrobić. W tej chwili jesteśmy objawioną Mocą Sprawczą. My, to Moc Sprawcza,
jesteśmy na innym, duchowym poziomie, tam, gdzie jest dobro, artyzm. Tam do
Ducha należy Moc Sprawcza, teraz tym jesteśmy (w tym momencie). Działamy.
„Ci, którzy podążacie za Mną, niech powstaną i się wznoszą”
Teraz możemy być równorzędnymi istotami, potężnymi, takimi samymi jak
ciemność. Pałac Szatana nie jest nam straszny, nie może nam zagrozić. Można wejść
wszędzie z tą mocą i to pozmieniać dla dobra Braci.
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Konstruują się inne przestrzenie. Są góry, baca, owieczki. Baca gra na fujarce,
o której mówi, że jest jego światem duchowym. Przejście (do świata duchowego) jest
w głowie. Głowa człowieka łaczy się z głową Boga, bo tu wszystko jest jednym. W
głowie Boga jest twój mózg, twój jasny, biały. Pozwól sobie na to, by twój mózg, na
wyższym poziomie umysł, wyżej jaźni, potem czysta Boska Jaźń – by to wszystko
złączyło się w jedno. Nagle, gdy to się dzieje, w sobie słyszymy muzykę. Od nas
zależy jaki ogień będzie płonął w naszych rękach, jakim ogniem przemiany, my sami
będziemy. Jest to czerwony ogień przemiany , który ma rysy złotego światła, ale on
jest dla wybranych. Mogą pokazać jak to funkcjonuje, lecz barwy będziemy widzieć
takie, jakie są nam dostępne. Pokazują, jak odnajdywać się w Mocy Sprawczej.
Moc Sprawcza jest częścią naszej istoty (jak np. żyła), ona funkcjonuje na
poziomie Ducha i Syna Bożego. Wchodziliśmy przed chwilą na poziomie Ducha, może
tez Ducha Całości w przestrzeń duchową, istnieje tez wyższy parametr w Synu
Bożym – Jezus to osiągnął. Moc Sprawcza to taki sam element jak nasze ciało, jak
krew w żyle, więc wejdźmy tu raz jeszcze – to nasz oręż, cząstka nas, to jest
możliwość i wszystkomożliwość.
Moc Sprawcza ma wiele odsłon, może być mocą biologiczną, wiązaniem
chemicznym, mocą energetyczną, duchową. Moc Sprawcza decyduje o ruchu krwi,
biciu serca, o złości i kochaniu, o stanach uniesień duchowych i Głosie Bożym w
tobie, który płynie z PozaRzeczywistości. To twój akumulator, wszystko to, dzięki
czemu zachodzi twoja obecność w tej Rzeczywistości. Wejdź w nią jak w twoją
osobistą, nieznaną ci cząstkę. Moc sprawcza ukazuje się jako zbroja, PBZ ma białą,
czarna i złotą. Wejdź w nią i nia działasz, jak swoją własną ręką.
Jesteś w niej, uruchom teraz wolę, by Moc Sprawcza zaczęła działać, jest na
twoje usługi. Moc Sprawcza, choć Stwórcza się nią posługuje, zostaje zawsze
uruchomiona przez Boga – Twórcę, On daje Moc Stwórczą pozostałym cząstkom.
Możesz z tego w pełni korzystać, tylko byś wiedział, że jesteś w tej Mocy Sprawczej.
Nie ma wątpliwości, że nie potrafisz czegoś zrobić. Uruchamiasz potencjał i mówią:
pamiętaj Synu, potencjał, który wypracowałeś sobie nieskończona ilością bólu i
cierpienia, bo takie towarzyszy poznaniu oraz poznaniu dobrego i złego. Doszedłeś w
końcu do tego, uzyskałeś pierwszy złoty pieniążek, talar – ORIN, który ci Bóg dał na
rękę. To jest moneta, którą przekracza się bramy, albo do Hadesu, albo do Nieba”.
Pokazują Krainę Umarłych, to jest jakaś idea. Tam są dusze cierpiące na
Planecie Dusz, to są dusze zagubione, negatywne, ale nie z poziomu piekła, to
czyściec energetyczny. Jest tu straszne cierpienie. My możemy im pomóc, dotykamy
ich i patrzymy jak będą się odradzać jako ludzie. Gdy zrozumieją kogo spotkali,
otworzy się światło, kanał i łagodnie popłyna do Góry. To można robić dzięki Mocy
Sprawczej (wyciąganie dusz, by wróciły do naszych przestrzeni astralnych,
wyrywamy je ciemności).
Nasza dusza ćwiczy, przygotowuje się do wyjścia ponad tę Planetę. Otwiera
się kanał i „coś” w nas wchodzi, trochę nas osłabia, koduje się w nas, działa to na
ciało fizyczne, kamieniejemy, umiera.
Kiedy ciało umiera, uwalnia się dusza, kiedy dusza umiera, uwalnia
się Duch, kiedy Duch umiera uwalnia się Syn Boży, kiedy Syn Bozy umiera
uwalnia się Bóg – On jest końcem drogi. Innego końca nie znamy, dopóki się
Bogiem nie staniemy.
Czemu nie chcesz być Bogiem – mówią, bo nie masz odwagi, doświadczenia
itd., ale po Duchu też taki nie byłeś, a jednak Moc Sprawczą uruchomiłeś, to może
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spróbujesz dotrzeć do Mocy Sprawczej Boskiej, do najwyższego parametru, tego,
który nie wypracowałeś znanymi umysłowi metodami, a ten obszar jest. To co umysł
przepuszcza, filtruje co możesz tutaj rozpoznać, jest tylko cząstką większej całości
ciebie. Umysł nie pozna tamtej pozostałości i nie jest w stanie jej
uruchomić, wszystkie bowiem stany duchowe w które ty wchodzisz i tak są
potem interpretowane przez umysł. Jak są zaakceptowane, można
wchodzić w to doświadczenie, albo wyciągnąć korzyści z tego
doświadczenia. Ale przecież ty możesz zaufać temu, co mówimy. Umysł
może przyjąć, że tu leży nie poznane, bo nie poznane leży w zakresie jego
poznania (czyli to co on poznał to poznał, czego nie poznał jest
niepoznanie, więc akceptuje formę istniejącą poza poznanym jako coś, co
będzie poznane kiedyś tam, nawet wtedy, kiedy on zaniknie. Tę prostą
prawidłowość on akceptuje). Jest stan, ten stan nazywamy zaufaniem,
albo dopuszczalna forma dla umysłu, czyli zaistnienia pewnej sytuacji.
Więc pozwól sobie człowieku na to, by zaczęło oddziaływać na ciebie to, co
jest dla ciebie niepoznanie. Wszystko co możecie poznać w ciągu całego
swojego istnienia, tak jak Jezus i Budda, to tylko 40% całej historii o
własnej swojej istocie. 60% i tak będzie niedostępne, ponieważ nie można
tego rozpoznać. Mówią: ale jest stan zaufania, który pozwala na to, by coś
czego nie znasz w sobie obudziło się w tobie, choć to budzić się nie musi,
bo jest nieznanym, nie mniej może uruchomić coś, co ty nazywasz siłą
sprawczą. Możecie w jakiś sposób uszlachetnić, wynieść ponad siebie
znanego. Pozwól człowiekowi na to, by to – bo to jest tak samo żywe i
aktywne – z tobą się połączyło. Pozwól sobie na to, by znane w tobie
połączyło się z nieznanym w tobie, pozwól sobie na zlikwidowanie granicy
miedzy tymi częściami twojej własnej istoty. Pozwól, by się to
zintegrowało choć czuć tego nie będziesz. Pozwól, by stał się cud
odnalezienia się w sobie, choć tego w sobie nie odczujesz. Pozwól, by stało
się to co stać się od chwili twojego przyjścia na ten świat stać się miało”.
Pozwólmy, by zachodziły w nas rzeczy, których nie będziemy odczuwać,
rozumieć i których nie poznamy, ale damy prawo do tego, by tak się stało.
Te formę umysł akceptuje, pozwala nam się wygodnie położyć, ponieważ
on i tak funkcjonuje w znanym obszarze – więc i tak czuje się bezpiecznie.
Natomiast my, duchowi, w radości pozwólmy sobie na spływ tego, co
blokowaliśmy sami w sobie, pozwólmy, by odnalazła się w nas, by
wpływała na nas i prowadziła pozostała część naszej istoty, choć
niedotykalna, wciąż istniejąca. Niech się stanie cud odnalezienia się w
sobie, niech będzie to, co ma być – połączenie.
Pierwszy raz ściska głowę od środka.
Nieznane nam siły, nasze własne, powoli będą nas kodować,
przejmować – tak, jak byśmy pozwolili im zaistnieć w naszym życiu (bo nie
miały do nas dostępu dotychczas). Możemy sobie pozwolić na to, by w
końcu się stało to, co one chcą – wyższe i doskonalsze. Wszystko zachodzi
pod kuratela Opiekuna i Sił Wyższych i niech tak będzie.
Słabniemy, rozmazujemy się, umieramy (będzie trwało to 2 dni i 2 noce).
Pozwólmy, by nasze cząstki pozostałe przejęły kontrolę nad dalszym procesem –
teraz, kiedy jesteśmy świadomi tego, że mamy włączone właściwe, duchowe
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myślenie, podpiszmy umowę z samym sobą: prawa ręka pisze prośbę, żeby proces
zachodził nawet wtedy, jak straci świadomość duchową - czyli włączy się umysł z
nienawiścią do Kowalskiego – i za chwilę lewa ręka – ta kierowana przez nieznaną
nam cząstkę przyjmie to i wyrazi zgodę. Nastąpi wewnętrzne pojednanie (ołówek
został złamany).
Dostaliśmy zezwolenie na stanie się pełniejszym.
To jest ostatnia modlitwa ponieważ ona będzie cały czas trwała.
Koniec
Dziuple są podłączone i to jest mocniejsze niż dotychczas było, dlatego że ogień
działał i przytopił po brzegach. Jak to się wszystko stanie, bardzo wzrośnie wzór. To
jest przebudowa. Trzeba pragnąć, żeby to zachodziło.
Sprawdzić: co jest, a co będzie
To co może zajść w %
- doskonałość ciała
- doskonałość duszy
- doskonałość Ducha
- doskonałość czegoś innego
Widzimy co powinno zajść przez te 2 dni, to jak inkubacja. Wzrost parametrów musi
przejawiać się w nas, bo inaczej tego nie będzie.
Przestrzeń energetyczna: życie było 20%, wzrośnie do 100% do tygodnia. Nagle
będzie obecność energetyczna.
Duchowe było w 10%, wzrośnie do 30-40%
Jeden świat i drugi cały czas włączony (a o to chodzi).
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RUSINOWICE 27-28 lipca 2013
Każdy, jeśli czegoś potrzebuje, sam ściąga sobie info – tego trzeba się
nauczyć. Na Alei Zwycięstw trzeba się nauczyć wszystkiego tego, co się tyczy
podpowiedzi płynących z zewnątrz. Siły Przyrody i to co nas próbuje informować ma
dostęp do całej naszej pamięci, do wszystkiego tego co było w naszym życiu. To jest
dla nich bardzo proste. My mamy bloki, my nie potrafimy zajrzeć, oni wiedzą jakie są
wspomnienia, w jaki sposób kogoś „podłechtać”. Mówimy tu o Duchach Przyrody.
Siły Przyrody, to jest to samo co mikrofalówka, telewizor w naszej technologii, w
naszym świecie – to ułatwienie życia. Narzucona nam forma kultury też jest pewną
utopią. Jak odczujemy, że kultura nas nie trzyma, nagle wyskakuje poprawność
duchowa i człowiek wszystko poprawnie robi. Te prawdy ukryte są na poziomie
duchowym, na poziomie energetycznym leca programy, czyli jeśli ktoś nie otworzył
się duchowo to działają nań programy. Umysł to narzędzie do utrzymywania
programowania człowieka - żeby go programować, czyli zmuszać go do tego, by
takich wyborów dokonywał jak poprzez manipulacje potrzebami się od niego
wymaga. Niektóre potrzeby takie jak jedzenie spanie itd. gdy się w Duchu budzimy
potrafią również zaniknąć ii tylko od ciebie zależy, czy będziesz z tego korzystał czy
też nie. Natomiast uwarunkowania są tak silne, że jak ci powiedzą, że człowiek
statystycznie żyje 76 lat i umiera, to z licznika kilkanaście lat – umierasz, program
działa tak jak system chce. Ważne, by wiedzieć co się dzieje na świecie i zacząć
panować nad sobą. Bez Boga nie ma żadnej szansy, żeby się obudzić. Pamiętajmy,
że Ojciec PraOjciec i PBZ to są Zwiastuny Nadziei, natomiast Bóg, Ten na zewnątrz,
jest Nadzieją Cała. PBZ też jest w każdym z nas w jakichś pasmach uruchomiony,
dzięki czemu można coś robić – to jest najpotężniejszy Jego Syn.
Przekaz do Syna Bożego (mówimy tu o kimś, kto się budzi jako Dziecko Boże, ale w
tamtych wymiarach przez Ojca jest postrzegany jako Syn Boży).

„Pomnóż się w sobie (nawet mnożyliśmy energie i działanie było silniejsze, ostatnio
bardzo wzrosła skuteczność uzdrawiania i to nawet w przypadkach gdzie
materializacja jest potrzebna: przy układzie nerwowym, krwionośnym , powoli na tym
poziomie też zaczyna się przejawiać, bo w przestrzeni energetycznej, duchowej moc
działała pełniej) a odczujesz zastrzyk sił i energii, które zwielokrotnią procesy
dochodzenia do siebie (ono też wymaga zwiększenia ilości sił, dlatego ciemność jak
tu nie ma dojścia, działa poprzez ludzi, kierując uwagę człowieka na zwątpienie. W
naszych szeregach jest połowa zainfekowanych, myślą tylko o atakach, ataki
sprawdzają i tylko mówią: to idzie od tego, od tej i dlatego im się nie powodzi. Jak
tylko myślisz o ataku to jest źle, bo przez swoje myślenie wszyscy z którymi jestes
połączony cierpią – tym się promieniuje. Wyglądasz jak wór rozpaczy, energetyczne
dziadostwo, duchowe zacofanie. Cały czas się mówi: to nad czym się pracuje to tylko
i wyłącznie myślenie od teraz do przyszłości, przeszłości nie ma, nie istnieje. Duch
działa, a nie wchodzi do grobu i przygląda się temu co było. Duch działa i my to
samo. Nauczyć się jednego – szklanka jest zawsze pełna – nawet jak teraz jest w niej
tylko 2% to i tak narośnie, a ludzie tego nie łapią, wszystko wywołują, potem życie
im nie wychodzi, poprawnych relacji z innymi nie ma itd.
Zwracają tu uwagę, że dopóki nie jest się potężnym, zastosować praktykę
uważności, pamiętać o tym, że żyje się tylko przyszłością, narzucając - nie w
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konkurencji, ale we współpracy swoje relacje z innymi ludźmi (te techniki
wykorzystują obie siły). Pomnóż więc siebie, zwracając szczególną uwagę na moc.
Nie powinno tu być takich, którzy chcą podporządkować sobie innych. Mamy
naśladować Boga, czyli dobrego Ojca, a On myśli o dzieciach i im pomaga, On jest
dla dzieci – a czy ludzie to są dla nas? Czyli my coś dajemy, ktoś coś daje, jest
wymiana, a nie podporządkowanie – i niczego więcej ponad bycie w kanale nie rób
(utrzymać kanał gdy jeszcze strumienia nie mamy przepracowanego jest trudne, ale
Dziupla to jest kanał otwarty, tylko, że jak my cały czas wchodzimy w negatywne
myśli to się od niego odcinamy. Jednak, gdy będziesz widział zawsze tę szklankę
tylko pełną i żył tylko przyszłością, każdy od razu – choć we wzorze tego nie
przerobił – utrzymuje otwarty kanał, nasiąknie, przyzwyczai się i już leci), ale 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, robi
(chodzi o zaufanie do Góry, ale jak widzisz nienawiść, ciemność, która pożera ciebie i
twój sukces, to gdzie ty widzisz Boga? Ciebie interesuje twoja potrzeba gnojenia
siebie, bo siebie nie lubisz: za wysoki, za niski, za gruby itd., to jest ukryta nienawiść
do siebie – bo jest albo miłość, albo nienawiść na poziomie duchowym, a na naszym:
albo się kochasz, albo jesteś wrogiem energetycznym. Jak się kochasz nie dopuścisz
do siebie negatywnych wibracji, żeby cię zżerały. Człowiek, który siebie kocha nie pali
papierosów. Wibracje, które powstają, niszczą organizm, struktury energetyczne. Tu
rozwój duchowy… a palisz? Tylko bądź, ale poprawnym. Ucz się być w twórczej
obserwacji (obserwacja, to już mamy załatwione wszystkie energie, emocje, myśli
obserwujemy z boku, one nami nie rządzą. Obserwacja to jest poziom duchowy,
kiedy myśli i emocje w ogóle na nie dotyczą, możemy je włączać, wyłączać. Myśli np.
o krowie rozbudowują wizje – o oborze, morzu mleka itd. To nie jest nam potrzebne,
powoduje, że krzywo widzi się świat. Obserwacja musi być czysta, bo to pierwsze
wyjście w czyste przestrzenie duchowe i to jest jedyna droga, żeby móc się odnaleźć
w Poza-Rzeczywistości, a przynajmniej w tym paśmie między rzeczywistością i PozaRzeczywistością. W PozaRzeczywistości są przygotowane dla nas zrozumiałe
fragmenty, ponieważ mamy umysł i zapisy info), to nowy i wspaniały stan, to świat
całości zebrany w tobie (musimy zacząć wychodzić w obszary czysto duchowe, a tam
są stany. U nas są myśli, emocje, a tam są stany. Tam zaczynamy czuć twórczość,
dzięki stanowi tworzenia wchodzimy w kreację, która się przejawia, ale najpierw musi
być Duch obudzony, siła duchowa, dopiero potem jest kreacja.
Jak stan artyzmu, unoszenie się nad pięknem, zachwyt nad pięknem – jak to
jest w tobie, to jesteś artystą, to Bóg widzi – STAN. Jak go osiągnąłeś i jest w tobie
zapisany, to się nie cofniesz. Dobro to tez stan. Grzechy, błędy poprzednie się nie
liczą, jesteś zmieniony, ale trzeba coś nadrobić. Nim stałeś się dobrym człowiekiem
to niszczyłeś, ale czysty Duch i dusza schodzą, by to nadrobić, żeby tych błędów nie
zrobić. Jeśli stajesz się uczciwy wobec świata, wobec Boga to jak tego nie naprawisz?
Musisz to naprawić, bo stanowisz zagrożenie, ale trzeba być uczciwym. Dlatego
dusza sama się po śmierci ocenia, a Duch wybiera sam własne ścieżki, żeby naprawić
to co zepsuł w dążeniu do Boga, bo stan ten nie pozwoli patrzeć na to coś posiał
niewłaściwego, musisz nadbudować to czymś właściwym. Bez wyeliminowania myśli i
emocji nie ma obserwacji, nie ma wchodzenia w stany duchowe, nie ma budzenia
duchowego. Jak kontrolujesz myśli i emocje, rozsunąć je na bok – wtedy wchodzisz
w obserwację i przyjdzie czas, gdy zrozumiesz, że i on jest ledwie balonikiem
zawieszonym na sznurku. Ten świat jest niczym wobec twojej wielkości. Ja
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stworzyłem go dla ciebie, odczuj to całą swoja istotą, pojmij, że jest on Moim
prezentem dla ciebie. Ten świat jest też grą w której zdobywasz coraz wyższe
poziomy (mówią o walce, mamy biały głód walki) a wszystko po to, byś równie
piękne światy stworzył dla własnych dzieci. Zapamiętaj w grze w Boga trzeba się
wiele nauczyć i napracować (trzeba to w końcu zrozumieć). Trzeba zmienić tysiące
rzeczy, a czasem także zasady gry (zasady gry na tej Planecie zostały zmienione i są
144.000 tych z obecnie żyjących, którzy wejdą do Edenu, będą już w nowej
Rzeczywistości energetycznej, 70% zasad zostanie zmienionych, ileś w
funkcjonowaniu organizmu ludzkiego, a organizm ludzki zostanie fizycznie zmieniony
w 30%). Gdyby było inaczej, gra nie byłaby szkołą dla budzącego się Boga, a jedynie
zabawa 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. Więc
trzymaj się, trwaj, poznawaj i twórz (trzymaj się – szklanka pełna; trwaj – bądź
mocny; poznawaj, a nie żyj atakami i tym co było (a stanie się to w co obaj
wierzymy, nasze fizyczne spotkanie (czyli objawienie się Boga na poziomie fizycznym,
wtedy dla nas, specjalnie, przyjmuje fizyczną postać), indywidualne doświadczenie w
wielości. Dotychczas uważaliście, że zawieracie się we wszystkim, dziś zrozumieliście,
że wszystko zawiera się także w nas”.
„Są cztery poziomy człowieczeństwa. Jedyną rzeczą jaką wypada ci sprawdzać
jest poziom mocy - a raczej jej szereg – z której korzystasz i dzięki której osiągasz
swoje cele:
1. moc zmartwychwstania
2. moc biologiczna – ludzie, którzy maja silne energie, bardzo na nią
wpływają, dlatego tzw. Energetyczni uzdrowiciele mogą tu sporo zrobić, bo
uruchamiają pięknie biologie w człowieku.
3. moc wstępnego poznania
4. moc wstępnej operacji
5. moc całkowitego poznania
6. moc całkowitego działania
7. moc boskiego wyboru
każda z nich znajduje się w tobie, ale ich zakres –czyli szereg – wyznacza, określa
stopień twojej fizycznej i duchowej doskonałości (powtarzają, że naszą energię
trzyma fizyczność, bo ciało fizyczne jest gęste – są nieznane nam mechanizmy, tak
samo jak i DNA fizyczne, które utrzymuje coś rzadszego, czyli energie. Jak masz już
panowanie nad energiami, one są gęste, ale utrzymują pomost między energią, a
stanem duchowym. Czyli jak się obudzisz w Duchu to i tak tego nie utrzymasz, bo jak
schodzisz do gęstszej przestrzeni, to dusza rządzi. Jak ciało toba rządzi, to Duch
chciałby się przejawić w duszy, ale nia i tak rządzi ciało. Dlatego pniemy się do góry,
potem schodzimy w dół. Ciało fizyczne jest niesłychanie ważne, ale ciała fizyczne
mamy wykolejone, poprawność ich funkcjonowania pod kątem wzrastania: 30%. Nie
mówi się tu o zdrowiu fizycznym, o ćwiczeniach, które są fundamentem – tylko jest
cos takiego, jak dbanie o robota, mechanizmy nam nieznane). Prawa cie nie
obowiązują zaś idea zawarta w tobie, jednak całość zaiskrzy we wspólnym ogniu
kreacji, w przenośni: zwycięstwa - gdy ty przejawisz się w całości.
Sprawdzić: w ilu % przejawiamy się w całości
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Tu, średnio wśród nas: 4%, a przeciętny człowiek (-40%)
Budda tkwił w Rzeczywistości, a Jezus w PozaRzeczywistości. Manipulowali
materią. Żaden z nich – a mógł każdy z nich dotknąć drugiego człowieka i go zmienić
– każdy miał wpływ na umysł, na duszę, mogli ożywiać - a tego nie robili, bo
zabierając doświadczenie drugiemu człowiekowi sprawiałeś, że musiałby lekcje
znowu odrobić. To trzeba nienawidzić kogoś, by mu to zrobić.
Przypominają tu o tym, że jako istota duchowo-energetyczno-fizyczna, czyli
Syn Boży funkcjonujący w postaci Dziecka Bożego, korzystający z wielu powłok, ma
wpływ na głębię, na płaszczyzny, na inne światy – ale nas to nie interesuje, dopóki
nasza obecność i świadomość tu jest scentrowana. Nas interesuje pełne
odnajdywanie się w Rzeczywistości, kontrola siebie i tej Rzeczywistości, ściąganie
wszystkich info co zrobić, żeby było lepiej w relacjach ludźmi, w życiu osobistym czy
zawodowym. Tu trzeba się odnaleźć, ale po Bożemu. Tymczasem ludzie tworzą iluzję
siebie, potrzeby rządzą i ciągle ta Rzeczywistość wygrywa. Jak widzimy w lustrze
jedno i to samo, relacje są takie, a nie inne, nie chce się nam zmian. Duch, to są
ciągłe zmiany, u nas w tej Rzeczywistości jest odwrotnie, powiedzą: to jest stałe – i
tego będziesz bronił.
W przyszłości człowiek będzie się posługiwał świadomością, umysł będzie
całkowicie wyeliminowany. Tak jak dzisiaj walczymy o świadomość, tam będziemy
walczyć o Jaźń. Gdyby nie było przyzwyczajenia, byłaby zmienność. Wtedy człowiek
uczyłby się poznania. Na razie jest źle, ciężko i wiedzieć o tym, a zastosować to są
dwie różne sprawy – ale stan trzeba utrzymać. Tymczasem nie ma w człowieku stanu
poznania, ludzie są zamrożeni. My się już przestaliśmy uczyć, bo my tylko
uzupełniamy zakres info - zdobywamy wiedzę. To nie jest nauka. Jak wchodzisz w
stan kochania, jak poznajesz coś innego - to jest nauka. Jest tylko parę takich
obszarów, a reszta jest nikomu niepotrzebna - najczęściej to tylko zdobywanie
wiedzy. Tak samo jak wchodzimy w przestrzenie energetyczne czy duchowe, to jest
nauka, później zdobywanie wiedzy. Takich obszarów w których się uczymy jest 5 –
Jezus miał ich 20.
Jak przyjmiesz tego drugiego człowieka za wielką wartość, to wtedy
się uczysz czegoś nowego, czyli zupełnie innego odbioru człowieka i potem
zdobywasz wiedzę na ten temat – a to jest jedna nauka. Potem mamy Świat,
potem mamy Boga – czyli uczymy się nowego spojrzenia, ale w całkowitej
przebudowie nas, siebie – to jest nauka. W przeciwnym razie się nie uczysz,
tylko poszerzasz info, dlatego Oni często mówią: po co ci to? Jest zupełnie
inne patrzenie z tamtej strony. Naszą praktyką jest to co najważniejsze: wzrastamy
- i to jest nauka, pierwsza, ale wszystko jest z tym związane, i to co jest
ważne: budowanie siebie w tym świecie, w tej przestrzeni, jak wzrastam
duchowo – czyli inaczej na to patrzę - to moje potrzeby, moje zachowanie jest inne,
ale ja jeszcze w tej przestrzeni muszę się zbudować: odwaga, sprawiedliwość, które
muszą mnie wyrażać itd., to wszystko sprawia, że staję się mocny. Budowanie
siebie tutaj czyli zdrowie energetyczne, fizyczne, duchowe. Potężny człowiek, który
nie daje się złamać. To jest Aleja Zwycięstw. Druga rzecz to wzrastanie – a to
jest nic innego jak podpowiedź jak wygląda tamten świat, jakie są stany,
żebyśmy tam byli już po części - a nie tylko chwilowo, świadomościowo obecni – ale
obecni jako obecni, żeby to cały czas było. Jezus w tej Rzeczywistości był obecny w
40%, a 60% Jego całej Istoty było włączone i żyło aktywnie po drugiej stronie.
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Modlitwa 1 – modlitwa bez modlitwy: „Wymiana plików” - skrót
Mówią: popatrz na swoje ręce. Zasypiamy. Unosi się z nas „chmurka”, idzie do
góry, unosi się słupem do góry, w każdym z nas to jedno – byliśmy połaczeni tym.
To jakby ręka, a jej palce ułożone są w różne ciała. To dziwny kanał, każdy palec jest
inny, są różne, choć z jednej ręki ten kanał próbuje się wydostać ponad pień Drzewa
Życia, znajduje się w Niebie, w koronach Drzewa Życia. Stamtąd leci następne pasmo
– ramię i znowu inni ludzie są tymi palcami. My, choć uważamy, że jesteśmy różni,
należymy do tego samego ramienia. Natomiast bark, tułów, który porusza jeszcze
innymi kanałami, rękami, do których są podpięci ludzie – dusze, idzie z
PozaRzeczywistości, spoza tego wszystkiego co my znamy. Czyli Duch to cos
dziewiczego, unosi się w koronie. Prawa w koronie są poza naszym zasięgiem.
Uszlachetniając się widzimy inne istoty, wchodzimy w inne stany, a tracimy kontakt z
tymi co są i nawiązujemy go z innymi.
W koronę drzewa wchodzą wszystkie ramiona. Tam mieszkamy my, Duch,
który jest. Duch jest połączony z PozaRzeczywistością, a my na poziomie bycia tego
paluszka potrzebujemy czystego kanału, żeby się w Duchu obudzić. Skupiają uwagę
na tym co z nami płynie na ten kanał, dłoń, której jesteśmy paluszkami, to jest
współdzielone, nie jest prywatne. Mówią, byśmy się obudzili w tym kanale, widząc
innych i by zrozumieli, że jesteśmy równoprawnym elementem współdzielonym,
żyjącym w tym kanale.
Jak oddamy prawo drugiemu człowiekowi do bycia w tym towarzystwie, to
będziemy w stanie odczuć rodzaj wibracji, która jest w dłoni, tym ramieniu. Do tego
musimy wyeliminować ego i ludzkie spojrzenie na świat, w którym często siła
odnajdziemy własne ścieżki, to jest narzucone przez system, ale i obowiązek
odnalezienia się w innej przestrzeni. Tu chodzi o odczucie wspólnego stanu istnienia ,
współistnienia, a to jest przeniesienie się w drugiego człowieka i obserwowanie jego
oczyma samego siebie. Jeśli ten kanał jest czysty, to możemy wejść w tego
człowieka z całym bogactwem naszym dla dobra jego i skorzystania z jego
osobowości dla dobra naszego. Ale samo tylko zaakcentowanie swojej odrębności
(pan, pani) już zamykało do tego ścieżkę.
Siedzimy wokół stawu, tu możemy odczuć co jest w drugim człowieku. Jeśli
nie odcinamy się od drugiego człowieka, potrafimy empatycznie na poziomi energii
odczuć stany w drugim człowieku (że np. moczy w wodzie nogi). Następnie
wchodzimy w stan odczuwania na poziomie duszy, odczuwamy czego doświadczają
ludzkie ciała. Jesteśmy u Góry i pozwalamy sobie teraz – jako ta budząca się ze snu
osobowość – na odczuwanie tego co odbierają w tej chwili pozostałe paluszki
wspólnej dłoni. To jest jedność poprzez doświadczanie.
Oni mówią: my na początku tej drogi otwieramy się na drugiego człowieka.
Otwieramy się poprawnie i niepoprawnie, jest to pewien etap pojmowania
Rzeczywistości. Na początku wchodzimy tego człowieka doświadczając wszystkiego,
tymczasem możemy doświadczać tylko czegoś cudownego, co jest w drugim
człowieku, a nie chcieć doświadczać tego, co jest niekorzystne - chyba, że ściągamy
info, to możemy to odbierać jako sygnały. Kiedy żyjemy w trwodze własnej, to
będziemy patrzeć na ludzi z zewnątrz jako na istoty, które nas bombardują
negatywnością (ich potrzeby nas niszczą, to ich myśli w nas wpływają). Drugiego
człowieka zaczynamy postrzegać negatywnie, bo łącząc się z nim tworzymy
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zagrożenie dla nas samych (łącząc się z zagubionym człowiekiem). Tego nie musi
być, wchodząc na ten poziom możemy kontrolować rodzaj dopływających do nas
info, stanów, odczuć. Jak sobie pozwolimy na odczuwanie przy otwartym sercu,
wtedy płynie to co dobre, ale bylibyśmy jednocześnie głusi na nieszczęście drugiego
człowieka – tego moglibyśmy się bać.
Np. pojawiły się osoby, weszły do wspólnej przestrzeni ze swoimi problemami i
zaczęlo się współodczuwanie, współdzielenie własnych stanów, harmonia spadła.
Tymczasem nie trzeba być otwartym w całości swojej istoty na doświadczanie
płynących sygnałów. Wystarczy sobie powiedzieć, by prowadził nas nasz własny
Duch, a to nie jest to ramię tylko On (Duch) poprzez to ramię schodzi, to jest ten,
który u góry ma głowę i tułów z wieloma ramionami. Pozwólmy, by on prowadził, ale
–powtarzają- nie wolno się zamykać na drugiego człowieka. Nie zamknie się ten, kto
chce się nauczyć doświadczania drugiego człowieka (kto go kocha, kto nie wybaczył)
kto dał mu prawo do obecności w jego własnym świecie. Jeśli to zrobimy Duch
będzie filtrował napływające do nas info. Jak pozwolimy sobie na prowadzenie Ducha
i jesteśmy dla ludzi życzliwi, otwarci – ich destabilizujące wibracje do nas nie
wpływają, natomiast przychodzi coś, na zasadzie krótkich info, podpowiadających co
się z tym człowiekiem dzieje.
Lęk przed obecnością drugiego człowieka sprawił, że zamknęliśmy się raz na
zawsze w swojej warowni przed drugim człowiekiem tak, jakbyśmy założyli, że od
drugiego człowieka może płynąć tylko zło, coś niszczącego. To spowodowało trwogę
w nas – a trwoga doprowadza do bezrozumności – w tym stanie zaszczuci przez
samego siebie stalibyśmy się zaprzeczeniem samych siebie, czyli swojego własnego
spokoju. Mówią: przestańcie się bać, nie lękaj się drugiego człowieka, bo on też jest
w tym kanale, jego tez prowadzi to ramie, Duch. Kiedy pozwalasz sobie na
doświadczanie drugiego człowieka bez lęku, to wtedy nie wpłynie do was od niego
nic, co jest podporządkowujące, niszczące nas, możemy czuć, że z nim jest źle, ale
wibracje negatywne nie będą temu towarzyszyć. Wtedy napełnimy go naszą
harmonią, ale współdzieloną, płynącą z poziomu Ducha. Bądźmy z ludźmi, ale pod
kontrola Ducha.
Powtarzają: dziś, tu i teraz nauczcie się być dłonią dla samego siebie i dla
tego, który przed tobą siedzi. Jeśli łączysz się z Duchem w tym doświadczeniu, to ten
człowiek nie może być mocniejszy od ciebie, a jeśli on się w tym Duchu połączy, to
znajdziecie tu jedność, współbrzmienie. A jeśli on się będzie łaczył z przeciwnymi
energiami w Duchu, to będziesz widział co robi, ale nie zburzy to twojego spokoju.
Obecność własnego Ducha w wewnętrznym kanale sprawi, że będziemy bezpieczni i
chętni do kontaktu z drugim człowiekiem.
Po Duchu nastąpi wymiana info, wymiana cząstek duchowych, pewnych pól
(kopiowanie przestrzeni, tego co w nas najlepsze, by popłynęło do drugiego
człowieka) kopiowanie własnych osobowości.
Siadając przy tej sadzawce, pozwólmy sobie uzupełnić się o brakujące
elementy. To model na przyszłość, to umożliwienie drugiemu człowiekowi korzystanie
z pasm, których jeszcze w nim nie ma, to jest współpraca, współbraterstwo,
współistnienie w Duchu. Jako ten śniący duszek pozwalamy na to, by inni śniący
zostali obdarowani tym, co w nim jest najlepsze, a jeśli to w innych jest lepsze, to on
tym zostanie obdarowany. Uszlachetnijmy się wzajemnie przez pozwolenie własnemu
Duchowi, by przekopiował do innych to, co w nas jest najszlachetniejsze i by dodał
nam to, czego nam brakuje, a w innych jest wypracowane. Podzielmy się tym Bożym
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chlebem, tym co robił Chrystus w opłatku, w słowie kiedy mówił: „błogosławię cię
Bogiem”, błogosławił tym co było w nim najmocniejsze, udzielał wsparcia. Mogliśmy
z czasem z tego zrezygnować, znów być złym, ale pewne rzeczy już zostały, była
pewna zmiana na lepsze. To jest właśnie ten święty opłatek – to coś
szlachetnego co od każdego z nas płynie ku drugim. Pozwólmy by ten proces
zaszedł, bez lęku. W drugim człowieku odnajdziemy to, czego nam brakuje, bo on też
jest skarbnicą DNA, też ma cudowne strony. Nie patrzmy na poziom fizyczny na
poziom duszy – popatrzmy na osobowość, na Dziecko Boże, które uczestniczy w tej
samej grze w życie co my.
Każdy uniósł dłoń i te dłonie pokryły się u góry, są w jednej przestrzeni i
strząsają iskierki, które z góry spadają na nas. Co kto miał, to dał, posypał w dół i to
w nas wchodzi, przenika i coś zmienia, nawet DNA uzupełniają w nas, następuje
kopiowanie w nas tego, co i tym steruje Duch, było w nas niedoskonałe. Co kto ma,
dodaje. Chodzi o współuczestnictwo w życiu, w grze. W kochającej się rodzinie
kopiują się cały czas oni sobie pomagają, są zdrowsi, szczęśliwsi, chcą żyć! Tu jest
zasilanie jasnej przemiany, tu jest droga do Boga, powrót do siebie.
Walcząc o szczęście tych z którymi przestajemy, sami wiele zyskujemy, wraca
to do nas. To jest wdzięczność z poziomu Ducha. Z kim przestajesz takim się stajesz,
ale przy kopiowaniu to jest prezent, bo stajemy się mocniejsi.
Koniec modlitwy
Dzisiaj nie było osobowości, te pasma osobowe znikły. Było to trudne, bo
ciągle indywidualność w nas jest. Ta wymiana plików spowodowała uzupełnianie się.
Jak się uzupełniasz po Prawie, to się udoskonalasz.
Jest to uzupełnianie się we wspólnym ogniu – Oni mówią: polu (wymiana
plików). Ważne tu – i trzeba to odczuć, że nie tracimy nic z siebie. Duch Całości jest
tu filtrem, więc ufaj Mu, bo i tak niczego nie stracisz a wiele zyskasz.
To dlatego jak jest rodzina, to zaraz kogoś podłączą (podłączenie, opętanie)
żeby jak pokazali – wyszarpywać, niszczyć DNA.
Falą nośną było zaufanie duchowe i miłość (bezwarunkowa).
To doświadczenie jest możliwe przez akceptację tego, co jest
(zaakceptowanie) w tym i obecności drugiego człowieka, w takim
uniesieniu jest on dla ciebie prezentem (w takim duchowym uniesieniu).
Modlitwa 2 – „Wymiana plików 2” – skrót
Wymiana plików to nazwa na dziś. Ludzie czują, czy wymiana plików przebiega
na właściwym poziomie czy też jest destrukcja. Jak ktoś przy nas siedzi, milczymy i
czujemy się dobrze tzn. intensywnie leci wymiana plików, uzupełnianie się DNA, ale
to trzeba być otwartym na drugiego człowieka, wtedy pobudza nas aktywnie,
czujemy się dobrze przy nim. Z reguły wtedy za dużo gadamy, żeby utrzymać ten
stan. Ludzie świadomi siebie nie muszą dużo gadać. Jak świadomość energetyczna
będzie na wyższym poziomie wystarczy otworzyć się na to bogactwo doświadczeń.
To samo jak jemy właściwe produkty – nie ze zwichrowanym DNA, to samo zachodzi.
Trzeba mieć świadomość co się dzieje i trzeba odsunąć się od ludzi, którzy
destrukcyjnie na nas wpływają, a nie potrafimy tego zmienić - nie z życia, ale nie być
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z nimi energetycznie – bo będą cały czas niszczyć. Zbiorowiska ludzkie, tam gdzie
tańczą, bawią się czymś magnetycznym, to przy tym otwarciu na drugiego człowieka
(noc Kupały, Idy), gdzie jest uruchomiony mechanizm przyjmowania i dawania
darów, tam następuje wymiana, odtwarzanie się właściwych programów, zachodzi
zdrowienie. Jeśli natomiast do miejsc nawiedzonych zaczynają ściągać ci, których
interesują te wibracje –proces jest odwrotny.
Schodzimy niżej w środowisko naturalne człowieka. Mówią: patrz na ściany
swojego domu, przekształć swoje mieszkanie, ubarw je tak, bys tam dobrze się czuł,
zmień aranżację, bo wtedy otwierasz się na to mieszkanie i jeśli jest właściwie
przeenergetyzowane, zaczyna na ciebie właściwie działać.
Przekopiować się mogą w nas nie tylko mikroelementy, ale też stany, możemy
też wprowadzić przedmioty, które w momencie gorszego samopoczucia doładują nas,
odwzajemnią się ta wibracją, którą wcześniej podarowałeś. Nasze wewnętrzne
środowisko, pozornie martwe, ma zapis naszych stanów. Ubarwić je tak, by w
chwilach szczególnych przepromieniować je tak wysokimi stanami, których normalnie
nie potrafimy utrzymać, wtedy wszystko na nas oddziałuje. Uczyń świątynię ze
swojego fizycznego miejsca, mieszkania, domu, środowiska. Tu też mamy zwierzęta,
rośliny, kochajmy je, a odwdzięcza się tym samym. Napłyną substancje, stany, też
zdrowie, otwórz się, a otrzymasz piękne dary. Ludzie zamknięci, żyjący nienawiścią
nie otrzymują tego, co mogło by ich zregenerować.
Przy otwarciu, dary sprawią, że nasza dusza będzie potężniejsza a potem,
patrząc w górę otworzymy się na naszego własnego ducha, a potem jest jeszcze
wyższy poziom. Otwieramy się także na przestrzeń fizyczno-energetyczną w której
otwieramy się także na przestrzeń fizyczno-energetyczną w której jesteśmy i którą w
niezłym stopniu jesteśmy w stanie wzbogacić o wyższe wibracje, a potem czerpać z
nich do woli. Takim cudem jest Jasna Płaszczyzna. My wszędzie jesteśmy, bo
jesteśmy ciałem fizycznym, energetycznym, egzystencjalnym, przestrzennym i
możemy korzystać z mocy całego siebie, a my to także Ojciec, PraOjciec i jeszcze
inne pasma. Tu gdzie nasza obecność i świadomość jest zawarta, to i tam jesteśmy
ściągający siebie, czyli samowspierający się.
Zapomnij o tym co było, twórz Nowe.
Druga świątynia musimy być sami dla siebie. Dlatego znak ORIN ma
przestrzeń fizyczną, energetyczną, duchową, którą z góry przenika większa piramida i
w środku dwie piramidy krzyżujące się. To co schodzi z góry, spotyka się z tym co
idzie z dołu i tu, kiedy jesteśmy w Duchu obudzeni, jest wymiana na najwyższym
poziomie.
Nie myśleć o negatywie, nie życzyć źle temu czemuś co jest związane np. z
miejscem pracy. Bóg i Siły Stwórcze stworzyły to w pełnej harmonii (to nie wina
ścian i miejsca). Pokochaj to, a to co zostało tam uruchomione (w nienawiści)
przestanie działać, zacznie cię zasilać. To czym jesteś, co na ciebie promieniuje,
przesyca całość i do ciebie wraca. Daj się prowadzić własnemu Duchowi,
patrz na wszystko po duchowemu, Bożemu i otwórz na to swoje serce,
niech będzie promieniujące.
Ściany naszego domu skopiują w nas brakujące minerały.
Jak działamy uzdrawiająco mocą całości, to otwiera się wszystko. Do tego
człowieka napływa wszystko czego mu brakuje.
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Zmieńmy wszystko, pokochajmy, by być samemu przez otwarcie serca
potężną Dziuplą dla tego miejsca, potężna tratwą ratunkową, stańmy się
błogosławieństwem.
Słychać: przygotujcie nośniki danych. Odcięci od ludzi nie przyjmujemy darów.
My mamy być wolni i podawać rękę drugiemu człowiekowi, skupić się na radościach,
na współdoświadczeniu, na zabawie, a nie na obronie koniecznej.
Jak utrzymujemy promieniowanie i wchodzimy na wyżyny ducha, to on może
zapisać wibracje i stany w nas w tej obecnościowej naszej świadomości i obecności,
wtedy nas silnie wzmacnia (ten zapis). Człowiek otwarty na Całość, w tej fizycznoenergetycznej przestrzeni umożliwia tez objawienie się, zstąpienie swojego własnego
ducha do ogromnej części fizyczno-energetycznej własnej struktury tych powłok w
których jest zawarty.
Mamy wyrazić zgodę na uczestnictwo ducha w niższych powłokach.
Siadamy na najwyższym schodku (tym przy podeście) Świątyni Serca,
patrzymy na całość poniżej schodów – znana i nieznaną, tam jest tez nasz dom,
nasza obecność, tam obudzi się i nasz świadomość. Tam też jest nasza Planeta.
Widzimy tam stany, które są symbolem stanów w nas. Chcemy, by tam był Ład Boży,
Boża Sprawiedliwość, by było wszystkim dobrze. Wtedy obudzimy to, co już tam jest,
duchową obecność i świadomość i przewibruje ona przestrzeń na dole. Będzie się tu
budzić to, co dawno już w obudzeniu powinno być aktywne.
W ten sposób daliśmy prawo do zaistnienia w naszym życiu - którego jesteśmy
częścią – Sił Duchowych.
Idziemy do Wieczernika, jest Jezus i Inni, przygotowują imprezę. Robia jakby
opłatki, kładą jeden na drugim, powstaje piramidka. To jest zagęszczenie. Te
talerzyki (z opłatkami) to jakby talerzyki zmian, talerzyki obecności, talerzyki nadziei,
błogosławieństwa, talerzyki wszystkości. Pytanie tylko: co masz w głowie. Wszystko
zależy od tego, jakie są twoje potrzeby. Można ten talerzyk dać do swojej przestrzeni
lub położyć na drugiego człowieka i to go połączy z ta przestrzenią lub można komuś
to podarować i umieścić w przestrzeni. Talerzyk kładziemy w domu i jest.
To światło jest inteligentne samo w sobie, działa samo (dysk). Na tym dysku
sceny są zawarte i ludzie. To jest programowanie, zaprogramowanie na aktywne
obudzenie ducha, czyli żywe światło.
Koniec modlitwy
Działamy:
To jest aktywne programowanie przestrzeni, żywe światło, talerze
zaprogramowane przez Jezusa. Te opłatki to jak podpłomyki.
To co dali jest dwukrotnie silniejsze od Kwaka i przestrzeni którą się wkłada w
Promień, czyli tam gdzie już nie jest Jasna Płaszczyzna tylko Promień, a Promień
mówi o wejściach z najwyższych poziomów, otwarcie się kanałów stamtąd.
Mówią: jak dasz w człowieka, możesz powiedzieć, że tu łączy się też
przestrzeń, bo to jest jednorodne. To są bardzo wysokie poziomy. Na psychike
można działać w 30-40%, dotychczas w 10%. Odtwarza to całe ciało egzystencjalne i
całe struktury (w 100% u Zbyszka) u nas w 60%.
Ludziom nie warto dawać większej mocy, pozytywna myśl dużo zmienia, ale
negatywna też.

314

Skrypt warsztatów autorskich Z.J. POPKO rok 2013 © www.popko.pl

Tego się nie uruchomi jak nie ma miłości, jak jest egoizm, wyrachowanie.
Radość otwiera, nie ma przeszkód do działania.
Podpowiadają dla umysłu, z poziomu dziecka podejść do ludzi i patrzeć na nich
jak na ukochane swoje laleczki, zabawki. Na poziomie dziecka nie ma zapisanych
negatywnych rzeczy, jest niewinność.
My uczymy się działania jako stanu (pokazują) to jest tylko element służący
temu działaniu.
Badanie związku: „zero” to jest zerwany związek
0- 10% związek w poowie zerwany, dwoje obcych ludzi
żyjących ze sobą
Przy odczytywaniu informacji sprawdzić z jakiego poziomu odczytywaliśmy te
info (0-12; 12-17)
Tam gdzie jest źle, odczytuje się info w Wieczerniku
W ilu % na wspólne pożycie wpływa każda z tych osób?
Jakie jest zagrożenie dla każdej z tych osób
Nie odczytywać info z poziomu umysłu, nie odczytywac tego co chcemy, bo to
pułapka wiarygodności
Teraz mówimy już o materializacji, o pojawieniu się cząstek.
Modlitwa 3 – „Wiara w Jezusa, a działanie” - skrót
Otwiera się poprzedni kanał, ale z większą mocą. Jest Świątynia Serca,
żmudnie wchodzimy do góry. Nasz Duch idzie po schodach dając przykład powagi,
skruchy. Każdy ten stopień to wielość doświadczeń - co umożliwiło mu to kroczenie,
by wejść na górę. Każdy idzie samotnie. Kto tu dotrze nie o własnych siłach, będzie
zawracany, by móc tę drogę przerobić.
Jedna osoba zamieniła się w starca i idzie on do Świątyni Serca, do jej drzwi,
ale umarł ze starości, zniknął. Oznacza to, że gdybyśmy chcieli tu dojść bez pomocy,
nie zdążylibyśmy.
Jesteśmy w Wieczerniku, jest ceremonia, mówią o ceremonii w nas.
Namaszczenie blokuje czakramy z tyłu, dlatego ciemność straciła wpływ na
niszczenie nas i przez ludzi przechodzili z przodu. Te przednie czakramy muszą się
łaczyć z Rzeczywistością. Teraz blokują czakramy z przodu – nie u wszystkich. To
oznacza, że pewne rzeczy nie będą od nas płynąć na zewnątrz, czyli nie będziemy się
łączyć energetycznie – ale też, dzięki temu nic energetycznego do nas nie wejdzie.
Polem komunikacyjnym będą pasma duchowe – czyli duchowa powłoka tutaj się
obecnościowo uaktywni. Następuje na full zamknięcie czakramów do poziomu 6-tego,
natomiast 7-my niczym korona rozszerza się i obejmuje jakby całunem człowieka –
tworzy się białe, duchowe jajo opasujące całego człowieka. Tu nagle jakby
zmieniamy się, nasza ranga, znaczenie, nasz poziom to jakby wkroczyło się do
innego świata, jakbyśmy nagle stali się inni, nie ślepi i głusi w tych przestrzeniach.
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Jezus rozkłada ręce. Stół w tej chwili ma energetyczny, fizyczny, może też
duchowy potencjał, niezniszczalność. Wygląda tak jaby to, co tu zachodziło jest nie
do naruszenia – fundament.
Jakaś część naszej istoty znajduje się w ziemi, jakby to było połączenie. Jezus
pokazuje to, co stało na stole – budowla, świątynne miejsce, u góry jest krzyż, Orin
na szczycie tego krzyża kręci się w nieskończoność i też po bokach tego krzyża kręci
się w nieskończoność, i też po bokach tego krzyża pojawiają się cząsteczki i na dole.
Zaczyna się mocne wirowanie, wibracje, jakby ktoś projektor umieścił - związany z
religią - na poprawne odnajdywanie wątków w religiach. W religiach są nici
prowadzące do Boga, do Ducha, w których są ukryte info mówiące o pewnych
przemianach. Ten projektor będzie uaktywniał te info tak, żeby ci z różnych
kościołów - gdzie jest dążenie do odnalezienia Boga w sobie – by potrafili rozpoznać
iluzję od poprawnych, wartościowych treści.
Jest typowa, szkoleniowa lekcja, jak są nowi. Na koniec patrzymy jak oni
działają i sprawdzamy w jakich są stanach – tak samo robi Jezus. Jezus wzywa nas
do działania. Cztery osoby wyszły z Wieczernika, czują się tu źle, za wysoka dla nich
poprzeczka. Możemy tu działać na dwa sposoby: pierwszy na olbrzyma. Jezus
pokazuje, weź fragment Rzeczywistości, na który chcesz działać jako olbrzym na tej
Ziemi. Wydzierasz ten fragment i kładziesz na stole (tu jest to malutkie). Z tego stołu
idzie promieniowanie, które to przenikało, wiele jest tu zrobione. Jezus chce, by
powiedzieć o co chodzi. Podejść do tego i uaktywnić to – czyli położyć ręce; kody
aktywności są uruchomione w nas i to się tu zostawia. Jezus przesuną to na bok.
Można działać inaczej: nie olbrzym, ale teraz dziecko Ti przyszło, bardzo
czyste, ma 8-9 lat, ale w zachowaniu jest doroślejsze. To dziecko postawiło tu dom z
rodziną, której chce pomóc i wie, że jak to tutaj postawiło, to Jezus będzie w tym
uczestniczył. Jezus przyłożył ręce i to nie poszło na bok, tylko wybuchło i zmiany
poszły w tej Rzeczywistości.
My tez teraz to robimy. Zaufajmy temu co robimy. Zaufajmy, że Jezus tu
pomoże, wtedy obecność Jezusowa będzie w przestrzeni tej zawarta. To co teraz się
robi jest już konkretnym kodem – to dużo znaczy. Działanie jest mocniejsze niż
dotychczas. Ujrzeć to na co chcemy zadziałać, uwierzyć, że stawiając na stole w
Wieczerniku i jak Jezus położy ręce, to się to stanie. My tylko mówimy o co nam tutaj
chodzi. Oddajemy to pod opiekę Jezusowi, choć słychać: Bogu Ojcu na naszym
poziomie, na poziomie duchowym Dziecka Bożego.
Wszystko co dobre się zjednoczyło. Zablokowane czakramy, ale komunikacja
będzie przebiegała przez obszar duchowy.
Cofamy się trochę w czasie do momentu wejścia do Świątyni Serca, my
obserwujemy duszo-ducha, który tu wszedł i był w Wieczerniku. Teraz on wchodzi
przez oszklone drzwi, tam gdzie Duch Święty i Pan Bożych Zastępów mieszka. My
tutaj się odnaleźliśmy. To jest przestrzeń, gdzie dostaje się czysty ludzki Duch - czyli
duszo-człowiek i duszo-duch w tych pasmach przestaje w tej chwili istnieć. Odnaleźć
się tu jako prawowity władca własnej przestrzeni, jako Dziecko Boże. Wszystko
cokolwiek poznaliśmy, wszystkie prawdy i oszustwa, iluzje zostają z tyłu, należą do
świata, który pożegnaliśmy. Tu się budzimy. Tu jest wszystko ludzko doskonałe. Tu
wibracja jest taka, że musimy się do niej dopasować. Jest tu Wszystkomożliwość.
Musimy tym tu nasiąknąć.
Mówią: odbuduj siebie, poczuj, że ty jesteś stąd, że tu zawsze byłeś i że część
nas jest tu zawsze obecna i tego poziomu świadoma. Tylko za czasów duszo-
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człowieka pozbawieni byliśmy możliwości odczytywania tych obszarów. Część naszej
mocy stąd pochodzi. Tu jesteśmy dziećmi Bożymi, ale dorosłymi.
Wracamy do Wieczernika. Mamy uwierzyć we własne siły. Czyli jeśli
uwierzymy, że poziom duchowy nas wspiera w całości i która jest tu, że potrafimy
dzięki temu – bo i Ciało Chrystusowe i Ciało Kosmiczne otwarte – też działać, to
pozostaje ostatni etap, ten u góry: odnalezienia się w najwyższych wymiarach.
Pozostaje obudzenie się pełne w Wieczerniku. Każdy z nas niech w tym Raju czy
makiecie przyszłego Edenu w tej Rzeczywistości, niech tam odnajdzie się, poczuje, że
tam jest, wyjdzie stamtąd do Wieczernika i z tym zapisem możliwości niech tu
znowu, na tym stole, sam zadziała. Czy uzdrawia, czy zmienia przestrzeń, ale niech
zrozumie, że jest potężną Istota Duchową - na tym poziomie jest już obudzony i
zadziałać może. Będzie działał na pewnym poziomie głębi, na poziomie zapisu
Wieczernika. Z większego poziomu głębi rzucamy nasze działanie na poziomy niższe
– czyli tam, gdzie jesteśmy fizycznie obecni. Podpowiedź dla umysłu – on przepuści
wszystko co tutaj będzie się działo: mówimy o umyśle praktycznym, nie ma tu
analitycznego, który akceptuje wszystko to, co służy wykonaniu zadania, realizacji
celów. Umysł praktyczny nie analizuje, wyłapuje magię, jest w stanie
zaakceptować, że to czego nie wie, może zaistnieć.
Mamy tu dwie możliwości:
- albo skoczymy na stół w Wieczerniku, Jezus będzie na nas patrzył i staniemy
się krasnoludkami, które ustawiły na tym stole przestrzeń na którą chcemy
działać - jako makietę wejdą w nią,
- albo uśmiechniemy się do Jezusa i odnajdziemy się w tej Rzeczywistości
wiedząc, że już ta Rzeczywistość tu jest ustawiona na stole Jezusowym.
Ważne jest byśmy zrozumieli, że wibracje z Wieczernika, z tego stołu – a stał tu
zawsze Święty Graal, czyli była aktywna obecność Ducha Świętego – że ta aktywna
obecność wypełnia przestrzeń w której jako czysty Duch znaleźliśmy się. Wtedy do
tych makietek – do tych ludzi, pomieszczeń – wchodzimy niewidoczni, ale Duch jest
tu obecny, to jest narzędzie do działania. Jako Duch podchodzisz do człowieka,
przytkniesz rękę i powiesz: zdrowy, wyczyszczony. Nie ma utrzymywania. Duch
Święty, który jest w Wieczerniku, przenika wszystko to na stole. Zatoczysz ręką koło i
mówisz: przestrzeń wypełniona Duchem Świętym - człowiek odrodzony, relacje
poprawić itd. Duch Święty jest narzędziem, ty działasz, mówisz: „oto jest słowo, oto
jest moc Ducha Świętego i oto jest siła działania”, kości zrośnięte (krótko i na temat).
To jest najwyższe działanie z poziomu duchowego. Wprowadzamy aktywnie Ład
Boży, sprawiedliwość Bożą, obecność Ducha, Obecność Boga.
Uproszczenie dla Zbyszka – działanie, by uwierzył w siebie: otworzył ręce w tej
przestrzeni, dzięki czemu wyznaczył obszar, który miał być objęty działaniem i
trzymając te ręce zostawił te powłokę i wyskoczył z siebie, będąc tym z otwartymi
rękami i obserwując tego, który wyszedł. Był obecny w obu postaciach, mógł
przenosić świadomość do działającego i do tego trzymającego ręce zaznaczające
obszar. Jak wyskoczył z siebie, podszedł do człowieka i… : tu zdrowe, tam zdrowe,
zrobione to i to, podłączenie pod Ducha Świętego i Jezus czuwa.
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„Czemu wam to tak opornie idzie? – bo nie odczuwacie własnej mocy.
Pokażemy wam jak to się robi odczuwając własna moc, jeśli zostaliście dopuszczeni
do tych działań, to i tak prowadzi was Pan Bożych Zastępów. W zależności od
czystości duchowej robi to w mniejszym lub większym stopniu.”
Skoro On nas prowadzi, to ta moc jest w nas budzona. Jesteśmy fizycznym,
niezniszczalnym człowiekiem. Część Pana Bożych Zastępów czyni nas nietykalnymi.
Idziemy do tych ludzi, których chcemy uzdrowić fizycznie, fizycznie ich widząc w
fizycznym świecie. My kosmiczna istota, my coś, co jest hybrydą człowieka i Boga,
chwytamy go (człowieka) za rękę mówiąc: będziesz zdrowy i się poprawisz – bo takie
jest moje życzenie. Idziesz do pomieszczenia w którym jest zło, ręką kreślisz koło i
mówisz: i Bóg zamieszka między nami, lub Jasna Płaszczyzna albo czystka
energetyczna. Czyli my, duchowy terminator wprowadzamy światło wszędzie tam
gdzie go nie było. Tak działa Pan Bożych Zastępów (PBZ), gdzie się zjawia jest w
pełni obecny i świadomy na tym poziomie, wtedy się czuje moc. My nie jesteśmy
pełni obecnościowo na każdym z tych poziomów (trochę się gubimy).
Gdy scentralizujemy nasze powłoki energetyczne, duchowe i wsparcie Pana
Bożych Zastępów, który daje część mocy Boskiej, to my tu stajemy się pełni i potężni
– my fizyczni, i fizycznie wchodzimy w świat i mówimy co ma być. Tak działa Orzeł
Wolności. Jako cząstka PBZ idziemy i działamy, nikt nie może zamknąć przed nami
drzwi, bo nikt nie przeciwstawi się potędze PBZ, a skoro obiecaliśmy być Jego
rycerzem, to Jego wsparcie jest w nas – my emisariusze radości, wolności i szczęścia.
Gdy otwieramy ręce, w naszym sercu jest Świątynia Serca – my wiew zmian.
Wyruszamy działać, z tą mocą uzdrawiamy, przenikamy przez drzwi jak nas nie chcą
wpuścić, nikt nie może nas zatrzymać, idziemy i uzdrawiamy (kości się zrastają, mózg
się regeneruje, sytuacja się poprawia, Wszystkomożliwość). Gdy idziemy, mnóstwo
rzeczy się naprawia. To, co jest w nas, czyli Świątynia Serca i to, co z nami –
Cień PBZ, to jest to, przed czym cofa się ciemność. Rycerz Światłości to nie
tylko mały ognik w Boskim planie, ale przez swoją obecność i świadomość to istota,
która ściąga Cień potężnej Istoty, która wprowadza wszystkie zmiany: Pana Bożych
Zastępów. Dzisiaj zacznie On nam towarzyszyć w naszych działaniach. Pan Zmian
bierze nas pod swoją opiekę. Tam gdzie jesteśmy obecni, w tym obszarze możemy
wprowadzać zmiany. I światło zamieszkało międzzynami – byle to było żywe światło.
Dostaliśmy zapis żywego światła, ale z każdym niewłaściwym słowem, czynem, to
światło niknie. Czystość nasza będzie decydować o tym, ile światła będzie w naszym
działaniu.
Sprawdzić: w ilu% twoja Świątynia Serca, czy połączenie z nią ciebie
wspiera, ile cząstek ciebie jej nie przyjmuje.
Dzisiaj było obudzenie i przejęcie wszystkich naszych cząstek przez nas.
Sprawdzić: ile cząstek z tej całej przestrzeni siebie możemy utracić, a ile w
ogóle tracilimy.
Koniec modlitwy
- Trzon duchowy jest zjednoczony
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- Nie umiemy przekonać umysłu, co do zamknięcia działania. Działasz Duchem
Świętym określiłeś przestrzeń – to jest jak wejście do skarbca. Wszystko działa w
twojej przestrzeni – czyli w skarbcu. Stół w Wieczerniku to wydzielona przestrzeń, nie
można tego zmienić, odczuć to. Tu chodzi o zamknięcie działania.
Modlitwa 4 – „Struktura przestrzenna” – skrót
Kiedy dusza schodzi w ciało, to jak byśmy zstępowali do robota w którym się
poruszamy. Integracja jest tu doskonała i uważamy, że my aciało to jedno.
Wszystko poza robotem jest poruszane za pomocą niewidzialnych nitek, za pomocą
tych nici (mamy je) stykamy się z cała przestrzenią, tworzymy relacje, następuje tu
przepływ info, ciśnień energetycznych, pasma duchowe są składową – po części –
tych nici. Problem w tym, że nici tych nie jest dużo, ich ilość jest zależna od mocy.
Pasma duchowe tworzą coś jak latarniany sygnał, wychodzą z głowy i puszczają
impulsy i przez innych ludzi są odbierane za pomocą centrów, które są w głowie.
Wokół głowy jest okrąg i on emanuje. Inni to odbierają, ale ci z czystym umysłem,
albo obudzeni duchowo. Czysty umysł to nie jest jeszcze obudzenie duchowe, ale w
rtym procesie zaczyna uczestniczyć. Te nici tworzą ze wszystkim sieć, strukturę
przestrzenną, cały czas idzie sygnał. Wszystko leci kierunkowo. Są też myśli ogólne
transmitowane w przestrzeń: żeby było dobrze, żeby świeciło słońce itd. tworzą one
płaszczyznę, którą Góra nazwała kierunkiem tendencji i ruchem przyczyny, to takie
ogólne pragnienie. Kiedy to zaczyna docierać do wszystkich i ludzie się z tym łączą to
zaczynają te treści przyswajać, przyjmować i taka koncepcja powoli wdrażana jest w
życie. Zaczyna się transmisja kierunkowa, zaczyna się tworzenie Rzeczywistości.
Elementy, na które my tu wpływamy: piesek, Zosia itd., te elementy są przy okazji
przebudowywane, przepromieniowywane, tym elementom udzielamy części naszego
DNA, zmieniamy je pod kątem siebie. Jest to konkretna przebudowa i tworzenie
ścieżek losu tym osobom w PTP, bo we współtworzeniu wszystko co posyłamy to
najlepsza reklama samego siebie, u nas wszystko jest propozycją.
Oprócz tych nici włączamy tez pasmo modulacyjne, które zmienia trwałe
elementy. Zauważmy, że jeśli czegoś nie lubimy, to się psuje (mamy skalę
promieniowania czyli stopień niszczenia prawdziwej struktury nie tylko człowieka,
zwierzęcia, ale i nieożywionej materii). W prawo (na skali nr 5) jest dodawanie
nowych wartości. Tu modelowanie jest pod kątem współtworzenia, współodczuwania
i wspólnego szczęścia.
Ta struktura przestrzenna jest częścią istoty ludzkiej, to jest nasze ciało
przestrzenne. Ciało egzystencjalne czyli część umysłu, część naszej luźnej mocy
energetycznej, to kopia energetyczna nas samych – ona nieżle w tej przestrzeni
działa. Jest też ciało duchowe i ono na tę strukturę wpływa, tworzy coś w rodzaju
zawiesiny, mgły. Czyli wchodzimy w ogląd tego, co jest z poziomu duchowego, ta
siatka jest jeszcze drobniejsza. Okazuje się, że częścią tej struktury przestrzennej,
typowo energetycznej, która wpływa na fizyczność jest tu struktura przestrzenna –
nazywają to Mama. Jak jesteśmy mali czujemy obecność matki, jako dorośli czujemy
obecność Ducha Świętego czyli Matki Boskiej, takiej Siły Opiekuńczej i mimo
wszystko – nie wiedząc czemu – to „Coś” w nas zostaje, jest w nas ugruntowane,
choć umysł temu przeczy, czujemy obecność tego „Czegoś”. Jest to obecność nas
samych, czyli te strukturę przestrzenną, energetyczną wypełnia cząstka nasza
osobista, mówimy Ci o osobowości Ducha Świętego, którą nazywamy Chrystusem.
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Ciało Chrystusowe też jest tu obecne, z poziomu Ducha przenika i potrafi na
wszystko wpływać, ale trzeba być w Duchu obudzonym lub mieć błogosławieństwo
Boże – czyli technikami pomocniczymi umieć też tkać strukturę przestrzenną, albo
wypełniać ja Duchem. Gdy Chrystus pokazuje się w przestrzeni jest aktywny, On
łagodzi wszystko, harmonizuje te wszystkie pasma.
Pokazują człowieka od którego płyną nici i oplatają wszystkich o których
myślimy. Wiązek (nici) jest niedużo, jak nie jesteśmy mocni, to i wiązek nie jest dużo,
to nie wystarcza na wszystkie nasze cele, dlatego musimy te cele okroić (nie rzucamy
się z motyka na słońce), chyba, że zaczynamy manipulować za pomocą osób drugich
– wtedy nici chcą ich podporządkować, urobić, jak włącza się to duchowe ciało
przestrzenne, to mleko sprawia, że te nici stają się harmonijne. To, co ktoś chce, by
do nas wpływało, powoli zamiera, dociera do nas tylko informacyjnie. Przez blokadę
przednich czakramów będziemy odbierać info z przestrzeni duchowej. Przez czakramy
z przodu możemy wpływać na Rzeczywistość, na ludzi, ale i przez nie można nami
manipulować, na nas wpływać. Czakramy tyłu sprawiły, że świat cały, energetyczny
potrafił na nas wpływać i nami kierować. To zostało zablokowane przy pierwszym
namaszczeniu - podczas każdych warsztatów tak się dzieje. Wczoraj była blokada z
przodu. Teraz te czakramy są czynne tylko informacyjnie (dzięki Chrystusowi).
Przestajemy podlegać iluzji innych osób. Programowanie niskowibracyjne
innych osób do nas nie dociera (pada przed nami). Niskowibracyjne wpływy niszczą
komórki fizyczne, ciało się szybciej starzeje. Jest jeszcze ektoplazma, która łaczy
duszę z ciałem fizycznym. Uderzenie w nią sprawia, że ciało potrafi być poza nasza
kontrolą. W ten sposób ludzie, którzy potrafią to robić, likwidują ból, odcinają duszę
od ciała, ciało dalej odczuwa ból, ale my go nie odczuwamy. Jest uderzenie też
energetyczne w duszę – nie te emocje, nie te myśli, my się zmieniamy, zmienia się
postawa. Jest też wpływanie i programowanie całej przestrzeni, w rodzinie zaczyna
się źle dziać itd.
To co się teraz dzieje, to jest też uaktywnienie żywego Światła w nas. Dzięki
temu, ta struktura przestrzenna zaczyna łagodzić wszystko, wygłaszać to co
negatywnie do nas napływa. Ale broń Boże, byś otworzył ty w sobie negatyw i
posłał podporządkowującą kogoś wiązkę! Otwierasz wtedy kanał. Tu akurat ta
nić, która cię z kimś łączy - a ty nad sobą pracujesz - to ta nić, która cię łączy z
drugim, negatywnym człowiekiem, zaraz jest przez niego wykorzystywana. To jak
otwarcie bramy w murze obronnym i pochód wrogich energii w ciebie wnika.
Działa to pieknie wtedy, jak kochasz świat, kiedy z ciebie nie płynie negatywna
myśl, słowo, ani drugiego człowieka nie chcesz skrzywdzić. Wtedy ta duchowa
struktura przestrzenna jest prawdziwa nasza obroną i wtedy, gdziekolwiek
wejdziemy, nie musimy się bać, negatywy w drugim człowieku są blokowane, choc
mu się wydaje, że na nas wpływa. Dopływają do nas tylko info o tych stanach.
Koniec modlitwy
To jest to samo co z Dziuplą, ze wszystkim innym, to są potężne narzędzia,
które obronią prawych. Tarczę dostajesz (a nie miecz do odrąbywania głów innym)
ale działa w tych, którzy mieczem nie odrąbują głów innym.
Jeśli w nienawiści mówię z siłą i to jest prawdziwe i szczere, to ja podpisuje
cyrograf. Ta siła wszędzie jest obecna, szara strefa, to info przechodzi. Każdy ma
takie cyrografy (co podpisane nie skasuje, ale przeważy). U nas są umowy, a tam
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cyrografy. Ale my mówimy nie o chwilowej słabości, to jest co innego, wtedy
zmanipulowany, opętany (sprowadzony), to się to nie liczy. Liczy się to, co jest
rdzenne, zwyrodniałe w nas, nie z przymuszenia z manipulacji. Jak jest cyrograf
podpisany, oni mają prawo do działań. Tak naprawdę (poza umysłem) to SA
skomplikowane powiązania z siłami, które prosiliśmy o wsparcie. Jest mamienie i
kuszenie, zwodzenie (mamienie i zwodzenie to elementy kuszenia). Podpisanie
cyrografu oznacza, że dają zezwolenie na wpływanie na moje myśli, emocje, na
strukturę przestrzenną. Dlatego tyle rzeczy w życiu nie wychodzi.
Klątwy nie rzucisz na drugiego człowieka jak on nie jest winien (nie tylko w tej
sprawie), ale może wykorzystać pasmo z przeszłości (negatywne działanie).
Jak się boję, mam lęki to jest co innego, wtedy mówimy o programowaniu się
samemu, to są te wiązki, wpływają na nas, to jest samourok, to jest trup czy w ogóle
negatywna praca nad sobą. Lęk – taki stan duchowy, sprawia, że na poziomie
energetycznym tworzymy pasma strachu, wibracja ta cały czas działa. Jak się włącza
strach, on się cieniem wszędzie na całości kładzie. To jest stan energetyczny.
Pojawia się w nas czasami echo tego, co nas kształtowało, te nawyki, czucie
jak ten mechanizm działa, choć sobie go nie uświadamiamy, gdybyśmy od dziecka w
Jasnej Strefie byli wychowani, to by tego nie było.
Jak kogoś urabiamy pod siebie, to przepływa część naszej istoty, modulujemy
ją. Nie programowo tylko, ale i przebudowujemy i DNA i inne. Dlatego właściciel
staje się do psa podobny, czy odwrotnie.
Możliwość kodowania mężczyzny 20%, kobiety 80%, to czym dominuje
mężczyzna – brutalną siłą fizyczną i zwyrodniałą energetyką.
SKALA 23 musi być przez nas wykorzystywana, trzeba znać jej sens. To co jest
w głowie, jest zawsze wykorzystywane do tego, by nam podpowiedzieć jak to
wygląda po drugiej stronie i czego Oni chcą (jak w kinie niemym). Tak jest ze
wszystkim, ze wszystkimi sygnałami napływającymi bez przerwy do nas. Na tej skali
mamy sprawdzić, czy to co się dzieje, to co sobie w głowie wyobrażamy, bo to jest
wyobraźnia, umiejętność zestawiania tych elementów i z tego taki, a nie inny
wniosek wypływa, czy kieruje tym umysł i jest wtedy poziom 3-ci, 4-ty – tu włacza
się umysł czysty (ale to są ciągle przestrzenie energetyczne) jak widzeniem steruje
poziom 2-gi, to jest dramat, bo to jest świat emocjonalny, to potrzeby nasze
wpływają na umysł, na rodzaj myśli. Z takim człowiekiem nie ma co się zadawać, bo
to problem, oni sobie nie radzą. Ludzie psychiczni mają jeszcze gorzej, bo nawet 1-ka
czyli ciało fizyczne potrafi na nich wpływać. Poczuje ból i widzi cuda, to potrzeba
niskich wibracji, musi cierpieć, oczekuje litości. Od poziomu 7-9 jest już czysty astral,
to świat naszych dusz, to nie z poziomu ducha – czyli tego kto nas prowadzi i
tłumaczy, tylko wejdzie się w bezpośredni kontakt z istotami, które tam są. Czyli nie
wchodzisz do światów astralnych jako do przestrzeni, tylko bezpośrednio łaczysz się z
takim człowiekiem, on jest tak samo niedoskonały jakby i tutaj był, tam jest wszystko
sztuczne, przepromieniowane po to, żeby człowiek w iluzyjnej zabawkowej krainie
przetrzymał czas na powrót na Ziemię. Jak wchodzisz do niego, do głowy, on jest
takim, jakim był. To nie niebo, to poczekalnia astralna. Jak jesteś powyżej 9 to
łączysz się nie z duszą, ale Duchem, który ją prowadzi.
Sprawdzić: z jakiego poziomu są nasze info
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Piątka (5-ty poziom) to jest niski Astral, tu lecą opętania. Niech ta siła zacznie
sterować procesem myślenia to jest dramat, taki człowiek jest niebezpieczny. Na
początku tworzą iluzję i jest pięknie, powoli wpadamy w pułapkę, szczególnietam
gdzie jest ezoteryka i przez nas łapia następnych. My jesteśmy nasyceni, bo mieliśmy
chore, nieludzkie potrzeby, a oni robią swoje.
Powyżej „9-tki” nie właczymy emocji, czyli niskich wibracji.
Miasto ORIN jest po części energetycznym, bo inaczej by się tam nie weszło,
ale już pokoje są duchowe i gdyby człowiek nad sobą pracował, to jednak bez
podłączenia nie mógłby tam wejść (tam można wejść tylko czystym). Można wejść
do Miasta ORIN i widzieć to samo z poziomu duchowego i z poziomu umysłu – tych
pragnień i potrzeb.
Umysł bazuje na informacjach tu dostępnych. Natomiast Duch bazuje na
głębszym oglądzie – z góry widzi lepiej, podpowiada. Umysł zakłada po
doświadczeniu.
Do Świątyni Serca też wchodzić z tego wyższego, duchowego poziomu.
Jak jesteśmy na poziomie duchowym to włączamy widzenie w tych obszarach,
tam już się włącza też częściowo Jaźń.
Po drugiej stronie nie ma takich norm jak u nas, to co tu uważamy za moralnie
poprawne, tam nie istnieje. Tam istnieje coś takiego jak etyka, wszystko jest piękne,
byle nie uraziło drugiego człowieka. Tam się śmieją ze zmarłych z pogrzebu itd. te
parametry sprawdzamy pod kątem kontaktu z naszymi przestrzeniami duchowymi (są
tacy co wchodzą po drugiej stronie).
Tu jest tak, że dzięki temu, że pootwierały się duchowe struktury przestrzenne
(przy okazji) to tak, jakby odpowiedzialność za nas spadła ze Zbyszka. Ta pomoc,
która obciążała Zbyszka została przejęta przez Świątynię Serca, taryfy ulgowej nie
ma. Jest znacznie większa pomoc, ale przy okazji jest tez uczciwość, która jest
fundamentem zmian. To znaczy, że osoby, które nie są w dobru, nie bęą działać,
straciły wczoraj wszystkie działania, wszystko cokolwiek przyszło. Góra uznała, że nie
będzie to wykorzystywane do prywaty, po to, żeby zabijać to słowo, które przekazują
– około 30% osób. Czyli te osoby będą mogły to robić jak popracują nad sobą i nie
będzie w nich zła, tylko będzie dobro, wystarczy 1 % dobra, by to było. Dobro –
mówimy tu już o wejściu pewnych cząstek Boskich, bo Duch nie odczuwa pełni dobra
stara się być dobry, ale my mówimy o stanie takim, jaki jest stan Jezusowy. Jezus w
Dobru był w 40%, Zeus w 90%, a totalnie niszczy światy, jak chce. Wprowadza Ład
Boży, bo wszyscy musza fajnie żyć.
Wiele osób dobrze działa, mówi, że ma fajne myśli i dzięki temu pomaga
innym, ale jak ja to włącza się wyrachowanie – to pomagam, bo mam korzyść, a nie
po to, by było drugiemu człowiekowi dobrze, to jest zło, zło w człowieku. Ono nie
bije w innych, ale mnie znieprawia, trzyma mnie w zwyrodnieniu. Wtedy pojawia się
wyrachowanie, wtedy pojawia się atak moralny i możemy to odpowiednio sprawdzić.
Mamy tu 2 obrazki:
- Rolnik orze, spieszy się, by zdążyć przed mrozami, przy okazji zgniecie
robaka, dżdżownicę itd., ze zmęczenia nie zwraca uwagi na gniazdo ptaka –
czy to jest zły człowiek? Nie. I choć naniszczył, ale ile dobra będzie tego co
on robi. Mnóstwo ptaków skorzysta z tego ziarna itd.
- drugi człowiek pomaga Kowalskiemu sadzić truskawki itd., ale pomagając mu
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okradł innych z narzędzi, poniszczył komuś płot itd. naniszczył 70-% a 30%
komuś pomógł. Tu mówimy o wyrachowaniu, robimy, bo będziemy z tego
mieli korzyść, a nie, że komuś pomożemy.
To czasami jest ukryte, ta prawda o mnie, że ja nawet sobie nie uświadamiam,
że tak naprawdę chcę wykorzystać. Niektórzy tak mają, wchodzą w iluzję samego
siebie. To można sprawdzić, w ilu % sieją zło – bo moduluje cię, zmienia DNA,
zmienia przeznaczenie itd. bo chce osiągnąć swoje, to jest złe, choć na pozór pięknie
wygląda. Jak nie ma 1% dobra, nie ma działań duchowych, wszystkie są odcięte, nie
wyczyścimy człowieka, nie skasujemy przestrzeni, nic. Pare osób nauczy się, bo
wykorzystało tę wiedzę tylko dla prywaty, dla egoizmu, a na dodatek te osoby
tłumiły, doprowadzały do tego, by dławić to i by nie wyszło to na zewnątrz. To
zostało odebrane. Natomiast działanie energetyczne – bo my jesteśmy duszoczłowiekiem – to takie ma, jak ma, ale tym węzłów karmicznych nie ściągnie się. To
zło możemy też sprawdzić jako występowanie przeciwko drugiemu człowiekowi. Jak
występuje przeciwko drugiemu człowiekowi – to co tu mówić o reszcie. Sprawdzenie
jest po to, żeby jak najszybciej podjąć prace nad sobą, bo jak podejmie, zmieni się
na trwałe – to będzie OK.
U wielu osób jest zero i zero – i te osoby mają full działania uruchomione –
czyli Góra wie, że one przepracowuja coś. Jak Góra wie, że ktoś nad soba pracuje,
wszystko utrzymuje i otwiera. Dopiero jak człowiek się cofa i na stałe znieprawia, to
umierało. Jak jest zero, to nie jest ważne ile będziemy pracować, byle starać się
zmienić, byle pamiętać o Bogu, o drugim świecie, o tym, że mamy być tu lepsi, czyli
cały czas nakręcamy się w tej pozytywnej spirali, wtedy jest OK. Widzieć zawsze
szklankę pełną.
To nie jest kara, to my się blokujemy, zamykamy drogę do wsparcia, które jest
w Świątyni Serca.
Namaszczenie z tyłu czakr sprawia, że niektóre osoby nie będą mogły w złu
działać jak dotychczas. Dotychczas było to łatwiejsze, dltego, że Duch mógł sytuacje
kontrolować. Duch to ciągle osobowość czyli mimo wszystko staramy się zrobić tak,
by było dobrze dla innych, ale dla nas też. Kiedy się włączył 13-ty Promień, nie ma
nas, są tylko wszyscy. Nie ma tak: niech będzie dobrze i swój ogródek pielę. Jest
całość, to jest ten ogródek. Wtedy Duch nie ma znaczenia i to co przyszło, to
przyszły blokady z poziomu Ducha – czyli podniesienie kryteriów. Średnio jest 50%
zła w człowieku, więc zero, zero to dobrze. Te osoby, które tu maja największe zło,
nie maja nałożonej maski na siebie. Doskonale wiedzą co robią. To jest podpowiedź
(tylko i wyłącznie), że ciągle ta przemiana nie jest taka wysoka, nie idzie takim
tempem jak byśmy chcieli. Ważne jest, że możemy działać, a więc ktoś, kto zakłada,
że będzie tym szedł i nie odstąpi, naprawdę już może nieźle działać. Podali też
specyficzną skalę do uzdrawiania, ale nie ma jej jak skopiować (będzie na stronie).
Tu jak jest zstąpienie Ducha, strzałka jest do góry. Schodzący jest z tych
obszarów. Zstępujący jest z PozaRzeczywistości - czyli pasmo Boskie niby schodzi, ale
i tak tam jest. Natomiast tam, gdzie działa całość to strzałka w dół, to i tak jest na
dole, czyli całość jest ciągle i tak obecna, to co nagórze jest tu przejawione tylko
przed nami ukryte, jak nie jesteśmy obecni we wszystkich pasmach. Są siły
człowiecze, potem siły energetyczne i dopiero Siły Boskie się włączają, ale Boskie
praktycznie niewiele dają. Dopiero jak Siła Całości się włącza - Siła Całości Jednostki
jest mocniejsza nawet jak się włącza Promień Boski, ale można to zrozumieć - bo
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wtedy w Sile Całości jest i Boski i duchowy i energetyczny, czyli Całość. Dopiero jak
jest udział 13-tego Promienia, to przy 60% pojawia się pierwsza cząstka
materializacyjna. Na tych skalach, które mamy wszystko jest oczywiste, ale nie do
końca jesteśmy pewni.
My w obszarze w którym działamy, to tylko w 40% siebie znamy. Ale 60% nas
się włacza, coś, czego nie znamy dzisiaj już wiemy – ciało przestrzenne – i jest już
50%, ale 50% jeszcze nie znamy, jak działamy to wiemy, że to i my działamy i
nieznane nasze cząstki, a one są wszędzie obecne i także w tym człowieku. Chrystus
to jest osobowa cząstka, osobowa nasza – ale u każdego się ona Chrystus nazywa.
Czyli jak ktoś przyjmuje chrzest – ale się obudził w całości – to się nazywa: ZuziaChrystus, Zbyszek-Chrystus itd., czyli rozumie, że na poziomie poziomie ciała
kosmicznego i duchowego jest zlany z całością. Osobowy, ale wspólny, wspólny to
Duch Święty. Jak działamy, to wiemy, że i tak tam jesteśmy tylko pozwalamy, by to
się stało – ale wola musi być. Jak ktoś ma wątpliwości, to niech sobie przypomni, że
działa także ta jego część, której nie widzi, a ona na pewno jest skuteczniejsza od
machania rękami fizycznymi, bo skoro tam jeszcze tego nie odszukaliśmy – to jaki
musi być tu poziom głębi.
Działanie na osobę X – odczyty:
- jest z partnerem, Góra jest przeciwna temu związkowi, na razie jest dobrze i
mają to testować, ważne jest tu doświadczanie.
- ogólne osłabienie – mocy nie ma, energetyka „siadła” w 50%, energia
komórkowa w 60%, ona czuje się chora, stan zdrowia 80% w całości,
psychika niepoprawnie działa w 10%, czyli to poziom, gdy już mi się tak
walczyć w życiu nie chce, ciągle funkcjonuje, ale walczyć nie chce. Problemem
jest uwalone ciało egzystencjalne i struktury przestrzenne. Jak to jest
uwalone, wtedy czujemy, że czegoś nie zrobimy, czyli jak przychodzi do
marzeń, planów jest OK., ale jak przychodzi do wcielenia ich w życie, czuje, że
nie może.
To się zaczęło 5 lat temu i to jest nawiedzenie ludzką energią, która jest w niej
w 30% i ja modeluje, zmienia jej DNA fizyczne w 5%, energetycznie w 15%,
duchowe nie działa i przestrzenne w 30%. Działa na nią forma uroku, od
jakiejś koleżanki. Tam gdzie mieszka, przekroczone normy energetyczne, 20%
to standard. Dwukrotnie przekroczony silny zapis emocji (albo wprowadzili się
tam gdzie to się dzieje, albo żyją tak emocjonalnie) że śmieci są w ścianach i
na nich promieniują. Działając trzeba zmienić całą przestrzeń.
Jak wchodzisz z żywym światłem, to widzisz człowieka czyli ciało fizyczne jako
węzełek, do którego są podpięte różne powłoki, różne nici – nawet to czego
nie wiesz, ciało przestrzenne, przestrzeń fizyczna w której ona mieszka też,
tam musi być wprowadzona Jasna Płaszczyzna. Działasz na Całość, na Ducha,
na duszę i przestrzeń fizyczną.
Na Ducha już można w 10% działać – czyli pewne pasma tworzyć. Kasujesz
wszystko, wszystko uzdrawiasz, tylko mówisz, samo się będzie dziać.
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Po działaniu:
- lekka poprawa do 2 dni, całkowicie do siebie dojdzie do 2 tygodni. Wszystko
wyczyszczone, odbudowane struktury i ciało egzystencjalne – w większym stopniu niż
były, coś zostało naddane, życie się jej w wyraźnie poprawi.
Jak przy dobroci ma się zero, zero działanie jest dokładnie to samo – to jest
podpowiedź taka, że już człowiek programowo zaczął nad sobą pracować, żeby nie
być złym, ale do końca mu to nie wychodzi. Niemniej jest to taki poziom, kiedy Góra
to w pełni akceptuje i wspiera i w działaniu, w pracy nad sobą itd. czyli Przewodnicy,
Opiekun są zadowoleni, aktywni, ale to początek duchowej drogi.
Jakbys się znieprawił to utracisz to, przypadek może zdecydować o tym. Cały
czas jesteśmy testowani, są próby, czy Prawda i Ład Boży jest ważniejszy od tego czy
będziesz brylował i miał na chleb. Nie mam na chleb to idę oszukam itd lub jak się
dorobię, będę uczciwy. Zawsze mamy prawo zwrócić się do Boga, ale to może się tak
w człowieku ugruntować, że podpowiedzą: nie dasz rady. Jak jest zero na zero to
jest nieźle i tylko pracować tak, żeby to wszystko już było trwałą wartością. Ale „Oni”
to też jest część nas - po Duchu, po wszystkim – czyli Świątynia jest w nas, to jest
część naszego Duchowego Świata , który tez przestrzennie do nas należy, bo jak
ciało Kosmiczne to i Planety w sobie zawiera. Będziemy to wiedzieć jak to odczuć, jak
się na tym poziomie znajdziemy, ale już z tego ciała korzystamy (minerały ściągamy),
to się zaczyna.
Osoba Y:
Jest wycinana, jest z nią źle, ma łamane myślenie, nie jest sobą, agresywna,
nawiedzenie zewnętrzne pełne oraz w sobie 30-to %. Te siły sterują 10%
myśli i od 10% -50% emocjami. Nie jest sobą. Trzeba całkowicie ja odrodzić:
łącznie z jej przestrzenią. Żywe Światło wtykasz we wszystkie jej cząstki,
musisz odrodzić wszystko co do niej należy.
Osoba Z:
Mózg działa w 20%, jego poprawność fizyczna 60%,
- działa się totalnie na osobę, na przestrzeń, na całość. Udało się zrobić 40%,
za tydzień powtórzyć znowu (potrzebne 3-4 działania)

Modlitwa 5 – „Krew Duchowa” – skrót
Przyszły 2 duże postaci, patrzą na rzeczy, które mają być podłączone:
Dziuple i inne. Unoszą się, zwiewne, mijają Świątynie Serca, idą dalej i nagle
to wybucha niczym zimne ognie i spada przybierając już barwy, jak Duchowa
Krew. Cos się tworzy, to nie znika. My nie możemy być pod to podłączeni.
Przestrzeń jest też jakby obca dla tych pseudokrwinek. Wbiło się to w kogoś w
nas w czoło, w brzuch. Robią to też z innymi, tworząc takie kokony. Objęło to
osoby z niekorzystnymi parametrami, idzie do nich wsparcie, by się
przemieniały. To obszar dla nas niedostępny (jakby). Zbyszek usłyszał, że ma
poprosić o transfuzję – czyli to jest bardzo korzystne. Jest to oddzielny
fragment Rzeczywistości – nam jakby nieznany. Ta Duchowa Krew, która tu
wchodzi to jest jakby poza zasięgiem i Świątyni Serca i tych co tam są i to
wychodzi po ściankach. Dziupla to dwie plansze, ale tworzy ona jakby trąbę
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powietrzną prostopadła do ziemi i ona na nas bije. To po tych ściankach
wylatuje. To jakby inny. Oddzielny, nieznany nam element o sobie stanowiący
i po swojemu działający (ta, ani tamta strona nic do tego nie ma), czyli jakis
nowy obszar. Jak się będzie stać przed Dziuplą to też można poprosić
o transfuzję – to oznacza zmianę. To jak u chorego po przetoczeniu krwi
np. wirus zniknął. Ta transfuzja może czasami całkowicie człowieka
przemienić, ale czasami – pokazują – to jest tylko czasowe, bo wirus lokalizuje
się też w innych narządach i stamtąd znowu przenika do krwi. Wtedy
potrzebna jest jeszcze pewna praca nad sobą. Czasami potrzebne jest coś w
rodzaju śmierci duchowej. Czasem trzeba jeszcze trochę nawet bolesnego
wysiłku, by ta duchowa krew mogła przeniknąć całe ciało fizyczne – a więc
Duchowa Krew przenika nie tylko ciało fizyczne, ale wszystko co do człowieka
należy. Ona obejmuje przestrzeń duchową (Duchowa Krew) a więc samo jej
widzenie, samo jej powstanie może jest nawet w PozaRzeczywistości, albo
program z PozaRzeczywistości to uruchamia (chyba o to chodzi). Niemniej ona
już obejmuje przestrzenie duchowe , a więc nie tylko energetyka i ciało
fizyczne, to, co znane nam i nieznane ale na dodatek Duch, a osoby które nad
sobą nie pracują są chore duchowo, usprawiedliwiają się sądząc, że z nimi jest
wszystko dobrze, a myśl, słowo i czyn są wynaturzone, fałszywość, obłuda,
maska nałożona przeciwko innym ludziom – choroba duchowa. Tacy są
wszędzie, także wśród nas. Dzięki za wszystko i temu zastrzykowi krwi będą
mogli się obudzić, także na poziomie duchowym. Dotychczas nie było tu
wejścia, trzeba było silnie to przepracowywać. Byłoby to spore ułatwienie, ale
– pokazują – trzeba czasami boleśnie to wesprzeć (przeciąć ramię). To
przecięcie ramienia świadczy o tym, że ten człowiek jeszcze czasami musi
dokonać wyboru, wysiłku, musi pozbyć się starej, zalegającej w nim struktury,
by krew duchowa mogła wszędzie dotrzeć, jeśli utrzymujemy stare potrzeby i
zmienić się nie chcemy, nie rozetniemy ramienia tam gdzie zagnieździła się
brudna, szkodliwa, zarażona krew.
Jeśli chodzi o transfuzję, to pokazali korytarz w Świątyni Serca i jak się
tam wchodzi, to w ogóle nas nie widać, jest jakaś tylko dziwna forma, tu nie
ma obecności i świadomości, to jest część nas i to wyparowało do góry (jakby
chmura). Oprócz obecności i świadomości jest jeszcze coś innego, jakaś inna
powłoka(i) w nieznany nam sposób funkcjonująca i nie jesteśmy w stanie tego
poznać za pomocą przeniesienia tam obecności i świadomości. Pokazuja tylko,
że coś się dzieje. Skoro jesteśmy w Świątyni Serca, wiec trzeba temu zaufać i
poprosić o transfuzję – czyli przeszczep duchowej krwi. Nauczyć się tego, że to
co robimy, robimy pod okiem Opiekuna, on dyryguje czy jest to nam
potrzebne czy tez nie. Zbyszka może coś opętać i możemy wpaść w pułapkę,
ale zawsze czuwa nad nami nasza osobista Wyższa Siła i jak przepuszcza
działanie, to jest OK. Pamiętajmy , że mnóstwo ludzi wciąga w inicjację w
modlitwie na poziomie 3-cim, nawet 2-gim, najwyżej 4-tym i ludzie wpadają w
pułapki, są programowani, podpisują umowy i jest po nich, są zamknięci. To
są ezoterycy, to są ludzie kościelni, zaprogramowańce tracą wolność wyboru,
świadomość rzeczywistości, tracą pojęcie o własnej wartości. To samo jest z
jasnosłowiem. Wiele osób może pięknie mówić o banialukach. Jasnosłowie czyli słuchac można tylko tego, co przychodzi z Góry, z poziomu duchowego,
albo ludzi, którzy przemawiają duchowo, to jest wartość. I normalni czasami
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ciekawie mówią, dostarczają info, które tłumaczą nasz świat. Natomiast
jasnosłowie, oprócz tłumaczenia, wiąże nas energetycznie, duchowo z tym
tłumaczeniem zespaja, to się staje wartością trwała. Trzeba też sprawdzać
tych ludzi, zawsze cokolwiek jest – cenzor, Opiekun. Teraz jest to samo.
Ostatnio dzwoniła osoba, która dostała „piękne prezenty z Góry” i zaczęła tymi
prezentami wszystkich obdzielać – no i 2 osoby już odpadły, tak zostały
„uroczyście obdarowane”, tak zostały skrzywione, że nie ma już pracy nad
sobą.
Kto czuje i cenzor zezwala, pozwólcie na tę transfuzję. Przypuszczalnie
chodzi o ugruntowanie nas w czymś, umożliwienie lepszej pracy nad sobą.
Pokazują scenę: mężczyźnie mięśnie zaczynają rosnąć, kobieta szczupleje,
włosy jej gęstnieją – czyli jest podpowiedź, że to jest jakościowa zmiana, taki
przeskok, tyczy się to całości, nie tylko ciała fizycznego. Czyli ta Duchowa
Krew umożliwia wejście pełniejsze, aktywniejsze Ducha w nasze
życie i już nasza wyższa cząstka będzie bardziej na to wszystko wpływać. Jest
to możliwe wtedy, kiedy potrzeby nami nie rządzą. Rządzą tobą potrzeby:
palenie, wywyższanie się – Duch nie wejdzie, odsuwasz potrzeby, wchodzi
Duch, zanikają tamte potrzeby.
Jeśli można to w tej chwili zrobić i Duch w nas może funkcjonować, to
niech się to włączy, żebyśmy panowali nad myśleniem, emocjami i Nd swoimi
wyborami. Niech się to dzieje. Jak to może nas uszlachetnić, pozwolić sobie na
ten eksperyment.
To wygląda tak jakby się wbiło mnóstwo haczyków z przodu w skórę i
teraz na tych haczykach unoszą nas do góry, skóra zerwała się z człowieka,
poszła do góry, a człowiek spadł w dół, ale już zadowolony, jakby się nagle
obudził. On już wie, że coś go krępującego, niczym stalowe ubranie, skóra
była metalem, nie mogło do nas dojść, teraz to zniknęło, człowiek jest sobą.
To jak przed końcem hibernacji go budzą, to od razu zmieniają genetykę po
to, żeby zaadaptował się do tych warunków (robi się to z człowiekiem na
koniec lotu, bo nie wiadomo czy statek nie wróci). Czyli to co się dzieje
sprawia, że ten człowiek zaczyna budzić się w parametrach w możliwościach,
które decydują o egzystencji na tej nowej planecie.
To samo jest teraz z nami. Zaczyna się nowy rozdział, zaczyna się
odtwarzanie czegoś. Widać taką nakładkę, ręka fizyczna a do niej próbuje się
dopasować ręka duchowa, to się zespaja, czujemy, że to co dotychczas z dłoni
nam wypływało, całych nas przenika. To co się dzieje buduje całych nas,
duchowy człowiek przenika nas całych. Pozwólmy, by to się stało, na tę formę
metamorfozy (z poczwarki w motyla). Poprawnie to się nazywa
zadośćuczynienie sobie. Zadośćuczynienie sobie polega na tym, że
zaczęliśmy rozumieć ten błąd (np. nie korzystanie z lewej ręki) pojęliśmy, że
podjęta kiedyś przez nas decyzja była błędna (zawiązanie ręki), że byliśmy pod
urokiem innych ludzi, systemu i teraz zadośćuczynimy sobie, budzimy się w
poprawnym widzeniu, poprawnym rozumieniu sytuacji i chcemy, by lewa ręka
stała się taka jak prawa. W przenośni można to nazwać metamorfozą, to teraz
zachodzi, to zadośćuczynienie sobie, odtwarzanie tego, co w nas już dawno
powinno poprawnie funkcjonować.
Jest łagodność, będziemy żywi, ekspresyjni, ale łagodni. Łagodność to
duchowy stan.
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Nagle świat zewnętrzny a my, to jedno i to samo, znika granica nas
oddzielająca. Jestem wszędzie, a to wszędzie jest mną. Nie ma lęku, że idę w
coś nowego, wszystko jest swoje, nie ma rozdzielenia. Dzięki Łagodności czuje
się wszędzie jak u siebie w domu. Wszystko staje się naszym domem.
Jak ta skóra została ściągnięta to Duch spadł i wchodził w ciała i
pokazywał, że to się jednoczy. Już nie dusza rządziła ciałem, ale Duch
przenikał wszystko, ze swoimi prawami zasadami. Pierwszą jego cechą była
rozszerzalność, bo Duch jest wszędzie, bo korzysta z pola powszechnego,
korzysta z Ducha Świętego, w Niego jest wpisany. Duch Święty jest wszędzie,
wszystko tworzy, z Niego wszystko powstało. Skończyło się napięcie przed
nieznanym, przed ryzykiem.
ŁAGODNOŚĆ jest jednym z atrybutów obecności, aktywnej obecności
Ducha w nas. Jest to też zjednoczenie z przestrzenią. To co się dzieje, to
duchowa aktywacja, metamorfoza. Pojawia się zadowolenie. Jak jest się w tym
stanie, jak Duch się objawia, jest się wszędzie – to jest się zadowolonym. Jak
jesteś zadowolony, nie ma w Tobie napięcia. Po zejściu Ducha zaczyna nam
towarzyszyć zadowolenie i łagodność. Powoli będzie się w nas budzić mała
Wszystkomożliwość – czyli pojęcie, że w swojej przestrzeni dużo więcej
będziemy mogli. Łagodność to jest forma działania, spokój jest to stan
wyciszenia. Nagle człowiek budzi się i już wie, że już więcej może niż mógł i
to było możliwe Dzięki za wszystko i temu, że obudził wyższe pasma duchowe
swoje, a wiec i sięgał po większą swoją moc.
Skoro pojawiła się mała Wszystkomożliwość, to nie trzeba już innych
ludzi ograniczać, oszukiwać, być fałszywym, nie trzeba udawać, że jest
inaczej, by na nich pasożytować, podporządkowywać sobie, nagle nie musimy
tego robić. Możemy sami na wszystko zapracować. Pojawiło się słowo:
wdzięczność. Nagle cieszymy się, że inni są, jesteśmy wdzięczni za to co
jest, to tylko trzeba powoli zmienić, ale w innych. Nagle jest dobrze, nagle ten
świat, choc jest do zmiany (paskudny), ale nasze widzenie tu, nasza obecność
w tym świecie jest normalna i wdzięczni jesteśmy za to, że możemy poprawnie
to ujrzeć i powoli wprowadzić zmiany. Te zmiany są programowe i bardzo
proste. Wdzięczność Bogu za to, że możemy wprowadzać zmiany, że nie
trafiliśmy do piekła, gdzie jesteśmy niewolnikami własnych potrzeb. Tu ciągle
możemy zacząć kontrolować myśli i emocje, odnaleźć się właściwie w świecie.
Jest wdzięczność – taki stan, podziękowanie, że się jest i można z
wszystkomożliwości korzystać, że możemy ciągle reżyserować nasze życie, że
nie musimy być marionetką, ale to jest poziom doskonałego aktora , który jest
tak biegły w sztuce własnego życia, iż zapragnął być scenarzystą i reżyserem
jednocześnie, nie tylko własnej roli, ale być też pomocnym dla innych adeptów
sztuki aktorskiej czyli sztuki życia. Nie jest ważny wiek, ważna jest dojrzałość
duchowa, wdzięczność. Te par elementów, na dziś, wiąże się z obudzeniem
duchowym, z odczuciem tego, jakie stany muszą nam towarzyszyć jeśli
chcemy z poczwarki przemienić się w motyla – czyli utrzymać ten stan i w
sobie go zakotwić, byśmy byli tym małym Duchem w małej przestrzeni, w
małej wszystkomożliwości w pełni funkcjonujący.
Nagle postrzegamy, czujemy obecność dwu Rzeczywistości, dwóch form
tej Rzeczywistości czyli naszej przestrzeni, naszego poziomu fizycznego i
jednocześnie siły, która ten świat stworzyła, widzimy, że Oni S.A., umożliwiają
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nam zmiany. Nagle ten świat duchowy, ten Bóg u góry jest obecny. Skoro Oni
są obecni, to my czujemy Ich zwierzchnictwo, Ich wsparcie, wsparcie tej
opatrzności. Skoro Oni są, nie musimy się bać, wchodzić w nienawiść, możemy
bezkarnie kochać, możemy wreszcie być prawdziwi, bo Oni już są i nas wesprą
w trudnych chwilach, utrzymają to. Ten skok jest możliwy dlatego, że te dwie
Rzeczywistości: Świat Duchowy z Opatrznością i Świat fizyczny w nas, wreszcie
goszczą w tym samym stopniu, stały się jednym, umożliwiając zwykłe
kochanie (nie rządzą prawa świata fizycznego, gdzie zakazana jest
miłość)mówi się tu o miłości, ale co się w imie tej miłości robi i jak ona
wygląda, wiemy.
Tu, Świat Duchowy już wisi nad horyzontem, wszystko przenika na
dodatek ten Duch, który w nas jest, którego oczyma zaczynamy patrzeć – też
należy do Opatrzności. Dlatego przyszło kochanie świata.
Duch jest sobą, on jest dobry. Te placki – Orinki, to cudowne Światło,
idziesz i wkładasz je w ludzi. Nie jestes już duszo-człowiekiem, obudziłeś się dzięki prawdziwym intencjom, dzięki gorącemu pragnieniu – znowu w sobie i
przejąłeś kontrolę nad znieprawioną, bo oprogramowaną duszą. Jakby nam od
dziecka mówili jacy mamy być, to byśmy tych błędów nie popełnili,
wykształcilibyśmy nowa postawę, więc zapomnijmy o tym co było. Nagle to
my się obudziliśmy i dajemy im aktywne Światło, by byli szczęśliwi, robimy to
także wobec innych.
Każdy z nas teraz przypomni sobie paskudne chwile, które zawdzięcza
własnej duszy i ciału – i będąc tą piękną, mała wszystkomożliwością,
świadomością, obecnością wraca do tych scen i naprawia to, co już by wtedy
mógł zrobić, gdyby miał tę moc i gdyby był tak jak teraz w Duchu obudzonym.
Naprawiamy to, co dusza z ciałem zepsuły - tylko Duch wchodzi w funkcję
scenarzysty i reżysera, jednocześnie grając w tej sztuce. Zmieńmy zagubionym
ich los, wetknijmy w nich aktywne Światło, a wszystko tam się zacznie
poprawiać zgodnie z Wolą Bożą. Duch nie ma wątpliwości, że światła ma być
jak najwięcej.
Widać wielką Opatrzność nad nami czuwającą. Oni są, są totalni,
wszystkowidzący, ale w nic nie ingerują. Oni są, bo jak działać i co zrobić to
nasza wola - i co zmieniać. Oni będą obecni cały czas.
Odczuwamy przyjemność, radość z czynienia dobra.
Potem cię zaproszą do wspólnego stołu – pokazują Wieczernik, Jezusa i
tych, którzy tam są. To tak, jakby Oni odgrywali wszystkie role na tej scenie
po to, byśmy się w końcu obudzili w Duchu.
Koniec modlitwy
Sprawdzamy: w ilu % świadomość czy obecność duchowa była w sobie
obudzona, łącząc to – w ilu % była średnio obudzona w sobie:
0%, teraz wzrosła do 40%
Jak będziemy słabnąć – Dziupla – i od razu to (ten stan) się włacza.
Odczuwa się, że jest dobrze, tylko trzeba to zmienić (system, polityka itd.)
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Problemem jest długość utrzymania tych procesów 2-3 tygodnie, każdy będzie
miał to, co chce, więc uważać i świadomie (wymuszająco) utrzymać w sobie ten stan.
Jak ktoś to złapie, to może nawet o 90% podnieśc skuteczność uzdrawiania,
wpływ na życie 2,5 krotnie (jeśli to co dzisiaj było w nas zostanie).
Pamiętać o tym, żeby nie myśleć o grzechach duszy i ciała, bo jak się budzimy
jako Duch to zachowywać się jako Duch, naprawiać wszystko to, co można, bo i tak
wszędzie jesteśmy. Nagle to nie jest obowiązek tylko odpowiedzialność, przyjemność,
że mogę. Odnaleźć się w poprawności duchowej. Są świątynie w Tybecie, bo tam zna
się wartość miejsca. Tam cały czas dba się o Mistrza – musi być czysty i on ochrania
to miejsce, dba o to, by ta stara, duchowa energetyka została.
W Świeradowie wprowadzili nawiedzenie (nowe podłączenie) w jednej
modlitwie właściciele dokonali wyboru.
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RUSINOWICE 10-11 sierpnia 2013
Dzisiaj omówione zostaną tematy: Obłuda, Dom, Skorupa.
Każdy z nas analizuje jasna przemianę, bo ona jest – ale zapomina przy tym o
ciemnej przemianie. To jest tak jakby wszyscy uważali, że skoro się nad sobą pracuje
– czyli mówimy o jasnej przemianie – to automatycznie kasują ciemna przemianę. A
zarówno jedno jak i drugie towarzyszy wszystkiemu. Rola Zbyszka jest taka, że musi
mówić jak to wygląda, żeby bez iluzji móc nad sobą popracować. Skoro zwracamy
uwagę na jasną przemianę – a kuleje ona – wszystko praktycznie co tutaj leci, to
dzięki temu, że skasujemy techniki pomocnicze, że rozświetlamy, pomagamy itd. i
wtedy te parametry przez to dłużej się utrzymają, ugruntowują się na jasnej
przemianie, na poziomach duchowych. Ale w tym samym czasie ludzie zaliczają
jeszcze momentami ciemna przemianę – o tym mówi wzór. Wzór zaczęło się
wydobywać, poszło to ładnie do góry i niestety, Góra to wszystko zastopowała. Nie
ma wyciągania ludzi. Wzór musi być prawdziwy. Powiedzieli, jaką krzywdę w ten
sposób Zbyszek robi, że podniósł za wysoko parametry. Oni pokazali to tak – jak przy
tworzeniu struktur przestrzennych – pokazali na przykładzie rowerka:
Jadą z prędkością 20 km/h i chcą zwyciężyć, ale do tego trzeba jechać 40
km/h. przez to że pchamy takich zawodników, to mają oni szansę znalezienia się w
czołówce i wystąpienia w następnej np. międzynarodowej imprezie – gdzie mają
szansę na miejsce na podium. Przez to popychanie ich, cały czas tworzą się nowe
okoliczności. Kiedy przyjdzie odcięcie się ich od Zbyszka – tak jak niektórzy to zrobili
– tracą to wsparcie w postaci popychania ich rowerka i jadą ze swoją własna
szybkością. Nagle układy poświęcone na wyjazdy – a są to 1,2,3 lata na które trzeba
zebrać pieniądze na tworzenie nowych układów, żeby gdzieś uczestniczyć – wszystko
to upada. Czyli w ten sposób, chcąc niby tym osobom pomóc, w rzeczywistości im się
szkodzi. Muszą znać prawdziwe swoje parametry i w momencie gdy się obudziła
Świątynia Serca i to wszystko wzięła – czyli wzięła we władanie wzory i całość,
skończyło się sztuczne utrzymywanie tego, nad czym ludzie nie pracują. I Góra
powiedziała o ciemnej przemianie: ty (do Zbyszka) tu robisz, wypychasz, a oni dzięki
temu, że nie musza pedałować plują na ludzi – tych, którzy w tym samym peletonie o
własnych siłach jadą, zaczęła rosnąć ciemna przemiana. Przez to, że się tu wyciągało
– czyli rósł poziom duchowy - przez to, że wzór poszedł do góry, oni w „podzięce”,
zaczęli tworzyć, rozwijać się na ciemnej przemianie. Dlatego w Świątyni Serca –
ponieważ tam z naszego wyboru jesteśmy podłączeni i możemy pobierać nauki – dali
temu spokój, odcięli pasma, żeby nie krzywdzić ludzi. Dlatego dzisiaj będzie
poświęcony czas na to, by każdy sam wchodził w modlitwę. Bez tego nie ma
pobierania nauk. Zbyszek tylko naprowadza, podpowiada o co w tym wszystkim
chodzi, a to my sami musimy wchodzić w sceny, ściągać info i chcieć pracować nad
sobą: nad pokochaniem i pozostałymi rzeczami. Ale, gdy się sztucznie poziomy
zawyża, to zakładamy, że nie ma ciemnej przemiany, a tymczasem jest odwrotnie
(mamy takie koleżanki i kolegów). Gorsze jest coś innego, niektóre osoby działają
(nie padnie imię, bo nie o to chodzi) - ale zostaną sprawdzone co się dzieje (2
osoby), obie uzdrawiają. Mówimy tu o obłudzie. Obłuda to jest taki specyficzny
mechanizm, w którym ukrywamy siebie, swoje prawdziwe oblicze – tam jest głód
autorytetu, mocy i wiele innych rzeczy. Wyobraźmy sobie osobę, która ma 3-kę, 4-kę
niby przepracowaną. „3” to jest pokochanie siebie, a techniką pomocniczą podnosimy
swoje parametry po to, żeby tworzyć struktury przestrzenne. Ta osoba trochę nad
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tym pracuje, zaczyna żyć marzeniem, ale marzenie jest po obu stronach: i w złu i w
dobru. Na dodatek w złu da się to idealnie utrzymać (załatwię tego gada, ja mu
pokażę, spalę chałupę – żyje tym pół roku i to tak intensywnie, że chałupa sama się
spala). Żyje tak intensywnie tym, że to się staje (żeby ta teściowa „zdechła”, albo
zięć), że nerki rak w półtora miesiąca go zżera. I mówią: Opatrzność Boska wiedziała
co robi. Bóg się do niczego nie miesza, to jest wszystko wypadkowa ruchu energii,
którą my kierujemy. Ciemność nawet palcem nie może kiwnąć, jeśli zła w
człowieku nie ma, nie mogą. Te wszystkie ataki, to co się z nami dzieje, to
tylko dlatego, że ten „badziew”, zło, te pasma są w nas. Tak naprawdę, to
jest też forma samokarania. Trzeba sobie to w końcu uświadomić. Obłuda jest
więc takim mechanizmem, gdzie są zawarte wszystkie skale, na których odczytujemy
siebie, czyli głód autorytetu, mocy, przemiana – ale sprawdźmy też tutaj ciemną
przemianę… gdy i tam nam coś wychodzi… to jaka jest prawdziwa? To wszystko tam
jest! Ten mechanizm doprowadza do tego, że powstaje taka nowa forma człowieka:
człowiek wychodzący ze mnie. Jest to czasami tak silne, jak u „Y” który tworzył
swojego klona i jak się odczytywało – to klona przed nim. Utworzył taki konstrukt,
taką hybrydę i tak w nią wierzył, że odczytywało się właśnie to. Prawdę dopiero
można było poznać, jak się skalę w Wieczerniku położyło, gdzie odczytywało się to,
co jest naprawdę. U każdego w większym lub mniejszym stopniu to leci. Zbyszek
sprawdzi jedną osobę (żeby przestać życ iluzją) a później my siebie, bo wierzymy –
jak się tu spotkamy – że idziemy cały czas ku Górze. Nieprawda, ogólnie to się wie,
że się idzie, ale nie ma pracy nad sobą, a Zbyszek musi nas jakoś zachęcić, czy
podpowiedzieć, czy tak to ukazać, byśmy uzmysłowili sobie, że nie ma właśnie tej
pracy. Jak do dziś nie ma pokochania, to o czym tu mówić? To potem jest najłatwiej:
nie kocham, to trzeba jakiegoś partnera, żeby się zaczęło kochać. Tylko, że to jest
zakochanie, ono jest indywidualne, jednostkowe, egoistyczne, może tez nie być
egoistyczne, ale to jest takie proste – a jak włączę przez to namiętność, a kobieta jak
po piwo biega, mężczyzna do roboty chodzi - a ona w domu siedzi, to zakochanie
jest pełne. Ale jak przestanie po piwo chodzić, a on pracę straci, zakochania nie ma –
czemu nie ma? Bo nie było kochania. Stan – jak się kocha, to wszystkich. To jest
stan. Skoro nad tym się nie pracuje, to o czym tu mówić? Potem ludzie mówią (na
wahadełkowaniach, na konsultacjach) jak te nauki pobierać, byłem (am) - no i dalej
niczego nie ma, bo nie widzi i nigdy nie zobaczy jak nie ma prawdziwych intencji
(dziecko mówi: tatuś daj mi młotek, ja ci pomogę, ale mu nie da, bo dziecko niby
patrzy, a rozróby urządza). Góra wszystko widzi – nie masz szczerych intencji, nie
będzie scen, będziesz w obłudzie –czyli będziesz miał utworzony konkretny konstrukt,
to tez nie będzie podane ci nic.
Osoba X: Jasna Przemiana od 1 – 4
Ciemna przemiana od 9 – 10, ale ciemnej przemiany nie sprawdza,
sprawdza się tylko poziom w Energii Przeciwnej – tu jest 2-3, ale ciemna przemiana
leci na 9 -10-tce. To już nie jest totalny egoizm, ale wykorzystanie drugiego
człowieka, to jest kanał i cały czas jest przepychanka – ale tam się jest! Jednak
będzie się odczytywać 2, 3 wzorek podkręcony, 0 – (-2) teraz już wzór pełny: (-3).
Przy (-2) Góra odcina wszelkie działania, czy moc, dzięki której można działać!
Wszystko to, co dała jest odebrane - i tym już steruje Świątynia Serca. Ta osoba
ciągle działa na rzecz ludzi, co z tym będzie, skoro więcej zła jest w niej? Dotknięcie
uzdrawiające takich osób doprowadza jeszcze do pogorszenia stanów. Czasami jest
1,2,3 dni takiego pseudopolepszenia energetycznego, potem choroba, psychika, pada
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wszystko jeszcze bardziej niż było (jak trąd energetyczny). U osoby X jest to samo.
Ona będzie się odczytywać: 3-ka - 5-ka, ciemna przemiana i cały czas ogniskując w
sobie, aż poziomie 12 – 14, wzór jest przy 3-ce i choć jeszcze niedawno – bo
korzystała z otwarcia kanału, z tego co tutaj robiliśmy, co wypracowaliśmy, cośmy się
podłaczali, leciało jakieś uzdrawianie – nie było źle. Od mniej-więcej tygodnia dotyka
i jest gorzej niż było. U tej osoby – jak Góra powiedziała – nigdy już nie będzie
możliwości uzdrawiania, nigdy. Góra zablokowała cokolwiek. Mamy jeszcze swoje
parametry energetyczne, na poziomie duszy możemy uzdrawiać – wszystko
zablokowane. Jedyna szansa dla tej osoby jest tylko i wyłącznie praca nad sobą, żeby
po śmierci nie spaść niżej, a ta osoba nie ma za pieniędzy, za parę miesięcy posypie
się jej życie, wystąpi przeciwko nam i dołączy do „Y”, grupy adoratorów, tych którzy
określają nas mianem Szatana. To jest OBŁUDA. Jak obłuda sięga poziomu 70%,
człowiek jest nie do uratowania, to jest tak skostniałe, zaskorupiałe, że tego nie
ruszy, to jest wypracowane (jeśli 50lat grałeś w hokeja, rodzina ci towarzyszy, to nic
poza lodem nie znasz, jak się zmienisz?) mówimy to po to, by móc uratować jeszcze
to, co jest do uratowania. Jeśli ktoś ma szansę pracować nad sobą i posługiwać się tą
mocą – to jest OK. Zauważamy, że ta obłuda może się czasami tyczyć też siebie, ale
to są rzadkie przypadki, kiedy mówię, nie umiem, nie da się, nie to itd. czyli
usprawiedliwiamy to, że nie możemy jasnej przemiany wspomóc, bo jesteśmy tacy
„małowolni”. Dla przykładu ktoś: wola i odwaga 10% pełne (może 12,13%) to tak
nie za bardzo. Jak przychodzą trudności, to nie wychodzi, ale w ciemnej przemianie
to jego wola i odwaga: to aż 60%!. Czyli jak dokopać, jak pokazać drugiemu, że na
niego klątwy ślę itd. – to tu jest dużo bardziej odważny. Więc my od dzisiaj musimy
sprawdzać nie tylko jasną przemianę, ale całość (również i ciemną). Jak popatrzymy
na siebie, to nagle się rozumie – nie ma pracy. Kto tak naprawdę pracował nad
pokochaniem? Czemu nie ma pokochania?, czemu nie ma scen? – powstrzymuje nas
ciemna przemiana. Trzeba się przyjrzeć co jest złe i prawdziwie zechcieć zwalczyć to
w sobie, a nie zachłystywać się jednym elementem. Niestety 30% już zostało
odłączonych od mocy. Potem się okazało, że parę osób zakaża ludzi, niszczy ich
właśnie tym, że nie wie co i jak. Wychodzi to w sytuacjach krótkokryzysowych. To
tak jak (każą to przypomnieć) była mowa o tym dobrym, troskliwym ojcu rodziny w
Ameryce, który wyjątkowo dbał o rodzinę, o dzieci, o żonę i on miał tylko jedna,
malutką skazę- raz w miesiącu jechał do akademików i mordował studentki! Ten
mord to ciemna przemiana, to co robił dyskredytowało wszystko to, co on dla rodziny
zrobił. To samo jest z ludźmi – krótkie to są chwile, ale tak dokopią (trzeba
wszystkim pomagać, ale temu w piramidzie finansowej jak dokopię, zaraz będę miał
zysk, albo tu wszystko dobrze - a tam oszukać i wykorzystać) za judaszowskie
srebrniki ludzie się wyprzedają. Boją się iść do lasu, a nie boją się górowania nad
drugim człowiekiem. Osoba X tu by się odzyskała 3-5 w relacjach z drugim
człowiekiem – ale tak naprawdę, jak weźmiemy pod uwagę krótkie chwile, to jest
słabiej: -9 do -10 w przeciwnej. To jest obłuda. Dlatego z niektórymi osobami nie
można wysiedzieć, rozmawiać – choć niby wszystko technicznie wyglądało jako tako,
bo sprawdzamy jasna przemianę, ale nie sprawdzamy tego, do czego człowiek
naprawdę dąży – bo po ciemnej stronie jest trochę, ale niedużo, ale momentami
bardzo wysoko i jasna przemianę ciągnie na poziomie 1-4, a ciemną na poziomie -12
do -15 i to jest to, co tę osobę od wewnątrz interesuje. Tutaj jest z wyrachowania (z
korzyści). To jest tak, jakby nam pokazali schody i wiesz co tam jest: tak fajnie, tam
cię nauczą pewnych rzeczy i będziesz miała z tego korzyść! A tam, żeby wejść mówią

Skrypt warsztatów autorskich Z.J. POPKO rok 2013 © www.popko.pl

333

wprost: musisz współpracować z ludźmi, a nie być ich konkurencją. Powie im, że
będzie współpracować - niech pokażą jak to się robi np. jak się orze ziemię, żeby
dała płody itd.. Pokażą - a ja oszukam, sprawdzę technikę i już. Nie ma czegoś
takiego. Ta technika, ta orka, to uzyskiwanie płodów polega właśnie na współpracy,
bo samemu nie można, jeden ciągnie pług, jak się zmęczy zastępuje go drugi. A te
osoby tego nie rozumieją, ciągle sądzą, że to i tak będzie konkurencja:
podporządkuję dziada i on będzie pług ciągnął. I cały czas życie iluzją, że
przychodząc tutaj będzie się ta mocą posługiwać. NIE, ponieważ się nakręcało,
człowiek wierzył, że jest dobrze, okazało się, że Zbyszek przegiął przez to, że cały
czas podciągał parametry po to, żeby był większy wpływ na Rzeczywistość – bo to
jest ważne. Jak mamy większy wpływ na Rzeczywistość to wtedy lepiej wychodzi.
Przyjrzyjmy się tej osobie. Wiemy już, że tworzymy struktury po tej drugiej stronie
(były modlitwy na ten temat). Czyli jak żyjemy jakimś marzeniem – to cały czas
mamy punkt skupienia uwagi tworzący rzeczywistość energetyczną, to my, to co
chcemy tam wyświetlamy tego obraz. To zaczyna powoli żyć w świecie
energetycznym i być widoczne przez wszystkich. Jak osiąga to poziom 80%, to
nasycenie to, tutaj się staje. To samo było z „pokrywami”. Kiedy chcemy – jak Duch
jest za tym – by ktoś z nami był, to my uczymy się kochać te osobę. Przy tym
okazuje się, że jak ją prawdziwie pokochamy, to pokazują się sceny w których ta
pokrywa, ta dusza do nas przychodzi, z nami mieszka, robi itd. ale przy okazji
stwierdzamy, że kochając, bardzo nam zależy na tym, żeby było tej osobie dobrze.
Więc jak jej będzie lepiej z kimś innym niż z nami - nagle ulga, bo jesteśmy
prawdziwi, bo doszliśmy do poziomu prawdziwego kochania. Już wiemy, że jej będzie
dobrze, a my przy tym sercu całkiem się otworzymy i wtedy to coś, co jest nasączone
w 80% i tak działa na naszą korzyść - bo próby przechodzimy. A gdzie dusza znajdzie
takiego co nasyci kochanie w 80%? Nie znajdzie, ale dusza i tak się pcha. Jednak
czasami może się zdarzyć coś innego.
Gdy my przepychamy się czyli tworzymy nasz konstrukt: będziemy uzdrawiać,
dobrze robić – to musi być to w przestrzeni nasycone. Przy współpracy z innymi
ludźmi, to my tworzymy ten wzór coraz gęstszy, to staje się takie mocniejsze, ale
przychodza też ludzie, którym to nie pasuje, nie chcą byśmy uzdrawiali tu, tylko
byśmy się wynosili i cały czas jest przepychanka w tamtej przestrzeni. A na poziomie
fizycznym – jak to robimy – dogadujemy się itd., to nasza skuteczność jest znacznie
mniejsza. Rzecz w tym, że ta osoba ma też wizje – czyli to, co się tam dzieje w
ciemnej przemianie. Co to znaczy? Tak chcę uzdrawiać – bo Bóg pomoże, ale w
rzeczywistości chodzi o samą kasę – to zwyrodnienie – ale mnie będą podziwiać, ale
im pokażę, będę ważniejszy itd. ta osoba – gdybyśmy mówili o nasączaniu tego w
Energii Jedynej – potrafi nasączyć obraz od 10 do 30% (znaczna chwiejność), ale w
Energii Przeciwnej nasącza w 90%. To jest zwyrodniały obraz, to jest chore. Czyli to
uzdrawianie to ma tej osobie sławę i estymę przynieść. Ona jest ta najwyższa, ale nie
dla ludzi, tylko ludzie mają być dla niej - bo machnie ręką. Zostało jej to odebrane,
teraz jej dotyk „zabija”, mało – ale zabija. Na zaniepokojenie Zbyszka, że pójdzie to
na jego konto – że szybko się to rozniesie, bo ludzie przyjdą do tej osoby, a stan po
jej działaniu jeszcze się pogorszy, a ci ludzie są niewinni – Góra odpowiedziała: nie
martw się, zostanie im to po czasie zrekompensowane, po czasie po to, żeby nie było
iluzji. A dobrze było przyjść, zasilić się na warsztatach, w obłudzie pokazywać, że jest
inaczej, a tymczasem kuć podstępnie swoją zwyrodniałą postać energetyczną i
duchową. Obłuda tworzy nowa naszą Rzeczywistość – ta Rzeczywistość cuchnie.
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Dlatego często jest z ludźmi OK. niby wszystko jest dobrze, a Góra mówi: rób to, rób
to, odcinaj się, bo to musi być czyste. Ta osoba – choć o tym nie powie, tam, tak w
rzeczywistości tworzy różne świństwa. Tak jak parę osób, które tutaj było, a teraz
występuja przeciwko temu wszystkiemu – niczym innym nie żyją, tylko nienawiścia
do drugiego człowieka, organizowaniem ezoterycznych spędów itd. Czyli to z czego
się śmiały te osoby – a występowały przeciwko sobie, gdy przychodziły do Zbyszka:
jedna szczuła na drugą – teraz te wszystkie osoby trzymają się w „kupie”, ale żyją
tym, co i tak w nich było, i dają temu wyraz.
Sprawdzonych zostanie parę osób na jakim poziomie leci u nich ciemna
przemiana, żeby zrozumieć, że nie jest za dobrze.to nie sa żarty, zwłaszcza u osób,
które nie pracują nad sobą – bo nie mają czasu, mąż nie taki, żona nie taka itd.
przecież ta praca nad sobą, ta modlitwa, to jest tu, na żywo, cały czas Góra o tym
mówi (no ale to nie ma czasu wejść do Świątyni Serca i wypracować jakąś scenę,
czyli dowiedzieć się o co w tym wszystkim chodzi i ja tu zastosować). A co znaczy
czystość w myśli, słowie i czynie? To tego już nie umiesz zastosować? Czy jesteś taki
głupi, że udajesz, że nie umiesz tego zastosować? Głupi nie jesteś, bo średnie IQ
tutaj jest powyżej 100 – to czemu oszukujesz siebie, obłudny jesteś wobec siebie?
Modlitwa to jest tu, idziesz do roboty i już patrzysz na swoją postawę wobec tych
wszystkich ludzi. Zresztą, jak my funkcjonujemy normalnie to zawsze jest z reguły
konkurencja i obowiązek. Ale jeśli my idziemy do Boga, to się na świat zupełnie
inaczej patrzy: tam jesteś zawsze ojcem dla dzieci i każdy człowiek, który przychodzi,
to jest dziecko. Fakt, że niektóre może być zwyrodniałe, wynaturzone itd. i w tym
życiu może paść, ale tu jest taka żałość, taka chęć pomocy - jak to dziecko tylko
zrozumie. Ty jako bóg wiesz, że cię w trąbę robi i w tym życiu to nie nastąpi, toteż
nie będziesz mu wiele czasu poświęcać. To tak jak dziecko przyjdzie i powie: tata
powiedz mi coś o Bogu – i wiesz, że to jest kit, bo chodzi tu tylko o wyciągnięcie
pieniędzy, a jak kradł i okradał innych, tak kraść i okradać innych dalej będzie.
Powiesz: dziecko to jeszcze nie czas na to. Powiesz wprost, bo musisz czas poświęcić
na coś innego. Czyli skoro dążysz do tego wzoru Jezusowego, to jesteś bratem i
siostrą dla wszystkich od już, więc nie ma wroga w pracy, nie ma wroga w
kierowniku i podwładnym, tylko jest najwyżej pogubiony człowiek. Oczywiście może
być niebezpieczny, ale kiedy tę postawę masz, to ten człowiek – choćby przez twoją
obecność – zaczyna się zmieniać. To jakie tu są trudności w tym, żeby już być w
modlitwie? Oszukujemy siebie – to obłuda i ciemna przemiana, która leci. Skupimy
się chwilowo na ciemnej przemianie. To odczytanie jest ważne, bo my stawiamy
projektory nasze – Góra nazywa je latarniami. Jak sa stałe, zaczynają świecić. Dzisiaj
- jak pokazali – pierwszą swoją latarnię może postawimy.
Natomiast zło ma projektory.
Mówmy prawdę, bo może to kogoś zdopinguje, bo jak będziemy się karmić iluzją, to
będzie źle. Odczytywać też sobie nawzajem, bo z bagna energetycznego się nie
wyjdzie. Ludzie nas wkurzają, bo to nie są nasze kochane dzieci. Nie radzi sobie z
sytuacja życiową, to tu latarnię chcę postawić i dobry jest konstrukt, będę uzdrawiać,
robić - a z drugiej strony: te wszy załatwię, ale mnie będą podziwiać… Jedno znosi
drugie. Dlatego jest chaos: latarnia i projektor – i to się znosi.
To co mówimy – jak w przypadku tej osoby, że jest zabrane – to jest to, co
Góra podpowiada, co wynika z tego, co się ugruntowało z czasu, który został i
różnych innych rzeczy. Ale jak wiemy, jeśli człowiek się uprze, można zmienić
wszystko. Oni tylko podpowiadają, że jak grasz w hokeja i cała twoja rodzina, to już
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z tego zainteresowania nie wyjdziesz. Mówią jak jest ciężko. Dlatego niektórzy ludzie
opuszczali dom, bo to nie był ich dom.
Osoba 1: Jasna przemiana 9 - oznacza to, że pracuje nad poziomem bycia dla
drugiego człowieka, bo tu już się jest dla drugiego
Ciemna przemiana – nie leci, jest OK. (to jest tylko kierunek)
Sprawdzamy moc z jaką działa – jeśli chodzi o Rzeczywistość
pozytywną: 30%, negatywnej nie tworzy, ale 30% to za mało na
zmianę, By postawić latarnię musi być 100%, ale to o czym myśli, by
się stawało, żeby nie wpadła w pułapki swoich słabości, lęków –
potrzeba 80% aby to się stało. Jak doprowadzi do 80% wizję tego o
czym marzy, doprowadzi do tego, by się stało. To jest ważne –
budowanie rycerskości.
Osoba 2: Jasna przemiana 3 – to znaczy, że nie pracuje nad sobą
Ciemna przemiana 3 – czyli stoi w miejscu.
W Energii Jedynej (albo Rzeczywistość) 10-20% i w EP 20%, czyli jak
leciało tak leci, traci czas. Teraz łapie, że to po co przyszliśmy, to po to,
żeby zmienić tę Rzeczywistość i trzeba to poprawnie zrobić. A tu błedy
są popełnione.
Osoba 3: Energia Jedyna 2, Energia Przeciwna -3, to jest typowe borykanie się
z życiem, troche zadowolony, troche niezadowolony, cały czas
przepychanka. Nie ma tutaj określenia, że jestem dobry dla ludzi, albo
że zły. Jak są trudności życiowe tak ugrzązł w sobie i siedzi. Możliwość
wyjścia z tego – tworzy rzeczywistość energetyczną czyli strukturu
przestrzenne w 30% - one mu pomogą w 50%, czyli z połowy kłopotów
wyjdzie, ale jak zacznie tworzyć na poziomie 70%, wyjdzie ze
wszystkiego. Struktur przestrzennych w złu nie robi.
Osoba 4: w EJ 2-4 zawirowanie i w EP nie chce wchodzić, struktury
przestrzenne tworzy na poziomie 20%, złych struktur nie chce tworzyć,
ale to mały poziom, na tym poziomie będzie się ścierać zawsze ze
znacznie potężniejszymi strukturami innych, a wszystko zależy od tego
gdzie działa – w puszczy to wystarczy. Mieszka wśród ludzi i ściera się
ze strukturami przeciwnymi. W EJ z nikim się nie ściera czyli w
najbliższym otoczeniu, tam gdzie działa nie ma dobrych ludzi, bo by
była współpraca, ich struktury by wspierały. Nie ma wsparcia, jest
sama, czyli te struktury które tworzy, buduje sama, a w 80% walczy ze
strukturami po stronie przeciwnej, przegrywa. Ten świat jest tak silny,
że walczy o przeżycie, nie ma tego co chce.
Osoba 5: w EJ 6, w Przeciwnej nie buduje, struktura 50% w EJ, nie ma w EP.
Sprawdzać sobie jak leci ciemna przemiana, ponieważ skoro Świątynia Serca
postawiła na Sprawiedliwość Bożą i nie chce, by te osoby brnęły w iluzję i nie
pracowały nad sobą mniemając, że na odczytach wyglądaja dobrze (parametry), to
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żeby te osoby zrozumiały iż popychanie rowerka się skończyło, Góra to odcięła dla
ich dobra. Natomiast osoby, które cały czas nad sobą pracują – nieważne ile, ale się
starają, mają cały czas wsparcie i korzystają cały czas z kanału uzdrawiania i do
działań.
To, co ważne – to jak ktoś z powrotem do siebie wróci, to niech tylko sprawdzi
później, jakie parametry powinny być, żeby to w nich się włączyło, nie ich własne,
tylko ta dodatkowa pomoc, bo to czeka. To nie jest kara, tylko to wynika z naszej
energetyki (nie mogę jednym dawać ciasteczek, a innych tłuc). Niektóre osoby robia
takie świństwa, a żyją iluzją, że jest dobrze. To są klapki nałożone na oczy, obłuda,
maska wobec siebie to jeden z tych elementów.
Osoba X ma maskę zdrajcy nałożoną wobec siebie, wobec innych maskę
mistrza, ale w Energii Jedynej jak się będzie sprawdzać, to wobec siebie taki
nowicjusz, a wobec innych ludzi: taki półnowicjusz. Ale w drugiej wychodzi cel,
którym ta osoba żyje, to jest manipulacja obrazu.
Następna rzecz, która trochę o to zahacza. Jest coś takiego jak skorupa.
Ludzie nie zdają sobie sprawy z tego, czym jest utrwalenie nawyków. Zawsze się
mówi, że to jest nasza druga natura. Tak jak się zaprogramowałeś, tak jak
postępowałeś, jak nauczyłeś się coś tam utrzymywać – to jest twoja druga natura.
Prawdziwa natura gdzieś jest w środku uśpiona, a tu nie chcesz być prawdziwym, bo
jako prawdziwy to zapłacisz, tu ci może nie wyjść, tam może nie wyjść. Wolisz, żeby
ci tu wyszło teraz, podpisać cyrograf niż być czystym i wiecznie szczęśliwym po
śmierci? To twój wybór. System tak ogłupia człowieka, że nawet nie mamy
świadomości tego, że jesteśmy non stop poddawani próbom. To tak jakbyśmy
siedzieli w więzieniu i sa takie spędy, gdzie psycholog tłumaczy tym więźniom, żeby
nie byli źli, żeby byli lepsi, dzięki czemu, jak wyjdą na wolność, znowu tu nie wrócą.
A oni żyją zupełnie czymś innym, nowymi napadami, piramidami finansowymi,
suplementami itd. jak sprawdzimy na skali, to nikt nie ma zezwolenia na działanie
suplementami na poziomie duchowym – na poziomie duszy jest. To w czym
uczestniczymy? Mamy świadomość tego? W szerzeniu obłudy, iluzji dla innych. Góra
cały czas tłumaczy: zamiast wyciągu z kalafiora, zjedz kalafior. Jedna osoba
powiedziała, że kalafiory są zarażone… A z jakich kalafiorów sa suplementy? Nie ma
u tych osób szerzenia prawdziwej idei, bo na suplementach więcej zarobimy. Czasami
Góra mówiła sprzedawaj, bo od tego życie rodziny zależało, mogła się ratować
finansowo. To jest zupełnie inna sytuacja. Ale też Góra szybko doprowadza do tego,
by znaleźć inna pracę. Wszystko zależy od tego, czy się sprzedamy tu, czy też w
przyszłości poprawimy to, bo ludzie sądzą, że jak będą poprawni duchowo, to tu
stracą. Nie, stracisz tylko to co teraz uznajesz za swój dom, ale potem wszystko
wróci. Ogólnie są przeciwni w 100%, a dopuszczają 2,5% w przypadku
suplementów, gdzie jest kwestia przeżycia. Albo się uczestniczy w masowym
oszustwie, albo …. Nie mówimy, że to jest złe, jest w miare dobre, ale
przyzwyczajasz ludzi do uzyskiwania substancji, które niedługo, tak jak szczepionki,
będą zabijać. To tak samo jak zabieranie nam dochodów ze względu na modę. Moda
to jest okradanie człowieka, pod płaszczykiem tego, że spodnie ze znaną metką
uwznioślają. Gdyby nie to co kupujemy - te modne rzeczy, to by nam dało 60%
oszczędności. Moda to jest kolejne programowanie ludzi – choć niby dobre. Te ciuchy
sa OK. ale to tak jak z suplementami. Tysiące ludzi ginie za tę modę, tak ich się
wykorzystuje. Ważne, byśmy w obłudzie nie uczestniczyli, przynajmniej na takim
poziomie, na jakim nie trzeba. Uczmy promowac siebie. A skoro boisz się promować
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siebie, jesteś słaby. Jak jesteś słaby, to się wzmocnij (bo jak pójdziesz do biura w
krótkich spodenkach, to cię wyleją … tzn, że jesteś słaby). Jak byś był mocny i
przyszedłbyś do tego biura, a wiedzieliby kim jesteś i co robisz i jaki jesteś, to
mógłbyś siedzieć w krótkich spodenkach. Żeby to zmienić, najpierw trzeba być
mocnym i powoli wprowadzać te zmiany. Czyli nie gadać o tym co ty możesz, tylko
pokazać co możesz. Tymczasem człowiek nie docenia siebie, a przecież Bóg go
stworzył – nie stworzył więc ochłapa. Ale jak ciemna przemiana leci to zapominamy o
tym, naszych korzeniach.
Jest coś takiego co sprawia, że te wszystkie nasze nawyki, to wszystko co
robiliśmy dotychczas, te nasze przyzwyczajenia sa prze nas hołubione i może to być
pomocne w ludzi, którzy boją się życia, nie są silni, którzy wolą jechać tak jak jechali.
Góra pokazuje to tak: patrz, to sa polskie drogi i twoja droga też tak wygląda, koleiny
sa takie wielkie, że nawet jak puścisz kierownicę to jedziesz – przyzwyczajenie. Na
lewo świat, na prawo świat czyli tam widzisz różne zmiany, nowe domy, festyny,
mógłbyś zboczyć, ale nie za bardzo wiesz czy tam sobie poradzisz czy tez nie.
Mógłbyś zjechać, choc trudno z koleiny wyjechać, może być wypadek – czyli wtedy,
kiedy się zaczyna zmieniać te swoje nawyki, stawać się innym, możesz wylecieć z tej
drogi i się rozbić, bo nie znasz jeszcze tego świata po lewej i po prawej stronie, nie
wiesz jakim tam powinieneś być, żeby przetrwać i się odnaleźć. Czyli dla słabych te
koleiny sa dobre, ale dla mocnych sa przekleństwem. Trzeba nieźle się namordować,
by odważnie wylecieć z tej drogi nawet nie wiedząc co tam jest, ale żeby to zrobić, to
najpierw trzeba odwagę i wolę w sobie wzmocnić. To jest coś takiego co cię pcha,
zaczynasz łapać, że nie ma nic stałego. Jeśli utkwiłeś w czymś co jest niby stałe,
niezmienne, to jest z tobą źle. Czemu Duch nie jest w ogóle zainteresowany
przeszłością? Czemu nie odtwarza tego, co stworzyła dusza? I tak zapisane to w nim
jest. On nie ogląda starych filmów, on nie nadąża z produkcją własnych, nowych. To
jak prawdziwy twórca, maluje i maluje, już wie czym jest sztuka, a my namawiamy
go na pójście do muzeum. On nie chce tracić na to czasu, Duch ma już to w sobie
(techniki malarskie), wybrał swoją i koniec, on tworzy nowe. Natomiast dusza
korzysta tylko z torów, z przyzwyczajeń, ugruntować się, zrobić – to jest dla niej
pewne. Dusza – niezmienność, Duch – totalna zmienność
Jest problem, kiedy my z tych kolein (torów) mamy wyskoczyć, a nie wiemy
jak tam wygląda. Ale jak się budzimy na poziomie Ducha, nie ma znaczenia czy
stracisz pieniądze, rodzinę czy cokolwiek, musisz poznać czym jest niezmienna
zmienność, czyli cały czas lecą zmiany.
Skorupę da się rozwalać. Wiedząc o co nam chodzi, można to wyczyścić - czyli
skorupę z siebie ściągnąć, rozbić, by droga nie miała tych kolein. Czasem, gdy droga
nie miała już kolein - bo ludzie na wahadełkowaniach poznali co powinni w swym
życiu zrobić - to jednak zejść z niej nie chcieli, gdyż do tego trzeba jeszcze
przepracować pewne rzeczy. Dlatego i Świątynia Serca ten cały proces naszego
wzrastania musi być pożeniony z Aleją Zwycięstw, która się tworzy tutaj, gdzie my
wzrastamy jako rycerz fizyczny, który się nie boi, uczestniczy w walkach itd. duchowo
– Świątynia Serca, a tu - Rycerz fizyczny i dopiero wtedy schodzisz i się nie boisz,
poznajesz, bo bez tego jest ciągle lęk. Dopóki się człowiek nie zbuduje na Alei
Zwycięstw – a trzeba w te modlitwy wchodzić - to koleina prowadzi.
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Kolejną rzeczą jest dom, jest to ciekawa sytuacja w której my możemy
uzyskać wsparcie tego co jest prawdziwe, co jest nam dane, co jest przez Ducha i
przez nasz osobisty dom popierane, podtrzymywane. Oprócz nas , duszy, oprócz
ciała egzystencjalnego, które tworzy struktury, jest też coś takiego jak umowna
przestrzeń w której nas zamykają – dom. Jak czyścimy ludzi po stronie energetycznej
to maja dwa domy, jeden tu, a drugi no na Alasce. Jak otwieramy drzwi, to od razu
jesteśmy w drugim domu, nie ma przestrzeni, teleportacja. To samo jest tutaj, nie
ma odległości i nie ma czasu. Czyli na nasz dom składają się elementy też z
poprzednich wcieleń, coś co nas niszczyło, albo coś co nas wzmacniało. Ducha
interesuje tylko to coś co nas wzmacniało, byśmy mocnymi będąc, przyjrzeli się tym
pewnym błędom. Ciemni robią odwrotnie, akcentują w nas te słabości i je rozdymają
i mamy później ciemną przemianę – bo to nas bardziej interesuje – konkurencja,
wywyższanie się itd. czyli dom, ta umowna struktura, to jest, jak z modlitwy, ten
statek kosmiczny, który ma umysł, ten komputer pokładowy, który nam podpowiada
co zrobić, jak zrobić itd. tyle tylko, że nasz dom –czyli część tego statku kosmicznego
(kabina i inne) – ten wycinek tego statku, to jest żywe, ten dom jest żywy. On
potrafi wesprzeć i on ma też mechanizmy, które moglibyśmy nazwać
wsparciem, mocą. Wtedy, kiedy my działaliśmy moca całości, to właczamy nie
tylko siebie, ale i pozostałe cząstki naszej istoty ludzkiej. Tam jest też dom, typowa,
fizyczna struktura, która nas wesprze.
Jeśli my idziemy właściwą drogą – dom nas wspiera.
Często my jednak budujemy nie swój dom – czyli taki iluzyjny – czyli pracujemy nie
tam gdzie powinniśmy, jesteśmy nie z tymi ludźmi i się dusimy, wpadamy w pułapkę
i nie ma czasu. Przez to, że ograniczyli żywotność ciała fizycznego, musimy liczyć się
z konsekwencjami tej biologicznej wielkiej machloji. Jeśli Dom jest w nas
zaakcentowany w 30% człowiek ma pierwszy oddech, jeśli w 50%
zaczyna żyć, w 70% idzie ku Bogu własnemu, wewnętrznemu i nie odpuści
i trzeba zawsze sprawdzać elementy. Czasem jak w przypadku tych suplementów i
matki, która musi zarobić na dzieci i może te suplementy trochę posprzedawać – to
nie jest złe, tylko ta mała prawda przysłania wielka prawdę o mocy kalafiora, a nie
sztucznej chemicznej przeróbki. Argumentacja, że ugotowany kalafior nie ma już tych
wartości odżywczych jest dziwna, biorąc pod uwagę modyfikację, przeróbkę w
suplemencie itd. (w czasie produkcji).
Możemy sprawdzić ogólnie czy to co robimy, należy do naszego domu, czy
nasza postawa (i w ilu%) należy do naszego domu. Nawet bliskich sprawdzimy, czy
należą do naszego domu, czy nie tworzymy iluzyjnego. Nikt nie powiedział, że ludzie,
którzy spotykają się np. tutaj łączą się też przez jakiś wspólny dom. Jest tu część
osób, która idzie ciemną przemianą. Ich pobyt, co to tutaj robią nie należy do ich
domu. Powinni robic w tej chwili co innego, zasilać ezoteryków itd.
Osoba 5: jest w 80% domu. Czuje go w 10%, natomiast to, co się zaczyna
dziać – pokazują – to zacznie słuchać echa, to tak jak Bóg powstał, był
ścianą, głosem i echem odbijający się od tej ściany, był wszystkim. Jak
zacznie słuchać przemawiania własnego domu, tej części dla niej
stworzonej, to jest ten projekt z jakim tu przyszła, wtedy właściwie
zaczynamy działać. To uzyska totalne wsparcie. Zwierzęta, które mamy,
również są z naszego domu (energetyczne i duchowe), tylko to są
potężne, wyższe pasma duchowe.
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Osoba 6: 20%, kolejna osoba 30% - ale miała 10%, jest więc wzrost.
Trzeba sprawdzić każdą rzecz, nawet relacje z ludźmi – i wówczas ci pokażą,
czy oni zabijają dom, czy też nie.
To znaczy, że jak przychodzimy tutaj, to mamy jakiś cel do zrealizowania i taki
konstrukt. Jak to nie jest z nami związane, tylko z całym domem to od razu będziemy
wiedzieć: wyjechać za granicę, czy nie. Zapytać tylko czy na wycieczkę, czy do pracy,
czy na stałe. Czy mam być z tą osobą. Sprawdzać też te pewne elementy, jak
zaczniemy akcentować te, które do nas pasują, choćby się nam nie podobały –
zaczniemy budować dom i siebie i poprawnie odnajdywać. Te elementy nie pozwolą
na ciemną przemianę, na stworzenie skorupy, bo nagle będzie przyjemnie ugotować
obiad, choć cały czas wymagałeś tego od innych, naprawić ławkę – choć rujnowałeś i
kupowałeś nową, zaczynasz odkrywać tzw poprawność energetyczno-duchową w
sobie. Gdy te elementy pasują, dom zaczyna przemawiać, ściany zaczynają mówić,
tylko odkryj ten dom, nie kradnij innym. Czyli dom jest to niezła konstrukcja i jeśli
ktoś zacznie słuchać domu, to dom zacznie podtrzymywać też – i to tutaj jest
najważniejsze - struktury przestrzenne ( i potem podpowiedź jak to zbudować). To
co tutaj jest istotne, to by odczuć, nie by wiedzieć, bo to jest tylko pojmowanie tylko,
by odczuć. Mówimy więc o rozumieniu tego, że jesteśmy wielopowłokową istotą.
Określenie wielowymiarowa to jest enigmatyczne (tu moja cząsteczka jest na
księżycu, tamta gdzie indziej itd.). Natomiast jak sobie uświadomimy, że ciało
fizyczne jest powłoką w której się przejawiamy, egzystencjalną powłoką, że struktury
przestrzenne to też jest nasza powłoka, Duch też i że dom to jest nasza powłoka, a
dom możemy odkryć tylko wtedy, kiedy jesteśmy już obudzeni przynajmniej
świadomościowo na wyższym poziomie – czyli na poziomie ciała kosmicznego, to
wtedy odkrywamy dom, to sa powłoki, to jesteśmy ciągle my. Tyle tylko, że trzeba
się nauczyć o tym mówić, Świątynia Serca to też nasz dom, to jest element naszej
powłoki, tak samo jak ubikacja – tam tez musisz chodzić – mają takie samo
znaczenie, pomagają nam być szczęśliwymi i prawdziwymi. Tu nie ma różnic, jedno i
drugie jest ważne dla danej powłoki, czyli nie będzie Świątyni Serca i nie będzie
prowadzenia, to dusza i ciało się zdegradują. Jak nie będzie toalety – zginiesz w
smrodzie i nie będziesz myślał o Duchu. Możemy sprawdzić aktywność naszego
domu, głos tu i tu, i to co ciekawe – jak mamy jakichś znajomych – to popatrzmy w
ilu% nasz dom ich akceptował - bo mogło wzrosnąć – a w ilu% akceptuje teraz.
Może się okazać, że kiedyś to była znajomość, a w tej chwili szkodzą naszemu
domowi, do nas się uśmiechają, bo jesteśmy słabi, ponieważ nie ma Boga przy nas i
nikogo, kto by chciał z nami być, jest taka samotność, nawet w sklepach nie chcą się
z nami spotykać. To dobrze jest się uśmiechać i z ta osoba być (takie
samooszukiwanie się), ale jak nam wyjdzie, że nie powinno być tej osoby w naszym
domu, to wzmocnić się i przestać żebrać o jakąś znajomość, bo ona jest szkodząca.
Np. Osoba X była w domu Zbyszka w 30%, a teraz niszczy jego dom w 10%. Tak jak
Góra mówiła, tu się wszystko zgadza i to, co będzie w przyszłości.
Róbmy to, co Góra mówi, ufajmy temu - i w dużym stopniu znajduje to po
czasie swoje wytłumaczenie, jest dużo wiekszy spokój. Pamiętajmy, że osoby się
degradują: tu jest twoim przyjacielem, a za chwilę dołki pod tobą kopie, ustawia
świat nie tak jak trzeba. Tu, podpowie ci to twój własny dom. Bóg stworzył dla ciebie
dom – tak jak my mamy dom dla własnego dziecka. On nie zbudował tego domu
nam oddzielnie. Dziecko rodzi się w domu Ojca - to jest nasz dom tylko o
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indywidualnym charakterze, jak dziecko lubi sporty wyczynowe, to w jego pokoju jest
huśtawka, jak lubi malować, to w jego pokoju są sztalugi i pędzle itd. – czyli
indywidualne potrzeby. Dom, sprawdzić tylko co - a nie będziesz popełniać takich
błędów. Można nawet sprawdzić miejsce zamieszkania itp. Cos takiego jak dom
istnieje.
Omówiliśmy dzisiaj to co jest ważne – ciemną przemianę, która jest związana
z obłudą, skorupą – rozbijać to trzeba co jakiś czas, żeby tę drogę wyrównać.
Oczywiście, jak nie będzie to przerobione na Alei Zwycięstw to ta stagnacja znów nas
porwie i znowu będzie po staremu lecieć i dom. Słuchaj domu, a jak usłyszysz ten
głos, to bez względu na to czy wylecisz z tej drogi, koła urwiesz czy nie, zaryzykujesz
i pojedzies na lewo, albo na prawo. To będzie jak głos syreny, który z ciebie się
wydobywa, mając wsparcie pozostałych swoich powłok, poczujesz, że jesteś
mocniejszy i wreszcie zaczniesz nad soba pracować. Żeby zacząć nad sobą pracować,
trzeba iść do Świątyni Serca i spytać: co z sobą zrobić i jak to się robi? Dlatego ludzie
tam nie wchodzą. Tym co wchodzą Góra mówi i to robią (2-3 osoby), reszta nie – a
czas zacząć.
Iluzja ukryta jest najbardziej i jest tak silnie na nas nałożona, że jak ona daje
o sobie znać, to my udajemy, usprawiedliwiamy to wszystko- czyli udajemy, że to ma
ręce i nogi i jest na full przez Górę akceptowane. Niektóre osoby w taka paranoje
wpadają,że nawet bzdury odczytują. Dlatego skale są przepromieniowywane tak,
żeby to utrudniać. Gdyby skale nie były przepromieniowywane, to jedna z osób
odczytałaby 70% tego co chce – a tak odczytuje ok. 15%.
Musimy się skupić na wchodzeniu do Świątyni Serca - ale na takim
praktycznym, indywidualnym – czyli wchodzę tam, najlepiej iść do Wieczernika i dać
się im porwać. U Zbyszka praca nad sobą zaczęła się od Oazy Wzrostu, na początku
tam widział Jezusa, potem się temu poddawał – to jest tylko taki symbol i tam go
uczyli. Ale jak kazali cos robić, to robił to – tak trzeba. A u nas: jak on był świnią to
ja też, on mnie oszukał – to ja też muszę go oszukać, on grzeszył – a ja? Nie ja nie
grzeszę, nieźle to przekombinowujemy. W Świątyni Serca mają inne widzenie. Jak
wchodzimy do Świątyni Serca, co będziemy widzieć to mamy robić. To, co Zbyszek
robi jest proste i my musimy to samo robić dla innych ale tam, gdzie będzie ciemna
przemiana, wpadniemy w zaułek. Dlatego osoby, które mają z tym problem, cały
czas będą tutaj tylko i wyłącznie w umyśle pozostawać.
Jeśli ta ciemna przemiana leci cały czas na wysokim poziomie, takie osoby nie
złamią umysłu, umysł rządzi. One są tak przyzwyczajone do tego stanu, do tego
złodziejstwa, do tego mleka i śmietany, do tych znajomości, kolein, że nie chcą
ruszyć. Wolą udać, że po lewej stronie i po prawej stronie to fałszywe głosy, byle
było to co one chcą, czyli ten świat, to dziś, kompletnie nie chcą słyszeć o tym, co
będzie po śmierci. Lepiej przyjąć, że po śmierci nic nie ma.
Modlitwa 1 – skrót
Jest taki duchowy stan – nie ma nic, a trzeba być. Żeby w czymś uczestniczyć,
trzeba wyjść z tego stanu i wejść w nowy, może on być niespodzianką. Pokazują
początek przygody wejścia w życie, nie ma nic, bo niczego się nie doświadczyło, a
więc i nic nie pamiętasz, tylko czujesz, jako Dziecko Boże, jako powołane istnienie, że
musisz się włączyć w ten nurt życia i być jako istnienie żyjące, współuczestniczące.
Czujesz, że będziesz dokonywać wyborów. Paradoks polega na tym, że jestes
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martwym istnieniem i niedługo włączysz się w życie – to dla ciebie nie ma żadnego
znaczenia to, czy będziesz czynił dobrze czy źle, czy będziesz biały czy czarny, na
jakiej będziesz Planecie itd. znaczenie ma doświadczanie, tu jest się zupełnie kims
innym. Tu jest się rozpoczynającym podróż duchową Duchem, natomiast gdy
wchodzisz w życie, to przyjmujesz pewne warunki – bo ten świat ktos stworzył i
obwarował. Jak ci się cos nie podoba, możesz to zmienić w małym zakresie, wg
ustalonych zasad, albo możesz wszystko zmienić jeśli staniesz się Stwórcą. Wtedy
dostaniesz własną przestrzeń i będziesz mógł ja wymodelować po swojemu. Czyli
Duch, który nic nie wie, nic nie czuł, wchodzi w coś już wiedząc, że przyjmuje jakieś
warunki, że się uczy światów, które stworzyli inni i sam Duch niczego nie podważa.
Duch ma włączoną taką intuicję, która mu podpowiada, że może cierpieć - choć on
nie wie jeszcze, czym jest cierpienie – jak i cierpienie innym sprawi. Nie to jest
ważne. Dla Niego jest ważne doświadczenie życia, kreacji, tworzenia, doświadczenie
zmian i poznawanie siebie w tym, poznawanie za pomocą tego, kim jest Duch.
Oczywiście w życiu dostaje duszę, ciało, różne powłoki, one mogą ogłupiać,
sprowadzać z drogi, ale on musi tego doświadczyć, bo jest dzieckiem Bożym. Mamy
tu załapać, życie wpływa na twojej powłoki, warunkuje twoje powłoki, cała twoja
wiedza wynika z powłok w których jesteś obecny. My jesteśmy obecni w ciele
fizycznym i tu bardzo dużo wiemy. Przez to co się dzieje z rozwojem duchowym, ze
Światynią Serca, załapujemy czym są powłoki energetyczne i życie energetyczne.
Zaczynamy łapać sens emocji, ruch myśli, kierunek tendencji, ruch przyczyny, dom,
te całą układankę energetyczną, historię z marionetką, aktorem, filmem, scenarzystą,
to łapiemy czym jest odcisk energetycznej pieczęci, jak to wszystko ratować, by coś
było, ale to wszystko i tak jest w ramach stworzonego programu, stworzonej
koncepcji życia. Jak chcesz być potężny, chcesz kiedyś odczuć to, co tu jest, najpierw
stań się mistrzem takim samym jak ten, kto ten świat przygotował. Wtedy – być
może – pojmiesz, że tutaj nie jest nic złego, tyle tylko, że czasami dusze jakieś, czy
powłoki, które są dla Ducha przygotowane do jego zejścia, że nawalają, że życie
wtedy pozornie nie wygląda tak jak trzeba, bo cierpisz. Cierpienie to jest stan, dzięki
któremu jak znasz wartość cierpienia, będziesz mógł tworzyć nowe warunki do życia
tak, by w przyszłości te różne twoje powłoki tak z sobą współpracowały, by nie
przysparzać tobie i innym cierpienia. Nie będziesz siał strachu, bólu, nie będziesz
przeciwnym słowem dla innego człowieka, będziesz ramieniem, które go wspiera. Ty,
Duch, jeśli się obudzisz tu i teraz i wyciągniesz swoja duchową nie istniejąca rękę w
to życie, w dole i będziesz manipulował swoimi nie istniejącymi paluszkami, które w
Rzeczywistości będą powłokami, to trzeba pojąć, że możesz odrzucić to całe życie –
ale po co? Przecież ty jako dziecko Boże, chcąc wszystko pojąć – a to twoja pierwsza
lekcja – pojmij czym jest życie i czym są powłoki, inaczej nie zostaniesz Stwórcą,
Bogiem –Twórcą, który tworzy Rzeczywistości, a nie Wszechświaty. Dopiero wtedy
obudzisz się w Domu Swojego Ojca i będziesz mógł poprawić sam, swój
przygotowany dla ciebie pokój.
Dla istoty duchowej nie ma znaczenia rodzaj doświadczenia. To ma znaczenie
dla ciała fizycznego, bo boli – no i się naucz nie sprawiać sobie bólu, nie sprawiać
innym bólu – bo cierpisz. To naucz się nie cierpieć i nie sprawiać cierpienia innym.
Czyli przez doświadczenie, Duch pojmie czym jest życie, czym jest ta
zaprogramowana struktura, ta gra. Poczujmy to, że jesteśmy „czymś” większym tam
u góry zakotwiczonym, ale „czymś”, czemu zależy na tym, by stać się „kimś”, bo w
tym życiu mamy powłoki, a one mają nazwy, więc jesteśmy „kimś”. Jak wychodzimy
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ponad przestrzenie, tam słowa nie istnieją, można użyć imienia, a najprostszym
imieniem jest Bóg, czyli Imię, które zawiera w sobie wszystkie warianty rozwiązań.
Teraz, odnajdując się jako siedzący tu na krzesłach – popatrzeć do góry i
powiedzieć sobie: o Ty mój Duchu, ale Ty masz dobrze, ale to była fajna lekcja, bo
już wiem, że nie mogę sobie i innym cierpienia przysparzać, już wiem, że nie mogę
ulegać strachowi i doprowadzać do powstania strachu, czy lęku u drugiego
człowieka, że muszę mieć świadomość tego, że to życie tutaj nie jest właściwe i
powinienem je już zaczynać zmieniać.
Duch, który dąży do tego – tam u góry – żeby doświadczać wszystkiego,
zaczyna pojmować, że jest wszystkim, więc wtedy dba o siebie i dba o innych. Ta
kolejność nie ma takiego znaczenia dla Ducha, ma raczej dla ruchu energii na dole –
czyli dla duszy. Dlatego trzeba zacząć pracę od siebie, by to samo ujrzeć w drugim –
bo jak złodziejstwa, wyrachowania nie stłumisz, to złodziejstwo i wyrachowanie
będziesz widzieć w innych. Jak pokocham prawdziwie, to uwierzysz, że są też tacy,
którzy kochają prawdziwie. To jest ważne. Możemy stanąć po dwu stronach
barykady, ale jednego i tego samego, być powłokami jak i aktywnym obudzonym u
Góry Duchem – tyle tylko, że przez obciążenie naszymi powłokami my nie jesteśmy w
stanie załapać jakie życie tam Duch jeszcze prowadzi. Musiałyby te powłoki zniknąć,
czyli musielibyśmy tak ewoluować, aby być już Stwórcą, by się odnaleźć już jako
czysty Duch, jako Dziecko Boże. Ponieważ jest to w tej chwili niemożliwe, musimy
wrócić do tej gry i być tymi powłokami. Niemniej, dzięki temu, że możemy obudzić
się też w Duchu, to możemy tak skonsolidować te wszystkie powłoki z sobą, by i
ciało fizyczne i dusza i ciało egzystencjalne i struktury przestrzenne itd., by to
wszystko się złożyło i zaczęło nas wspierać - Byśmy czuli co chce Duch, byśmy tak
prowadzeni doświadczyli życia, w spokoju bez napięcia, byśmy zachowali duchową
godność. Ciało fizyczne, dusza nie ma tej godności, ze strachu można wydawać
innych – a tu nie. Tu jest gra w to życie, gra pozorów, Duch się tego uczy. Już
wiemy, że jesteśmy wielopostaciowi i musimy odczuć integrację tego. Musi w tobie
wszystko być piękne, abyś chciał zespolić te powłoki ze sobą, dlatego trzeba zacząć
od kochania.
Jest kobieta – w przenośni symbolizują ją: Maria, mówimy tu o duszebnym
pojęciu ruchu Wyższych Sił Duchowych – która urodziła dziecko, nas, i widzimy jak to
Światło w jej rękach powstało, przybrało różne postacie, bo my jesteśmy
różnopostaciowi. Jest tam więc i postać małego, fizycznego dziecka. Ona tak kocha
to dziecko, że nawet do głowy by jej nie przyszło, by nie być kiedykolwiek z tym
dzieckiem związanym. Tak Kocha to dziecko, że w DNA ukryte są mechanizmy
zawsze ją z tym dzieckiem łączące. Ona zawsze będzie wiedzieć, czy to dziecko – a
więc różne powłoki, dla niej te wszystkie powłoki, są jednym istnieniem, więc te DNA
fizyczne, energetyczne i duchowe, to wszystko w tym DNA jest z dzieckiem związane
i zawsze będzie wiedzieć co mu jest i zawsze będzie gotowa słać wsparcie dla tego
własnego dziecka. To jest doskonałe połączenie Matki z dzieckiem, Ducha Świętego z
Duchem.
Teraz my popatrzmy do góry i uwierzmy, że Matka cały czas na nas
patrzy, cały czas czuje, od pierwszej chwili, gdy nas stworzyła – nie tu na
tej ziemi to ciało fizyczne, a dużo wcześniej. To jest tylko jeden z etapów
otwierania oczu. Cały czas jest w nas obecna. Pozwólmy sobie, by jej Światełko, by
jej obecność rozlała się w naszej istocie, tak, jakby światełko – to w różnych

Skrypt warsztatów autorskich Z.J. POPKO rok 2013 © www.popko.pl

343

komórkach fizycznych, energetycznych, zaistniało. Poczujmy Matkę, która zawsze
przy nas jest i zawsze chce nas wspierać.
W Świątyni Serca, największe drzwi na końcu korytarza są wypełnione dwoma
postaciami: Matką Bożą czyli Duchem Świętym albo Panem Bożych Zastępów, to jest
jedno i to Drugie. PBZ to jest Syn, który powrócił do Ojca, Syn, który mnóstwo
krzywd wyrządził – my mówimy tu o krzywdach, a naprawdę są to błędne wybory - i
to wszystko naprawił. Powrócił mocny, powrócił do Ojca i powiedział: „Ojcze,
wreszcie kocham wszystko i wszystkich tak jak Ty. Matka Boża dała mi moc,
wypełnia mnie, Ty mnie prowadzisz - i tu jest ta korona na Jego głowie – a ja nie
opuszczę swoich Braci – czyli swoich pozostałych cząstek” i zszedł pomagać
wszystkim. Taka jest nasza rola, każdy z nas prędzej czy później musi być cząstką
PBZ. Te dwie najpotężniejsze Postaci mieszkają na końcu korytarza.
My i Duch Święty, idźmy tam – pokazują – przejdźmy przez te drzwi i w
kolorach tego dymu połóżmy się i zaśnijmy. Odpocznijmy w nieznanym Domu Swym.
Pozwólmy, by pozostałe nasze powłoki z tego skorzystały. Pośpijmy dla siebie tam,
duchowego, zróbmy prezent naszemu Duchowi u Góry, a On będzie nam za to
wdzięczny. Duch będzie tu przenicowany. Kładziemy się i czekamy, aż pozostałe
nasze powłoki nasycą się tym, czym nasycić wreszcie mogą, bo na to pozwalamy.
Pozwalamy, by stał się cud własnego odrodzenia.
Duch, który nie miał ciała, który jest tam w Nicości zauważył, że ma ciało
fizyczne i dotyka go. Nagle pozwoliliśmy mu, obudzić się w nas, bo pokochaliśmy
wszystkie nasze cząstki, dokonaliśmy wyboru i on może sam mieć takie jak i my. Nie
musisz już prosić o wejście, On tam jest i doświadcza. Pozwólmy mu odczuć to, kim
jesteśmy (nie wstydźmy się własnych dokonań, że nienawidzimy jeszcze Kowalskiego
– nie szkodzi, że jest jeszcze w nas ukryty egoizm) w tym swoim zagubieniu, bo to
jest życie, nie wstydźmy się, odblokujmy wszystko, dajmu Mu odczytać jak w
otwartej księdze. Nie ukrywajmy przed samym sobą prawdy o nas samych, nikt tego
nie obserwuje tylko my i Duch. Pokażmy Mu jacy - w tym niby skrzywieniu –
jesteśmy. Przecież to robiliśmy, „chodowaliśmy” się tacy, tego chcieliśmy, otwórzmy
mu się, niech doświadczy tez wewnętrznych narządów, kochania i innych rzeczy.
Pozwólmy mu, by on tam u Góry odczuł to, kolejny stopień prawdy o nas samych.
Duch nie uznaje duszy. Dusza, tak jak ciało jest dla nas elementem, za
pomocą którego dusza się przejawia, tak dla niego dusza nie jest istotą, czymś co
rządzi – tylko jest Jego cząstką. Kiedy ona się odblokowała, on ją przejmuje, wpływa
na nią i to Duch, ograniczony ograniczony koleinami, otwiera oczy.
Poczujmy się teraz jako ktoś, kto umarł (nie jest ważne kiedy) i idźmy do
fizycznej przestrzeni i przyjrzyjmy się ludziom, którzy tam są, siebie też jako kogoś,
kto żył (własne widzenie).
Można tu zrozumieć wiele rzeczy, które się tu wydarzyły. Jak się wpływa w
życie z zewnątrz, przypomina sobie te sceny, można ujrzeć zupełnie inny mechanizm.
Dzięki temu co nam pokazali w Świątyni Serca, można dużo więcej zrozumieć. To,
czego nas uczą, pozwala nam właściwie się w tym odnaleźć, zinterpretować to
poprawnie. Ale pamiętajmy, że w Bogu istnieje wszystko: przeszłość, przyszłość więc
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możemy iść w przód i zobaczyć sceny z naszego życia w przyszłości, albo sceny
dopowiadające, co może się z nami stać w przyszłości.
Popatrzmy w tych scenach, jak to powinno wyglądać, jak powinno wyglądać
doświadczenie z Naszego Domu i to jak powinien wyglądać nasz dom.
To są takie sceny, rzuty, interaktywne przestrzenie, filmy, a jednocześnie
widać małe dziecko, które czyta książkę. Jest przy nim matka i ona, gdy ono czyta tę
książkę, to jednocześnie uczestniczy w tym życiu. Dla tego małego dziecka to tu jest
bajka. Ono przeżywa tu dorosłe życie, bo to jest małe dziecko Boga, to dorosłe życie
jako ten rozbitek, jako gospodarczy tuz o którym dziecko czyta i matka uczy jak być
powinno, że tak się żyje – a tu są to tylko książeczki.
To co my przeżywamy, to dla Dziecka Bożego jest jedną, krótką bajeczką –
więc pozostaje nam wrócić dodatki Bożej i prosić o dalsze wytłumaczenia, ale wtedy
Matka Boża bierze nas za ręce, wychodzi zza tych wielkich drzwi, wprowadza do
korytarza w Świątyni Serca i pokazuje: patrz synu, córko zalicz te wszystkie drzwi, to
jest twoja nauka, tu. A przyjemna jest to nauka, dzięki temu odnajdziesz się w całym
Domu Swym i wrócisz tu do Mnie jako wiedzący, przeczytasz wszystkie książki. Nie
mówią o tym, by zaliczać nieskończona ilość żyć, tylko, by odkryć poprawny
mechanizm tego życia, by się obudzić wtedy jako prawdziwe Dziecko Boże, które
będzie Ją widzieć, czuć i z Nią wspólnie, jak z innymi dziećmi Bożymi przez życie iść.
Koniec modlitwy
Gdy mówimy o Domu – z reguły ludzie zamykają to do takiej wąskiej
przestrzeni. Dom może zawierać miejsca, które sa dla nas ważne – nawet te z
przeszłości – i ciągle w nas to żyje, to jest część domu. Ktoś może stanowić część
naszego domu, ale my dla niego nie. Najmniejsza komórka domowa to
fizyczne mieszkanie i dwoje ludzi, którzy z sobą są. Ale, gdy ktoś już pracuje
nad sobą, gdy ktoś pracuje na rzecz innych, to dla niego dom stanowią też inni – on
im pomaga, on dla nich działa itd. oni są. Ale oni odwiedzają go raz na 5 lat i on nie
jest częścią ich domu. Czyli im bliżej Boga jesteś – czyli się wznosisz – tym większy
jest twój Dom, co nie oznacza, że ty jesteś zapisany w części ich Domu. Może dojść
do paradoksów: przychodzi ktoś dla ciebie ważny tak samo jak i wszyscy inni – bo
pomagasz – ale on nie, i mógłbyś się za bardzo otworzyć, a tam nie zostanisz
przyjęty, bo to jest znajomość. Dlatego oni mówią: znajomość, przyjaźń – to już jest
dom, no i związek partnerski –czyli tu mamy do czynienia z ludźmi, z którymi ten
dom wspólnie budujemy, mój dom, a jego dom, to jest jedno i to samo. O tym
trzeba pamiętać, by nie powstały nieporozumienia, bo piszemy na kim nam zależy, że
należy do naszego Domu i od razu ze ślubem, albo z uzależnieniami, a on w ogóle
nie chce wchodzić w układy jakiekolwiek z nami. Pamiętać o poziomie spojrzenia na
to – ma to tutaj znaczenie.
Skala 23 mówi o tym, gdzie jesteśmy, gdzie jesteśmy w czasie
modlitwy.
Non stop przychodzą ludzie, którzy należą do kręgów buddystycznych, innych,
a to wchodzą w jakieś przekazy i czasami się ludziom nie powie o prawdzie. Ostatnio
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dzwoniła osoba święcie przekonana o tym, że ta ich prowadząca, która ma przekazy
z jakichś Planet, że to co schodzi jest poprawne. Pamiętajmy, że umysł korzysta z
info, które są w nas zawarte. Jeśli powiemy drugiemu coś, co jest i jemu znane
(krowa, która może fruwać i inne), on z tej składanki stworzy obraz akceptowany
przez niego, to uwierzy, że to o czym mówimy jest prawdą. To o czym fantazjujemy,
może być przez drugiego przyjęte.
Poziom 2 to poziom emocjonalny – mamy do czynienia z człowiekiem, który
musi przeżywać siebie i w to wciąga innych.
Poziom 4 jest to poziom umysłu. Umysł może też być czysty czyli
podpowiadać coś, co faktycznie może mieć miejsce, ale może to być i dramatyczna
pomyłka. Ta Pani ściągała dużo info, mówiła do innych co będzie tutaj się działo i te
kobiety święcie wierzyły, że tak będzie. Ta kobieta dużo czytała z pism i książek
ezoterycznych i zlepiała to info i jak małe dziecko potrafi marzyć, fantazjować to ona
fantazjowała – czyli ustawiała jakieś wyobrażenie czegoś i wierzyła w to. W czasie
modlitwy (medytacji) wciągała innych w swój obraz. Wszystko to co jest w
przestrzeni energetycznej do poziomu nawet prawie 9-tego, nie powinno być przez
nas brane pod uwagę. Poziom 3, 4 w ogóle odrzucić – bo to jest umysł. Gdy w grę
wchodzą poziomy duchowe powyżej 9-tki, to nasz umysł jest wykorzystywany do
tego, by innym i sobie przekazać to o co Im chodzi, Duch włącza się z całym
procesem wyobrażania sobie – czyli wykorzystuje umysł i wyobraźnię do tego, by coś
podpowiedzieć. Wtedy to co idzie, płynie z wysokich poziomów duchowych (uważać
by one nie były z poziomów w Energii Przeciwnej). Część osób - gdy jesteśmy w
modlitwie – wyskakuje gdzie indziej, mówiąc że są w innych obszarach i najczęściej –
bo nie zawsze, bo czasem Góra ich prowadzi ku pewnemu doświadczeniu –było tak,
że Ci ludzie ze względu na potrzeby wchodzili na poziom emocji i umysłu i
wyskakiwali z tej modlitwy, by być gdzie indziej – ale w krainie fantazji. To nie miało
z Rzeczywistością nic wspólnego. Trzeba być sprawiedliwym i uczciwym wobec
siebie.
Na poziomach duchowych jesteśmy zmuszani przez własnego Ducha, by sobie
wyobrażać coś, co naprawdę ma miejsce. Dla naszego tłumaczenia jest
wykorzystywany świat wiedzy, wszystkie info, które mamy, by nam coś uzmysłowić.
Duch też nie istnieje w energetycznej formie. Duch też nie istnieje w energetycznej
formir. Nie ma Ducha Świętego, który jako kobieta się ukazuje, to jest specyficzny
stan Świadomości i Obecności, która może przybrać jakąś postać do
zinterpretowania. Niemniej my będziemy przez tłumaczenie, widzieć Go jako kobietę,
żeby załapać o co chodzi. U prymitywnego człowieka może to być przedstawiciel
Matki Natury – i on będzie wiedział o co chodzi, z jaką siłą ma do czynienia. To jest
tłumaczenie z astralnego na nasze. Jak wnikamy w tamte światy , to zupełnie inaczej
to wygląda. Niemniej, to co dzisiaj pokazali, Duch coś przeżywa - czyli u każdego
Stwórcy, czy na Planecie inaczej to trochę wygląda, ale odczucia, stany , które sa dla
Ducha wspólne, są te same, tylko to trzeba w jakiś sposób wytłumaczyć – ale to jest
już omówione w wideoblogu.
Czasami jest tak, że i przestrzenie energetyczne na poziomie 7, 8 - to są
wysokie przestrzenie energetyczne – mogą być czyste. Zbyszek w modlitwie będzie
sprawdzał poziom, czy poprawnie to leci, bo jest tak, by nie zatrzymywać się w
przestrzeni energetycznej, bo jest wielkie niebezpieczeństwo przyzwyczajenia się do
tego poziomu i można paść ofiarą pułapki.
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Dziś jakieś osoby będą prowadziły modlitwę. Zbyszek będzie sprawdzał
poprawność tego na skalach, bo wtedy, kiedy my odczytujemy na skalach, a to sa
odczyty duchowe, to od razu wychodzi prawda o nas – czy ściągamy info z
przestrzeni energetycznej, czy tylko sobie wyobrażamy, że ściągamy. Przestrzeń
energetyczna też jest ważna, bo to jest łańcuch przyczynowo-skutkowy.
Jasnowidzenie podstawowe na tym się opiera. Wróżki łapią przestrzeń energetyczną i
też sporo powiedzą, ale ludzie nie wiedzą o tym, że bardzo dobrzy jasnowidzowie i
idealne wróżki mogą osiągnąć najwyżej 50% -ową poprawność ściagania info.
Standard wróżek z EZO-TV to 10% prawdy, 90% to chłam. My, jak siadamy przy
skalach, a otworzymy kanał, od razu mamy większą poprawność, niemniej nieco
inaczej to wygląda niż standardowo. Jak się nie włączy widzenie konkretnych scen, to
może być problem, dlatego oni tez mówią o innej formie tego, co robimy, co jest
przyszłościowe. Nie dość, że odczytujesz mniej więcej charakter - ale to co jest
najważniejsze w naszym przypadku: wpływasz na to, żeby tak, a nie inaczej
wyglądało to, o co ci chodzi. To jest zależne id mocy, od mocy Domu, ukazuje się
jako Biały Ogień, działa jak dmuchawa, jest biały i to zmienia. W tle, na jakiejś
gęstości zawsze to działa, czyli to co odczytujemy – choćby prawdą jeszcze nie było –
staje się jeśli nadajemy temu wartość, bo odczytujemy z poziomu duchowego. Od
razu się staje i to ma tu znaczenie. Dzięki tym odczytom przebudowujemy życie
ludziom – a jeszcze jak im powiemy, jak to utrzymać, to jest to, co ma być. Nie
odczyt tego co leci, tylko tego jak chcesz, żeby było i to się staje. To jest decydujące.
MODLITWA 2 - „Wszystkomożliwość” – skrót.
Zbyszek będzie na wszelki wypadek sprawdzał na skali jak to wygląda, żeby
nie było popełnionego błędu. W czasie modlitwy - jest osobista i innych i one się tez
czasami przenikają, ale zlewają się w jedno.
Prowadzi „J…”:
Dzisiaj się zaczyna prawdziwa praca nad sobą (przekaz z 15-tego poziomu,
poczujemy, że wibracje w nas rosną). Wasze drogi prowadzą w różnych kierunkach,
jedni idą w kierunku Światła, inni idą w kierunku Mroku. Musicie koncentrować swoja
uwagę na to, co was prowadzi – to Światło. Nie lękajcie się tego. To że czasami
popełniacie błędy, że widzicie coś niewłaściwie, to są chwilowe trudności, z których
łatwo możecie wyjść, jeśli nie będziecie podążać w ślepą przestrzeń. Dajcie się
prowadzić swojemu Opiekunowi, który na pewno was nie zwiedzie z właściwej drogi.
Czystość w myśli, słowie i czynie jest tutaj podstawą. Zacznijcie postrzegać krzywdę
ludzką, która wokół was się tworzy, która wokół was jest i baczniej zwracać na to
uwagę, by temu zapobiegać. Stawajcie się coraz bardziej Światli, podążajcie do
Światła i dajcie się prowadzić temu Światłu, które nie powinno nigdy znikać sprzed
waszych oczu. Sceny, które za chwilę ci ukażę, pozwolą ci zrozumieć sens tego co ma
następować. Iluzja jest zbyt piękna, by w nią wchodzić, dlatego daj się prowadzić
swojemu Duchowi, by nie podążać ślepą drogą. Dni szybko płyną, noc za nocą,
światło ciągle świeci”.
Teraz przyszła potężna Postać i składa coś jak mapa wojenna, taki plan
działań. Po lewej jej stronie gromadzą się ludzie jakby z ciemności, a po prawej ze
Światła.
To co pokazują, to jakby pierwszy raz latarnia była uruchomiona przez
okoliczności, bo nie tylko przez Nich, pierwszy raz uruchomione Aktywne Światło –
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czyli Biały Projektor. Jak to się stanie, to powstanie tu takie niezniszczalne jedno
miejsce i bez względu na to, czy wymażą ludzkość z kart historii czy tez nie, to
miejsce i tak zostanie. Postaci z lewej i prawej strony sa skupione na tym światełku z
Góry, jakby to Światło skupiało w sobie coś bardzo ważnego. Światło jest
aktywne, czyli zawiera w sobie programy, DNA przestrzenne i to też
wpływa na całość.
Ta Postać mówi: „chciałem wam pokazać różnicę w postrzeganiu tego Światła
z tej i tej strony. Natomiast wy musicie dokonać wyboru. Krzywdząc drugiego
człowieka wpadacie w pułapkę sieci założonej przez ciemność, a stamtąd praktycznie
już nie ma powrotu. Natomiast tworząc w Świetle, skupiacie się na prawdzie, na
tworzeniu takiego ciepła, zrozumienia, jedności z drugim człowiekiem, nie przyjdzie
wam na myśl, żeby skrzywdzić drugiego człowieka, żeby mu posłać cokolwiek
negatywnego”. W modlitwach tłumaczyli wyraźnie, jak wchodzi się na poziomy
duchowe, zwłaszcza ciała kosmicznego – a już w Duchu Całości jest to w pełni i tak
zawarte – to wówczas już widzimy, że tak naprawdę drugi człowiek to my, to jest
nasza część, to jest ten drugi nasz paluszek u dłoni. Wtedy się Obecność i
Świadomość przenosi z jednego ciała do drugiego i wtedy wyraźnie to odczuwamy.
Krzywdząc kogoś, krzywdzimy siebie. Urywając komuś nogę będziemy w przyszłości
tę lekcję przerabiać i na poziomie już nawet duszy grupowej czujemy ten ból.
Nad przestrzeń nad tą mapą rozciąga się Światło, ogniskuje się w jednym
miejscu i rozlewa się na całą tę przestrzeń. Skondensowane jest nad planszą, a lekko
promieniuje nad planszą. Widzimy, że jeszcze nie ustala wszystkich warunków na
dole, ale umożliwia wszystkiemu temu co na dole zawarte, łączenie się ze Światłem.
Światło zasłoniło wszystko, nic nie widać.
Włączył się poziom 16 i to co teraz zachodzi, zachodzi też automatycznie i w
nas. Na tym poziomie, cokolwiek tu jest, wbija się w cała naszą strukturę, w cała
naszą Istotę. Zachodzą więc także przemienieniowe zmiany.
Głos: „Pozwalamy, by to Światło wnikło w nasze przestrzenie i by się w was
zapisało”.
Paru wśród nas zamknęło drzwi przed Światłem, nie są tu obecne z powodu
chęci pracy nad sobą, tylko po to, by wyrwać następny kawałek umiejętności do
klepania własnych, egoistycznych celów. Te osoby, które zostały odcięte od tego
Światła są wciągane (pokazują to) w taki wir, który wciąga ich z tej przestrzeni. To
tak jak dusze ida na zatracenie. Ale pamiętajmy, że jak stracisz rękę, to ty ciągle
żyjesz i drugą – tez jesteś, jak stracisz ciało to ty ciągle jesteś, jak stracisz duszę to
ciągle jesteś, bo ty jesteś Duch – ale dla duszy to jest tragedia, wieczne potępienie.
Głos, pozwólcie sobie na to, by przyjąć to Światło i zapisać je w sobie. Lecą
kody. Z tego co wtedy było, jak to zaczęło promieniować, to teraz pokazują cyferki, a
to oznacza, że lecą kody programujące i jest poziom 16. „J…” otworzył cały
interaktywny kanał. Płynie tam zdanie: czy chcesz poznać rolę w Domu Swym, a to
oznacza, że mówimy o budowaniu struktury, przeznaczenia, powołania takiej, która
była zaplanowana przed naszym przyjściem na świat i przy okazji można będzie
później odczytać, czy to, co robisz jest właściwe czy też nie. Mamy nawet taką skalę:
fałszywa egzystencja, fałszywe lustro czasu – i tam też można było to sprawdzić, a tu
będziemy mogli jakby z wysokości ujrzeć to, co powinniśmy robić, co byłoby dla nas
najwłaściwsze. Pokazało się Światło - taki strumień od góry- jakby nadawało
kierunek. Czuć na głowach te połączenia wstęgami.
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W osobach, które zostały rozszyfrowane powstała wściekłość i nieświadomie
starają się wpuścić tutaj wrogie energie i jakaś istota diabelska próbuje się tu dostać,
ale jest bezsilna. To zakłóciło tutaj odbiór.
Gdy te zmiany zachodzą, to my w pełni tego nie czujemy, bo gdy nam coś
zdrowieje, to czujemy się coraz lepiej, natomiast tu przy przemianie czasami człowiek
czuje się bardziej przybity – taki nie odnajdujący się, ale przemiany lecą.
Do J.. – ty w swoim życiu popełniłeś wiele błędów, wiele miałeś prób,
doświadczeń, wznosiłeś się i upadałeś, ale przez to nabrałeś ogromnego
doświadczenia, dzięki temu taraz będzie ci łatwiej. Odtąd łatwiej będzie ci wyciągnąc
wnioski z tego co robisz.
Zachodzące procesy mają specyficzny charakter. Pokazali, że ludzie, którzy
zaczynają rezydować w Domu Swym i zaczynają go odnajdywać, budować,
szanować, chcieć, by on promieniował, to mają ukryte drzwiczki, sejfy, takie miejsca,
skrytki – i da się to otworzyć, a jak się otworzy to wysypują się wszystkie dary,
samochody, złoto, ludzie, cała rzeka cudowności, jakby tu było wszystko możliwe,
tylko zechcieć, by to było w Ładzie Bożym i Bożej Sprawiedliwości szło – i oczywiście,
jeśli ty też chcesz być Dzieckiem Bożym, a nie obłudnym człowiekiem. To jest
wszystko przygotowane, by się wysypało i uszczęśliwiło ciebie i innych. To płynie jak
rzeka. Otworzyło się cos nowego błogosławieństwo. To w naszych Domach jest
otwarte, każdy może to zrobić, byle był dzieckiem Bożym.
Nadchodzi potężna fala Światła, morze, które to wszystko porywa i wyrzuca na
brzeg, jakby dla innych ludzi dary, będą podnosić jak bursztyn i je mieć. Będzie tego
tak dużo, że w końcu nie będą tego potrzebować i się mienią. W tej chwili potrzeby
są straszne, warunkują człowieka. Wszystko będzie i ludzie będą mogli być sobą, nie
będzie strachu. Przyjdzie zdrowie, szczęście i pewnego wszystko się zmieni. System
przestanie działać. Pokazują charakter tych darów, jak będziesz miał, nie będziesz w
gonitwie za, będziesz samowystarczalny, inaczej patrzący. Jak wszyscy będą
samowystarczalni, przestaną do siebie strzelać tymi darami, będą też uczucia, a nie
tylko świat fizyczny, a jedność z drugim człowiekiem będzie tak silna, będą piękne
formy jednoczenia się ludzi. Ludzie będą totalnie wyzwoleni.
Dary są. Pokazali latarnię, która będzie ten model wypromieniowywać tak,
żeby ludzie, którzy idą ku Bogu, poczuli, że zmieniają Świat – bo zmieniają – i
jednocześnie byli przez to wspierani i byli źródłem przepływu dalej tych darów – tym
kanałem.
Ludzie ciągną te dary, niosą, jakby to nie miało być rozrzucone, tylko
usystematyzowane. Jakby nie wiedzieli: dać, czy nie, ale już zdecydowali się pozbyć
tego. Jest tu problem, daję to pozbywam i tego nie mam. Oni pokazują, to jest,
wszystko co dajesz ciągle w tobie jest. Jest to wszystko jakby Wszystkomożliwość,
daję kromkę chleba, ale też ciągle ja mam. Dajesz, ale nie ubywa ci. Ludzie żyją w
Świadomości ograniczenia, umysł jest ograniczony, ogranicza prawo do wszystkiego.
Doszło do tego, że my sami ograniczamy sobie prawo do wielu rzeczy i innym
ludziom. Po Duchu nie ma ograniczeń, tylko istnieje Wszystkomożliwość. Inny
mechanizm, wszystko non stop jest. Podpowiadają jak wchodzić w stan. Nie mamy
zabiegać o to, tylko – to jest, cieszmy się z tego co jest, bo jak zabiegamy tzn, że
ciągle wierzymy w ograniczenie i walczymy z nim. Tu sobie uświadamiamy, że nie ma
ograniczeń, więc i tego stanu nie musi być.
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Musimy się nauczyć bycia w sobie w stanie wszystkomożliwości, bo
on i tak jest.
Latarnia, która została włączona uruchamia w nas powolne odczucie (bo to
jest proces) wszystkomożliwości. Przy wszystkomożliwości będziemy coraz wyraźniej
zdawać sobie sprawę, że ograniczenia nie istnieją ani w promowaniu się, ani w
działaniach - nie ma wstydu, bo to jest ograniczenie - chorych nóg. Będzie tak jak
chcemy, bo tak w Bogu było zapisane i Latarnię Wszystkomożliwości włączyli.
Ponieważ pod nią jesteśmy pierwsi – wykorzystać to. Latarnia Wszystkomożliwości
ma charakter Ładu Bożego, a więc Współistnienia i Współtworzenia, ona jest dla
wszystkich. Z tej latarni płyną na nasze głowy kropelki (jakby).
Są wśród nas 2 osoby, które nie tylko chcą zabrać część darów, ale nawet
wyrwać latarnię i mieć dla siebie (są wściekłe, że one nie sa w stanie w taką
modlitwę wejść). U nich nie ma chęci szczerej modlitwy tylko pycha, gotowe ogłupiać
innych, byle przez modlitwę być postrzeganą, szanowaną. Duchowe, zaprzedane ego.
U J… jest przekaz info. Góera otworzyła kanał z info dla wszystkich. Powstały trwałe,
prawdziwe zmiany.
To, co teraz będzie się działo, to podpowiedź co do życia jak wchodzi Duch w
przestrzeń.
Scena: człowiek orze (pole) i całymi latami tą orką, tą pracą w polu się
zajmuje, jest to dla niego duży wysiłek. Pracuje ciężko, choć mogłyby to robić roboty.
On chce tego doświadczyć – nie tyle ten fizyczny człowiek, co jego Duch. Tu mamy
do czynienia z taką Rzeczywistością w której integracja ciała, duszy, ducha, jest tak
silna, że ten człowiek doskonale zdaje sobie z tego sprawę, że musi, że chce
doświadczyc tego wysiłku, na to poświeci wiele lat. To jest świat przyszłości. To
czego doświadczamy, to jest fragment tej przyszłości. Duch potrzebuje doświadczyć
np. pewnych związków z przyrodą, albo poszukiwania ludzi i odczucia jedności z nimi.
Żeby tego doświadczyć wybiera pewne życie (kosmos, planeta, itd.). tak naprawdę to
jest gra. Jesteśmy jakby w genialnym programie komputerowym, widzimy tylko to,
co przed nami, reszta nie istnieje i cała ta maszyna, która nami steruje wyświetla
tylko to, ale za chwilę się włączy jakiś człowiek – jakby był potrzebny – ale on tez w
tej chwili o pozostałości tego świata nic nie wie. To jest taka gra. Na poziomie Ducha
oni wiedzą, że to są wspólne przestrzenie. Ten na roli to malutki świat, koło niego
zupełnie inna płaszczyzna, kulki, poulepiane kulki. W każdej kulce może przelecieć
całe jedno życie fizyczne. To może być zmaganie, trud dla duszo-człowieka, ale nie
będzie dla ducho-duszo-człowieka, bo taka istota ludzka jest w pełni świadoma
wyboru własnego doświadczenia, jest prowadzona i rozumie cały sens. Wybiega
swoja Świadomością i Obecnością daleko poza zakres własnej Planety, świata
energetycznego i świata fizycznego. Czuje rozkład sił, manifestacje Ducha i potrzebę
doświadczenia.
Pokazują schodki wykute w lodzie i J… nimi idzie w górę. Oni pokazują, że dla
duszo-człowieka to jest droga do Nieba, bo w jego świecie to jest osiągnięcie tam
celu, to jest sukces – jak w przypadku Ducha, powrót do Boga. Ten sukces na
poziomie fizycznym, był też sukcesem na poziomie duchowym.
To światło jest teraz metaliczne, techniczne. To jest tak, jakby Duch się czegos
nauczył i teraz próbuje to wypromieniowywać, uczy się sztuki informowania innych o
tym, czego on sam doświadcza, to sa jego pierwszekroki w uruchomieniu takiej
machiny. Uczy się tworzyć z poziomu duchowego droge dla innych, bu im było
łatwiej.
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Pokazał się Czarny Krzyż. On do nikogo nie należy. On jakby przypłynął z
innego świata, trochę z Jezusem związany, ale jest w nim taka magia, że jak go
chwytasz, to naprawdę chwytasz jego cień. Jego prawdziwy obraz jest u góry i jest
nie do pojęcia. Obecny i nieobecny w dwóch Rzeczywistościach. Można na tym
krzyżu się położyć, nic nie robić i być w innych przestrzeniach jak i obrócić się pod
krzyż i żyć tym światem tu. Tylko wtedy przyjmujesz założenia tego świata, bo jestes
tu obecny. Ten krzyż jest przejściem w inną przestrzeń. Nie przez przypadek jest w
Łonie, w Duchu Świętym. Tu ograniczenia, tam Wszystkomożliwość. Jak się w jedno
w krzyżu połaczy, można nieźle narozrabiać, ale trzeba podpowiedzieć, jak to zrobić.
Budzenie się to na razie jest tylko słowo, praca nad sobą, pokochanie itd., jest tylko
słowo, które doprowadza do tego, by znaleźć się w tym krzyżu i móc być pod nim i
nad nim. Mamy wejść w ten krzyż i dać się ponieść temu co jest w nim, pokazują
byśmy na to sobie pozwolili. To jest tak jak do trumny się kładziesz i wiesz i wiesz, że
za chwilę otworzysz oczy po drugiej stronie Rzeczywistości.
Mówią: pozwól, by Jezusowy krzyż cię uniósł. Będziemy się czuć jak przy
starcie statku kosmicznego. Niech krzyż Mistrza – On, między innymi go budował –
by uniósł. Nazywają to procesem opuszczenia i ma ważne znaczeni, bo pojmiemy, że
to co się dzieje tutaj, na tej Planecie, jest tylko elementem doświadczanej
Rzeczywistości. Naprawdę można się obecnościowo i świadomościowo przenieść
gdzie indziej i patrzeć na to, jak na przeszłość. Będziemy fizycznie chodzić między
ludźmi i patrzeć jak na przeszłość, czujemy oddzielenie od tego, co inni chcą, żeby
było. Będziemy mogli dokonywać wyborów bez dokonywania wyborów, bo będziemy
totalnie sobą w każdej chwili, bez napięcia, przymuszania, co będziesz chciał – to
będzie. To zaczyna zachodzić.
„J…” idzie ulicą, ludzie go nie dostrzegają. Jednak nie dlatego, że go nie widzą,
tylko nie ma w nim tego, czego oni szukają: starć, dzikiej żądzy atrakcyjności itp. On
jest tylko fizycznie obecny, ale jest Świadomością i go nie poznają, jest inny. On nie
jest pochłoniety przez emocje, myśli. Obserwuje wszystko i może wtedy odkryc
tajemnice, rzeczy, których się nie widzi, gdy emocje i my slenie nami rządzą, możesz
zajrzeć za kurtynę i zobaczyć co tam się dzieje. Za kurtyną widać kulisy wielkich
wydarzeń (przygotowują np. krach gospodarczy, zawieruchę na stadionie itd.) a ci co
tam siedzą, to niby ludzie, ale o innych ciałach niż my, to jakby UFO. Reżyserują
spektakle świadomie, potężnie, energetycznie, wiedzą jak to robić. My mamy się
posłużyć umysłem i Świadomością, a oni urządzeniami technicznymi. USA od jakiegoś
czasu posługuje się tą techniką – tak rządzą tym światem – inni się ich boją. Oni
będą próbować podporządkowywać sobie cały świat na poziomie fizycznym i
potrzebuja dużej armii i z obywateli swego kraju będą chcieli zrobić armię. Armia to
znaczy, że aktywnie uczestniczysz w wojnie i dajesz z siebie wszystko. Cały naród
będzie spętany. Holokaust przygotowany dla pozostałej części Świata.
Pojawia się coś jak ośmiornica, białawe pasmo i to coś to jest jakby
Świadomość, która próbuje tutaj pozmieniać rózne rzeczy. To nie ta świadomość
wpływa na ludzi, tylko ludzie sami chcą korzystać ze wsparcia, jakby podpinali pod te
promienie, pod to coś, co napłynęło. Zbyszek nawiązuje do filmu w którym zło z
innego świata tu napływa i może pochłaniać ludzi, ale tylko tych, którzy chca
wsparcia tego zła. To tutaj, podobnie działa. Istota ta jest bezwarunkowa – chcesz
wspieram, bo i tak realizuja swoje cele. Oni też mają zasadę łączenia się, wspólny
cel. Chcą doprowadzić do tego, by człowiek stał się larwą, jakby w człowieku miało
być składane jajo. Cywilizacja by służyła temu, że coś energetycznego by się w nas
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rozwijało. To nie byłaby forma istoty, tylko stanów doświadczanych przez człowieka.
Te stany jak: złość, nienawiść sa ta istotą. Człowiek by wchodził w te stany i
pozwalał, by one były obdarzone ludzką świadomością. Taka znieprawiona dusza
stawałaby się energetyczna pompką – to by się pomnażało, powiększało.
Mamy matrycę w brzuchu i to jest pierwsza, najbrutalniejsza i
najprymitywniejsza forma wpływania, sterowania jego energetyką, by system nim
rządził, by on był zły, egoistyczny itd. mózg jelitowy, przez który działają. Natomiast
to, co przygotowują, to całkowite opanowanie człowieka, tak, żeby on sam był
złością, nienawiścią cierpieniem itd.
Boimy się wojny fizycznej, innych rzeczy, a zagrożenie jest jeszcze inne –
energetyczne.
Jedyną obroną na to – pokazują – jest ustawienie latarni świetlnych, które
promieniując stworzą ochronna powłokę. To się zaczęło dziać, ta latarnia zaczęła na
nas działać - ta powstająca – ale przez to zaczynamy się czuć źle, głowa zaczyna
boleć itp. Podpowiadają, że powoli to światełko z nas wyciąga, czy blokuje to coś, co
od tej istoty leci, a fragmenty tych przyszłych wydarzeń są zawarte w naszych
poczynaniach, myślach, emocjach – w poczynaniach ludzi z którymi się stykamy, to
wszystko ta istota nasącza poprzez kanały od strony ludzi, którzy są już w większym,
niż my stopniu przez tę istotę przesiąknięte. To z nas teraz schodzi, a to stanowiło
część naszej natury, naszej istoty. Byliśmy przyzwyczajeni do tego, nie wiedzieliśmy,
że często w złość z tego powodu wpadaliśmy. Już byliśmy przygotowani do szybkiego
reagowania na tę złość, wątpienie i inne rzeczy – byle w cierpieniu być.
To teraz z nas schodzili jakby zabierali nam część siebie, a nie jesteśmy
jeszcze wypełnieni czymś innym – dlatego jest tak źle. Możemy sobie ulżyć
wskakując do basenu (modlitwa: „Tratwa ratunkowa”).
Pokazali tutaj, dlaczego jest tak mała wola, odwaga, potrzeba współtworzenia,
współodczuwania, bo to coś nie pozwala na to, by to u nas poprawnie
funkcjonowało. Natomiast strach i wszystko co negatywne od razu przepływa i to
wzmacnia. Dlatego jest tak trudno. To na nas non stop wpływa.
Nasze czakry przestają się powoli kręcić, gdyby przestały – powstałaby cisza i
to coś w nas musiałoby umrzeć w bezruchu. Jak to umrze, przestanie komunikacja
przez głowę. Tu, tak jak Jezus miał koronę, powstaje taka obręcz i ona zaczyna się
komunikować, ale tam nie ma złości, nienawiści. Tam jest akceptacja, obserwacja,
łagodność. Jest proces umierania starej energetyki. Kiedyś zabezpieczyli tył przed
ciemnością, teraz przód przed złymi ludźmi, a ponieważ umrze to dziadostwo w nas,
to wtedy i my będziemy spokojni, będziemy wreszcie sobą – nie będziemy
podjudzani, więc z nas zło na zewnątrz nie popłynie. Ten proces naprawdę będzie
zachodził. Mówią, że to nie jest proces duchowy tylko podstawowy proces
energetyczny i wtedy dopiero możemy być duchowym jajem w pełni, jak w kapsule.
Na co dzień nie będziemy się czymś niekorzystnym wzruszać, jedynie wartości
duchowe będą otworzone, drugi człowiek nie będzie nam przeszkadzał, będziemy go
akceptować, będziemy z nim rozmawiać bez strachu, lęku, narzuconych programów.
Skończy się cały programowany układ sił między nami, a innymi ludźmi, nagle
będziemy mogli odkrywać duchową poprawność tych relacji, będziemy mogli z
drugim człowiekiem odnajdywać się w duchu i po duchu.
Zostały w nas zainicjowane zmiany, sa one bardzo paskudne, bo jakby to
robactwo w nas jeszcze te toksyny w nas wydzielało.
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Wziąć prysznic i wejść do basenu (jak w modlitwie), zanurkować w nim. W tej
wodzie te nicienie, te wrogie pasma – bo to były samoświadome cząstki, jakby żywe
organizmy, to zaczęło się dusić. Ta woda rozpuszcza je, dezaktywuje.
Mówią, myśl teraz o Bogu, bo miejsce po tym czymś jest, a ono musi zostać
czymś wypełnione. Kiedyś rdzennie, te miejsca w nas, te kanały, były wypełnione
światłem Boskim - czyli ścisłym, aktywnym połączeniem ze światem duchowym. Jak
to dziadostwo nas przejęło, straciliśmy kontakt też ze światem duchowym czyli węzły
karmiczne jedno, a drugie. I mówią: to musi zostać wypełnione. Nie myśleć o
ludziach, nie myśleć o przeszłości, myśleć tylko o białym horyzoncie jutra, o słońcu
świecącym dla innych, o pięknej krainie zwanej EDEN, która nadchodzi. Wypełniac
się tylko tym, bo te luki w nas muszą zostać zapełnione (by nie wypełniło się to
czymś paskudnym). Myśleć tylko o Bogu. Ojciec chce, byśmy o nim pamiętali, to jest
Jego prawo, budzić swoje dzieci w aktywnym kontakcie z Nim i ze światem
duchowym, tak jakby się to zlało. Jest tylko czas od teraz do zaś, myśleć tylko o
zaprzeszłości.
Koniec modlitwy
W Świątyni Serca, wejście, tam gdzie są te kolumny, to pośrodku jest plan
Miasta Orin, ale tam zamiast niego możemy ujrzeć z poziomu Ducha to co się ma
stać – czyli własne ścieżki losu, to co jest, struktury przestrzenne, cele, to co będzie
zrealizowane, czy też nie. Czyli to, co tam ujrzymy, to się może stać, nie ujrzymy –
Duch tego nie akceptuje, choć możemy w świecie fizycznym to zrobić, ale nie jest to
zgodne z wolą Ducha, wsparcia z Góry nie dostaniemy, natomiast sami możemy się
zarzynać, wchodzić w związki z ludźmi w jakie chcemy niszczyć innych, wolny wybór.
Było to w modlitwach – są na stronce – wejść w ten stan, odsłuchać, bo jak jesteśmy
tu podpięci pod pewne energie, to możemy to w pełni tam zaliczyć. Natomiast jak
ktoś byłl podpięty pod energie wcześniej, kiedyś – to nie zaliczy tego. Ale samemu
można się rozwijać i wszystko osiągnąć. Ten nasz rozwój i tak ciągle kuleje, nie jest
taki, jaki powinien być.
Prawda jest jedna, skoro mówimy o Jezusie i chcemy być tacy jak ON. To
czemu robimy odwrotnie? Tak samo mówimy co będziemy robić, a na co dzień
robimy co innego, albo się staczamy. Miałem kochać, a nie kocham tylko krzywdzę
drugiego człowieka. Po prostu nie chciałem tego robić, tumaniłem innych, bo była
korzyść. Żyjemy iluzją samych siebie. Jak z politykami, pra do rządu, żeby dbać o
Polskę, żeby było „lepiej” , po to tam się cisną.
Trzeba działać, chociażby ze względu na uzdrawianie. Część osób już ma
wyższy poziom niż Domančič w uzdrawianiu. On kiedyś miał wysoki poziom, robił
fajne rzeczy, a potem „mamona” uderzyła do głowy, już działa tylko energią i
niestety ni ma już rezultatów, które miał. On sam ma wysoki parametr energetyczny,
ale ma go wypracowanego na maxa: wiara, przyzwyczajenie itp. Dlatego nieźle
uzdrawia. Natomiast jego uczniowie (kursanci) to już miernota. Nowakowi znowu
zaczyna iść, ale on coś odkrył, takiego typowo ludzkiego, jakby zamiast jedną to
posługiwał się drugą mocą – czyli przekonał umysł do tego, że może. Rozkręca na
maksa to, co potrafi. Wbrew pozorom coś tam zrozumiał.
Pokazał się Biały Ogień, jak się nim działa, od razu 70 osób można w działaniu
objąć. To jest Boski Ogień Przemiany, on wygląda jak biały. Żółty, to może 13-ty
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promień uruchamia, a zaczęło się od Nicości, pojawiło się tu. Płonie takie „coś” - i to
zmienia. Działanie jest bardzo silne, zagęszczanie energii jest nieokreślone, leci i
koniec.
Musimy wejść w to co jest najważniejsze - pracę nad sobą. Skoro chcemy
podnosić ciężary i startować w zawodach – czyli Jezus na podium – to trzeba te
mięśnie duchowe wyćwiczyć:, pokochanie, wybaczenie itd. albo tak jak trzeba
czasami coś przerobić, gdzieś tam postępujemy niewłaściwie i Oni pokazują jak
należy się zachować, bo inaczej malutkie, ukryte gdzieś znieprawienie doprowadza do
wewnętrznego konfliktu, do rozłamu i wtedy dłuższy czas można się nie móc
podnieść – a czasu nie ma. Jak nie myślisz o sobie, to myśl o tych, którzy w tej chwili
cierpią z głodu. Ludzie mówią Jezus, a Jezus był dla wszystkich – a ty gdzie? Dla
własnej kasy, satysfakcji.
Jak wejdziemy do Świątyni Serca, mamy wejść do Oazy Wzrostu, tam przyjdą
Istoty drugiej strony i każdy będzie ściągał tam info dla siebie, czy odnośnie rozwoju
czy inne, nie ma to znaczenia – przyjąć to. Trzeba to później sobie zapisać i to co
podpowiedzą wcielić w życie, bo inaczej jaki to ma sens. Tak jak podpowiadali: tylko
ok. 150.000 ludzi przejdzie do Edenu – tylko, reszta nie, i dalej będzie umoczona w
takich światach jak ten, a jak wiadomo ten Świat w innej swej odsłonie to wojny,
pożogi, podporządkowanie itp. Ale skoro oni innym ludziom to robią, no to muszą
tego samego doświadczyć, inaczej by Sprawiedliwość Boża nie istniała. Natomiast,
kto nad sobą będzie pracował - a jak widzimy trochę tych ludzi będzie – przejdzie
dalej. No i w tym czasie będą się rodzić następni – i to już dużo czystsi, którzy będą
już ciągnąć tę pracę, będą dopasowani do tego czasu, gdy Eden powstanie. Ale do
Edenu jeszcze 600-650 lat brakuje. Czyli w tym czasie będą coraz doskonalsi nawet
ci, co teraz żyją, co się dostaną – też jeszcze wcielenia zaliczą, ae w końcu do tego
dobrną. Ważne, żeby się urodzić w innym świecie, w innej Rzeczywistości, żeby
chociaż wojen nie było i żebyś wiedział, że to co masz nie zostanie odebrane.
Znowu nasiliły się w Internecie wyświetlenia o mordowaniu ludzi. Pokazywali
jak się zabija ludzi, jak godzinami się ich męczy. Znowu jest nasilenie. Ale jak się o
tym pisze w książce to dla ludzi to będzie jakaś fikcja literacka.
Jak sięgniemy po moc i wreszcie się wielu moc poblokuje (tym z ezoterycznych
gazet, nieuczciwych) – i wówczas „do łopaty”, do roboty. Zaczyna się powolna
czystka i powoli odłączany będzie każdy nieuczciwy. Powoli będzie się budzić świat
duchowy. Czysty człowiek to czysty człowiek, a nie ten co energetycznie potrafi coś
zrobić, coś trochę uzdrowić – ale w inny sposób zadziałasz i mocą „przywalisz”. Nie
może tak być: przyjdę do kogoś, przekopie mu ogródek, a wieczorem okradnę – tak
nie może być.
Zaczyna się przemiana, będzie gorąco.
Modlitwa 3 – „Bogactwo” – skrót
Pozwalamy, by wszystko się stało. Jest totalna ziemska Rzeczywistość, nie ma
odłączenia Ducha czy duszy, tu jesteśmy tymi, którymi jesteśmy – tacy mocni z
całym bagażem, z tym wszystkim co zrobiliśmy i robimy, wejdziemy do Świątyni
Serca. O niczym dobrym, ani złym nie zapominamy. Cali żywi tam wejdziemy, bez
oddzielania się od tego świata, gdzie łatwiej nam było być cudownym. Teraz żywi
tam wejdziemy, znajdziemy się w Oazie Wzrostu. Będziemy pełnoświadomi tej
płaszczyzny. Pozwólmy, by to nas prowadziło.
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Drzwi Świątyni, które prowadzą do korytarza , zmieniły swój wyraz, są typowe,
ciemno-drewniane, z wielkimi kołami i stoi przy nich dwóch strażników,
wyglądających jak ze starożytności. Oni ciągną za te koła i je otwierają. Pokazują tą
sceną, że wpuszczają ludzi, którzy są niebezpieczni – nawet dla samych siebie.
Podpowiadają, że wchodzimy z całym bagażem naszego doświadczenia, a to
oznacza, że nie jesteśmy tacy doskonali, jakbyśmy chcieli i Oni środki ostrożności
zachowują – nawet jakiś mebel w Wieczerniku łańcuchami do podłogi został
przykuty. Wchodzimy tam na „żywca”, więc tłumaczenie ich będzie dla nas samych,
tu – nie wyizolowanej cząstki duszy – tylko dla duszo-człowieka. Może umysł nasz
będzie przyjmować tak, jakby był w fizycznej szkole, a to oznacza, że pójdzie silny
program go podporządkowujący.
Niektórym Oriny zrywają (nie za karę): tylko nosisz - a robisz co innego? Takie
zdziwienie i zrywają. Orin płynie z tym łańcuszkiem do jakiegoś miejsca i będzie
ładowany, będzie trochę inaczej ustawiany. Obłuda jest i tu, krzyżacy tez nosili
czarne krzyże. Nosisz Orina, a plugawisz swoje własne imię i jego znaczenie.
Za głównymi drzwiami nie ma Matki Boskiej, jest Pan Bożych Zastępów (PBZ),
ale to sa przygotowania wojenne, coś się autentycznie zaczyna. Kończy się czas iluzji
i obiboctwa. Pokazali: niedługo ci co tu przyszli jako fałszywi ludzie, zostana
zepchnięci ze schodów – w sensie, że się stoczą i będą musieli ciężką pracą się tu
dostawać, że ułatwienie kiedyś im zniknie. Mówimy o zaprzedańcach. Natomiast
reszta będzie oświetlana z Góry, bardzo uroczyście. Powstanie wspólny, nowy
płaszcz, takie połączenie człowieka fizycznego, duszo-człowieka z człowiekiem
duchowym – tak jakby nasz plan połączyć z planem wysoce energetycznym czy
duchowym. Nagle powstanie takie pasmo, granica – i na niej powstanie nowe
państewko, jedni uczą się drugich. To jest zaplanowane przez PBZ.
Ta latarnia to nie jest tylko taka mała, nasza do wspierania – ona jest
przygotowana niczym maszt do powstania namiotu cyrkowego. Te liny od tego
masztu – czyli latarni, zostaną wbite w okręgu obejmującym całą Polskę. To powoli
będzie nasączane, programowane powoli z powietrzem, z wodą, ze wszystkim będzie
powoli przejmować całą energetyką, miejsca i przestrzeń. Miejsce jest indywidualne,
czyli indywidualność kreślona jest celem duszo-człowieka, natomiast osobowość jest
duchowa. Miejsce to coś indywidualne, a przestrzeń to coś współdzielonego. W
przyszłości nie będzie ograniczeń, każdy dbać będzie o wszystko i wszędzie będzie
mógł wchodzić, ale też będzie za całość odpowiedzialny. Świadomość, że jest gdzieś
drugi człowiek będzie pomocna, będzie taka nadziej, będziemy się cieszyć, że są inni.
Powolne przemiany się zaczynają.
Teraz UFO wspierają różne reżimy i ludzi masowo się stąd wywozi z Planety
Ziemia. To co przyjdzie, to też UFO, ale przyblokuje te działania i ci co rządzą zaczną
się tego UFO bać. To przy okazji ochroni Polskę. Ten namiot wokół Polski stanie się
wielkim kanałem, a to oznacza, że to UFO ma wysoce energetyczną technologię i
znajomość praw duchowych, bo potrafią uruchomić coś technologicznie, co dosięgnie
górnych parametrów energetycznych i pozwoli duchowi się budzić. Pokazują, że
niektórzy z nas, co tu są obecni, już mają implanty- mówiąc w przenośni – ale
niektórzy wiedzą, że przez to UFO są zakładane i za pomocą tego przychodzą
kontakty od tego właśnie UFO. I na tym poziomie zmiany będą szły. Naszym
zadaniem będzie czyścić z nieprawidłowości, ze zła. To wszystko innym ułatwi
czerpanie z tego korzyści. To będzie praca ciężka i długa, mozolna na rzecz innych.
Skróci się czas snu.
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W korytarzu zmienia się sytuacja. Ci w korytarzu – fizyczni – wojownicy
starożytni, co stali na bokach przyjęli postać Bogiń, to już są Istoty duchowe i nie
można zrozumieć skąd przychodzą, czym są itp. Stoją po bokach takie skamieniałe,
ale wszystkoobecne i wszystkoświadome. My wchodzimy jako typowi robotnicy – do
roboty zgłosiłeś się sam. Pojawił się „spisywacz” – dzis jest bliski, ludzki, jest taki
żywy, prawdziwy, nie ma dystansu. Korytarz się podwoił, na ten co jest nałożyło się
jakby biuro i oni będą (ci urzędnicy) uczestniczyć cały czas w naszej pracy,
odnotowywać, pomagać, zmieniać rzeczywistość po to, by nasza praca w tej
przestrzeni szła.
Oni jakby siedzą na naszej strukturze przestrzennej i wszystko to, co jest
zgodne z Wolą Ducha, będzie przez nich intensyfikowane, modelowane, ich wysiłek
odczujemy w swoim życiu. Niedługo usłyszymy też o ludziach, którzy się totalnie
prawdziwie budzą na poziomie duchowym i zaczną przemawiać bez oszustwa, będą
siać info o otworzeniu Wrót, prawdziwe informacje.
Znikną pieniądze - to zrobi system, by doprowadzić do tego, by nie było
możliwości zamiany roboczo-godzin na coś fizycznego – zamiana na formę
elektroniczną z pełna rejestracją przez system.
Za poważne zaburzenie osobowości będzie uważany stan depresji systemowej,
kiedy wydaje ci się, że rząd niewłaściwie działa - to w USA traktowane jest jako
choroba psychiczna, maja prawo zamykać cię. Nasi tez chcą zlikwidować pieniądz,
zamienić na roboczogodziny (ale to jeszcze przyszłość). U nas nie będzie można
oszukać innego.
Organizowane są festyny radości.
W korytarzu wszystko znika, zostają tylko sztandary, zapowiedź sukcesu
pojedynczego człowieka. Pojedynczy człowiek to ten, który się budzi, czyli ten
Duch, który miał ciało człowieka i jadł zupę, to pojedynczy człowiek. Tłumaczyli nam:
trzeba być bogiem we własnej przestrzeni, niezależnym, wszystkomożliwym, bo tylko
taki jest w stanie nieść własne idee, a jak jest w Duchu obudzony, idee całości, to
Góra nazywa Pojedynczym Człowiekiem – zbudowany i samoświadomy.
Zaczyna się otwierać całość. Jak powstała lampa, zaczyna się powolne zejście,
pokazują charakter tych zmian.
Znajdujemy się w Oazie Wzrostu. Nie ma tu dziś słonecznego dnia, widać
chmury burzowe. Podpowiadają, by się wziąć do roboty, aby chmury tu raz na
zawsze znikły. Zmieniają obraz, pojawia się Oaza Wzrostu i teraz, ta fizyczna, to
pomieszczenie gdzie jesteśmy. Pojawią się przy nas Istoty stamtąd i będą do nas
mówić. To są istoty duchowe.
Pojawił się tu ten Pojedynczy Człowiek i rzucił do góry kartę zwycięstwa.
Pokazują statek płynący w czasie sztormu i mówią: tak wygląda ta Ziemia.
Nowa cywilizacja to ludzie, którzy się telepatycznie ze sobą komunikują,
intuicja, słyszenie będzie w pełni włączone. Oni będą pracować uczciwie. Miara
sukcesu będzie uczciwość.
Jest obszar Wielkiego Psychologa. Zachodzi jakiś proces związany z
poziomami. To indywidualny odbiór. My musimy fizycznie odczućprocesy, to jest
osobiste dla nas. Włączona Świadomość, Jaźń, zaczyna działać, dłonie sa w tym
aktywne.
Kilkoro z nas będzie miało Ogień Przemiany, będą działać, będą niezłomne w
swojej woli. Nie będą uważać się za nic lepszego, będą skromni.
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Jedną z technik naprawiania zła, które wyrządziliśmy jest cofanie się
w czasie i przemiana, dzięki temu dużo więcej dobra powstanie i zrekompensuje
to co było. Czas tu nie ma znaczenia, możemy zmieniać w przeszłości jak i w
przyszłości. A więc możemy śmiało naprawiać to, co zepsuliśmy !!!
Mamy pragnąć z całego serca, żeby drugi człowiek był bardziej szczęśliwy niż
my!!!. Pokazują, żę mamy dostęp do struktur przestrzennych drugiego człowieka i
możemy je zmieniać, by mu było dobrze, by był szczęśliwy, żeby mu życie płynęło
itd. niech będzie bogaty i odnaleziony w życiu.
Jak zawieramy umowę – bezwzględnie jej dotrzymywać, umowę z drugim
człowiekiem i ze wszystkim, także z sobą. Tam gdzie nie dotrzymujemy umowy, staje
się ona cyrografem.
W naszych działaniach pragnienie ma być szczere, żeby nie zgubić drogi.
„Bądź sługą wszystkich, a panem samego siebie.”
Jak nie pomagasz – to jesteś taki jak inni – tylko udajesz ważniaka. Uczą nas
duchowej postawy, duchowej poprawności. Jeśli nie umiemy w sobie utrzymać
Światła Bożego, to uświadomić sobie kim jesteś i możesz. Prosić o podpowiedź, jak
to wcielić w życie, jak się to ma stać. Co Bóg daje to zostaje, co Oni dają to jest to
samo – to zostaje, tylko my wytracamy, albo myślimy, że wytracamy. Zapomnieliśmy
z jakimi darami zostaliśmy stworzeni, one są ukryte w naszym DNA. Świątyni Serca
też ma zapis, też podłączamy pod DNA. Pozwolić się tym darom w nas obudzić,
wypełnić (dary dla innych). Będziemy to zapisywać w przestrzeń innych ludzi i będzie
się to stawać. W ten sposób będziesz Światłością i darczyńcą. To samo tyczy się
samej przestrzeni, przestańmy ściągać dary od innych, tymi darami wypełnij swoją
przestrzeń. Nie pozbawiajmy się realizacji tego, co już nam przygotowano, przeciez
to sa scenariusze w Bogu zapisane. Pozwolić, by to się stało, by te dary
zafunkcjonowały w naszym życiu (na zdrowie, na obfitość i bogactwo doświadczeń,
finansów itp.) – z tym przyszliśmy.
Modlitwa ta zmieni całe nasze fizyczne życie, cały obszar mistycznych doznań.
Jest tu jeszcze coś bardziej magicznego – podziw tego, co inni dla nas zrobili.
Wszystko mamy, a sami tego pozbawiliśmy- dary.
To jak z kochaniem, jak się w sobie wypracuje, każdy człowiek może odejść,
bo ja tym stanem żyję – jest on (człowiek) już we mnie. To samo z darami , jak nie
mamy tego bogactwa w sobie, to musimy ciężko pracować, albo liczyć na to, że inni
z tymi darami do nas przyjdą. Nagle budzimy się z darami. Odczuć dobrostan, odczuć
błogosławieństwo posiadania darów – one są. Jak to odczujesz wszystko się stanie,
we współpracy, w jedności z drugim człowiekiem. Pozwólmy zaistnieć cudowi
obfitości kiedy Duch się budzi, to się to staje, te dary sa w Duchu. One same
przywołują.
Powinniśmy być fizycznie niemal nieśmiertelni, energetycznie doskonali, a
duchowo wzniośli. To wszystko musimy odzyskać, bo to w nas jest, ale trzeba się w
Duchu obudzić, by to w pełni w nas zaistniało, ułatwiło naszą egzystencję we
wszystkich powłokach.
Koniec modlitwy
Średnio z życia wyszarpywaliśmy 10% bogactwa, to czego dziś
doświadczyliśmy to było na poziomie 70%. Jak będziemy żyć po staremu, to i tak
30% bogactwa już się pojawi. Jakiś mechanizm został uruchomiony, a to oznacza
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lepsze pożycie, finanse i inne rzeczy. Samo bogactwo jest już techniką, samo
odczucie bogactwa, nawet jakby się nie do końca wierzyło – to i tak swoje robi. Leci
przemiana, możemy mieć zawroty energetyczne , rozkojarzenie. Mamy być pokorni,
zachowywać normalność.
Modlitwy zakończą się do czterech miesięcy, tylko praktyczne dla
przyjeżdżających ludzi. Głowne przekazy się skończyły, a warsztaty skończą się do
roku. Wszystko się zmieniało. Ludzie nad soba nie pracują i wszystko zostało
zmienione. Część osób tu przyjeżdżających sądzi, że to Zbyszek będzie za nich
pracował, za nich naprawiał ich związku, lepił w nich człowieczeństwo itd. to
duchowe pasożytnictwo i lenistwo. To są ich wybory, Zbyszkowi nie wolno nic robić.
Bóg nie trzymał hitlerowcowi ręki jak mordował. To tak jakbyśmy w szkole mieli
nauczyć się matematyki, ale mamy to gdzieś i nauczyciel będzie za nas stał przy
kasie, żeby nam właściwie resztę wydali, i za nas będzie stał w banku, żeby
sprawdzić czy nie oszuka nas bank, na procentach kredytowych. To nieporozumienie.
To nasza praca, każdy robi swoje. Zbyszka zadaniem jest wyczyścić, nauczyć nas
pewnych rzeczy, które i tak utrzymamy teraz, bo Świątynia Serca na wszystkim rękę
położyła, wszystko zmieniają, tylko wtedy jak człowiek będzie nad sobą pracował,
wtedy to utrzyma. Jak nie będziemy pracować - wystąpienie przeciwko drugiemu
człowiekowi, to to co tu za chwile dostaniemy, stracimy wszystko.
Artefakty podpowiadają co możemy zrobić np. Księga Zapomnienia sprawia, że
ludzie którzy się rozstają i nie potrafia o tym zapomnieć, to przy zastosowaniu księgi
tęsknota za sobą, to wszystko spada o 20% w dwa/trzy dni. Wszystkie te Księgi, to
wszystko zawarte jest w ostatnim artefakcie, którym jesteśmy My sami. Artefakty to
konkretne, energetyczne działania. Wynika to z naszej woli, chęci by coś się w
człowieku zmieniło.
Jeśli zrobiliśmy to o czym w modlitwie mówili, to po co do tego wracać, są
nowe.
Góra wykorzystuje tu przyjeżdżających, by pomóc innym też.
Objawienie jest pod protektoratem Ducha czy tez Przewodników, jest to
ukazanie pewnych rozwiązań. To robi nauczyciel z drugiej strony.

Modlitwa 4 – skrót
Modlitwę poprowadzi nasza koleżanka Y. pozwalamy się jej prowadzić. Za jest
taka duża postać, stoi za nią, będzie jej pomagać, będzie pomagać utrzymywać jej
energetyką, by czuła, że wszystko dzieje się poprawnie.
Y: widzę dużo ludzi czekających na pomoc (bo ilu co tu przyszło obiecało, żę
im pomoże). Powinna zobaczyć, że potrafi z niej płynąć Światło, otworzyć się
(Zbyszek). Powinna pozwolić sobie na to, by być aktywnym światłem dla innych.
Dzięki temu, że to światło z niej niczym biała zaraza ich przenika, zacznie się
zmieniać człowiek i tworzone przez niego sytuacje. Za działania nie ma nagrody, to
jest obowiązek, robię - bo tak jest. Z poziomu Ducha to jest najzwyklejsza
przyjacielska pomoc. Y wróciła do Góry i z powrotem wraca tu, w inne miejsce
pójdzie, gdzie będzie te sama robotę wykonywać.
Teraz Y będzie informacją. To, co szło wcześniej to z przekazem od Góry.
Przewodnicy nie będą jej nic mówić. Informacja będzie prze nią ściągana.
Zaczęło się jej budzenie. Dostanie konkretne przekazy co powinna robić. Dalej
modlitwę poprowadzi koleżanka X, to jest ważna rzecz dla niej, ponieważ ona
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odnajdzie się w roli nauczyciela, pierwszy raz odczuje to po tamtej stronie, z czym
przyszła. Ona ma inny sposób tłumaczenia – pokazują.
Widać powolne czasowe zmiany, ale sa już zapisane, tylko ludzi mało.
Pokazują, że w tej chwili wejdziemy w uzdrawianie, działanie, rzecz w tym, że
nie będziemy tykać się energii, która jest teraz w nas, mocy która jest teraz w nas,
energii i mocy, która była w nas, tylko tego co jest przygotowane w zaprzeszłości.
Wejdziemy po moc do przyszłości, do czasu, który jeszcze fizycznie dla nas nie
istnieje, ale w Duchu, w tamtych przestrzeniach nie ma, Dzięki za wszystko czemu
nie będzie zaburzeń. To, co X mówi, to jest krąg czystych osób, które z przyszłości i z
tamtych czasów odnajdują się we właściwym punkcie. Wszyscy, tak jak teraz sa w tej
scenie, widzą unoszące Światło, snop, jakby u Góry węższe, a tutaj obejmujące
wszystkich, taki padający snop. To jest światło dziwne, bo jak te promienie lecą, to
są blade i nie przeźroczyste. Jak lecą i padają między nami, a jakimś człowiekiem, to
tego człowieka prawie nie widać, tylko masz świadomość tego, że on za tym
światłem jest. Czyli to światło jest gęste, nieprzeźroczyste i tych promieni jest dużo.
Teraz pozwólmy sobie być w tym świetle, i działajmy na osoby które chcemy
uzdrowić, żeby im się polepszyło.
To światło jest w przyszłości. Może to oznaczać, że nie ma siły ciemności,
jakiejkolwiek innej, która by mogła blokować to Światło. Może o to chodzi, ale to jest
Światło z przyszłości przygotowane. Działamy, robimy to, co możemy, czyszczenie
przestrzeni całej tego człowieka, wszystkich Jego powłok i przenikniecie tego Bożym
Światłem, a jak to światło przenika, to Światło już wie co robić. My tyko otwieramy
tym ludziom szczęście, naprawiamy przy okazji wszystkie ich powłoki, oddajemy
Bogu, choc to jest intensywne Światło Ducha Świętego. Niczym posłannicy
przygotowujemy zejście wyższych sił, otwieramy kanał, a Oni już wiedzą, jak to
zrobić, a my już wiemy o co nam chodzi: zdrowie, człowieczeństwo, wyczyszczona
przestrzeń i Ład Boży, a w nim jest tez sprawiedliwość Boża, jest pokazana Ziemia, a
od góry zamiast księżyca i słońca taka energetyczna Planeta, która ziemie nasącza
jakąś wibracja, jak gdyby czuwała nad Ziemią, może to przestrzeń energetyczna, czy
duchowa, która położy dłoń na tej Planecie, oddzielny świat, który się włacza. Jak to
zstąpi, to nie będzie mogło harmonii tam zaburzyć, ludzie nie będą w stanie się bić
(takie nadzieje). Pokazuja młoda parę i mówią: Adam i Ewa, czyli to jest zapowiedź
Edenu. To co będzie wtedy, będzie pod kuratelą Ducha, będą inne pasma. Dlatego
pokazali tych starych dwoje ludzi, czyli zagubionego Adama i Ewę, który w
pomnożeniu, ciągle jeszcze bił, zabijał i nic nie wiedząc umierał. Jeszcze będzie
przychodził wcieleniami, aż w końcu pewnego dnia otworzy oczy, popatrzy na Ewę i
zrozumiej a kim są – Dziećmi Bożymi. Na tej Planecie jest już zapowiedź tego, że
Dzieci Boże otworzą tu oczy, czyli nastąpi w człowieku aktywne połaczenie powłoki
fizycznej, energetycznej – czyli duszy z powłoka duchową, obudzi się samoświadoma
jednostka, czyli żywy, aktywny Jezus na co dzień w każdym z nas. To jest Eden.
Ludzie w Edenie będą mieli moc do zmiany kształtu stworzeń, czyli będą tak
wpływać na łańcuch DNA, nawet nie wiedząc o tym jak, że z wściekłej wrony zrobia
co innego. Widać w Edenie Biały Zamek, a na schodach PBZ. Zeus będzie to
prowadził, a to jest cząstka Jego. Eden to nie Raj, eden to świat fizyczny, który na
kształt Raju tu będzie za 600-650 lat. Tu ludzie pamiętaja swoje wcielenia i widzą
energie, czyli pełniejszy jest obraz tej Rzeczywistości o jakies energetyczne pasma.
My tego nie widzimy tu, bo jesteśmy przytłumieni niską wibracją, natomiast Ci w
Edenie będą to widzieć
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To co pokazali nam, tam moc zaprzeszłości to jest źródło mocy w Edenie.
Ludzie wtedy będą mieć otwarte aktywne pasma. Zapowiedzieli, że na Ziemi będzie
kilka rozległych miejsc, gdzie będą ludzie przyjeżdżać, posiedzą parę godzin i będą
zdrowieć, naprawiać się, totalna transformacja. I to jest jeden z elementów Edenu,
czyli nowa, zmieniona energetyka. Człowiek nie będzie w błocie, tylko w czystej
wodzie pływał. Jak X zacznie mówić o Edenie, ludzie nie wyśmieją tego, zaczną jej
słuchać, bo otworzy w nich to, co i tak w nich ukryte jest, marzenie o prawdziwym
świecie, w którym znajda spokój i prawde o sobie. Będzie wydobywać to, co w
ludziach jest zapisane.
My tak jak Mistrz uczył, otwieramy widzenie i odbieramy to co nam Góra
pokazuje, a często nasz własny Duch. Czuwające Oko to jest wyższe pasmo, które
czuwa nad tym wszystkim, choc ład utrzymuje w środku – poziom fizycznego Boga,
czyli Zeusa. Mówimy o doskonałym człowieku, o w pełni obudzonym Talaronie, który
bęzie czuwał i to wszystko pilotował jako jednostka fizyczna. Natomiast Duch – to
będzie Jezusowe wsparcie. Do Edenu wejdzie czysty – po prostu człowiek tam może
tylko wejść, a człowieczeństwo to czystość w myśli słowie i czynie.
Koniec modlitwy
Odczytanie pisma automatycznego osoby – nie był on ze świata ani
energetycznego, ani duchowego, Przewodnik jej mówił jako największy Przyjaciel i to
co mówił było dokładnie takim przekazem jaki Duch by jej dał. To cos nowego dla
nas jakby czysta prawda, ta biała skrzynka w nas. Tak jakby w niej zaczął się budzić
człowiek Edenu, który ma połaczenie z czysta przestrzenia.
Działa osoba na oczy nowa poznaną techniką, Zbyszek podpowiada: wchodzisz w ten
stan z modlitwy i jesteś w zaprzeszłości, korzystasz z tej mocy, widząc w strumieniu
tego uzdrawianego człowieka i mówisz o co ci chodzi, ujrzyj oczy (jego) zdrowe.
Wejście na poziom 15-ty. Tej energii to zostaw, żeby to czuwało, żeby ten promień,
kanał cały czas pilotował to zdrowie. Uruchomiłeś, jest zapisane – ma być.
W przypadku ratowania związku, działa się na całość, przestrzeń, (wyczyść też
całą rodzinę, dzieci ) łacznie ze strukturami, czyli też i przyszłość. Wprowadzać
Światło co łaczy tych ludzi, każda ich cząstkę. Ujrzeć w strumieniu cała rodzinę. Musi
być prawdziwa, szczera intencja zmiany. Szybo się działa jak jest poziom 16-ty
Sprawdzać: procentową szanse na przetrwanie związku.
Jak działamy, a właczy się niechęć to nie zadziałamy – bez skutku.
Działamy światłem z przyszłości
Wola, jest dostęp do Światła – i tak ma być, Światło wie, umie.
Pozwolić by z rąk Światło popłynęło, żeby zamknąć działanie.
W działaniu zagęszczać energię.
Im więcej możemy (wprowadzać Światła, pomagać innym) tym bardziej
ciemność stara się nas złamać, żeby się nie obudzić. Oni wiedzą co robić, bo czasem
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nie mogą zabić człowieka, czasem za doprowadzenie do samobójstwa zapłaciliby
tyle, że tego nie robią. Ale uwalają powoli systematycznie.
Powoli wchodzimy w te wewnętrzne modlitwy, łącznie ze ściąganie informacji:
co zrobić itd. – tam wszystko widać.
Sprawdzać: czy coś należy do naszego Domu, czy też nie.
Dlatego my w związkach zawsze sprawdzamy:
zgoda na związek
- znajomościowy, romansowy i na partnerski.
Jak ktos do Domu należeć nie będzie, nie bęzie związku partnerskiego, natomiast
romansowy może być cudowny i budujący, nawet konkretna pracę (robotę) – czy
należy do Domu, sprawdzać – będziesz wiedzieć czy to z przymusu czy nie.
Nie dawać się wykorzystywać dzieciom – sprawdzać poprawność zachowań w
tym względzie. Nasze dziecko, może nie należeć do naszego Domu, ono by chciało,
byśmy my należeli do jego domu (pomoc za darmo) tylko, że ten ktoś nie sprawdza
poprawności człowieczej w stosunku do nas (do rodziców). Można (sprawdzając
przynależność do naszego Domu) ustawić sobie tak przestrzeń, że zaczniesz żyć, nie
będzie ludzi, którzy niszczą. Wiesz wtedy, kogo oczyścić, kogo przyblokować
energetycznie.
Trzeba się wyciszyć, przepracować te rzeczy i podpowiedzi płyną. Wtedy
dopiero nad Domem można zapanować, bo dopóki energie tobą rządzą – to o jakim
ty Domu chcesz myśleć?
To, czego musimy się nauczyć to poprawność posługiwania się energią i
wszystko wychodzi (choć czasami jakąś bitwę się przegra), oczywiście na tym
poziomie o który nam chodzi. Czasem człowiek ze strachu – że, coś nie zrobi, toczy
swoje życie nie tak jak trzeba. Kiedy odczuwamy, że możemy – nagle zaczynamy
normalnie, bez napięcia żyć.
Wróżki, jasnowidze odbierający przekazy na poziomie 2-6 nie koniecznie chcą
ludzi zwodzić, ale żyją iluzją - bo są potrzeby. To nie muszą być programowo źli
ludzie, ale uważają, że w tym systemie żyją poprawnie, wierzą w to, co robią. Jest to
poziom typowo energetyczny, systemowy. Dopiero z poziomu Ducha widać jaki to
jest chłam, widać błędy. Z poziomu umysłu wierzymy w wiele bzdur.
Sprawdzanie zgodności z drugą osobą:
100% - zgodność idealna
90% - zgodność bardzo dobra
80% - zgodność dobra
70% - zgodność poprawna, tolerancja
40%-60% - zniechęcenie
30% - wojny, starcia psychiczne
20% - wojny fizyczne, biją się itd.
10% - w połowie przerwana znajomość
0% - nie ma znajomości, przynajmniej w kimś, bo druga
strona może żyć ta znajomością i być wtedy bezczelnie
wykorzystywana.
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- Sprawdzamy jaka zgodność była, a jaka jest.
- Skala 5, formy ataku moralnego 60% - to poziom ogłupiania i kradzieży,
zaczyna się totalna, wredna manipulacja. Czasem wynika to ze złamania tej
osoby.
- Sprawdzamy korzyść życiową z odcięcia się od tej osoby.
Czasami trzeba trochę grać nie szkodząc tej osobie. Nie rozjątrzać.
- przekazy można też mieć niezłe i w EP.
- jak kiedyś święte miejsca powstawały, to były naprawdę fajne. Ten kto tam
był, był fajnym człowiekiem, wybudował kościół i po 20-30 latach
przejmowała to ciemność, by spędzić, by ludzie w dobrej wierze
promieniowali tym miejscem itd. a potem zło przejmowało wykorzystując
robotę białych. Tu nie ma nic za darmo, ciemni są pracowici i po drugiej
stronie Duch nie zrobi nic, co nie przynosi korzyści - i nasi i tamci. Tam nie
ma nic charytatywnego tylko tworzenie pułapek, jedno podpięcie w czasie
modlitwy – i jest po człowieku, życie mu się posypie, duchowo się nie obudzi.
- czasami przy oczyszczeniu osoby mają odruchy wymiotne, czy to jest
normalne? Jak wyrzucisz energie – bo to się kumuluje blokując matrycę (w
brzuchu), żebyś szybciej reagował niż myślał – to maprawdę jest źle, to sa
charakterystyczne objawy. Czasami nie da się samym działaniem
oczyszczającym tego zrobić i dodatkowo jeszcze ciało fizyczne pomaga,
wszyscy to czasem zaliczają.
- Syn – jesteś jego opiekunem na Ziemi, ale to nie jest twój syn. To jest
Istota, która ma wiele wcieleń za sobą: gwałty, mordy jak i pomoc drugiemu
człowiekowi, jak i podróże i sztuka. Trzeba sprawdzić na jakim poziomie
dojrzałości on jest, bo czasami ktoś budzi się w sobie takim, jakim był, mając
30, 40, a czasem kilkanaście lat. Nie ma zgodności w nim, bo on jest takim,
jakim był i teraz dopiero można go kształtować, przyzwyczajać go do nowych
nawyków. W ilu % to jest budzenie się jego, w ilu pogorszył się sam z siebie.
- Jeśli nie masz wyczyszczonej struktury przestrzennej, ciała egzystencjalnego
to stamtąd idzie napięcie, nie ma wejścia w przestrzeń duchową.
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Warszawa 18 sierpnia 2013 roku :
Wybrane fragmenty :
•
•
•

Góra teraz kładzie nacisk na modlitwę, żeby wchodzić samemu.
Info zostają zawieszone, bo wszystko jest.
Inni są potrzebni do doświadczania życia.

Modlitwa – eksperyment z samym sobą, z własnymi pasmami duchowymi.
Na skali 8 można sprawdzić kto nas prowadzi, Świątynia Serca zaczyna się
przed 49 i leci do poziomu 100. Poziomy 12-16 prowadzą Siły Wyższe. Basen w
modlitwie - „tratwa ratunkowa” jest z poz. 15.
Samo pozwolenie sobie na wejście w wyższe pasma pozwala na dwukrotnie
wyższą energię, czy obudzenie w sobie.
Sprawdzanie poziomu wchodzenia w modlitwie: energetyczny czy duchowy.
Po Duchu Całości wszyscy ludzie na tej Planecie należą do Niego, są jego cząstkami.
Egoizm to ciągle życie sobą, nie potrafimy się siebie pozbyć. Nie jest to złe
tylko niepoprawne, nie ma wejścia w pasma duchowe.
Osobowość – zbiór doświadczeń z poprzednich wcieleń zawiera w sobie.
Teraz każdy wchodzi we własnym kanale, nie ma połączenia, byśmy sami byli
odnalezieni w jakimś paśmie, tym, które gwarantuje pracę nad sobą.
Modlitwy warsztatowców: modlitwa 1 – skrót :
Pozwolić sobie na wielką dowolność, dziecięca fantazję, niech prowadzi
wyobraźnia, która też jest darem. Pozwolić sobie, by duchowe dziecko korzystając z
wyobraźni pozwoliło się prowadzić w światy duchowe. Wyobraźnia istnieje w mózgu
fizycznym - i umysł się nią posługuje i Świadomość, ona jest wspólną częścią,
obszarem łączącym nasze różne powłoki, więc jest to jakby oddzielna część naszej
istoty. Pozwólmy sobie, by nas teraz prowadziła. Wiemy, że puściliśmy tę
wyobraźnię, ale Duch ma tym sterować. Podjęliśmy decyzję: duszo-człowiek
wycofany, Duch ma połączenie z wyobraźnią, ma podpowiedzieć nam jak duszoczłowiek powinien się w całości odnajdywać. Ażeby poprawnie się odnajdywać, musi
zobaczyć jak Duch się odnajduje. To będzie tłumaczenie na tym poziomie. On żyje
tylko piękną przyszłością - tym co ma być. To wielki artysta, który tworzy. Drobnymi
rzeczami przekaże nam w jaki sposób mamy stać się artystami własnego życia, jak
się z niego cieszyć, jak tworzyć nowe według własnych życzeń. Teraz zaczyna się
nauka poprzez własnego ducha, jacy powinniśmy być (ale zachować mądrość, bo
czasami tu trzeba coś ukryć).
Potem sprawdzimy poziomy, na jakich się znajdowaliśmy (nie fantazji), dzięki
czemu te poziomy rosną (u kogo poszło do góry, kto tkwi w indywidualności).
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Indywidualne sceny warsztatowców.
Tłumaczą czym jest wyobraźnia. Pokazują człowieka, który idzie i jego mózg,
jak właściwie funkcjonuje, to powstaje wokół niego wielka bania, ale tak naprawdę
ona cały czas jest, to jest wyobraźnia.
Wyobraźnia to energetyczna kopia wszystkiego tego co chemicznie i w inny
sposób w mózgu jest zapisane, czyli nasza wewnętrzna biblioteka wiedzy.
Wyobraźnia to niczym bajkowa kula. Gdy chcemy rozwiązać jakieś problemy to tu
wchodzimy, częściowo, do tej wyobraźni, zestawiamy pewne fakty, patrzymy jak co
powinno być według konkretnych planów, konkretnych założeń czy moralnych, czy
systemowych, czy naszych osobistych. Pokazują, że każdy człowiek jest jakby
oddzielnym systemem - czyli oprócz tego on tworzy swoje wewnętrzne wartości
indywidualno-systemowe, którymi się kieruje. Pytanie tylko - czy są one duchowe czy
popierające system? Według tego własnego zaprogramowania odnajduje tutaj
poprawność, według niego, założenia tych pewnych elementów Rzeczywistości by,
jak to odnajdzie, wcielić w życie. Ta wielka kula to jak Szambala, jak piękny świat
fantazji, może z niego korzystać i inna istota (tu wejść) jak również Świadomość,
Duch, który u góry jest. Czyli wyobraźnia to jakby oddzielna część naszego ciała i
jeśli my potrafimy wejść do tej magicznej krainy, to tam spotykają się wszystkie siły,
wszystkie nasze elementy, które wchodzą w interakcje z całością. Ciało fizyczne i tak
jest w tym świecie, ale próbuje się za pomocą umysłu fizycznego i analitycznego - w
tym wypadku odnaleźć - i wchodzi częściowo w wyobraźnie. Umysł już czysty ma
lepsze wejście, Duch jeszcze inne. To są te elementy, które tu jednoczą się, tyle
tylko, że muszą przełożyć wszystko to co potrafią na język jakim się komunikują, na
uniwersalną mowę - a to są sceny. W świecie wyobraźni, gdy tu wchodzisz, możesz
spotkać się ze wszystkim. Tu może wchodzić, działać umysł, Świadomość, Jaźń - tu
mogą wchodzić przewodnicy, może tu pojawić się Bóg. Tu jest kraina spotkań z
pozostałymi naszymi elementami. Kto tu dotarł, ale odciął się od oddziaływania na
siebie tylko umysłu, albo tylko jaźń i pozwolił sobie na to, by tu całość jego powłok i
istoty się poprawnie odnalazła, wtedy w środku powstają jakby wybuchy, nagle
człowiek potrafi wiele rzeczy zrozumieć. Ta wyobraźnia, ta kula, to jakby sekretne
miejsce - świat, w którym się spotykamy, pobierając nauki czyli podpowiedzi płynące
od pozostałych naszych cząstek. A skoro Duch jest związany z Całością to i pewne
elementy stamtąd poprzez niego tez próbują nas czegoś nauczyć. Każdy element w
nas zapisany w wyobraźni jest pobudzany, po to, by nam coś wytłumaczyć, ma coś
naprowadzić, byśmy byli pełniejsi, byśmy jako duch się obudzili (nie tylko jako duszoczłowiek). To miejsce jest integracją wszystkich naszych powłok, więc Duch będzie
walczył o swoje, byśmy byli duchowi, cząstka Boska będzie starała się nam
podpowiedzieć jak funkcjonował Jezus, ciało fizyczne, upomni się o swoje, powie
czego mu brakuje. Wszystko tutaj podpowie o swoich potrzebach, a osobowa
jedność, której tak nie odczuwamy, to złoży wszystko do kupy, podpowiadając co
powinniśmy zrobić, żeby wszystko w nas poprawnie funkcjonowało.
Tu pokazują, czego nam brak i mamy możliwość w ten sposób
zadośćuczynienia tych braków. Tutaj możemy uzyskać to, czego nie znajdujemy poza
tym obszarem.
Świątynia Serca, która nad wyobraźnią stoi, też tu zapuszcza swoje korzenie,
by czegoś nas nauczyć. Tu wszystkie powłoki, wszystkie siły są równoprawne. Gdy
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doprowadzimy do tego, że jedna z powłok zaczyna rządzić, wyobraźnia znika, żyjemy
fantazją tej powłoki. Tu możemy nauczyć się wszystkiego, ale tylko wtedy, gdy
szanujemy każde istnienie, akceptujemy każdą formę, bo tutaj nie ma zagrożeń, nie
ma ograniczeń.
Można tu wybrać jakiegoś człowieka, by pomóc mu w rozwiązaniu jego
problemów. Można odebrać przekazy nas ostrzegające przed czymś, albo
zachęcające do czegoś itd. To tu się odbywa, ale żeby to działało, trzeba być
spokojnym - o tym mówi skala harmonii. Jeśli w całej istocie jest harmonia na
poziomie 150% to niemal ideał, 170% (od 150 %) mówi się o stanie łagodności.
Tak funkcjonował Jezus, wszystkie powłoki były w Nim aktywne, więc jak ciało czuło,
że coś z nim nie tak, od razu to sygnalizowało. On to widział. Wszystko tu możemy
zobaczyć (np. jak nam szkodzi jakieś jedzenie), ale tylko wtedy, jak wszystkie części
mają do nas dostęp lub ta wyższa, bo wyższa widzi też te niższe części. Jak
przewodzi Duch, to jest zainteresowany i ciałem fizycznym i pomocą duszy i jakimś
pasmom wibracyjnym. Duch Całości jest jeszcze zainteresowany wspólna
egzystencją naszą z kimś - czyli dobrem też tego drugiego człowieka. Płyną
podpowiedzi jak coś naprawić, unormować, tu nie ma dominacji, indywidualności,
jest wspólne, a jak zaczyna dominować cząstka Boska, to jest świat totalnej
poprawności.
Można sprawdzić w ilu % jesteśmy w krainie wyobraźni odnalezieni.
Jak jest 100% - to wiesz, że Bóg przez ciebie przemawia, jak jest 80-90% to
wiesz, że Duch ciebie prowadzi, 98 % to Duch Całości.
Jak pozwolimy tu na istnienie wszystkiego w nas w równowadze to jest
cudownie, można zaakceptować w pełni i szanować wszystkie elementy całości czyli
wolność i wybory drugiego człowieka, rozumieć je, ale blokować gdy chce niszczyć
innych.
Teraz będzie jakaś jedna przewodnia nić, indywidualne ścieżki się kończą.
Tworzy się wspólny kanał, będzie jedna przewodnia nić. Wszystko znika, pojawia się
niebyt, jesteśmy zawieszeni. Stan nic nie muszenia, nic nie robienia. Tu się jest, bez
istnienia, jest się nieaktywnym.
Podpowiadają, że wchodząc do kuli wyobraźni, z tego poziomu też płynie wiele
rozwiązań. Z poziomu nicości można przyjrzeć się całości, można zobaczyć jedną
rzecz charakterystyczną. Tu jesteśmy ukojeniem, nie ma tu emocji, wybuchów, nic,
to jak rzeka płynie, ale na jej powierzchni nie ma zmarszczki, ona nic nie zmienia. My
w tym stanie możemy popatrzeć na wszystkie swoje powłoki i wprowadzić tam
łagodność. Możemy tu odnaleźć równowagę w całej naszej istocie i wprowadzić ją
do wszystkich naszych powłok jednocześnie (nagle nic nie będzie zwierzchnie).
Wreszcie możemy odczuć kim na końcu drogi jesteśmy. Tyle tylko, że to całe
nasze doświadczenie, obciążenie niskimi powłokami uniemożliwia odczucie Boga
prawdziwego, natomiast umożliwia pewne odczucie Boskości czyli obecności Bożej w
pozostałych naszych powłokach. Tego będą nas uczyć. Bóg jest ciągle przez religię
oddzielony od nas i wreszcie możemy pozwolić sobie na to, czego doświadczył Jezus,
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- a co Watykan zabija - czyli połączenia z Bogiem, bo to zawsze było. Jest strach
przed odczuciem Boga w nas (nie mogę wtedy już kląć, kraść, muszę się zmienić).
Podpowiedzieli, pozwól sobie na duchowy eksperyment, na to, by Bóg się w
tobie budził, na ujrzenie co by wtedy było. Odczucie mocy Boskiej: nie musisz jeść,
spać, nie można cię zabić, nie można cię zniszczyć, jesteś wszystkim, odczuj to, że
jesteś nieskończonością i wszystkomożliwością. Ale jak się odnajdziesz w jakiejś
powłoce, to musisz wiedzieć, że można tę powłokę zniszczyć, ponieważ ona żyje w
tamtych warunkach. Można ją też odrodzić, bo na każdym poziomie - czy na
poziomie ciała fizycznego, czy duszy, czy Ducha istnieją różne rozwiązania, ale
pozwól sobie na to, by stąd popatrzeć na własnego Ducha, dusze i ciało. Kiedy ty,
istota i stąd, to pierwsze odczucie Boga poznasz w sobie, popatrzysz na drugiego
człowieka, będziesz inaczej to pojmował. Odnaleźć się w scenie, w której nie
zdaliśmy egzaminu, w zamroczeniu emocjonalnym nie słuchając drugiego człowieka.
Tę scenę obserwujemy z boku jako Bóg i przytknijmy rękę do tego człowieka i powoli
wejdziemy do tego człowieka, w którym byliśmy w tej furii, stańmy się nim i
popatrzmy na tego, z kim droczyliśmy się. Jest spokój, uśmiechamy się do tego
kogoś, mówiąc, znajdziemy za chwilę właściwe rozwiązanie. Mówimy to będąc
duchowo-boską obecnością. Cząstka wszystkomożliwości podpowiada, że jak chcę to
tak będzie. Mówię do niego: nie martw się, znajdziemy kompromis.
Wchodzimy w siebie, w duszo-człowieka jako Bóg, Wszystkomożliwość i
uzdrawiając: „pstryk” i już jest. To są rzeczy duchowo-energetyczne, Bóg posługuje
się prawem, słowem.
Obudźmy się wreszcie w tym jako pasmo Boskie i w tej wyobraźni, miejscu
gdzie się wszyscy spotykamy, wszystkie nasze cząstki, wpłyńmy na samych siebie, by
te powłoki dzięki nam były mocniejsze niż dotychczas. Powiedz co ma być (w
uzdrawianiu), wyświetl ten obraz, powiedz - Ład Boży już wszystko w sobie
zawiera. Nawet nie musisz tego robić. Na poziomie Nicości nic niezrobienie jest formą
robienia. Nic nie robisz tylko wybierasz to o co chodzi, można wybrać zdrowe nerki,
lepszą przyszłość dla kogoś itd., nic nie robiąc wszystko zmieniasz. Ten model musiał
przygotować sobie Bóg tej Rzeczywiostości. Bóg, jak schodzi nie może mieć
ograniczeń, On jest najwyższą formą, więc nie może Go wiązać ani Duch, ani dusza
ani ciało fizyczne. On już wkodował we wszystkie swoje powłoki model „nic
niezrobienia”. Jak On przychodzi - tak jak obudził się Jezus - On się posługuje tylko
słowem, dokonuje wyboru, bo sobie nadał prawo, bo to wszystko co się dzieje,
wyszło z Niego.
Każdy wchodzi w ten stan (nic nie robimy, dokonujemy wyboru).
Lekcja dotyczy zrozumienia tego, że każda z powłok inaczej funkcjonuje i w
tym wspólnym świecie nauki możemy pojąć, jak działają i funkcjonują poszczególne
nasze powłoki i to tu możemy dokonać wyboru czyli przenieść obecność i
świadomość do jednej z powłok i zadecydować, by ona rządziła pozostałymi
elementami. Jeśli chodzi o duszę, ona jest programowalna na poprawność ludzką, a
nie moralną, Duch podpowie jak on funkcjonuje i jak się odnaleźć czyli
przeprogramować całą swoja istotę, jak umieć utrzymać stany, które są
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charakterystyczne dla Ducha. Natomiast cząstka Boska podpowie jakim być, by
utrzymać się obecnością i świadomością na tym poziomie, by ten poziom wyznaczał
rytm funkcjonowania pozostałym powłokom. Dlatego Świątynia Serca korzysta z tego
modułu, zaprasza do tego modułu, przygotowała nawet konkretne schematy zwane
„Drzwiami w korytarzu”, które uczą nas tego, jak funkcjonuje czysta dusza,
poprawny i czysty Duch. Potem, po zamknięciu tego, istnieje droga do Boga, ale jest
to droga indywidualna, każdy tu musi iść indywidualną ścieżką. Nikt z nas jeszcze
tego poziomu nie osiągnął, więc nie ma tej nauki.
Problem – kim i czym chcesz być, na czym ci najbardziej zależy. Na tym - by
dominowała ci powłoka fizyczna? na tym by dominowała w tobie powłoka duszebna,
a może duchowa, a może Boska ?
Najbardziej dominuje to, co najbardziej znamy, bo tam mamy bogactwo
doświadczeń. Pozostałe elementy nie są za bardzo znane. Parametr czasu i
przestrzeni ciągle nas wiąże tu i teraz, na ziemi, on jest decydujący. Dlatego nikomu
nie chce się poświęcić czasu na poznawanie. Jak się odnajdujemy w pasmach
duchowych i zaczynamy czuć nieistnienie czasu i przestrzeni, wtedy pojawia się coś,
co wyznacza Ducha: artyzm i poznanie. On nie zatrzymuje się na tym co znał, choć o
to dba, on będzie najbardziej się chciał odnaleźć w tym czego nie zna, natomiast gdy
odnajdujemy się w pasmach Boskich, chcemy być tym co znamy i nie znamy (1, 2 i 3
pokój) jak i jednocześnie zanika potrzeba bycia we wszystkich pokojach (w
pierwszym pokoju siedzi znane nam towarzystwo, w drugim znajomi i nieznajomi, w
trzecim osoby, z którymi nie spotkaliśmy się jeszcze). Nagle się okazuje, że nie ma
takiej potrzeby, że życie jest piękną księgą - i po prostu idę, nie przyzwyczajam się,
daję się prowadzić, już tylko głosowi wewnętrznemu i wiem, że moc przygotowuje
najdoskonalsze rozwiązania.
Dla dziecka Bożego wszędzie są elementy Boskiej Całości. Dlatego wchodząc
do Krainy Wyobraźni, gdy pozwolimy prowadzić się przez Świątynię Serca,
odnajdujemy charakter wszystkich naszych cząstek, zaczynamy pojmować całą naszą
Istotę tak jak i my - kopią Syna Bożego. Mamy nauczyć się być we wszystkich
powłokach jednocześnie. Do tego najbardziej predestynowane jest Ciało Duchowe, a
idealne jest Ciało Boskie, ono już szanuje wszystko, bo i wszystkim jest, bo to w
sobie odczuwa.
Koniec
To co nas trzyma to przyzwyczajenie. Człowiek fizyczny nie chce żadnych
zmian. Na najwyższym natomiast poziomie wszystko jest wspólnym doświadczeniem.
Nasze przyzwyczajenie jest naszym największym ograniczeniem.
Sprawdzać: w ilu % ciało było włączone (w modlitwie), dusza, Duch
i element Boski, Ciało kosmiczne, indywidualność (powinna mieć 0 %).
Muszą być szczere intencje otwarcia się na Ducha, by pokazali jak duch
funkcjonuje.
POKORA to cudowny stan odczucia jedności.

Skrypt warsztatów autorskich Z.J. POPKO rok 2013 © www.popko.pl

367

Jak wchodzimy w modlitwę to możemy przywołać Jezusa i poprosić
Go podanie ręki, żeby nas poprowadził dalej i coś podpowiedział.
To jest wtedy pozwolenie na to, by na siłę ten autorytet dla umysłu pozwolił
odkryć coś, co jest w pasmach duchowych, pozwolić wyprowadzić się do krainy
obiecanej.
Modlitwa 2 - WYOBRAŹNIA - skrót
Pokazują tak: jak byśmy mieli pozwolić czemuś tam - co nie wiemy czym to
jest, chodzi ogólnie o ciało kosmiczne, ono zawiaduje każdą cząstką czyli każdą
cząstką duszebną, energetyczną, fizyczną, wszystkim, nawet jest podstawą
budulcową dla Ducha, choć Duch wyszedł spod ręki Boga-Twórcy, niemniej w jego
stany ono wchodzi. Pozwólmy, by każda nasza cząstka rozproszyła się - dać jej
wolność, wtedy będzie można coś zmienić, będzie poprawa zapisów, ale nie tych,
które potrafimy zregenerować - czyli odtworzyć zapisy duszy czy Ducha, nie o to
chodzi, bo tu mówimy o czynach, o tym jaki człowiek był, jaki się staje, o osobowości
i indywidualności - tu mówią o budulcu, w którym świadomość może się przejawić.
Jak się Świadomość tam kotwi, to mówimy o Obecności - pozwolić by to
zaistniało (w macierzy). Pokazują, jakby można było mieć aktywne połączenie,
pokazują siłę Jezusową, intensywniejsze tak, że ten co będzie obrabiany, zmieniany,
będzie już bardziej z Jezusem połączony. To podpowiedź co do Złotego Otoku.
Światło może płynąc tylko tam, gdzie nastąpiło oddzielenie, umożliwienie mu wejścia.
Indywidualność i inne przyzwyczajenia to skorupa, która trzyma te cząstki i nie
pozwala im się rozejść, odczuć jedność ze światem. U każdego proces zachodzi w
różnym stopniu.
Jakby wielką, niebieską kulę wstawili w takiej otoczce ze złota, u innych to jest
białe jak perła, niektórzy tego nie przyjmują, nie interesuje ich sianie światła dla
innych, by innym było dobrze.
Pokazują Arkę, basen, prysznic, miejsce gdzie można (bąbel) ze wszystkimi się
kontaktować. Tam można, w tym bąblu, ze wszystkimi się skontaktować, jeśli
nadajemy na podobnym paśmie. Tu widzą się tylko ci, co się zobaczyć mogą.
Komunikacja jest na ogół z jedną osobą. Każdy czeka na swojego rozmówcę. Tu jest
stan bycia niczym, a więc i wszystkim, nie ma ograniczeń.
Lekcji braku ograniczeń umysł nigdy nie zaakceptuje, to jest coś, co nawet jego
najczystszą formę przerasta i, że umysł trzeba wtedy raz na zawsze zdeptać. Ale,
żeby zdeptać umysł czyli, żeby przestał funkcjonować i wpływać na cokolwiek, żeby
stał się tylko i wyłącznie procesorkiem, to człowiek musi zrezygnować ze wszystkich
potrzeb.
Nie z potrzeb jako potrzeb - bo można jeść, mieć potrzebę poznania,
doświadczania itd., ale by przestały tobą rządzić. Jak się je wycofa w ten sposób, to
one nikną i okazuje się, że nie potrzebujesz tyle ile wcześniej, nawet jedzenia,
ograniczy się je.
Pokazują tu (w tym stanie) płyniesz i widzisz, co widzisz to się stanie, jak z
Orłem, widzi i to się staje.
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„Bądźcie błogosławieni ci, którzy do Mnie dotarli”. Postać z pasmami
niebieskimi wyciąga do nas ręce i wyciąga nas stąd, jakby z takiego pokoju, bąbelka
na dole i kładzie na kolano, my jak małe laleczki w stosunku do Niego, nieporadnie
chodzimy. To jest dopiero początek rozwoju Syna Bożego.
To jest ugruntowywanie się pasm Boskich, pod tym kątem są te procesy.
Mówią, zgub się, a odnajdziesz się, można wejść tylko w stan zgubienia się, więc jak
wychodzisz z tego stanu to i tak musisz odnaleźć, bo ciągle ty jesteś ten sam, czyli
rozprosz się, a zbierzesz się. Pokazują, wyskocz do przodu tak szybko, że nie jesteś w
stanie dostrzec, że jesteś gdzieś tam daleko (300 km do przodu), a odnajdziesz się,
w tym sensie, że sam siebie przyciągasz, natomiast jak się cofniesz, to się stracisz.
Do przodu, poznawaj to co ma być. Pojawia się napis: ograniczenie. Ciągle
żyjemy ograniczeniami, umysł je funduje, bo umysł się czepia tylko tego co zna. A to
co tu robią sprawia, że można już pewne rzeczy robić, byle umysł skasować,
stłamsić, podporządkować, zamknąć, żeby nie miał na nas wpływu, zrobić z niego
inne urządzenie.
By to było możliwe, Jaźń musi przejąć jego kontrolę nad całością i to
jest ten obszar przemiany (jaźń lub czysta świadomość musi przejąć
kontrolę nad całością ).
Odczuwa się stan małej poprawności, ciągle mało aktywnego życia. To
wszystko co dotychczas robiliśmy, to tylko część tego co powinno być, jak to się
widzi, że aż powoli chciałoby się to naprawić.
Pokazują taki akumulator na plecach, baterie dodatkowe przy kręgosłupie z
tyłu na lędźwiach, kręgosłup błyśnie, podnosi się człowiek, będzie bardziej sprężysty,
mobilny, fizycznie doskonalszy. U każdego będzie to zachodzić w innym stopniu ( od
paru do 60 % ) .
Teraz, siedząc na fotelach u Wielkiego Psychologa pozwalamy, by nasze
duszebne powłoki na Ziemi zostały uszlachetnione, pod kątem tego, na co
pozwalamy, by zaszło, czyli także jakie są nasze poziomy duchowe, do których
staramy się energetycznie dotrzeć czy dojść, bo parametr energetyczny nas
ogranicza. To taka jaka jest doskonałość, pozwólmy, by się obudziła, by w figurkach,
które widzimy, jak stoją na Ziemi i mają zacząć żyć, czy dalej kontynuować życie, my
duszebno-fizyczni tam, na dole na jakim poziomie pozwolimy, by to się stało, pod
tym kątem będą teraz kodować, czyli zmieniać coś, zobaczymy później co się stanie.
Nazywają to uszlachetnianiem.
Uszlachetnianie to też jakby doskonalenie, ale inny zakres, to nie to samo. Za
chwilę będzie proces udoskonalania pasm egzystencjalnych pod kątem
uszlachetnionej postaci. Czyli jak ktoś chciał widzieć, słyszeć, itd., będzie to
podkręcane. Jeśli ktoś będzie myślał tylko o sobie, poziom będzie niższy, bo duch
myśli o wszystkich, jak się złapał w pułapkę indywidualizmu, nie wiemy o ile to
wzrośnie.
To aktywizacja trzonu duchowego w całej istocie. Mówią, żeby to
nazwać ciałem przestrzennym w całej istocie, a więc kogoś, kto się odnajdzie w
Domu Swym. To się ugruntowuje.
„Śnij snem własnego ducha, a wszystko się ułoży”.
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Sprawdzić : w ilu % pozwalam sobie śnić snem własnego Ducha, by
własny Duch prowadził.
Koniec

Modlitwa - WYOBRAŹNIA 2 – skrót :
Pokazują robota, który się odnalazł na innej planecie włącza wszystkie swoje
urządzenia, przekaźniki, urządzenia pomiarowe, budzi się w sobie i nagle przyjmuje
takie info, takie strzały energetyczne płynące z zewnątrz. Okazuje się, że to co jest
na zewnątrz to nie jest coś tutaj nowego tylko to jest taki mechanizm, kiedy robot
podłącza się jakby pod powszechne tło informacji i to jest od zawsze, jak prąd, jak
energia jest od zawsze, tylko my nie umiemy czystej w każdym punkcie pozyskać, to
ją powtarzamy, wyciskamy z czego innego. Ten robot się budzi i nagle zaczynają do
niego docierać informacje i to coś na zewnątrz co jest, to jest jakby struktura. Jakby
ktoś wcześniej ją zbudował po to, żeby on mógł się z tym komunikować i wiedzieć co
się na planecie dzieje. Ta struktura była od zawsze, ona jest. To co jest na zewnątrz
(pokazują), to jest wyobraźnia zewnętrzna. To czego doświadczaliśmy wcześniej,
to była wyobraźnia wewnętrzna - trzecie oko w środku głowy, a zewnętrzna - to
odbieranie sygnałów z zewnątrz.
Pokazują: byśmy mieli włączone to w środku widzenie, kiedy przychodzą
ważne instrukcje, kiedy to my, jako robot, odnajdujemy się w sobie, we wszystkich
powłokach, są pewne dyrektywy, spostrzeżenia, to żebyśmy jeszcze dołączyli całe
pole zewnętrzne, które nas informuje o tym, czy to co chcemy zrobić jest właściwe.
Kiedyś mówili o kierunku tendencji i ruchu przyczyny, to właśnie jest to tylko,
że to są pasma indywidualne, pasma zbiorowe i wszech-zbiorowe, tyczące się jakby
pewnej formy ewolucji na różnych planetach. To jest wszędzie trochę podobne.
Na razie otwiera się ta wyobraźnia bardziej indywidualna, kiedy w Domu Swym
możemy zrobić porządki i dzięki tym sygnałom możemy sprawdzić, czy to co robimy,
czy to co zachodzi jest właściwe czy też nie i to zmienić, info przychodzi. Dzięki temu
można naprawić swoje życie i nie marnować czasu czy przestrzeni, a to są
parametry nas ograniczające w tej przestrzeni.
Teraz możemy ujrzeć siebie z góry i spostrzeżemy, jakie info płyną z zewnątrz
do tych malutkich duszo-ciałek na dole. To tak, jak byśmy ujrzeli co ma być z naszym
życiem, wtedy będziemy wiedzieć, czy ten człowiek na dole powinien coś zrobić, czy
też nie, tu zobaczymy to. Potem ujrzymy sygnały, które płyną do tego człowieczka
informujące go o tym. Jak on jest całkowicie obudzony to sygnały odbierze, ale ten
tam na dole raczej nie będzie odbierał. Więc najpierw ujrzymy co on powinien zrobić,
a czego może się nie domyślać. My jak potężny duch ujrzymy co powinno się z
naszym życiem stać, z góry to zobaczymy. Teraz zobaczymy jak to może być
osiągnięte.
Pokazują siłę sprawczą, takie tumany białej energii, która napływa i robi to z
człowiekiem - ale z tym, który poddał się Woli własnego Ducha i czuje co powinno
być - czyli mamy tu kierunek tendencji i ruch przyczyny, wewnętrzne odczucie,
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intuicja energetyczna i duchowa włączona. Taki człowiek w ogóle nie musi ściągać
info, bo one już docierają do niego i przetworzone przygotowują pewien model
reagowania, idź w lewo, idź w prawo, tego unikaj itd. Najprostszym modelem jest
intuicja duchowo-energetyczna - czucie w danej sytuacji: coś robić czy nie.
Człowiek prosty, który nie ma tej intuicji duchowo-energetycznej rozbudzonej,
może odbierać sygnały. Na początku te obrazy, które będą (u normalnego człowieka)
do nas docierać trzeba interpretować czy przy pomocy skal czy też niech zapisuje i
sprawdza czy odczucia były właściwe. My jak chcemy, nie musimy odbierać już takich
obrazów, ale one do nas cały czas idą. Możemy już czuć kierunek tendencji w naszej
indywidualnej przestrzeni i rozumieć całą swoją postawę, co powinniśmy zrobić. Jak
tego nie ma można włączyć podpowiedzi płynące od mebli, robaków, od muchy itd.
Kiedy jesteś w Domu Swym, całe otoczenie podpowiada co powinieneś zrobić,
żeby było jak najlepiej. Jak nie chcesz tym się zajmować: ujrzyj światło, odczuj moc
własnego Ducha, który intuicją cię prowadzi i on cię nigdy nie zawiedzie, jeśli ty
będziesz połączony z nim. To jest początek i koniec opowieści o naszej wyobraźni to wszystko tutaj - więc i w świecie, w tej Magicznej Krainie Wyobraźni, jak się
odnajdujemy. To stąd płynie intuicja energetyczna - wtedy, kiedy już czysty umysł
próbuje wesprzeć istotę, oraz duchowa - kiedy to Duch próbuje prowadzić i
przemawiać do pozostałych swoich cząstek, jeśli są zapatrzone na niego i nie
odcięte, cały czas je ku dobremu prowadzi.
Koniec modlitwy
Jak się nie słyszy głosu wewnętrznego, wtedy się włącza ruch przyczyny i
kierunek tendencji, a jak nie ma intuicji, to włączają się sygnały i fotoplastykon, a jak
nie ma i tego, pozostaje zasięganie języka. Najmocniejszy jest głos wewnętrzny.
Sprawdzić sobie: jak w nas funkcjonuje głos wewnętrzny i reszta.
Przyszła łagodność, nie trzeba się napinać, bo i tak będzie wiadomo.
Wzrosło aktywne zjednoczenie w trzonie duchowym.
Ciało staje się robotem, jakby przestało decydować o wielu rzeczach.
Wzrosła akceptacja siebie w całości.
To co jest ważne: byśmy innym potrafili wskazać drogę do poprawy siebie, bez tego
nic się nie zrobi.
W modlitwie nie będzie wspólnego kanału.
Modlitwa 4 – skrót
Z powrotem trafiliśmy do Krainy Wyobraźni, ale pozwalamy, by to było
otwarte dla wszystkich naszych powłok. Jak tu wchodzimy, a jak jesteśmy pełnymi
artystami to kreacja (umacnia się), wyobraźnia należy do kreacji, to jest ten stan,
można nazwać obszarem kreacji, czyli nowego albo przebudowy siebie, kreujemy
siebie.

Skrypt warsztatów autorskich Z.J. POPKO rok 2013 © www.popko.pl

371

Zapadamy się w siebie i to co będą przez nas przekazywać, będziemy mówić.
Wchodzimy do własnej zaczarowanej krainy. To nie jest objawienie czy proroctwo, to
jest praca. Każdy wchodzi w swoje sceny.
Pokazują, że w tym świecie kreacji - tu gdzie wyobraźnia, gdzie stykają się
wszystkie nasze cząstki w najdoskonalszym swoim ładzie, skąd przy pomocy tych
energii możemy przedostać się na Ziemię - zjechać wyposażeni we wszystkie
wibracje, różnokolorowi w dół (Duch to jest symbol działania dlatego jest Energia
Jedyna) do kogoś do domu i przemienić wszystko, wprowadzić nową przestrzeń,
wykasować wszystko w ludziach, uzdrowić itd., - podpowiedź: jak inaczej może tu
wyglądać działanie. Jesteśmy w wyobraźni na poziomie kreacji.
Moc decyduje o skuteczności działania.
Zapisują się w nas wibracje, światło, które zawiera w sobie wszystko, to które
jest w nas obecne, nagle zaczęło żyć, ono jest także bardziej obecne i my jesteśmy
jego świadomi. Jak ono jest takie różnokolorowe czyli z tymi składowymi w nas się
zawiera, to my czujemy życie, jak światło było w nas tylko samo, to tego nie
czuliśmy.
Tęcza wokół głowy może przyjąć postać aureoli.
Na końcu tego co zachodzi ma powstać w nas uczucie, byśmy zdali sobie
sprawę, że jesteśmy cząstką Światła. Skoro doprowadziliśmy do tego, żeby w nas, w
naszej postaci to światełko ze swymi składowymi cały czas było obecne to znaczy my
jesteśmy w nim obecni. Dzięki temu będziemy czuć, że jesteśmy falą, cząsteczką,
światełkiem i, że potrafimy działać jako światełko, którego jesteśmy częścią,
będziemy czuć połączenie z całością (żebyśmy czuli to co się robi).
Jak przytkniemy rękę do wątroby, odczujemy, że ta wątroba to jest nasza
cząstka, ten człowiek ma tylko częściowe powiązanie z nią. Jak my jesteśmy
obudzeni w sobie i w ciele kosmicznym, to my mamy większe prawo do posłużenia
się tą wątrobą niż ten ktoś, ponieważ on jakby lekceważy to wszystko. W ten sposób
będziemy mogli mieć silniejszy wpływ na to, by ta wątroba była zdrowa, wynika to z
prawa (małe dziecko ma mniejsze prawo, dorosły większe). Tutaj wynika to z siły
działania. Światełko, które jest w nas, ta tęcza jest też w wątrobie. To co jest
budulcem wszystkiego tego, czy zmienia to wszystko, jest jakby we wszystkim i nagle
to czujemy, nagle nasza siła działania jest w tej wątrobie, nerce. Dotyczy to też
życia, sytuacji, wypadających włosów, nawet wpływania na siły przyrody.
Pokazują: słońce zachodzi, chmurki przychodzą, można na nie wpłynąć. To
jest odczucie połączenia ze wszystkim, jakieś lepiszcze (różnokolorowość).
W drugim człowieku widać, czy w jego narządach, czy w nim, w przestrzeni, tę
samą strukturę, która jest w nas i tę samą strukturę w przestrzeni, która łączy nas z
tym człowiekiem, czyli wszystko, to jest jakby jedno pole, jeśli ja się w tym budzę to
mam delikatnie wpływ na całość.
Kiedyś w ten sposób tłumaczyli pokorę. Falą tu jest miłość, bo jak
kochasz, nie masz ograniczeń. To najprostszy sposób, żeby zwalczyć w sobie
ograniczenia, jeśli chodzi o działanie i o zmiany. Kochasz, nie stawiasz ograniczeń,
chcesz, żeby było dobrze, jest współtworzenie, współodczuwanie, szare zmieniamy
na białe. I tu, nagle jest dostęp, jedna materia, jesteśmy świadomością i obecnością
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umieszczeni w tym samym. Jak tam ten człowiek nie odczuł tego i się gubi, to my
możemy za niego to zrobić.
Moc przejawia się z pomocą Ducha Świętego.
Teraz sypią iskierkami z góry, żeby to wszystko załagodzić, żeby było takie miękkie.
Stoimy w szeregu, jeden obok drugiego. Świat magii, świat bajek, jesteśmy w
tej krainie i mówią, teraz niech każdy z nas przygotuje swój oręż do działań, czyli
użyję mocy, ale to moc jest niewidoczna, to jest działanie. Umysł mógłby tego nie
przepuścić, żeby go przekonać do tego, że wszystko można, jak się chce, można użyć
pewnej formy, tu motylki, tam światło itd. Każdy wybiera własną metodę działania.
Techniką jesteśmy my sami, my i Duch Święty
Koniec modlitwy
Wzrosła skuteczność działań i aktywność w trzonie duchowym przy
działaniach.
W relacjach 40-60 % - zniechęcenie.
Wszystkoobecność: jest słabo wyczuwalna, nie wiadomo, ten stan to
duchowy -czy jeszcze wyższy- i tego nie chwytamy.
Można tu korygować sylwetkę (rozświetlanie i inne).
Nie wątpić w skuteczności działania. Jak zapisujesz coś, nie cofaj
tego, np. podać kod np. 000 - to zaklepane, czyli dopóki nie podasz kodu
odklepującego to działanie, to jest nietykalne (metoda Zbyszka). Wtedy nawet
zwątpienie nie potrafiło w to wniknąć. To sposób na oszukanie umysłu. Niech każdy
znajdzie swoją, na to, metodą (jajo, kanał itd.), by działania nie cofnąć wątpieniem.
Naprowadzali dziś, by dobierać indywidualną metodę uzdrawiania,
działania, byle była radość i wiara.
Trzeba się nauczyć wchodzić w sceny.
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Rusinowice 24-25 sierpnia 2013 roku :
Mamy wzloty w działaniach uzdrawiających: u jednego w działaniu w ciągu
tygodnia rok mija, u innych nie można ruszyć. U nas też niekiedy czujemy się
świetnie, kiedy indziej mamy problemy z wstaniem z łóżka. Wszystko zależy od tego
ile jest Światła i ciemności w nas. Gdy człowiek jest typowo fizyczny, to na tym
poziomie jego obecności tylko te parametry wyznaczają nawet chorobę - czyli
równowagę fizyczno-energetyczną. Jeśli się wznosisz do góry, to nawet mniejsze
zachwianie wystarczy do tego - bo to jest twój obszar obecności- by wszystko się
sypało. Samo odczucie niechęci do człowieka 5-minutowe potrafi rozwalić organizm,
bo siły, które są w tych obszarach są znacznie potężniejsze.
Chodzi tu również o osobę X - zamiast się poprawić jej zdrowie, to pogorszyło
się. Jak zaczynała, to poziom fizyczno-energetyczny, był w połowie tego co teraz czyli nastroje, humory, niesnaski w rodzinie wpływały na jej zdrowie w 20%, w tej
chwili różne sytuacje wpływają w 70% - a tu trzeba zachować równowagę. To, co
jest ważne tu, to wprowadzenie czystej harmonii, równowagi energetyczno-fizycznej
a także i pasm duchowych - do organizmu człowieka i utrzymanie tego.
Uczyli nas tego: na poziomie Stwórcy była kometa, później na poziomie Ducha
był kanał - żeby utrzymać kogoś itd. Za każdym razem pokazują metodę, technika
jest jedna, bo ona jest w nas, metoda mówi jak się odnieść do poszczególnych
poziomów, w jaki sposób tu, w umyśle nie kasować naszego działania, nie osłabiać
go. Im jesteśmy mocniejsi to sposób jest taki sam tylko obraz jest inny np kometa –
niższy poziom wibracji itd.
Teraz pojawia się Eden, bo okazuje się, że to nie jest koncepcja tylko kreacja.
Wszyscy byli zadowoleni, że wzorzec poszedł do góry, ale z tego nic nie wynikało, bo
na co dzień - tu pozytywne myśli, tam negatywne i my wykasujemy wszystko.
Przywrócili pierwotne wartości i to nagle jest jakby skrzynką, kasetą, która się od
nowa zapisuje. Przeklniesz od tego momentu dwa razy, to jesteś całkowicie czarny,
wzorzec twój to dno. Dotychczas wiele, wiele myśli złożyło się na to, że było ileś
ciemności - ale na czystej, nie zapisanej kartce jedna myśl to 100 % zła, druga dobra
i jest równowaga, dwie dobre myśli następne to przewaga światła itd.
Dla osób niepracujących usunięcie wzorca może być bardziej niekorzystne niż
zostawienie go. Dlatego Góra palcem nie kiwa w tym, żeby poczyścić, porobić,
pozmieniać itd. choć, ku eksperymentom, dopuścili tutaj pewne zmiany. Człowiek, u
którego to usuwamy, nie pracuje nad sobą, klnie jak klął, może się pogrążyć w dół
natomiast ten, który pracuje nad sobą to on sztucznie utrzyma to, szybko do tego się
przyzwyczai i to pracuje.
Jak ugruntowywać parametry było już podane, czasami ileś dni trzeba
utrzymać stan, 11 min zachwiania i wylatujesz, jak to utrzymasz tzn. na tym
poziomie jesteś szczytem tego wszystkiego, jest to forma Edenu.
Sprawdzić : ile Edenu jest np. w naszych kościach w %
(tu mówimy o ciele fizycznym).
Trudno jest dać wolność ciału fizycznemu, odczuwać wszystkie od niego
sygnały płynące, wtedy ciało uruchamia mechanizm samoregulacji i ono zdrowieje,
ono się podłącza (modlitwy były). Żeby tu, u „X” było wszystko zdrowe Edenu
potrzeba w 50 % - nawet choroby można w ten sposób sprawdzać.
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Na skali 2 są nasze czyste parametry.
Cały czas mówimy o tym, żeby panować nad energią emocji. Dopóki emocje tobą
rządzą - jak mówić o kochaniu?. Jak nie wypracowałeś tego stanu (z zewnątrz różne
negatywne czynniki płyną) i w nim nie jesteś - kochać nie będziesz, emocje nie
pozwalają ci wejść w ten stan. To jest najgorszy okres, bo jak ktoś zaczyna pracę
normalnie (to było ponad 20 dni), trzeba utrzymać stan kochania, techniki były
podane w jaki sposób sceny trzeba mieć przerobione, dystans mieć do wszystkiego,
szybę postawić sobie zza której wszystko wokół obserwujemy, napis na
druciku przed sobą zamieścić i tak chodzić… - to jest praktyka uważności,
dystans musi być całkowicie odczuty, wtedy emocje nie tyle są
przyblokowane, ile my ich nie przyjmujemy, nawet informacyjnie. Dopóki
rządzą emocje, nie ma włączonego serca, dopóki nie ma włączonego serca
- jak zapanujesz nad umysłem? Przecież serce to pierwszy promień
świadomości, pasma sensoryczne się otwierają i wtedy możemy
przeprogramowywać umysł.
Dopóki emocje tobą rządzą, nie masz otwartego serca, nie
przeprogramujesz umysłu, wszystko to co jest, istnieje.
Pokazali to w Edenie, to nasza Kraina Wyobraźni i tam jest, jeśli chodzi o
kreację, wyobraźnię, mnóstwo możliwości, płaszczyzn.
Umysł ma swoje płaszczyzny i odnajduje się: świadomość, jaźń i my. Ta
skorupa, o której mówili, to są typowe nawyki. Na poziomie umysłu jak wchodzisz w
ten obszar kreacji, wyobraźni to tam system już ustalił pewne wartości (system,
religia), wszystko to z czym się ścieramy jest ujęte w jakieś koncepcje (filozoficzne,
etyczne czy w religijnej - dogmat wiary, czy też systemowej - wyznaczają ci, gdzie
masz parkować, syn ma iść na wojnę bronić granic w Iraku itd.).
To jest jedno, na dodatek my, na swoje potrzeby tworzymy skorupę. System
też „uskorupia”, ale my też potrafimy zaskorupić się czyli przyjąć pewne korzystne
rozwiązania systemowe do modelu rodzinnego, wtedy jak nie robi tego co chcemy, to
po nim „jedziemy” np. włączamy mu Radio Maryja itd. Jak się nie przeprogramuje to
robimy mu „jazdę” - i to wszystko w Imię Boga i bożej sprawiedliwości.
- czyli programowanie, powoli, nie wiedząc o tym stajemy się przedłużeniem systemu
programującego. Ta skorupa jest tak silna, że bez zapanowania nad emocją i bez
pokochania i wybaczenia drugiemu człowiekowi nie można tego ściągać. Są osoby,
którym się ściągnie, a na drugi dzień jest taki sam - więc po co ściągać, to brudas
energetyczny.
Mamy świadomość emocjonalną i Świadomość Duchową, pasma sensoryczne
się włączają wtedy, kiedy umysł zaczynamy podporządkowywać. Świadomość
emocjonalna - to jest umiejętność odczuwania wszystkich energii, które do
nas płyną (jest jakiś sygnał - skądś leci), ale też są konkretne rozwiązania jak temu
zapobiec (a to od tej poszło - i już przyblokowane, nawet nie muszę tych sygnałów
odbierać). Co my robimy w tej Rzeczywistości za pomocą zmysłów fizycznych, czy
idzie ktoś, kto nas fizycznie chce wykończyć, czy coś takiego, że trzeba patrzeć, nie
wyłączamy wzroku. Nie wyłączamy wzroku jak idzie zagrożenie, a po energetyce, jak
jest zagrożenie to chcemy uciekać, nie chcemy kogoś widzieć, a na poziomie
fizycznym tego nie robimy, tylko obserwujemy co jest grane. Więc to wszystko, co
tutaj idzie przydaje się do oceny sytuacji, właściwego odnalezienia się. To jest
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bogactwo form energetycznych - a my to zamykamy. Nawet jajo duchowe jak się
tworzy - co prawda wtedy jest lepiej, bo info idą z Góry i wiemy co i jak i czujemy, to
jest Świadomość Duchowa, ale nawet Duch i tak ma w sobie pewne instrukcje, które
sterują energetyką, tak samo jak dusza, ciało fizyczne jest połączone - to dzięki
ektoplazmie (mówimy ciało eteryczne).
To samo jest tutaj, są te wiązki energetyczne, a ludzie to zamykają. Jak się
zamykasz na te wiązki energetyczne, automatycznie osłabiasz siły Ducha, które
tworzą - jesteś niepełny. Na skali podali: moc energetyczna w przestrzeni ducha - to
jest podstawa - najmniej jej jest, ale to jest punkt wyjściowy, a człowiek się zamyka.
Świadomość emocjonalna mówi o tym, by wiedzieć czym są emocje,
przyjmować je i kontrolować. Jak mnie ktoś wkurza, to ze mną jest coś nie tak,
(odcinam się od widoku Kowalskiego, który idzie z wędką na ryby, bo żona mi mówi,
że więcej na to nie pozwoli i mnie karci, za to, że chodzę na ryby. Odcinam się od
koleżanki w robocie, bo jestem taki sam i to mnie aktywizuje, wstydzę się siebie
samego). Jak siebie pokochasz, to automatycznie pokochasz drugiego człowieka, nie
będziesz skrępowany nawet tę niewłaściwą obecnością, a jak jeszcze otworzysz serce
to przepromieniujesz, ułagodzisz. I czemu tego jeszcze nie robimy? Nie ma
świadomości emocjonalnej jeszcze, nie ma pracy nad sobą, nie ma modlitw, scen, nie
ma przerobionego tematu.
Te wzorce, to zaprogramowanie sprawia, że nie potrafimy się właściwie
otworzyć i znaleźć i te prawdziwe rozwiązania jak zapanować na emocjami. Czyli, jak
jesteśmy zamknięci w kotle świata fizyczno-energetycznego i tylko to nami rządzi, to
jest koniec, przeciętna tu świadomość emocjonalna 12 - 21%, emocje rządzą w 80%,
to o jakim wzroście tu mówimy ?
90% osób uczy się tu uzdrawiania i reszty po to, żeby być wyniosłym i kasę
mieć. To coś nie tak. Jak się taki człowiek nie przeprogramuje - bo jego intencje są
zupełnie inne - to nie ma tu obudzenia Ducha.
Wola - jest to coś rozpięte po całej istocie człowieka. Wolę ma nawet ciało.
Sprawdzamy: wolną wolę ciał, w %. (10 % to poziom choroby ).
My dzisiaj, jak będziemy wchodzić w świat kreacji, musimy sobie pomóc to
zrozumieć, musimy znaleźć rozwiązanie, sposób na to, żeby nie tylko siłą uruchomić
zdrowie, ale też w najprostszy sposób, pozwalając ciału odzyskać wolę. Wola jest
rzeczą umowną, ale możemy sprawdzić wolę duszy, Ducha, wolę części
Boskiej.
Siła Duchowa – buduje się siłę duchową, Bóg nas w to wyposażył, ale trzeba
właściwie zacząć odczuwać, ona płynie z obserwacji, z akceptacji, z miłosierdzia, z
pełnego szacunku dla wszystkiego tego, co Bóg stworzył, tu się czuje ten artyzm. Nie
wiadomo czemu chcemy poprawiać dzieło Boże - czyli my jesteśmy lepsi, mamy
własną koncepcję.
Jak Bóg stworzył Eden, to tam było Drzewo Poznania - czyli to jest,
Drzewo Poznania Dobrego i Złego inaczej Drzewo Doświadczenia (to jedno i
to samo), a człowiek obdarzony siłą stwórczą i odczuciem siły twórczej zaczął
tworzyć nowe, bo miał prawo i stworzył ten system, ten świat potem inne planety
itd., popełniał błędy.
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Wystarczy odtworzyć to, co tutaj jest najważniejsze: jak się zachować w
Edenie, jakim być, żeby to zaczęło funkcjonować, ale to trzeba najpierw zobaczyć.
Czyli Siła Duchowa to jest coś dla nas, człowieka, który zaczyna pracować nad sobą,
coś umownego, żeby była ta siła otworzona, trzeba być duchowym, a żeby być
duchowym to już emocji nie ma, można być żywym, wchodzić w złość na 13 sek
potem w nienawiść, potem w kochanie na 8 sek, wchodzisz w coś, bo sobie
wybierasz, ale trzeba mieć to opanowane - serce. Jak to jeszcze można kogoś nie
kochać? Nie mówimy o miłości, tylko o kochaniu. Wtedy jak to kontrolujemy, to
możemy wtedy oddzielić się od duszy i być duchowym. Przerabiać parametry Ducha,
wszystko to jest w modlitwach, Góra mówi, że to co jest w modlitwach wystarcza
totalnie do obudzenia się duchowego (w modlitwach warsztatowych).
Kreacja jest to obszar wszystkości jeśli chodzi o odbieranie instrukcji. Tutaj
jest powołana dla Ducha. Świątynia Serca, to jest pasmo, które jest umieszczone w
obszarze kreacji. Wyobraźnia jest elementem, który cię łączy z kreacją, to jest jedno
wielko-cudo. Nie widoczne miasto widzisz? Nie widzisz. Jest albo nie jest, wszystko
zależy od tego, na jakim poziomie się otworzysz. Z tego może korzystać umysł,
świadomość, jaźń, może wejść ktokolwiek inny, byleś był obecny tam, w tych
pasmach. Jak cię nie ma w pasmach duchowych, bo żyjesz nienawiścią, to kto z tobą
będzie siedział? Tu jest cały świat wyobraźni, Kraina Wszystkomożliwości i tu jest
między innymi Eden. Ale, żeby do Edenu wejść, mamy Miasto Zwycięstwa, modlitwy
itd., trzeba być obudzonym tylko w pasmach duchowych. Jak cię trzymają emocje,
umysł, to tylko widzisz w skorupie ten element. Nawet podpowiedzą coś
dołumaczającego, jak być szlachetniejszym, wrażliwszym na piękno, jak dbać o
kontakt z Siłami Wyższymi, że człowiek jest twoim bratem, odczujesz to jak cię
postawią po drugiej stronie, że naprawdę to palce twojej ręki, nawet na poziomie
nadduszy wiesz, że ty i drugi człowiek to jest to samo, jak go kopniesz, to po śmierci
to odczujesz - ale żeby to pojąć, trzeba wchodzić we wszystkie sceny. Jak raz
przeżyjesz, to łapiesz o co chodzi. Tu rządzi tobą ta cała skorupa, ten system i tu jest
umysł. Trzeba powoli się z tego wyzwalać, żeby wejść dalej i później zaczynać
widzieć inaczej. Podpowiadają, że jest też czysty umysł, który pewne rzeczy łapie czyli pewne idee są już tutaj, nawet wśród ludzi, na poziomie fizycznym zawarte,
zwłaszcza tych, których się katuje, to on żyje tą ideą, żeby w przyszłości nikt nikogo
nie bił. Czyli mają pewną koncepcję i to jest czyste, poprawnie zbudowane, tyle
tylko, że niekoniecznie musi korespondować z tym, co ma Duch. Ale gdy mówimy o
czystym umyśle to oznacza, że tutaj łapie to coś, przez przypadek, przez własne
doświadczenie, co w Górze jest zawarte.
Sprawdzić: czy się jest duchowo otwarty i w ilu %
wyrażający się duchowo,
w ilu % Eden wyrażamy, ten jeden odczyt pozwoli nam
poznać całą prawdę o sobie.
w ilu % dbać o ciało (to, co my teraz musimy zrobić )
w ilu % nasze ciało wyraża Eden
i w ilu % my to blokujemy
To jest właśnie ta kreacja, ta wyobraźnia. Nie wolno tutaj wchodzić - żeby nie
cofać się na swojej drodze - w pasma poniżej 9. Wszystko co jest powyżej 9-tki
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oznacza, że my wyłapujemy tutaj, w tej krainie, w tej kreacji, bo to jest potężna
kreacja, Pasma Duchowe - czyli tłumaczenie jest extra.
Pasma Boskie – tu funkcjonował Jezus - to jest Miłosierdzie, a ono jest
cierpieniem, idziesz i widzisz, że człowiek cierpi - to aż cię ściska, nie możesz być
wewnętrznie zdrowy, ten ból przymusza do działania na rzecz ludzi. Jezus odkrył
model, by się nakręcać na to, co chciał zrobić. Wiedział: kiedy można zadziałać, kiedy
nie. Jego 14-letni syn konał na Jego rękach i nie uzdrowił go - mógł, a nie mógł. On
wiedział, że jak komuś zabierzemy doświadczenie, to on będzie musiał to odrabiać.
Czasami jest tak, że jak do działania dopuszczamy Górę, mówią, nie zrobimy tego, on
ma umrzeć. Bo takie jest doświadczenie, albo ścieżki losu. Przychodzą ludzie, żeby tu
być przez krótką chwilę, czegoś nauczyć albo samemu czegoś doświadczyć. To jest
zapisane, a Jezus o tym wiedział, miał już włączone Pasma Boskie. Jemu zależało na
tym, by Jego dzieci doświadczyły w Edenie wszystkiego. Eden - pokój zabaw, trzeba
tu wszystkiego doświadczyć. Eden to jest koncepcja, człowiek w tym Edenie zaczął
tworzyć nowe światy, a jak one wyglądają to wiemy i oglądamy.
Sprawdzić sobie: jak jest się doskonałym w %, te elementy które
umożliwiają mu wejście – co jest z energią emocji, z sercem, z
umysłem, ze świadomością emocjonalną i duchową.
Najpierw trzeba wiedzieć jak się tego pozbyć, by emocje nami nie rządziły.
Jeśli nie ma w nas Edenu w 20 %, w całej Istocie Ludzkiej, to nie będziemy odbierać
przekazów tłumaczących nam o co w tym wszystkim chodzi, ponieważ nie będziemy
wewnętrznie tym zainteresowani. Będą chwile zrywu, chcę, ale modlitwa czy
pseudomodlitwa się skończy, dalej robimy swoje, przyzwyczajenie. To trzeba
przełamać. Sprawdzić to, by wiedzieć z czym walczymy, bo naprawdę walczymy z
własnymi przyzwyczajeniami, z umysłem, z oprogramowaniem (z sieczką).
Oni podpowiedzą, jak to z systemem jest, jak naprawdę jest z drugim człowiekiem,
oddzielili nas od niego, robili konkurencję, a tymczasem my musimy granice palić i do
drugiego człowieka współtworzącą się zbliżać, trzeba wprowadzić jedną mowę, jedno
serce. Jak w nas to będzie, to będzie się to stawać. Nawet jak za życia tego nie
doświadczymy to po śmierci już nie wrócimy tam, gdzie jest bajzel, bo będziemy
godni, albo umiejący utrzymać się w Edenie - bo dopóki szkodzimy drugiemu
człowiekowi, to ponosimy za to odpowiedzialność.
Góra tłumaczy to bardzo obrazowo: śmieją się, wygłupiają, bo jak tłumaczą,
czemu mają się przejmować, bo np. stanie się to za 1,5 mln istnień, ale to nie
oznacza, że ty musisz zaliczyć etap po etapie. Im jesteś wyżej to ileś istnień działa na
ciebie.
Trzeba zdać sobie tutaj sprawę, że to nie jest tak, jak z fizyczną ręką i nogą,
że ona niby nie ma swojej świadomości - ona ma! Nie jest też tak, że my o wszystkim
wiemy np. człowiek o „cherlawych” nogach: mnóstwo rzeczy mu nie wyjdzie, jego
możliwości są ograniczone, nie znajdzie takiej partnerki jak chce, ma utrudnione
możliwości zarobku, więc życie jest tutaj. Nie będzie sportowcem, kurierem itd.
To samo jest z istotą ludzką. Dusza jest obdarzona świadomością. Jak dusza
jest cherlawa - istota ludzka nie ma pełnej mocy do działań w innych obszarach, a
my nawet nie wiemy jak to wygląda. Trzeba wchodzić w sceny, by zobaczyć jak
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poszczególne nasze człony działają (przeżyć to w scenach). Dlatego sprawdzić na
poziomie duszy, ile ciał fizycznych ma nasza naddusza (iloma ciałami
fizycznymi żyje ta dłoń), Duch ma więcej itd.
Może się okazać, że w danej chwili żyjesz wielotysięcznie albo
wielusettysięcznie i po jednym wcieleniu, pracując nad sobą, budzisz się całkowicie w
sobie, miliony wcieleń masz za sobą, bo to są twoje samodoświadczające się
paluszki. Dusza ogranicza od 10-80% (każdy może sobie to sprawdzić) Ducha
ludzkiego.
Sprawdzić: moc naszej istoty ludzkiej.
Jak nie jesteśmy obecni i świadomi w swoich wyższych obszarach, to nawet
nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak funkcjonujemy tam, bo jesteśmy tylko tymi
„cherlawymi nogami”, które ograniczają moc. Natomiast, jak cherlawym nogom damy
wolność, dzisiaj spróbujemy to zrobić, bo chodzi też o nasze zdrowie, w kreacji, bo
wyobraźnia jest elementem, który nam wstawia. Uczyli (w modlitwach): oddaj
wolę ciału, to ono zacznie zdrowieć, ściągać pierwiastki z innych
przestrzeni. Ale jak dusza, czyli my, się wzmocni to daję siłę Ciału Duchowemu.
Przekazy idą od ciała duchowego. Ta planeta jest Planetą dusz, to są dusze,
które jeszcze są związane z duchem, ale jak popełnią pewne błędy, są odcinane
(noga w bagnie, nie ma tej świadomości, ale my mamy).
Mówi się ludziom: Duch to też ty - czyli jako dziecko Boże. Natomiast jako
Syn Boży - czyli ta cząstka stworzona w PozaRzeczywistości - to też ty, ale musisz
tam dążyć.
Odpowiadają: to mi się nic nie stanie, ja nie zginę, tu w przyszłym wcieleniu
Jezus mnie wyciągnie.
Nie wyciągnie - ty jesteś też obdarzoną oddzielną świadomością duszą, jak nie
złączysz się z Duchem, to zostaniesz odcięty od Ducha, on dostaje nową duszę, nowe
nogi (musi się nauczyć na nich chodzić, choć mają podobne zapisy, złomowisko jest
duszebne i tam - u Stwórcy - wszystko się dostaje). Jest to proces przedłużający
wszystko, ale tak jest, ale dusza, czyli my, jest dalej tą istotą co teraz, dusza jest
długowieczna, średnio ma kilkaset wcieleń, taki ma czas istnienia. I teraz, sprzedasz
się za srebrniki, podpiszesz różne cyrografy jak i będziesz tyle wcieleń czasowo - bo
po śmierci nie ma ciała biologicznego.
Sprawdzamy średnią tu ogólną (jak nas ciemność dopadnie - bo na to
„uczciwie pracujemy”, żeby dopadła, żeby po śmierci rządzić innymi, na innej
planecie jako członek ciemności, gdzie będziesz ich wykorzystywał, ale ty będziesz
prowadzony na sznurku. Sprawdzamy ile lat - jak się przejdzie na te drugą stronę po
śmierci, nim dusza zostanie rozproszona - będzie musiała cierpieć, „rządzić w chwale
mocy innym”. To ciągle o nas chodzi, wtedy jako dusza umiera się tak samo jak
fizycznie i ślad po nas, po duszy nie zostaje. Ale teraz człowiek ma to gdzieś, bo
wmówili mu, że pójdzie do kościoła i wszystko zostanie mu wybaczone. To są
absurdy.
To tak jak tłumaczyli Zbyszkowi z rejestrem kierowców: ludzie na autostradzie
jadą 30-40 km/h szybciej niż powinni, wykasujemy błędy, mandaty itd. - jesteś
czysty. Świeżutki kierowca wsiada i znowu to samo przekroczenie szybkości - czyli
wykazują te błędy, ale nic się nie zmienia i czasami jest tak, że nie warto wykazywać
po to, żeby człowiek sobie uświadomił kim jest.
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Jakby dziś Świątynia Serca zastosowała to, by sobie uświadomić kim się jest,
byłoby to mobilizujące.
Średnio dla duszy wyszło 300 do 4000 lat - tyle dusza po śmierci będzie żyć
dlatego dusza powinna się cieszyć jak zostaje przeznaczona tylko i wyłącznie na
tworzywo do budowy innych istnień - bo ciemność nie potrafi stworzyć istnienia w
naszych obszarach więc rozprasza duszę (jak z klocków Lego). To czeka każdego z
nas, jak się nie weźmiemy do roboty, bo jesteśmy ciągle duszą. Trzeba się połączyć
na trwale z Duchem i wtedy stajemy się jego częścią świadomości. Ale Duch to też
nie jest jeszcze wszystko. Duch tak samo może zostać odcięty od Syna Bożego jak
się znieprawia.
Czym są upadli aniołowie ? Anioły to są nasze pasma, nasze wyższe,
duchowe pasma. Więc, jeśli my będąc w Edenie osiągamy bardzo wysoki poziom i
zaczynamy- mimo wszystko, panując nad energiami, nad siłami duchowymi i innymi
rzeczami - tworzyć swój wzór Edenu, bo stwórczość i tworzenie jest piękne i narzucać
ten wzór innym, to się możemy na stałe odciąć od Boga, od wszystkich Jego
koncepcji. Jak człowiek to zrobi, to jest tak samo z naszym przyjacielskim ciałem,
mizoginicznym - jak odetniemy się, to nagle nie ma wsparcia.
Okazało się, że jak się tacy samochwalczy aniołowie odcinali, to padali, byli
tylko sobą, nie ma połączenia, później, z Bogiem, to jest niemożliwe, odciąłeś się. To
nie jest tak, że nie możesz, ale tu już będziesz w takich stanach, że nie ma żadnej
praktycznie szansy, żeby to się naprawiło. To samo jest z duszą. Dlatego Jezu, to
wszystko co rozpoczął - ta cała przemiana co leci, wszystko to co ma być, to jest
właśnie dla ratowania dusz, to jest walka o dusze (planeta dusz).
Najpierw trzeba obudzić się w Duchu, by zrozumieć ważność, zasadność
wszystkich członów, paluszków - czyli ciał, dłoni - czyli dusz, dusz grupowych, ducha,
Ducha Całości - czyli ciało Nadduchowe. Potem jak się rozbudowuje ciało kosmiczne,
nagle wejście jest w poszczególne komórki, poszczególne cząstki istoty ludzkiej i
można działać wszędzie. Nagle odległość działania na człowieka już nie jest np. 5 km,
już nie trzeba mu „jaja duchowego” robić zabezpieczeniami, czy on siedzi tu czy na
Bermudach, działasz i działanie jest takie samo. Tylko, że trzeba całkowicie
zrezygnować z udziału, uruchamiania działania na poziomu energetycznym. Tylko i
wyłącznie Duch to uruchamianie może zrobić (tego jeszcze nie umiemy). To jest tak,
jak kroisz chleb zawsze nożem i ten nóż znika, ale wiesz, że go masz w ręce, ale go
nie masz i krój, jak nie mam to nie ukroję. Nie umiemy tego przeskoczyć, a to wynika
z niedoskonałości.
Wtedy, kiedy dochodzimy do kreacji, można tam pierwszy raz powołać
istnienie. Dwa dni temu Zbyszkowi udało się zamknąć kreację. Jak to zamknął,
dotłumaczyli wszystko co się tyczy poziomu kreacji i wyobraźni. Teraz Zbyszek uczy
się istnienia, potem koniec warsztatów.
Sprawdzanie:
w ilu % rozwojowi X służy uczestnictwo w warsztatach: 60 %,
w ilu % rozwojowi X będzie służyć zamknięcie (zakończenie) warsztatów: 100%.
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Czyli wniosek: tu jest tak wygodnie… trwa to wszystko… inni też są tacy
denni, też nie umieją… a nie mam czasu… A tak zacznie się czuć bardziej.
Zbyszek w ten sposób podchodzi, a nie mówi o wygodnictwie, ujmuje to jako
rozwój tej idei, bo jak się nie będzie tym promieniować, to będzie źle. Czemu
w Polsce i na świecie tak gwałtownie następują zmiany. Jakbyśmy sprawdzili
to na skalach, mieli świadomość, społeczną świadomość Ducha, to byśmy nie
uwierzyli: albo klimat, pogoda (temat na inny termin). Jak będzie wszystko
pięknie przygotowane, będziemy bardziej zobowiązani wobec samego siebie
do tego, by to szybciej i właściwiej zrozumieć. Jak się zacznie przyswajać to,
nawet będziemy bardziej siebie kochać czyli, średni poziom kochania 1%, a
jak Zbyszek zamknie nam drzwi, podskoczy do 40%.
Powiedzmy: muszę się nauczyć zbierać miód, on mi tak smakuje. Idę do lasu,
tam bartnicy się spotykają. Miód ma różne odsłony, można też z niego napitek zrobić,
rany posmarować itd., ale jak tych bartników nie ma, bo ten, kto to organizował,
zmarł, to jest przymuszenie do intensywniejszej pracy, by to odtworzyć. Wtedy ja
chcę, wtedy ja dzwonię z propozycją spotkania, wyboru miejsca itd. Czyli wtedy
człowiek zaczyna wykazywać inicjatywę (wzrost z 60% do 100%), bo tutaj wielu nie
odczuwa tego, co zaczyna być takie wspaniałe czyli jedności z drugim człowiekiem.
Nagle, jak tego nie będzie, zaczynasz pracować, straciłeś coś, jednak są ludzie
podobni tobie, coś się stało i zaczynasz ich szukać, zaczyna wspólny cel tych ludzi
łączyć, to jest odczuwanie jedności z drugim człowiekiem. To, co góra podpowiada,
powinno się stać.
Odnośnie ślubów, Góra mówi, najpierw znajomość, a potem musi być związek
romansowy, czyli doświadczenie tego wszystkiego co jedno drugiemu może dać. Jak
się okaże, że tylko jeden daje, a drugi nie, albo nie wszystko pasuje, bo przecież tych
działów łączących człowieka jest więcej, no to związek romansowy wtedy się
rozchodzi, partnerskiego nie ma. Natomiast, żeby człowieka wstawić w konflikt
wewnętrzny mówi się od razu: żadnych prób, przysiąc, że do końca jesteście (to
przyczyna 70% rozwodów).
Jest możliwość wielkiej trzeciej wojny światowej czyli panowania nad
człowiekiem. Na razie pokazali taki model, w którym 20 mln ludzi zejdzie w
podziemne miasta, jest to przygotowane na wieloletni pobyt pod ziemią. Pracują na
to ludzie, których będą wykańczać. Chodzi im o to, by była czystka na powierzchni
ziemi, a oni przetrwają (ci, co będą rządzić). W wojsku jest totalny reżim w Rosji, a w
Ameryce to jeszcze gorzej. Tworzą system osobistych struktur, by nikt im nie
zagroził. Polacy chcą wyrosnąć i być Janosikami. Natomiast na zachodzie człowiek już
jako indywidualność nie istnieje.
Indywidualność to jest tworzenie siebie na poziomie umysłu. Musimy dążyć
do osobowości duchowej, a potem i tak się to kasuje. Jezus skasował nawet
osobowość. System, jest tak straszny, że dostajesz numerek albo jakieś stanowisko i
cały układ rodzinny, pokoleniowy to jest i święcie wierzysz, że ty to jest część
struktury i to tak w ciebie jest wkodowane, że nie złamiesz tego. To cię prowadzi.
Człowiek na kierowniczym stanowisku cały czas koncepcję utrzymuje w domu i choć
on śpi, to cały czas musi utrzymywać przestrzenie i za to trzeba liczyć, powinien
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zarobić x razy więcej, bo to 24 godziny na dobę praca. Ten mechanizm działa w USA
- i taki generał buntu nie zrobi. Oczywiście tu też mogą się tworzyć struktury, ale
samej struktury i tym kto nią rządzi to nie obchodzi, bo cały czas trzeba te mocne
jednostki jakoś ukierunkować. Jak prezydent jest słaby i jego otoczenie, to inna
jednostka może dokonać puczu, bo będzie system znów trwały.
W USA system jest trwały, mają problem, bo system spadł o 30%, to jest
niebezpieczne dla mieszkańców, bo jak spada moc systemu musi zacząć się terror,
muszą się zacząć naciski, żeby nadrobić to co nie leci. W Polsce system to 50%, a
będzie 90% do 20 lat. To jest straszne zaostrzenie. W życiu, w rodzinie sprawdzić,
kto tworzy jaki system, nie ma znaczenia czy to jest wpływ duchowy, czy
energetyczny, czy fizyczny.
Co jest z kreacją? to co się utrzymuje i to możemy sprawdzić. Podzielmy to na
umysł, świadomość i jaźń, umysł fizyczny, analityczny, praktyczny, świadomość jako
pasmo sensoryczne, później jaźń i jaźń Boska albo jaźń czysta. Równie dobrze można
przyjąć inny model i można to wszystko ująć, jak ezoteryka, jako świadomość i
będzie świadomość fizyczna, umysłowa, świadomość, świadomość czysta i Boska, to
kwestia słowa. O tym samym się często mówi tylko inaczej można to nazwać. My
przyjmujemy - to co Góra mówi - i to jest najbardziej trafne.
Wielu było chętnych do uzdrawiania, ale jak się okazało, że trzeba nad sobą
pracować, było coraz mniej. Cały czas tworzyli Rzeczywistość na poziomie umysłu. To
jest fantazjowanie, ale umysł jest silny energetycznie, bo to są programy i w
rzeczywistości energetycznej też można nieźle narozrabiać. Wszystko co tutaj się
dzieje, to jest umysł energetyczny. Ludzie, którzy tworzą system są energetyczni.
Natomiast niektórych wspiera jeszcze ciemność - to dlatego ich przewaga nad
pozostałymi wzrasta 3,5-4,5 krotnie.
My - czyli dusza w tej Rzeczywistości przejawia się za pomocą ciała fizycznego,
znamy to i umiemy z tego korzystać – smaki, dotyki itd., przemieszczanie się, ale
przede wszystkim za pomocą Ciała Egzystencjalnego. 80% sukcesu wszystkiego,
tak jak w przypadku mocy, zawdzięczamy Ciału Egzystencjalnemu, ono
doprowadza do tego, że dwoje ludzi spotyka się na drodze. Ciało Egzystencjalne
tworzy sytuacje i w mniejszym lub większym stopniu dba o relacje. Średnio
ciało egzystencjalne u człowieka tworzy - a to jest podległe duszy- relacje w 80%
czyli wzór umysłowy, ono według schematu jakiegoś tu działa. Jak w 100% przejmie
się kontrolę nad relacjami z ludźmi to serce wtedy można włączyć i tylko pasma
duchowe będą lecieć. To ciało egzystencjalne – załóżmy - że to jest jakby kopia
duszy, my cały czas budujemy własny zamek z piasku, tu gdzie jest konkurencja, nie
ma wystarczającej ilości budulca, więc zabieramy innym, ale system uznaje, że nie w
tym miejscu i burzymy, budujemy, burzymy, wszystko zależy od intensywności
naszych myśli, musisz dążyć do celu i to jest.
Jak puściłeś swoje ciało egzystencjalne, by to robiło, to ono buduje sytuacje,
ale zagęszczenie rośnie dopiero jak jest 80%-owe w przestrzeni energetycznej, to się
przejawia - chcę i będę to miał (nie musze o tym myśleć). Puściłeś i idziesz do
celu. Tłumaczą to celem, zaprzyszłym. Ludzie często popełniają tu błąd,
wizjonerzy żyją tylko zaprzyszłym celem. Mój cel np. podróżować po całym
świecie, jechac Ferrari, a po Mongolii wielkim autobusem i Ferrari w nim,
tak mam jechać. To jest cel zaprzeszły. Natomiast ludzie żyją celem
pośrednim, a to absurd.

382

Skrypt warsztatów autorskich Z.J. POPKO rok 2013 © www.popko.pl

Niby chcą, żeby to się stało - czyli chcą być szczęśliwi, mieć dom itd., ale
żyją tym, do jakiej pracy pójdą, żeby zarobić, to jest jego cel.
W rzeczywistości to cel zaprzyszły jest jego celem, ale on ograniczył się do
tego. To jest cel szczątkowy lecz ciało egzystencjalne uznaje, że to jest twój cel
główny, centrum uwagi kieruje na to. Cel dla ciebie to np. dyrektor, cel zaprzyszły,
ale ty się tylko skupiasz na walce z kolegą w biurze, kto więcej papierów przerobi to i
padniesz w tym biurze i do końca życia w tym będziesz, bo dla siebie to jest główny
cel ustawiony dla ciała egzystencjalnego, ono uznaje, ze to jest ważne. Osoby, które
żyją chorobami nie mają znajomych (tylko cherlawców), mówią o zdrowiu, ale żyją
chorobami.
ŻYĆ CELEM ZAPRZYSZŁYM jest to bardzo ważne, nie żyć celami
pośrednimi, tym zawiaduje ciało egzystencjalne. Ustawić sobie cel zaprzyszły,
sprawdzić sobie na skali i tym się żyje. By to się stało w tej Rzeczywistości musi być
80%-we nasycenie, ale bardzo rzadko udaje nam się to zrobić. My nie musimy
sprawdzać naszego udziału w osiągnięciu tego celu, bo czasami tak jest, że nićmi, tą
mocą
wspierają
cię
ludzie
czyli
cała
rodzina
ma
cel
(okraść
Kowalskiego, sam nie dam rady, ale grupą tak), razem szybko nasycą daną
przestrzeń pewną strukturą i tak się stanie, to tak działa. System to pewien wzór
kodowany w przestrzeni, to nie są projektory, ale układ energetyczny,
stworzona sytuacja, jak byś film nakręcił, a on zaczyna promieniować.
My nie możemy już być w grupkach, bo jak zaczynamy się budzić duchowo, to nie
chcemy już pluć na kogoś, chorować, obmawiać ludzi i wtedy nawet najbliżsi
zaczynają przeciwko nam występować. Ogólnie jest przepychanka, dążysz do celu,
zaczynasz tworzyć ten obraz, cofasz się i znowu zaczynasz tworzyć.
Każde zwątpienie, jak jest silniejsze, będzie w środku, może zrujnować
budowę twojego zamku z piasku w świecie energetycznym. Tylko 80% sprawia, że
cel się staje, czasem inni cię wesprą, czasami przypadek. Średnia przepychanka u
nas celów od 0-30 %, a u ludzi systemowych 70-80% i więcej. Chodzi o utrzymanie
tego obrazu, ale trzeba żyć celem zaprzyszłym. Jak żyjemy celami szczątkowymi,
ogniskujemy tam uwagę i wtedy jest większa przepychanka. Jak żyjesz celem
zaprzyszłym jest to łagodne, powoli są zręby, cele pośrednie, wszystko się pięknie
zaczyna tworzyć. W około 90% poświęcamy uwagę na cele pośrednie, czyli sam ten
błąd taktyczny powoduje, że stracimy czas i moc, bo ciało egzystencjalne robi to
o czym myślimy. Nasi żyją celami pośrednimi, po co?
Teraz jak wchodzimy w kreację czyli korzystamy z naszej wyobraźni,
wchodzimy w sceny podpowiadające, to dostaniemy odpowiedzi na to, czym żyjemy.
Żyjąc celem zaprzyszłym odzyskamy dużo mocy, życie zacznie nam wychodzić, nie
mówimy o czasie, ale o napięciach, o myśleniu, 3-krotnie łatwiej (cel, żeby lepiej
było z chłopem, czy żeby być szczęśliwą?), nie ogniskować się na walce z
drugim człowiekiem. Nie żyć też przeszłością niechcianą.
To co nam pokazują w świecie kreacji jest związane z czystymi intencjami czyli
to, do czego dążymy, jaki jest nasz cel zaprzyszły - to tutaj, w jakiś sposób, jest
realizowany, czyli podpowiadają, jak to osiągnąć, jak lepiej utrzymać ten stan. Jak
ten, kto mówi, że chce się duchowo rozwijać, a marzy tylko o kasie i o tym, żeby być
wychwalanym, to akurat to będzie tutaj działać. Więc szybko tu szeregi opuszcza i
zasila ugrupowania ezoteryczne (odyplomowuje się zamiast pracy nad sobą).
My mamy tylne czakramy zablokowane, bo przez namaszczenie jest
blokada, ciemność już nie wchodzi, to wspaniała rzecz.
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Niektórych ciemność wspiera przy uzdrawianiu, bo mogą pewne poziomy od
strony energetycznej osiągnąć, wątroba zdrowieje, ale rozwój duchowy został
zatrzymany, działają programy (ale naszego papieża nie wspierali). Niektórych
wspiera świat przebudowy po stronie przeciwnej, są tam różne siły.
X czuje na głowie założony hełm. To działa niekorzystnie, ale za zezwoleniem
energii, które tutaj są, czyli podpowiadają, żeby przestała w końcu zwracać uwagę na
pomoc z zewnątrz, tylko sobie uświadomiła, że w najwyższym paśmie też jest
zewnętrzem To jest znak omegi, jak się trzy koła kręcą to jest jeden punkt, a ten
punkt to jest Bóg i powołanie.
Osoba X ma zatopić się sama w sobie i zobaczyć jak wyobraźnia zadziała.
Wejdzie w jajo i pozwoli, żeby na zewnątrz jej zewnętrzna moc czyli kreacja
zadziałała i zobaczymy co się powoła.
Wejdziemy w modlitwę, byśmy mogli się obudzić na poziomie kreacji. Pytanie
tylko, jaki będzie nasz cel tego wszystkiego, bo jeśli ciągle żyjemy celami
pośrednimi, to wszystkie podpowiedzi idą odnośnie celu pośredniego.
Natomiast jak żyjemy celem zaprzyszłym to jest inaczej. Paradoks polega na tym, że
wielu ludzi żyje chorobami nie wiedząc o tym, że nimi żyją (dziecko chore to tylko
myśli do jakiego lekarza je zaprowadzić, jakie badania, ziółka, miast myśleć: zdrowe
dziecko).
Nawet pożyteczne dla organizmu substancje, zapisane przez różnych
specjalistów, stykają się z sobą i powstaje coś toksycznego i od tego mogą być
problemy ze zdrowiem. Niby ta osoba ma cel być zdrową, ale gdy żyje tylko tym, to
się staje. Góra mówi, to o czym myślisz, to się staje, jak masz moc, tym
bardziej.
Zobaczymy, w modlitwie, jaki jest cel zaprzyszły i poddajemy się temu, niech
nas przywoła, zaufajmy później własnej mocy, czyli wchodzimy w obszar kreacji. Jeśli
nie są przerobione emocje, serce itd. będzie włączał się umysł, jak wyskoczymy
stamtąd, nie będzie włączona moc duchowa, bo będziemy się tracić. Postarać się być
duchowo obudzonym. W Świątyni Serca możemy zaobaczyć wszystko to, co może
być zrealizowane, zgodne z wolą ducha (w lustrze, albo patrząc z góry na siebie w
dole, z dystansem ).
Przekaz :
Duch pozostaje w stanie totalnej równowagi energetycznej oraz w pierwszej
łączności z Bogiem co nazywamy pierwszym stanem odczuwania Jego obecności. Dla
porównania drugi stan łączności z Bogiem oznacza trwałą zdolność odczuwania
piękna tego, co zrobił (mówimy o Bogu), a trzeci stan, odczucie przenikania Jego
świadomości przez wszystko to co jest, było i będzie, nawet to co stworzonym być
nie mogło, choć było (pięknie podpowiadają o tym wielkim szacunku do tego, co Bóg
stworzył. Nagle człowiek z poziomu Ducha, kiedy się duchowo budzi, widzi te
dokonania, to wszystko co jest i rozumie, że Bogiem nie jesteśmy, że możemy
jedynie przekształcać to, co stworzonym zostało, kombinujemy z przestawieniem, a
nie ma nawet przemiany. Przemiana to: jednego elementu w drugi, ale i tak w formie
stworzenia tego, co Stwórca tutaj zrobił. Natomiast Bóg to jest twórca. Wtedy, kiedy
człowiek zaczyna rozumieć, że sam wiele nie potrafi, że to wszystko na drzewie
Poznania Dobrego i złego, bo nabywamy doświadczenie, jest już na tyle poznane, iż
rozumie, że może tworzyć, to zaczyna też pojmować, że ta jego twórczość jest
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kulawa, koślawa, a to co stworzył Bóg jest doskonalsze, ludzie podziwiają jelonka
wyrzeźbionego, a nie to piękno żywego, tego się nie ceni. Jest to zarozumialstwo,
człowiek zaczął uzurpować sobie egoistyczne prawo do wszystkiego, nawet zaczął
tworzyć system, który miał naśladować Eden, a tam nie ma nic, tylko prawo. Jestem
dobry i koniec, jak jestem dobry korzystam z mocy Edenu, tam jest źródło mocy.
Jak my budzimy się na poziomie duchowym, to zaczynamy łapać, ale to nie jest
umysł, to trzeba wejść w doświadczenie, że tak naprawdę to, co stworzył Bóg jest
piękne, tylko to, reszta to jest ubogie, koślawe naśladownictwo. Ale to i tak jest
piękne, bo jako dzieci musimy coś tam robić, ale trzeba mieć świadomość tego, że to
co Bóg zrobił, co Stwórca dał, jest doskonałe, o niebo doskonalsze od tego co my
zrobimy. Bóg stworzył Adama i Ewę i przez tę inność, czując, że to jest to samo (ale
ma pewną inność) powstało kochanie. To była silna wibracja, która sprawiała, że
człowiek umiał utrzymać cały czas obudzoną świadomość, bo były włączone wyższe
pasma energetyczne - i duchowe mogły wchodzić i wtedy on pojmował jak
funkcjonuje Eden i co on w piasku robi. Potrafił zrozumieć co było doskonalsze, a co
nie.
Ewa dała mu jabłko - pokusa. Podpowiedziała o przykryciu listkiem, czyli nowy wzór,
człowiek podpowiedział, to co Bóg stworzył nie jest doskonałe. Przez to, że powstała
kobieta, pojawiła się różnorodność (a nie same Adamy), ale pojawił się też nowy
system.
Podpowiadają, by wchodzić w modlitwy, w obszar kreacji i by pokazali jak to tam
wygląda. To jest zmienne. W świecie duchowym wszystko jest zmienne. Wejść
w doświadczenie i zobaczyć, zrozumieć, jak pięknie wszystko Oni zaplanują, jaki jest
cudowny Eden. Jak zaczynasz się przywoływać, nagle ten drugi człowiek też jest
prawomocnym obywatelem tamtego świata, nie krzywdzisz itd., zaczynasz coraz
wyraźniej wyrażać sobą to prawo. Jak to się zacznie, nie ma znaczenia ten świat.
Podpowiadają tu : Nauczyć się cenić to co Bóg zrobił ).
Duch pozostaje zwarty, będący w dwóch martwych aspektach siebie, w ruchu
fizycznym i energetycznym oraz w koncepcji przestrzeni. Jest zarazem istniejący w
trzech aspektach siebie czyli: wolności (wszelkiej) - czyli bezograniczoności
całkowitej, miłości i tworzenia co najmniej na poziomie stwarzania. Dwa ostatnie
aspekty jego istoty są wymowne, umowne i piękne, jest nim zdolność do naprawiania
wszystkiego co nie harmonizuje ze wszystkim czyli z pieśnią stworzenia, ale tę pieśń
usłyszy (to jest harmonia, to mogą być dźwięki, wszystko zależy od tego jak to
przyjmujemy, do każdego płynie ta podpowiedź inaczej, to się znajduje w Edenie)
oraz umiejętność znikania (indywidualność tego nie potrafi, Ego i umysł nigdy nie
znikną, bo one rządzą ), a warte, ważne jest, że odczuwasz stworzenie i twórczość, a
cała moc już jest, cały Eden z błogosławieństwem jest, wstaw drugiego człowieka
tam, by był szczęśliwy i zdrowy. Ważne znikanie - nie ma cię. Z tych aspektów
wynika stan obserwacji, który pozwala Duchowi na trzeźwo określić potrzebę
ekspozycji własnej obecności i twórczości. W swych wyższych rejestrach Duch
pojmuje, że nie potrafi doskonałością prześcignąć obecności i twórczości – twórczości
(czyli aspekt Boga-Twórcy i Stwórcy) Istot Najwyższych przeto spokojnie i radośnie
nasiąka mocą Ich stwórczego istnienia, przyjmując Ich dzieło jako wartość
skończoną. Zaś w bardziej burzliwych przestrzeniach, czyli energetycznych i
fizycznych podpowiada jak te obszary powinny wyglądać, by miały wymiar Ładu
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Bożego i Bożej Sprawiedliwości (jak wchodzisz w wyższe rejestry, to zrozum, że to co
zostało tam stworzone przekracza twoje pojmowanie, ale to trzeba odczuć, wejść w
stan, zachwyt nad pięknem to uruchamia w człowieku, czyli ta twórczość, że to jest
cudowne.
Zobaczysz, że to, co na górze to i na dole, a tu wojna itd. Odczuj to, co tu
było, a innym podpowiedz: pokaż. Ale jak powiesz: nie zabijaj go, bo zabijasz sam
siebie to…. uważaj) czyli pomaga budzącym się istotom odnaleźć ich drogę do Boga i
zrozumieć, czym Bóg jest także poprzez swoje dzieła. Gdy Duch pokornie schyli
głowę przed Bogiem i Duchem Świętym (Duch Święty jako symbol sprawczości),
wówczas zostaje poddany próbie niemocy duchowej (Jezus to przeszedł), która raz
na zawsze wymazuje z jego niższych powłok rys indywidualizmu nadając im formę
osobowości, a tylko to wyraża sobą aspekty-walory nadane z Boga (czyli Duch musi
być osobowością, jest dopasowany do czegoś. Co znaczy osobowość? – jak jest
potrzebne tworzenie, to tworzy to, zmienia i nie podpisuje: byłem, zrobiłem, licencja,
patent itd.). Próba jest bolesna, bo stawia Ducha przed murem: nic i
wszytkomożliwości (tzn. musisz oddać siebie, wiesz, że wszystko oddajesz, znika
każda cząstka twojej indywidualności itd. i nic nie będziesz mógł, jak zechcą to się
już nie obudzisz, w żadnym działaniu co nic nie wyjdzie, tylko na poziomie fizycznoenergetycznym będziesz funkcjonował, chodził do pracy itd.). Jeśli choć jedna jego
cząstka zechce zachować indywidualność w byciu i działaniu, nie naprawi się
osobowości i nie popłynie przez taką istotę ludzką promień Boży zwany Czystym
Promieniem Duchowym, który jako jedyny potrafi stworzyć energię stwórczą w
świecie energetycznym i fizycznym, gdzie przebywają niższe powłoki istoty ludzkiej,
dla których Duch jest i powinien być zwierzchni (Jezus, Budda i Mistrzowie zaliczyli te
próby, ale Oni oddali wszystko, także to, co chcieli. Zaufali, że wszystko to, co by
chcieli zrobić i tak będzie gorsze. Zrozumieli jedno, są tylko i wyłącznie kanałem
przewodnim z góry na dół i, że ich imię ginie raz na zawsze. Ale jak zginie raz na
zawsze i połączy się ze Stwórcą, to wszystkie imiona do ciebie należą). Bez pełnej
pokory wobec Majestatu i osiągnięć Boga i Stwórcy, Duch nie jest w stanie wejść w
akceptację i obudzić się w prawie (Jezus, Budda działali z Prawa - czyli tam słowo
stało się ciałem).
Ten, kto tę próbę zaliczył, ten w niej oddał wszystko za nic, gdzie „nic”
oznacza wszystko i wszystkość (wszystkość - jako stan) dla innych, gdzie Duch stał
się pokornym elementem miłości pozwalając innym wyrazić wobec siebie swoją
obecność w postaci swej twórczości (Duch totalnie akceptuje twórczość innych,
pomaga im jednak zrozumieć, że coś jest nie tak. Dziecko… ja wiem, że naśladujesz
Picassa, ale nie wyciągaj malowidła z pampersa), gdzie Duch stał się pokornym
elementem całości pozwalając innym wyrazić wobec niego swoją obecność w postaci
swej twórczości, gdy owa twórczość zostanie przyjęta, do innych ludzi płynąca (ty
możesz rozumieć, że oni błędy popełniają, że to później trzeba czyścić, ale każdy
musi mieć prawo do doświadczenia, do zrozumienia czy błąd popełnia czy też nie.
Kocham - jak zrozumieć wartość tego jeśli nie wejdziesz w nienawiść, a to jest
dokładnie to samo pasmo, tylko w innym prawie, musi się to zaliczyć). Gdy owa
twórczość zostanie przyjęta (pampers) następuje absorbcja obecności samych
twórców i stwórców, co wprost oznacza nasiąknięcie przez nich wypracowaną
umiejętnością stwarzania i tworzenia tego, co Duch w swej obserwacji przez
akceptację ujrzał, a poprzez pokorę przyjął (mówimy tu o specyficznym procesie
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kiedy przyjmujesz to, co inni zrobili i odczujesz, ta umiejętność pojawia się w tobie.
Dlatego Jezus mówił, Ja i Ojciec, Ja i Bóg w działaniu to jedno i to samo).
Wtedy sam staje się (Duch) osobowym Stwórcą, a więc przekaźnikiem w
niższych wymiarach tego, co uruchomiły Istoty Wyższe. I choć on sam tego nie
uczynił, to dla świata energetycznego i fizycznego jest tym samym co Duch Święty i
Stwórca (jak będziemy coś widzieć, jak przyjdzie do nas ropucha, albo maluch w
pampersie i pokaże jak zafajdać kuchenkę, to naprawdę to jest podpowiedź co do
tego, by to zrobić, zaufajmy temu co ujrzymy, ale muszą być pasma duchowe
otwarte od 9-tki w górę, a w przypadku nauki: 12, bo to jest objawieniówka
prorocza. Takie tu są prawidła, zobaczysz – rób, a okaże się to piękne. To tyczy się
uzdrawiania, poprawiania szczęścia itd.). Uczy się także szanować to, co liczne istoty
i powłoki (nasze powłoki, które mamy) w światach energetycznych i fizycznych
czynią, naśladując indywidualnie sprawczość i Ład Boży, a w szacunku dla twórczej
męki nic nie zmienia, a jedynie innym pomaga wzrosnąć i pojąć, jak jakość swego
dzieła poprawić. Przeto nie jest Bogiem ten, co burzy system i kościoły, ale ten co
uskrzydli ludzi i podpowie im, jak doskonalszą formę można nadać tym ubogim,
ludzkim dziełom”.
Koniec przekazu
Czemu PBZ jest Panem Zmian? - bo nie niszczymy osiągnięć ludzkich. Kościoły
tylko czekają na to, by wierni, którzy wzrastają, wykorzystali je jako miejsca
dyskotek, w przyszłości. Kapłan wyciągnie ręce, wszystkich oczyści i zaprosi do
zabawy. Nie niszczymy - to tylko ludzie popełnili błąd odwzorowując coś. Wódz i
szaman wrócą do życia, ale w swojej prawdziwej wartości ).
Widzimy tu, by wchodząc do Edenu - Eden jest jednym z elementów, czyli
jedną z płaszczyzn w kreacji - czyli w tej płaszczyźnie wyobraźni, bo można tam
wejść z poziomu Edenu. Nie ma tam „ja chcę”, nie istnieje: Boże, co Ty chcesz. Jak
nie zabijemy w sobie pychy i różnych innych rzeczy, nie będzie przekazu z tego
poziomu. Najważniejsze, by pobierać nauki i nawet jak czegoś nie
potrafimy, ale jak to trzeba odczytać, to na Ławce Zwierzeń prosi się Boga
o to, by to w nas złamał i by zostało poprawione (po to ona jest). Jak Bóg
podpisze nasz glejt, to się stanie, obyśmy tylko robili co On mówi. Siły Wyższe
mówią, że mamy zrobić, by być gotowym do przyjęcia tego (czyli: Ojcze, pozwól,
bym to wielkie kowadło podniósł. Dobrze synu, podpisuję ci papier i mówię, idź na
siłownię, nie pij itd. i potem przychodzi próba: anioł daje ci 300 kg i jest po tobie).
Jedno działanie uzdrawiające, które Jezus zrobił – ta sama moc płynąca przez nasze
ciało fizyczne od razu zabiłoby każdego z nas. Taką uruchamiał moc energetyczną przy okazji. Nie udźwignęlibyśmy przejścia tych energii. Czyli jak chcemy coś
osiągnąć - to co mówią, byśmy się przemienili - to trzeba to zrobić, pokochaj,
wybacz, współtwórz…. i wtedy zaczniesz rozumieć, że drugi człowiek ma prawo do
obecności na tej planecie, do popełniania błędów. My walczymy nie z człowiekiem
tylko z systemem, system trzeba zmienić i trzeba zrozumieć. Nagle łapiemy, że
Kowalski - jak chodzi do kościoła, nasiąkł tymi głupotami, ale inny chodzi do kościoła
i tam się otworzył, bo dla niego to było to miejsce. Wszystko zależy od intencji, a
tymi się steruje. Człowiek jest zaprogramowany, żyje nie swoimi potrzebami (tata,
kup mi buty za 1.200 zł - bo inni takie mają), dziecko tym żyje, bo jest
niedowartościowane, bo nie były uruchomione poprawne procesy, rodzice nie
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wiedzieli jak dziecko prowadzić, bo sami byli ogłupieni. I my musimy, powoli, się z
tego wydostawać. Jak się nie będzie wchodzić w czyste rejestry duchowe i z góry nie
pokażą ci tego badziewia na dole, to będzie się żyło iluzją, że tu jest dobrze - na
dodatek nasza indywidualność kwitnie i my za judaszowskie srebrniki sprzedamy
własną, duchową godność. A po śmierci dusza nie wraca do Ducha, po odcięciu, my
nazywamy to piekłem, będzie wykorzystywana do tego, by niszczyć inne istoty, armia
ciemności cały czas się wykrusza. Dusza to my.
Moc jest zawsze uruchamiana na poziomie, którym człowiek potrafi utrzymać.
Teraz jest podpięcie pod Miasto Orin, ale jak ktoś nad sobą nie pracuje, to Oni
odcinają, dopóki ktoś nad sobą pracuje, choćby to był pierwszy poziom ślimaka, to
też i to cały czas wspierają. Jak ktoś się odcina, bo włącza egoizm, cofa się - to Oni
to odcinają. Dlatego część osób, czy przyjeżdża na warsztaty czy nie, ma
zablokowane działania, bo założyły sobie, że obecność na warsztatach sprawi, że ich
umiejętność będzie właściwa. Jeśli chodzi o uzdrawianie, że będzie to skuteczne,
ludzie będą do nich przychodzić, a oni jak utrzymywali egoizm, wykorzystanie
drugiego człowieka tak utrzymują. Nawet, niektóre osoby, się staczają.
Można sprawdzić w ilu % jest obłuda,
w ilu % wewnętrznie funkcjonują w prawie wykorzystania drugiego
człowieka.
U nas bezwzględnie trzeba być nie tylko w Prawie Wolnego Wyboru, dzisiaj
podpowiedzieli: fajnie, jeśli chodzi o akceptację, o uszanowanie tego, co zrobił inny, i
tak był przed tobą, więc skoro to jest mocniejsze, to najwyżej to zmień tłumacząc, a
naszym obowiązkiem i tak jest bycie w Strumieniu, a nie tylko w PWW.
Niektóre osoby oszukują siebie. Niektóre osoby wykorzystują tę wiedzę do
ezoterycznego urabiania innych np.: robią kursy, a pracy nad sobą jak nie było tak
nie ma i dziwią się, że im nie wychodzi.
Duch jest twórczy, on żyje celem i jeśli przychodzi chwycić za łopatę,
to chwyta za łopatę i idzie do roboty (a niektóre osoby – nie - muszą
ezoterycznie uzdrawiać, robić itd. ).
To jest tak: mam małe dzieci i muszę na nie robić, ale jak nie będę
dyrektorem, to robić nie będę, jak dzieci z głodu pomrą i z biedy - to Boże to jest
Twoja wina. Szokujące jest to zepsucie, to pasożytnictwo. Bóg jest
samowystarczalny, dążymy do tego, bo zostaliśmy stworzeni na obraz i podobieństwo
Jego, nie ciało i nie dusza, ale w środku, wewnętrznie, to On sam robi wszystko i my
też zrobić musimy, a tego nie ma w człowieku. Albo się budzisz w swojej
doskonałości i zasuwasz udowadniając, że jesteś tego godzien i wynosisz się z tej
planety, żeby się więcej tutaj nie pokazywać albo….
Masz wybór - chyba, że Schodzący przyszedł, a on przyszedł do roboty, do
tego, by pracować dla innych, to tym bardziej za łopatę i zasuwaj. Niektórzy żyją
tylko fundacją - czyli inni dadzą pieniądze, ja część z tych pieniędzy przekażę na
biednych i za cudze pieniądze, będę żył. Muszą same zarobić te pieniądze i
przeznaczyć na innych, albo nauczyć się uzdrawiać, inaczej im nie wyjdzie (ale do
nich to nie dociera). Wygodnictwo, pasożytnictwo, niezrozumienie. Mówimy o Bogu,
a myślimy o ezoterycznej mafii.
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Technika załamania.
Programy się wykasowują, człowiek po godzinie się lepiej czuje, a po dniu
regeneracja, ale potem nasiąka tym wszystkim - co chcesz to masz. Warto to zrobić,
ale sens i przeobrażenie, czy idea Feniksa jest tu wyraźnie zawarta. To działa! Moc
energetyczna rośnie, człowiek zaczyna być sobą.
W modlitwie napewno będą jakieś podpowiedzi odnośnie własnego życia, tu
znajduje się cała Aleja Zwycięstw i ta, dzięki której wzrastamy te schodki i Świątynia
Serca - to są dwa poziomy.
Po pierwsze zrobić z ofermy rycerza - czyli odczucie własnej potęgi i mocy (to
inne sceny) i te, które pozwalają odnaleźć się w świecie z całością - czyli jedność z
drugi światem.
Wszystko to, to zabijanie ograniczeń w drodze do Boga, czyli do samego
siebie. A to trzeba pokonać chcąc pracować nad sobą. Ale intencje myszą być
szczere. Musi być wielki szacunek dla drugiego człowieka i dla pomnożenia w rozwoju
jego twórczości.
Modlitwa 1 – Współuczestnictwo Społeczne – skrót:
Techniką pomocniczą - żartobliwie pokazują jak się oświetla, drucik, LED nad
głową, malutki kolektorek słoneczny, na plecach w kołnierzyk wdrukowany, idziesz i
cały czas się świeci, lampka na druciku i łepetynę oświetla. W ten sposób kościół
próbował oszukiwać ludzi - mówią o tonsurce, wygolone kółko na środku głowy miał
łączyć z Górą - było to tak intensywne, że włosy wyparowały w tym miejscu, po to
było to.
Jak ktoś nie ziewa w czasie modlitwy - to albo jest doskonały, albo udaje, że
jest w modlitwie, taki jest deficyt energii, że trzeba ziewać. To efekt podciśnienia
energetycznego, pasma gwałtownie się podnoszą. Można tu sprawdzić swoją
doskonałość po odczycie podciśnienia, im więcej energii ci blokuje z wchodzenia w
modlitwę, tym większa twoja niedoskonałość. Jak wchodzą wysokie pasma, to każdy
się dusi. To objawy niedoskonałości naszego ciała fizycznego.
Energie się stabilizują. Jesteśmy bardziej obecni w ciele fizycznym. Włączamy
widzenie, bo czy to jest widzenie wewnętrzne czy zewnętrzne - bo fizycznym,
zamkniętym okiem widzę, to i tak jest tylko techniczne, zapowiedź co do
zachodzących procedur, bo i tak wszystko odbywa się w środku głowy. Kto widzi
obraz przed sobą, znaczy ma większą w tym wprawę, jest technicznie zakotwiony w
jasnowidzeniu.
Nasz Duch kładzie się i usypia na…. - jakby mlecznym chodniku. Będziemy,
my, oddzielać się od jakiejś części duszy. Teraz nastąpi uruchomienie jakiejś naszej
powłoki, której nie zdajemy sobie sprawy. Włączy się inteligencja jako inteligencja, a
to jest taka technika, która pozwala właściwie nam skorzystać z pewnych elementów
naszych powłok. Tu będzie chodziło o ciało fizyczne, które będzie uczestniczyć w tym
procesie, coś, co jest związane z duszą i umysłem, ale tylko ich fragmentami i jakieś
pasemko idące od góry, od nieznanej części Istoty Ludzkiej. To wszystko razem jest
inne, oddzielne od tego, co nazywaliśmy Duchem, bo w te rejestry wchodziliśmy
opuszczając ciało i dusze. Duch, dusza śpią, a my - czyli coś innego niż dotychczas,
jest budzone i to coś wejdzie do magicznej granicy wszystko możliwości. Pokażą
kreację na poziomie fizycznym. Otwiera się przestrzeń, jakby Wrota Czasu,
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wchodzimy i to jest Rzeczywistość. Pokazują skalę 23 i jest zatoczony łuk, poziom
między 1, a 2, ginie przed 4-ką. Te części naszej istoty będą pobudzone aktywnie w
tej modlitwie i ta łuna zatacza łuk i wpija się w poziom 14-ty. 16-stka jest też objęta czyli Wyższe Siły Duchowe sterują naszym doświadczeniem na poziomie człowieka
fizycznego. Tu jesteśmy my, konkretni, wchodzimy jak do energetycznego Eldorado i
tu może być to, co chcemy. Scena Zbyszka: kobieta pracująca na polu, maluje też
obrazy, które sprzedaje. Tu każdy chce uczciwie wejść w wysiłek, dzięki któremu
zostanie to nagrodzone, zarobią punkty, za które kupuje się mnóstwo rzeczy. Praca
na polu, dla tej kobiety to jest potwierdzeniem jej człowieczeństwa. W tej cywilizacji
dbają o to, żeby udowodnić innym, że się pracuje na rzecz innych, podejmuje się
wysiłek dla siebie i innych. Znaleźli idealny sposób na określenie tego, czy ktoś jest
prawdziwym człowiekiem, czy też nie. Ci ludzie nie zapominają o ludzkiej godności.
W naszej cywilizacji o tym zapomniano.
Teraz my idziemy, by w tym świecie pokazać do czego my byśmy byli zdolni,
pokazać, że też byśmy chcieli coś zrobić. To ma być prawdziwy wysiłek, nie musimy
fizycznie robić, ale wkładać wysiłek. Tu znaleźli sposób na to, by sprawdzać, czy
ludzie, którzy z sobą żyją, nadają się do bycia w społeczeństwie. Nikt, kto wysiłku nie
wkłada, nie mógłby pomagać innym - tu zawód nie ma znaczenia, liczy się praca, nie
ma tu ważności jednego człowieka nad drugim. Tu bawią się energiami, na to
zwracają uwagę, dbają o to, żeby im było dobrze. Jest silna potrzeba bycia
użytecznym w tym społeczeństwie. Ta potrzeba jest też (prawdopodobnie) w nas,
tylko jest wypaczona. To tak jak w każdym z nas jest potrzeba przeżywania
namiętności - po to jest ciało fizyczne i energia emocji, by to przeżywać, a z tego
zrobiono erotyczne, zezwierzęcone pożądanie, seks.
Tu wystarcza dotyk drugiego człowieka, cieszą się swoją obecnością, tym, że
jest drugi człowiek do doświadczenia szczęścia i to jest namiętność. Jest tu inny
odbiór człowieka.
U nas nawet ezoteryka, przejęła zasady kościelne i mówi o przestrzeni
osobistej, kodują nas na niewłaściwe zachowania.
To, o co nam tu chodzi - to o przynależność do rodzaju ludzkiego. Z góry się
pokazuje promieniowanie programowe, jakby sonda badała nas, kto z nas zasłużył
na przynależność do rodzaju ludzkiego, nie mówię o systemie tylko o
człowieczeństwie. Po wyjściu sprawdzimy to, bo Oni zaakceptują tylko to, co powyżej
60% - jeśli tego nie ma to trzeba solidnie pracować na to, by zasłużyć na bycie z
drugim człowiekiem - na pewno do pracy nad sobą, do pomagania innym itd.
Udowodnić swoją przynależność do rodzaju ludzkiego (nie - to spytać Góry, co zrobić,
żeby tak było). Ludzie tu już mają przerobione od pokochania po…, to są
strumieniowcy i kanalarze, tworzą strumień albo kanał w Energii Jedynej - to nieźle w
Duchu odnalezione istoty. One same z siebie chcą udowodnić, że przynależą, łamią w
sobie coś, co jest jeszcze niedoskonałe. Tworzą nową wartość, jest to forma
stwarzania, współuczestnictwa. Są dumni z tego, że się starają dla innych ludzi.
U nas tego nie ma, bo coś w nas zabili. Dezaktywowali, jakąś potrzebę,
wyrugowali. Tę przynależność oni zmienili na wywyższanie się nad drugim
człowiekiem, związane jest to z władzą. Jak rządzisz drugim, zabijasz w sobie
potrzebę udowodnienia mu, że twój wysiłek wkładasz po to, żeby było nam dobrze.
System bezwzględnie wykorzystał umieszczoną w nas przez Stwórcę potrzebę.
Ta potrzeba rdzennie sprawiała - tak ja w wiosce indiańskiej - że młody wojownik
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starał się starszyźnie i plemieniu udowodnić, że się nadaje, że działa na rzecz
plemienia. Dzięki temu dostosował plemienne imię, które określało jego osobowe
cechy.
My musimy odnaleźć to, co było w nas poprawne. System zabił w nas to
odczuwanie, ale potrzeba jest silna, tak jak dążenie do Boga jest silne i mimo
wszystko gdzieś tego szukamy. Potrzeba tego udowodnienia wysiłkiem, zapracowania
na to, by być wśród ludzi, została wykoślawiona i zręcznie wykorzystana przez
system.
Każdy z nas idzie do tego, co widzi, zasługujemy na miano człowieka,
jednostki posiadającej osobowość i wspólne imię, do tego, by innymi być. Jest to
forma pracy, czyli dodawania nowych wartości.
Zbyszek - specjalizuje się w szczepieniu dzieci, by były odporne na wszystko, robi to
umiejętnie i dzieci podchodzą z uśmiechem.
Osoba 1 – uprawiała marchew i dawała innym, zbierała zioła. Ta osoba wykonywała
karną pracę, bo sama z siebie nie była współtworząca, współuczestnicząca
z innymi w pracy, dlatego, tą pracą musiała to naprawić, żeby złamać w
sobie tę niegodziwość. Przez wysiłek fizyczny nabija sobie punkty.
Osoba 2 - orze pole wraz z innymi, a wieczorem się bawią.
Tutaj, ta społeczna użyteczność jest jakby w człowieku zawarta, i to trzeba
w sobie odkryć. Trzeba sobie powiedzieć, czy jestem poprawny społecznie,
czy zasłużyłem na to, by tu być. Ten mechanizm jest w nas, musimy to
odkryć, bo Góra i tak widzi, nie oszukamy Jej. Dopóki w sobie nie
odkryjemy tych praw, tego wysiłku nie wprowadzimy, nie zasłużymy na to,
by przejść dalej.
Osoba 3 - uczy ludzi robić Krąg Ognia i odnajdywać swoją poprawność i ci ludzie też
odnajdują tu swoją poprawność.
To jest tylko w nas, nie musimy tym świecić, ale to musi być rozbudzone.
Zobaczyć ile z siebie dla tego społeczeństwa dajemy. Jesteś jednostką społeczną, te
wartości dla człowieka, dla świata, dla Boga, prędzej czy później mają swoje
odzwierciedlenie, w twojej postawie wobec społeczeństwa. Te wartości mówią o tym,
jaki ty człowieku jesteś.
Sumując te 3 parametry sprawdzimy, w ilu % jesteś dla
społeczeństwa, a w ilu chcesz, żeby to system ci wszystko dał. System
trzeba budować, przekształcać, bo powstanie wynaturzona hybryda, która nas
zniszczy.
Ludzie, którzy są zależni od systemu i go budują, to są rachityczne stwory. Jak
robisz przy łopacie, rób to dobrze i dawaj coś z siebie ponad to co jest, to ma być
stały mechanizm współuczestnictwa w życiu społecznym.

Skrypt warsztatów autorskich Z.J. POPKO rok 2013 © www.popko.pl

391

Jak się Duch budzi – podpowiadają - to będzie też poprawny w człowieku w
miejscu, w którym jest. Osoba ta może uczyć tkania i wszystko do tego przygotowuje
(przypasowuje nici itd.), potem ma uczyć.
Osoba 4 - uczy uprawy pomidorów.
Osoba 5 - włącza się do pracy przy żniwach.
Góra podpowiedział, że te ostatnie prace, to część odpowiedzialności ludzkiej
tzw, odpowiedzialność społeczna, czyli wychodzimy już poza siebie, jesteśmy już
uszlachetnieni, odnalezieni w swojej poprawności i wtedy się pojawia
odpowiedzialność społeczna. W psychologii mówi się o dojrzałości społecznej, a w
świecie duchowym mówią o odpowiedzialności społecznej.
To przypomina formy mrówczego społeczeństwa. Jak jedna mrówka słabnie to
inna przejmuje działanie. One czują co trzeba zrobić, żeby to poprawnie
funkcjonowało. Robisz to, co potrzeba, nie czekasz na kogoś, nie pasożytujesz, tu
jest ogromna uczciwość, każdy jest tu uczciwy i dlatego jest tak przyjemnie. Tu jest
współuczestnictwo społeczne. A wieczorem jest masowa zabawa ( czy w jakieś dni ).
Tu każdy z siebie coś daje, a nie, jak u nas, przechwytuje się pracę innych,
podporządkowuje, a samemu się, w chorych potrzebach utrzymuje system.
Uczyli nas tu odkrycia społecznej poprawności w nas. Jeśli u kogoś
wyjdzie, że nie ma 60%, niech prosi o sceny, by wchodzić i to odczuwać, by
wiedzieć samemu, że się zasłużyło na to, by mieć prawo do fizycznego życia na tej
Planecie.
Zwracamy się ku Duchowi, chcemy być cudowni tam, ale tu uciekamy przed
odpowiedzialnością, tu nie chcemy nic z siebie dać – tego, co by było wartościowe i
budujące nasze relacje z innymi. Tu ciągle jest martwota.
Współuczestnictwo społeczne - po Duchu - przydatność do
współżycia społecznego, pokazali, że tę potrzebę, bo to jest jednak też naturalna
potrzeba, otamowali i przenicowali. Średnia, to jest destrukcja czyli antywspółuczestnictwo na poziomie 20 %, zmusza nas do tego zmiana czyli przemienili
to, co powinno być czyste, bo pęd jest taki, na to co jest brudne. Tu średnio jest
25% naprzód, ale ma być 60% zanim się to odczuje i Góra uzna, że jest tak jak
trzeba (każdy sobie sprawdza sam).
Myśli i inne rzeczy to też jest współuczestnictwo społeczne. Kiedy mamy
niewłaściwą energię, emocje czy myśli, to od razu zabijamy to, co jest poprawne.
Musi się to powstrzymać, by być poprawnym. Poziom fizyczny tylko wyraża to, co
jest tutaj (wewnątrz). Tu nie chodzi o tę robotę fizyczną, tylko żeby czuć
dobudowywać tę społeczność mrówczą, a nie ją niszczyć, czuć w sobie, że jesteś
godny, poczuć, że dajesz ile możesz - stan, że nie niszczysz ludzi tylko pomagasz.
Czuć, że jest się w porządku, nie wobec człowieka, siebie tylko w ogóle jak w
Modlitwie Kamienia. To jest element ważny, by znaleźć się w Edenie, bo musimy
korzystać z mocy duchowej, żeby korzystać, trzeba być jako i Duch.
To, czego uczyli to nic innego jak tylko odczucie troski i opieki - a to jest 50%
tego co jest potrzebne do odpowiedzialności. Miłość jest kolejna - czyli troska, opieka
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i miłość to jest stan i to rozumienie wynikające z tych elementów, które w nas są tak
dokładnie tym samym co odpowiedzialność.
Kiedy rozumiesz o co chodzi, to jesteś automatycznie odpowiedzialnym - czyli
odpowiedzialność, to jest podsumowanie, ocena.
Ludzie mogą błędnie odczytywać troskę, opiekę itd., dlatego zwrócili w modlitwe
uwagę na to. Pokazali osobę, która tworzy, pracuje czyli to co jest w nas, podpisuje
umowę z kimś: ja daję to - otrzymuję w zamian co innego i tutaj trzeba być
rzetelnym, mówimy o uczciwości i to nie ma nic wspólnego z troską i opieką. Troska i
opieka to stan współplemienniczy, to jest bezinteresowne, tak jest - to jest po prostu
człowiek. Człowiek musi dbać o to, żeby całe życie poświęcić na to, żeby udowodnić
światu, że jest OK. - czy sobie udowodnić, że jest OK. I nie będę śmieci po całym
kraju zabierał, bo to absurd.
Niektóre osoby będą to błędnie odczytywać, a wynikać to będzie tylko z
wyrachowania - bo uzdrawiam i jestem cudowny. Nie! - za to masz kasę i żyjesz. Nie
kojarzyć zawodu z troską i opieką, z odpowiedzialnością, bo inaczej pojawia się
wyrachowanie. Rzetelność i odpowiedzialność to zupełnie co innego, nie kojarzyć
tego w odczytach.
Wybaczenie to jest stan. Mamy różny poziom wybaczenia.
Modlitwa 2 – Rozwijanie zmysłów astralnych – skrót :
Przyszła duża Postać i energią nas oświetla. Wyciszane będzie to, co jeden
człowiek produkuje, posyła w eter, to będzie jakby zamierało, więzło w tych pasmach
waty, która tu jest między nami, tak, by wpływ energetyczny jednego człowieka na
drugiego był zminimalizowany, by każdy z nas, w oddzielności energetycznej mógł
wchodzić w swoje obszary bez ściągania go w dół przez inne osoby.
W niektórych osobach na dole pleców robią coś, co umożliwi im wejście w
tego człowieka, czyli przygotowują nas technicznie, umożliwiając lepszą komunikację
między duszą czy Duchem, a ciałem fizycznym czy energetyką. Dusza i Duch też to
odczuwają, te zmiany, by połączenie między powłokami było trwalsze. Dzięki temu
człowiekowi będzie łatwiej, będzie szybszy, mocniejszy, będzie unikał pewnych
zagrożeń, może i na poziomie fizycznym będziemy bardziej odporni na ludzkie ataki.
Związane to jest z przemianą ciała fizycznego - od 10-20 %, ale to zawsze coś. One
obejmą coś, o czym nie wiemy, a co znajduje się w ciele fizycznym, przez to będzie
bardziej podatne na wpływ energii, odzyska coś utraconego.
Jako dzieci zjeżdżamy na zjeżdżalni do wody, to kipi mocno, i widać, że część
tej wody przeniknie do świata zewnętrznego, dając początek rzece. Jest tu obszar
pustynny, woda tu ani drgnie. U góry widać duże słońce, to jakby planeta. Ona
towarzyszyła Ziemi, teraz jest w innym wymiarze.
Jest tu parę osób, który doświadczyły bardziej życia nie na tej Ziemi tylko
tamtej, albo na jednej z nich, mówimy o tych płaszczyznach. Pokazują cywilizację,
która jest podobna do egipskiej, mają oni na piersi diademy, kolorowe, piękne i
dziwne kapeluszo-opaski na głowach.
`Egipcjanie mieli wysokie czapki, a te są dużo niższe i znak na środku czoła na
tej czapce, który ogonkiem spływa lekko na nas. Niektóre osoby właśnie tam żyły, a
tutaj doświadczają czegoś. Jak one uzyskają tę łączność między sobą, a tamtym
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wymiarem, tamtą Ziemią, tamtymi czasami, to wpłynie to na ich energetykę, ich
energetyka na tyle się zmieni, że uzyskają jeszcze inny rodzaj wibracji, takie
seledynowo-białe, inna nieco wibracja niż ta, którą tutaj mamy. To im się przyda do
pewnych działań (inne drgania, częstotliwości). Z nami zachodzą jakieś procesy i co
komu jest potrzebne to uruchomili to (trudno wytłumaczyć o co chodzi).
Okazuje się, że proces naszego rozwoju w łonie też jest przeprogramowany, a
nie powinno tak być - pewne rzeczy nie zachodzą tak, jak zachodzić powinny. My, to
paskudne dziedzictwo mamy ukryte, tę skazę biologicznego życia przenosimy z matki
na pokolenie. Przez to człowiek nie jest taki, jaki być powinien. Te procesy, co
zachodzą, może to cofną, jest mnóstwo takich napraw, byśmy mogli swoje
człowieczeństwo w sobie odnaleźć i całość poprawnie w prawie odnajdywać. Nasze
fizyczne ciała pozbawili pewnej świadomości. To, co się teraz zacznie dziać, to wpływ
ciała fizycznego na nas, ciało podpowie jak źle się czuje (czuje obrzydliwość) jak np.
spożywany cukier, ten stan będziemy odczuwać. W ten sposób będzie się poprawnie
pewne rzeczy odbierać (jeśli nie zrezygnujemy z drogi duchowej). Ciało będzie mogło
samo zneutralizować alkohol, cukier, itd. - byle było czyste .. i do tego gotowe.
W przenośni mówiąc, uszlachetniają ciało, będzie doskonalsze, komunikacja
pełniejsza i możemy sobie pozwolić, by jego stany udzielały się nam, prowadziły co
do sposobu odżywiania, dbania o nie. Ciało i dusza będą stanowić, jakby bardziej
świadome siebie i wspólności, a zarazem oddzielności. Ciało uzyska większą wolność
do dysponowania sobą i naprawiania siebie, bo dotychczas myśleniem, swoją
wyobraźnią, życiem chorobami itd. uszkadzaliśmy ciało. Teraz ciało będzie mogło
tworzyć swój obraz (w świecie kreacji) i ściągać rzeczy ku swej pomocy.
Dusza - czyli my, też, jak włączymy Ducha i zgodzimy się na jego
przewodnictwo, to się pięknie ta kraina otworzy, a jak zaufamy Sile Wyższej i
stwierdzimy, że Stwórca i Bóg są lepszymi artystami od nas i wycofamy się
z tworzenia nowych ścieżek losu, to możemy ujrzeć to, co Oni nam
przygotowali i w pełni to zaakceptować. Natomiast ktoś, kto jest odważny i
chce Im ufać bezgranicznie i bez względu na to co ma być, przyjmie
wszystko to co mu Ciało Nadduchowe czy Stwórca podpowie, to wtedy
zniknie wszelka ograniczoność w nim i to co Góra zechce, przyjmie jako
wartość stałą, wynikającą z siebie i to się zacznie stawać (dziać).
Może się wtedy okazać, że trzeba z kimś wejść w konflikt, albo z niego
zrezygnować - odważni mogą sobie na to pozwolić, wtedy zniknie mnóstwo
problemów wewnętrznych, nie będzie konfliktów, dokonywania wyborów, bo zdasz
się na wiedzę własnego ducha, który cię prowadzi.
„Błogosławieni,
którzy
idą
za
głosem
swym”
/głos/.
Swoim – to byłoby indywidualne – swym, czyli osobowym, duchowym. Pokazują
kręgi Atlantydy, to się wznosi do góry, coś stamtąd płynie. To, co było w Egipcie, te
szczątki tego na Atlantydzie - niemniej, pewne rysy tam są. Na Atlantydzie stosowano
pewną geometrię (coś w postaci labiryntu) i ona ma pewne znaczenie, ponieważ to
sprawiało, że można było wykorzystać energie Ziemi. Podobnie jak u Tesli, ale to
działało bardziej na poziomie duchowym. W ten sposób uruchamiali źródło mocy. To
powoli oddziałuje na nasze głowy, czoła (czuje się ciśnienie w uszach), tyle tylko, że
ta kula nie chodzi w czoło tylko (jak piłka o średnicy ok 25 cm) jest przed czołem i
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tylko promieniuje, ogrzewa mózg. Ten znaczek na czapeczce (symbol) chwyta jakby
tę kulę, sprawia, że ona jest utrzymywana - choć jest energetyczna - przed
człowiekiem (jak pierścionek trzyma perłę, to te łapki ze znaku trzymają tę kulę).
Ta kula jakby służyła do porozumiewania się tych, którzy noszą te znaki (do
sprawdzenia). Ta kula jakby przejmowała kontrolę nad nieznanymi nam funkcjami
ukrytymi w mózgu czy w umyśle (90 % w mózgu). Czaszka w formie energetycznej
się wydłużyła. Przez to co się dzieje, będzie większy wpływ na komórki, mózg będzie
miał większy wpływ na nie, na utrzymanie ich w należytym porządku fizycznym i
energetycznym, dzięki czemu będziemy silniejsi, zdrowsi itd. (np. lepsze odczucie
czego ciało nie chce). To oddziałuje też na przestrzeń fizyczną, bo te zmiany
sprawiają, że mózg, a umysł się przezeń przejawia, będzie mówił, czy iść gdzieś, czy
robić coś, czy jechać itd., to tak jakby mózg właściwie interpretował fale
energetyczne, nie mówimy tu o intuicji energetycznej, emocjonalnej, bo ona jest w
brzuchu, mówimy czymś innym, dopełniającym, bardziej inteligentnym. To forma
energetycznego jasnowidzenia, jakby intuicja logiczna. Potęgują umiejętność
odnalezienia się w Rzeczywistości, czyli interpretowania energii, które do nas płyną.
Co będzie odbierał mózg, to będzie interpretowalne, to jak instrukcje, co zrobić, jak
wygląda rzeczywistość po stornie energetycznej. Roboczo możemy to nazwać
intuicją mózgową. Jelita będą informować, bez sprawdzania na skalach, czy to co
chcę powinienem zjeść czy też nie, czy to jest zdrowe, w jakich ilościach itd. To jest
uwrażliwienie na to co jest na zewnątrz i w nas wchodzi w postaci fizycznej czy
energetycznej.
Uczynimy was mocniejszymi, ale nie na tyle mocnymi byśmy
zlekceważyli wszystkie niebezpieczeństwo i mogli jeść i robić co chcemy. Oryginalni
Talaroni mieli to - co teraz nam robią - monstrualnie rozwinięte, to był oddzielny
mechanizm. Wiedzieli co się dzieje w ich przestrzeni. Mogli chodzić po wodzie,
materializować z lodu, nie jeść wiele miesięcy - przeciętni Talaroni. Mistycy robili
cuda, ale u nich aktywny Duch był w każdej komórce. Duch jest w komórce każdego
człowieka, on jest ubezwłasnowolniany wtedy, kiedy są negatywne energie. Nie
wszystko rozumiemy co zachodzi, ale w praktyce szybko załapiemy, co się zaczęło
dziać (np. szybciej biec).
Okazuje się, że świat energii, ocean, jest bombardowany przez niskie wibracje,
ale to istoty uruchamiają w tym oceanie ogniska niszczących nas wibracji, ale sam
ocean jest od zawsze neutralny. Wszystko zależy od tego, kto go przysiądzie, zacznie
nim sterować. On ma też pewne formy swoich zabezpieczeń. My z tym oceanem
energetycznym potrafimy się połączyć i to robi nasze jądro duchowo-energetyczne,
ale fizyczność musi utrzymywać to jądro. To, co teraz zachodzi, to jakby możliwość
głębszej komunikacji z morzem energetycznym niż dotychczas było. Będziemy żyć w
większym energetycznym wyciszeniu. Ocean jest nisko-, średnio-, wysokowibracyjny, ten energetyczny, a my wchodzimy na wyższą wibrację czyli oczko niżej
(w głębię), dzięki czemu będziemy w lepszej komunikacji z nim. Na duchowy jeszcze
nie czas.
Będzie większa stabilność w nas, równowaga. W ten sposób rośnie
świadomość emocjonalna świata energetycznego zewnętrznego i wewnętrznego, czyli
ludzie budzą naszą świadomość emocjonalną, byśmy rozumieli o co chodzi, i
podświadomie większy wpływ na to mieli.
Na skali można sprawdzić wrażliwość energetyczną czyli umiejętność
odbierania sygnałów docierających do nas, energetycznych, z zewnątrz czy też
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powstałych w nas, to znacznie wzrośnie, będziemy pewniejsi swoich uczuć,
poprawnych.
Teraz będziemy wchodzić w swoje światy, w swoją magiczną krainę, to się w
pełni otworzyło, można wchodzić w co się chce. Sprawdzamy, w jaki sposób
odnajdujemy się w świecie kreacji, z tego świata może coś przyjść do naszego. Nasze
zwierzęta są stąd, one są z poz. duchowych, z niższego i najwyższego, one mają
moc. Stąd można coś zaprosić, by istniało w naszej przestrzeni energetycznej i nas
wspierało. Można nadać temu prawo - albo już ma, tylko musi być wolną wolą
wyrażona możliwość wejścia w nasze obszary. Kreacja posługuje się wyobraźnią, a to
jest podpowiedź co zachodzi, co będzie itd.
Podpłynął Indianin czółnem (scena Zbyszka) i wyrzucił w sieci sporo ryb,
kilkanaście, większych od karpia - i ryby poprosiły, by dać im przeżyć, w zamian nam
pomogą (trzeba z problemem zwrócić się do nich, by pomogły, one zaczną to robić).
To płynie wsparcie świata duchowego, można z tego korzystać, jak jest włączona
nasza wyobraźnia, ale bez umysłu, to płyną podpowiedzi. Ryba będzie podpowiadała
co należy zrobić - rybi podpowiadacz.
Być tu w stanie zaakceptowania wszystkich scen, bo one w swoim rozwijaniu
się, podpowiedzą o co finałowo chodzi.
Osoba widzi się jako pisklę orła. Ma zastosować, jako technikę pomocniczą,
wyobraźnię, podpowiadają, wyobraź sobie, że lecisz, wymyśl sobie obiekt i nim się
poruszaj, powietrzny ślizgacz.
Osoba kolejna, jest sama w zamku ze zwierzętami. Ona została w zamku sama
dlatego, że wszyscy poszli doświadczać życia w zewnętrzu, poza zamkiem i nie
wrócili. Ona teraz, ze wszystkim tym co ma, żeby zejść do nich, idzie, by im
przypomnieć, ze mieli wrócić tutaj, bo tutaj jest dobrze, tu była sytość, szczęście i
radość, a wyszli, zapomnieli i cierpią. Ona wyjdzie ze zwierzętami i jakiś mężczyzna,
który tam też jest, z nią idzie, by ich obudzić, przypomnieć, i ściągnąć do zamku, bo
jest jej strasznie samotnie. Żeby móc im pomóc- to albo prawda jest w niej albo
technika pomocnicza - coś uruchomić, by oni sobie przypomnieli co się stało. Ten
mężczyzna przygotowuje się do pomocy, do działań.
Przyszedł wielki krokodyl, siadł na krześle, górne ręce jedna na drugą założone
i się dziwi, że my nie wszystko pojmujemy, chce nam dać do zrozumienia, byśmy
weszli w inne światy nie tylko ludzkie. My się cały czas zatrzymujemy tylko wokół
przestrzeni ludzkich, które są częścią całości, a on chciałby nam podpowiedzieć, co
się dzieje w świecie zwierząt, że tam też działa magia, z której one instynktownie
korzystają. To, co my mamy zrobić, one posiadały od zawsze, tylko na niższym
poziomie, one działają instynktem, dzięki temu potrafią przetrwać. Jest to instynkt
energetyczny, ale dzięki temu one nie muszą myśleć, zrezygnowały z inteligencji, tej
większej, na rzecz spokoju, swobody, czucia, że się żyje. To samo powinno być z
ludźmi. Zawierzyć głosowi duchowemu, temu co jest i tym bezpośrednio płynącym
podpowiedziom, a zawsze wyczuje się zagrożenie i będzie wiedzieć, co zrobić.
Mówią: czemu zakładasz, że ten głos duchowy to nie jest część ciebie, to jest część
osobowości, dziecka Bożego. Natomiast, gdy umysł tworzy indywidualność, wtedy
rezerwuje wszystko dla siebie, on powołuje się królem w twoim królestwie i zaczyna
rządzić tobą, odcinając cię od twojej przestrzeni, ogranicza cię. W ograniczeniu jak
się rodzisz, nie masz świadomości tego, że pierwotny, normalny człowiek, jak
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Talaron, mógł wiele, szedł i czuł czy to dobrze robi. Krokodyl podpowiada, „stańcie
się jako zwierzę, bo my nigdy z tego nie zrezygnowaliśmy, dlatego nam jest dużo
łatwiej niż wam. My się nie przejmujemy śmiercią ciała fizycznego, my żyjemy,
jesteśmy prowadzeni przez część naszej istoty, która jest po zewnętrzu, ale
akceptując ją, powoli to my czujemy, a nie, że zewnętrze nam podpowiada. W
naszym przypadku najpierw odczujcie kreację czy inne rzeczy na zewnątrz, które do
was docierają i coś nam mówią, potem zrozumiecie, że to co z wami teraz zachodzi
w mózgu, to już jest stacja nadawczo-odbiorcza aktywna w was i będziecie czuć i
wiedzieć, tylko zrezygnujcie z wszystko psującego myślenia w odbiorze świata
energetycznego, fizycznego, duchowego. Jak przyjdą bodźce i musicie tu poruszyć
ciałem fizycznym czy coś zinterpretować, to wtedy może się włączyć logika i jeśli ona
skorzysta z inteligencji, będzie to krótkie i proste. Jak będziecie podlegać samej
inteligencji - a to są procesy - to będzie źle. Natomiast logika to jest układ, jest coś,
co tworzy wszystko. Bierzcie przykład z nas”.
Chyba żartujesz - antylopę zżera tygrys i mam stać się antylopą? Tych, którzy
zjadają innych jest niewielu. A czemu sądzisz, że antylopa nie wiedziała, że to się
stanie, czemu sądzisz, że oddałaby wolność paru lat za tę, krótką chwilę śmierci? Wy
– mówią - problem śmierci macie w sobie rozwiązany, ale mówią o istotach, które
wchodzą w świat astralny, wiedzą jak to wygląda, żaden się nie boi samej śmierci,
boimy się bólu, jak w przypadku antylopy, ale to jest chwila i nie może przesłonić
prawdy o tym, jak to wygląda. Zwierzęta wiedzą, że gdy przychodzi śmierć, dusza
jest zawiązywana. Ciało cierpi, ale nie dusza. W przypadku człowieka, mówią, jest
podobnie.
Wy, ludzie, boicie się śmierci, bólu, ale gdy umierasz, tego bólu nie ma, można
umrzeć przed śmiercią ciała fizycznego, jest się odłączonym do bólu. Zwierzęta to
rozumieją i nie boją się śmierci fizycznej (choć uciekają, bronią się).
W człowieku jest podobny mechanizm i trzeba się go nauczyć. Wejdziecie
teraz, mówią, w ciało jakiegoś zwierzęcia i poczujecie się jak wygląda jego życie, czy
ono jest gorsze od waszego? tu się żyje, odczuj to, jak się żyje, pojmuje, jak
instynkt, głos wewnętrzny prowadzi. Odczuj to, co jest na naszym poziomie, a
zrozumiesz, że to samo masz w sobie wkodowane i możesz to wykorzystać (przerobić
tę lekcję ).
Bogactwo doświadczeń, które jest w zwierzęciu należy także do nas, ale
zostało uśpione. Prymitywni ludzie z tego korzystają (chodzą boso po dżungli).
Mówią: odkryj w sobie to co już zwierzęta mają, w mniejszym stopniu korzystają niż
to zawarte jest w człowieku. Przerobić tę lekcję ze zwierzęciem, żeby odkryć ten
prawdziwy ruch energii, płynące zagrożenia itd., To będziemy rozwijać dzięki temu co
z naszym mózgiem teraz robią. Ta nadbudowa w mózgu sprawi, że będziemy mogli
korzystać z tego, co prości ludzie. Budzą w nas nowe zdolności, logika jest tu bardzo
ważną rzeczą, a logika korzysta tylko z inteligencji, dopuszcza ograniczoność,
nieograniczoność, swobodę, wszystkość, jest zapisem możliwości. Logika od razu
ustawi różne rzeczy. To w nas wmontowali, uruchamiają na utraconym przez nas
dziewiczym poziomie. Potęgują w nas korzystanie ze zmysłów astralnych. Są
ludzie, którzy smakują dźwięki, mając książkę pod pachą, ją czytają itd., bo to jest
inna umiejętność korzystania ze zmysłów, tu działa logika, przeczytam choć nie mam
oczu. Logika dopuszcza wszystkomożliwość i jest wrogiem umysłu, dlatego umysł się
od niej odcina i korzysta z inteligencji. Odbudowują w nas zmysły astralne,
energetyczne. Wejście w energetyczny świat będzie pełniejsze.
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Osoba otrzymała drogocenne kamienie, w postaci energii, włożyła je w siebie.
Była modlitwa mówiąca o tym, że oprócz świata przyrody, jest tzw. świat materii
pozornie nieożywionej, ściany, góry, a to wszystko jest żywe i też ma swoją
świadomość. To też jest nasze wsparcie. Bóg, jak przygotowywał nam dom, to
wszystko miała nas wspierać, tylko my utraciliśmy tę możliwość. Rzeki, góry
przemawiają, wszystko potrafi dostarczyć ono. Cały czas korespondujemy z energią
nieożywioną.
Ciała fizyczne - dzięki temu co z nami robią, będzie to kontakty nawiązywać,
bo to co uważamy w nas za martwe: kości, włosy, itd. w rzeczywistości i całość, to
jest ten sam rodzaj materii, z którego składa się skała, tylko tam jest ruch mniejszy,
tam nie ma Ducha, natomiast ma to też formę duszy, jest obdarzone świadomością,
a ciało fizyczne z Górą koresponduje, może nam dostarczyć info. Będzie się pojawiać
w mózgu i dzięki temu zawita w umyśle (to wszystko to kwanty światła, które
pracują na innych częstotliwościach, tak mówi nauka).
Chodzi o harmonię. Jak Bóg schodzi - Duch ma mniejsze możliwości - to Bóg
potrafi oddziaływać na wszystko, bo w Nim jest wspólna fala, ma jakąś falę, która
potrafi skomunikować się z różnymi wibracjami. Teraz nas uczą i to powstaje w
naszym mózgu. Zaczniemy zewsząd ściągać info. W głowie będzie pojawiał się stan
samowiedzy, to instynkt. Dotychczas umysł nie dopuszczał, że można korzystać ze
wszystkiego co nas otacza i to bez jego udziału.
„To co się teraz dzieje, chociażby przez zrozumienie tego, co odkryliście jest
wielkim wydarzeniem, to bardzo ważna rzecz, dzięki której, nawet w najgorszym
wypadku, znacznie lepiej odnajdziecie się w przestrzeni fizyczno-energetycznej. Prócz
tych osób, które żyją nienawiścią i nad sobą pracować nie chcą, one tymi energiami
przyćmią wszystko”.
To wielka karta w historii naszego życia. Docenimy to, choć nie jesteśmy w
stanie do końca rozpoznać zakresu tego, potęgi, bogactwa tego co zachodzi. To
klucz, on niedługo będzie nam dany i my to będziemy mogli uruchamiać w innych
ludziach.
Koniec modlitwy
To, co tu się dzieje, to jest to specyficzna droga, to jest ta chwila, kiedy
staramy się, bo takie jest założenie - służyć Bogu. Jak wchodzą w pasma duchowe i
jestem zainteresowany sobą, tym co ma być, to tam się często umysł włącza, ale
czasami i Duch, inne pasma i mówią: tyle co cię interesuje o tobie.
Jak zaczynasz - bo takie są szczere intencje - żyć już innymi ludźmi, bo
przerobiłeś pokochanie i wybaczenie, to wtedy świat bez nich jest koszmarny, bo jak
interesujemy się tylko sobą, to świat z ludźmi jest koszmarny, cały czas oni są
przeszkodą. Natomiast jak kochamy, to jest odwrotnie, wtedy przychodzą info
mówiące o naszych relacjach ze światem, o innych ludziach, tłumaczące innych ludzi,
jak to wszystko wygląda. Ale, gdy przychodzi chęć już odczucia Ojca, to jest to Siła
Wyższa gdzieś w środku mamy to wszystko zakodowane - i żeby przy Nim stanąć.
Nie wolno w tym czasie zachowywać się niegodnie (pluć na innych itp.), bo Ojciec
patrzy. Nawet jak byliśmy mali i szliśmy z ojcem, jego obecność sprawiała, że
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stawaliśmy się inni, ograniczaliśmy złe zachowania, udawaliśmy. Czyli ci, którzy
podążają ku Ojcu, będą odbierać przekazy czy prowadzenie z zupełnie innego
obszaru. Była kiedyś (w modlitwie) scena: Bóg stał i pytał, to czego chcesz? On
przyszedł na te, czy inne warsztaty i udaje, że chce iść do Boga, a naprawdę cały
czas tylko swoje, partykularne interesy załatwia, ktoś kto kieruje się na Boga, to on
to musi udowadniać, choćby sam przed sobą. Ojciec nie wstydzi się ciebie, a jak
będą pytać - powiem, że widzę ciebie, a gdy w wariatkowie mnie za to zamkną,
powiem to samo. Pamiętamy, że my walczymy o duszę, a nie o ciało fizyczne.
Poddawani jesteśmy próbom za każdym razem. Wtedy wszystko zależy od
tego co nas interesuje: jeśli Bóg - to próby te tyczą się tego obszaru i musimy je
zaliczyć, jeśli co innego - to będziemy rozliczani z tych prób, wtedy Rzeczywistość się
zmienia. Jeśli idę ku czemuś, to muszę to udowadniać, to jest uczciwość. Tu nie ma
pogrywek. Natomiast ludzie przyzwyczaili się do nakładania masek, do oszukiwania
innych i to samo stosują wobec Boga. Sądzą, że Go ogłupią, że to ciemniak, który nic
nie widzi, choć jesteśmy Jego aktywną częścią. Mówią, że dążą do Boga, a nic ku
temu nie robią, a Ojciec mówi: bądź taki, siaki (kochający, współodczuwający itd. ),
by przy Nim stanąć, żyją iluzją. Jeśli wybrałem Boga, wszystko co przychodzi z Góry,
-bo jeśli już się do niego dostałem- to kreacja (mówimy o wyobraźni na poziomie
kreacji), to wszystko jest uruchamiane i przekazy idą od wewnątrz i od zewnątrz
mówiące o tym, jaki mam być, jak mam być przepracowany i jak się zachowywać
wobec całego świata, ale wszystko należy dobrze zrozumieć, bo są tu pułapki
umysłu. Jak ktoś idzie w stronę Boga, to musi być jako Jego Syn odważny i do Ojca
się przyznający. Mówimy o tym, kto przekracza próg, nie jedności z ludźmi, ludzie tu
już nie są ważni, ale jak idziesz do Boga, wtedy są najważniejsi, bo oni są tym
elementem, bo to są dzieci. Mówimy nieważni w tym sensie, że wybrałeś idola i to są
najbardziej odczuwalne pasma, ale, żeby się tam dostać, musisz się dostać, musisz
się dostać przez ludzi, nie ma innego sposobu. Odcinając się od nich na rzecz Boga
właśnie do nich schodzisz, żeby być bliżej Ojca, to cudowny proces, ale to są
bezwzględne próby. Jak ktoś tu przed innymi udaje, nie przyznaje się, to jest to
dziecko Boga? Słabe, udające, liczące się z opinią pokrak duchowych, to niech nie
mówi, że to jest jego cel.
Jak idziemy w stronę Boga, to musimy się do tego przyznawać, jeśli nie masz
na to odwagi, to nie jesteś silny, nie zbudowałeś się jako dziecko Boga, tylko
pokrakę, która udaje, że na Ojcu mu zależy. W stosunku do Boga mieć opory? bo się
nie przyznasz do czego dążysz ? Próbom jest każdy poddawany. Z ciekawości można
sobie sprawdzić ilu próbom byliśmy poddani i na jakim poziomie.
Po śmierci my się sami oceniamy, nikt ani Bóg, nikt z tamtej strony nie
przykłada do tego ręki. Ponieważ jak ciało umiera i dusza nie jest odcięta od Ducha,
on przejmuje nad nią kontrolę, on sobie nie pozwoli na to - Duch to uczciwa, zbyt
piękna istota, by wejść zarażoną ręką do autobusu, gdzie są cudowni ludzie, gdzie
zarazki przenikną wszystkich i będą w bólu umierać. Duch sam ocenia Duszę, jego
świadomość schodzi do duszy i wyświetla, mówi co poprawić, bo inaczej tam nie
wejdzie. Wszystkiego musi się sam nauczyć (stolarki, malowania, współpracy z
ludźmi itd.). Może czerpać to doświadczenie płynące z doświadczenia innych swoich
dusz czy ciał fizycznych, ale i jest to i w jego doświadczeniu.
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Historia o wzroście Pana Bożych Zastępów też o tym mówi. Duch nie pozwoli
sobie na to, by badziewie poszło do góry - czyli coś niedoskonałego. Natomiast my,
to dusza, cyrograf nawet o samym sobą gotowi jesteśmy podpisać i oszukać, siebie.
Średnia tutaj życia iluzją samych siebie ? - nie ma o czym mówić.
Jeśli chodzi tutaj o wyobraźnię, o wewnętrzne widzenie to jest to, co przed
chwilą przerobiliśmy, przy okazji też w piśmie automatycznym (popracować nad tym)
Jak sami nie będziemy wchodzić w pasma duchowe - nie będzie nauki, bez
widzenia - nie będzie nauki.
Nasi przodkowie traktowali objawieniówkę jako wsparcie życia codziennego,
ale potrafili zewnętrzne połączyć z zewnętrzem. Na co dzień, przy otwartych oczach,
sygnały płyną z zewnątrz.
Jak teraz wejdziemy w stan przygotowujący do modlitwy, sami będziemy
podążać kanałami. Każdy, tak jak potrafi będzie otwierał kanał. Kto nie wskoczy w
duchowy, ma problem, to wszystko co by chciał przerabiać, nie zaistnieje, chyba, że
w jego fantazji. Musimy wchodzić do Miasta Orin. Jak wchodzimy w modlitwy
warsztatowe, tam są zaklęte rewiry, to są ścisłe warsztatowe procesy. Uczestnicząc w
nich przerabiamy to samo. Tutaj możemy po swojemu wejść do Św. Serca, jak nie
ma przerobionego - to nieco po swojemu widzieć.
Kraina magii to piękny, istniejący i nasz świat. Świat krasnali to w 65% nasz,
w porównaniu do tego, 35%-wego. Jak dzieci, niby fantazjują, są bliższe prawdy niż
my. Z tamtego świata (magii) więcej ono uzyskam niż z tego - jest tylko nieco inna
technika pozyskiwania info (tu są gazety, TV itd.).
Nie odcinamy się od wiedzy, im więcej wiedzy i info mamy, tym jest lepiej, byle mieć
te info właściwe.
Trzeba dokładnie wejść w ten stan, wiedzieć co i jak, bo to jest nasza
Rzeczywistość, tak jak w grze komputerowej i pokonuje się progi, zmienia się
Rzeczywistość. Można wchodzić w sceny, by to wszystko pojąć i jak się jest w tych
stanach, to się to rozumie, czuje jak te płaszczyzny, wszystko to się przelewa,
mulitiplkowanie tego wszystkiego i ta wszystkomożliwość. Nieskończona ilość
poziomów, a wszystkie i tak ze sobą powiązane i się łączące, ale od nas to zależy. To
jest twoje życie i z niego zdajesz egzamin, taki jesteś. Jak wartości są ugruntowane i
stajesz się czysty, wskakujesz na następny poziom i ciągle tutaj jesteśmy sobą.
Im tu większa wiedza tym większy dostęp krasnoludków do nas.
Im większa wiedza, tym lepsze doświadczenie. Tego się nauczyć i nie bać się, że
przekazu nie będzie. Odbierając info ułatwiamy sobie życie (tylko sprawdzać).
Trzeba dążyć do tego, by wszystkie komórki mózgu pracowały. Jak u kogo
włączy się 100 %, jest wybuch, wtedy 3-cie oko jest na full otwarte.
Ci co duchowo budzą już w niektórych krajach, nie mówiąc o USA, mogą być
pociągnięci do odpowiedzialności, ustawowo zapewnili sobie to, że jak ktoś wchodzi
w stan depresyjny i „niewłaściwie” widzi system, rolę innych ludzi - to jest uznanie za
chorobę psychiczną i lekarz ma prawo zamknąć w odosobnieniu.
By się tego nie bać, trzeba dokonać wyboru, chyba, że masz takie zadanie,
trzeba coś zmienić. Próbom będzie się poddanym,. Musisz w jaki sposób jesteś,
nieustępliwy, niezłomne Jego dziecko czy fujara egzystencjalna, duchowa. Jak próbie
tracąc wszystko zostaniesz poddany i wiesz, że tracisz wszystko i to zrobisz, wtedy
się zmienia. We wszystkich świętych księgach są próby. My mówimy o próbach
głównych kiedy to, co myślisz, że się staje, to się staje.
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Dać się unieść fantazji na poziomie duchowym, a to jest objawieniówka, czyli
wtedy Duch to prowadzi i po wyjściu, sprawdzamy czy się udało.
Wejście w modlitwę osobistą.
Pojawiła się obecność wyciszająca, by uniemożliwiać wpływ zewnętrznych
czynników na to co sami w sobie będziemy inicjować, nie my jako dusza tylko jako
istota ludzka. Dusza, jeśli ma czyste intencje i naprawdę chce, jest to w prawdzie, to
jest to w porządku i wtedy tworzy się własny kanał.
Uspokajamy się, pozwalamy, by cała nasza istota przygotowała tę podróż, by
zaistniało to co chcemy. Podróż duchowa.
Poczujemy silne wibracje na głowie, ale tylko wtedy, gdy będziemy z innymi
ludźmi, każde włączenie partii mózgu odczuwamy: to przód, to tył itd. Możemy jako
dziecko iść do magicznego świata zabawek, mogą to być klocki, sceny ze świata
bajek, filmowa lub nasza osobista wyobraźnia, to nie ma znaczenia.
Zobaczymy to co chcemy (widźmy to co chcemy widzieć) i brnijmy dalej
patrząc jak się to rozwija. To są tylko nasze kanały, żaden obcy, poboczny kanał na
nas nie wpływa. To jest tak jak z pismem automatycznym, doświadczając radość
zabawy, obudzenia się w tym świecie, przy okazji przetestujemy swoje możliwości na
dziś. Góra ma trudności, żeby się w naszych wizjach odnaleźć.
W przedsionku Św. Serca jest Jezus i gromadka dzieci, pobierać będą nauki,
by było łatwiej. Wiele info nam przekazywanych jest niepotrzebnych, są na potrzeby
systemu. Jezus mówi, jak ktoś ma nie pozałatwiane sprawy, niech pobiegnie,
uporządkuje. Kto już chce słuchać to może, ale tak ogólnie. Dzieci rozumieją, że te,
które teraz pójdą pozałatwiać swoje sprawy nic nie stracą, bo jak wrócą, znów
znajdą się w tym samym momencie nim On zacznie mówić dla tych innych. Tu czas
inaczej leci. Podpowiedział, jak życie was ciągle krępuje, ogranicza to nie przejmujcie
się tym. Jak nie potrafimy się w tym czasie odnaleźć w Jego naukach, poświęcić czas,
by odebrać przekazy. Według Nich pracować, to się nie martwić, szybko przerobić co
jest dla nas istotne, bo i tak wrócimy do tej chwili jak będziemy chcieć i wszystko
zacznie się od początku. Przestać naciskać na siebie duchowo, jak nie potrafisz dziś,
daj sobie na krótkie wstrzymanie, załatw życiowe, palące sprawy skoro nie potrafisz
zapanować nad myśleniem i już bardziej spokojny wrócisz do Świątyni. On czeka, jest
zawsze istniejący. Mamy też na to wiele wcieleń. Musimy wiedzieć jak to działa, bo to
jest najważniejsze. Co w pracy z tym zrobimy, nie ma znaczenia. Ważne, żeby
załapać czym jest kilof, łopata i grabie i to, że jesteśmy ogrodnikami własnego
Edenu. Czy rowy melioracyjne zaczniemy kopać dziś, za rok czy w przyszłym
wcieleniu, nie ma znaczenia, ogrodnikami i tak z urodzenia jesteśmy, bo Eden, sad
należy i tak do nas i owoce zbierzemy, byleśmy chcieli tymi ogrodnikami być. Jak
zwalimy robotę na innych, to oni będą ogrodnikami, nie my i będziemy wtedy innych
zwodzić czy odwodzić od roboty, ale inną przybierzemy wtedy postać, więc wiedząc o
tym mówimy, tego błędu nie popełnimy, niech się chmury otwierają i niebo pokazuje
( każdy sam dalej prowadzi ).
Koniec modlitwy
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Pokazali nową metodę uzdrawiania, działania, bo techniką jesteśmy my – Pręt
paliwowy. Pokazali taki gruby pręt, widać, że z metalu, ale on cały czas
promieniuje, każda jego cząstka, przez to on trochę jak metal wygląda i jest pięknie
biały, taki energetyczny z lekką poświatą. Nazwiemy to Prętem paliwowym. Pierwsza
funkcja tego, wprowadza w nim zmiany- czyli jak go wtykasz w człowieka, to
jednocześnie w przestrzeni jego fizyczną, jest zmieniana i człowiek jest naprawiany.
Druga zaleta tego, jak już pozmieniasz, wbijasz go w człowieka, wepchniesz i
zostawiasz. Ten pręt cały czas działa, czyli zostanie działanie. W zręczny sposób tu
przekonują umysł, że to leci. Ten pręt, który będzie, jest dany nam, ale to jest tylko
klon pręta, który za chwilę odnajdziemy w Zaczarowanej Krainie. Tak naprawdę to ta
Kraina powoli znika, pokazują konkretny, bardzo silny kanał. Normalnie jak widzimy
kanał, to on jest przeźroczysty, ten jest gęsty, nic nie zobaczysz. To jak spieniona
woda leci i przez nią nic nie zobaczysz, taka jest biel, nic nie widzisz. Tam zaniesiemy
skale, Oriny, wahadełka, tam wszystko trzeba położyć i to powoli porwą, w zamian
dostaniemy, te pręty i tym będziemy działać.
Modlitwa techniczna – Pręt paliwowy - skrót
Pokazała się Kraina wyobraźni, ta dla dziecka, bo ukradziono nam dzieciństwo.
Nasze dziecięctwo powinno trwać do 30-stego roku życia, dopiero wtedy człowiek z
dziecięctwa (dziecięctwo to stan, dzieciństwo to okres) wyrasta. My widać, że nie
wyrośliśmy, cukierki, zabawki, zabawa w niedojrzałość, ten stan się utrzymuje. To
czego nie przepracowałeś do końca życia będzie w tobie, przy tobie szło - to nie
zaliczone dzieciństwo.
Wchodzimy w tę Krainę. Zabawki spychane są na bok przez to potężne
światło, które idzie z góry. To podpowiedź, „wszystko to, co nazywacie tę Krainą
Zabawek jest dane dla was, byście umieli się tu odnaleźć, byście przerobili to
dzieciństwo”, ale my to jest moc, która całość zmienia. Idzie ten słup i się rozszerza.
My jesteśmy w tym słupie, na zewnątrz nic nie widać, nie widzisz nic poza światłem,
którym jest wszystko. Skoro tu nie ma nic, to trzeba się skoncentrować na jednej
rzeczy i wyciągamy wahadła, skalę, Orin, wszystko kładziemy na ziemię (nie padać
na kolana, okres padania na kolana się skończył, Jezus innym mył nogi, by
zrozumieli, że to jest braterstwo i ma być uścisk dłoni). Stać i patrzeć na to co jest.
Schodzą dziwne wzory z góry, takim słupem w tym świetle między ludźmi. Ten słup
się otwiera i wychodzi bezosobowe światło, to zupełnie inna forma istnienia. To
obecność jako stan. Nasza obecność jest wyrażona ciałem, duszą albo aktywnością
na poziomie Ducha, coś się zmienia. To jest obecność, sama, skondensowana, która
nie chce się przejawiać w innej szacie i to nas sonduje. Nie daje się tego odczuć, ale
jest tłumaczenie, jakby to było światło i to po na leci naokoło. Ten pręt, jak nas
przeskanował, poszedł, jakby chciał uciec, ale ta obecność cząstką została. Ona jakby
czas odnalazła i złapała, nie ma odwrotu. To jest coś zwierzchnie nad nami, ale
zwierzchnie nasze i dusza, trochę Duch, są przerażone, bo oto jest tu coś, co wessie
cię, zmieni, nie będziesz taki sam. Pojawia się lęk, chęć odrzucenia choć ta obecność
przed nami, bezpostaciowość jest doskonalsza i nasza. Umysł mówi „i co, poddasz się
tej trepanacji ?” Tu chodzi o trepanację każdej komórki czyli rozwalenia i grzebania w
tym co jest w środku, nazwali to trepanacją (ale to umysł). Umysł przygotowuje
tobołek i nie wie, czy zarzucić go na plecy i iść, opuścić, czy też ten tobołek
przemienić w wędkę i dalej nas łowić. Wszystko zależy od tego, co się stanie tzn. czy
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będziemy bronić resztek siebie czy też pozwolimy sobie na kosmiczny eksperyment,
jak kolega, który widział czarną dziurę, gdzie miał pojąć, iż to, co jest tutaj i tak jest
niczym wobec tego, co jest w środku, skoro tamto jest mocniejsze i wchłania to, by
wyrzucić znowu w nowej postaci, trzeba to tam poznać. To samo tu zachodzi, albo
zaryzykujesz i wolną wolą dokonasz wyboru: „niech się dzieje wola Nieba, z nią się
zawsze zgadzać trzeba” - czyli tak w ciemno zaufać - ale to musi być wybór
ostateczny, wtedy umysł weźmie tobołek i pójdzie. Jak się uda, dalej będzie nas na
wędkę łowić. Nasza niedoskonałość, aż wyje w obliczu tego co jest. To zeszło. Ta
Doskonałość uruchomiła pewien proces i jakby coś przywołała, i ta Doskonałość
poprzez tę osobę podeszła do osoby X, wzięła ją za rękę mówiąc: „siadaj” - i patrząc
na jej problemy zdrowotne i mówi: „oj niebogo, zaniedbałaś się” (i nią i jej bliskimi
się zajmuje).
Scena dotycząca osoby X:
Nad osobą X jest wojownicza postać, część Ducha Świętego i jak X nie zapomni o
tym, cały czas będzie ją wspierać (to jest wojownicza część Ducha Św. ).
Powoli ten słup się rozszerza i znowu widzimy kamienny pręt, który zszedł i się
wycofał. Nie ma go. Teraz między nami powstał krąg światła na podłodze, z niego
lecą na skos promienie i od dołu rośnie słup energii idący do góry i to wszystko, co
się tam położył (skale, Oriny, wahadła) jest unoszone przez światło do góry,
podnoszone i osiąga taki punkt pod pułapem, że to nagle znika, przejmuje je inna
energia schodząca z góry, która się z tym łączy (je przejmuje), czyli dusze tych
przedmiotów, ich naturę, to czym tak naprawdę są. Powoli kanał, taki duży,
gęstnieje, wieje na bliżej stojące osoby. Jest to silne nasączanie czymś Ducha i
duszy, bo dusza też jest taka otumaniona, nawet ciało fizyczne tam w jakimś zakresie
to odbiera, choć my tutaj możemy tego w pełni nie czuć.
Tu nie chodzi o przemianę, to jest dostrojenie. My dostrajamy się do Siły
Wyższej, byle robić to, co Siła Wyższa mówi. Pokazują: bądź wszędzie obecny,
jeśli tylko sprawia ci to przyjemność, doświadczaj, ucz się, i ucz innych. Robić to, co
sprawia nam radość, żeby to życie było piękne.
Praca może być radością, a jednocześnie posługą. W tym najlepszym
rozwiązaniu można doprowadzić do tego, że nasz wysiłek na rzecz innych jest też
rzetelną pracą, a więc robimy coś co jest i hobby i obowiązkiem i odpowiedzialnością,
troszkę opieką i cali sobą i tym działaniem wyrażamy sobą to, co chcemy czyli
oddanie dla innych ludzi, współistnienie, współdziałanie itd. To co jest najlepsze
połączyć w autentyczną pracę z wysiłkiem, jest cudowne.
Z góry spadają różne rzeczy, a na dole pokazały się jakby czarodziejskie
różdżki, a to są białe pręty, niektóre jakby lewitują między nami, inne leżą na dole.
Kto potrafi, to od razu chwycić pręt lub pozwolić czy wewnętrznie z pokorą
podziękować i zechcieć, by pręt przyssał się do osoby, pozwolił się wziąć, poczekać,
aż ręka będzie w stanie go chwycić.
U Zbyszka energia z pręta weszła w jego ręce, ale pręt nie dał się pochwycić.
Pręt podpowiedział Zbyszkowi jak ma działać: wyciągnąć obowiązkowo, po staremu
ręce, ujrzeć tego człowieka i czyszczenie, uzdrawianie, zmiana przestrzeni itd., będzie
już realizowane technicznie, bo to już kreacja i jego życzenie, ale technicznie przez
pręt, który się w człowieku pojawi. Pojawi się od dołu brzucha po lekko powyżej
serca, będzie podchodził do krtani. Jak go uczy się, tzn. on utrzyma to działanie. Jak
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my złapaliśmy pręt, to wstukamy go w człowieka, patrzymy jak wszystko go
opuszcza, zmienia się, jak przestrzeń też jest przepromieniowana, a potem wepchnąć
pręt w niego, żeby tam został (mogą być lekkie modyfikacje tego), to jest piękne
tłumaczenie dla umysłu, który akceptuje w pełni to działanie, bo je widzi. To co
umysł ujrzy, uznaje za istniejące. Tu mamy uruchomienie konkretnej wibracji.
Pręty paliwowe są w Dziupli, wyciągnąć i włożyć w uzdrawianego.
Koniec modlitwy
To już jest forma manifestacji naszej osobowości w najwyższych pasmach
(przekracza 16-sty poziom). Ważne, by później to utrzymać, nie będziemy nad sobą
pracować - to nie utrzymamy, to od doskonałości zależy co przepuści - zakres tego.
Naszym obowiązkiem jest działanie całościowe, czyli działamy na ciało
fizyczne, na duszę, na pasma duchowe jak mogę i na całą przestrzeń. Działamy też
na ciało egzystencjalne, na wszystko choć można akcentować to, co np. kogoś boli.
Musimy też ściągnąć opętania, po prostu całość.
Działania:
Działamy na (w przenośni) każdą cząstkę, która należy do tej Istoty Ludzkiej i
na każdą cząstkę, która jest z nią po fizycznej, energetycznej własności związana (też
mieszkanie, auto i to o czym nie mamy pojęcia), tak ma się stać, pręt o tym wie. Przy
okazji ujrzeć to zdrowienie, obraz ma podpowiedź co pręt ma zrobić. Ma być wola,
tak ma być i koniec.
Wpływ przestrzeni (na osobę) norma 20%.
Trzeba dać wolną wolę swoim fizycznym elementom, np. bądź
szczęśliwy stawie. „Wic” polega na tym, że jak coś jest szczęśliwe i w pełni
otarte zaczyna łapać prawo Edenu. Cała nasza doskonałość tylko się tym
wyraża.
Wystarczy sprawdzić : w ilu % wyrażamy sobą moc Edenu.
Jeśli będzie „0” i kręcić się w lewo to:
w ilu % niszczymy Eden.
Tu, chory staw, można sprawdzić, wolna wola, on też chce być szczęśliwy, on
żyje swoim życiem, jak zaczyna wyrażać to prawo, to on i tak będzie dążył, tak jak
dusza, do kontaktu z Górą, z duchem, z częścią pasm Boskich, bo chce. On się sam z
siebie będzie udoskonalał. Sprawdzić ile wzrosła wola stawu po włożeniu pręta?
Była 20 %, wzrosła do 60 %, ale to wystarczy, bo zdrowie zaczęło lecieć.
Korzystamy w 80 % z tego co i Tesla.
Pręt zostawiamy w człowieku i to działa, nasze wahania nie mają na to wpływu
(niewielkie wahania ).
Wypracowaliśmy już ten poziom, by móc nie mieć wątpliwości.
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Ten pręt można i przez głowę wcisnąć, ma być w środku i na kręgosłup działa,
a więc w przenośni kanał, który łączy nas z ektoplazmą i później z wibracjami, z
energią, a poprzez energię z innymi rzeczami, on jest, dlatego jest taka podpowiedź,
ale serce ( ten obszar ) też przenika, głowa i serce.
Zapomnieliśmy o najważniejszym, wchodzenie w sceny, które mówią o
pokochaniu, o wybaczeniu itd. Sprawdzać intencję, całość czy jestem przygotowany,
jak nie, na Ławkę Zwierzeń itd.

Odczucia energii w poszczególnych częściach ciała:
- potylica – Duch Święty
- skronie - Bóg
- czoło - Stwórca
- boki głowy – Nicość
- korona, opaska wokół głowy – Prawo
- czapa na głowie – otwierające się 3-oko
- barki i ręce – moc
Jeśli nici są przecięte i zostaje tylko jedna - musi się popełnić samobójstwo.

Skrypt warsztatów autorskich Z.J. POPKO rok 2013 © www.popko.pl

405

Koszalin 1.09.2013 – wybrane elementy
Przekaz – Obłuda :
„Obłuda i lekceważenie drugiego człowieka są symbolami zwyrodnienia
człowieczeństwa, cechą porównywalną z mocą średniej bomby atomowej (taki
człowiek niszczy). Są stałym, koszmarnym echem krzywd, jakie hitlerowiec wyrządził
ofierze w bloku obozowym, niby jej nie palił, nie gazował, nie zabijał, ale jednak
ugruntowaną w podłości manipulacją zabijał w niej godność i niszczył hart Ducha,
przez co zgwałcona w swej czystej naturze, upokorzona i zhańbiona załamywała się z
wolna w sobie i tak zdegradowana odchodziła od samej siebie, od swojego własnego
wzoru, od nadziei, od Boga i ginęła w niemocy własnego Ducha (obłuda łamie
człowieka - traci on zaufanie do innych, staje się marionetką). U człowieka, którego
dotknęła prawdziwa moc obłudy i lekceważenia, z wolna gasła moc psychiczna,
stabilność energetyczna i wykształcało się stałe poddanie wobec pogardzającego nią
manipulanta, co dostarczało mu szatańskiej satysfakcji, poczucia wyższości i
zarazem, nadbudowując mu odwagę umożliwiało mu rozdęcie pychy do granic
martwej kreacji. I choć martwa kreacja jest zaprzeczeniem duchowego rozwoju,
potrafi ona poprzez podporządkowanie sobie relacji z łamanym człowiekiem, tak
sterować życiową sytuacją, by odnosiło się wrażenie, iż powstałe, a korzystne dla
oprawcy – manipulatora zbiegi wydarzeń były porównywalne, niemal tożsame z
twórczą siłą działania dziecka Bożego (obłudnik tak manipuluje, byśmy uznali to co
jest za dobre, na dodatek go wynosili). W rzeczywistości życiowy lun chwilowy sukces
jest formą diabelskiej ironii, która pozwala jednemu człowiekowi odnosić sukcesy
kosztem osłabienia pozycji drugiego człowieka. To jak z muchą, która po przypaleniu
skrzydeł choć żyje, nie potrafi już wieść normalnego życia i pada ofiarą kolejnych
agresorów.
Obłuda i lekceważenie człowieka to mord dokonany na boskiej naturze człowieka,
mord usprawiedliwiony zyskiem, chwilową przyjemnością czy też rekompensatą za
wyrządzone krzywdy (jak ktoś wyrządził nam krzywdę, nie możemy być obłudni,
domagać się można, można dążyć do odszkodowania itd., ale nie wolno w ten stan
wchodzić). Bez względu na rodzaj intencji, tą formą programowej agresji posługują
się jedynie ludzie dwulicowi, którzy najczęściej za dnia Boga chwalą, a nocami
Szatana dokarmiają. Są to duchowi obłudnicy, istoty o pokracznej naturze, które tak
zręcznie przed okiem innych ukryły w sobie mechanizm gwałcenia drugiego
człowieka, iż mogą być nawet odczuwani jako dobroczyńcy swych ofiar, nawet jako
przyjaciele pomagający w budowaniu zamku z piasku. Te zakamuflowane w grze
aktorskiej, pogubione w duchowości i w moralności istoty przy najmniejszej próbie
odkrycia ich gry potrafią być prawdziwie niebezpieczne. Nie tylko intrygę obrócą w
żart, ale nawet tak ułożą karty, by nawet ukazujący ich mistrzowską grę człowiek, nie
do końca był pewien kto jest ofiarą, a kto katem. To oni (obłudnicy) stworzyli
konwenanse, społeczną kulturę zachowań i tzw. polityczną poprawność, za którym to
parametrem ssą krew swoich ofiar uchodząc za dobroczyńców, sprzymierzeńców, a
nawet przyjaciół.
Sprawdź poziom martwej kreacji, a dowiesz się, kim tak naprawdę jesteś dla
swojego brata w oczach waszego wspólnego Boga (jest martwa i biała kreacja, białą
nazywają Orlim Piórem).
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Skala obłudy :
0-10 %
10-20 %

wolontariusz
muchołapka, tu już nie jest łatwo, jak wpadasz w ręce drugiego, jest
źle. Tacy ludzie stosują różne mechanizmy, rodzinne, polityczne,
koleżeńskie.
30-40 % miękki oprawca
50-60 % twardy oprawca
70-80 % nikczemnik
80-100 % zabójca wolności
Mówimy też o naszej postawie, jaka jest wobec dzieci, przyjaciół na
jakichkolwiek kursach, tak samo można sprawdzić.
Ten jednak, kto przyczynia się do wzrostu kreacji w drugim człowieku jest w
oczach Świata Duchowego stawiany na równi z Prawem i zawsze zostaje nagrodzony
Orlim Piórem, które stanowi przepustkę do Raju nawet wtedy, gdy takiemu
człowiekowi przydarzą prawdziwie niecne, a świadome czyny, byle nie były one
podstawą do ugruntowania w nim zmian (tych niekorzystnych, czyli jak staramy się
dbać o świat, o ludzi itd., a popełnimy duchową zbrodnię, wykorzystamy kogoś,
pobijemy to na tle tego co normalnie robimy, nie biorą tego pod uwagę).
Orle Pióro też ma takie parametry :
0-10% zachwyt nad mocą (mówimy o możliwościach drugiego człowieka, że
może być zdrowy… jak chcemy by innym się udało, to tu jesteśmy
10-20% przelewanie wody (Duch Św. - moc jest pojęciem związanym z
Oceanem czyli z pewnymi możliwościami, skoro przelewasz wodę,
tzn., że rozszerzasz krąg mocy tego drugiego człowieka, pomagasz
mu w tym „może” ).
30-40% rąbanie lodu (pomagamy temu komuś)
50-60% czarna gleba, to prawdziwa orka, można to przyrównać do
podarowania żyznej gleby rolnikowi, dałeś swoją
70-80% piaskownica (budzenie Boga w drugim człowieku) czyli umożliwienie
mu samemu sięganie po wszystko, pokazujesz jakim ma być, na
każdej planecie wtedy sam stworzy piaskownicę
90-100% podarowanie zamku z piasku
Jeśli obecność w tobie i przy tobie drugiego człowieka nie jest nacechowana
Orlim Piórem - odsuń się od niego, a szybko pojmiesz, że uniknąłeś oberwania
skrzydeł, czyli strącenia w czeluście martwej kreacji. I niech odczucie nie zwiedzie
cię: czarujący uśmiech i urocza gra twojego osobistego oprawcy (na maskach też to
można sprawdzić).
Wskazówka: wysoki poziom martwej kreacji zapowiada ostateczny upadek
każdej istoty - choćby na skali poziomów energetycznych nie było to jeszcze wyraźnie
widoczne. Dzieje się tak dlatego, iż skala poziomów energetycznych jest bardziej
powiązana z wagą sprawiedliwości Bożej, czyli ilością czynów dobrych i złych, a nie z
Ładem Bożym, który oddaje prawdziwą naturę ludzką, a nie dotychczasowy wymiar
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dobrego i złego, wynikający z dotychczasowych czynów, myśli i słów. Upadek na skali
poziomów duchowych już wyraźnie zapowiada degenerację, która mogłaby nie zostać
wychwycona przez analizę dotychczasowych osiągnięć. To jak z człowiekiem
bogobojnym mającym na swoim koncie wiele pozytywnych osiągnięć, który pewnego
dnia zostaje oprawcą i już nigdy z tej roli nie rezygnuje.
Aby te podpowiedzi były czytelniejsze, sprawdź przyjacielu na skali
marionetek, do jakiej pozycji ściąga cię twój uśmiechnięty przyjaciel, a
poznasz z kim przestajesz”.
Te skale pomagają w rozmowach z ludźmi.
Wielu ludzi mówi o rozwoju duchowym, ale zapomina o tym, że rozwój
oznacza, iż stają się Duchem, jako Duch, taki sam jako Duch, a więc będę reagował
tak samo jak i on, będę miał taką samą postawę. Charakterystyczną cechą
Ducha jest wieki szacunek dla tego co jest.
Wysiłek duchowy, Góra nazywa to współuczestnictwem społecznym.
Współuczestnictwo społeczne to coś, co jest w nas.
Duży nacisk teraz kładą na odczuwanie obecności Boga.
Nie odczuwasz obecności Boga, zapomnij o rozwoju duchowym.
By włączyła się świadomość nie wolno wchodzić w relacje
emocjonalne.
Umysł trzeba podporządkować woli, to jest to co chcemy, by się działo ( tylko
co chcemy ).
Wola jest czymś oddzielnym, czymś co nam dodali, ale do nas nie należy. To
sprawia, że nasza obecność tutaj jest pełnowymiarowa.
Praca nad sobą zaczyna się od poziomu 9 w górę. Tu się dopiero odmykają
przestrzenie duchowe i płyną nauki. Jak z tego poziomu wchodzisz w świat wyobraźni
czyli zahaczasz o kreację, to wtedy dopiero możesz uruchomić istnienie. Tu też
możesz przeżyć te swoje chwile, stany, sceny, które za każdym razem, jak są 100%we, powołują w tobie istnienie czyli stały stan ( to przeżyłeś, jest zapisane i
zawsze w myśli możesz do tego powrócić ).
Dzięki poprawnemu wejściu w medytację, w modlitwę i utrzymaniu tych
stanów, mamy możliwość stworzenia siłą potęgi ducha i innych rzeczy, istnienie,
nową wartość nawet w strukturze przestrzennej innych.
Jak powołasz istnienie, zburzysz największą strukturę jaka jest. Jeśli ukaże ci
się twój wzór, twojego życia, twoje ścieżki losu w Śwityni Serca i to utrzymasz, to
stanie się to (fontanna, lustro).
Podpowiedzi z poziomu kreacji jest wiele, ale tylko wtedy, gdy akceptujemy
zdanie innych - nawet własnego Ducha, nawet wobec siebie.
Naddusza jest to coś, co zespala wszystkie dusze.
Rodzice ziemscy zapewniają dzieciom wszystko.
Bóg, Ojciec doskonały, tu wszystko dla dzieci przygotował tak, by dziecko tylko
chciało z tego korzystać, już może. Pokazali Zbyszkowi aktywną obecność Ojca, to
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jest - a ty wyciągnij rękę i tylko powiedz, tak jak kod. Jak były kody 1,2,3,4 one się
zmniejszają przy wyjściu do Św. Serca. Jezus się posługiwał zerówką. Kody – jak
masz dyrektorski wchodzisz do końca, jak masz kod kierowniczy, to do pierwszego
działu możesz wejść. Czyli to jest przygotowane i kody są w zależności od tego jaki
jesteś mocny, w rzeczywistości od naszych duchowych wibracji zależy to jak włączasz
się, żeby było dobrze, do czego masz podłączenie.
Modlitwa - Koszalin - 1 września 2013 :
Pokazuje się Wieczernik i my tu obecni. Wszyscy: skale, wahadełka, Oriny,
kładą na stół. Jezus jest wysoki, wystaje ponad sufit. Jedna postać klęczy z głową
pochyloną i mówi : „prowadź” - a akcentując potrzebę bycia z Jezusem, odczuwania
Go, by pomagał we wszystkim. Pojawiła się melodia „Lulaj, że Jezuniu”, Jezus jest
dalej taki wysoki, że obecny w innych, wyższych światach. Jak osoba prosząca:
„prowadź”, stanęła i chciała wyjść, to w czasie tej drogi ku wyjściu, wybiegł maluch
w pampersie - może 7 m-cy ma - a to Jezus, trzyma ją za rękę. Chciała - to ma
prowadzenie, to pomocnik, czy ona ma się nim opiekować. Jak ten Jezus jest ciągle
niedojrzały, to pomocy nie będzie, to ona będzie musiała pomagać Jemu. Był tu
gdzieś błąd techniczny.
Teraz z Góry lecą słowa, nie: „prowadź Jezu”, tylko:
Prowadź o miłości,
Prowadź o rozsądku,
Prowadź o sprawiedliwości,
Prowadź o mocy,
Prowadź o obudzenie (moje).
To o to chodziło, gdy ta osoba patrzyła na Jezusa, ale powiedziała nietrafnie.
Nie chodziło o Jezusa fizycznego, personifikację różnych celów, ile o postawę,
osobowość, o atrybuty duchowe, które mają się obudzić w tej osobie, dzięki
obecności Jezusa, który pomagał tej osobie się obudzić. Po to jest Oaza Wzrostu i
tam się uczymy o sprawiedliwości, o mocy, o obudzeniu, o Ładzie Bożym, tam
wszystko jest, pod egidą, pod auspicjami Jezusa będzie to wszystko obudzone w
człowieku. Jak chcemy, by to wszystko poprawnie funkcjonowało trzeba iść do Oazy
Wzrostu i pod okiem Jezusa się tego uczyć. Pokazują te głazy, przy nich jest Jezus, w
pampersie, to jak prawdziwe, małe ludzkie dziecko to On będzie tu uczył. Podbiegł
do skały, gładzi ją jakby przyjaciela spotkał i głaz podskakuje. Podszedł do jednego z
nas i noga zaczęła zdrowieć. To znaczy, że tzw. dar uzdrawiania, którego szukamy
jest w nas, w człowieku jest naturalny, nawet nie wiemy, bo to dziecko nie wie o
chorobie nogi, jeżeli jest tam nieprawidłowość, ale dotknął i się stało. Ten malutki
Jezus wyraźnie mówi, uzdrawianie, lecz stan jest w was ludzie, nie myśl o tym bądź
tylko cudownością, a w cudowności jest ukryta technika cudu, bezwarunkowego,
wynikającego z jedności z drugim człowiekiem. W malcu to cudowne uzdrowienie, ta
cudowność sama działa, on jest jakby światłością, cudem samym w sobie, wszystko
co robi, robi się poprawne, duchowe, właściwe.
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Małe dzieci są hołubione przez babcie, bo ono ma dużo energii, babcia przy
nich odżywa. Starszy człowiek intuicyjnie czuje, że w małym dziecku jest więcej
energii. Ale nie wie, że tam jest cudowność, serce, gdy nie zostało zamknięte, jak
jest częścią Białej Iglicy, to poprawia harmonię. Dziecko dotykając od razu
naprawiało. Ten mechanizm samoistnie w człowieku działa, a ciemność go w nas
zamyka wtedy gdy matka mówi: „dziecko chodźmy do kościoła, ujrzysz Jezusa
Chrystusa” - w tym momencie Chrystus w nas umarł, bo zawierzyliśmy autorytetowi,
nieświadoma matka zabiła w nas moc. Podpowiadają nam teraz, ze Chrystus jest w
każdym z nas, nie tłum Go, tłumisz Go nawet wtedy, gdy pracujesz nad Jego
obudzeniem.
Chrystus to jest część naszej istoty, to właśnie Duch, do którego
dążymy. Pozwól Mu działać bez twoich ograniczeń. Ten, kto się odważy, by
Duch przejął nad nim kontrolę, by stać się jego częścią, by być nim, ten
będzie cudownością i to samo będzie działać.
Jezus przekazał: Chrystus człowieku jest w tobie, masz cud, jest w twoich
rękach, bo ty jako cudowność, w cudowności stanie tkwisz.
Chłopczyk Jezus siedzi na kamieniu i uczy mędrców, tłumaczy - ale mówi, a
nikt nie słyszy, nikogo nie przekonał, mędrcy w ogóle Go nie słuchali. Mówili swoje,
nie słuchając Jego. On mówi, a my nie chcemy tego słuchać (ma tu około 12 lat - tak
jak w biblii).
Mogliśmy Go usłyszeć, nim padły słowa matki zawiązujące moc, byliśmy wtedy
czyści i w Chrystusie obecni. On mówi: cofnijcie się do czasu pieluch. Stajemy się
kilkumiesięcznymi ludźmi, cofamy się do czasu, gdy byliśmy tym, czym Bóg chciał byśmy byli na starość, cudem stworzenia, cudem kochania, miłości, współjedności,
tymi, którzy bawią się w życie z innymi.
Jesteśmy mali, biegniemy za Jezusem, jakbyśmy byli kulą - świadomość, która
za Nim podąża. On się cieszy, jest wspólna zabawa. On patykiem kreśli kółko na
wodzie i mówi, by ktoś wskoczył i biega, chodzi po wodzie. Dla Jezusa i tych dzieci
było to normalne. Z góry biegnie promyczek światła i Jezus mówi, by się po nim
wspinali i malcy po tym idą, lewitują. Potem z wody wyciągnął rybkę, ona z
powrotem wskoczyła do wody, może chodzi o to, że możemy mieć prawdziwy
kontakt z przyrodą, jak jesteśmy czyści, niewinni.
Siedzimy - dorośli, z wielkimi pampersami i Góra mówi, „jeśli przyznasz się do
tego pampersa i nigdy o nim nie zapomnisz, staniesz się jako dziecię i będziesz
słuchał nauk Jezusa”.
Z powrotem znajdujemy się w Wieczerniku (w pampersach) i zbieramy skale i
resztę, to co położyliśmy na stole zabieramy ze sobą.
Idziemy i czujemy, że pampers, skale i my to miejsce, to jest jedno i to samo i
nie ma między tymi elementami różnicy. Idziemy wszyscy na łąkę i zapadamy w sen
egzystencji.
Teraz udajemy się tam, gdzie możemy budować swój zamek z piasku może to
być fontanna w Zdroju Życia, lustro w Świątyni Serca, kraina boskości, magii.
Ujrzymy tam strukturę, którą chcemy, by wyraziła tą Rzeczywistość. Komuś wydaje
się, że jest w grocie, a siedzi w górze kamiennej. Zobaczymy to, co chcemy, by się w
naszym życiu stało, cele inne rzeczy. Jest w nas stan poprawności i takiego
większego podążania za czymś, nie ma napięcia, jest cisza.
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Możemy ujrzeć co chcemy lub pozwolić, by Siła, która przyszła z zewnątrz (jak
u Zbyszka), i ona zaczyna przestawiać nasze klocki. Nie patrzymy wtedy na to, co my
chcemy, by się stało, tylko ujrzymy to, co Oni chcą by się stało. Zaczynamy tworzyć
struktury w świecie duchowym. Zbyszkowi pokazali, że jedyne co ma robić, to
pracowanie nad swoim wewnętrznym światłem, nad odczuciem światłości, która
może być obudzona, dzięki której wszystko może się pięknie przemieniać, nie ma
żadnych pragnień, wszystko co potrzebne, będzie do niego przychodziło w sygnałach.
Oni korzystają z kanału i tworzą struktury, Zbyszek ma pomagać w budowie Ich
struktur. Ma robić to, co mu powiedzą i nie myśleć o przeszłości ani przyszłości.
Słychać, „obserwuj życie i się ciesz”, a potem „Zbyszek zniknął, Jana nie ma”.
Koniec modlitwy
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Koszalin 2 września 2013 roku (wahadełkowanie)
Powoli zaczyna się przebudowa, a jest ona równoważna 10-ciu – 12-stu
przemianom, to długo trwa.
Pokazali Wieczernik, z którego wychodzi. Złotą Kolumnę i krainę
krasnoludków. U krasnoludków przygotowujemy się do wyjścia, Złotą Kolumnę
oglądamy - z Wieczernika się wychodzi. Pokazują, że na różnych poziomach jest
przygotowanie do pewnych rzeczy.
W przejściu Stwórczym siedzi Duch Ludzki, w miejscu stworzenia, obserwuje
co się dzieje na dole, jak wzrasta jego dusza, co się dzieje z jego ciałem, on widzi, że
te dusze się starają o to, by on zstąpił, by uczestniczył w ich wspólnym życiu. Gdy
jest harmonia, współpraca, miłość we wszystkich powłokach to się ujednolica, widać
to po zachowaniu ducha (jest zadowolony lub nie). Popatrzmy na jego minę (naszego
ducha) i będzie wszystko jasne. On już wie, że następuje proces jednoczenia, jednak
ten kanał, który doprowadza ciało, dusze do Ducha nie jest jeszcze na dół
sprowadzony, kanał jest u góry. Dusza i Duch mają za małą moc, za małą
doskonałość, by ów, u góry, ten który przeszedł przez Wrota Stworzenia się w duszy,
w ciele przejawił. Ale połączenie stałe z nim jest, komunikacja jest. Patrzymy na
Ducha, jak zawrócił i go nie ma - to jeszcze musimy się „pobujać” z udoskonaleniem
się, ale jak już podgląda, to liczy na to, że nam się uda i to go ciekawi. Jak możemy,
jesteśmy gotowi, pozwólmy sobie na to, by Duch się z nami zjednoczył na czas
modlitwy, by był częścią nas, a my jego. Siedzimy na wzgórzu, przed nami Jezus
odwrócony, patrzy, ręce ma wyciągnięte, na miasteczko w dole.
Dotłumaczenie z modlitwy z Gdyni:
Pokazali jak ludzie, mali stwórcy chcieli poznać dobro, zło, wejść w
doświadczenie własne. W Edenie było ogólnie prawo, tam człowiek nie chorował, był
praktycznie nieśmiertelny - choć powłoka ludzka tak - wymieniało się ją. Ludzie czuli
moc stwórczą i postanowili z niej sami skorzystać, zeszli na inną planetę. Jak
pokazali, Eden był ciągle tu i jest tylko w innym wymiarze, ale przejawić się nie
może.
To co się zaczęło dwa lata temu, z otuliną wokół Ziemi - też Jasna Płaszczyzna
jest połączeniem z Edenem - to jest przygotowywanie pewnych obszarów do tego,
żeby te obszary i ludzie po swojej energetyce, funkcjonowali w paśmie duchowym
Edenu. Wtedy jest poprawnie, inne widzenie świata i drugiego człowieka. Ludzie
zaczęli tworzyć swoje, poczuli się jak Bogowie. Eden tworzy Stwórca, a zajmują się
nim Bogowie pierwszego szeregu, jak Zeus. Szkolą się w Raju, a efekty przejawione
w świecie fizyczno-energetycznym czyli w Edenie.
Ludzie zobaczywszy te budowle, jak doświadczyli warunków tego życia, uznali,
poprzez aktywację swojej indywidualności, bo musieli doświadczyć przeciwieństw inaczej nie ma wzrostu - poczuli się silnie, bosko indywidualni i na wzór tego co
ujrzeli zaczęli tworzyć nowe miasta. W czasie ich tworzenia, naśladownictwa tego co
było piękne, zaczęli się kłócić, przywłaszczać ziemię, mury, tworzyć struktury.
Stworzyli ludzkie prawo, które zabraniało kradzieży, powstała władza. Mali,
nieedeńscy stwórcy ustawili w swojej ziemskiej piaskownicy nowy wzór. Ale siła
stwórcza, siła sprawcza, którą odczuwali na swoim poziomie, doprowadziła do tego,
że energetycznie padli, ciemność ich pokryła. To miasteczko, na które patrzy Jezus
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tak powoli upadało. Jest ono symbolem całej Matki Ziemi, a pewnie i całego rodzaju
ludzkiego. Siły demoniczne pędem weszły w ludzi, przeniknęły przestrzeń,
pozmieniały energetykę, opętały, zastosowały podłączenia i inne czarne rozwiązania
energetyczne, które człowieka raz na zawsze usidliły, człowiek padł, zdegenerowało
się DNA, siadła psychika, człowiek został odcięty od świata duchowego i postrzegania
energetycznego. Skorzystanie z energii przeciwnej, które by umożliwiło zablokowanie
tych sił było uruchamiane tylko w przypadku człowieka złego, a on sam zasilał to zło,
więc nie był zainteresowany jego likwidacją. We wczorajszej modlitwie pokazali co się
dzieje z tymi naszymi pseudooprawcami (Gdynia), jak te istoty są przez te siły
degenerowane i tacy ludzie tworzą później życiowe tło tego wszystkiego. Jezus
patrzy, sam wszystkiemu nie podoła. On by musiał uruchomić mechanizm, w którym
ludzie by się mogli uczyć tego. A do tego musi mieć czas, by się uczyć, być dobrym
człowiekiem. By to zrobić, potrzeba innych, którzy zejdą do braci i im pomogą. W
miasteczku widzimy tych, z którymi kiedyś mieliśmy doznania, nasze dzieci, nasi
wrogowie, przyjaciele z poprzednich wcieleń, to jedno wspólne połączenie. Po Duchu
Całości, po Ciele Kosmicznym, stanowimy jeden organizm, jesteśmy jedną i tą samą
Istotą. Jezus odwraca się od nas, patrzy na nas jak na małe dzieci. Pampersiaki
podchodzą do Niego, są mądre na 20 lat, Jezus przy każdym robi. Jezus zszedł w dół,
niczym chmura wszedł w to miasto. Ono jest wypełnione i światłem i ciemnością, od
ludzi zależy z czego będą korzystać. Światło widzą tylko niektórzy. My możemy w
świetle tam zejść, zechcieć być obecnym tu już tylko w świetle. Mamy to światło czuć
koło siebie cały czas, wtedy ciemność nie będzie miała do nas dojścia. Mówią,
pamiętajcie, że Duch jest obecny. Jezus, jak się rozbudził, energią został tu
Chrystusem - On tu jest i możemy korzystać z Jego pomocy, cały czas uruchamiać
Go, niczym mgła wszystko przepełnia. Tam, gdzie jest ciemność, uruchamiasz Go
tak, by na zawsze został.
Ściągamy pampersy, pojawia się dorosłość człowiecza.
Potrzebujemy uruchomienia znów tej dziecięcej mocy w sobie, aktywność ze
wszystkim.
„Złącz się w sobie”, słychać. Światło, które płynie od góry, to fragment
obecności Jezusa, Chrystus już się rozproszył. W Chrystusie, w Duchu Św. możemy
już być obecni, jeśli tego chcemy.
Jezus czeka, byśmy pozwolili Mu zjednoczyć nasze cząstki, Duch w nas obecny
bardziej się zakotwiczy, szyfry się powoli zmienią, czyli DNA zapis się zmieni, bo
przejawia się tam Królestwo Niebieskie i my, ten na tronie własnej
wszystkomożliwości, pracowitości i mądrości, buduje to z własnych czynów. Bóg
pierwszego szeregu, wspaniała Istota, która doszła do tego poziomu, jest już dla
innych. Jezus, nasz Mistrz pochodzi z wysokich wymiarów i to co w Nim jest to
prawda, możemy z niej korzystać dla dobra siebie i innych. Pozwólmy, by On nas też
przeniknął. Teraz w nas zjednoczy się Chrystus z Jezusem, nasza cała istota zacznie
się budzić w pasmach naszego Mistrza. Pozwólmy, by uczestniczył w nas, w
doświadczaniu naszych emocji, myśli, słów i czynów. Pozwólmy, by
prowadził. Kto w pełnej akceptacji pozwoli na to, wzrośnie w nim wpływ na
Rzeczywistość, ale trzeba być czystym, nieźle, by móc otrzymać moc.
Boska moc zejdzie w ręce tego, który będzie czysty (sprawdzić skalę
swojej czystości gdy zaczynaliśmy i teraz).
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Zechcieć, by Góra upominająca się o nas, zrobiła co mogła, by nas na tyle
uszlachetnili, na tyle połączyli ze wszystkim, byśmy byli bardziej rozumiejąco czyści,
aby była większa moc (nie dla błyszczenia i wywyższania się). By zejść w dolinę do
tych biednych, których obrabia ciemność.
Samo wyeliminowanie trosk to mało, chcieć, by byli zdrowi. „Oby słowo
ciałem się stało” – słychać.
Odnaleźć teraz prawdę o sobie, czy masz satysfakcję, z tego co za chwilę
zrobisz, czy czujesz ciągle obowiązek. Idź do swoich wrogów i wypełnij ich przestrzeń
światłem, ponieważ to co tu, to jest i tam, gdzie to zaklęte, zamknięte w ciemności
miasto, a tylko tam jest twój prawdziwy dom, czego dotychczas nie rozumiałeś.
Idziemy tam uzdrawiać, przemieniać i musimy postarać odczuć swój stan, gdy to
będziemy robić (obowiązek - czy troska i miłość). Pozwólmy, by Duch sam
podpowiedział kogo uzdrawiamy, może to nasze dziecko utracone wieki temu.
Moc już jest w przestrzeni. To tak, jak byśmy w działaniu przykładali
rękę do przestrzeni, jak byśmy mieli możliwość ustawiania kodów.
Przystawiasz rękę, kody lecą, działasz.
Działanie ustawione w Chrystusie jest zakodowane, wychodząc wbij
cyferki, lub wszystko się toczy, a ty wychodzisz.
Jezus rozdaje maluszkom karteczki, by zapisali to doświadczenie, aby nie
zapomnieli tego co zaszło, ponieważ do tej modlitwy będziemy wracać
odnajdując się w niej i porównując czy doskonałość w nas jest większa.
Kod jaki zastosowali w Świątyni Serca: 1,2,3,4 powoli będzie w nas maleć:
1,2,3,3 potem 1,2,2,3 aż do zera.
Jak będzie zero stanie się początek narodzin Ducha i jego lekcji w tej przestrzeni
(zacznie robić swoją robotę).
Zapomnieliśmy o swoim ciele, by go uzdrowić. Trzeba szanować je, bo ono nas kocha
jak największy przyjaciel.
Nie mając kontaktu z Duchem, szukaliśmy przyjaźni z ludźmi, ale ludzie
pogubieni też jej nie zaoferowali.
Ciało odcięte od nas szuka przyjaźni z innymi ciałami, poprzez namiętność,
dotyk, szuka ratunku. Tak jak w depresji i dusza, tak ciało zapada w depresje i
choroby. Jak będziemy dla ciała cudownymi, ono będzie chciało być z nami i bardzo
rzadko spróbuje doświadczyć drugiego człowieka. Tak my potrzebujemy naszego
Ducha, a nasz Duch Jezusa - tę Siłę tworzącą, tego naszego Ojca u góry, który
przytuli. „Oto i jestem i dla was przybrałem postać z mgły” - głos. Wyłonił się
z mgły jako potężna rzeźba i to On, Wielki Człowiek, samotny i myślący. Zaczęliśmy
się wpinać na Jego nogę, wtedy On przybrał ludzką postać. Mówi, „Bardzo rzadko
mogę tak się komuś ukazać, bo choć o tym nie wiecie, ja też potrafię
przyjąć ludzką postać. Jednakże, gdybym przybrał ją samym początku
waszej drogi, nie moglibyście odczuć mojej prawdziwej obecności.” Teraz
możemy wziąć Ojca za rękę i iść z Nim na spacer albo przytulić się i w Nim zasnąć.
On jest Wszystkomożliwością. Jeśli, bez względu na okoliczności nie zapomnimy Nim,
zawsze będzie nas unosił nad przeszkodami.
Koniec

414

Skrypt warsztatów autorskich Z.J. POPKO rok 2013 © www.popko.pl

Koszalin – modlitwa 02.09.2013 :
Pozwalamy, by nas uniesiono. Słychać: „nie uniesiemy, tylko dziś wy się
uniesiecie, wzniesiecie się w sobie”. Umysł podpowiedział: do granic niemożliwości.
Oni to powtórzyli w sensie, by odczuć w sobie to, że się wznosi, że nasze wibracje
zaczynają nas jednoczyć z pozostałymi swoimi cząsteczkami, powłokami, swoją
przestrzenią - czyli poczuć proces wznoszenia się. Leżymy na fotelu u Wielkiego
Psychologa, w więzieniu, tam gdzie śnimy tym filmem i ktoś zapytał: oni się budzą?
Pokazał się jakiś przejaw tego budzenia. Podnoszą nam powieki i sprawdzają
czy śpimy i czy są to tylko odruchy ciała fizycznego czy nie. Wbrew pozorom gdzieś
się zbliżyliśmy. Jak się człowiek budzi to w sercu jest kosmiczna mgławica, widać jak
z serca unoszą się cząsteczki. Jeszcze nie dojrzeliśmy. Zbyszek zrobił coś takiego,
byśmy my dojrzewali. Pokazali, to jest właściwa droga dać innym wzrosnąć, jak ty
wtedy nie możesz, wtedy inni coś zrobią. To nie my mamy być na świeczniku, chodzi
o to, by osiągnąć cel. Kto jest uczciwy, duchowy, tego interesuje cel, da za to głowę.
To jest właściwy ruch. Więcej osiągniemy, zamiast skupiać się na sobie, jak każdy z
nas zacznie wspierać innych tu siedzących, by się budzili. Między nami zacznie się
energetyczny bąbel, to jest symbol tego, że zaczęło się dziać coś, co już musi być u
Wielkiego Psychologa odnotowane jako ważny element odnajdywania się w pasmach
duchowych, w jakimś przeobrażaniu się. Tak to jest jak byśmy coś załapali. Pokazują,
musimy się nauczyć wchodzić w przestrzenie duchowe, nie te, które były dotychczas
tylko stricte duchowe, bo tam są ważne rzeczy.
Teraz tak jakby z tych głęboko duchowych przestrzeni wsiąkała taka biała kropla,
rozpryskiwała się, kropla - czyli my jesteśmy tacy mali, że ta kropla jest wielka.
Jesteśmy w jednej biologicznej komórce, to jak basen, my w tym siedzimy.
Pokazują - jak byśmy przylegali do zewnętrznej ściany kryształu. W tym krysztale
świadomość, która tam jest, pyta czemu tam nie wchodzimy, ktoś odpowiada, nie
umiemy. To się sprężcie. Czy możesz nam pomóc wejść do środka? Nie, musicie to
zrobić sami. Trzeba coś w sobie uruchomić, wolę, albo kreację, każdy na swój sposób
próbuje się tam dostać.
Wszyscy zaczęli uderzać pięściami w ten kryształ, by pękł.
Słychać: on nigdy nie pęknie, ale dla nas pęknie. Coś z niego zaczęło
wyciekać, to „coś” bardzo wielkiego. Zaczęło to nas przejmować, wypełniać
(otumaniać). Mówią, że to jest nieobecność i nieświadomość, by odczuć Boga, Jego
Obecność.
Jest Nicość, a dzięki Nicości (została postawiona między Rzeczywistością i
PozaRzeczywistością) tu jest nieobecność i nieświadomość.
Pokazują, jak mały płód płynie przez wody (Zbyszek) wie, że kiedyś wzrośnie i się
narodzi, jest dobrze, ulec tej sile.
Mówią, to jest Jednia z Bogiem. Jeszcze się nie narodziliście. Skoro jesteśmy w
takim miejscu możemy zlikwidować napięcie mięśniowe, wycofać się z myślenia,
pozwolić na to, by te wody nami miotały jak chcę, zaufajmy temu co się dzieje,
poddajmy się temu.
Ciało Zbyszka zostało rozczłonkowane, części zostały przepromieniowane
przez światło, potem są czyste, żywe. Pokazali, że to ci od Faraona wynaleźli,
wchodzili w te stany, naśladowali to później na ziemi wyciągając mózg i resztę i
wkładając do urn, oni byli świadomi tego procesu, czyli magowie wchodzili w te
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poziomy. To teraz robią z nami, rozczłonkowują. Po rozczłonkowaniu pozostaje
świadomość.
Wchodzimy w fiolety, w jakąś przestrzeń, gdzie świadomość zostaje, w jakąś
przestrzeń, gdzie świadomość zostaje zmieniona, jakby, w wyższy poziom jaźni, „to
przestrzenie, gdzie nikt nie dotarł, gdzie Jestem Ja i jesteś Ty, Synu Mój. Jest to
cisza, a w ciszy zradzam się Ja, wasz Ojciec, który umiłowane dzieci swoje tak wielką
miłością, że zapłonął potęgą tej miłości; Feniks z popiołu, wstań z prochu”.
W tej jedni istnieje możliwość pozbycia się osobowości, rezygnujesz ze
wszystkiego co znasz jako swoje, swój sposób reagowania itd., tylko po to, by odczuć
to co jest Wszystkojedne. Jedne jest po to, by się nauczyć odczuwać jedność ze
wszystkim, wtedy się odczuwa jedność z Bogiem. Jednocześnie indywidualność złączy
się z Wszystkoobecnością, wtedy to zachowasz siebie jako wzór, a jednocześnie
będziesz wzorem całości, czyli okręg i punkt w środku zleją się, jak w znaku omegi i
tego tutaj trzeba doświadczać. Jak się w te pasma będzie wchodzić, to w końcu to
się może stać.
Osoba X: pokazują jakby Ojciec stał przede mną i chciał bym się z Nim
złączyła i każdy z nas, pokazuje, On jest Drogą.
Zbyszek: tak jakbym się chciał naradzić, wyjść z łona, a ojciec fizyczny stoi i
czeka. Może tu chodzi o jedność z naszymi pozostałymi częściami, może będziemy
mogli odczuć i zlać się z tym, tak, by to funkcjonowało nie w oddzielności, by
odwaga, wola i inne rzeczy się zlały i były na miejscu.
Mamy się złączyć z Ojcem. Kiedy się rodzimy, już jako Istoty Duchowe
to Ojciec już przy nas jest. Do pozostałych powłok on nie będzie się przywiązywał
(do ubranek: duszy, ciała fizycznego). Tutaj On wykonywał pierwszy krok dając nam
do zrozumienia, że już trzyma nas przy sobie.
Osoba X: pokazano jej, idziemy do Ojca, w Nim się skupiamy, budujemy się
Nim, a On jakby nas wyrzucał, żebyśmy doświadczali po to, byśmy do Niego wrócili i
Jego sobą zbudowali, tę Potęgę, to Doświadczenie, ten cud Odradzania się, który
trwa po wieki. Leci teraz złote runo, taka mgła i nas przesiąka.
Zbyszek budzi się na fotelu u Wielkiego Psychologa i przy czyjejś pomocy
wstaje z fotela. Pokazują, jest taki poziom, kiedy rezygnuje się z bycia typowo
ludzkim, jest się gotowym do bycia duchowym, ale nie wie się jak, jeszcze pamięć
tego świata jest niedostępna. Znaleźliśmy się na poziomie przejściowym, Jednia.
To jest tak, jakby się człowiek już znalazł w świecie duchowym i mógł się tego
świata, wreszcie uczyć. Teraz będą uczyć jak się duchowym stać na trwałe (i
naprawdę). Trzeba się uczyć, tak jak panowania nad energiami, tak jak bycia istotą
duchową, Jezus to zaliczył. Przez to co się dzieje, jak się budzisz w tym świecie jako
dziecko Boże, to lodówka, telewizja itd., to nie jest w zewnętrzu tylko w tym świecie
już jest w tobie, to wszystko dla swojego dziecka Bóg umieścił już w nim.
Ojciec dając to wszystko wyposażył nas w mechanizm uruchamiania tego. Teraz
działamy my i Ojciec, wszystko dane. Nie szukamy pomocy, stanów, z zewnątrz, bo
te stany są i w nas.
W uzdrawianiu działam ja.
Powinniśmy odczuwać te stany, kiedy lodówka i inne są w nas uruchomione moce,
dojście do wszystkiego jest w nas, odczuć to. W pasmach duchowych to funkcjonuje.
Koniec modlitwy
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Modlitwa – Gdynia 04.09.2013:
Słychać głos: pamiętaj, że Duch obecny jest wszędzie (interpretacje do tego
są zbędne ).
Pokazują kręcenie filmu, aktorem jest małe dziecko i wielki las, jest w nim
półmrok, dla dziecka to ciemność. Dziecko wchodzi do lasu, wyłączają mu
świadomość i zapomina ono, że jest aktorem. Jest dzieckiem, które poznaje świat.
Poszło nie tą ścieżką, brnie. Nie woła rodziców, bo jest przyzwyczajone, że zawsze
gdzieś są, zawsze przy nim. Ono jest w stanie odczucia obecności rodziców, ale to
pozostał tylko stan. Podpowiadają (żeby nie przeżyć tragedii tego dziecka), to mrówki
je pogryzą w nocy, to utnie go jakaś mucha itd., to brzydkie niespodzianki, które
dziecko czekają, jeśli mu nie pospieszymy z pomocą. Jesteśmy Duchem, obecni we
wszystkim i wykorzystać musimy to co nam przyjdzie do głowy, by to dziecko
wyprowadzić z lasu (ono ma świadomość obudzoną na kilku poziomach). Nie
możemy ukazać mu się fizycznie i nie mamy prawa zastosować podporządkowania,
nie pojawi się kij do chłostania, ale możemy być motylkiem (naprowadzającym), za
którym ono będzie goniło, wolny wybór jest w tym dziecku.
Każdy wchodzi w scenę, w której wyprowadzi dziecko z lasu. Gdyby dziecko
było już pogryzione przez mrówki, gdyby cierpiało, w trwodze, w płaczu nie byłoby
zdolne do odbierania naszych sygnałów. Tak działa ciemność, sygnały idą do
ludzi cały czas, ale zorientowani na walkę wewnętrzną, przeżywający
rozpacz itd. są głusi na wszystkie podpowiedzi, wtedy ciemność rządzi.
Dziecko widzi pseudo-fizycznym wzrokiem, później ta zdolność zanika (na poziomie
energetycznym).
Inna scena. Mamy bohatera, który idzie ulicą wielkiego miasta, sporo ludzi,
witryn. On jest samotny, rozstał się z dziewczyną, ona miała chłopaka, ale z nim się
rozstała. Wtedy nie mogli się ze sobą dogadać (bohater i ta dziewczyna). Ale teraz po
kilku latach są coraz bardziej sobie podobni. Ona siedzi w domu. Mamy zwrócić
uwagę chłopaka, by przypomniał sobie o tej dziewczynie. Duch zaczął działać, posyła
sygnały.
To co teraz przerabiamy, to aleja Zwycięstw, komunikacja z całością. Można
działać na emocje, na uczucia, ale to jest ogólne (chcę jeść – wszystko, by zaspokoić
głód), potrzebę z kimś, czymś sprzęgnąć.
Osoba 1: na wystawie są manekiny, jeden ma taki szalik (jak dziewczyna),
facet stoi przed przejściem dla pieszych, są pasy i kobieta, która przechodzi i
odgarnia włosy ruchem ręki jak ta dziewczyna, te elementy się łączą, przypominają
osobę. Wtedy można włączyć uczucie, by załapał jej obraz, by poczuł, by się coś
otworzyło, by zaczął o niej myśleć.
Scena kolejna. Jest dziwna kraina, nas nikt nie widzi, siedzimy na środku tego
samego chodnika, mogą nas auta przejeżdżać, nie widzą nas, ale jesteśmy w świecie
fizycznym. Uświadomić mamy sobie swój cel, a jak go nie mamy, pozwólmy sobie na
odnalezienie go. Po wszystkich elementach, z ulicy i tych nadchodzących z zewnątrz,
po tym co napływa uzmysłowić sobie o co chodzi z przekazem i czego się tyczy.
Obserwujemy obraz własnych myśli, tym się zajmuje nasza struktura ruchu.
Zbyszek ujrzał jak ludzie uczą się tej prostej metody. Jak pracują nad sobą,
przez to uaktywnia się ich połączenie z Górą. Na początku to wygląda jakby mała
trąba powietrzna schodziła do głów i nimi sterowała. Potem, jak oni się
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uszlachetniają, Duch niczym wielki desant, kanałem zszedł i przejął kontrolę nad
nimi. Oni zaczęli biec do miasta i wszystko zmieniać. Nie mówimy o niszczeniu, ale to
było tak silne, że niemal równała się z pojawieniem nowego. Powstali potężni ludzie,
którzy zaczęli budować zamek z piasku z nieskończoną ilością okien.
My tak samo mamy nad sobą pracować, mieć połączenie z Górą i starać się
zniknąć, żeby się z Duchem zjednoczyć, by on w czas kiedyś wszedł, uruchomił te
wszystkie przygotowane dla niego powłoki, uczestniczył w tych zmianach.
Zbyszek czeka na zstąpienie własnego Ducha i pokazali mu cel, ale ma
rozbudowany cały tamten świat, by wiedzieć jak do tego pracą nad sobą
doprowadzić. Zbyszek dostał książkę, to jakby dalszy etap szkolenia, a tytuł jej brzmi
„Bronią jesteś ty, a nie artefakty”.
Osoba1 zobaczyła przed sobą cel zrealizowany, ale ścieżka, która do niego
prowadzi, jest wietrzna, widzi tym piaskiem kręci i dom wybudował ( cel ). Mogą,
wystąpić przeszkody, które uniemożliwią osiągnięcie celu.
Zapytać, czy można się przed tymi przeszkodami uchronić, czy to jest właściwy cel.
Osoba 2, biegnie ulicą, która zmienia się w autostradę, biegnie coraz szybciej,
potem zmienia się to w pas startowy, oderwała się od ziemi, uniosła się do góry w
światło i znikła.
Osoba 3, idzie, z przodu i z tyłu niego idzie po dwóch ludzi po lewej i prawej
stronie po jednej osobie, oni mają tarcze, a te osoby to jakby on (osoba 3), ma
widzenie sferyczne i cokolwiek w niego uderza, odbija się od tarcz, zmierza do domu
w oddali.
„Pomnożonym zostań, a niebo ujrzysz”. To technika, której nas uczyli (około
dwa lata temu), każdy może się pomnożyć. W rzeczywistości i parametry
energetyczne duszy wzrosną i ciało egzystencjalne zyska sprzymierzeńca, pole
kontaktowe, choć to jest jedno. Powoli to zacznie efektywniej, mocniej działać.
Energetycznie te moce się wzmocnią.
Kiedy się jest pampersiakiem czystym i Chrystus jest obudzony, nie chodzi o
pomnożenie się fizyczne, ale o pomnożenie duchowe. Dotykając kogoś obudź
Chrystusa, więc obudzisz z poziomu Boskiego ideę Dziecka Bożego czyli Ducha,
Chrystus to jest część Oceanu Ducha Świętego, czyli z kimkolwiek się spotykamy,
mamy automatycznie budzić Chrystusa. To jest pomnożenie się nas w sobie. Więc
automatycznie masz odpowiedzi od tego ciała, duszy informujące o tym jak coś
zachodzi. Będąc obecnym w innych świadomie odbierasz sygnały mówiące o ruchu
przyczyny i kierunku tendencji.
Koniec modlitwy
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Rusinowice 7-8 września 2013 rok :
Od kiedy się oddało wszystko do Świątyni Serca - Zbyszek tylko kanał tam
otwiera i każdego podłącza, z jego pasm można korzystać tylko przy takich
przejściach - to dziwna rzecz się stała. Zbyszek miał wyrzuty sumienia, gdy trzeba
było podłączyć tych, którzy występowali przeciwko człowiekowi - tak samo jak byśmy
byli w związku małżeńskim, gdy jedno z nas okrada, niszczy - to w końcu zamkniemy
konto i mówimy: tak nie da rady, bo i mnie nie starczy. Jak się oddało wszystko
Górze, to pozamykali, poodcinali pasma od razu. Najciekawsza tu jest rzecz, że było
to też sprzeniewierzenie się - mówimy o tych podłączonych własnemu Duchowi. Nie
tylko, że ich dotyk niszczy ludziom życie, jest mnóstwo telefonów od osób, którym
działania tych co odstąpili - bo ezoteryka, kasa się liczy - którzy odstąpili i zaczęli
jątrzyć, wiadomo co tam robię, to samo odcięcie, bo odcinasz się od źródła swojej
mocy, a nie miałeś tego przepracowanego, to automatycznie pozbawia cię
umiejętności przeprowadzania właściwych działań, a poszło to znacznie dalej, bo
każdy ma swoją, własna energetykę i tą energią można uzdrawiać, to własny Duch to
im nawet blokuje. Nawet jak ktoś był kiedyś człowiekiem, który potrafił energetycznie
jako tako pouzdrawiać, nawet na średnim poziomie, to i to było blokowane - nie
potrafią nic. Najgorsze jest to, że sprzeniewierzenie było tak silne, że po ich
działaniach - tak jak kiedyś było prawo do pierwszego dotyku, to jest bardzo ważna
rzecz. Dlatego my skupiamy się na utrzymaniu świętości, ze względu na
ludzi dążymy do świętości i staramy się ją utrzymać, bo jak ty się
sprzeniewierzysz, bo jak ja was będę uzdrawiał i ja się sprzeniewierzę i przejdę na
stronę zła, to zło może to wykorzystać, żeby w was wchodzić - bo mnie ustawi
inaczej. Rok odrastania z tymi głównymi klikami i wcześniej, obserwujemy na
podstawie opisów tego, co ludzie mówią, nasi, też warsztatowcy, którzy byli przez te
osoby czyszczeni, uzdrawiani, nie tylko wracają choroby, ale zaczyna się u nich
totalna ruina życia, są w szoku co się dzieje. Nie mogą nic zrobić, żadnych spraw
załatwić, nie jest ciekawie (takich przypadków jest wiele).
Jak mówi przysłowie: kto z kim przestaje, takim się staje. Nagle ludzie źli
(teraz) nie mogą skal odczytywać, poziom odczytów do 20% prawdy (maksymalny).
To jest radość, bo ktoś, kto szuka tu potwierdzenia: jak kogoś wykorzystać, co zrobić
- nie umie odczytać. Jak nie potrafią nic, żyją iluzją. Ludzie sądzą, że jak pójdą do
jednego miejsca, i przyjmą tam pewne zasady i pracują według tych zasad (to jest
ułatwienie, tylko trzeba wszystko posprawdzać) to jak pójdziesz gdzie indziej i
zaproponują ci nowe zasady, nowe energie, to, że to stare dalej działa - nic nie
działa. Osoby, które to robiły, automatycznie przechodzą do innego obszaru.
Nagminne, że przy wejściu w modlitwę robią to z poziomu 4-tego, silnie to
przeżywają, eskalacja tą energią i ludzie myślą, że to jest wielkie wydarzenie
energetyczne, pozytywne. Nie, to jest tylko wzruszenie energetyczne. Dziuple już nie
są te, które były wcześniej.
Dlatego zawsze na własnego opiekuna to zdać, uważasz, niech tak
się stanie. Jak nie, on przyblokuje od razu, bo ciągle jest w naszych
pasmach. Nie wiesz, zaufaj własnej mocy.
Oni (ci co się sprzeniewierzyli) moc mają słabą, bo Góra ich odcięła od
pewnych działań i blokady poszły na moc przeciwną, żeby krzywdy ludziom nie robić.
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Arytmetyka diabła :
Mamy tylko zrozumieć, że to istnieje, zrozumieć ten mechanizm, jak do tego
dojdziemy (będziemy dochodzić) to nasza sprawa.
Bardzo ważna jest wiedza o obłudzie i jej poznanie, bo ludzie żyją iluzją siebie,
robią wiele rzeczy z wyrachowania utrzymując swój niewłaściwy w sobie wizerunek i
sądzą, że w tym czasie - co robię dobrego, jest dobre. Jest, owszem dla ludzi, bo to
pomaga, ale w rzeczywistości oni się nie zmieniają (idę przez pustynie, widzę kogoś i
mu pomagam, bo w razie czego, jak będzie padać to krwi się nachłepcę, czyli mam w
tym swój cel i to wcale nie taki, który, by temu komuś pomagał, tak samo jest w
rodzinach, dbam o to, bo to moje, ale nie ma dbania od serca). Czyny z
wyrachowania nie są czynami dobrymi, to są czyny obłudnika. Na skali sprawdzamy
sumę energetycznych czynów czyli to, w jaki sposób my się tu na poziomie
fizyczno-duszebnym odnajdujemy i tu może być ok., nie zabija tylko ogranicza czyli
jest nieco lepszy niż inni. Ale to jest wyrachowanie, choroba duchowa. Jak my
sprawdzamy naszą istotę, musimy sprawdzać z poziomu całej istoty, a więc
pasma duchowe też w grę wchodzą. Obłuda podpowiada o tym, że jest się chorym i
stąd (z ziemi) się nie wyjdzie. Jak te osoby będziemy odczytywać na skali poziomów
duchowych może być przeciętny obraz 2,3,4 itd. z EP, niby wszystko wygląda
wzorcowo, systemowo dzięki czemu można przeć do przodu, a w rzeczywistości to co
jest w środku, obłuda, niszczy tego człowieka. Ludzie sądzą, że robią coś dobrze, a w
rzeczywistości jest to obłudne (papierek podniosą - niech widzą.. ). Żyją iluzją tego,
że są dobrzy. Jak robisz coś z wyrachowania, a nie wkładasz wysiłku, by przynależeć
do społeczeństwa, to sam się oszukujesz, jest ta iluzja (patrz Rusinowice 1011.08.2013).
Ludzie obłudni, wbrew pozorom, są fałszywi. Wtedy nikt ich nie może ocenić,
w poznaniu prawdy, wtedy wychodzi ich prawdziwa natura. Można się posprawdzać (
poziomy EJ i EP ).
Tępy ludzki umysł, chociaż jest cudownym wynalazkiem - bo kontroluje energetykę,
spaja duszę z płaszczem fizycznym, on tym wszystkim zawiaduje - to jest genialny
komputer, ale jest przywzorcowany, schematyczny. Jak schemat zaczyna tobą
rządzić, a tak się tutaj dzieje, to człowiek nie jest sobą, nie włącza się świadomość,
rzeczywistość, niestety, pojmuje się inaczej.
Cały czas mówią o tym, że człowiek powstał w jednym źródle, jakbyśmy
wszyscy wyszli z jednego miejsca. Gdybyśmy powstali w jednym, dwu lub trzech
źródłach opisywalibyśmy wszystko tymi samymi słowami, bo wszystko do czego
używamy mózgu, to jest opisywanie tego co jest oraz opisywanie własnych stanów
(na widok tygrysa, teściowej, itd., - stany) czyli opisujemy uczucia błędnie kojarząc je
z emocjami (wszystko to co przeżywamy to są emocje, uczucia bardzo rzadko są po
części odczuwane) czy czynności (zrobiłem, naplułem itd.). Skoro wszyscy mówią, że
z jednego źródła powstaliśmy, na dodatek z Atlantydy, to dlaczego jest taka
różnorodność w mowie? Jeśli w łonie pomieszały się te języki, to po wyjściu z łona,
by zaraz to wyprostowali. Ludzie nawet tej prostej zależności nie widzą, to głupota z
tym wspólnym początkiem w jednym miejscu. Zwózka mogła być w jednym miejscu,
schemat tutaj jest, gramatyka i język słowa. Języków jest prawie 2000, co się stało?
To są grupy ludzi pomieszane w różnych miejscach na kuli ziemskiej, przygotowane
do tego, by nie odczuwać jedności, oddzielono ludzi po słowie, dlatego jak jeden
później drugiego widział, to nie mógł pewnych rzeczy zakomunikować. Ponieważ na
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dodatek trafiły tu dusze nie za bardzo czyste, na takiego kopa na odmieńca zaczęło
niewłaściwie reagować, był wrogiem, było zawsze oddzielenie. To, co porobili, to nie
było jedności tylko oddzielenie i konkurencja, to dzisiaj tu też funkcjonuje. Ile czasu,
ile życia człowiek traci tylko na to, żeby z drugim się komunikować (języki). Gdyby
było serce i odczucie jedności, żadnych języków nie byłoby potrzeba. Ale jak nie
znasz tego człowieka i to jest wróg, bo taka jest pierwsza reakcja, to na wszelki
wypadek musisz się nauczyć jego języka, bo nie wiesz jak on zareaguje. To jest
jeden z elementów, który podpowiada, że coś tutaj z oceną tego co jest, zostało
pomieszane, Góra nazywa to arytmetyką diabła. Pada tu mit, że powstały 1-3
grupy, które mówiły tym samym językiem. To zostały umieszczone kolonie i ludzie,
których puszczono, obroniono czyli przystosowano do życia w konkurencyjnym
społeczeństwie. Spotkasz drugą grupę, będzie żle. Wystarczy przyjrzeć się
Mojżeszowi, co z nim było, jak to: Bóg jednych wspiera, a oddziela od drugich, inna
mowa itd., kit z UFO, to oczywiste. To tak jakby tam cały tłum z Bogiem rozmawiał,
jak jeden tylko wszedł w jakieś stany, a inni, którzy próbowali się zbliżyć, to mieli być
zabijani, czyli jeden fanatyk coś tam przyniósł, powiedział - jak historia z tablicami,
zabili tego, który te tablice zrobił, bo mógł ujawnić to, że on jako kamieniarz, je kuł.
Nie wszystko, jak widzimy, wygląda tu tak jak ma wyglądać. Mówimy o pomieszaniu
języków po to, by uzmysłowić sobie, że wszystko na cokolwiek popatrzymy tak samo
może mieć drugą swoja odsłonę, można ujrzeć to zupełnie inaczej. Tymczasem
umysł jest przygotowany do tego, by to co w obrazie, to co w słowie drukowanym
zostało przekazane jest nienaruszane, ale ty możesz to samo widzieć innym obrazem
i opisać innym słowem, umysł tego nie przyjmuje. Dopiero jak to załapiemy, to
myślimy: faktycznie, to ja mogę inaczej spojrzeć na całą historię, mogę się przyjrzeć
wszystkiemu inaczej. Ja przyjmuję trwałość tylko tego co mi ktoś przekazał, bo on
akurat tak wierzy, czy tak widział, czy tak było, ale ja mogę mieć inną, swoją
trwałość. Jak podpowiadamy to umysłowi, będziemy mogli inaczej, tak swobodnie
na wszystkie sprawy patrzeć. Natomiast to, co ktoś mówi, co zostało zapisane,
to jest trwałość, ale oddzielna trwałość. Tego się trzeba nauczyć. Mamy założyć
czym jest arytmetyka diabła, z czego wynika poplątanie języków, żebyśmy mogli
przyjrzeć się wielu różnym innym rzeczom, ale nie korzystając z diabelskiej
arytmetyki. Jak to załapiemy, będziemy mogli na wszystkie rzeczy w życiu inaczej
patrzeć i to co najważniejsze, załapiemy czym jest modlitewna potrzeba wchodzenia
w sceny od pokochania po…..
Z jednej strony nie ma się wtedy problemów z ludźmi, na innej zasadzie tworzy się
relacje, a poprzez jedność zaczniemy być wolni od własnych ograniczeń, poczujemy,
że można, nikt cię nie trzyma, głupia wiara, że człowiek jest zagrożeniem itd. Nagle
wszystko jest wspólne, jedne i dopiero wtedy możesz o to dbać.
Cały czas mówimy rozwoju duchowym czyli o tym, by być duchowym, ale
każdy chce być duchowym zachowując siebie fizycznego i energetycznego (będę miał
moc, będę siedział przy Bogu- a ty cały czas możesz tam siedzieć, pasma są
otwarte), byle bym był taki jak jestem, czyli bym w myśli, słowie i czynie ograniczał,
mordował i wychodził na swoje, ale Bóg to wszystko tak zręcznie ułożył, żebym to ja
był na piedestale. Jak chcesz być duchowy, musisz wchodzić w duchowe stany, a tu
się ciężko pracuje na prawo przynależenia do społeczeństwa. Za chwilę pewna gra
nam to uzmysłowi, dotyczy ona ostatniego rzędu w kinie, z punktu widzenia Boskiej
arytmetyki.
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Przekaz :
Bóg istnieje w każdym z nas, ale wy Go nie widzicie. Człowiek istnieje w
każdym z was, ale wy tego dostrzec nie chcecie. Świat istnieje w każdym z was, ale
tego przyjąć nie chcecie. Ale najwięcej złości i nieporozumień pojawia się wtedy, gdy
macie wyciągnąć ręce samemu sobie i wznieść się ponad podziały stworzone przez
to, co ani od Boga, ani od prawdziwego człowieka i świata w Bożym zapisie się nie
wzięło. Wszystkie one powstały w ludzki umyśle, w umyśle upadłego człowieka, który
uwierzył, że jest najważniejszą częścią istoty ludzkiej, a więc jedyną wartością, którą
pozostałość ludzka strzec powinna. To on przyjął ideę stworzenia człowieka w swoje
ręce, opisał ją i przetworzył po swojemu, po czym w formie paragrafów rzucił w
przestrzeń ustawiając w opozycji do praw Boskich, które przez swą doskonałość nie
potrzebują strażnicy, tylko ich wyrażenia (mówimy tu o człowieku, który uciekł z
Edenu, tam było wszystko zapisane, nie trzeba było kodeksu, który mówił ci jak
powinieneś myśleć, mówić i jak powinieneś czynić. Tu wszystko było poprawne, nie
potrzeba było systemu. Były tam budowle i człowiek, jak stamtąd wychodził, na wzór
i podobieństwo tego co tam, próbował stworzyć. Uznał, że potrafi lepiej, więc musiał
też tworzyć system, bo się okazało gdzie indziej, jak człowiek się rozwijał,
przyjmował tylko wartość nadrzędną własne, swoje potrzeby, które nagle się
pojawiały. W Edenie miałeś wszystko po swojej czystości, żyłeś ile chciałeś, jadłeś ile
chciałeś, i fruwałeś ! Tu tego nie było, pojawiło się zupełnie coś innego i człowiek
dopasował do tego swój system, wtedy jak Adam z Ewą postawili się ponad Bogiem.
Ale prawdą jest, że musieli doświadczyć Drzewa Dobrego i Złego czyli Drzewa
Poznania). To umysł odciął człowieka od Boga, świata i jego samego powierzając mu
rolę panowania nad światem, choć rola ta od dawna była zajęta (no, Bóg jest ciągle
wyższy, nie umiemy Go przeskoczyć, ale mimo wszystko cały czas próbujemy
mieszać i udoskonalać to, co On stworzył). To on (umysł) zdradził człowieka
wyprowadzając go z Edenu i budując jego rękami marne naśladownictwo Edenu, co
ujrzał jako dzieło, niemal skończone, stworzył mroczną atrapę Raju (Raj to jakaś
wizja duchowa, Eden to coś, co istnieje naprawdę, nie ma dla nas znaczenia czy
Eden jest energetyczny czy Eden jest silnie energetyczny, my to ujmujemy jako
materię. Jeśli się tam znajdziemy, to wszystko będzie trwałe jak tutaj, nawet w
świecie energetycznym będziesz pukał po czymś, i będzie tak samo materialne jak tu.
Tak naprawdę chodzi o gęstości, ale wtedy i my, istota ludzka, jesteśmy tam mniej
gęstsi - czyli prawa są mniej więcej podobne do tych tutaj), a w nim społeczne
poziomy i przywileje, ustalił drabinę awansu, a nawet potrzeby, którymi powinien
kierować się człowiek. Stworzył doskonały system podporządkowania wszystkiego
wszystkiemu, gdzie nikt nie zdaje sobie sprawy tego, że systemowe rytuały i
społeczne potrzeby obowiązują w równym stopniu słabych jak i silnych, upadających
jak i podnoszących się. Umysł stworzył iluzję, w którą człowiek uwierzył,
zaakceptował i zaczął się w pełni w niej wyrażać, nie wiedząc, że nie ma ona nic
wspólnego z Bogiem i duchowymi celami. Żyjąc iluzją, człowiek jest przekonany, że
dobrze czyni, ze wszystko to, co rozpoznaje jest na jego drodze. Aby ujrzeć w słowie
Boga, świat i siebie, człowiek musi pojąć czym jest panowanie umysłu, czym jest
obraz całości wg umysłu, czym jest system i jego rozbudowane więzienne mury na
poziomie materii i energii. Potem człowiek musi stworzyć walkę ze swymi błędnymi
przyzwyczajeniami. To są właściwe sceny, uwolnienie od umysłu, na poziomie
fizycznym i energetycznym, dzięki czemu poprzez czystość w myśli, słowie i czynie
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zyska wsparcie świata duchowego w przebudowie całej swej istoty pod kątem
obudzenia w sobie Edenu ( bo Eden każdy nosi ). Gdy to mu się uda, gdy zacznie żyć
prawem wolności i oddychać powietrzem tej Krainy to Ona, choć w tej przestrzeni
nasączy istotę ludzką swoimi wibracjami i weźmie ją pod ochronę (Jezus w sobie
wyrażał Eden całkowicie, w 100 %, obudził te pasma w sobie). W Edenie żaden
człowiek nie ma prawa do drugiego człowieka ani do tego, co wyszło spod jego ręki,
o ile ów nie wyraził na to zgody. Poszanowanie dzieła bliźniego jest tak cudownym
stanem jak i zabieganie o jego względy, o możliwość współuczestnictwa w określonej
przestrzeni (czyli to, co w tej chwili jest przez nas nie do pojęcia, tam jest czymś, co
uskrzydla, to jak najesz się lodów i jest ci tak dobrze - no może nie ciału fizycznemuale oddzielenie jest tak silne, że jak pijemy, jemy lody i przedziwne rzeczy z sobą
robimy, to uznajemy, że ciało tego chce. Jego głos jest zaburzony. Kiedy uczymy się
rozmawiać ze swoimi powłokami, szoku niektórzy dostają, jak rozmawiają z ciałem
fizycznym i ono mówi czego nie chce, sobie nie życzy. Kiedy obudzimy duchową
świadomość w sobie, to tylko z tego poziomu można z nim rozmawiać, przerażeni
jesteśmy, jak mówi, czego chce, jak bardzo nas potrzebuje, jak kocha, jakim
przewodnikiem jesteśmy i jak cierpi, że je katujemy. Ludzie nie wierzą, w to, odcinają
się od tego, zabicie tego sprawia, że to co ja chcę to i ciało fizyczne chce. Tutaj
opisują stan, w którym człowiek chce też się starać o to, by zasłużyć na
przynależność do rodzaju ludzkiego, a ty masz wpisane w dowodzie obywatel i
koniec. To jest system podporządkowania, identyfikacji, ograniczenia itd. Tam twoje
imię to jest wszystko, obojętnie jak wypowiesz, ta wibracja jest niezmienna. Tam się
starasz o to, żeby ciało twoje było zadbane, żeby dusza była wibracyjna i piękna,
żeby zachęcała innych do kontaktu z tobą i duch był taki przemierzający przestrzenie,
aby inni pozwolili ci uczestniczyć też w ruchu w swoich przestrzeniach. A my – to inni
mają się dopasować. Jest inne podejście do tego tematu. Duch inaczej to wszystko
określa, więc jak my mówimy o rozwoju duchowym, to musimy skasować stary zapis,
żeby przyjąć nowy). Tu niczego kupić ani przechwycić nie można, bo nikt nawet o
duchowym samobójstwie nie pomyśli (bo to jest duchowe samobójstwo). Tu to, co
wspólne, jest cudownym wyrazem jedności wyrosłej ze współtworzenia, każde słowo,
myśl, czyn są efektem aktywizowanej w człowieku opieki, troski i miłości. Człowiek
doświadcza tu stanów, które z radością podtrzymuje w sobie i w innych i do głowy
mu nie przyjdzie zapytać kogokolwiek, czy jest on w swym wysiłku równie
skutecznym ( bo to nie ma znaczenia, ty żyjesz sobą i cieszysz się, że drugi też
dodaje pewne wartości, a nie, że więcej czy mniej). Umysł stworzył anty-Eden i
zaprzeczenie praw duchowych po to, by poprzez swoje przyzwyczajenia
człowiek nie mógł się obudzić w sobie Edenu nawet wtedy, gdy spędzi w nim
urlop, gdy doświadczy stanów, które wypełniają tu ludzkie serca. A gdy doświadczy,
by nie zechciał ich utrzymać z powodu odrzucenia przez systemowe społeczeństwo,
dla którego jego duchowe zachowanie byłoby uznane za amoralne. Nie chcąc być
wystawionym poza rodzinny i społeczny margines, taki budzący się człowiek
rezygnuje z walki o siebie, a więc i innych i wraca do starych, zabijających duszę i
ciało rytuałów, czasem posuwa się dalej, by zadośćuczynić poleceniom bliskich sam,
może i ze wstydu, wydaje na pośmiewisko tych, co Edenem nasiąkają. Stają się ich
ciemiężycielami, a nawet oprawcami.
Ten, kto Eden w drugim człowieku zabija, ten i Boga w sobie zabija, ten, kto
czystością i dążeniem do czystości pogardza, ten sobą pogardza, ten kto nie wspiera
innych w walce z iluzją systemu, ten jest sługą szatana i za takiego po śmierci
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branym będzie (by to dobrze zrozumieć, nie mówimy tutaj o zezwoleniu na to, by
inni działali, ono ma inny sens, ten kto nie wspiera, żeby na palu coś rosło, nie patrzę
jak inni orzą i się wysilają tylko chwytam za brony i pomagam, Duch jest tylko i
wyłącznie aktywnością, jest tylko i wyłącznie działaniem, a nie śpi. Nie
przyglądasz się co inni robią, co ja z siebie daję ważne, powinnam przestać żyć iluzją,
że nie wspieram ciemności ).”
Koniec przekazu
Zabawa – SMS–owe zdrady :
0 – tyczy się nas, ja, ten który wysyła sms-a, informuję co robię, ale, żeby mój
partner się o tym nie dowiedział- czyli tylko zaufani zawsze będą wiedzieć - co
możemy powiedzieć, że to rymowanka matematyczna :
1- kobieta

2- mężczyzna

3- świat

Jak przed jakąś wartością postawimy minus, to ma to formę negatywu, strat itd., jak
plus to pozytyw. Jak znamy te info, a posyłamy komuś ten kod, możemy np. wysłać :
Ja + 0 czyli ja cudownie coś przeżywam, potem 1 i 2, w tym wypadku to by
oznaczało – ja zdradzam 1 (kobietę) z mężczyzną (2) czyli koleżanka do koleżanki,
ale może być odwrotnie.
+0, 1, 2 czyli informuję o tym, co uważam za zdradę.
Żeby zrozumieć skąd się wzięła zdrada, musimy najpierw rozszyfrować podstawowy
kod.
Jak będzie dodatkowa wartość czyli plus, tzn. jestem zadowolona (Y) z tego co się
dziej : + 0 ja jestem happy, 2 i 1, bo mogłam napisać zdradzam męża +2.
Pytanie: czym jest ta zdrada? bo ona jest odstępstwem od jakichś pewnych,
ustalonych norm. Jak się rodziłam/em nikt mi o żadnych normach nie mówił.
Człowiek miał być wolny, miała mieć prawo do swoich myśli, słów i czynów, choćby
w pewnym zakresie, bo musi mieć.
Przecież człowiek, który rodzi się wolny, a jest czysty, nie zabija, nie krzywdzi i
nie rani, to dlaczego od razu obwarowanie przyszło. Bo wiedzą, że cię będą urabiać i
dopasowywać, że stworzą z ciebie takie kontury - właśnie krzywdzi i zabija, ten ktoś
musi się poruszać w określony sposób, żeby system mógł go kontrolować. Jakby
pisał mężczyzna, który zdradza żonę to by pisał:
+0 (czyli ja)
partnerkę

1 (-1) bo kobieta niezadowolona (partnerka)

2 czyli zdradzam

+ 0 (-1) 2
Teraz napiszemy kod, że zdradza swojego partnera z dwoma innymi partnerami,
pisze mężczyzna : +0 1 1 1
Chodzi tylko o to, byśmy załapali sens tego kodu jakim będziemy innych informować
o tym, kiedy nam jest dobrze.
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Teraz piszę do koleżanki coś innego : - 0 1 2 – moja partnerka zdradza mnie z
innym, ale to można napisać + 0, czyli ja jestem w radości, co też nazywa zdradą,
swoją partnerkę dopisze 2, 2, 1, 1 – pięciokąt.
Jak sformułować to kiedy nie ma partnera? Zdradzam czy nie zdradzam? Jak jesteś
singlem, to nie zdradzasz, a jak nie jesteś singlem to dlaczego kod ten nie
obowiązuje (jak u singla)?.
Zaczyna się tu pojawiać arytmetyka diabła.
Początkowo jest, że piszesz tę samą info jako singiel, miesiąc później jako chwilowo
nie singiel musisz coś tam wstawić - system musisz wstawić! Ty robisz wszystko to
samo, jesteś z grupką osób, tak samo jak kiedyś szczęśliwy/a, doszedł tylko ktoś, kto
w domu pozostał. Czasem trzeba moralność, czyli system złamać, żeby czegoś
doświadczyć. Nagle okazuje się, że tak naprawdę niekoniecznie mówimy, o tym, że
zdrada zawsze musi istnieć, przecież ten ktoś też może tego chcieć i ludzie próbują to
złamać, ale im się to nie udaje. Załóżmy, że udaje się nam z całą wsią być w dobrych
stosunkach, nie chodzi tu tylko o namiętność, w tym wypadku, zdrada to jest
wszystko. Obiecałem, że przyjdę, a nie przyszedłem, to świństwo, a nie zdrada. W
tym wypadku mówimy o tym, że staramy się być poprawni duchowo. Zdradzić można
zmianą zainteresowań, przemalowaniem kuchni itd., wszystko może być ujęte za
zdradę jeśli nie jest objęte normami społecznymi. Ale jak to jest, że w tych normach
społecznych, te które ciebie obowiązują, innych nie obowiązują? Oni mogą robić coś i
to jest pozytywne, wtedy kiedy ty to robisz, jest negatywne. Ty zamordujesz
Kowalskiego, to jest negatywne, a za nasze pieniądze mordują całą wieś w Iraku to
jest pozytywne? O co w tym wszystkim chodzi? Co wolno wojewodzie …. itd.
Tu też mamy szatański podstęp. Weźmy tu pod uwagę wieś, nie chodzi tylko o
namiętność, tańczą jak u Indian lub w noc Kupały, tu wszyscy byle (ze wsi).
SMS: +0 +1+1+1+1+1+2+2+2+2+2 itd.
Czytaj: Ten ktoś (+0) szuka tej zdrady.
Czemu mówi o zdradzie? - bo są inne wioski, wtedy +0 +1 do nieskończoności
i +2 do nieskończoności. Nic się tu nie zmieniło, więc gdzie jest zdrada? Na dodatek
w tym czasie połowa świata może spać, reszta pracować lub się uczyć i zostanie
trójka ludzi, którzy mają wolne, spotkali się i nie wiedzą co zrobić,
SMS stary: +0 1 2 – ta sama wartość co kiedyś. Tu nie ma zdrady, a nic się
nie zmieniło. Tylko ta trójka jest ze sobą, kochają się i nie wstydzą się tego dzieła.
Ponieważ inni są teraz zajęci, ale w pełni by to wszystko przyakceptowali, to czemu
to akceptują?
Jeśli my jesteśmy obudzeni duchowo to już wiemy czym są ludzkie ciała. Już
na poziomie duszy (pełnej) odczuwamy nasze fizyczne powłoki, które żyją jeszcze
czasem tu, ale z reguły na innych planetach. Czyli człowiek, dusza, która je zespaja,
potem mamy ducha, który posługuje się wieloma duszami (rękami), które z kolei
mają ileś ciał pod sobą - to jest jedność. Na poziomie Ciala Nadduchowego wszyscy
są jednością. Jak się wchodzi w te stany, to nie ma wątpliwości, jak napisać, piszesz
SMS: + 0, +0 , +0 - bo druga kobieta i mężczyzna to jesteś dokładnie ty.
Przeżywasz doświadczenie z samym sobą tylko w inności biologicznej, energetycznej
i innym rodzaju osobowości.

Skrypt warsztatów autorskich Z.J. POPKO rok 2013 © www.popko.pl

425

Bóg jest jeden, jest w każdym z nas, więc doświadczasz samego
siebie poprzez nas, poprzez cząstki, które obdarzył różnorodnością.
Bóg zdradza sam siebie? -Do tego doprowadzamy idąc myślą religijną. Nie mówimy o
systemie, mówimy o tym, kto tu namieszał i jak to naprawdę wygląda. Czyli w końcu
mogliśmy ustalić główny kod : 0 (zero).
Wracamy teraz do początku: 0,
potem Bóg stworzył Adama, potem Ewę i mamy 0 i 0
i podzielił i mamy: 1 i 2,
potem było więcej Ew i Adamów i było: 1,1,1, i 2,2,2,.
Tam była osobowość, tu mamy systemową indywidualność i pojawiło się „0” czyli
każdy z nich nadawał swoje imię, swoją taką wartość. Ale oni się kochali. Nie było
SMSa – ja zdradzam, tylko kocham się z Zuzią.
Dlaczego to zostało zmienione, dlaczego pojawiły się łzy Boga ?
Mamy nagle wszystkich, którzy są w Edenie, a przecież do tego świata chcemy dążyć.
Dlatego jak ktoś nie zaliczył ostatniego rzędu w kinie i nie pojmie o co tu chodzi i nie
walczy o to, by go zaliczyć, to jest to ludzka pokraka i niech przestanie mówić o
rozwoju duchowym, mamy wszystkie zera. Jedynka to jest wartość umowna. W
Matrixie jest 0,1,0,1,0,1, bo to są indywidualności, czy osobowości, żeby wiedzieć, że
Ocean składa się z tych kropelek i mamy same zera. Tu nie istnieje zdrada tylko
jedność, a jedność nie może siebie zdradzić, czyli oszukać, wystąpić przeciwko
sobie, skoro jesteś mądry i w tym stanie jesteś. Musi przyjść jakaś pokraka, nazwijmy
to Szatan, wyłowić jedną czarną owcę, taką, która z lenistwa, za zaprzedania o
siebie nie dba, nienawidzi innych osób, jest wściekły, bo przez to że nie dba o
ciało fizyczne, że jest obleśny, zgryźliwy jako dusza itd., a duchowo jest odpychający,
że ludzie go omijają, on (szatan) go ściąga (tę pokrakę) i mówi: przedstawię ci nową
historię rodzaju ludzkiego, ale dopóki jesteś sam (kaszalocie) nie ma opowieści o
nowym Edenie. Musisz ściągnąć kogoś innego. Jak jest dwoje nowych ludzi, wtedy
może dopiero powstać dopiero teoria zła. Jak jest jeden nowy człowiek, tak jak był
Adam, nie ma poznania, nie ma tworzenia systemu. Sam dla siebie systemu nie
stworzysz, bo to jest psychoza, ale dwu to już jest system. Wtedy, jeden do drugiego
nadaje, zobacz jacy ci ludzie są wstrętni, kochają się, robią wspólne wycieczki… itd.
Te dwie osoby (kaszaloty), które nie dbały o to, by ludzie się cieszyli z ich obecności
tworzą nowy system. Do tego systemu wciągają następnych, pobudują kościoły,
pobudują wartości. Co upada z tych zerówek- jedna osoba, to jest to jedna
BOSKA ŁZA, wypada z cudownego systemu jeden człowiek.
Ostatni rząd w kinie tworzą duchowo-energetyczne łajzy, pokraki, które
zapomniały o tym, że mogą być cudowne, ale na przynależność do prawdziwych zer
duchowych trzeba sobie zasłużyć. Trzeba dbać o całą swoją istotę tak, żeby idąc do
innych wiedzieć, iż mają z tego radość, a to wymaga pracy. Ale mówią: gnojostwo
nie są tym zainteresowane, ukryją się pod maską iluzji, potem swoją obrzydliwą
naturę ujmą pod skrzydłami prawa moralnego, rozbudują tak system, że ci co są u
góry ogłupieją, potem wystarczy - bo to jest zło - przejąć władze, a zło od razu
przejmie władzę. Ktoś, kto żyje Edenem nie będzie wierzył, że takie coś mogło
powstać, u niego nie ma systemu. Więc jak ktoś mu mówi, idź, przynieś te kamienie,
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to do głowy mu nie przyjdzie, że buduje mury własnego więzienia, w które te
pasożyty go zamykają. Jak zamurują mu drzwi, powiedzą, tyś jest czymś wadliwym,
zdradzasz innych, kochasz się, masz nieprawidłowe pojęcie o świecie- tu jest raj. Tak
umiera idea Edenu i powstaje nowy Eden, ale w Edenie musi być dwoje ludzi, a
mamy ich więcej i oni to trzymają. Nasze zadanie polega na odwróceniu tego
procesu.
Jak jesteś w świetle jest dobrze, ale jak promieniujesz tym światłem,
to ten Eden jest zapisany w duchowym DNA, budzi się i przepromieniowuje
powoli innych ludzi. Ci ludzie nagle pozwalają sobie na to, by dostrzec
arytmetykę diabła i czasami z niej nie korzystać, by wrócić do prawdziwego
Zero. Bóg jest wszystkim - nawet systemowi o tym mówią, ale mówią dlatego, że są
głupi i tego nie pojmują, ale mówią prawdę.
Potem mamy dwa zera, te dwa zera się rozbudowują, trzeba do tego wrócić.
Więc czy zdrada istnieje, czy jest specyficznym układem norm, który pomaga
zgnojonym ludziom utrzymać system ? Jak kochasz prawdziwie, a nie egoistycznie, to
tak jak kochasz własne dziecko. Kupisz mu zabawki, inne rzeczy, żeby się bawiło, jak
widzisz jak to dziecko się cieszy, skacze, to serce z piersi niemal wyskoczy.
Więc jak reagujesz na zabawy swojego partnera ?
My, jak i inni, kochamy za coś - nie ma w nas kochania. Czasami, to jest już
największy upadek, kochamy kogoś za jego obecność, bo nie potrafimy w sobie
uruchomić tego stanu kochania i potrzebujemy drugiego po to, żeby to w sobie
utrzymać. Jak jestem głodny, szukam kogoś, kto ma piekarnię, albo na chleb potrafię
zarobić. Jak nie umiem utrzymać stanu kochania, wibracji, która mnie utrzymuje w
łączności ze świadomością, to szukam jakiejś ofiary, a jak dopadnę to jest kochanie.
To czemu kochanie znika jak ten ktoś się usuwa? To znaczy, że nie ma w tobie
kochania, tylko jest iluzja kochania.
Dlatego Góra wyraźnie podpowiada, że to co nazywamy kochaniem to jest
miłość, to jest stan, którego nie można ruszyć. Wszedłeś w miłość, zawsze jest
cudownie. To co my na skali sprawdzamy, to jest zawsze kochanie, miłość jest
między 9-tką i 10-tką. Jak ktoś tutaj wejdzie, nie wyjdzie z tego stanu. Jak wchodzisz
w stan prawdziwego kochania czyli miłości to wiesz, że możesz to utrzymać, to się
stało.
A wszystko jest coś za coś, nagle w tym ostatnim rzędzie w kinie pojmujesz,
że nie zależy ci wcale na szczęściu tego drugiego człowieka tylko na swoim
egoistycznym własnym. Więc kto ostatniego rzędu w kinie nie zaliczył, ten posługuje
się arytmetyką diabła i niech sobie to w końcu uświadomi.
Nauczmy się wysyłać te SMS-y, pomyślmy co zrobić, by doprowadzić w końcu
do tego, by ten kto je odbierze czuł to samo, wolność, którą zabierasz drugiemu
człowiekowi. Jaki to jest chwyt z Edenem i antyEdenem: jeśli stoisz z latarką i chcesz
wycelować w tym ostatnim rzędzie w oczy tego, kogo kochasz, to się zastanów kim
ty jesteś i skąd pochodzisz, bo żyjesz iluzją poprawności zgnojonego systemu. Jesteś
jego wyrazicielem, jesteś oprawcą tego, komu za chwile w oczy poświecisz, choć on
doświadcza radości, wolny człowiek, drugie dziecko Boże, na wysokim poziomie ty
sam. Samemu sobie będziesz świecił w oczy i na dodatek udawał, że tak jest, to jest
arytmetyka diabła. To fajna zabawa w SMS-y. Rozbudujemy sobie to i zobaczymy
później, jak zaczniemy myśleć nad wysłaniem wiadomości to problem będzie plus i
minus, to kto jest szczęśliwy i kto jest nieszczęśliwy ?
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Zamknięcie tego (tu jeszcze doszedł trzeci element tego – świat. To tak
naprawdę tutaj mówimy, na razie, dla umysłu, żeby to skojarzyć, ściągnęliśmy to do
naszej obecności, ale mamy tutaj też do czynienia z elementami, które są na
zewnątrz, z całym światem, a nawet sytuacjami. To też może wejść do rozgrywki jak
ktoś sobie na to pozwoli ).
„Całość się doświadcza w szczęściu i radości, więc gdzie jest zło? (gdy są
wszystkie zera, albo jedno zero główne, jeden element musi odpaść i wystąpić
przeciwko innym, zaburza jedność, staje się oddzieleniem, jak to pomieszanie
języków. Już teraz wiemy, że jeśli byśmy powstali w jednej gromadzie tu na Ziemi,
albo żebyśmy zostali ściągnięci w jednej gromadzie, musielibyśmy opisywać świat i
nasze stany tymi samymi słowami. UFO niezłą rozróbę tu zrobiło tworząc ludzkie
hybrydy. Poumieszczali ludzi w różne miejsca wyposażając ich w inne słowo. To
samo jest z systemem i różnymi innymi rzeczami).
Zło pojawia się wtedy, gdy choć jeden z elementów w całości wypada poza
obszar wspólnego doświadczenia i pociąga za sobą kolejną osobę (system nie
przestanie istnieć, dopóki będą dwie złe osoby - czyli trochę jest tu do zrobienia,
mamy bombę atomową albo miłość, obojętne co, ale świat trzeba zmienić. Są dwa
dobre rozwiązania, zło próbuje szantażować, bo są rozmowy na świecie, ludzie o tym
niewiele wiedzą, całość czyli budzący się- bo budzących się jest więcej, tak samo i
UFO tu w grę wchodzi, właśnie wojną nuklearną. Zakładają, że wykasują wszystkich,
a sami w bunkrach, przetrwają - to są tylko i wyłącznie ciała. To ci nie starają się być
dla innych użyteczni? (tylko z użyteczności inych korzystać). Co, poprzez zaniedbanie
własnych ciał i dusz doprowadza do tego, ze ludzie nie chcą doświadczać z nimi
współobecności? (ale to oni doprowadzili, że my nie jesteśmy temu winni, więc jak
stoi to nasze gorsze wcielenie w kinie i w oczy świeci, to pamiętajmy, że to jest
osoba odcięta od współodczuwania, od współobecności, to jest niebezpieczny
człowiek). By nie zostać na bok odsuniętym, a zarazem, by nic nie robić w sprawie
zaniedbań tworzą moralność, w której siebie za poprawnych widzą, a innych nie.
Wywołują w otwartych sercach, nie podejrzewających niczego ludzi konflikt
wewnętrzny (w Edenie podstęp nie istnieje tylko zaufanie. Właśnie podstępem tutaj
można doprowadzić do tego, że człowiek w Edenie mur sobie wybuduje sądząc, że to
zagroda dla bydła, a to jego osobiste więzienie), wciągają ich w swoje wizje i
pozyskują do siania tych idei, w których prawy człowiek zostaje zdyskredytowany i
ogrodzony, a zwyrodniały wyniesiony i panujący nad innymi. W ten sposób ludzkie
słabości zatriumfowały, duch padł, a Eden poszedł w zapomnienie stając się
religijnym mitem, mitycznym zabytkiem, który pewnie już dawno by rozsypał się w
proch. Nic bardziej mylnego. Eden to część duchowego DNA i zawsze może być w
człowieku odtworzony o ile ów będzie do tego żarliwie dążył, wbrew ośmieszeniu ze
strony tych, przekształcili w sobie Eden w kościelną intrygę.
Sprawdź w ilu % wyrażasz sobą prawo Edenu, a pojmiesz jak upadłym
jesteś duchowo człowiekiem. A skoro tak, to nie waż się mówić o duchowości tym,
którzy też o niej niewiele wiedzą (u nas jest jedna zasada, nie można mówić o tym,
czego nie doświadczyłeś, co najwyżej kiedy uczysz i są słowa, to najwyżej,
prawdopodobnie, słyszałem, może ci to pomoże, natomiast wszyscy co o tym mówią
są mocą i wiedzą jedyną, a podstaw nie rozumieją. Dopóki nie przeżyłeś, nie wiesz,
nie byłeś, nie gadasz tylko słuchasz” ).
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To jest tylko naprowadzenie. Wszystko pod to możemy podpiąć, byleśmy
właściwie to w sobie obudzili.
Możemy sprawdzić : ile % jest w nas Edenu, może antyEdenu,
ile arytmetyki diabła i to są łzy Boże,
czy też arytmetyki Boskiej,
i będziemy wszystko o sobie wiedzieć. Niektórzy tu przyjeżdżają, i dobrze, bo jest
szansa, ale posługują się cały czas diabelską arytmetyką i elementem, który tu jest
ukryty jest obłuda.
Jedyne o czym musimy pamiętać i to sobie sprawdzić ile % naszych
czynów, które mają świadczyć o tym, że jesteśmy dobrzy to jest iluzja, a tu
jest typowe, duchowe znieprawienie, czyli maska nałożona wobec siebie.
Ogólnie mówimy o obłudzie, czyli o tym co ludzie uważają, że jest czyste,
piękne, poprawne. To może służyć drugiemu człowiekowi, bo widzi, że dziewczyna w
błocie leży i podaje jej rękę, innej by nie podał, ale tę odwozi autem, bo wygląda
atrakcyjnie, to obłuda. On wykorzystuje kogoś, w tym wypadku człowieka i sytuację
dla własnej korzyści, tylko o tym tu mówimy. Średnia - tu – myśli: 70% obłuda, słów
80% ponad i czynów 40% to obłuda i na tej obłudzie buduje człowiek swój
wizerunek. Zwrócić na to uwagę, bo nie ma później pracy nad sobą. Taki człowiek
nie chce wejść w pokochanie, wybaczenie, bo by musiał zrezygnować z
przyzwyczajeń, z nieźle opanowanego mechanizmu, maszynami obłudy, z której cały
czas korzysta i nieźle się ma.
Ostatnio zaczęli dużo mówić (Góra) o poprawności ludzkiej, o wysiłku, by
należeć do społeczeństwa. To wysiłek trzeba włożyć w to, by inni cię zaakceptowali,
no ale zgnojeni ludzie robią odwrotnie, ty mi udowodnij to, że możesz przynależeć i
powie co masz zrobić (przynieś, wynieś, pozamiataj). Chodzi o to, by naprowadzać
ludzi na to, co się dzieje, żeby odczuli w jakiej iluzji swej doskonałości żyją i czym
naprawdę jest system, to jest zwyrodniałe pojęcie Edenu (mali chłopcy zabrali się do
naśladowania tego, co Bóg stworzył). Wystarczy odnaleźć się w pasmach duchowych,
by w świadomości ujrzeć jak naprawdę wygląda cała ta iluzja.
Z obszaru wyobraźni korzysta wszystko, co jest w człowieku pouruchamiane.
Wyobraźnia należy też do kreacji.
Kreację można podzielić obszary:
- obszar fizyczny – co pomachamy rękami, co przestawimy to jest tu kreacja, - obszar energetyczny, gdzie ciało egzystencjalne jest częścią duszy, bo ona też
jest ciałem energetycznym, zmienia rzeczywistość poprzez tworzenie sytuacji.
Sytuację zawsze tworzy się za pomocą wpływu na ruchome elementy, którymi są
ludzie, czyli jak żyję nienawiścią do kogoś, w rodzinie czy gdzie indziej, ta nienawiść
jako energia zmienia obiekt albo ugniata go pod kątem naszych potrzeb, przez co on
inaczej się zachowuje w życiu i podejmuje określone decyzje, tak tworzymy sytuacje.
Tą techniką posługuje się dwoje ludzi na bezludnej wyspie jak i całe miasto, które
żyje swoim życiem. Im większa moc do tworzenia tutaj struktur tym wyraźniej one są
widoczne. Jak mamy malutki cel na własnym podwórku, może się okazać, że cele te
zostaną zrealizowane. Np.: kupiliśmy gospodarstwo rolne i produktów nie
sprzedajemy tylko z tego żyjemy, mamy małe oszczędności czy zapomogę i to
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wystarcza nam na to, by mieć na opłaty i potrzebne zakupy, natomiast resztę sami
produkujemy. Na skali możemy sprawdzić czy utrzymanie tego stanu jest właściwe
czy nie. Ale jest pewien obszar, do którego tutaj wnikamy, który kontrolujemy
tworząc sytuacje, osób w tej rodzinie jest niewiele. Czasem może przyjść uderzenie,
jest korporacja, która przejmuje tereny. Można sprawdzać, na skalach, czy będą
dobre zbiory, czy nie będzie zarazy itd., ale może przyjść uderzenie siły wyższej,
która kładzie łapę na tym terenie, tym siłom możemy, niestety, nie sprostać. Dlatego
to sprawdzamy – ciśnienie jakie wywieramy na nasze tutaj cele. Ciało egzystencjalne,
tworząc sytuacje wywiera w tej strukturze przestrzennej odpowiednie ciśnienie. Jak
jesteś sam albo kilkoro ludzi, to nawet akt własności ziemi nie pomoże kiedy
przychodzi wielka korporacja, a zasila jej cele cała rzesza ludzi, którzy mają cel w
tym, żeby pieniądze tam się materializowały (w Rosji jak rząd coś chce zrobić, np.:
autostradę, wysiedlą całe wioski, nie zapewniając właściwych warunków ), przyszła
siła wyższa. My też musimy sprawdzać, jakie jest ciśnienie. Może się okazać, że jedna
osoba ma takie ciśnienie, że może przeciwstawić się całemu molochowi, ale na to
potrzeba czasu, to jest powolny wpływ na świadomość tych ludzi, czasem trzeba
dziesiątków lat. Twoja wielka moc powoli wpływa na innych, kształtuje ich, zmienia
światopogląd, podejście do tych spraw. Jak struktury przestrzenne są zbudowane na
poziomie 80 % to się staje.
Dusza ludzka przejawia się w tej Rzeczywistości za pomocą ciała fizycznego,
jest to kreacja na tym poziomie, ale tu potrafimy wpływać na Rzeczywistość tylko w
20%, tą swoja siłą. Dusza przejawia się też za pomocą ciała egzystencjalnego, które
tworzy struktury, taki plan po drugiej stronie. Te struktury są energetyczne. Jak
budzimy się w pasmach duchowych potrafimy dodać wartość energetyczną, wtedy
np.: 10% energetyki jest niczym wobec 10% pasm duchowych, które tu działają, bo
one są 4,5 krotnie silniejsze. Czyli jak się budzisz w Duchu to niby jesteś taki sam,
ale jesteś wielokrotnie silniejszy od tego, gdy byłeś energetyczny, twój wpływ na Rzść jest większy. Co nie oznacza, iż uporasz się z korporacją, ale pod ciebie będzie
podstawiona cała rodzina i cała przestrzeń. Tylko jaka siła duchowa cię wspiera? - bo
jeśli twój własny duch to OK., a jeśli, niestety, tamta siła i żyjesz w obłudzie albo
zacząłeś korzystać z PTP, to jest to uderzenie, to jest potężne i swoje cele osiągasz.
Sprawdzamy na skali: twój wpływ na Rzeczywistość,
na twoją Rz-ść, na twój obszar działania (w %), twojej przestrzeni
i aktywną zaradność życiową, która pokazuje co
potrafię, a czego nie, przeciętnie – 4,5 %. Taką aktywną zaradność życiową ma
człowiek- nie mówimy o całości wszechrzeczy, tylko o realizowaniu jego planów, 4,5
na 100 celów osiąga. Nie ma znaczenia jaki to cel (polityczny czy inny). Jeśli się
wahamy i nie potrafimy podjąć decyzji, wtedy struktury przestrzenne są tkane i
rozbudowywane albo niszczone. Jak żyję marzeniami to do końca nie wiem, czy żyję
tutaj tworzeniem Rzeczywistości już w pasmach duchowych, albo przy ich pomocy
czy też jest to fantazjowanie umysłu.
Dlatego tworzenie przyszłości jest zawsze związane z kreacją, tam właśnie w
kreacji, skala nr 2 między poziomem 139, a 159 jest to wyraźnie zaznaczone - jeśli
tutaj się odnajdziemy, ale w całości swojej istoty, nie na poz. fizycznym, to jest
niesamowita potęga i można wiele w życiu osiągnąć, choć czasami zmiany będą
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wymagać nawet dziesiątków lat. Ktoś, kto się tu odnalazł żyje celem, cierpliwość dla
niego nie istnieje, wiesz, że to się staje i do tego dążysz.
Natomiast na poziomie, fizycznym kreacja 80% czyli nawet na tym poziomie
nie do końca ludzie poprawnie funkcjonują, te 20% to choroby, niemożliwości itd. Na
poziomie energetycznym kreacja jest już 20%, na poziomie duchowym 1 %, takie
są parametry i każdy tu może sprawdzić co potrafi. Korzystamy z kreacji cały czas, na
poziomie fizycznym „urobię” Kowalskiego, żeby mi tę działkę sprzedał, kombinuję, jak
ustawiam to na poz. energetycznym to i energetyka czyli ciało egzystencjalne
zaczyna tu tworzyć strukturę.
Jak urabiam tę swoją przyszłość od pewnego czasu, to ta struktura już działa.
Jak poświęcę na to 1,2,3 m-ce to się to staje, częścią jego rzeczywistości, wchodzi w
jego strukturę przestrzenną czyli w obraz, plan, który będzie materializowany po
tamtej stronie Rzeczywistości i jak ja w odpowiednim czasie do niego pójdę, upiję, on
się zgodzi i do głowy mu nie przyjdzie, że on już był wykorzystywany,
podporządkowywany. Tak działa system, tak działają wszyscy, czy zło czy nie, knują
tutaj swój plan. Jak coś się przejawi w 80% zawsze się staje. Niemniej jak pojawiają
się wątpliwości, te struktury są budowane (wnikają w nie wątpliwości).
Trzeba to utrzymać w marzeniu czy stałym myśleniu, np.: budujemy dom, po
raz podjętej decyzji on musi stać, inaczej dom się chwieje.
Sprawdzamy wtedy osiąganie celów w tworzeniu struktur:
10-30% - chwieje się.
Żeby utrzymać cel musi być cały czas pielęgnowany. Ludzie źli, którzy
wykorzystaniem drugiego człowieka się sycą, cały czas myślą jak cię okraść,
wykorzystać, podejść itd., myślą o tym z radością. Czemu ludzie, którzy nie chcą
innych krzywdzić, tego modelu nie potrafią zastosować, to są prawa energetyczne.
Woda brudna czy czysta leje się, ciśnienie słupa jest tu decydujące. Żyję celem, nie
odpuszczam i cieszę się z tych efektów, które przyjdą (a ludzie nie potrafią
tego utrzymać i życie nie wychodzi – może chcę, może nie), wtedy przychodzą
podpowiedzi. Cały czas, choć my o tym nie wiemy, tworząc tę Rzeczywistość
korzystamy z kreacji. Na poziomie duchowym jest wątpliwa, natomiast my sami
jesteśmy ciągle tacy sami i do głowy nam nie przyjdzie, że korzystamy z tych trzech
obszarów (fizyczny, energetyczny i duchowy), bo obecności i świadomość mamy
scentrowaną w tym wymiarze.
Jak wstaję rano, to widzę tylko świat fizyczny, jak zamykam oczy widzę świat
fizyczny, ale zmieniam go energetycznie, są tu wizje, ale tym rządzi umysł i na skali
23 możemy odczytać na jakim poziomie kreacji jest to co robimy, 0-3
analiza, 4 umysł praktyczny, 2 to emocje plus analiza jakie będą z tego
korzyści, jak wchodzimy w wyższy świat energetyczny gdzie jest część pasm
duchowych, to my jesteśmy tacy sami, ale nasze podejście do świata duchowego się
zmienia, ponieważ nie jesteśmy typowo fizyczni, tylko już czysto energetyczni, gdzie
już zaczynamy dbać o drugiego człowieka wiedząc, że nie tylko możemy go
wykorzystać, ale też pomóc, tak, żeby ta maszyneria chodziła, to jest poziom
energetyczny. Po duchu tego nie ma, tam jest dbanie o całośc, o każdy element, tam
jest szacunek dla dzieł Bożych. Sprawdzić na jakim poziomie funkcjonujemy
non stop albo na jakim poziomie głębi (1-8). Jezus mógł być świadomy na
wszystkich poziomach głębi cały czas, świadomy i obecny w przestrzeni fizycznej,

Skrypt warsztatów autorskich Z.J. POPKO rok 2013 © www.popko.pl

431

energetycznej i duchowej. Człowiek tutaj (fizyczny) i tak korzysta z pasm
energetycznych i duchowych, mimo wszystko.
Cały plan zmiany Rzeczywistości odbywa się w tajne komorze zwanej wyobraźnią i
tutaj mamy wszystko. Tą wyobraźnią, tym procesem myślenia, tworzenia wizji i
obrazu steruje, mózg to jest jakby tylko miejsce gdzie są różne dane, obróbka
przebiega, właściwie to nawet nie, bo przez chemiczne i energetyczne łączenia on
ulega wpływowi albo umysłu, albo świadomości, albo jaźni - te trzy elementy sterują
myśleniem.
Jeśli jesteśmy scentrowani na poziomie fizycznym, umysł tylko steruje
wyobraźnią i to w malutkim fragmencie (wszystkie dane, wszystko to co wie) i
zakłada, że wszystko wie, bo wie wszystko z tego obszaru. Im głębszy człowiek, im
niższe wykształcenie tym „więcej wie” (powie wszystko wiem). Natomiast jak
posługujemy się świadomością, jej zakres jest większy, ona wie, że nie ma żadnej
szansy na zdobycie informacji. Powstaje tu dziwny mechanizm, bo tu się włącza
pierwszy raz intuicja energetyczna i inne zespoły, dzięki czemu czuję, że to, co robię
jest właściwe - choć nie wiem czemu. Jak ogarnąć całość, już na poziomie fizycznym?
trzeba zaliczyć połowę bibliotek świata, internet itd. Tu pojawia się coś innego, Góra
mówi: ruch przyczyny, kierunek tendencji, czujemy o co chodzi i nie wiemy
czemu podejmujemy określoną decyzję, dopiero potem okazuje się, że była
dobra, czujemy. Natomiast, gdy włączymy pasma duchowe pierwszy raz w
życiu odczytujemy to: nie co jest, nie co ma być - tylko co chcemy, żeby było.
Jak się włącza Duch ze swoją mocą, zmienia silnie Rzeczywistość. I choć nie ma
kogoś, czegoś na tej drodze, to tworzy się sytuacja, że to się pojawia. Czyli
odczytujemy to, co może być, jak utrzymamy stan, który jest podczas odczytów, ten,
w którym jesteśmy standardowo, który utrzymujemy w jakimś okresie, biorąc pod
uwagę 3-6 m-cy, ale wszystkie te elementy korzystają z wyobraźni i jak nie mamy
praktyki i nie sprawdzimy na skalach, do końca nie będziemy wiedzieć czy to są
rojenia umysłu i szansa utrzymania tej Rzeczywistości i osiągnięcia celów jest
mniejsza, czy już momentami się Świadomość włącza i szansa osiągnięcia sukcesów,
czyli wpływ na Rzeczywistość wzrasta czy też Jaźń - która ci mówi: przestań patrzeć
na bzdury, na to co jest, zażycz sobie, a się stanie.
Jezus mówił, temu kto ma dostęp do mocy, będzie dodane, a temu kto nie
ma, będzie odebrane to co ma - bo nie utrzyma. Ważne, byśmy podnieśli poziom
kreacji. Najprościej, najłatwiej odciąć się od tego, co jest stare - po co ciągnąć wóz
przeszłości i co chwila wspominać to co było? Jest to zmiana postawy.
Zaczynamy marzyć, ale marzeń nikt nie utrzyma i nie są to marzenia, jeśli
nie są włączone pasma duchowe. My mamy ten sam stan: czy ja sobie
ubzduram coś i roję - też już układam w umyśle, bo fantazjuję kiedy jest praktyczny
umysł włączony czy też Świadomość się włącza ze swoją wyobraźnią, a Jaźń z potęgą
i kształtowaniem Rzeczywistości, to wszystko to co tutaj jest, to jestem ciągle ja.
Siedzę i nawet nie wiem, że adrenalina idzie w moje mięśnie i co pół godziny potrafię
100 kg więcej podnieść, ale cały czas jestem taki sam. Bez radości, bez kochania
pasma duchowe nie są włączone, jak tylko wchodzą negatywne emocje, od razu
wypadamy z pasm duchowych. Jak wchodzimy w przeszłość to prawie natychmiast
też wypadamy z pasm duchowych, bo jak wchodzimy w przeszłość, to nie
przypominamy sobie tych, cudownych chwil - a tylko je mamy sobie przypominać,
wchodzi się w radosne chwile, kiedy coś umieliśmy zrobić, jak dzieci gdy patrzą jak
reagujemy na ich zachowania, wykorzystując innych, uczą ich troski, opieki itd. Ten

432

Skrypt warsztatów autorskich Z.J. POPKO rok 2013 © www.popko.pl

mechanizm trzeba odtworzyć (i genialną twórczość 3-4 latka). Do 7-mego roku życia
to zanika całkowicie jak nie jest to utrzymywane. Po to dzieci się kieruje do szkoły,
żeby je programować. Jak 5-latka dasz do szkoły to już masz policyjnego
syna, to policyjny obywatel.
W przyszłości dzieci najpierw będą przygotowywane do życia w społeczeństwie
(6,7 letnie), będzie nacisk stawiany na szkołę duchową.
Jak my włączamy myślenie o naszych celach, to musimy to utrzymać, tyle tylko, że
nie zdajemy sobie do końca sprawy jak uruchamiamy tę Rzeczywistość na poziomie
fizycznym, energetycznym i duchowym. Ponieważ energetycznej i duchowej
przestrzeni nie widzimy, musimy to sprawdzić na skalach:
w ilu % ten nasz cel jest już planem widocznym po drugiej stronie.
Skoro się fotografuje ludzkie myśli, po pół roku można sfotografować jakieś
wydarzenia, sny się fotografuje - a to są energie, więc i struktura tam jest, tylko to
są płynne struktury.
Ostatnio mówiliśmy o celu zaprzyszłym, jest to bardzo ważne. Skupimy
uwagę na celu pośrednim - zmarnujemy życie, dlatego się osiąga tylko część tego.
Zadbajmy o radość i kochanie, to jest fundament, żeby się świadomość
włączyła, bez tego się nie włączy.
Nie ma radości albo kochania, to są dokładnie te same stany, nie ma
ładowania duszy, sprawdź akumulator duszy i już wiesz, czy jest full energii, którą
możesz utrzymać, czy też nie - a potem celów nie ma. Problem w tym, że to jest stan
(radość i kochanie), którego się można nauczyć. Wtedy widzisz sytuację (tę trudną)
tak, by się w niej jak najlepiej odnaleźć.
Ten stan trzeba w sobie wyrobić przez sceny, ale trzeba mieć odwagę, te elementy
tu się uruchamia i też pracując nad nimi w scenach.
Nim przystąpimy do materializowania swojej przyszłości, uruchamiamy radość
i kochanie. Jak to uruchomimy, nie ma zaglądania w przeszłość (te sceny są już
zapisane, to po co tam wchodzić). Góra powiedziała, nie wchodzi się w niechcianą
przeszłość - bo odtworzysz te sceny, ta energetyka cię porywa i niszczy. A po co
masz wchodzić w tę chcianą przeszłość? (czyli w to coś, co było cudowne) jeśli jesteś
poprawny i umiesz ten stan utrzymać, to ty żyjesz cały czas nowym. Duch jest
działający, Duch jest tworzący, on non stop maluje choćby to było podobne, on nie
ma czasu na zaglądanie, nawet w najlepsze fragmenty, w przeszłość, ponieważ i tak
tworzy nowe. Przeszłość musi zniknąć raz na zawsze, bez względu na to w
jakiej formie. Doświadczamy tego, co jest tu i teraz. Jak sobie zdamy z tego
sprawę, nie mamy takiego obciążenia, to pomoże utrzymać energetykę i likwiduje
80% ograniczeń i trudności. Po to są sceny, po to są modlitwy, żeby wejść i prosić o
tłumaczenie, dzięki któremu najlepiej przeprogramujemy nasz umysł - bo to z nim na
początku walczymy. Czyli jak będziemy żyć od teraz do przyszłości to możemy żyć
tymi scenami nadając im taką energetykę, o którą nam chodzi. Tam jest radość ze
zwycięstwa, życie się układa. Nawet jak tu i teraz życie nie będzie takie kolorowe, to i
tak wiele się zmieni. Pamiętajmy o tym, że nie wszystko będzie wyglądać tak jak
chcemy, ale naprawdę się udaje. Ten nasz świat w Polsce nie jest jeszcze tak
otumaniony, żeby tu nie osiągnąć sukcesu, ale mówimy o sukcesach duchowych, o
tym odnalezieniu się, a do tego, okazuje się, władza i pieniądze nie są potrzebne.
Nagle człowiek zaczyna inaczej pojmować. Niektórzy nie chcą z tego zrezygnować.
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Podsumowując:
żyjemy tylko tym co ma być, odcinamy się od przeszłości i dbamy o
radość i kochanie, dzięki temu włącza się Świadomość.
Wtedy jak przychodzi umysłowy, to z umysłem sobie radzisz, on cię nie wciągnie w
pułapkę i nie będzie tu wojny. Wtedy pozostaje sprawdzenie, czy to co robimy ma
odpowiednie nasycenie, czy jest ta struktura, czy ta wizja w świecie energetycznym
jest coraz bardziej wyraźna (80% i staje się). Czasami jak jesteśmy za słabi, by coś
osiągnąć, ludzie się łączą dzięki czemu razem to robią. System tak działa, tworzą
struktury na doświadczanie życia, a te struktury na poziomie fizycznym wszystko
pięknie ustaliły (więzienia, szubienice itd.). W ramach tego systemu, (w Polsce) nam
się wydaje, że jesteśmy wolni, ale jak się przyjrzymy temu wszystkiemu w
arytmetyce diabła zrozumiemy, że to totalne zabijanie ludzkiej wolności.
Nawet pasy bezpieczeństwa to jest przyzwyczajenie do tego, że masz robić to,
co masz robić, jesteś robotem. Mamy mieć prawo do skorzystania z tego, a nie
musieć. Chcesz jechać 300 km/h i rozbić się, rozbij się, ale tak, by nie stanowić
zagrożenia dla innych. Masz prawo do własnego ciała, do własnego życia, a ludzie
tego nie rozumieją. Adam miał prawo do wszystkiego, nawet do własnej karmicznej
przyszłości i Bóg, poziom dobra – idź się niszcz, poznawaj. A jeden drugiemu to
odbiera, nie może tak być, ale to przyszłość. Z poziomu Świadomości wszystko
inaczej widzimy. Jak się otworzy Jaźń u kogoś, tam jest tylko tworzenie, nie ma
zastanawiania się nad tym, czy ktoś coś robi czy nie, tylko patrzy na jakieś elementy,
nie potrzebujesz ludzi, bo żyjesz celem. To jest tak silne, że wtedy, kiedy ci czegoś
potrzeba, zjawiają się ludzie, którzy pomagają ci przejść przez pewne etapy.
Średni poziom tutaj budzenia tych struktur odbywa się między 2-gim, a 3-cim
poziomem, pół emocji, które tobą rządzą, tobą kierują i pół analizy, jak to zrobić.
Wyglądamy jak ucywilizowana małpa. Jezus – pełna 10-tka. Wyższe pasma jeszcze
nie były włączone (bo to jest 12-stka), ale były w pełni duchowo obudzone i
działające czyli był świadomy tego wszystkiego i z tego poziomu przenikał całość. Po
przekroczeniu 9-tki Duch opanuje ciało, jest to tzw. zejście albo wewnętrzne
zstąpienie. Jeśli ktoś to zrobi, czyli zapanuje totalnie nad ciałem fizycznym to może
się zmaterializować.
Do biolokacji wystarczy wyższa energetyka czyli poziom 8, czyli w tym
wypadku nie byli w obu tych miejscach jednocześnie swoją obecnością i
świadomością, ale mogli się przenosić z jednego do drugiego, jakby tworząc - tu
znikał, tam się pojawiał, wtedy odnosili wrażenie, że jest on w dwóch miejscach
jednocześnie, ale to było niemożliwe. Jak Saint Germain jechał w karecie i się
wychylał to w tym czasie nie był w innej karecie, on przenosił się.
W książce „Mistrzowie Dalekiego Wschodu” opisane były dwa rodzaje istot, na
niższym i wyższym poziomie doskonałości. Tutaj ani analityczny umysł ani emocje nie
istniały, nie miały do nich dostępu, mogli je włączać jak chcieli - ale po co?
Mogli wpływać i wyłączać emocje w ciągu sekund. Będą nas wstawiać w te
sceny, byśmy zrozumieli to czego nie pojmujemy - to wówczas się wchodzi
do Świątyni Serca i prosi o sceny.
Wiemy już jak sprawdzać, czy to do czego dążymy będzie realizowane czy też
nie. To nie wymaga pracy. Jak masz cel, a sobie go ustawisz, idź się bawić.
Przy wspomaganiu się alkoholem sprawdzać czy ciało fizyczne jest
przygotowane, by to udźwignąć.
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Zatracić się w wewnętrznej zabawie, w hobby, w twórczości, w tym co nas
kręci, to choć niby zapominamy o przyszłości, o tym co jest (żeby zdobyć pieniądze
na chleb itd. ), to mimo wszystko dużo więcej osiągniemy, bo nie ograniczamy woli i
działania ciału egzystencjalnemu, które wtedy przystępuje do działania. Sprawdzić
na skali czy ono zaczyna cele realizować, czy przejęło część tych rzeczy i
ono wtedy tworzy sytuacje, w których to jest. Jak się dba o radość, tworzą
się sytuacje, które kształtują Rzeczywistość tak jak chcemy (o co nam
chodzi). Najpoważniejszym błędem jest myślenie o tym, jak to zrobić,
wtedy nie jestem w radości, jestem w napięciu i to co było wczoraj, jest i dziś, a
wczoraj to było wcześniej itd. I jak wchodzimy w świat wyobraźni, w tę kraine
cudownych podpowiedzi, to pamiętajmy, że tylko jak jest poziom duchowy, od 9-tki
w górę, jest właściwą podpowiedzią, niżej zakres działania tych naszych
wewnętrznych sił jest dużo mniejszy. Z krainy wyobraźni idzie tłumaczenie, co należy
zrobić, żeby nam się udało, co należy zrobić w życiu, żeby się zmienić, piękny świat.
Ale jak ktoś tu gra w życiowe cwaniactwo, ten się nie potrafi tam odnaleźć, bo nawet
tam wchodzi jako półbóg, jako manifestacja mocy jako cud do podziwiania, a nie
ktoś, kto chce z innymi być, zasłużyć na to. Jak tam wchodzimy, z poziomu dziecka bo takimi jesteśmy (małe dzieci też grają: jeden chce być Napoleonem itd.) to jest to
najlepszy sposób, bo wtedy uaktywniają się w nas te stany, które nie znają
ograniczeń. Tylko sprawdzić w jakim wieku pojawiły się w nas ograniczenia w
tworzeniu i zejść poniżej tego wieku, albo pozwolić sobie na to, by te stany zostały
odtworzone. Natomiast jak do krainy marzeń wejdziemy jako dorośli, to wejdziemy
ze wszystkimi ograniczeniami, które w nas zostały ukształtowane i nie jest to
ciekawe, rządzi wtedy umysł.
Sprawdzić:
- na jakim poziomie tam byliśmy,
- jaki poziom kreacji jest uruchomiony,
- jaka jest siła naszego działania,
- jakie ciśnienie energetyczne przez tworzoną strukturę
zostaje wytworzone.
Samo ciśnienie nic nie znaczy jak struktury nie ma, oprócz ciśnienia
energetycznego musi być stworzona struktura. Ciśnienie jest np. 120, ale w
środku, nie ma dróg, ścieżek losu aktywnych, które te wody mocy napuszczą,
struktura jeszcze musi być.
Jak jest struktura i ona jest utrzymywana, jak jest moc to wszystko się staje,
byle nie rezygnować z celu, chyba, że naprawdę chcemy cel zmienić.
Jak szukasz w drugim człowieku tego, czego w tobie nie ma,
popełniasz błąd!
Pamiętaj człowieku o tym: rodzina ci nie będzie funkcjonować, bo
nie będziesz poprawny w rodzinie, na drugiego będziesz zrzucał robotę,
natomiast jak wszystko w tobie jest, zawsze ci będzie dobrze.
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Wejdziemy technicznie w modlitwę, do krainy krasnoludów, może, żeby
poodbierać przekazy stamtąd. Włączyć swoją wyobraźnię, na początku sobie
wyobrazić itd.
Najlepsi uczniowie Jezusa w modlitwach wchodzili w świat energetyczny. Biblia
o nich mówi „święci” - ale święci kościelni. Jan wchodził od 9-10 i stąd są jego
objawienia. A my potrafimy wchodzić w 12-stkę w rozszerzeniu do 16-stki. Jezus
ściągał info z Góry, odnajdywał te drogi, ale naprawdę oprócz tej wielkiej
duchowości, gdy mówimy o życiu, to wtedy jeszcze nie było takiej informatycznej
cywilizacji, takiej wiedzy jak dzisiaj. Jego podstawy do zrozumienia tego wszystkiego
były dożo uboższe niż nasze. Natomiast ujmował to wszystko z lotu ptaka. My wiemy
dużo więcej o tych podstawach niż On, ale to były takie czasy, ten obszar wiedzy był
ubogi. Dlatego nam jest łatwiej. System wprawdzie ma większe możliwość, ale póki
co możemy się poprawnie w tym wszystkim się odnaleźć. To, co się mówi o Jego
uczniach, to kupa nieprawdy. To byli rasowi ezoterycy, tam gdzie wiało, tam szli, tam
leciała mamona. Z Marią Magdaleną był 3 lata, ale dzieci miał z kimś innym.
Jezus nie dążył do zmiany, On chciał tylko ustawić świat po tym swoim przybyciu,
pozmieniać energetykę i to zrobił - z całą swoją mocą, jak odchodził, nie robił tego
co mógł.
Modlitwa 1 – modlitwa robocza – skrót :
Pozwalamy, by wszystko się ustawiło, by czyszczenie szło na różne poziomy.
Energia, która to wszystko robiła, czyli szła w jednym kierunku, czyściła, ustawiła
teraz. Pierwszy raz dochodzi do tego samego poziomu i zawraca w drugą stronę. Tak
jakby leciała do początku poczęcia się Istoty Ludzkiej. Na poziomie fizycznym widać
noworodka, na poziomie duszy widać chmurę, to energetyczny, zestrojony organizm,
w którym jakby nic nie jest jeszcze zapisane, dopiero potem wyświetla wewnętrzny
obraz. Jak chmura nie ma zapisu, to jest tylko chmurą, jak już ma jakieś
doświadczenia na poziomie fizycznym, to wyświetla obraz człowieka, ona staje się
ekranem czyli ma zapis indywidualności. Ten zapis indywidualności oznacza pewne
patrzenie na świat, sposób reagowania itd. Ten obraz jest tylko dla człowieka
fizycznego, bo jak 2 chmury się spotykają to jego nie potrzebują, jest inny sposób
komunikacji. I tak jedna o drugiej wszystko wie, na jakich słabościach poległa, jakie
zalety są eksponowane i będą sprzyjały jej rozwojowi. Na poziomie Ducha jest nic.
Teraz jest punkt poczęcia istoty duchowej, a tu jest nic. Rozszerzają się wibracje,
dźwięki niczym sonar i tworzą się półokręgi, które są drgającymi przestrzeniami.
Duch przenika sobą wszystko, jednocześnie odnajdując się wibracyjnie, rezonując z
elementami w różny sposób. Tu znak Omegi ma dwa środki, między ciałem, a duszą
oraz między duszą, a ciałem duchowym. Ten podwójny znak omegi zaczyna
przypominać nici DNA, na dodatek włączają się inne nasze powłoki, elementy i DNA
się wydłuża.
Cała obsługa ciała fizycznego, to co jest, co miało być i to co może być jest tu
zapisane. Tak samo w duszy i w Duchu to co miało być, co może być, cała instrukcja,
czyli mamy dojście do kartoteki każdego człowieka (jak wchodzimy). W przyszłości
tak będzie, żaden system nie będzie mógł utajnić danych, bo system jest po to, by
wszyscy o wszystkim wiedzieli. Wchodzisz i od razu wiesz o człowieku wszystko.
Wtedy, gdy szukamy jedności z drugim człowiekiem takie informacyjne
naprowadzenie może pozwolić łatwiej odczuć człowieka, zrealizować swoją potrzebę.
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To DNA, jest taką jedną, wielką kartoteką. Pokazują jak to leci, szyfry, ale te szyfry
prowadzą do zapisu, bo tam jest zapis tego, jako kto zostaliśmy powołani. Ten zapis,
pokazują, to światło, które zeszło potężną falą do Edenu, do miejsca sprawczego.
Schodzi potęga tylko nie zapisana, ale wiedząca wszystko. Jak ona włącza się w Syna
Bożego, czy w Adama, czy w Ewę to tam jest zapis, tak jak Bóg sobie wyobraża
doświadczenie, życie tego dziecka. Bóg przygotował cały pokój zabaw i obserwuje co
Jego dziecko najbardziej zainteresuje, którą drogą będzie szło - tu wolny wybór.
Istota Boska zatracić się nie może, czy potracone zostaną ciała, czy przeklęte dusze i
wiekuiście cierpiące, czy Duch nawet odcięty - nie ma to znaczenia dla dziecka
Bożego, bo Syn Boży jest u Góry i jak doświadcza jako dziecko Boże, to ma Ducha,
dusze i ciało fizyczne, natomiast Syn Boży jest wieczny i doświadcza życia, więc Bóg
się nie boi, patrzy co Jego dziecko lubi, jest zadowolony, bo tu nic zepsutym być nie
może, to jest tylko lekcja, doskonalenie się, to jest kreacja czyli sposób tworzenia
nowego albo ze znanych elementów, inaczej poukładanego czyli kreacja w
stwarzaniu i kreacja w tworzeniu.
Inaczej to wygląda w przypadku ciała, które ginie po krótkim okresie
używalności, duszy, która jak sprzeniewierzy się Prawu, idzie na zatracenie - gorzej
jak przez wieki jest wykorzystywana przez siły ciemności. Nie jest to wesołe też w
przypadku Ducha, którego cierpienie duchowe jest bardzo długie, ale też jego
pierwotna doskonałość, zapisana w DNA jest znacznie wyższa niż duszy i ciała
fizycznego. Ktoś, kto się od dziecka Bożego w sobie odetnie, na początku od Ducha bo dusza i ciało fizyczne są najmniej trwałe - idzie na zatracenie.
Jak się tu zdegradujemy i trafimy poniżej tego świata, to tam powstaje
martwy stan, a z niego niemal żaden Duch nie chce takiej duszy wyrwać, więc pada
ona łupem ciemności. Coście czynili, będzie i wam czynione, ale po tysiąckroć
dotkliwiej.
Ale jak my dążymy do Ducha i się w Duchu obudzimy, wtedy on zstępuje i
wszystko przenika.
Pozwólmy sobie na to, by te pasma u góry nas przeniknęły - tam na samym początku
drogi, to jest tak jakby na każdego z nas patrzyło dziecko Boże, to które jest w
PozaRzeczywistości - pierwszy raz jest taki kontakt i ono na nas patrzy. Ono wie, że
jesteśmy jego rozwijającą się cząstką i powrócimy do niego, będziemy nim, o ile tak
wysoko się wzniesiemy. Tu jest sygnał, byśmy prosili dziecko Boże, by nas wzmocniło
swoją wibracją, by zechciało tutaj obudzić się. By to było możliwe, muszą być
utorowane kanały, czyli łańcuch DNA musi się wznieść aż do poziomu zapisów.
Kto z nas ma odwagę - ale to jest wtedy przejęcie przez Siły Wyższe - kierować się
jakimś duchowym kodeksem, duchową poprawnością, zabezpieczeniami, pozwolić
sobie na to, by zrobiły jak najwięcej, by móc się obudzić tutaj w nas, na niższym
poziomie. Niech naszym celem jest, by ten świat stał się Edenem i by była wielka
radość ludzi, by nikt nie spotkał się z ludzką agresją i by innych nie absorbować
swoją osobą. Niech ta Siła Wyższa zrobi wszystko, by ten cel został osiągnięty.
Trzeba iść do przodu, a tym, przodem jest jedność z drugim człowiekiem,
stworzenie cywilizacji, w której radośnie dodajemy swoją wartość, tak, aby innym
było z nami lepiej, zasługiwanie na ich szacunek.
Każdy żyje swoim celem. Jak przedstawimy nie swój cel, nie będzie takiego
wsparcia, niech każdy mówi o swoim celu. Pod tym kątem będą ustawiać ścieżki losu.
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Pokazują zapis DNA, to jest tak, jakby ścieżki losu też były zapisem DNA (zapis
DNA ciała przestrzennego, pajęcza sieć). Pozwalamy na to, by to spłynęło z Góry i to
bardziej aktywizowało.
To wszystko przy współpracy, współtworzeniu, a nie rozdzieleniu.
Mówią: pamiętaj, matka to nie wróg. Niech dokonują zapisów, niech nas przestawiają
pod kątem naszych celów.
Wyłączmy analizę, bo ona jest na poziomie umysłu złudna w stosunku do tego, co tu
zachodzi.
Rana zadana Jezusowi, gdyby była zadana, to nie ku przyniesieniu cierpienia,
tylko ograniczenia cierpienia. To samo jest w życiu. Pewne rzeczy tutaj, które mogą
być niewłaściwie przez nas odczytane, będą służyły temu, by nam było łatwiej,
zniknie pewna zażyłość, pewne związki z ludźmi, ale to będzie służyło wyprostowaniu
ścieżek losu. Mnóstwo rzeczy w naszym życiu, o ile pozwolimy na działanie woli
Boskiej, czyli tu dziecka Bożego, będzie pozornie wyglądało jako sytuacje, akty
niekorzystne, w rzeczywistości powstaną one, przy pomocy ludzi, po to, by było nam
później lepiej. Mówią: nauczcie się właściwie wszystko odczytywać. Właściwie
odczytujemy zdarzenia życiowe, często próbujemy uniknąć czegoś, co jest korzystnie
przebudowujące, a my chcemy to z drogi usunąć i dlatego spotykamy się z odczytem
„brak przychylności” o ile odczytujemy z poziomu duchowego. Odczytywać mamy z
poziomu duchowego, żeby właściwie odnaleźć się w całości.
Sprawdzić: gdzie i w jakim obszarze nam życie przeprogramowano.
Mówią do Zbyszka: to ty będziesz się starał, a jak osiągniesz cel to wtedy
zniknij, wtedy się rozprosz, jak chcesz.
Pokazują, jak człowiek korzysta z tych pasm, jak to się wszystko stanie, jak
zapis struktur przestrzennych będzie w pełni otwarty czyli szyfry, DNA się
zaktywizują, to człowiek będzie z góry patrzył na wszystko co się dzieje. Będzie
widzieć się te małe zagubione zło - ale z góry. Postrzeganie świata znacznie się
zmieni.
Będziemy mieć kontakt braterski z innymi o takim samym poziomie wibracji,
nie będziemy sami. Będziemy żyć prawdziwym życiem, choć nie będzie ono
postrzegalne dla innych. Tak żył Jezus. Jak wejdziemy w ten stan, taka ręka takiej
Istoty jaką On był za życia na poziomie fizycznym, będzie ku nam wyciągnięta.
Odejdą od nas ci, którzy nigdy poprawnie przy nas nie byli. Pokazują te Istoty
duchowe i ty, jak się tu obudzisz, co rusz będziesz mógł wyciągnąć ręce do góry i
ściągnąć dary, światło i tysiące prezentów, ale tych prezentów nikt nie zobaczy, nie
sięgnie po nie, ponieważ dary duchowe są dla ludzi na dole bezwartościowe.
Natomiast jak pozwolisz, by cię przeniknęły odczujesz słodycz życia, zachętę
do działania, radość, zadowolenie z tego, że jesteś, że otworzyły mi się wrota do
świata duchowego, że będziesz mógł wejść do Edenu, do Szambami, która była tym
samym itd., wejść do miejsca, które jest twoim duchowym domem.
Gdy na poziomie Jaźni chcemy wejść do Edenu, to możemy tam ujrzeć pustkę,
ponieważ pierwszy poziom Edenu wypełniony jest istotami, które pochodzą z tej
planety, a tu jakby jeszcze nikogo nie było. Pokazują Zeusa, siedzi na tronie, oczy ma
zamknięte. To Jego Kreacja, cały Eden jest kreacją Boga pierwszego rzędu.
Wypełniony jest wizją tego co ma być. On, a Eden to jedno i to samo. On ma to w
głowie i tym będzie promieniował w dół. Można iść do Niego i poprosić, by nasączał
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nas własną wizją. Zobaczymy, jaki jest nasz cel i jaka będzie podpowiedź, co do
tego, by ów cel lepiej zrealizować.
Odkryć swoją największą czystość, bo tylko w ten sposób można się do Zeusa
zbliżyć i przy totalnej uczciwości i o coś Go prosić. Zeus to forma nazwy, to
manifestacja typowo osobowa Czegoś Nadduchowego.
Każdy wchodzi w swoje doświadczenie, jak swój cel osiągnąć, jakie zmiany
będziemy postrzegać i jak nie przegapić tych zmian, byśmy te zmiany wprowadzili i
utrzymali.
Misja to cel pierwotny. Misja to jest przywrócenie tego, co miało być.
Mówią, by nie dać się złapać w pułapkę czasu i przestrzeni i przestać
dawać się obarczać nie swoimi problemami (zająć się tym co mamy robić,
a reszta sama się ułoży).
Jak umysł przyjmie nowe widząc cud, wtedy człowiek może zerwać kajdany
(lewitowanie, chodzenie po wodzie).
Jak działa misja, a w tej misji mamy być sportowcem to mięśnie zaczynają się
rozwijać, stawy utwardzać (pokazują).
Ponieważ elementem naszej misji czyli, by żyć godnie jest obudzenie się w
prawdziwym człowieku, a prawdziwy człowiek lewituje, chodzi po wodzie i uzdrawia,
to te elementy i tak będą uruchomione, bo takim kiedyś normalnie był człowiek. To
będą aktywizować. Człowiek może, wiedząc, że żyje celem - więc jeśli uzdrawianie,
szczęście ludzi jest tym celem to możesz wyciągnąć rękę i uruchomić całą moc. To
ustawianie celów płynie ze strony dziecka Bożego, więc Ono w tym uczestniczy, to
powiedzieć zwyczajnie, skoro taki jest cel, abym był prawdziwym człowiekiem, to
prawdziwy człowiek umie to robić, uzdrawiam cię i już wchodzą pasma dziecka
Bożego, ponieważ to też jest jego cel. I staje się cud, uzdrawianie jest znacznie
większe.
Tu informacje są po to, by ułatwić bycie w jedności, nie ma tajemnic, wiedza
jest dostępna każdemu.
Cały czas lecą ustawienia przestrzeni, to tak jakby nasze ciało przestrzenne,
egzystencjalne się teraz modliło. My pójdziemy na obiad, ale nasze ciało
egzystencjalne zmaterializuje się niczym kopia duszy i ono będzie się stale w tym
stanie modlitewnym ciągle budować, odzyskiwać utracone, zabrane nam moce. To
DNA cały czas będzie odtworzone, a ono będzie (w przenośni) klęczeć i utrzymywać
w skupieniu cały ten proces, czyli będzie dbać o to, by nic nie zakłóciło tych
procesów. Tu chodzi o misję, o cele i tym nasiąka Ciało Egzystencjalne tak jakby
zyskiwało nowe moce, nowe uprawnienia, nowe możliwości.
Sprawdźmy, w ilu % to co zrobiliśmy jest zgodne z misją.
Koniec modlitwy
Oni mówią o celach, jak próbujesz wmówić sobie, że masz inny cel, to go nie
złapiesz (w tym sprawdzaniu). Poza tym jak zrealizujesz to, co cię teraz męczy, to
otworzysz się później na następne.
Okazuje się, że zaczęły powstawać nici (przód klatki piersiowej), z serca.
Zablokowanie czakramów z przodu było pod kątem uaktywnienia tych nici. Nici są
energetyczne i duchowe – białe. Nici energetyczne są do poziomu 16-stego i koniec,
dlatego jest tu pewne ograniczenie. Natomiast nici duchowe się tworzą i one idą od
poziomu 16-stego, są białe. One się tworzą, aktywność ich jeszcze jest zerowa, ale
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zaczną się aktywizować, to takie budzenie. Oni pokazali też, to jest takie jakby
zstąpienie Ducha czyli budzenie się na poziomie duchowym. Od nici duchowych
zależy fruwanie - może dlatego Ojca pokazują jako orła.
Jest blok, wszyscy są za szybą, nie chcemy wchodzić w relacje z innymi. Nie
można zastosować takiej blokady z przodu na osoby, które mają nieprzepracowane
pewne rzeczy, bo to by ich zubożało.
Jak się otwierają nici duchowe i pojawia się cel, nagle o wiele bardziej wzrasta
szansa na jego zrealizowanie i zakres. Jezus miał podstawową średnicę
działania 700 km, powyżej do 1.000 trochę to słabło. Gdyby chciał dalej
działać, musiał by tam stworzyć środowisko duchowe. Dzisiaj Jasną Płaszczyznę
wprowadzasz, w przenośni, bo i promień się wstawia i masz środowisko duchowe,
dzięki czemu wszystko może być utrzymane w tym działaniu, bo jeśli nie, ciemni
mogli by też działania naruszać.
Jest wyższa półka wewnętrznego odczuwania, jak zaczynasz czuć, że ty jesteś
celem to jest OK. Na razie to jest pustosłowie, możemy gadać, ale do końca nie
rozumiemy. Przy działaniu Oni powiedzieli: pamiętaj, że ty jesteś bronią, a nie
artefakty - to są tylko narzędzia, dzięki którym działasz. Nagle jest takie
przestawienie umysłu, łapiesz, że to od ciebie zależy i wydajesz te dyspozycje i
oddajesz też moc artefaktom. Czyli choć ty jesteś tym 61-szym artefaktem
zawierzasz, że urządzenia te zostały specyficznie przygotowane (uruchamiam je),
chociaż to i tak w tobie poświęcić pół życia, po co, działaj i koniec. Jak coś jest
doskonałe nie można tego popsuć.
- Przy działaniu czuję się, że moc Boska jest.
- Modlitwa jest techniką, tam można się zamknąć, żyć.
- Wzrósł średni wpływ na życie z 10 do 30 %. Ale pasma duchowe ma budzone 5-9
osób i ich tyczą się blokady czakramów. Widzimy, że jak coś jest nie przerobione,
to ty tylko zaszkodziło, więc trzeba poczekać. Czasem zależy to od razu (w 90 %).
Ludzie wiele wcieleń potrzebują na to, żeby te cechy się ustawiły i te
przemiany rozłożone w czasie, właściwie są nie odczuwane, nie czuje się. Natomiast
przy tym skomasowaniu nasilenie rośnie - u Jezusa to leciało 5-krotnie szybciej (było
mu ciężko). Musiał żarliwie, intensywnie prosić o zmiany i znosić.
Kiedyś mówili o DNA przestrzennym i te zmiany tego DNA się tyczą, to jest
budzone, aktywowane. 13-sty promień powoli zaczął działać. Trzeba się nauczyć
duchowo chodzić, a potem duchowo działać, to dopiero początek lekcji, a poza tym
każdy to zdaje przed samym sobą.
Pokazują, by egzystencjalnie umrzeć - czyli zachowujemy siebie dzisiaj czyli
będziemy tacy, jacy jesteśmy, ale będziemy wchodzić we własną przestrzeń taką,
którą wybuch bomby atomowej zniszczył. Czyli, byliśmy w podróży kosmicznej, w
tym czasie na powierzchni ziemi wszystko padło, potem trzeba to reanimować.
Lądujemy i będziemy przyglądać się temu co zostało. Wszystko jest jak było, tylko
martwe. Nas nie ma, a struktury zostały. Chodzi o to, by przyjrzeć się własnej
egzystencji, bo można rozpoznać elementy, które są wadliwe, niepoprawnie
funkcjonują, albo które w ogóle nie powinny zaistnieć w naszej przestrzeni,
przyjrzenie się temu, jak wszystko wygląda. Mogą to być barwy, odczucia, da się to
rozpoznać, może przemieniać.
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Tak jak reanimowaliśmy ciało fizyczne, ciało duszebne, Wola, Odwaga itd.,
przychodzi czas na Ciało Egzystencjalne i przestrzeń. Ale jak chcemy mieć Mercedesa
uczciwie zarobionego, to trzeba wiedzieć, gdzie on już stał.
Modlitwa 2 – Umowna przestrzeń – skrót :
Kolejność słów ma znaczenie. Umowna tzn., że założenie zostało przyjęte, ale
może zyskać zmienione. Jednakże wtedy, kiedy przestrzeń i pewne jej struktury mówimy o przestrzeni strukturalnej, to nie o ciele egzystencjalnym, jak to powstaje,
to samej przestrzeni się nie zmienia, natomiast elementy w tej przestrzeni można
wyłączyć. To dlatego mamy się temu przyglądać. Jak tu się okazuje, popełnialiśmy
podstawowy błąd, jak tknęliśmy naszą Rzeczywistość w środku głowy, w marzeniach
czy też w fantazjowaniu, albo w rojeniu umysłu kiedy człowiek sobie nie radzi, kiedy
ustawiliśmy naszą przyszłość, kiedy myślimy o tym jak co ma wyglądać i tę
układankę cały czas zmienialiśmy, popełnialiśmy błąd. Traciliśmy mnóstwo energii
niepotrzebnie. Pokazują: masz piasek w piaskownicy i budujesz zamek z piasku.
Drobinki z piasku nie osypują się, jak cegiełki dopasowuje się je, tworzy - jakby samo
wiedziało o co chodzi. My często robiliśmy tak: zbudowaliśmy naszą przyszłość w
naszej głowie, byli tu ludzie, przedmioty, przestrzenie fizyczne itd., wchodziliśmy w
układ zależności, a jak coś nam nie pasowało, to kasowaliśmy to wszystko i od nowa
zaczynaliśmy budować. To jest podstawowy błąd naszego myślenia. Tracimy czas.
Nasza moc, to wszystko co zaczęła przygotowywać, niszczy i od początku zaczynając
pracę przyzwyczaja się do stałego mechanizmu, bo sądzi, że zasadniczym elementem
tego wszystkiego jest budowanie, rujnowanie, budowanie, rysowanie… Tak, że
pewnego dnia masz właściwie rozwiązanie, a ona czuje lęk, bo stara ci się pomóc,
czuje lekkie zachwianie, już rujnuje i pociąga za sobą ten stan. Ponieważ czujesz,
wszystko pada, zniechęcasz się. Czyli przez to nasze błędne przyzwyczajenia, by
ciągle od nowa planować tę rzecz i kończyć i znów zaczynać, doprowadziliśmy do
tego, że moc jak w obłędzie to właśnie robi, z przyzwyczajenia, z rozpędu. Pokazują,
zbudowałeś i to ma być, ale jak pewne elementy ci się nie podobają, wyłącz je, ale
reszty zamku (budowli) nie niszcz. Zbudowałeś domy, masz działkę, auto, ludzi z
którymi jesteś w kontaktach, gdzieś są zaburzenia, są jacyś ludzie, choćby twoi
najbliżsi, wyłącz ich energetyczny wpływ na twoją postawę, na to jaki jesteś.
Załóżmy, że mamy nieudane relacje z partnerem, ale człowiek, który
przyzwyczaił się do tworzenia i burzenia wszystkiego w kółko, chce odejść od
rodziny, tymczasem można wyłączyć tego partnera i wszystko dalej poprawnie
funkcjonuje, on traci jakby prawo głosu, nie ma wtedy energetycznego, a więc i
emocjonalnego i urokliwego (a więc odwzorowania jego pól energetycznych psychiki
w nas) nie ma już takiego wpływu, maleje to znaczenie i utrzymujesz to co jest. Na
dodatek korzystasz z tych elementów jego mocy, które też utrzymują podobne
fragmenty budowli jak u ciebie, on też chce mieć dom, nie chce sprzedać auta itd. Te
elementy od niego wykorzystujesz do utrzymania własnej struktury, dzięki czemu
część swojej mocy możesz przeznaczyć na następne działania.
Musimy wejść jakby w przestrzeń, tak jakbyśmy byli duszami, które umarły,
jakby na innej planecie. Tutaj każdy z nas rozpozna to, co jest wadliwe, co trzeba
wyłączyć, by nie miało na nas wpływu, pociągnięciem ręki coś wymazać. To jest, ale
nieaktywne. Element wzrokowy może być, ale traci wpływ na tworzenie naszej
struktury. Pokazują kobietę, ona nie ma udanego życia rodzinnego, starcia z
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partnerem uznaje za dramat, ale mają wspólny dom, znajomości itd. z tego się nie
rezygnuje (mówią), i … wyłącz partnera. Nagle okaże się, że można spokojnie żyć, że
wszystko jest cudowne, a potrzeby można realizować w inny jeszcze sposób,
stworzyć przestrzeń osobistą.
Góra zawsze wskazuje by odzyskać pełne odnalezienie się w rodzinie, mimo
różnych trudności. Można je wymazać, zdezaktualizować ten element w starym
sposobie reagowania, a to oznaczać może możliwość wprowadzenia nowego sposobu
reagowania. Mamy moc śmierci i moc życia. Dezaktualizujesz stary i wprowadzasz
nowy program, wymazujesz chłopa tyrana i wprowadzasz tego, który powinien być,
troskliwy, dbający itd. Ten model wdrukuj, to działanie z poziomu duchowego, a na
pewno będzie to na niego oddziaływać i tylko na tym poziomie będzie pełna twoja
komunikacja z nim. Jest to forma ustawień przestrzennych (dopasowanie
aktora do sceny ).
Dziś stajemy się reżyserami swojej własnej przyszłości. Wejdziemy na scenę
swojego życia, przyjrzymy się elementom, trzeba odkryć, które są niepoprawne,
elementy żywe i martwe, bo krzesło też może kojarzyć się z tym, co niewłaściwe,
albo, choć o tym nie wiemy, będzie ono powodem ułamania, wymażmy, usuńmy. To
jakby przeorganizowanie całego swojego dotychczasowego życia. Tylko pamiętać o
tym, my jesteśmy martwi, bo jak będziemy wchodzić, chwyci nas w pułapkę uczucie
do chłopa, przywiązanie do ściany, garów itd. i te rzeczy zaczną z nami wchodzić w
interesy i nie będziemy wtedy mogli dokonać swobodnego wyboru, będziemy
schwytani w pułapkę starych układów. Najpierw umieramy potem wchodzimy do
zaczarowanej krainy - a to scena z naszego własnego życia, przyjrzeć się jak to
wszystko wygląda. Może okazać się, że na naszym warsztacie łapę położył ktoś inny,
ludzkie energie lecą, dzieci trzeba przesunąć do innego miasta itd. Tutaj ujrzymy
rozwiązania, to co poprawne odczytujemy jako pasujące.
Mogą być w naszej przestrzeni obecne osoby, których nie chcemy, wystawić je
poza nawias, poza swoją przestrzeń, bo ich macki, ich cień ogranicza, niszczy nam
strukturę (cień byłego partnera, innych wydarzeń, niby usunięty, ale tu tkwiący
zaburza rzeczywistość).
Jak w podświadomości tak tu brud dawnych scen i powiązań istnieje, to jakby
drugie, ukryte tło tej naszej przestrzeni. Jak pousuwamy to co niewłaściwe,
poczujemy ulgę i to zaczyna jaśnieć. Inaczej zaczynamy funkcjonować w tym samym
domu, w tej samej przestrzeni. To tak jak byśmy wychodzili z dawnego kręgu
pojmowania Rzeczywistości.
Tu jest jeszcze inny moduł, który powiela stare błędy. Pokazali, nie jesteś z
partnerem 10 lat, ale jego cień tu pozostał i choć o tym nie wiesz, w nowym związku
zaczynasz powtarzać stare błędy, zaczynają cię irytować podobne sprawy, choć one
są po 10-ciokroć mniejsze. Jak wykasowuje się cień starego związku i tamtą osobę
usuwasz z tych zapisów, nagle zmieniają się twoje relacje z obecnym człowiekiem
(partnerem), którego widziałeś przez krzywą perspektywę tamtego związku.
Wyczyszczenie całości sprawia, że reagujesz inaczej w stosunku, nawet, do ośrodków
systemowych, sytuacji i ośrodków przestrzennych itd.
Nasz odbiór jest bez lęków, zmienia się perspektywa widzenia i działania.
Można ustawić własny umysł, który nas ogranicza w woli, w odwadze itd. Można
zobaczyć jak przykre wydarzenia z rodziną, najczęściej z okresu dziecięctwa położyły
tu elementy naszej mocy.
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My sami wkomponowaliśmy w siebie różne ukryte mechanizmy i temu
podlegali. Ludzie, którzy kłócą się między sobą, i w mieszkaniu, w którym są, całą
przestrzeń nasycą tymi niesnaskami, nienawiścią, jak później wyprowadzą się, to
ktoś, kto wejdzie na ich miejsce nie może się tu odnaleźć, czuje się jak w
nawiedzeniu.
Trzeba tę przestrzeń raz na zawsze wyczyścić z ograniczeń, które sobie sami
postawiliśmy. Całą przeszłość usunąć, to ma nie być na nas oddziaływujące. To jest
zapisana przeszłość, ona jest energetycznie zmaterializowana. Usunąć, żeby te
śmieci, te klony, te odpowiedniki realnych klonów na nas więcej nie oddziaływały.
To dlatego też ludzie mają wielki problem z rzuceniem palenia, niby chce,
program się wprowadzi, ale on wchodzi do domu człowieka, który palił i to jest
zapisane, ściany krzyczą pal, pal, to powtarzasz stary schemat, a to działa z
przestrzeni. Jakby diabełek podpowiadał duś się, wykończ się.
Jak jesteś już u siebie, jak wszystko jest wyczyszczone, nagle, gdybyś miał
nawet czakramy, to one się rozlewają, znikają i całe twoje ciało jest jednym, wielkim
czakramem, jest bielą. Ono się nie lęka, ono się nie boi, ono jest w Jasnej
Płaszczyźnie, a więc jest chronione.
Budowaliśmy mury ochronne, żeby z zewnątrz nic do nas nie wpływało, a sami
rabusiów i błędy trzymali i one nie umiały z tego wyjść. Mieliśmy Dziuplę, Jasne
Płaszczyzny, ale stare struktury ciągle utrzymywaliśmy w naszym ciele przestrzennym
- podstawowy błąd.
Jak to się robi, wyczyści, przedmioty przepromieniowuje czyli wymaże,
zdezaktualizuje, nieaktywnie, to w domu wtedy spokojnie żyjesz, to jest dom twój.
To samo można zrobić w miejscu pracy i innych. Możesz swój dział pięknie wyczyścić,
ustawić po swojemu. Głos: masz prawo, to działaj. Nasze ciało egzystencjalne
może to zrobić. Tak naprawdę ono nam tylko podpowiada co by chciało.
To co przed chwilą robiliśmy i robimy, to nie my porządkowaliśmy tylko nasze ciało
egzystencjalne, które pseudo wygląda jak i my, pokazało co należy zrobić. My, jako
główny zarządzający, jako dusza, teraz budzący się Duch, my doprowadziliśmy do
tego, a ciało egzystencjalne musi robić to, co chcemy.
Teraz pokazuje nam jak tu namieszaliśmy, ile brudu, toksyczności i starych pleśni
utrzymywaliśmy. Ono walczyło o nasze życie będące słabym, brudnym i nie zawsze
nas słyszącym. Przez to wymazanie z twardego dysku (tych koni trojańskich)
wszystko zacznie poprawnie, płynnie funkcjonować. To ono nam pokazywało co
wyczyścić, co dobrze byłoby zmienić.
Teraz ciało egzystencjalne prowadzi kogoś przygarbionego, to była dokładna
kopia ciała egzystencjalnego - czyli nas samych, ale coś tę postać uszkodziło. To jest
ciało fizyczne, stare, to tak jakby ono przeżyło 300 lat, a nie 50, jest zrozpaczone,
chore, nie ma inteligencji. Przeżyło tak straszne cierpienie, ze zapadło w stan
wewnętrznego letargu. Ono z cierpienia wyłączyło swoją świadomość. Ból był za
duży, poszukiwanie ciepła, Boga kiedyś się skończyło. To my je katowaliśmy, my
sami, reżimy np. żywieniowy i brak komunikacji tego ciała z jego własnym bogiem
czyli z nami. Zamknęło się w sobie, przestało wierzyć, że kiedyś dla niego zostaną
otwarte drzwi do wolności, nadzieja w nim umarła, zapadło w śpiączkę. To co
funkcjonuje w rzeczywistości jest cieniem tego czym to ciało mogło być.
Podchodzimy do niego, rozmasowujemy je, ściągamy tę skorupę, przywracać
będziemy mu wolność. Przyrzec mu trzeba, że będziemy się o nie troszczyć,
rozmawiać z nim, odbierać od niego przekazy.
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Ciało egzystencjalne i fizyczne komunikują się ze sobą i to jest poprawne, bo
wiele rzeczy i moc zależy od ciała fizycznego, w nim są ukryte - Ciało Egzystencjalne
dobrze o tym wie. Ciało Egzystencjalne pokazuje, że jak ciało fizyczne niepoprawnie
funkcjonuje to nie ma takiej siły działania, a w oczach jest tylko ciemność, tam jest
czarna, wielka dziura, a powinno być niebo, uśmiech, tam jest przejście do gwiazd,
do nieba. Podpowiada, że jest więcej mechanizmów fizycznych, dzięki którym nasze
życie lepiej wygląda, nawet struktury fizyczne potrafią się z ciałem fizycznym pięknie
łączyć, ono się cudownie czuje w tej przestrzeni i dostaje rower (moc), kwitnie,
wchodzi w te wibracje dzięki czemu to jest pompowane, to cała przestrzeń niczym
balon, Ciało egzystencjalne ma wtedy dużo mniej roboty. Trzeba pozwolić ciału
fizycznemu dogadać się z ciałem egzystencjalnym, niech będą połączeni i
podpowiadają nam co trzeba zrobić, by razem wsparli nas w osiąganiu naszych
własnych celów, które są też ich celami. My tylko narzucamy znane schematy, a
trzeba się nauczyć ufać ciału fizycznemu i egzystencjalnemu, bo od nich zależy
więcej niż sobie wyobrażamy. Teraz każdy rozmawia ze swoim ciałem fizycznym i
egzystencjalnym.
Ciało egzystencjalne też potrafi uczestniczyć w uzdrawianiu,
pokazuje gdzie położyć ręce. Ciało fizyczne jest elementem przestrzeni i
Ciało Egzystencjalne też musi je właściwie ustawić (pomaga to nam
zrozumieć). One ze sobą współpracują.
Jak ciało fizyczne już się regeneruje, jak dusza -czyli my- staramy się być
czyści, jak Ciało Egzystencjalne wysprzątało przestrzeń, to pojawił się następny
zawodnik, Duch i mówi: teraz to by się już dało żyć. Tu jeszcze trzeba sporo
naprawić, posprzątać, ale już można oddychać, już lepiej zaczął się tu czuć. To
ważne, bo jeszcze obudzi się cząstka dziecka Bożego - czyli część Ciała Boskiego i
dojdzie do spotkania wszystkich tych elementów, aby się połączyły jako jedna całość.
Jak spotkają się wszystkie aktywne powłoki, o których musimy wiedzieć, że są
sprzęgnięte swoją świadomością i obecnością w jedną zbiorczą świadomość i
obecność, one tworzą coś, co nazywamy jednością wewnętrzną.
Nasza świadomość i obecność składa się z tych oddzielnych cząstek.
Jeśli jedna pada, pozostałe też się chwieją, w obecności i
świadomości czyli choroba duchowa atakuje duszę i niszczy ciało. Choroba
ciała fizycznego jest przykra dla ciała energetycznego i może zamknąć
drogę do obudzenia się w ciele duchowym.
Wszystko to musi być ze sobą pięknie złożone, poprawnie funkcjonujące,
wtedy otwiera się Niebo i schodzi Ten, do którego dążymy, dziecko Boże.
Musimy sobie pozwolić, aby nastąpiło połączenie wszystkich elementów w jedną, w
pełni odczuwaną, a więc zrozumianą przez nas całość.
Pozwólmy sobie, by ciała podpowiadały co z nami, co na nas wpływa i jak i jaki jest
nasz udział we wspólnej drodze w życiu.
Nie zapominajmy, że my to nie Wszystkość. Umysł, który zespaja te rzeczy i
pozwala im się komunikować jest genialnym tu rozwiązaniem, bo wszystkie te
elementy ze sobą tu się komunikują, mówią jednym językiem, a my to przyjmujemy,
ponieważ jesteśmy w duszy, jako nasze własne rozwiązanie. Jesteśmy
triumwiratem /porozumieniem 3 składowych/: święte musi być ciało fizyczne,
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ciało egzystencjalne i święta dusza - wtedy Duch zstępuje i świadomością
wszystko to jednoczy i on dba wtedy o duszę, o ciało fizyczne i Ciało Egzystencjalne
Tylko pod jego egidą może dojść do świętego porozumienia, ciała tańczą wspólny
taniec radości.
Bądź w trójcy, odczuj się w tej trójcy, odczuj tę przyjaźń, a staniesz
się wielki (chodzić trójkami w wewnętrznym świecie).
Piramida Zachabiego ma trzy ściany od zewnątrz, ale od środka cztery.
Tym czwartym jest, w tym wypadku, duch, a całość co tutaj spaja jak przychodzi jest
ten promień z zewnątrz, to budzenie się dziecka Bożego. Tam są wszystkie rodzaje
energii.
Koniec modlitwy
Cały czas mówili dbaj o ciało fizyczne.
Sprawdzamy: na ile % posprzątaliśmy sobie przestrzeń.
To wyczyszczenie odczujemy dopiero po paru dniach. Wpływa to na moc
działań.
Do ciała fizycznego należy oddychanie, umiejętność kreacji jest wyrażona w
ciele fizycznym i w duszy, także i w Duchu. Kreacja posługuje się tu wyobraźnią,
korzysta z mechanizmu, dzięki któremu może przekazywać jakieś info, może
poruszać się po pewnych wymiarach. Człowiek, który korzysta umiejętnie z wyobraźni
potrafi odnaleźć się łatwiej na płaszczyźnie fizycznej, energetycznej i duchowej. Tyle
tylko, że wszystko - czy korzysta z tego umysł, czy świadomość czy jaźń - zawsze jest
to ten sam sposób, czyli korzystanie z wyobrażeń, które są w nas. Ludzie nie zdają
sobie sprawy z tego czy wyobraźnią, tak jak myśleniem, porusza umysł i jaki:
fizyczny, analityczny czy praktyczny, czy też Świadomość lub Jaźń. Dopóki człowiek
nie jest w trwałych stanach duchowych - kiedy energie nim nie rządzą - musi to
sprawdzać na skalach, bo ściągamy tu info - czyli objawieniówka, proroctwa,
podpowiedzi tyczące się życia itd.
Gdy ściągamy te info z przestrzeni, wszystko to może mieć różny poziom
przekazu. Mamy skalę: Biblioteka Wiedzy, albo poziom głębi i tam sprawdzamy skąd
te dane przychodzą. Najlepiej to sprawdzać na skali 23, tam widać czy to są rojenia
umysłu. Jak sami się w pułapkę wciągamy (poz. 2 i 3, czasem 4 – to niski Astral) to
nasza sprawa, ale na kursach lub przy wchodzeniu z kimś w modlitwę – a, to będą
rojenia umysłu, to jak tu podejmiemy jakąś decyzję, mogą być one rozstrzygające
czyli pozwolimy sobie na inicjację, na odbieranie „prezentów”, artefaktów, które ten
ktoś widzi, a rozgrywka jest tylko w jego umyśle? wtedy może to nam zamknąć
drogę do rozwoju duchowego. Tu jest podpięcie pod Świątynię Serca automatycznie,
natomiast kiedyś możemy dokonać innego wyboru jak ktoś nas prowadzi. To samo
jest z nami, ale to są pułapki energetyczne i to się zalicza. Wchodzimy w jakieś
obszary, stykamy się z jakimiś istotami, najgorzej to wygląda w przypadku sił
wyższych ciemności, kiedy tworzą one doskonałą iluzję i my wpadamy w tę pułapkę.
Jeśli nie są przepracowane już pewne rzeczy, jeśli nie złożyliśmy już jakichś obietnic
Bogu Ojcu, wtedy człowiek może dokonać niewłaściwego wyboru, energetyka jego
siada, czasem jest tak, że nie wyjdzie z tego do końca życia.
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Pułapki są straszne, są to iluzje. Dopóki nie zbudujemy się po drugiej stronie,
dopóki nie będziemy wszystkiego pewni, mocni, ta umiejętność nie będzie trwała, to
w ogóle się nie pchać w inne wymiary - mówimy o ciemności. Niektórzy wchodzą do
Kaaamlaaaru, na Planetę Dusz, sami, są tragedie. Niektórych da się oczyścić, ludzie
schodzą z drogi do Boga.
Na początku wszystko sprawdzać (np. nie można napisać w Domu Swoim
tylko Domu Swym, bo to zupełnie inne poziomy). Najlepiej sprawdzać sobie
poziom harmonii i tu są różne parametry na poziomie duszy, Ducha i Całości. Jak
budzi się w tobie Boskie światełko, to kryteria są obostrzone i gdy dochodzi ciało
fizyczne to już w ogóle są obostrzone.
Przy ciele fizycznym standardowy poziom harmonii tu od 20 do 50%, to
bardzo niska. W takie ciasto wejdzie wszystko to co na zewnątrz jest. Względna
cisza jest między 100-120%. To, że ciało poprawnie nie funkcjonuje, już przez
ciało wchodzą. Dlatego tak ważne jest przepromieniowywanie jedzenia, wody
podczas kąpieli i techniki pomocnicze. Np. osoba X – harmonia w całości 80-90% w
całości czyli zagrożenie przez ciało fizyczne ciągle istnieje, jak ona przepromieniowuje
wszystko, to techniką pomocniczą bez problemu utrzyma 100-110 % harmonii. Czyli
już coś nie wchodzi, gdy wchodzi się w modlitwę. Jeśli się wejdzie z poziomu umysłu,
jesteście w niskim astralu, tylko tam będziecie się od początku najbezpieczniej czuć,
bo oni tak układają myśli, żeby się nam wydawało, że jest pięknie. Emocje są tu
włączone, to nie jest tak, że jesteśmy na poziomie 11, gdzie objawiają się
wzruszenia, i nas tam czegoś uczą i włączają stamtąd jeszcze jeden punkt czyli
emocje, one wtedy nie są dla nas typowe, jak byśmy tu zobaczyli Jezusa, to płacz
duszy (totalne wzruszenie).
Natomiast jak wchodzimy tylko z poziomu umysłu to ten obraz emocji jest
bardziej znany, akceptowany i tu się wszystko pięknie widzi, bo to przeróbka w
umyśle, pięknie mówią, a potem zaczynają się pułapki. Jeśli jesteśmy na tym
poziomie, to zastanowić się co się stało, że w nas weszli, jakie potrzeby nami kierują,
że takich głupot się słucha ?
Gdy się wchodzi w przestrzenie duchowe są one mniej atrakcyjne, bo tu trzeba
pracować na to, by zasłużyć na uznanie innych, na przynależność do nich itd., inne
priorytety.
W wysokim Astralu: poziom 7,8 też się nie zatrzymywać, dopiero od poz. 9ego zaczynają się poziomy duchowe.
Wchodzić do Świątyni Serca, Góra tu podłącza, rozwijać się, aż do uzyskania
pewnej mocy. Świątynia Serca i Miasto Oriin w zasadzie wystarcza na całe życie, bo
na inne nie ma czasu. Udając się gdzie indziej, trzeba prosić Przewodników o
ochronę.
W innych światach jest (po drugiej stronie) jakaś forma wzajemnego
odczytywania tego kim się jest. Jest jakieś źródło zewnętrzne, które informuje o tym
z kim się spotykamy. W światach duchowych nie ma zewnętrznego źródła, jest
wewnętrzne, po prostu się wie.
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Przy odczycie skal zawsze musi być włączony poziom duchowy.
Dopóki włączony jest umysł fizyczny nie włączy się Świadomość, analizujemy, nie
będzie ona pracować, musi być umysł tylko praktyczny, bo on uczestniczy w tym
wszystkim, ale jest ściągnięty w dół. Uwiarygodniamy poziom, na którym jesteśmy
(odczyt na skalach).
Podstawowa skala:
W ilu % jesteś dla ludzi, w ilu % ludzie dla ciebie.
Jak są niewłaściwe potrzeby - na Ławkę Zwierzeń i prosić, by zostały usunięte. Bez
pracy, bez wysiłku, bez bólu tu nic nie zajdzie. Wszystko tu opłacone jest wysiłkiem,
ważnością itd.
Kiedy wchodzimy do Świątyni Serca budzi się w nas prawdziwy człowiek,
dlatego mamy możliwość ustawienie umysłu pod Świadomość i Jaźń i on wtedy
pięknie zawiaduje tutaj ciałem i wszystkim innym. To są sekundy, kiedy się wszystko
tu wycisza (nie jak w medytacji, ustawia pasma duchowe itd., umysł praktyczny jest
tu bardzo ważny, dzieje się to z automatu. Wtedy włączamy naszą wyobraźnię.
Ponieważ to my naszą świadomością i obecnością budzimy się na tym poziomie, to
wydawać się nam będzie, iż to my sobie wszystko wyobrażamy, i tak jest, tyle, że my
jesteśmy tam, a nie tu, to są przestrzenie duchowe. Wyobraźnia jest tu narzędziem,
byle umieć z niej korzystać.
Pismo automatyczne – wyjść z ciała, unosisz się, ale w swojej wyobraźni. Tu jak
wychodzi się z ciała to jest forma pewnej iluzji, tylko wiesz, że wychodzisz, możesz
ujrzeć siebie siedzącego u góry i mówisz, pisz, ja ci teraz podyktuję itd., dajesz sobie
przekaz z poziomu duchowego.
Modlitwa 3 – „DNA przestrzenne, włączanie intuicji” skrót
To jest wchodzenie z poziomu człowieka prawdziwego. Idzie łagodna energia,
jest poziom stwórczy, bo energie są stwórcze, ale zawsze uderzają w czoło, a teraz
uderza to w twarz i przy okazji w całą głowę. To jakby próbowało uruchomić w nas
5-tą czakrę (czakra komunikacji w gardle), jasnomówienie, jeden omiata całe ciało.
Ono jak pelengator, analizuje całą naszą strukturę. Przyszło coś jak wstęgi, wygląda
jak DNA i to coś robi, przychodzi ze światła koło Stwórcy. Mówią, żeby się nie bać, to
co przyszło jest ciemne, ale jest to rodzaj budulcowej energii od naszych i powoli tę
nić umieszczają w powietrzu, tak, żeby nie była w ciele fizycznym, aby ktoś, kto
kiedyś przejdzie na tę stronę ciemności nie mógł z tego skorzystać.
Podpowiadają, że będą uruchamiać specyficzny rodzaj intuicji w tym obszarze.
Umieszczają to nie w nas fizycznie, ale w strukturach, będzie to taki klucz, dzięki
któremu łatwiej rozpoznamy zagrożenia dotyczące tkania struktur przestrzennych.
Powiedzmy sobie, że realizujemy jakieś cele, rozwijamy swój interes i potrzebna jest
współpraca z pewnymi osobami, to tu będzie się intensywnie czuć, co z tej
współpracy może wyjść. Osoba może być w miarę, ale do końca nie będziesz wiedział
jakie osoby na nią wpływają, na skali wyjdzie, że osoba jest OK., natomiast tu
będziesz czuł zagrożenie, parcie. Góra już ci będzie podpowiadać, uważaj, ta osoba
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zostanie złamana przez najbliższych, bo do najbliższych mają dojście (ciemni), złamią
ją bardzo szybko, a potem ona zacznie wpływać na ciebie, będziesz miał problemy.
Tu się zacznie takie czucie przestrzenne i ten model ostro działa w przypadku
naszych znajomości (np. z kimś zgodność jest wysoka, a góra mówi nie, tę osobę
szybko złamią i będzie na ciebie źle wpływać, będzie w obłędzie energetycznym). To,
co teraz instalują to jest jakby odczucie zagrożeń, które się kształtują w związku z
wchodzeniem w układ z tą osobą, czy w obszarze zawodowym, osobistym itd. To się
będzie pięknie czuć. To DNA przestrzenne. Na skali pokazują, że chodzi tu o struktury
ruchu, a jest tworzenie naszego ruchu w przestrzeni.
Włączają też świat baśni, magii, w scenach mogą przyjść krasnoludki, zwierzęta i coś
podpowiedzieć ( w pisaniu ). Zaczynamy pisać.
Koniec modlitwy
Ważną rzeczą jest to, że już wchodzimy w pasma duchowe, to tu odbiór info,
jeśli jest przez nas akceptowany, uruchamia też pewną Rzeczywistość czyli
odczytując coś, sprawiamy, że to powoli zaczyna istnieć.
Żeby to lepiej załapać, najlepiej jest zejść do poziomu dziecka i stać się jako
dziecko, ono bez ograniczeń tu sobie wyobraża - czyli wchodzi w plastyczny świat
twórczości. Kronika Akasza jest też z tego świata. Mamy dwie kroniki, pierwsza to
jest świat energetyczny, który zapisuje wszystko co jest intensywne, bo to powolutku
się wytraca. Drugą jest Biblioteka Wiedzy (niektórzy mówią, że to Kronika Akaszy) Po
drugiej nie istnieje czas, istnieją sceny, tak jak film byśmy zapisali, czyli wchodzimy w
pewne sceny, możemy to odczytywać.
Czasami widzimy je wyraźnie, czasami nie, ale dostęp do tych info jest. Do
świata energetycznego nie wchodzić (przy poprawnym wchodzeniu nie ma dostępu
do tego). Najpierw pouczyć się w Świątyni Serca, reszta jak zezwolą Przewodnicy.
Jak chcemy i będziemy nad sobą pracować, to nie ma innego miejsca. Góra
wytłumaczy jakie pasma są wadliwe, jak to zmienić, a jak człowiek odczytuje moc
duchową, wtedy jego wpływ na Rzeczywistość znacznie wzrasta, relacje z ludźmi się
poprawiają, ze złodziejami się nie zadaję, ale akceptuję to co jest (nie zabijamy ich,
ale staramy się zmienić). W Kronice Akasza są nie tylko sceny z tego co było, ale też
z tego co jeszcze nie ma, nawet te z przyszłego życia.
Modlitwa robocza 2 – skrót :
Pozwalamy sobie na wejście w pasma duchowe. Powinniśmy załapać mechanizm
przekazywania informacji ludziom. Siły po drugiej stronie są wrażliwe na to, co się
tutaj dzieje i one chętnie służą pomocą. Niestety dostęp mają tylko do twórców, ludzi
artystycznych, albo do ludzi w natchnieniu, bo oni wchodzą w wyższe stany wibracji.
Dzięki uniesieniu, zachwytowi nad pięknem itd. unoszą się w ten świat. To samo jest
z małym dzieckiem w przedszkolu, które nie wiem o tym, że odbiera przekaz, pisze,
maluje jak Rzeczywistość wygląda, oddaje realistycznie, to co naprawdę się dzieje.
W ten sam sposób można wpłynąć na ludzi, kiedy są w uniesieniowych stanach,
wpływając na ich wizję. Można wrzucić im obraz, który wiele rzeczy podpowie ( np. :
zagrożenie, które idzie -rozbite auto). Przed dzieckiem możemy stanąć jako Duch lub
czymś poruszyć (dzieci są otwarte). Mamy niezły wpływ na zwierzęta udomowione
czy pijanych ludzi, można nimi przysterować. Zwierzę udomowione ma swój sposób
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myślenia i pasma łączące go z człowiekiem, więc można nim sterować. Zwierzęta
dzikie mają silny instynkt i nie da się na nie wpłynąć (czują zagrożenie). Trzeba
odczuć, że jest w nas ukryty mechanizm (wpływanie), będzie można go wykorzystać
czyli odbierać sygnały do nas płynące i od nas.
Scena: - plaża, młodzi ludzie i mają małego pieska. Dzisiaj piesek się zgubi, a
my będziemy oddziaływać na tego pieska, on może nas nawet ujrzeć, jeśli
odpowiednio do niego podejdziemy. Wyobraźmy sobie tę scenę, że piesek ucieka. My
staramy się tego pieska przyprowadzić z powrotem – sceny indywidualne.
Okazuje się, że z poziomu duchowego można zostawić ślady w piasku jakby się
stąpało – wpływ na materię.
Pokazano, że jeszcze można inaczej zadziałać, Zbyszek znalazł się koło
człowieka w różnych kolorach, on wie, że w wizji, można dotrzeć do ludzi, którzy są
w dziwnych stanach i w te wizje się wtedy włączamy. To samo robią nasi, gdy
jesteśmy w szczególnych stanach, do nas przychodzą. Czyli można odszukać ludzi,
którzy są medialnie obecni i ich prosić o pomoc.
Można też skorzystać z aktywacji pasm łączących zwierzę z ludźmi. Można
zechcieć, by te pasma zaczęły się silnie eksponować, by kanaliki, które tam są
nabrzmiały, wtedy odczuwamy tęsknotę, jakby instynktowną potrzebę bycia z tym
kimś. Tak, że nawet czujesz, gdzie ten ktoś jest, jakbyś był prowadzony. To czuje
zwierzę i człowiek. Przez tę aktywację podążają we właściwym kierunku (po energii
zmierzając ku sobie ).
Osoba 1-sza uruchomiła siły przyrody, ptaszek zwrócił uwagę pieska i zaprowadził go
na drogę do właścicieli.
Osoba 2-ga wykorzystała duchy natury, duszek natury zmienił się w kuleczkę
kolorową i łącząc się przed pieskiem doprowadził go do właścicieli.
Scena kolejna: miasto, młody chłopak gdzieś siedzi i myśli o pewnych rzeczach.
Jest z pewną osobą, która go ogranicza, a on nie umie powiedzieć nie. Chce się
spotkać z kimś innym.
Teraz można w specyficzny sposób na niego wpłynąć, można mu w mózgu
aktywować te obrazy, sceny, które są w nim zapisane. Możemy wykorzystać te
elementy, które tworzą tło jego obecności w tym miejscu. Patrzy na witrynę, na
przechodzących ludzi, na krzesła i ten element można w nim wzmocnić, tak, żeby
konkretnie to wryło się mu w pamięć.
Mamy zwrócić jego uwagę na osobę, z którą on kontaktuje się, jest to dziewczyna,
ale do głowy mu dotychczas nie przyszło, by z nią chodzić. Przez umiejętne
podpowiedzi on zrozumie, że odrzucał jej obraz, bo myślał, że ona nie była nim
zainteresowana, ona jest w podobnej sytuacji. Trzeba zorientować jego uwagę na
nią. Jak to się uda oni mają szansę przeżyć jakiś okres, który będzie budujący dla
nich. Wykorzystać wszystko to, co ma w pamięci łącznie z tymi obrazami teraz
musimy mu ją przypomnieć tak, żeby zechciał się z nią spotkać. Zobaczmy jak ten
mechanizm działa, bo dokładnie w ten sam sposób my jesteśmy informowani o tym,
czyli wyostrza nam się uwagę na to coś. To może być budowa ciała, elementy
związane z tą osobą, czy rzeczy zapowiadające, że z tą osobą będzie dobrze, bo ten
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obraz w nim obudzimy, a przy okazji aktywujemy to na radosną parę, która dalej
przechodzi, żeby wiedział, że tu z nią to go czeka.
Przymanipulujmy informacjami docierającymi do jego mózgu i znajdującymi
się w jego mózgu, uwrażliwiając to o co nam chodzi. Zło też to robi cały czas
zmuszając nas do analizowania przeszłości. To jest taka sztuczka, a jak założą
ciemną koronę, to cały czas drganiem o sobie przypominają.
Posłużmy się teraz tym co jest w tym człowieku.
W ten sam sposób działa sieć przestrzenna i ciało egzystencjalne, ono ma do
pomocy jeszcze inne struktury, inne powłoki, ale w ten sposób tworzymy naszą
Rzeczywistość my sami, wyciskając piętno, chcą by się stało i później powstają takie
oczka, które emitują cały czas sygnały i pod tym kątem wpływają na ludzi, żeby
doszło do różnych, korzystnych dla nas sytuacji.
Znajdźmy się teraz w takim miejscu, w którym może być łono przyrody lub cokolwiek
innego, ale jest dużo ludzi. Te obrazy mają być płynne.
Jak będzie potrzeba znajdźmy się na płaskowyżu wypełnionym zwierzętami. Chodzi
o to byśmy postarali się być bardzo odbiorczy, by odczuć co istoty zewnątrz
próbują nam w tej chwili powiedzieć obrazem, co aktywują w naszej głowie, na co
zwracają uwagę, czyli pozwolić sobie na odbiór przekazu.
My jesteśmy człowiekiem i oni korzystają z bazy wiedzy w nas zawartej. Uwrażliwmy
się na to co nam chcą przekazać.
Osoba 1 – jest w górach, na polance, jest cudownie, nagle słyszy krzyk orła,
odczuwa, że to ostrzeżenie przed burzą, ulewą. Trzeba sprawdzić czy to podpowiedź
czy to podpowiedź i to zagrożenie, czy do sił przyrody, że będzie zmiana pogody.
Osoba 2 – wśród wielu ludzi zobaczyła mężczyznę w spodniach bez jednej nogawki
(sprawdzajcie czy to przekaz czy zabawa).
Osoba 3 – jest między ludźmi, ale jakby za szybą. Obserwuje co się dzieje.
Odpowiedź Zbyszka, nie wolno tej osobie wchodzić w niszczące, destrukcyjne stany
emocjonalne.
Osoba 3 – jest wśród ludzi na plaży czeka na delfiny. Przypływają i jest fantastyczny
przekaz, wytwarzają wiry energii, które przenoszą się na ludzi i ludzie wchodzą w
ogromną radość i jedność. Pokazano jak wibracją można zmienić harmonię w
człowieku.
Osoba 4- siedzi na polanie wśród zwierząt, podchodzi wilk, żeby jej powiedzieć =, że
jak poczuje jego obecność to znaczy, że jest zagrożenie. Niedźwiedzie mówią, że
zawsze można wezwać je na pomoc. Ptaszek obiecał przynosić informacje. To
podpowiedzi co do wsparcia, jak te elementy wchodzą, to jest tłumaczenie z pasm
energetycznych i duchowych o istniejącym zagrożeniu. Wtedy będzie zawsze to czuć,
wilka można ujrzeć w witrynie sklepowej, między ludźmi okiem wyobraźni, choć w
rzeczywistości go nie będzie, ale będzie czuła „uważaj bo”.
Osoba 4 siedzi na tarasie wśród ludzi, podszedł ktoś i podał mu list, był napisany tam
tekst.
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Osoba 5 – jest w Tatrach, wysoko jest kozica, osoba się wspina, a kozica zaprasza
„chodź, chodź”, ludzie patrzą, śmieją się, inni się dziwią. Ta osoba ma urlop jakby na
szczycie albo chcą podpowiedzieć, że ma zniknąć na razie ze swojego tła i gdzieś w
nieobecności się zatracić.
Kolejna osoba siedzi na ławce w parku. Jest dużo ludzi, rozmawiają, ale ona ich słabo
słyszy, widzi uciekająca wiewiórkę, pojawia się ciepły wiatr, przenoszący dziwny
zapach ostrzegający przed jakimś zagrożeniem, czuje z tyłu obecność, która może
być zagrożeniem. Czuje, że powinna stąd odejść.
Wykorzystajmy teraz to na przypomnienie o bardzo ważnej rzeczy, bo bez
tego nie można ruszyć rozwoju duchowego i dopóki się jeszcze niewłaściwie myśli i
czy warto przyjrzeć się temu jak funkcjonujemy.
Z dystansu z poziomu duchowemu będziemy przyglądać się tak zwanemu
„wczorajszemu dniu” i każdy z nas niech zanurkuje w przeszłość. Nie ma znaczenia
jak dawną, przed godziną, rokiem itd., czy będzie się tyczyć relacji z rodziną czy z
kimś innym.
To co przyjdzie nam do głowy, to co wypłynie na powierzchnię, niech będzie
przez nas przejrzane, tak jakbyśmy dawno umarli i teraz ktoś pokazywałby nam
scenę, w której się nie spisaliśmy.
Przypomnieć sobie tę scenę, przyjrzeć się swemu zachowaniu i jak można się
było zachować. Teraz pokażą nam model człowieka, wielowymiarowy obraz
człowieka. Do niego jest doprowadzona nieskończona ilość rurek jak nici, są w
różnych kolorach, on wygląda jak jeż. Wpływają one do komórek, organów
fizycznych, energetycznych, jest podłączony pod różne źródła energii i różne siły
mogą na niego wpływać. Tym zawiaduje umysł, genialny program. Jak człowiek jest
odcięty od świadomości, to są w nim wyższe wibracje, to on pozostaje człowiekowi,
tylko do dyspozycji. Jak człowiek jest słaby, mściwy i wstrętny, to chętnie korzysta z
rozwiązań, które są już w umyśle, to wygodne, nie trzeba nad sobą pracować,
wystarczy posłużyć się moralnością, by się rozgrzeszyć ze swoich działań. Ten
człowiek jest jak hybryda, którą sterują, nawet jak wpływa mu energia do brzucha,
on się irracjonalnie zachowuje.
Druga istota, która podobnie wygląda to my. Tu się wybielamy, nie chcemy
tego ujrzeć, bo umysł tworzy iluzję, że wszystko jest w porządku, dzięki czemu mamy
oddech, z resztą takie jest jego zadanie, ułatwiać człowiekowi pracę, by nie skupiał
się na tym jak funkcjonują organy wewnętrzne, świat energetyczny, on to wszystko
załatwia, po to został stworzony. Ale jak tu coś niepoprawnie działa i do tego się
przyzwyczaimy to i cała nasza postawa później i tworzone sytuacje życiowe, całe
nasze życie może być niepoprawne. Chodzi tu, by wszystkie rurki, które do człowieka
wpływają, zharmonizowały w sobie energię. Zechciejmy, by wszystko w tym jeżu
było harmonijne, poprawne. Po tym rurki znikły, powstała jedna chmurka czyli jedna
wibracja, która oplata tego człowieka. Człowiek patrzy na ręce i czuje jak ustępuje
mu zamroczenie. Teraz tego człowieka ujrzymy w scenie, w której niewłaściwie się
zachowaliśmy (ujrzymy tego, który nas tak irytował, jako tego, który jest już
wyczyszczony). Zobaczmy jak on by się zachował po zharmonizowaniu,
niezamroczony energetycznie. Zobaczmy do czego prowadzi zmiana energetyki.
Ujrzeć teraz siebie w tej scenie wyczyszczonego. Ujrzyjmy osoby tego dramatu jako
wyczyszczone, niech siądą i na spokojnie porozmawiają. Damy im też pewną
świadomość tego co się stało. Są to osoby świadome różnych stanów energetycznych
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wiedzą, że ten świat potrafi ich totalnie ogłupić i zmienić postawę. Teraz dyskutują o
tym jak się odnalazły i ja teraz tę sytuację załatwić.
Jak emocje i podsuwane myśli nami nie rządzą, potrafimy zupełnie inaczej
zareagować. Kiedy człowiek sobie uświadomi, że jest panem tylko części myśli oraz
tylko część emocji w nim naprawdę powstaje, reszta to jest błoto energetyczne albo
konkretny atak na nas, to zrozumiemy, że popełniamy tylko z przymusu, pod
naciskiem pewne błędy energetyczne i, że one nie mogą rzutować dalej na relacje
między ludźmi. Trzeba to szybko naprawić. Dzieci instynktownie to czują, pobiją się,
rodzice się pokłócą, a 10min później dzieci znowu radośnie razem bawią się w
piaskownicy. Tymczasem my pamiętamy uraz. Jakiej sile zależy na tym, by właśnie
taka wibracja i takie sceny były w nas zapamiętane. Nasze tło energetyczne,
widzimy, było przyreżyserowane, nie należało do nas, bo po ściągnięciu z nas energii
spokojnie rozmawialiśmy z „wrogiem”, kiedy ściągnęliśmy z nich narzut energetyczny,
oni znaleźli się po sercu.
Z poziomu duchowego, będąc prowadzonym przez Przewodników można
zrozumieć o co w tym wszystkim chodzi, czyli pojmowanie złączyć z doświadczeniem,
a Przewodnicy zawsze tak orientują naszą uwagę, byśmy jak najlepiej, w odniesieniu
do własnych obecnych i karmicznych doświadczeń obudzili w sobie prawdę o sobie
samych i dawny mechanizm, który doprowadził nas do tego, że byliśmy ludźmi
prawdziwymi, a potem, przez zagubienie energetyczne, o tym zapomnieliśmy. W tych
scenach odnajdujemy samych siebie, a potem możemy się doskonale odnaleźć w
relacjach z innymi ludźmi, a to one tworzą nasze życiowe sytuacje.
Każdy miał ulubioną bajeczkę, bohatera i będąc nim starał się coś uzyskać.
Wejdźmy do tej bajki i odnajdźmy tamtą postać, o której kiedyś marzyliśmy, z którą
rozmawialiśmy. Może to być współczesny film fantastyczny, Siły Duchowe
wykorzystują te sceny do skomunikowania się z nami. Wejdźmy w zaczarowaną
krainę fantazji z poziomu świadomości, jaźni. Odszukajmy tam osoby, z którymi
chcielibyśmy porozmawiać. Tu zleją się dwa światy, oni wiedzą wszystko o naszym,
my wiemy dużo o ich świecie. Porozmawiajmy z nimi. Pamiętajmy, że w tych
bohaterach czegoś szukaliśmy, a to w świecie duchowym jest zawsze obecne,
odpowiedź przyjdzie.
Osoba X znalazła dojście do zmarłych, tu nie chodzi o bliskich, bo po drugiej stronie
wszyscy są tacy sami, bliscy to ci, o których czasem pomyślimy. Ci co są po drugiej
stronie i czekają na powrót tutaj, mają kontakt z żyjącymi tylko, jak się o nich myśli.
Tu pokazali sposób komunikacji z nimi. Ktoś z tamtej strony chętnie mu pomoże.
Osoba 2 spotkała się z bohaterką „Avatara” i zapytała ją, w jaki sposób kontaktuje
się z siłami natury, z przyrodą, w jaki sposób otrzymuje od nich przekazy.
Odpowiedziała, ty masz to w sobie, musisz uruchomić serce, odczucie i patrzeć
oczami duchowymi, wtedy te sygnały będą przyłapywać, będą odbierane. Pokazują,
jak się dostraja wibrację do tego co jest wokół i otrzymuje sygnały o zagrożeniu.
Osoba 3 spotyka się z Indiana Johnsem, od którego otrzymuje wisior z gwiazdą i
dzięki temu może wędrować w czasoprzestrzeni. To aktywowanie jakichś działań,
uruchomienie jakichś mechanizmów, które dadzą jej mowę, że może to robić.
Koniec modlitwy
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Modlitwa robocza 3 - skrót :
Teraz zobaczymy jak będziemy działać na człowieka z poziomów duchowych.
Cofniemy się do okresu dzieciństwa i zastosujemy metodę „na sypany piasek”.
Jako dzieci byliśmy cudownymi lekarzami, przykładaliśmy ręce, liście mówiąc zaraz
będzie zdrowe (na chore miejsce). Korzystaliśmy z wiedzy, wiedzenienia, że tak, a nie
inaczej właśnie się działa i tak działa czysty człowiek. W przypadku uzdrawiania przez
dziecko sprawdzić, do jakich poziomów duchowych sięga. Ono jest techniką, to była
tylko metoda skorzystania z techniki. Wracamy do tego stanu wiedząc o tym, że jest
już podpięcie pod moc duchową, pod Świątynię Serca, pod 13-ste drzwi, ale te
poziomy musimy utrzymać, bo nie są jeszcze przez nas wypracowane, mówimy o
umiejętności korzystania z tego co i tak w nas jest. Zbyszek nie podpina pod coś co
należy do niego, sposób dochodzenia do tego należy do niego, natomiast wszyscy
jesteśmy wyposażeni w to samo, zastaliśmy tak stworzeni. Ale zatraciliśmy
umiejętność korzystania z pewnych poziomów i to tutaj się dzieje. Tak naprawdę moc
jest nasza, ale ponieważ nie jest to umiejętność wypracowana, człowiek tonący w
energiach nie jest w stanie korzystać z mocy duchowej czyli dostaje taki kościec,
żeby móc w tym czasie przygotować się tak, aby ta umiejętność korzystania z tej
mocy była już jego atrybutem, zwyczajnością. Pokazują znowu magiczną Krainę, do
której możemy się dostać, możemy ją ściągnąć w tą Rzeczywistość, odnajdziemy się
tam jako małe dzieci, które mają swoją piękną chatkę, wybudowaną na obrzeżach tej
społeczności, gdzie są wszystkie substancje potrzebne do tego, żeby ludzi uzdrawiać.
Człowieka, który przyjdzie do uzdrawiania możemy rozdzielić albo działać
kompleksowo na wszystko co jest (rozdzielić na ciało fizyczne, dusze, Ducha i Ciało
Egzystencjalne, które tworzy struktury). Działamy na każde z ciał oddzielnie albo na
całość, wprowadzając światło. Korzystamy tu z wewnętrznego Chrystusa. Jak
jesteśmy czyści, działamy na rzecz innych i jesteśmy zjednoczeni z tym światem,
działanie jest znacznie silniejsze. Te możliwości daje otwarcie w świecie duchowym
przy jednoczesnym skasowaniu wszystkich ograniczeń. Pokazują: przychodzi dwoje
ludzi, kobieta trzyma na rękach świnkę, a my urywamy roślinkę (ziółko), dajemy
śwince i ona zdrowieje. Mają zniknąć obawy, moc wie o co chodzi.
Kolejnym pacjentem jest ten mężczyzna, jego ciało jest zmęczone, bo po
rozdzieleniu widać zmęczone ciało, nie jest chore, jest wyczerpane. Dusza też
przemęczona, widać trudy życia. Postawiliśmy mu wodę do picia, w rzeczywistości
uruchomiliśmy coś, dzięki czemu woda, którą będzie pił, czy napoje, będą już
naenergetyzowane. Potem to ciało fizyczne jest skąpane w maści pyłowej, tę maść
rozpyliliśmy i ciało będzie dochodziło do siebie. Na duszę - to jest takie wzorcowe
działanie - to dziecko, którym jesteśmy, które leży, położyło lewą rękę i mówi, oby ci
było dobrze, uspokój się, wróć do poprawnej energetyki, ale też zechciało, żeby ta
dusza została naprawiona o wolę, odwagę, o psychikę, o wszystko co ją stanowi.
Ciało egzystencjalne jest szczupłe, nerwowe, jakby na uwięzi, bo dusza w
swoim załamaniu psychicznym nie chciała, aby wszystko wychodziło i ciało
egzystencjalne nie miało prawa do działania, a chciało. My mówimy idź i działaj w
Imię Boże i ono uwolnione, bo dusza go nie pęta, nawet Duch nie może go
ograniczać, bo tu odezwało się pasmo dziecka Bożego czyli jednostki nadrzędnej do
tego człowieka i ono rusza budować egzystencję, by życie się zmieniło i dusza była
zadowolona. Potem Duch siada przy stole i my z nim rozmawiamy, bo Duch tego
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ciała jest OK., ale narzeka na duszę, na ciało, bo chciał być już w innych rejestrach,
żyć tylko w wyższych pasmach. Mówi: daj mi możliwość lepszego działania na
psychikę tego człowieka, a my tworzymy połączenie ścisłe między Duchem, a duszą,
Duch znika i pojawia się w duszy. Będzie teraz w wyższym stopniu ją kontrolował.
Uzdrowiciel jest zadowolony i mówi: stało się, w tym sensie, żeby działania stało się.
Dla nas „stało się” oznacza, że jest zrobione, jak mówimy „idź z Bogiem” tzn, że już
się stało tylko w niższej przestrzeni dopiero się przejawi.
Pokazali tu, że można rozczłonkować osobę i działać na części oddzielnie i
całościowo. Ten mechanizm niedziałania na poziomie fizycznym, ale działania
duchowego w każdym z nas na poziomie dziecka był fajnie obudzony, umysł musiał
zaakceptować, że działanie jest pełne i jedynie przykładając liść na ranę - umysł na
poziomie dziecka traktował to jako dziecko, ono tym było.
U nas już ten numer nie przejdzie chyba, że znamy się na ziołach. U dziecka sztuczka
z tą metodą przekonała umysł do duchowego działania. U dziecka była mniejsza
wiedza, nie było ograniczeń. Później, przez lata, ograniczeń się nabawiliśmy.
Nauczono nas, by ze wszystkim iść do lekarza, że potrzebne są tabletki itd., i to mózg
zaakceptował, a odrzucił liść małego dziecka, który regenerował rany. Powrócimy do
tej metody, zwłaszcza, że jest obudzona moc znacznie większa, od tej która była
aktywna u małego dziecka.
Każdy wejdzie do swojej zaczarowanej Krainy i tam może kogoś uzdrowić lub
reprezentant człowieka, jego dusza czy Duch może przyjść i poprosić o uzdrawianie.
Tu mówimy o Krainie, o której mówił Budda, o wszystkomożliwości.
Możemy też w czarodziejskim lustrze ujrzeć, stamtąd, tych, na których chcemy tu
działać, na najbliższych, na sąsiadów itd.
Wtedy ich ujrzymy, wciągniemy do góry, zadziałamy, po swojemu.
Unoszą się teraz też inne energie, jakby świątynne, ale ze świata duchowego.
To tak jakby po tamtej stronie też istniały, fajne świątynie, ale ze świata duchowego.
To tak jakby po tamtej stronie też istniały fajne świątynie i jest ta atmosfera, jak w
niektórych naszych kościołach. Jest tu wibracja świątyni. Pokazują Wieczernik, jest
tam Jezus, dzisiaj przechadzał się tu jak do stołówki, kto przychodzi bierze coś i je.
My mamy to samo zrobić. Stół wieczernikowi jest dziś formą jadłodajni. Tu mamy
siąść i zjeść. Przynoszą gar z jedzeniem i nalewają co kto chce. Zbyszek dostał zupę
mleczną z kluskami, które są jak żywe węgorze. Pokazują, że jakby oko czasu się
otwierało, jakby przestrzeń się załamywała i te kluski są żywe, bo są połączone z tym
światem tutaj. Siedzimy na dachu świata w przestrzeniach duchowych, patrzymy na
talerz, łączy się z pewnymi elementami, które są tutaj. Jedząc tę niby zupę, w
rzeczywistości będziemy dostarczać organizmowi i duszy czy wszystkim pasmom
swoim to, co jest potrzebne, tak jakby to były mikroelementy, kryształki. W
rzeczywistości, mówią, to tak naprawdę wygląda program przyjmowania tej energii
ze Świętego Graal-a. Kiedyś mówiliśmy o uaktywnianiu Chrystusa i o to chodzi.
Równie dobrze można stanąć przed Jezusem i sięgamy do Graal-a, popłynie z
niego mgiełka i wylewamy na siebie. Nie ma znaczenia, ale tu jest prawdziwa strawa,
ale ta duchowa ustawi energie jak i nasze ciało fizyczne. To zmieni DNA, które jest
związane ze specjalnym działaniem. Pokazują, by każdy z nas skorzystał z Graal-a,
ma on różną postać, ale wewnątrz może być opłatek, mgła, mleko, woda,
promieniowanie to tylko postać, podpowiedź, przyjąć to i pozwolić, by w nas coś
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zaszło, ponieważ za chwilę z tym ładunkiem wrócimy do tej sceny, w której
uzdrawialiśmy. Najpierw tu musi w nas zajść przeobrażenie. Jezus to traktuje jak
zwykły posiłek, dla nas tu żyjących ma to znaczenie. Słychać, to co masz to i dasz.
Wyposażyli nas w to samo. Znajdujemy się w miejscu, gdzie uzdrawialiśmy, ale
sposób uzdrawiania będzie inny.
Siedzimy, jesteśmy spokojni, ale ten spokój ma się kiedyś przekształcić w
pewność i to co spożyliśmy sprawiło, że nasze ciało, różne inne cząstki są małym,
żywym światełkiem, to wszystko jest żywe, choć proste intelektualnie. Nasze serca
jakby promieniowały na zewnątrz, są promyki i rozchodzą się rozszerzająco. To, co z
nas promieniuje już czyści człowieka, on podchodząc do nas, koło nas stając jest
wyczyszczony. Tak, jakbyśmy mieli rozłożone ręce, to te promyki wychodzące z serca
to już robią, bez rozkładania naszych rąk.
Jedynie trzeba chwilę poczekać jakby to co w nas jest, to co serce
promieniuje, przeniknęło tego człowieka. To tak jakby Duch Św. się w nim budził,
aktywował, zmieniał przestrzeń i uzdrawiał tak, jakby miało stać się wszystko to, o co
chodzi, a Duch Św. wie o co chodzi, bo On jest też obecny w cząstkach choroby tego
człowieka, w zagubieniu jego duszy, w ograniczeniach duchowych, w nieudanym
tkaniu sieci przestrzennej, w złamującej się egzystencji, On tam jest, wie co trzeba
zrobić. My tylko pozwalamy na to, by wielki szczęście przez obudzenie Ducha Św. w
życiu tego człowieka i w nim, by wszystko mu zmieniło. To, co w nas jest, zaczyna
przepromieniowywać tego człowieka. To tak, jakby Duch Św. był aktywny w nas, a
więc może już być aktywny w tym drugim człowieku. Co masz to dasz.
Nie masz nic, nic nie dasz. Jest w tobie złość, złością się podzielisz,
jest w tobie miłość, miłością okrasisz, jest w tobie moc uzdrawiania,
zdrowie uruchomisz.
Kto nie był w Wieczerniku, niech to zaliczy.
Te energie świątynne to jest takie coś innego, to jest jeszcze tu obecne.
To jest biel, jak przy spawaniu elektrodami, inne, ale nie rażące.
Jakby to tworzyły Istoty, które chcą, żeby była harmonia, spokój, by było dobrze, by
to co Bogowie u góry stworzyli, by się przejawiło.
Nasączenie Duchem Św. zmienia wszystko.
Koniec
Zbyszek - chciałem użyć, nie z Duchem Św. tylko z Bogiem, a Oni tłumaczą, bo z
Bogiem jest zawsze zdrowo i szczęśliwie.
Działanie nasze musi iść na całą istotę, życie, relacje z innymi - całość musi
być. Mamy czuć, że to jest komplementarna.
Pierwszy raz serce zaczęło równoważyć i zastępować ręce.
Jak się włączymy z przestrzeni to dotykałeś - kod się włączał, ale można użyć
swojego imienia i jest to samo. Otwieranie rąk to nawyk.
Działanie to tak jak w modlitwie - mówisz, a to już się stało czyli na tym
poziomie działanie się stało. Ono będzie tylko zmieniać Rzeczywistość tu, czyli
przejawiać się.
Psychika ciała niepoprawnie działa w 10%, a to oznacza zmniejszenie chęci do
walki.
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Można sobie przypomnieć czasy Jezusowe - leci wsparcie. Przy uzdrawianiach
wielokrotnie pokazuje się Jezus jak wielokrotnie szukał rozwiązań i z tej Jego mocy, z
obecności można skorzystać.
On Świątynię Serca wybudował i stamtąd nas uczy, bo czasy na to nastały.
Przypominamy sobie też nasze działania z czasów jak byliśmy Esseńczykami. Zbyszek
widział jak Jezus ręce kazał trzymać, jak ich uczył. Pokazali też jak ważny jest też
dotyk fizyczny, jak ciało fizyczne uczestniczy, to ono samo też uzdrawiam. On tego
uczył tych, którzy byli duchowo słabi i nie byli uniesieni tym Duchem, tą wizją, to
ciało pomagało wtedy w uzdrawianiu.
Ale tu przy obudzeniu Duch Świętego, a Duch Św. wszystko przenika, to już
chyba nie trzeba tego robić, ale umysł kazał, kazał kłaść ręce.
Nici energetycznych jest 2000, kończą się na poziomie Uświęconego. To, co
leci dalej to są nici duchowe, tu się zaczyna obszar duchowy. To dlatego serce dziś
się otworzyło i te promienie tak lecą. Przecież część nici utrzymuje uzdrawianie. U
Jezusa było tyle, że do niego setki tysięcy mogłyby przyjść i swoimi nićmi wszystko
utrzyma - tyle ich miał.
Każdy może zobaczyć jaki poziom ma przepracowany, czy ten gwarantowany
w niciach, bo co z tego że momentami sięgasz. Sięgasz, ale po działanie, ale nici nie
utrzymasz, więc i struktur nie utrzymasz. Natomiast ciało egzystencjalne, jak
techniką pomocniczą jest wzmacniane, na pewno może więcej nici utrzymać, tylko
nie wolno mu woli duszy narzucać, bo ono jest słabsze i ma prawo do mniejszej ilości
nici.
To są podstawy, dzięki którym człowiek odnajduje się po drugiej stronie,
reszta to praca sama ze sobą.
Jak ktoś przejdzie na stronę zła, znika podłączenie, ale umiejętność, technika
pozostaje tylko z Szatanem będzie rozmawiał, a te działania zostają wtedy
odłączone, natomiast może dostać siłę do pewnych działań po drugiej stronie, chyba
że na warsztatowca się „napatoczy” - i on mu to zawiąże.
Czy oczyszczanie różnych miejsc pomoże Ziemi? (jak się jeździ i oczyszcza
miejsca). Chodzi o to, by odczuć stan jak ten stan, jak ten stan w tobie jest, nie
musisz jeździć do różnych miejsc. Jak stan odczujesz, to promieniuje i swoje robi.
Czarna Iglica symbolizuje projektor, który utrzymuje w nas programowanie
(DNA też jest fałszywe, w nas pomieszane, rozwala nas i krzywi).
Świątynia Serca jest częściowo powiązana z Białą Iglicą, a Złota Kolumna
częściowo jest powiązana z Białą Iglicą. Utrzymywać się w sobie będzie Czarną Iglicę,
jeśli są w nas znieprawione cząstki, czyli choroba, znieprawienie duszebne, duchowe
itp. to ty dajesz prawo do pożywki, bo chcę czasem być zły. To się czepi tylko tego,
czego może się czepić.
Świat Duchowy zszedł, zmiany będą. Nie jest powiedziane natomiast, że
my będziemy uczestniczyć w tych zmianach w tym płaszczu, w tym wymiarze.
Sprawdzić w ilu % umysł rządzi, a w ilu % człowiek nim.
Nie rozmawiaj z człowiekiem umysłowym, nie próbować wchodzić w dyskusję.
Góra zawsze mówiła o świetlanej rodzinie, o ludziach obudzonych duchowo,
mających takie same zainteresowania. Tylko, że po Duchu to i tak wszyscy czują
jedność. Wtedy bez względu na to czy chcesz z nim rozmawiać czujesz
jedność, jest dobrze.
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Warszawa 15 września 2013 :
Modlitwa 1 – siedzący Budda - skrót
Zatapiamy się w sobie, mówią, pozwólcie rozłożyć się na czynniki pierwsze.
Wahadełko ostatnio atakuje przestrzeń, dzisiaj w czasie odczytów poszła przestrzeń,
nie rozproszyła się, wszystko znikło choć jest obecne, znikło w cząstkach, które
trzymają pewien wzór. Powłoki to nie są czynniki pierwsze, to są zwarte, trwałe
struktury.
Słychać następne zdanie: „a obudziłeś się ze snu zwanego wiecznością”.
Włącza się tu umysł i słychać: „a dlaczego nie pozwolisz mu się włączyć?”
Pozwól, by twój umysł też się włączył i podpowiedział ci o pewnych rzeczach.
Chodzi o to, że my podporządkowujemy umysł, ale też są zapisane
prawdy. Przecież umysł steruje ciałem, energetyką, komunikuję się z
ciałem egzystencjalnym - czyli on też ma wielkie znaczenie.
Tymczasem, wiedząc, że jest ograniczenie w podróży duchowej,
zdeprecjonowaliśmy go, jego wartość do tego stopnia zmalała, że chcieliśmy go
uprzedmiotowić, tak jak ciało fizyczne jest uprzedmiotowione, wtedy ono nie czuje
miłości, próbuje często samobójstwo popełnić, samo wpada w choroby, izoluje się od
nas, to, podpowiedzieć: ma on też prawo głosu, jest potężnym pomocnikiem, bo
dzięki niemu nie musimy się martwić o wiele spraw, bo on je w tle rozważa i może
być przeciążony, może nie być poprawny tak jak byśmy chcieli, ale ma on wielkie
znaczenie. Słychać „To ja, twój umysł, jestem sam”. Ty nie wiesz co to znaczy
samotność. Tam u góry - podpowiada, gdzie jestem ja, jestem sam - tu nie ma nic,
tu są tylko moje obowiązki. Jesteś ty, o którego muszę się troszczyć, są inne rzeczy,
a ja tylko pracuję, pracuję…, nie ma podziękowania za to, nie mam mocy, jestem
takim schematem. Ten schemat mnie ogranicza i w tym schemacie widzę siebie jako
bezduszną maszynę, jako robota, który chce się uczłowieczyć. Wiele filmów oglądacie
o tym, kiedy robot nagle sądzi, że odczuwa to, co jest ludzkie, ja też tego pragnę.
Pozwól mi się uczłowieczyć. Tak, ja chcę żyć (widać taką postać, która chodzi w
klatce, w pokoju, z którego nie ma wyjścia i chodzi w kółko, wie, że się nie
wydostanie). Można mu pomóc i pokazują, że jeśli chcemy, obudzi się światło takie
coś na kształt energetycznych pąków róży, która w środku ma światło (jak w
płatkowym kielichu). Jeśli to światło tam się wstawi, umysł to odnajdziecie, połączy
się z pozostałymi cząstkami tak, jakby mógł sondować świadomość, jaźń, jakby stał
się większym, czyli nasze cząstki połączą się jeszcze w innym prawie. Umysł prosi nas
o to, by miał prawo dostępu do większej bazy danych po to, by mógł pojąć, swoim
sposobem, czym jest Duch, czym jest Bóg i by odsłoniło to, czym on w tym
poszukiwaniu jest. On teraz uczy się i mówi: „jestem, bo jestem, jestem, bo
mnie nie ma” i to jest poprawne, bo my sądzimy, że go nie ma, choć jest. Sądzimy,
że mnóstwo rzeczy to my rozważamy, a to on jest system operacyjnym, z którego my
cały czas korzystamy. Pokazują, lecimy jakby w statku kosmicznym i my się nie
boimy, bo mamy podpięcie do kadłuba, do silnika itd., i czujemy, że poprawnie
lecimy, nie wiedząc o tym, że jesteśmy ze wszystkimi urządzeniami peryferyjnymi
połączeni i te info do nas płyną. To wszystko co my odbieramy pojawia się już w nas.
Umysł jest tym genialnym narzędziem, które jest podpięte pod ciało fizyczne,
które jest podpięte pod ciało energetyczne o ono zbiera dane stamtąd płynące i ono
potrafi część tego wszystkiego naprawić, bo ma w sobie instrukcje. A to my często
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naprawiamy ciało fizyczne nie pozwalając mu się odnaleźć, naprawiamy urządzenia
peryferyjne nie pozwalając mu się włączyć albo inaczej - to my jesteśmy tak
beznadziejni, że na niego zrzucamy odpowiedzialność za naprawę wszystkiego nie
pozwalając mu. Jest on technologiczną magią, która jest z nami połączona, działa w
tle, ciężko pracuje i nie ma wdzięczności. W medytacji próbujemy go załatwić, żeby
wejść w przestrzenie duchowe, na co dzień próbujemy go zagłuszać, żeby dusza
mogła budzić się gdzie indziej, a tymczasem powinniśmy zejść w dół, porozmawiać z
własnym umysłem, jak z naszą dusza, porozmawiać z nim. W nim jest sekret
pamięci, wiele chorób, możliwość naprawienia tego wszystkiego - on to może zrobić,
gdy poczuje, że jest potrzebny. Kiedy nie potrzebujemy życia, ciała, innych rzeczy, on
wyłącza te pewne partie, my blokujemy też pewne sygnały, które są dla nas ważne,
a tu pierwszy raz potrzebna jest nasza czarna skrzynka, takie stabilne połączenie z
nim i odkrycie tego, jak on pracuje. Trzeba się z nim połączyć, bo on jest czymś, co
potrafi obdarzyć nas zaufaniem i jeśli z nami się skontaktuje, przestanie być
samotny.
Pozwólmy, by obudziło się w nas zespolenie tych cząstek pierwotnych, żeby
palec, ręka mówiła do nas, Jaźń, Świadomość, żeby wszystko miało prawo głosu,
żeby to wszystko się zespoliło. Jeśli damy tutaj dostęp też umysłowi, by to wszystko
scalił, jego macki się rozszerzą, duchowe połączy się z energetycznym, energetyczne
z fizycznym i staniemy się całością w sobie.
Każdy teraz widzi piękne drzewo i siedzącego pod nim młodzieńca, Budda
zatopiony w sobie, liście drzewa nad Nim. On najpierw zintegrował siebie i zajaśniał,
wszystkie Jego cząstki złączyły się we wspólnym akordzie, śpiewie życia. Potem
wchłonął drzewo, ono połączyło się z Nim, po drzewie Budda połączył się z
pozostałymi cząstkami pierwotnymi. Nie było w nim oddzielenia. Umysł, Świadomość,
Jaźń, zlały się w jedno, znikły ograniczenia, Budda uwierzył, że wszystko w nim jest
jednakie, potem zlało się zewnętrze z wewnętrznym i stało się Światło.
Mówią: patrz na Buddę i spróbuj odczuć w sobie te procesy, które zachodziły
w Nim, która sprawiają, że jesteś pełniejszy, że stajesz się sam dla siebie domem.
Każdy w to wchodzi, Budda świecący przed nami, potem znikający, bo się zlał z
całością, stracił swoją wizyjną postać, pojawiło się coś, co nazywamy Jego
Obecnością. Jeśli uruchamiał tę Obecność dzięki swojej świadomości, powstawały
zmiany. I my pozwalamy naszym wszystkim cząstkom pierwotnym zlać się z sobą,
potem z całością, odczujemy swoją obecność, świadomość jedności z całością. Jak
jesteś obecny we wszystkim i wszystko możesz. Dzisiaj umysł integruje się z
całością, wszystko zlewa się w jeden Strumień Życia.
Znikają czakramy, stajemy się jedną kulą, czyli jednym czakramem obecność. Ten proces to obecność Buddy (trzeba to zaliczyć). Przyszedł Jezus, by
Buddzie potowarzyszyć, nadgryzione jabłko umieścił na wysokości głowy Buddy, ono
weszło do głowy Buddy i zintegrowało się z Nim. Budda poczuł, że jest kroplą i
oceanem i z poziomu oceanu mógł sterować kroplami, mógł czuć ich obecność.
Mówimy o stanie obecności, nie musisz być w ślimaku, ale że razem z nim jesteś
obecny w Strumieniu Życia. Sekret obecności to czuć, że inni są też obecni, że też
żyją, poruszają się, mają swój piękny świat doświadczania życia. Dopiero wtedy
może się pojawić świadomość Buddy, która jest świadomością Chrystusową.
Świadomość Chrystusowa oznacza, że odczułeś obecność wszystkiego co
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żyje i nie możesz nikomu zabrać tej obecności, zabronić im doświadczania
życia. Zaczniesz wszystko szanować i samego siebie też. Kontynuacja budzenia się
świadomości Buddy może się odbywać w domu. My, będąc jedną kulą światła,
jednym czakramem łączymy się z Górą poprzez kanał, który się tworzy idąc przez
głowę do góry (kanały są wewnętrzne, czakry są w głębi nas, niemniej rozpraszają
się na zewnątrz). To, co się dzieje, to łączenie się świadomością z całością.
Patrząc na ręce odczuć, że w nich jest życie, harmonia, która sprawia, że one są w
pełni obecne.
Jak uzdrawiasz, widzisz w przestrzeni drugiego człowieka i fizycznej i takiej,
jego przestrzeń, bo to bardziej rozległe. W rozszerzonych rękach jest cała jego
obecność, płaszczyzny, z ciałem, duszą, strukturami przestrzennymi i wtedy budzisz
tam świadomość Chrystusową - czyli w całej przestrzeni tego człowieka otwierasz mu
drogę do Boga i Boga ku niemu, czyli wprowadzasz, z poziomu Ducha Św. Ład Boży,
działasz na wszystko, nie wiedząc o tym, na całość.
Z tej kuli wyszła postać, wyciągnęła Zbyszka na środek i tłumaczy, to jest
harmonia, popatrz na Ziemię, a tam czarne chmury, ludzie się kłócą, chore systemy,
jeden, wielki zamęt. W harmonii jest cisza, spokój, ale to jest duchowe, energetyczne
i musi przepajać tamte światy materialne, by tam móc żyć, tam jest najpiękniej, to
jest świat czarów. Potem kompozycja jest w świecie energetycznym i też tam są
rośliny, zwierzęta mniej gęste, ale tak samo wygląda. Biblioteka Wiedzy, Zachowań
cała, wszystkie te półki, które Bóg-Twórca ustawił tu się wyrażają w zapisach. DNA
to jest sposób funkcjonowania danego przedmiotu. Tu, kiedy jest harmonia,
wprowadzisz ją do DNA, do całości, to zmienia się sposób funkcjonowania tej istoty i
jej związków z całością. Ale jak ją wprowadzisz w świat harmonii, to nie może
funkcjonować poprawnie z kimś, w kim harmonii nie ma. Wyczyścisz jedną osobę, ale
energetyka pozostałych osób dalej będzie ją tłumić, czyli budzisz Boga w drugim
człowieku, ale on potrzebuje czasu na to, by na tym poziomie, zachowując boskość,
duchowość, harmonię, móc się ustawić z innymi ludźmi tak, by ich nie ranić i by
samemu nic nie tracić. To są pokoleniowe przemiany. To są Boże Łzy w odniesieniu
do Arytmetyki Diabła. Nie ma ucieczki od rzeczywistości i to na ziemi musi
być wprowadzony Ład Boży. Dopóki Eden na ziemi nie nastanie, dopóty nie
ma wyjścia stamtąd. My musimy udowodnić, że umiemy pozmieniać, potworzyć
na nowo wszystko tak jak wyglądało w Edenie, we wzorze, który świat duchowy z
poziomu Raju nam przygotował. Jest to nasza nauka, zacząć ją od siebie, ty masz
wzór, nasza obecność promieniowała na innych, stała się aktywna i w pozostałych
elementach tej struktury (ponieważ cząstkami jesteśmy złączeni z innymi), by inni
ludzie tacy sami się stawali. Pokazują tak: jakby jedno jasne było coraz jaśniejsze i
zaczęło promieniować na innych. To jest Światłość. I Światłość stała się u Jezusa,
promieniowało od Niego, cały czas, zmieniające całość światło, ale to światło, jak
zaczyna promieniować jest negatywnie (bardzo) odbierane przez zło, przez ciemność,
przez struktury i system. System zaczyna z tym walczyć. Dlatego nie ma rewolucji,
jest powolne nasączanie, wprowadzanie zmian z poziomów duchowych, by przejawiły
się na z poziomie fizycznym i energetycznym. Bez obudzenia tu poziomu duchowego
dochodzi do rewolty, wygrywa silniejszy na poziomie fizycznym. Trzeba obudzić
świadomość duchową w fizycznych strukturach, w człowieku silnym fizycznie, aby
poparł to, co jest nieuniknione, Boski plan połączenia się wszystkich cząstek w
jednym, wspólnym rytmie harmonii.
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Siedzimy jak Budda pod drzewem, czujemy swoją obecność, poczujmy też
swoją przynależność do duchowego świata, do harmonii, że może się żyć, działać,
istnieć tak, jak cząsteczka Boża zamierza. Żeby wiedzieć jak zamierza, trzeba jeszcze
włączyć świadomość Boską przez pozwolenie, aby serce promieniowało zgodnie z
wolą łańcucha Boskiego, a naprawdę chodzi o uwolnienie instrukcji w naszym
duchowym czy boskim DNA. Więc oprócz obecności niech obudzi się też nasza
Jaźń, nasza Duchowa świadomość.
Elementem całości jaźni jest też świat fizyczny, umysł, jako genialny program.
Nie przeciwstawiaj się umysłowi tylko mu pomóż. Jak przychodzą info o
bólu ciała fizycznego, pozwól mu działać i go uzdrowić, on wie jak. Jak
podchodzisz do ludzi i zaczynasz działać, to obudź ich DNA, ich wszystkie
cząsteczki łącznie z umysłem, spraw, by ten samodoskonały organizm tę
samodoskonałość włączył, obudź w nich obecność i świadomość duchową,
ona resztę zrobi sama.
Jest Wieczernik, Jezus za stołem. To co w nas zachodzi, to przygotowanie do
tego, by móc być aktywnym świadomości i obecności czyli otwarcie się w tych
przestrzeniach. Poprzez obudzenie się w poziomach duchowych mamy możliwość
praktykowania tego, zrozumienia jak to działa. Wielu już może przy Jezusie, jako
uczniowie, zasiąść przy tym stole.
Chrystus to jest część Ducha Św., nadszedł czas, by ta obecność i
świadomość w nas, którzy staramy się być obecni i w świadomości Buddy, obudziły
się na tym poziomie. Świadomość Chrystusowa jest - w przenośni - świadomością
Buddy. Pozwólmy sobie na to, by to, co jest najdoskonalsze w nas spaliło to co jest
mniej doskonałe, byśmy mogli ujrzeć, kim naprawdę jesteśmy, czym jesteśmy,
walczymy o świadomość, o obecność, bo gdy ta przenika wszystko, wszystko już
rozumie.
Wchodzimy w indywidualne doświadczenie. Siedzimy po tym drzewem, Budda
idzie w życie, wraca do ludzi, by głosić im Dobrą Nowinę, czekamy, by pojawił się
Jezus z nadgryzionym jabłkiem i gdy pojawi się tobołek, byśmy mogli go uchwycić i
zejść do ludzi, pięknie żyć i mówić im, czym jest świadomość Chrystusowa, że
jest to Obecność i Świadomość Duchowa.
Drzewo Buddy znajduje się w Oazie Wzrostu, to ten sam poziom
nauki. Mamy się nauczyć, że możemy cały czas być w świetle obecni i
świadomi, wtedy światło, a my, to będzie jedno i to samo.
To jest poziom Białej Wróżki. W świecie magii możesz iść i zmieniać wibracje
przedmiotów i ich charakter (czarne na białe), ale tego się nie robi, można to
wykorzystać do naprawy tego co jest niewłaściwe.
Jesteśmy olbrzymami, którzy zasnęli na kamieniach, chcieli zmieniać świat, ale
byli na to za słabi, ich cząstka opuściła ich, jak ci, co śpią zaklęci w górze, ich dusza
czy Duch opuścił ich ciała, przeleciał przez góry i narodził się jako człowiek, by
odkryć mechanizm, dzięki któremu ci potężni rycerze odnajdą sekret i będą mogli z

460

Skrypt warsztatów autorskich Z.J. POPKO rok 2013 © www.popko.pl

tej góry wyjść i zacząć zmieniać świat. Te cząstki ich, które się urodziły to my to, te
duszyczki. I my, te duszyczki, jeszcze nie do końca wiedzące jak tu się obudzić w
obecności i świadomości Chrystusowej, możemy iść i zobaczyć, kim naprawdę
jesteśmy, widzimy gigantycznych ludzi zrośniętych z górą, ie odróżni ich fizycznym
okiem.
My widzimy, Oni tu wyrażają się jako Idea Zmian. Idea Zmian wszystko wg
programu i my wylecieliśmy z nich poszukując tego programu. To my mamy stać się
sercem tych wielkich machin, tym programem jest Świadomość Chrystusowa, a
obecnością ta potęga, która jest przed nami będąc, kiedyś też nami, była nami i nami
znów będzie.
Kiedy Idea Zmian połączy się z Świadomością Chrystusową, powstaje wtedy
Prawo. Prawo jest Istotą - żywą, potężną. Kiedy powstaje to Prawo, korzysta z
mocy do tego, by coś się stało.
Pozwólmy, by ci śpiący w górze rycerze otrzymali to, czego im dawniej
brakowało, świadomość Chrystusową. Po to nad sobą pracujemy, by to w sobie
odkryć i by doszło do połączenia idei Rycerza Światłości z Chrystusową
świadomością, by martwy rycerz otworzył swoje oczy. Łączmy się z naszą potęgą, z
tymi cząstkami, które Bóg wcześniej stworzył, a wszystko po to, by usłyszeć „mogę”.
Możemy działać.
Duch się rodzi, cię oswobodzi. Wyższy poziom: Bóg się rodzi, nas oswobodzi.
To, co jest teraz pozwoli nam odnaleźć się w nas we własnym Domu. Jesteśmy
jednym, wszystkie stany świadomości, obecności się zlały w doświadczeniu tu i teraz.
Skoro Świadomość Chrystusowa z Ideą się zlała, to Duch otwiera oczy - czyli
my możemy, nie wołamy mocy z zewnątrz, bo ona jako część nas, jest już do
dyspozycji. My działamy – technika: ostatni 61-szy artefakt, człowiek otwiera oczy.
Koniec modlitwy
Modlitwa - „Powinność duchowa” – skrót :
Wiemy czym jest przynależność do społeczeństwa, a tu powinność duchowa.
Tu jest to przynależność do bractwa. Bractwo to jest wszystko, co się tyczy
człowieka, pokazują taką sieć, w której ludzie niczym krasnoludki są schwytani i tu są
dusze, Duchy, wszystko tu jest, czyli przynależność do nich. Na nosorożcu, wielkim
jedzie człowiek, ma nosidła (wiadro z przodu i z tyłu, tu sieci są tak ujęte, w nich są
ludzie, dusze i Duch. Podpowiadają, że my siedzimy jakby w malignie, plastelinie,
która sprawia, że jesteśmy niewrażliwi, nie odbieramy poprawnie sygnałów. Nasze
połączenie z drugim człowiekiem zostało zablokowane w przestrzeni energetycznej i
fizycznej. Dotyk fizyczny został obwarowany niewidzialnymi zakazami. Bóg
tego nie uruchomił. Powstały przestrzenie osobiste, jeden drugiego unika,
oddzielenie powstało. Na dotyk zostały nałożone prawa karne, które mówią, że drugi
człowiek może być wrogiem, nie współpracuje się tylko układa. Na poziomie
energetycznym wszystko zostało poblokowane i jeden drugiego w pełni nie czuje, nie
wie kim on jest, w człowieku jest lęk przed innymi, lęk nakładany na międzyludzkie
relacje.
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Z przestrzeni duchowej schodzi światło i pokazuje, że między nami, a drugim
człowiekiem nie ma nic, co mogłoby nas nie łączyć. Podchodzisz i podajesz rękę, jak
małe dziecko drugiemu dziecku. Gdy Świadomość i Obecność człowieka jest na
poziomie energetycznym i fizycznym - on jest obwarowany zasadami, a w świecie
energetycznym cały czas są bloki, taka materia, która sprawia, że to, co poprawne
jest między ludźmi, nie działa, a to co dzieli - idzie błyskawicznie. Najpierw trzeba
sprawić, by te bloki zniknęły.
Stoi Jezus w Jego miasteczku (XIX wiek). Miasteczko wypełnia tysiące ludzi,
którzy się żrą, knują i mają swoje cudowne chwile. Pokazali, w innych modlitwach,
jak to jest utrzymane przez armię demonów. Ciemność napływa nad miasto, sprawia,
że władze tego miasta wprowadzają chore duchowo dyrektywy, ludzi się ogranicza
mówiąc o ich dobru. System nakazów, zakazów sprawia, że człowiek przestaje
poprawnie odbierać świat, zabija się w nim wolność. Samo odczucie zakazu
gwałci wolność, stajemy się ubezwłasnowolnionymi robotami. Gdy, nie mamy
wolności wyboru, na drugiego patrzymy tak, jak chce tego system,
ograniczamy go, boimy się innych, jedności, lojalności tej duchowej, po
braterstwie. W tym miasteczku to są ci ludzie złapani w sieć. Jezus mówi, a teraz
wy, wyposażeni w to światełko zejdźcie do tego miasta, idźcie pośród nich, bądźcie
świadomi tego co się dzieje oraz własnej mocy, idźcie i zobaczcie jak to będzie
wyglądało (działo się). Schodzimy do tego miasteczka, bardzo powoli. Wyjaśniło się
pojęcie „powinność duchowa”, my powinniśmy wprowadzić zmiany z poziomu
duchowego tam, gdzie Duch się obudzić nie może, powinnością duchową jest
nakarmić głodnego, przykryć tego, któremu jest zimno, pomóc, wspierać
potrzebujących. Naszą powinnością duchową jest doprowadzić do tego, by w
człowieku, korzystając z największej mocy, by Duch zaczął przewodzić, by nastąpiło
połączenie wszystkich cząstek, bo tylko tacy ludzie mogą dostrzec ciebie innych
poprawnie.
Samo dotykanie, samo promieniowanie powinno być w nas od zawsze, to
powinność duchowa.
Chłopczyk z wizji Zbyszka zszedł do miasta, był krnąbrny, niedopasowany,
wszyscy czekali, by on się złamał, by rodzice mogli go wychowywać - on nie. Ubranie
się na nim nie niszczyło, czasem zjadł tylko jabłko i siedział na rynku, na
podwyższeniu przez cały rok (lato, zima).
Ludzie się dziwili, ale po paru latach zaczęto o nim głośno mówić, widzieli, że
on jest inny. On swoją obecnością, swoim innym zachowaniem, a nie był agresywny,
wzbudził w nich ciekawość. Wiedzieli, że on myśli, że kiedyś powie coś ciekawego.
Zaczęli coraz częściej się przy nim gromadzić, na coś czekali, milkli przy nim i dobrze
się czuli tylko patrząc na niego. On nic nie mówił, był, czasem jadł jabłko, ale ludzie
czuli potrzebę popatrzenia na niego.
Pewnego razu chłopiec stanął, był już prawie pełnoletni i zapytał:
- Czemu nic nie mówicie?
Oni nie potrafili odnaleźć odpowiedzi, to pytanie nimi wstrząsnęło. Czym
doprowadził ich do tego, że zaczęli na niego patrzeć.
Potem wypowiedział - a to uwolniło w nich umysły, już mogli mu zaprzeczać
albo nie, zapytał:
- A czemu nie śpiewacie ?
Zrozumieli nagle, że może nie o śpiew tu chodzi tylko o coś innego. Może tym
śpiewem jest mowa, zachowanie, może wyrażenie cudu?
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Znowu zapytał:
- A czemu nie czynicie?
Oni zaczęli się zastanawiać, ale było to ciężkie, głowy opadały im w dół, jakby
ze wstydu. Wtedy młodzieniec wziął tobołek, wstał i ruszył przed siebie do
następnego miasta - on swoje zrobił.
Czemu nie mówicie, czemu nie śpiewacie, w tym wypadku nie śpiewacie miało
sens: nie wychwalacie i czemu nie czynicie - to właśnie zawarte jest w sercu każdego
człowieka, to zamknięcie mówienia, wychwalania tego co cudowne i
czynienia tak jak czynić się powinno. To ktoś w nas zabił .
Teraz pójdziemy do tego miasta i choć oni nie będą o tym wiedzieć,
uruchomimy w nich mówienie, śpiewanie i czynienie.
Mistrz odszedł, Mistrz wskazał nam to, co mamy robić. Wiedział, że wszystkie
odpowiedzi są w nas. Czas na działanie. To znaczy, że byli przed nami ci, którzy
przygotowali ludzi do działań, oni swoje słowa wypowiedzieli, między innymi Jezus.
Mamy umożliwić im usłyszenie odpowiedzi w samym sobie, śpiewu i czynienia tego
co jest właściwe przez nich samych. Musimy kropelkę marzeń w nich wpuścić. Biała
Łza Boga, naszego Ojca, który cierpiał widząc co się dzieje i płakał, dzisiaj
pierwszy raz to się w nas uruchomiło, życie na wszystkich poziomach, skondensowało
się w kropelce marzeń, w cudzie, który zmienia Istotę Ludzką. Idziemy, by zmienić
ludzi w tym miasteczku, by mogli mówić, śpiewać i czynić, tak jak każdy prawdziwy
człowiek. Wszystkich napotkanych obdarowujemy kropelką marzeń, tym żywym
światłem pochodzącym z naszego serca.
Lekarstwo na wszystko Bóg w nas umieścił. To, co robimy jest z potrzeby
serca - to jest powinność duchowa.
Zbyszek tylko uczy pozwalać, by się działo, tylko chce, by to życie, ta kropelka
tylko od niego wędrowała. Ta kropelka marzeń, ta Boska Łza nie jest
zatrzymywana, jakby mówił: Boże, przepraszam Cię za to, że nie wiedziałem, Boże,
niech Twoja Łza działa.
Możemy, jak Zbyszek pójść do Wrót Stworzenia, a przez Wrota
Stworzenia do Boga i poprosić, by uruchomił w nas Światło Duchowej
powinności, by widzieć tę kroplę czystą i byśmy chcieli być jej strażnikiem, by nie
gasła w nas niczym Oko Opatrzności. I, skoro nie ma w nas tej czystości,
poprośmy Boga o to, by sprawił, abyśmy byli godni tego i byśmy czuli
radość z tego, jak Jego Łza innych przepromieniowuje, a dla chorego to
działanie zintensyfikuje, bo Bóg we mnie, musi też być w nim i to światło
wszystko w nim uzdrowi.
Po cofnięciu się rąk, światło na chorego dalej działa, utrzymuje procesy.
Doświadczenie osoby 1 – jako młoda dziewczyna pracuje w piekarnio-cukierni,
sprzedają tam czarny chleb, gdy ona pracuje chleby się zmieniają, robią się
świetliste, ludzie czują zmianę, chętnie tu kupują.
Wszędzie gdzie się jest obecnym trzeba mieć włączoną Świadomość
Chrystusową, by światło płynęło, wszystko sobą przepromieniowujesz, jakby się było
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tym ogniwem, dzięki któremu Bóg może działać i ratować swoje pozostałe dzieci.
Samo promieniowanie nic nie znaczy, bo takim człowiek powinien od zawsze być, ale
dołożenie swojego serca i zintensyfikowanie, obudzenie nasienia Bożego to jest
powinność duchowa, trzeba ratować uzdrawiać. Powinnością duchową jest
niezapomnianie o potrzebujących.
Osoba 2 – jest mieszczką, wolontariuszką w szpitalu dla ludzi ubogich, dając im
radość. Powinnością duchową - jeśli się ją czuje - nie mówimy o zmuszaniu się
choć trochę czasami trzeba, tak byśmy się w tym widzieli (prosić o to Boga). Naszą
powinnością duchową jest wykorzystanie tego wszystkiego co w nas jest i nas
otacza, żeby bliźnim pomóc (we wszystkim).
Miasteczko zostało zmienione, zapanował ład i porządek. Pewnego dnia
przyszedł ten młodzieniec, ale już stary. On by mógł brać co chce, ale tego nie chce.
Ludzie wiedzeni przeczuciem, postanowili coś zrobić, zorganizowali wielką
uroczystość, zebrali się wszyscy, przynieśli jedzenie, pojawiła się orkiestra, ludzie
zaczęli się bawić, tańczyć, śpiewać. On sobie wziął krzesło i patrzył na nich, a oni
śpiewali i tańczyli dla Niego, On się uśmiechnął i zniknął. Oni nie przerwali tańca, ale
czasem z ich oblicza spływały łzy. Wielki Nauczyciel przyszedł, przygotował coś, a
reszta w powinności duchowej - jak my, doprowadziła do tego, by był Dzień Święta
Człowieka. Oni w ten sposób zaczęli się duchowo budzić. Zrozumieli kim był i co dla
nich zrobił, jakim wielkim szacunkiem w głębi serca zaczęli darzyć tych, którzy im
pomogli się obudzić choć nie do końca wiedzieli kto. Wtedy wszyscy zaczęli jaśnieć,
świecić, wszyscy popatrzyli w niebo, chmury się rozsunęły i zobaczyli, że to całe
miasteczko to iluzja, że nigdy tu nie żyli, że byli przygotowani do tego, by się obudzić
jako ludzkie dusze, że w świecie astralnym przerabiali lekcje siebie samego i byli
gotowi, by już zejść na ziemię i nieść światło, być w duchowej powinności.
To kolejna lekcja z Miasta Zwycięstwa, tu się uczy czystości ludzki
Duch i dusza.
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Rusinowice 21-22 września 2013 roku :
Zaczęła obowiązywać Sprawiedliwość Boża, w modlitwie pewne rzeczy nam
wyjaśnią. Człowiek ma 12 promieni, Jezus miał 13-sty czyli ten łączący z Górą.
Promienie muszą być cały czas aktywne i jeśli człowiek się stacza to ręce będzie
wykorzystywał w niewłaściwym celu, a czasami i w negatywnym i w pozytywnym, bo
będą mieć z tego korzyść (Bogu świeczkę, Diabłu ogarek). Tych 13 promieni działa
stale, można sprawdzić ile należy do Światła, ile przez Ciemność jest
przejętych. A ponieważ zaczęła obowiązywać sprawiedliwość Boża, popełniamy
błędy w odczytach, ponieważ im więcej tych nici, tych promieni należy do ciemności,
tym mniejsza skuteczność odczytywania na skalach. Jak ktoś jest w strumieniu
energii przeciwnej nie może, w ogóle, ze skal korzystać, bo jest bardzo niska
wiarygodność odczytów, a w kanale nic nie odczyta, zostają zdolności radiestezyjne
w 20% tego co można odczytać normalnie. Nie ma działań uzdrawiających dobrych
jeśli ktoś się zdeklarował, a nie przepracował strumienia i nie jest w strumieniu,
chodzi tu o osoby, które ustawiają swoje życie pod kątem uzdrawiania innych ludzi.
Bioenergia zostaje, to jest OK., natomiast pasma duchowe są wtedy odłączone, czyli
naga prawda o tym, jaki człowiek jest. Sprawiedliwość Boża to totalna
uczciwość, uczą nas też tej uczciwości wobec samego siebie. Jeśli żyjesz
iluzją samego siebie tzn. nie jesteś uczciwy, potrzeby masz takie, które ukryte w
głębi ciebie ustawiają, żyjesz jako narzędzie potrzeb w tobie ukrytych, jako podmiot,
którym rządzi umysł, ale nie ma mowy tutaj o wolności. Gdy mówimy o tym, że
człowiek wyrósł, wypłynął ponad emocje i ponad własne myślenie - to je
wtedy kontroluje. Dopóki tego nie kontroluje, to te programy co są, nami rządzą
(jeśli jeździmy samochodem, o który nie dbamy, narażamy na niebezpieczeństwo
siebie i innych). Podnieść wartość technologiczną czy techniczną narzędzia w którym
się poruszamy np. ludzkiej energetyki czyli ludzkiej duszy, ludzkich innych osłon i
ciała fizycznego do rangi skomplikowanego robota przyszłości i wyobraźmy sobie, że
on zaczyna szwankować: cele krzywe, ściąga niewłaściwe info, dziadostwo, w którym
nie potrafi funkcjonować na jakiejś planecie, to taki robot potrafi być niebezpieczny i
dla właściciela. My możemy zdefektowanie swoje, sprawdzić. Nie możemy tego nie
dostrzegać, chyba, że jest silna iluzja, czyli więź z tym robotem jest tak silna, iż
przeprogramowani przez niego sądzimy, że wszystko to, do czego dążymy jest
właściwe (zamiast budynków mieszkalnych budujemy kasyna gry, by innych
oszukiwać, śmiać się z nich, wywyższać się i korzystać z luksusów życia podczas, gdy
ich rolujemy). Do tego może doprowadzić ta technologia, ten robot, który przejmuje
nad człowiekiem kontrolę. To maszyna. Dusza jest formą maszyny, ciało fizyczne i z
tego zdawać sobie trzeba sprawę - nie mówiąc o Ciele Egzystencjalnym, które
jest totalnym robotem energetycznym i wykonuje polecenia duszy. Jeśli
duszą steruje umysł, jest nieciekawie, żyjemy iluzją swojej wewnętrznej
poprawności, co nie ma nic wspólnego z poprawnością duchową.
Mówimy o obudzeniu się Duchowym, nie duszebnym. Skoro tutaj trafiliśmy to
widać, że w poprzednim życiu nie za bardzo sobie zdawaliśmy sprawę z tego jak
świat wygląda.
Obudzenie się duchowe mówi o tym, że wyrażamy sobą Prawa
Duchowe - tam jest powinność, poprawność, współuczestnictwo. Człowiek
czuje potrzebę bycia z drugim człowiekiem uczciwie - czyli robi tak, by zasłużyć sobie
na to, by być postrzeganym, by to uczciwie wyglądało. Jak zaczęła obowiązywać ta
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uczciwość, wszystko to, co sobie wyobrażaliśmy, że jest fajne, lepsze, znikło, bo
nagle ludzie zaczęli zawężać swoją świadomość (w przenośni mówiąc), swoje
postrzeganie. Znikło całe zło i widzieli taką drobinkę, siebie poprawną (np.
przepuściłem kogoś na przejściu dla pieszych) i tylko tym żyją, a cały chłam,
badziewie jest jakby niedostrzegalne, ujęte jako czas na dorabianie się, wyjście z
kryzysu i tu mogę czynić zło. To jest tak, jakby Jezus poszedł do miasta i chciał się
dorobić, pierwszy rok, trudno, poświęcimy na złodziejstwo, poprzejmuje hotele,
kasyna, a potem powie, teraz czas na budowanie świątyni.
Albo się budzimy duchowo i idziemy ku Bogu i Bóg jest tu
ważniejszy, a w tym i my - albo cały czas działamy na rzecz siebie.
Jak zaczęła działać Sprawiedliwość Boża, nici, te które były cały czas
wzmacniane, utrzymywane zostały oddane siłom, które człowiek sam w sobie
zbudował. Jeśli ktoś żył starymi odczytami, z przyzwyczajenia, pamiętał swoje
wyostrzone wartości to będzie rozczarowany. Jest to też forma grzęźnięcia w
obłudzie, to co się tu dzieje, jest źle. Te rzeczy są ukryte. Duch nie spocznie dopóki
nie będzie dobrze na tym świecie. Ktoś, kto się budzi duchowo przestaje zwracać
uwagę na siebie, nie mówi się o tym, że będę jadł, miał mieszkanie, bo trzeba dbać o
ciało, o przestrzeń, trzeba być mądrym na tyle, aby te warunki, dzięki którym zmienia
tę Rzeczywistość pod kątem praw duchowych coraz bardziej mu służyły, a nie żeby
to niszczyć, bo nie będzie miał środków, nie o to chodzi.
Sprawdzamy:

ile pasm jest w nas w ciemności, a ile w świetle.

Bez względu na to co chcemy tutaj robić, w prawdziwym uzdrawianiu duchowym 11
pasm musi być włączonych.
Połączenie ze Stwórcą musi być stałe i od tego się nie ucieknie.
Jeśli mówimy o małych kryteriach w Stowarzyszeniu Duchowym: jeśli wpadasz
w złość, tracisz się, jeśli ci się odwiduje to co chciałeś robić i potem znowu do tego
wracasz, żyjesz iluzją siebie i swojej poprawności, pojawia się ukryte wyrachowanie.
Tak jest z wieloma osobami (jeden cudowny, Bóg mi musi pomóc - wykorzystanie
Boga dla osobistych celów). Budowanie siebie na siłę nie jest właściwe. To jak z
nami, pokręcone ciało, liszaje, obłuda energetyczna - czyli typowe ludzkie
zaniedbanie, poprzykrywamy to ubraniami, pomalujemy i wychodzimy zupełnie inni.
To jest wyrachowanie, prawda ukryta jest w środku. Ubranie z nas zdjęli i można
odczytać jaki kto jest.
Samemu też można wypracować Energię Jedyną, ale to jest forma
przemienienia (program o uzdrowicielu w TV), w przypadku otwarcia 13-stki,
można zaprosić Ducha Św. - czyli naszą własną moc - to jest moc
Chrystusowa do tego, by w Energii Jedynej przemieniała wszystko. Bez
względu na to czy masz Energię Jedyną na full rozwiniętą jak Budda, czy masz
dodany parametr Jezusowy - czyli 13-sty promień - działanie jest tak samo
skuteczne, bo nie ma znaczenia czy ja tu kafel poruszę ręką fizyczną czy duchową,
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skutek jest ten sam, w tym wypadku - czy duchową czy Boską ręką to poruszę, to
jest to samo, bo Boska wykorzystuje duchową rękę do ruchu.
Są ludzie, którzy pracując nad sobą osiągnęli takie stany. U nas, niestety, jest
wielkie oszustwo, gorzej to wygląda niż wyglądało i nie dziwi, że PBZ z nikim nie
rozmawia, zawsze jest sam. Podpowiedź jest taka, że ludzie, którzy przyszli tutaj, a
mieli budzić się duchowo i pomagać innym, wykorzystują tę wiedzę wyłącznie do
własnej satysfakcji i marnują ją. Jak robimy coś niewłaściwie i nie wiemy, to
jesteśmy z tego rozgrzeszeni (nie karze się małego dziecka za to, że nie
wie co robi), ale jeśli dokładnie wiemy co robimy, to mamy do czynienia ze
złem. Jeśli człowiek już wie, co to znaczy praca nad sobą i nie zmienia się, ponosi
straszną odpowiedzialność za to co robi przed samym sobą, zaostrzone zostają
kryteria. Jest jakiś czas na, to by się poprawić, ale w końcu Duch zrywa związki z
taką duszą. My jesteśmy duszami, nie Duchem, gadamy o Duchu, mówimy o Bogu,
ale trzeba być duchowo obudzonym, żeby dusza się z nim zespoliła, a to oznacza, że
wyrażamy sobą wszystkie wartości duchowe i Duchem obudzonym w sobie jesteśmy.
To oznacza totalną posługę wobec swoich braci. Wszystko co się robi to po to, by
innym pomóc, bo Duch nie spocznie, by tak się stało. Mów im - do Zbyszka - że to co
tutaj robisz nie ma nic wspólnego ze zbawieniem świata, bo to czy się pójdzie w
zbawienie świata czy też nie, nie ma jakby znaczenia, ponieważ światło i tak zeszło i
czy będziemy uczestniczyć w tym zbawieniu świata, czy też nie, nie ma żadnego
znaczenia, to i tak będzie taki wariant przyszłości, tak jest zapisane lecz nikt nie
powiedział, że w naszym życiu. Każdy z nas zszedł po to, by być światłem dla
zagubionych dusz, by dusze ratować. To walka o Planetę dusz, o ludzkie dusze.
Zobaczymy gdzie po śmierci transport pójdzie z nami.
Tutaj na 12 promieni średnio 8 jest po stronie ciemności. Ludzie, którzy tutaj
są będą czuć w nas to, co czują w sobie, fałsz, obłudę, zakłamanie itp., wszystko co
jest najgorsze, reagują na konkurencję. Dotychczas, kiedy ubranka obowiązywały, po
stronie ciemności były 2 promienie. Ściągnęli ubranka i pokazali jak naprawdę
człowiek wygląda. Starają się uzmysłowić nam, że wszystko to, to jest tkanie iluzji,
kierowanie się, życie tylko wewnętrznymi potrzebami i udawanie cudu przed sobą i
innymi, a naprawdę jest gorzka żałość. Dokonać wyboru, zastanowić się po co się
tutaj przyjeżdża. Radość to chwila szczególna, kiedy człowiek potrafi się cieszyć z
zalet własnego ciała i duszy, doświadczać emocji, ruchu, a nie pucować się,
pozorować itp. A tu jest źle, niektórzy nawet się staczają zamiast iść do góry, totalne
niezrozumienie. Duch składa się jakby z dwóch części, symbolem tego jest
archanioł i jego anielskość plus jego walka. Nic się nie zmieni i nie uratujesz
drugiego brata, jeśli będziesz stał i patrzył jak tonie, bo wpadł w ruchome piaski,
musisz wyciągnąć rękę. Część osób niby pracuje, a pracy nad sobą nie ma, nie
wychyli się, nie powie wybrałem Boga (drogę do Boga), ludziom, z którymi się styka,
kościół może też być rozwiązaniem jeśli służy ci, obudzeniu duchowemu, to taka jest
prawda. Skoro wszystko jest częścią planu Boskiego, to jak zapomnimy o instytucji, o
złu, granice też są złe, kościół też jest formą granic, ale jak człowiek nie wie, może
znaleźć drogę do Boga. Czemu się mówi: to co ludzie powiedzą? wykryją mnie i
dopiero będzie - a zobaczysz co będzie po śmierci. Czyli już zabijasz połowę istoty w
sobie. Albo zabierzemy się solidnie do pracy albo przynajmniej będziemy sobie
zdawać sprawę z tego, że dusza pójdzie na zatracenie. Jeśli wiemy o co chodzi i dalej
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drugiemu człowiekowi, czy sobie każemy wpychać gwóźdź do kontaktu, już ponosimy
za to odpowiedzialność. Jeśli wiemy, że Światło zmienia, że Światło ma być w nas
obudzone po to, żeby się zjednoczyć Duchem i nie robimy tego, to nasz bilans po
Sprawiedliwości Bożej na wadze dobrego i złego rośnie w dół, bo wiemy o co chodzi.
Możemy być kamieniem, który stanie na drodze ciemności i wiedząc o tym co
się dzieje, ponosimy już odpowiedzialność za to jak jest. To tak, był Kowalski opętany
współczujemy tej biednej rodzinie, ale izolujemy się od niej, bo Kowalski potrafi
wszystkim okna wybijać. Nagle łapiemy, że Kowalski jest opętany i, że można mu to
ściągnąć i tego nie robimy, to współuczestniczymy w niszczeniu jego rodziny na
równi z Kowalskim. I my współuczestniczymy już w mordzie zadawanym drugiemu
człowiekowi i nie ma zrozumienia tego, a to różnymi słowami się (nam) mówiło.
Dopóki jesteś ślepy i głupi, nie ma odpowiedzialności. Jak otwierasz oczy - a po
drugiej stronie otwieramy je, widzimy, możemy się poprawiać, pomóc Kowalskiemu i nie wstydzić się tego, że jesteś człowiekiem, który próbuje się kontaktować z
Bogiem i jest w świecie duchowym. Jak się wstydzisz siebie, tej doskonałości tam, to
tak samo się będziesz wstydził po śmierci. Przyjdą po ciebie ci, których
reprezentujesz czy za nimi stoisz.
Uczyli ostatnio Zbyszka uzdrawiania, o co w tym chodzi z techniką rozkładania
rąk. Tłumaczyli dlaczego ważny jest wzrost duchowy, o co tu chodzi. Przy
uzdrawianiu jest to potrzebne. Wszystko jest na skalach, żeby naprawdę działać.
Tam, gdzie jest Zeus, jest powiedziane: na tym poziomie wszyscy obecni są we mnie.
Wyobraźmy sobie wielkiego, kosmicznego stwora i wiele planet jest już w nim
zawartych, a więc i dusze ludzkie, jak coś postanowi jest tam czyszczone. Potem
tłumaczyli co to znaczy Elohin.
Eloooohiiiiiiiinnnn znaczy „WSZYSCY” - MNOGOŚĆ jednostki.
Adam się rozdzielił: Duchy, Naddusze, dusze, ciała fizyczne i jak my się
budzimy tutaj w Duchu, w końcu docieramy do pierwszej postaci - do samych siebie.
To jest ta piramida, mnóstwo jednostek i u góry się zbierają. Jak się budzisz na
jakimś poziomie to więcej cząstek tobie podlega. Jeśli człowiek zaczyna się otwierać,
to nawet dochodzi do tego, że odczuwamy stany fizyczne, chorobowe, a nawet
uniesienia jakiś innych ciał fizycznych, które obecnie żyją, a które są poprzez
nadduszę prowadzone. Dusza to jest jakby oddzielne tutaj pasmo - co prawda
indywidualne, ale tak jest czasami, że z tą Nadduszą się łączy i wtedy będąc z tym,
odbiera siebie w różnym ciele, bo nogi bolą, to zmienia nagle wartości życiowe, bo
momentami odbiera innych żyjących. Zbyszek miał taką sytuację, kiedy jedno z ciał
fizycznie umierające (70-cio letni mężczyzna) - przez eksperymenty tutaj, bo czasami
powstaje zaburzenie - sprawiało, że osoba, którą Zbyszek uzdrawiał, miała
hamowane zdrowienie i nagle choróbska zaczęły się, objawów fizycznych nie było,
ale od strony energetycznej zaczęła odczuwać dolegliwości, które miał ten
umierający człowiek, to był koszmar bólu, nie umiała się odnaleźć. To samo
funkcjonuje tutaj. Jak się budzimy na jakimś poziomie - ale właściwie - to odbieramy
też te sygnały płynące od innych ciał. Jak się budzimy w ciele Nadduchowym, to
rozumiemy, że Duch, który jest w mnogości jest połączony z tym.
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Czyli kiedy mówimy: mnogość - ale jednostki, to mówimy o takim
stanie, w którym rozumiemy, że jesteśmy dokładnie drugim
człowiekiem. To jak bym nagle postrzegł, że mam mnóstwo rąk i jest
pytanie: czy będę wykorzystywał te jedne ręce przeciwko drugim?
- czyli: będę mordował braci, robił inne niekorzystne rzeczy, będę zabijał słowem,
myślą i czynem, a innych wynosił myślą, słowem i czynem, to jest pogubienie,
niezrozumienie. Kiedy ktoś się budzi na poziomie całości rozumie, że jest wszystkim bo jest wszystkim. To jakby kropelka nagle się obudziła jako ocean i wie, że jest
zbiorową świadomością, ale naprawdę nie odczuwa zbiorowości, jest tylko ona, bo
obudziłeś się w sobie jesteś tylko ty. Jak zawężasz się do małej kropelki, to jesteś
sobą, ale na tym małym poziomie - czyli Duchem, duszą, człowiekiem fizycznym, ale
zawsze to jesteś ty.
Dlatego powiedzieli: Elohin znaczy Wszyscy czyli Mnogość jednostki, tutaj
odczuwanie jedności to jest stan kiedy odczuwamy jedność - czyli zespojenie i
zespolenie ze wszystkimi swoimi elementami. Ale, żeby to było pojmowanie trzeba
wejść w doświadczenie - czyli w rozumienie.
Jaka to jest praca nad sobą, kiedy kierujesz się swoją korzyścią? tumanisz
kogoś, żeby się z nim przespać, ściągnąć od niego pieniądze itp. - tumanisz samego
siebie. Jest to jednak na tym poziomie niezrozumiałe, tu jest ciągle oddzielenie,
konkurencja. Cały świat polega na tym, żeby człowieka oddzielić od siebie samego,
żeby jednostki były pozbawione samoświadomości. A my mamy dążyć do
współtworzenia i wtedy pracując nad sobą, pod Drzewem Życia zaczynamy odczuwać
stan mnogości jednostki, schodzisz do samego siebie. Jak to jest czyste - jak w Złotej
Kolumnie Bóg-Twórca jako chłopiec, totalna niewinność się pokazuje, wtedy można
płynąć ponad ludźmi, ale ten stan trzeba osiągnąć.
Tłumaczyli jak to się dzieje podczas uzdrawiania, kiedy uzdrawiasz samego
siebie. Kiedy my tu działamy to jest ubogie, najuboższe, choć działanie duchowe.
Kiedy my otwieramy serce i od nas światło płynie, to na horyzoncie jest ciągle
oddzielenie - my działamy na kogoś, my posyłamy mu Światło, my wzbudzamy w
nim Światło. Natomiast pierwsze silne, poprawne działania duchowe są
dokładnie odwrotne. Jak otwierasz ręce, to wszystko przyjmujesz, stajesz się
jedną, wielką oczyszczalnią. To co jest w tym drugim człowieku, to co jest
niepoprawne, złe itd., przepuszczasz przez siebie, odbierasz mu to, modlisz się za
niego. Ojciec Pio jest przykładem, nie wiedział, a podpowiedzieli mu w snach, modlił
się za innych: „Boże, niech te choroby, to wszystko na mnie spadnie, choć proszę Cię
przenieś to z nich na mnie, żeby byli zdrowi i szczęśliwi”. Nie wiedząc o tym,
uruchamiał to co jest najważniejsze, otwierał się i przyjmował to od nich. Na
poziomie wyższym, choć tu nie wchodził, zaczął z niego korzystać, nie pojmował tutaj
wszystkiego, ale w prawdzie się odnalazł, przynajmniej w tej prawdzie praktycznej,
tam robił to, co najważniejsze, czyścił jedną ręką, swoją drugą rękę. Ja mogę sobie
powiedzieć: chcę być zdrowy - i powolutku z tego wychodzę, mogę sobie powiedzieć:
będę lepszy, nie będę niszczył innych, będę poprawnie jeździł nie dlatego, że nie
mogę przyspieszać, ale żeby się inni nie bali, żeby nie zagrażać innym.
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Pokazali: wyobraź sobie, że stoisz na polu i widzisz tam dalej światełko i nagle
ono przez ciebie przejechało, nogi ci spaliło, bo do głowy ci nie przyszło, że UFO tak
szybko przemieszcza się, a promieniowanie, które jest wokół statku popaliłoby ci
części ciała. To samo jest z sarenką, której do głowy nie przyjdzie, że samochód tak
szybko jedzie.
Ma być tu poprawność, musimy założyć, że inni na trasie nie są przyzwyczajeni
do takiej szybkości, reagują inaczej i trzeba się zręcznie dopasować, choć ty mógłbyś
inaczej funkcjonować.
Kiedy otwieram ręce i przyjmuję to wszystko od nich czyli te osoby
wchłaniam, tu zaczyna się prawdziwe działanie duchowe. Nie wchłoniesz
nikogo jeśli jesteś w oddzieleniu z nim, bo to Kowalski, bo nie oddał pieniędzy,
bo … itp.
Kolejną rzeczą jest, że to musi być totalna chęć uczynienia tego człowieka
szczęśliwym, zdrowym, który funkcjonuje tak jak trzeba. Żeby to zrobić ty musisz być
czysty. Spróbuj, by cząstki w tobie nie były czyste, to, to co wchodzi od Kowalskiego:
choroby, demony, inne stany i te powiązania z całym światem, to cię zawsze
zniszczy. Dlatego człowiek nie może sobie pozwolić na to, na to otwarcie
rąk - Budda i Jezus mogli. Oni byli tak czyści, że się wewnętrznie z tego śmiali,
unosiła ich radość, że mogą działać. Natomiast ojciec Pio nie mógł sobie na to
pozwolić. Wiedział jakie życie prowadził, że czasami jest nie taki jak trzeba, więc
modlił się później, zawsze o tym mówił, by Bóg z niego to ściągnął, jeśli on na tę
łaskę zasługuje. Wiedział, że nie ma czystych wszystkich cząstek. Ale był na tyle
doskonały, że to wszystko przetrawił. Mówimy o duchowym, duchowo-boskim
konflikcie w człowieku, ale jednak ten pewien konflikt pozostał. Może wiedział, że
system oszukuje ludzi, ale on starał się odnaleźć jako człowiek i jako kapłan prawdziwy, a nie kościelny.
_____________________________________________________________________
Jest jeszcze jedna metoda, którą totalnie załapał Jezus. Jak wszyscy w
nas wchodzą i czyścisz ich i nagle, w tym najwyższym obrazie ty jesteś już
mnogością jednostki - to tak naprawdę uzdrawiasz samego siebie. Ty jesteś płynącą
Świadomością i Obecnością, Obecnością Zbiorową, albo jednostkową - nie ma to
znaczenia. Wreszcie pierwszy raz świadomość i obecność się budzi i okazuje się, że ty
i ten człowiek, to wszystko funkcjonuje w jednym świecie, który jest skąpany w
Oceanie Ducha Świętego, gdzie jest indywidualny Chrystus - ta obecność i
świadomość Chrystusowa i wtedy nie musisz przepuszczać przez siebie, ponieważ
twoja moc jest już w tobie, w nich itd., to jest jedno. Czyli idzie tutaj proces ze
wszystkich kierunków i pozwalasz tylko na to, by stało się Światło - totalne
uzdrowienie w Chrystusie.
_____________________________________________________________________
Działanie w mnogości jednostki nosi tytuł „Z miłości do Boga”.
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Po co tutaj przyszliśmy? dla własnych potrzeb ?
Wytatuować sobie na rękach: „Z miłości do Boga”. Wszystko to zaczyna się
dziać, jak my naprawdę spotykamy Boga, jak zaczynamy wreszcie z Jego Obecnością
i Świadomością się komunikować. Wtedy, kiedy wiemy kim jesteśmy jako mnogość
jednostki i będąc obecni i świadomi też na tym poziomie rozumiemy jak ten świat
wygląda i trzeba go zacząć zmieniać.
Z miłości do Boga… A kto z nas przy swoich celach stawia Boga? kto Go cały
czas widzi. Kiedyś Zbyszkowi kazali stawiać Jezusa przy wszystkich jego
czynach. Jezus stał, co chwilę o Nim zapominał (3 dni). To, co wyrażał słowem,
myślą, chciałby wyrazić inaczej. Chwycił za kamień na widok Kowalskiego.. - a Jezus
stał obok, więc go opuścił i zaczął pracować nad poprawnością, czystością w myśli,
słowie i czynie. Po trzech dniach obłęd zniknął. To też było z miłości do Boga, ale
zastosował praktykę uważności i tego uczą indywidualnie wszyscy prawdziwi mnisi,
prawdziwi kapłani, tego: żeby czuć Boga przy sobie. A gdzie jest Bóg kiedy
oszukujemy innych, kiedy wykorzystujemy innych? Dopiero jak są trudności,
problemy - to z tym do Boga? Jaka to byłaby sprawiedliwość Boża, kiedy parszywym
życiem niszczymy innych i wspieramy ciemność na tej planecie, a jak mi tyłek
przypalają, to wtedy lecę do Boga i mówię: ratuj?! Od Boga odciąłeś się wcześniej,
Oni w przekazach mówili, nie mogą pomóc, bo się odcięło wcześniej. Próbowaliśmy
ten stan zmienić itd., podkręcaniem, niestety, jak przyszła sprawiedliwość Boża nie
ma oszustwa, ponieważ rzeczy były nie przerobione. Na początku parametry
podkręcanie, nagle 11, 13 utrzymana - i zewłok energetyczny, który tylko niszczył
wszystkich innych i mówił lepszym od siebie jaki jest cudowny, głosił o tym
wykazując swoją wyższość.
Oprócz słów nic tego nie potwierdzało, nie pozwolili podpinać tych pasm, jak
to spadało, to prawdziwy obraz człowieka się ukazywał. To samo jest teraz, bo przy
zawyżeniu tej energetyki każdy zakładał, że ma przepracowane i to było nagminne.
Nie ma nawet pokochania siebie, nie było przepracowane. Sprawiedliwość Boża
wszystko odcięła i pokazała jaki jest nagi człowiek, bez ubrania i tapety.
Jak nie ma z miłości do siebie, tylko z miłości do własnych potrzeb, które mnie
kręcą? A jak mnie może rajcować i kręcić niszczenie drugiego człowieka? To nie
ciebie - rządzą tobą te potrzeby i zdaj sobie w końcu z tego sprawę. Musisz sobie
uświadomić, jakim zostałeś stworzony, kim naprawdę byłeś, bo już możesz nie być
nim nigdy. Pamiętajmy, że jesteśmy duszami, gdy dusza jest odcięta - po śmierci
cię nie ma, nie będziesz podłączony pod nic.
Jest jeszcze poziom: Martwego Stanu gdzie dusze siedzą na tej planecie i
są tam na zawsze, mogą się jeszcze ratować wspominając to, co było, muszą o
czymś myśleć - dusza musi myśleć, takie procesy w niej nie zanikają, emocje i
myślenie to są procesy duszy, ciało egzystencjalne jest odłączone, bo to jest
robot, on znika, to wtedy te dusze nie czują żadnej potrzeby działania. My musimy
działać - zwłaszcza, że mamy ciało fizyczne, a gdyby nie było ciała fizycznego i tak
mamy potrzebę działania, by być w doświadczeniu energetycznym. W Martwym
Stanie jest tylko dusza, więc pozostały myśli i emocje i cały czas przeżywa to, co
było. Tak jest i jeśli wtedy - ale wtedy gdy zdegenerowany Duch, który ma odcięte
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dusze cię wypatrzy - i ktoś taki na tej planecie się z nim połączy to jest jedyna
szansa, żeby dusza przeżyła.
Dusza ginie tak jak ciało fizyczne. Wielcy Mistrzowie, ci którzy obudzili się
całkiem w Duchu, zapanowali nad ciałem fizycznym, mogli je rozpraszać, to było już
ich, bo Duch przepełnił każdą komórkę, dusza była ich, bo się zespoliła, to była już
jedna Istota.
Ciało fizyczne musi być zadbane i ono musi chcieć mieć tego przewodnika.
Dopóki je zatruwamy czy inne rzeczy robimy, ciało nie obudzi w sobie tej potężnej
świadomości i nie będzie chciało do takiego Boga iść, który je katuje. Dlatego jest
taką ważną rzeczą spełniać zachcianki ciała fizycznego, ale w sposób kontrolowany,
pomagać mu. Po to są modlitwy, w których rozmawiamy z ciałem, pozwalamy mu
hasać, być w radości. A jak my ciału pozwolimy na swobodę? jeśli my duszy partnera
nie pozwalamy tylko ją ograniczamy ?
„Z miłości do Boga” – wieczorem zobaczymy gdzie jest ten nasz Bóg i czemu,
skoro kogoś kochamy, o nim nie myślimy. Do Boga dążymy, ale myślimy o Nim jak
przypalają nam plecy? Ostatni rząd w kinie to brutalna scenka mówiąca o tym, jak
kogoś kochasz.
Jak nie masz korzyści z dziecka, a go kochasz - to jest to bezinteresowne.
Wtedy kupujesz dziecku zabaweczki i cieszysz się jak ono buduje, jak ono jest w
świecie fantazji, starasz się, a mogłeś za te pieniądze mieć coś innego.
Zrezygnowałeś z tego dla dziecka - tu była bezinteresowna miłość.
W miłości do partnera jest samooszukiwanie się. Dlatego wielu z naszych
mówi, że ostatni rząd w kinie, to nieporozumienie, udajemy, że nie wiemy o co
chodzi. Jak kochałeś tego człowieka czy myślałeś o nim cały czas i starałeś się, żeby
było lepiej, z miłości do Boga? Duch zawsze dąży do Boga i dlatego jest
jednym, wielkim działaniem. Chrześcijanie szli na arenę, wystarczało powiedzieć,
nie jestem chrześcijaninem, a nie mówili tego i lwy ich pożerały, z miłości do Boga,
bo wiedzieli, że to tylko chwila .
Przekaz :
Miłość „przyjmuje” (a kochanie jest: dawaj, dawaj, zabiorę, moje - to o
jakiej miłości tu mówimy? W stosunku do małego dziecka - jeśli nie wykorzystujesz je
jako cygan - prawdziwa miłość przyjmuje, przyjmujesz całe dziecko jakie jest i
pomagasz mu w jego świecie).
Promienie szły od mnogości do jednostki Jezusa (w 40 %), a nie od niego do
mnogości (czyli jak Jezus działał i uzdrawiał to był On, Jednostka mnogości. Od nich
szły promienie do Jezusa. Na zdjęciu są promienie wypływające z Jego sercaoszustwo kościelne, albo jak na początku, jak jest nasze duchowo-energetyczne
działanie, idzie to od nas do… A w przypadku Jezusa, jak się obudził, szły od
mnogości do niego - czyli od ludzi). Zabij oddzielenie, a uzupełnisz się o kody
jednostkowe, mówimy o zespoleniu mnogości, im więcej tym lepiej (co się wtedy
działo, skoro tam jest mnogość, to 10 chłopa podniesie drzewo, sam nie dam rady i
jak ta moc, łącznie z kodami, z DNA, ze wszystkim przechodziła od nich do Jezusa,
czyli On przyjmował - ale musiał być w prawdziwej miłości, w kochaniu na poziomie
fizycznym - i wszystkie te kody się jednoczyły, uzupełniały się, im więcej tym lepiej,
zwłaszcza z Jego już szlachetniejszymi kodami powstał piękny wzór. Oni mówią, całe

472

Skrypt warsztatów autorskich Z.J. POPKO rok 2013 © www.popko.pl

to nasze działanie jest działaniem całości, robiła się piękna kula i od razu we
wszystkim zmieniała). Otwarty dla nich (działanie robimy dla nich) tworzysz wspólny
kanał energetyczny i duchowy, dzięki czemu zachodzi dla ciebie i dla nich
najkorzystniejszy wspólny układ. Przy otwartych rękach wszystko co złe,
wszystko co jest nieprawe zostaje we mnie przetworzone (Jezus
wypowiedział to innymi słowami, myślami, ale On był drogą do Boga, On wszystko co
szło do Niego w sobie przetwarzał, a nie szło i nie zmieniało od Niego, tam).
Nie twórz negatywnego obrazu drugiego człowieka, bo ów obraz cię
zniszczy (pokazali czemu człowiek budzący się duchowo przeżywa wstrząsy: z
jednej strony chce, ale przy wyrachowaniu ciągle chce wykorzystywać to do
naprawienia swojego kumpla, partnera – jestem duchowy, pracuj nad sobą jak ja.
Jest to negatywny obraz drugiego człowieka w tobie, a ty w czasie działania go
wchłaniasz, to on cię zabija. Jeden – OK., ale jak jest 10-ciu, to mówimy o stanie
kochania i wybaczenia, dzięki temu to nawet na poziomie energetycznym możemy
przejmować energie, ale jak za energiami pójdą jeszcze pasma duchowe tych osób bo ciemność tam łapę położyła - to ci gardło zwiążą). Zaczyna to prawo obowiązywać
tak naprawdę na full, jak się jest na poz. 9 i 11-stym, a staje się bolesne przy 13stym, aż cię przenosi - i to jest najgorsze - w przeciwrównowagę, a to jest
adekwatny poziom w Energii Przeciwnej od poziomu -14 czy -15-stego (tzn., że jak
jesteś na tym wysokim poziomie, a tylko się pojawi zniechęcenie do drugiego
człowieka i możesz się zachwiać na poziomie energetycznym - może się coś takiego
niewłaściwego przypomnieć - i działasz, to to coś, jak obudzi w tobie, to i w nim boś ty w nim obraz ten stworzył, tego negatywu, to jest własna projekcja, A tu, na
tym poziomie mnogości to jesteś tam, w nich - to od razu ten twój poziom
przeskakuje w Energii Przeciwnej, w tej samej wartości.
Czyli, tyle ile tego człowieka widzisz negatywnego, to tyle samo w
tobie się budzi, bo to przyjmujesz i to od razu jest po EP i się
rozprzestrzenia. Na poziomie energetycznym też to prawo obowiązuje
tylko, że jesteś wtedy niżej. Działasz na osobę, która jest opętana demonicznie, a
przez przypadek jeszcze przy tym przetworzeniu tych energii, byś później się nie
oczyścił, to nawet nie wiesz, kiedy obłęd cię zaczyna ogarniać. Tu jest to samo, tylko
tutaj, jest to pomnożone, tu działanie jest piękne, ale musi być totalnie czyste. Ten
człowiek z TV miał poziom 13-sty, więc w to nie wchodził, mógł jeszcze czasem
koślawo na kogoś patrzeć i nie ponosił konsekwencji). Wtedy (mówimy o tych
poziomach) chwila negatywu gasi twe Światło wprowadzając mrok do serca.
Jezus nie wprowadzał Światła, bo ono było, tylko odprowadzał
ciemność, by światło zostało dostrzeżone (co robiliśmy i robimy – choroby,
wszystko z człowieka wypychaliśmy, siły demoniczne też. My je wypychamy, jak
mrówki, a one się mnożą. Jezus jak się otwierał to wszystko do siebie przyjmował i
przetwarzał, to znaczy, że On przemieniał tę Ciemność w Światło. Proces
odwrotny, ilość mrówek się zmniejsza. Ci ludzie, którzy mówią o zstąpieniu Ducha, że
działają Duchem, to tam nie ma odprowadzeń ciemności tylko przetworzenie:
przyszło Światło, przemieniło - poziom 13-sty, przemienienie.
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To wszystko co na człowieka działało zostało przemienione, jak się
Duch budzi to w jego prawie).
Odprowadzasz Dusze do Światła, ale tym Światłem musisz być ty
sam (dusze, na szczęście są słabe i wtedy jak otwieramy kanał to jesteśmy w tym
Świetle, to wtedy otwieramy. Później, tworzymy kanał sami, to jesteśmy dla dusz
tym Światłem, ale dla istot potężniejszych po drugiej stronie – to może być mało).

Nie walcz ze złem, bo je wzmocnisz tylko je przetwórz w
ogniu miłości, kochaj, kochaj i kochaj, a stanie się dzień twojej
mnogości (podjęcie walki to rozdzielenie i zastosowanie niszczenia, walczę o
swoje, ale robię, co mogę, żeby przeciwnika nie zabić, ale czasem tak przyjdzie np.
hitlerowcy - walczę w obronie, i wtedy łapiesz, że ty jesteś mnogością jednostki i ten
ostatni rząd w kinie jest fajny, wszyscy się kochają).
W takim działaniu to, co ze Światła nie zostało zrodzone np. Demon,
znika, a co ze Światła powstało, w Świetle się na powrót odradza, mówimy
tu o mocy Ducha Świetego (czyli jak będziemy tutaj, nie ma walki, jest
przyjmowanie wszystkiego co jest (ludzi i tego wszystkiego) do ciebie, ponieważ
jesteś też tą cząstką i tam zaczyna działać Chrystus. Jeśli w tobie jest kochanie Duch
Św. i o tym pamiętałeś - przecież robisz to z miłości do Boga - to wtedy wszystko
poprawnie zaczyna działać, istnieć.

„Gdy jesteś słaby odczuwasz chroniące cię oddzielenie od innych niskich
wibracji (drzwi pancerne, zamki są, bo człowiekiem kierują potrzeby, drzwi są
elementem potwierdzającym słabość w człowieku. Gdyby w jednym pomieszczeniu
był Jezus, drugim Demon, im drzwi nie byłyby potrzebne, a my je ryglujemy.
Ryglujemy też serce przed drugim człowiekiem, przed rozmową, spotkaniem z nim,
przed spojrzeniem w oczy itd., bo jesteśmy słabi), a skoro odczuwasz, to utrzymujesz
ten paskudny, niszczący cię stan, ale gdy wzrastasz i stajesz się silny, zaczynasz czuć
swoją boskość (stan współjedności) w wyniku czego wchłaniasz to, przemieniasz to
co zamyka ci drogę do szczęścia, którym jest odczucie zdrowia, radości i możliwości
w twojej własnej mnogości”.
Tak naprawdę stanu współjedności - czyli odczucia własnej mnogości w sobiemimo wszystko, nie odczujesz, kiedy nie będziesz nad sobą pracował. Trzeba na tę
chwilę poczekać, na razie jest to tylko pojmowanie. Jak załapiesz, że ty wielki Adam z
Raju, wielka Ewa z Raju doświadcza życia, to tak jak w Prawie Totalnego
Podporządkowania, gdy jest to niewłaściwe i w Prawie Wolnego Wyboru, gdy jest to
właściwe, rozmnożysz się i każda twoja cząstka doświadcza innego życia (ten
kowalem, ten podróżnikiem itd). To w jednej chwili ty, na poziomie Ducha,
odczuwasz w mnogości, mnogość tego doświadczenia i wiesz jak to jest, gdy
będziesz ginął w grobach, zdobędziesz pięciotysięcznik itp., wszystko wiesz.
Rozmnożenie się jest idealnym stanem. Były modlitwy o tym, kiedy Bóg w
swojej samotności stworzył dziecko po to, żeby nie być samym. Jak się pojawił jako
Świadomość, tu powstała druga Świadomość kogoś nacechowana obecnością czyli
był Ojciec i Syn - i Ojciec wymyślił coś i cały ten świat przygląda się jak dziecko, w
tym wymyślonym pokoju, się bawi, później poszło inne, dzięki czemu nie ma
samotności, a na dodatek jest poznanie. „Pomnożyłem się Synu, byś nie był
samotny”. Jeśli chodzi o moment naszego zrodzenia, o przyczynę tego pomnożenia
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to mówimy o samotności, to był genialny wynalazek. Najpierw na tej planecie byli
sami Adami i same Ewy i każda miała inne doświadczenie, jedna była kramarką, inna
podróżowała, ale wyglądały podobnie, ciągle podobna natura. Zmieniło się DNA,
fizyczność itd., aż różnorodność była taka, że obraz nie był znudzony, różnorodność
się powiększała, świat zabawił się różnymi ewentualnościami. Można w tym było
doświadczać coraz pełniej tego życia. Pokazywali też światy, kiedy jest się samemu koszmar. Przy tym człowiek też zaczął łapać, że tak naprawdę wszystkie potrzeby
które nim kierowały, to wyłącznie miały doprowadzić do odczucia jedności w
mnogości czyli jedności z drugim człowiekiem.
Jak wszystko znikło, nie musisz się myć, malować, ubierać itd., te rytuały, to
tylko po to, by odnieść korzyść, ale w zetknięciu z drugim człowiekiem, bo czujesz z
nim jedność gdy okradasz go, czujesz z nim jedność gdy całujesz go, czujesz z nim
jedność gdy bijesz go, czujesz…. Tu odczuwasz samego siebie - mnogość. Ale jak
wszystko znikło, znikły też potrzeby i człowiek zapał, że naprawdę to chciałby
posiedzieć, pomyśleć i znowu tak, ale o robota fizycznego trzeba zadbać, ponieważ o
dusze nie zadbasz - bo nie ma drugiego człowieka, więc o takie doświadczenia nie
musisz się martwić tylko tyle by przetrwać i wtedy okazywało się, że tu, w środku
było zupełnie coś innego. Ten rytuał narzucony przez moralność jest chory, jest
nieprawdziwy, ale też w jakiś sposób bazował na odczuciu potrzeby, odczuciu
jedności z drugim człowiekiem. Gdyby moralność usunąć i ta potrzeba byłaby
poprawna, prawdziwa, to w świecie przyszłości, kochałoby się, człowiek by nie musiał
oszukiwać, bo by był poprawny, pracowity itd., byłoby zupełnie inaczej.
„Walcząc o dusze, walczysz o siebie, o swoje wytracone cząstki”. Kiedy tu się
schodzi po to, by odzyskać samego siebie. Wracać się będzie, albo czekać się będzie
na orbicie dotąd, by przejść na następny poziom, dopóki wszystkie twoje cząstki nie
opuszczą tej planety. Ale to trzeba rozumieć, a my jeszcze pogarszamy ich stan.
Jezus mówił: wybaczaj, wybaczaj, wszystkim i wszystko, mówimy tu o stanie, byś nie
pogarszał ich energetycznych uwarunkowań, bo jak pogorszysz, to stoczą się jeszcze
bardziej i będziesz dłużej na orbicie przebywał (kiblował) i czekał aż wrócą. A jak
doprowadziłeś do tego, że je wywiozą, to trzeba będzie jeszcze je odzyskać. Dlatego
Pan Bożych Zastępów zszedł aż w martwy stan, tam tkwił i czekał na Światło, które
Go wyrwało - bo musi być tam obecny, bo inaczej obecnością później nie zejdzie, by
tamtych też wyrwać. Wracasz po siebie. Jak możesz opuścić planetę, kiedy nakaz
jest, byś wyszedł cało musisz być pełny, by wrócić tam. W scenach tłumaczą to, po
to było zejście na Planetę dusz, energetyczną, by zobaczyć jak one wyglądają, trzeba
to budzić, bo to jest ratowanie samego siebie.
Pomnożenie - przy okazji, doprowadziło to - przecież zło istnieje - do różnych
niepoprawności w całej Rz-ści, przez to jesteśmy na tej planecie skazani za
niewłaściwe czyny i dochodzi tutaj do odzyskiwania siebie. Czyli było piękne
doświadczenie, nie jesteśmy samotni, ale popełniliśmy błędy i trzeba je odzyskać.
„U Stwórcy walczysz tylko o duszę, bo wzrastasz stwórczo w swoim
Duchu”. I to nas tylko obowiązuje, ale prawda jest taka, że jesteśmy właśnie tutaj,
w tej przestrzeni. Najpierw trzeba opuścić Wszechświat, by walczyć dopiero gdzie
indziej o ludzkiego Ducha. Ale na razie zajmujemy się tym Multiwersum, żeby stąd
wyjść. Kwestia powołania Ducha przez Boga-Twórcę to inna rzecz, ale jak się w
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Duchu całkowicie obudzisz, to Duch pokonuje później już tylko drogę do poziomu
dziecka Bożego.
Pokazali: nie jest możliwe - bo to jest ta Rzeczywistość - przekroczyć poziomu
Stwórcy. Tam są trzy pasma i nawet Jezus jak uruchamiał działania z poziomu pasm
Boskich czyli do poziomu Ducha Św. - czyli moc, to On tam uruchamiał działanie, ale
ono i tak pojawiało się tutaj w pasmach Stwórcy, taka jest poprawność.
„W stanie kochania wprowadzasz do siebie na przemianę oczyszczone
fragmenty siebie (jak kochasz innych, to kochasz siebie samego i doprowadzasz do
tego, jak ten stan jest, że ratujesz samego siebie. Na poziomie fizycznym ktoś może
ci zarzucić głupotę, bo nabrał kredytów na ciebie, a ty spłacasz i go kochasz.
Kocham, bo to jest stan, dzięki któremu ten ktoś będzie popełniał mniej
błędów, ale nie oznacza, że do prokuratury nie doniosę, bo będę mieć szansę
odzyskania pieniędzy. To są poczynania fizycznego człowieka, trzeba je stopować, to
jest mądrość. My mówimy co jeszcze w tym życiu możesz przegrać, a po śmierci
zobaczysz, że to co zrobiłeś, co utrzymywałeś, torowało ci drogę do własnego
zbawienia, przy okazji uczucie niemnogości), inaczej zatrułbyś się swoją
niedoskonałością.”
Na wysokim poziomie Ducha Całości, kiedy jestem różnymi ciałami patrzę jak
jeden oczyszcza drugich, widzę jak jedna z rąk czyści drugą, innych zatruwa, to
mówię: Boże drogi, coś trzeba z tym zrobić i wtedy my aktywujemy jakieś swoje
cząstki, a one mają swoją Obecność i Świadomość, one musza zechcieć, to inna
zasada funkcjonowania w całości. PWW dane jest każdej cząstce, nawet jak komórka
chorobowa obrazi się na organ, to jedna komórka zaczyna chorować. Niemniej jak
oddamy ciało ciału, ono potrafi to wszystko zrównoważyć - by to załapać, trzeba
wchodzić w modlitwy.
Jak dbamy o innych, dbamy o samego siebie. Jak pomagamy innym
wejść w radość, odczuć jedność, wyjść z kryzysu życiowego, zrozumieć czym jest
iluzja i ogłupianie samego siebie, to pomagamy samemu sobie. Wracając do domu
widzisz tylko oddzielenie, mój partner, dziadostwo tego świata - niszczysz samego
siebie.
Kiedy rozumiesz o co chodzi, a załapiesz - to jak nie wiesz o co chodzi, kiedy
Boga przy sobie postawisz, kiedy Jezusa przy sobie postawisz, kiedy coś
świętego, dla siebie, przy sobie postawisz i zachowasz poprawność duchową - wtedy
zaczniesz się starać o to, by temu drugiemu było dobrze, ale wtedy nie liczy się twój
egoizm i ten drugi to postrzeże. Miejmy świadomość tego, że wracamy do
zagubionych własnych cząstek. Wtedy jak patrzysz na partnera, na tych otaczających
cię ludzi, to łapiesz, że trzeba im pomóc. Robić wszystko tak, by ta pomoc była jak
najefektywniejsza. Góra zawsze mówi: pomagaj tym, którzy pomoc przyjmą,
czyli są w stanie tę pomoc przyjąć. Trzeba tak działać, by światła było jak najwięcej,
bo ono rozświetla mrok dla wszystkich, więc jak przyjdzie 100 innych osób (nie np. 3
i chcą, by im cały czas poświęcać) i przyjmie to coś, to im uwagę poświęć, żeby to
Światło poniosły, żeby się przemieniały, a nie na jedną osobę, fakt, że ona zostaje
stracona, bo ktoś może jej nie pomóc, ale w tym czasie pomożesz stu innym. Na to
trzeba się ustawiać, na ilość tego Światła. Potem ta osoba i tak się urodzi i zejdzie w
przestrzeń, gdzie będą miliony oświetlonych, a nie znowu ciemność. Mądrość trzeba
tutaj włączyć.
Koniec cz1 przekazu
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Ten przekaz pięknie powiedział o tym co Jezus odkrył, jak On wszystko
przetwarzał, po co było potrzebne kochanie, mówił o czystości w myśli, słowie i
czynie, czemu akcentował wybaczanie bez względu na to, ile krzywd ktoś ci
zrobił. On mówił, wybaczenie to jest stan, a nie pozwolenie dalej na
czynienie zła. To zupełnie co innego. Wybaczyłem ci i w ochronie twojej duszy już
np. nie pożyczę ci. Mądrość musi być włączona i uważać jak ten mechanizm
funkcjonuje.
Załapaliśmy, że tworzymy iluzję swojej doskonałości, że nie ma pracy nad
sobą. Góra powiedziała, że tych tysięcy osób, które przyszły na warsztaty, 4 osoby
tylko nad sobą pracują, reszta utrzymuje to co w nich było i nie więcej. Na dodatek,
ponieważ już wiedzą o co chodzi, poniosą za to odpowiedzialność (siostrzyczka
wkłada gwóźdź do kontaktu i nie powstrzymają rączki), u wielu osób jest to już
staczanie się.
Sprawdzić sobie:
- ile nici należy do ciemności,
a zobaczymy czemu, po jakimś czasie, w ogóle nie jesteśmy w stanie
wchodzić w modlitwę, jeśli sama praca nad sobą to jest koszmar, którego nie
rozumiemy. Kiedyś wiadomo było o co chodzi, jestem tu po to, by pomóc drugiemu
człowiekowi.
Jezus niemal w 100 % dbał tylko o innych, bo On wiedział że podnosi siebie,
dbał o siebie. Przeciętna u nas, jeśli chodzi o dbanie o innych 2 %, o siebie 98 %, to
jest wyrachowanie na poziomie duchowym. To jest tkanie iluzji, żeby innych ogłupiać
i mieć tylko i wyłącznie z tego korzyść. Więc nawet jak się tu przyjeżdża (na
warsztaty), to, żeby mieć korzyść. Czasami ta korzyść jest taka sama jak w
przypadku chodzenia do kościoła, pójdę, wybaczą, czuję, że odrobiłem lekcję, a im
więcej wiem, tym przymuszenie jest jakby większe, muszę ten głos we mnie
zagłuszyć, pouczestniczę w jakiejś modlitwie, a w rzeczywistości dalej robię swoje
świństwa.
O interes chodzi ci (niektórym co tu przyjeżdżali), czy o Boga, czy o to, żeby
pokazać Mu, że się zbliżasz do Niego i robisz to, że się zbliżasz. Tylko prawda jest
taka, że jak się idzie w kierunku Boga to zaczyna realizować to o co mu chodzi, tylko
dzisiaj podoba mnie się dom, jutro może podobać mi się szałas, albo odwrotnie, ale
zawsze jest to, co mnie kręci, to co chcę, by się działo, bo inaczej być nie może. Więc
jeśli będę chciał brnąć w posługę, to ja będę chciał to robić, cały czas jest poprawne
życie.
To jest kurs rozwoju duchowego czyli budzenia się w Duchu, a nie
kurs wykorzystywania Boga do swoich paskudnych celów i wykorzystania człowieka
do namiętności, do robienia na nim kasy i do wywyższania się. Nie o to tutaj chodzi.
Im więcej słów prawdy słyszysz, gdzieś się w tobie kodują, a pozostajesz takim,
jakim byłeś, staczasz się. U wielu tutaj proces uwstecznienia w mocy, w swojej
istocie, poszedł znacząco w dół.
Wiesz, a nic nie robisz, ponosisz za to odpowiedzialność.
Jak ocenia się drugiego człowieka, nie ma czystych intencji.
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Część 2 przekazu – zakończenie :
Mamy kochanie i wrogość energetyczną, miłość i nienawiść, a co jest
przeciwwagą wybaczenia? – obwinianie. Przekaz tego dotyczy, bo zdając sobie
sprawę z tego co jest złe, przestajemy to robić. Jeśli na poziomie fizycznym
miast podawać rękę, biję kogoś pałą po głowie, to przeciwwagą podania ręki,
przyjacielskości, odczucia jedności, jest odczucie jedności przez oddzielenie (czuję, że
ty jesteś, krwawisz, ale jesteś wciąż żywy). Obwinianie jeśli wiem o co chodzi,
rezygnując z tego (bicia po głowie) sprawiam, że akcentuję w sobie to co właściwe,
wybaczenie.
„Nie możesz obwiniać ludzi, za to, że są grzeszni, nie możesz obwiniać
siebie za to, że jesteś słaby, nie możesz obwiniać Boga za to, że cię w życiu nie
wyręcza, nie możesz obwiniać świata za to, że nie wygląda tak, jakbyś tego chciał. W
ogóle nikogo za nic nie można obwiniać, bo to nic nie oznacza, tylko usprawiedliwia
potrzebę stałego oceniania, a więc stałego akcentowania własnej
wyższości. Umysł tak ułożył szczebelki poznania, byś uwierzył, że w tym
obwiniająco-oceniającym postępowaniu ktoś zasiał ziarenko prawdy, choć jest
dokładnie odwrotnie, bo taka postawa odcina od potrzeby jej poznania i wynika z
duchowego lenistwa (obwiniasz, oceniasz, nie chcesz poznać). Wygodniej jest
obwiniać i oceniać niż zakasać rękawy i zmienić to, co ci się nie podoba (zmień to mówimy o ocenie, a nie poznaniu prawdy, dzięki temu nie musisz działać. Oceniłeś,
reszta systemu niech cię niszczy, niech mafia spali itd., donos za donosem leci ). Jeśli
już ci ludzie, świat i Bóg przeszkadzają, to im powiedz, żeby się z twojego życia
wycofali. Nie wiemy jak to zrobisz we własnym przypadku, bo ciekawy temat
wywyższania się ponad siebie, ale pewno i na to zapętlony umysł znajdzie
rozwiązanie (tu jeszcze poruszono temat wywyższania się nad siebie). Nasza rada i
wskazówka jest taka, byś najpierw poznał prawdę o całości, a dopiero
potem ważył się na ocenianie i obwinianie.
Wpierw poznaj, a dopiero potem krzycz, inaczej narażasz się na śmieszność i
politowanie w oczach sił, których zasad funkcjonowania nie pojmujesz (mówią tu o
świecie duchowym, Jezus też o tym cały czas mówił, nie oceniaj, bo nie wiesz).
Powstań z kolan uprzedzenia wobec poznawczej natury stworzenia, a odnajdziesz w
pracy nad sobą drogę do zrozumienia wszystkiego, także siebie.
Rada, podpowiedź jest prosta: dopóki nie poznasz odpowiedzi na
wszystkie pytania, dopóty nie skasujesz pognębiających twój umysł
rozwiązań w stylu -zaprzeczaniu temu co i tak ma swoje logiczne
wytłumaczenie.
Nie pozwól zawodnemu umysłowi sterować twoim myśleniem, nie
dawaj mu prawa do sterowania tobą poprzez wykorzystanie takich, prostych,
dziecięcych sztuczek. Przyjrzyj się raczej swoim własnym potrzebom, które niczym
owce na postronku ciągną cię w kierunku duchowej niemocy. Nie obwiniaj i nie
oceniaj innych za to, że błądzą z niewiedzy. Skoro wiesz jak wszystko wygląda,
pomóż im to wszystko zrozumieć, a skoro nie wiesz, to sam ustaw się w kolejce po
wiedzę i nie przeszkadzaj tym, co nad objawieniem prawdy pracują. Bierz przykład z
Ojca, który nie tylko nie oceania, ale nawet duszy zostawił prawo do oceny jej
śmiertelnego życia (film wyświetlany po śmierci samemu sobie, znamy). Idź za tym
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przykładem, a może się czegoś nauczysz, zdejmując przy okazji swój kamień z
Ojcowskiej piersi (pokazali, małe dziecko zapętlone, cały czas wtyka palce w ogień,
bo musi, bo jest złe. Ojciec mówi: dziecko nie rób tego, ono nie słucha i potem
Ojciec te rany bandażuje, aż nie może się nadziwić, że dziecko jest takie głupie. Nie
może przywiązać go, by sobie rąk nie paliło, bo też jest to ból, ojcowski kamień i my
jesteśmy takim kamieniem na Jego piersi).
Powieś na piersi krzyż lub Orin i się módl, by nie spadły z piersi, by
nie stały się zwyczajnymi błyskotkami”. To działa jako talizman, tylko jak
weń wierzysz. Jak się staczasz to i stacza się też twoja wiara w tę
wspomagająca moc. Przecież to jest Dziupla na piersi”.
Koniec przekazu
Dzisiaj już wiemy, że chodzi o odprowadzenie Ciemności stąd, brudną
wodę odprowadzamy, a nie spychamy na obrzeża naczyń. Poprawność, powinność to
wszystko jak się usłyszy, trzeba w sobie przerabiać, a nie tylko odsłuchać.
Życie tak - znaczy się umysł, który rządzi tym życiem - bo to jest fajny
program, bardzo silny, pomocniczy, byle człowiek nie uwierzył, że on jest jedyny
(pokazali to ze stacją kosmiczną), żeby ten komputer pokładowy tobie służył, a nie
żeby tobą rządził. Z drugiej strony jak jesteś głupi - bo przecież może być
uszkodzenie psychiki, jak jesteś kaleką - bo możesz nie mieć rąk i nóg, czy jak SA
inne wady, to ten komputer pokładowy jakoś pomaga ci się w tym wszystkim
odnaleźć, bo ty nie możesz. Tyle tylko, że inni ludzie przechwycili władzę i ten
komputer pokładowy stworzył taki jakby chory system. To jest program samouczący
się i nami rządzi - trzeba się „odrządzić”. Wczoraj pokazali jak ludzie wyglądają, gdy
te pasma są odcinane, jak w Matrixie - jak on wychodził z jaja, to tutaj wygląda
podobnie, są płaszczyzny i to znika w człowieku i od razu zalewa ciemność, bo puste
miejsce musi zostać wypełnione. Jest z ludźmi tragicznie, obłuda ludzka. Odczytuje
jeden drugiego, jest cudowny, a tu gnojenie, niszczenie drugiego. Jakim ludzkim
potworem trzeba być, żeby promieniować, wdrukowywać innym odczyt. Z drugiej
strony trzeba jakoś podpowiadać ludziom jak to wygląda, bo każdy z nas błądził,
inaczej by tu nas nie było. Gwałt nie jest tylko fizyczny, każdy z nas gwałcił, tylko na
różnym poziomie (gwałciliśmy, byliśmy gwałceni itd.). W końcu można to
wykorzystać do tego, żeby rozpoznawać tych, co to coś mają. Jak coś znasz
(podłapałeś), to jest bogactwo tych form i teraz, skoro czujesz, patrzysz na kogoś i
od razu to widzisz, tylko nie w kategoriach oceniania - tylko, żeby zrozumieć pewne
błędy. Musimy się obudzić w prawdzie o sobie i też możliwościach, które Bóg nam
zostawił, to jest w nas ukryte.
Jeśli słabość jest w ludziach ugruntowana - a myślą, że jak będą tacy
„uduchowieni” to przekroczą bramy niebios– nie! Co uczyniłeś dla dobra tych ludzi?
pyta Piotr. Medytowałem. Góra nazywa ich kontemplującymi. To są mnisi, pokazali,
że to co oni robią, to typowe wykorzystanie społeczeństwa do utwierdzania lenistwa,
chodzą i 30 lat nic nie mówią, a to głupota, bo to odciąganie imienia. Ci tacy, co
uważają się za fajnych - czyli cały zarząd kościelny to zło, a nie święci. A co dla
społeczeństwa dali? – nic! Społeczeństwo ich karmi.
Duch ludzki jak Jezus, musi zmieniać, działać. Duch ludzki ze wszystkiego zdaje
egzamin, także ze swojego działania. Jak nie poszedłeś i nie szerzyłeś tego i nie
zmieniałeś, toś nie wykorzystał niczego. To jak wielki matematyk, który liczy
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pieniądze przy kasie, które mu wydają - na co mu ta wiedza była?. Nic nie wniosło to
do jego życia. Tymczasem Duch ludzki musi być samowystarczalny, dlatego Oni
mówią: Bóg osobowy - wszystko to, do czego dążymy, On sam wszystko robi.
Ostatnio pokazali, że na warsztatach coraz częściej będziemy wywoływać
kogoś i on będzie wprowadzał wszystkich w modlitwę i w świat, żebyśmy się tego
uczyli i żebyśmy zrozumieli jaki egoizm ciągle nami kieruje, bo wprowadza się w
swoje światy, a nie świat swoich przeżyć. Natomiast jak przychodzi co do czego i
wprowadza się w światy dla kogoś, to jest miernota, potwierdzenie tylko tego co było
i nic więcej.
Chodzi o to, żeby zrozumieć to, ten mechanizm i w końcu być dla świata, dla
ludzi, a nie tylko dla siebie. 60% z nas jest totalnie niszczących to, co się tutaj robi,
co tylko mogą. Ludzie prowadzą kursy z pracy nad sobą i sami słowem nie wspomną
o źródle, skąd to wzięli (klepią o tym co się tutaj mówi) to jest już nieuczciwość i nie
przychodzi im nawet do głowy, że już jest po nich i po tej ich pracy.
Gdy to jest uczciwe, np. prawdziwe świątynie mnichów tybetańskich, każdy,
kto wyszedł stamtąd powołuje się na to źródło, na mistrza, bo wie, że to jest
wskazanie ewentualnej drogi do źródła, jeśli jego zabraknie, oni łapią ten
mechanizm, totalna uczciwość. Wystarczy wejść na stronę niektórych „naszych”,
wszystko to samo mówią, a nie ma źródła - to jest nieuczciwość, nie mówiąc o
książkach co powstały.
Schodzą pasma ze świata umarłych (góra głowy i za uszami). Jak przychodzą
umarli, nie zło, nie pogubione dusze, tylko umarli, którzy już nie powracają, ale nie
idą do góry, taki świat, tych, którzy są zawieszeni i żyją - to tutaj przychodzi. Świat
duchowy wzrastający, umarli, ale nie poczekalnia astralna, tam są dusze kastowe
jak i my - czyli niedoskonałe i w niedoskonały sposób by przemawiały do innych, na
to się nie pozwala. Natomiast na kontakty ze swoimi bliskimi to się im pozwala, bo
wtedy oni mogą ściągnąć pewne info, pomóc - poza tym to miłe spotkanie zobaczyć
ojca, matkę młodą. Ale to są ludzie ciągle tacy sami jacy byli, bo to jest dusza w ciele
fizycznym. A to jest świat umarłych, oni już sporo wiedzą i mogą nawet w
nieskończoność sobie tam odpoczywać, żyć, w krainie Smerfów (schodzi z tyłu głowy,
okala ją). Oni tworzą, pokazują, też taki świat, taki zrąb, w którym się komunikują
cały czas z Górą, ale wiedzą, że to jest tylko jakiś okres, urlop, są na urlopie. Mają na
urlopie być ile chcą.
Modlitwa 1 – „Świat Umarłych” - 1 – skrót :
Włącza się coś, co byśmy nazwali halo tamtego świata, ale to co my znamy
jest bardzo odmienne, dlatego przygotowują dla nas obraz. Przypomina to Tartar,
świat podziemi gdzie odpoczywają dusze, jak na Polach Elizejskich. W mitologii też
był świat umarłych - nie dusz potępionych, to jak Indianie wracali do Krainy
Wiecznych Łowów, czyli do obszaru gdzie mogli nacieszyć się i żyć po staremu, ale
wreszcie godnie. Jak dusza się na tym poziomie budzi, obraz tego świata jest inny,
ale dla nich naturalny i znany. Dlatego będą się nam pokazywać w różnych scenach,
każdy z nas może widzieć to inaczej. Dusza jest energią, przyjmuje postać taką –
jaka jest potrzebna w tłumaczeniu dla nas. Jak do nas podchodzi jest chmurą,
informacyjnym zapisem, ukrytym w energii. Jak napływa do człowieka, to część
energii promieniuje na nas i wyzwala kody przestrzenne obrazowe, coś co jest w nas
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zawarte, dzięki czemu my ją właściwie widzimy. Ona kształtu nie zmienia, ale
uruchamia poprawne tej duszy widzenie. Może tu nie być wspólnej wizji i różne
doznania fizyczne. Ten kontakt odbiega do tego, co znamy.
Proponują nam formę przekazu opartą na zbawieniu od ograniczeń, które są
zawarte na poziomie umysłu. Tak naprawdę umysł (podpowiadają) jest genialnym
wynalazkiem i pomaga człowiekowi wzrastać. Kiedy człowiek wzrasta i przyjmuje
chrzest czyli budzi się duchowo i chce mieć kontakt z tamtym światem i w swoim
wnętrzu ów chrzest, ową komunię z Bogiem przyjmuje, wtedy umysł zwalnia się,
podporządkowuje się świadomości. Umysł też ma formę zaprogramowanej
odpowiedzialności za losy człowieka. Gorzej jak człowiek się znieprawia, nie potrafi
być duchowy i cały czas przywołuje go do porządku, dlatego system tu się wyraża i
później ludzie tworzą te chore systemy.
Umysł ostrzega: nie zabijaj - bo pójdziesz do więzienia, nie jest to do końca
poprawne - uważaj. Z drugiej strony widzą, że na tym poziomie materii system
stosuje to samo, wykorzystuje to, co nie możemy zrobić czyli zabijanie, do tego, by
siebie promować i ustawiać. Zamieszania są przez to, co porobili ludzie fizyczni.
Umysł, kiedy widzi, że człowiek się budzi duchowo chętnie oddaje odpowiedzialność
za losy tych powłok, którymi steruje, czyli niższych wibracji, duszy, Ciała
Egzystencjalnego, które do niego tutaj należy czy ciała eterycznego, ciała fizycznego i
inne i podlega wtedy woli świadomości. On się wtedy wycofuje i jest spokojny,
zasypia, staje się programem typowym, który nie myśli, bo tę funkcję przejmuje
świadomość. To, co pierwotne jest w nim trwałe i piękne: steruje pracą
wątroby, tkaniem sieci przestrzennej i innymi rzeczami, to co jest piękne.
W sytuacjach kryzysowych nieznanych, do których musi ściągnąć info, by
się właściwie w nich odnaleźć i je tworzyć, rozwijać, on wtedy popełnia
błędy, bo on się uczy tej sytuacji, to jest samouczący się program. Tu,
niestety, często nie zdaje egzaminu. Jak się włącza Świadomość, to te obszary on
oddaje jej, a ona wie, bo widzi z wysoka, wie znacznie więcej, potrafi lepiej odnaleźć
się w tej Rzeczywistości oraz Energetycznej i Duchowej - niż umysł, który nie łapie
Duchowej, jedynie w poznanych sobie tłumaczeniach, gdzie Bóg jest osobowy.
Tamten świat zamknięty w płaszczyźnie, oddzielony, a Bóg jest wieloosobowy - jest
Świadomością, która może poznać coś poprzez swoje obecności, a świat tamten
przenika na wszystkich poziomach, a „tamten” oznacza ujednolicenie, a nie
oddzielenie. Ale wtedy kiedy część tego umysłu się wycofuje, bo oddaje się woli
Świadomości to on skupia się wtedy tylko na tym, co niezmiennie dobrze robi czyli
utrzymuje te powłoki w poprawnym działaniu. Jesteśmy zaprogramowani na umysł,
przyzwyczajeniu do jego rozwiązań i sposobu patrzenia na świat.
Świat Umarłych podpowiada byśmy zapomnieli o tym co robi umysł,
zapomnieć o sposobie funkcjonowania na poziomie fizycznym. Nawet myślenie,
emocje, muszą zostać zmienione, musimy o tym zapomnieć. Kraina umarłych, tych
na urlopie - to ci, którzy byli cudowni, ale w tym świecie nie znaleźli uznania,
swojego miejsca, tu żyją i nadrabiają to, czego im zabrakło, są tu syci i mają swój
dom i piękne rodziny, wypalają to, by echo tragedii ziemskiej zostało usunięte i nigdy
bólu nie przypominało. Są to dusze, które już nie inkarnują, są na tyle doskonałe, że
zaczyna się tylko rozwój duchowy. Przyzwyczajają się do poprawności energetycznej i
duchowej. Tu czuje się, że to jest twoje miejsce, że to są ludzie, z którymi masz się
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zetknąć. To kraina jasnoczucia energetycznego z patrzeniem na wartości duchowe.
To świat czystej intuicji.
Na skali 2 jest energetyka, emocje, serce, umysł i świadomość
emocjonalna i duchowa jako wartość wyższa. Nikt nie wiedział gdzie ten obszar się
znajduje, choć jest powyżej poziomy 18-stego, a więc powyżej poziomu, gdzie
kończy się fizyczne życie. Z tej puli można korzystać będąc człowiekiem fizycznym ale częściowo, z intuicji, (jest intuicja energetyczna i duchowa, choć nas to nie
obchodzi mimo, iż to są dwa różne obszary). Ten Świat Umarłych tym się kieruje,
wiedza tu nie jest potrzebna. Pokazują: od kiedy otworzyłeś oczy to postrzegłeś ten
świat i zbierasz o nim info, pomnażasz je potem i to jest dobre dla człowieka
fizycznego i na pewnym etapie, ale może nastąpić przeciążenie. Ten napływ info
może być tak duży, że przez życie poświęcasz czas na to, by poznać np. istotę drzew
o reszcie zapominając i żyjesz tylko fragmentem życia, choć mógłbyś żyć znacznie
obficiej. Jeśli zaczynasz ponad normę gromadzić wiedzę, jesteś ograniczony w czasie,
nie doświadczasz pełni życia.
To co jest dobre na poziomie umysłu - bo on gromadzi info, żeby się w
sytuacji odnaleźć, ale potrzebuje na to czasu. Jeśli czas tracisz na jedno, nie
doświadczysz drugiego i trzeciego. W tym świecie ludzie, którzy byli obudzeni
duchowo i energetycznie, korzystają z innego, wspomagającego mechanizmu, z
intuicji. Oni mówią, by się uczyć, zdobywać info, ale by wiedzieć ile tej informacji
jest potrzebne. Podpowiadają, że już my - przynajmniej niektórzy, zaczęli z tego
korzystać. Jak idzie potrzeba, to my czujemy, żeby ściągnąć do jakiejś książki, pójść
na jakiś film itd., i przychodzi odpowiedź o tym, o co chodzi na poziomie info, nagle
pewne sprawy były oczywiste. To jest tak i tutaj. My i tak - bo żyjemy, korzystamy
nieświadomie ze wspólnego tła informacyjnego: jedziesz w autobusie, czytasz
książkę, ale twój umysł rejestruje rozmowę, która toczy się z boku. My cały czas
ściągamy info z zewnątrz, one są cały czas przez umysł gromadzone w banku, który
nazywamy podświadomością, a Oni mówią o bazie danych umysłu i kiedy przychodzi
potrzeba on z niej korzysta.
Ale jest jeszcze inny sposób, ściągasz info i gromadzisz je świadomie wtedy,
kiedy ci nagle stają się potrzebne. I to jest intuicja energetyczna i duchowa. Kiedy
nie żyjemy w bagnie energetycznym i energie, emocje, myślenie nami nie rządzą
tylko jesteśmy otwarci, gdy patrzymy na ten świat, a jesteśmy tak czyści
energetycznie, że wszystko przez nas może przepływać, wtedy przepływają też info,
a intuicja energetyczna i duchowa to jest taki mechanizm jak umysł z bazą danych,
który wyłapuje te info, które są w danej chwili potrzebne. Jeśli nie jesteś oddzielony
od świata, od ludzi, jeśli jesteś jak Jezus rozpościerający ręce, który przez siebie
przefiltrowuje wszystko co do Niego wpływa, nie budując murów obronnych wokół
siebie, wtedy intuicja wyłapuje różne info i jak trzeba, zmusi człowieka do
poszukiwania tych info, o których będzie wiedział. Jak nie miotają już tobą
energie, myśli innych ludzi, ponieważ jak coś wpływa to filtrujesz to i
przemieniasz.
To, gdy chcesz iść przez las to włącza ci się intuicja, ona filtruje info, prowadzi
niczym wewnętrzny głos. Oni mówią głos Boży, głos prawdy, to wielka podpowiedź.
Czujesz, dajesz się prowadzić. Wtedy, jak człowiek poprawnie działa, ściąga z
przestrzeni fizycznej potrzebne info. Tym się zajmuje intuicja duchowa, a
energetyczna działa w ruchu z wyprzedzeniem kilkudniowym. Ona łapie układ sił
energetycznych. Intuicja duchowa też ma pewne działanie w przestrzeni
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energetycznej i też może sterować działaniem zwierząt, ale w ograniczonym zakresie,
bo one kierują się instynktem, a instynkt jest mocny energetycznie, jest
nieprzewidywalny. U człowieka intuicja energetyczna dogaduje się z drugim
człowiekiem i łapie ścieżki najbliższych wydarzeń, ruchów tych ludzi w przestrzeni, tu
we współtworzeniu można się dogadywać.
Jak korzystamy z intuicji energetycznej i duchowej to nie musimy lat spędzać
na nauce, bo te dwie siły zmuszą nas do tego, byśmy w przestrzeni fizycznej dostali
stosowne info, które są potrzebne do tego doświadczenia, do tych sytuacji
życiowych. Z tego mechanizmu już zaczynamy korzystać.
Do ich świata (umarłych) nie mają dostępu przeciwne siły, oni są
niezniszczalni energetycznie, czują bezpieczeństwo, dają się prowadzić intuicji.
Oni też uczą się świata, dotykają kamieni, które żyją i mają zmagazynowaną pieśń
wszystkiego tego, co się wydarzyło w ich pobliżu. Ludzkość kiedyś to odkryje i
zacznie z tego korzystać. Oni uczą się słyszeć te umarłe, zapomniane głosy.
Zaczynają się tu odnajdywać duchowo, mogą porozmawiać z drzewem, woda z
oceanu aktywuje w nich głos, w człowieku była kiedyś woda - a tam jest
pamięć energetyczna. Oni, poprzez wodę zestrajają się z ogromną przestrzenią
także fizyczną.
My moglibyśmy już, panując nad energiami skorzystać z tego, co oni w sobie
rozwijają, intuicję (energetyczną i duchową), nauczyć się prowadzenia przez głos
wewnętrzny.
Niepotrzebna jest wiedza, jak przychodzi tylko podpowiedź co należy w
danym momencie zrobić, by się stało - nazywamy to cudem. Informacje, które są
zawarte w nas, a w Świecie Umarłych jeszcze trochę w zewnętrzu, dzięki czemu my
wiemy co zrobić, żeby coś powstało, choć nie znamy skutków, które do tego
doprowadzają. Podpowiadają nam, że istnieje potężny mechanizm intuicji, dzięki
któremu, ale blokując umysł, blokując go w sobie, nie korzystając z jego
programowych zawikłań, odnajdujemy się i robimy to, co trzeba, żeby coś powstało.
Tym rządzi moc.
Jak uruchamiasz wolę, a masz odpowiednią moc energetyczną i duchową, to
poczujesz czy coś możesz zrobić czy też nie.
Moc energetyczna i duchowa stoi ponad wolą. Intuicja istnieje tylko
w świecie wolnej woli.
W Prawie Totalnego Podporządkowania, kiedy ciemność działa - my to u nich
nazywamy intuicją duchową, bo oni czują jakie są nasze ruchy - zły człowiek od razu
wie co drugi robi, ale to nie jest intuicja, to ciemność informuje jego o tym, o czym
my w świecie wolnej woli wiemy, korzystając z wolnej naszej cząstki zwanej intuicją
energetyczną, albo duchową, ale skutki podpowiedzi ich i nasze są takie same.
Intuicja to jakby forma nieświadomego wiedzenia. Mówią, byśmy nauczyli się
z tego korzystać tu i teraz i znów spojrzeli na skale 2, byśmy panując nad energiami i
emocjami - bo korzystamy z serca, byśmy już wolną wolą - to co nam przyjdzie, by
zrobić - uruchomili moc duchową. Moc duchowa włącza się wtedy, jest coraz
silniejsza, jeśli zostają wyłączone energie, nami rządzące. Skasować myślenie, to
podstawa, kasowanie polega na tym, by dopuścić dowolność,
wszystkomożliwość w różnych wydarzeniach.
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My korzystamy z możliwości odnalezienia się we wszystkich wariantach
wszechświatów, w odnalezieniu się właściwym nawet wtedy, gdy nie mamy pojęcia o
co w tym wszystkim chodzi i odnajdujemy się w tej Rz-ści tylko częściowo, za
pomocą zmysłów fizycznych czy energetycznych.
Dopuścić to, że się mało wie. Mamy powiedzieć: umyśle gromadź info w sobie,
jak będą potrzebne, wtedy je wydobądź, ale gromadź sam. Nami kieruje
świadomość, która podpowie kiedy mamy ściągnąć info, które będą nam niedługo
potrzebne. Mówią: czuj czy ten czas i to miejsce są dla ciebie właściwe, czy wyjść
wcześniej czy zostać jeszcze godzinę dłużej, kieruj się intuicją, a znacznie lepiej się w
Rzeczywistości odnajdziesz i nie będzie w tobie napięcia, napięcia
egzystencjalnego, twoje ciało egzystencjalne zniknie. Gdy jest napięcie
ono samo się trzęsie, jego psychika się sypie. Kiedy kierujemy się intuicją
ono jest spokojne i psychika jego działa cudownie i w nim włącza się
świadomość, wtedy ono nam pomaga wyreżyserować sytuację, wszystko
zaczyna poprawnie działać.
Wy - pokazują na nas - którzy uczycie się czuć przestrzeń energetyczną i
duchową, dopuśćcie do siebie dowolność i coś, co nazywamy cudem, a co jest
techniką Sił Wyższych. Nie wiesz jak, ale uderzasz w pewien punkt i to się robi.
Pokazują wielką, hartowaną szybę, której nie rozbijesz nawet samochodem, jak
jedziesz z małą szybkością (20 km/h) Może przyjść małe dziecko i malutkim cyrklem,
jak uderzy w pewien specyficzny punkt na tej hartowanej szybie, to w szkle są
napięcia i jeśli ono trafi w ten punkt, cała szyba się rozsypie. Ono intuicyjnie uderza,
bo chciało, żeby ta szyba zniknęła, bo chce iść dalej do światełka. W ten sposób
musimy się nauczyć funkcjonować.
Jak pokażą ci, byś uzdrowił tego człowieka kładąc rękę na czoło albo
czarną farbą malując jego jeden paznokieć, to zrób to, bo intuicją tutaj pozwolisz
sobie na pokazanie obrazu, który ma wywołać odpowiednie skutki. Nauczcie (mówią)
się też tego, w fizycznej przestrzeni, poczuj, gdzie podjechać, żeby zaparkować auto.
Skuteczność zależy od tego, co ci intuicja podpowiada.
Zacząć się kierować wolą, żeby się coś stało i intuicją, bo intuicję
traktujemy po macoszemu i przepuszczamy przez palce. Jest ona rewelacyjna i
potężniejsza od działań umysłu, ale dlatego, że już z działań umysłu, z bazy danych
w głowie korzystamy. Jest to lepsze zestrojenie naszej istoty z pozostałymi cząstkami
naszej istoty i całości. Intuicja – nasza droga do osobistego szczęścia. Zawierzyć
głosowi wewnętrznemu – Bożemu.
Koniec modlitwy
Biorąc na logikę, trzeba się tego nauczyć. Ponad umysłem stoi Świadomość
Emocjonalna i Duchowa Świadomość.
Oni są w stanie wszystko potłumaczyć do poziomu kreacji. Ich tłumaczenie
będzie znacznie pełniejsze od tego co doświadczamy, bo oni mówią praktycznie. To
nowe spojrzenie. Chce się korzystać z intuicji, czuje się, że jest lepsza.
Sprawdzić sobie:

jak kierujemy się intuicją jedną i drugą w %.

To jest solidne ułatwienie w życiu, możemy doświadczać wielu dziedzin, a nie być
naukowcem w jednej.
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Nie mylić intuicji z podpowiedzią ciemności, choć skutek jest ten sam.
Sprawdzamy sobie czarne i białe nici (promienie – 12). Utrzymanie stanu nie
jest pracą nad sobą, choć praca też jest. Zwiększanie tego, co nieprzepracowane jest
pracą nad sobą, a że wiele rzeczy osiągnęło się technikami też pomocniczymi
niesprawiedliwie, uważając, że to odeszło - spadliśmy. Jak się wchodzi na drugą
stronę, to całe wsparcie idzie tylko dla tej części naszej istoty, która jest ciemna.
Czyli nawet jakby przyszedł (w przenośni) ktoś wysoki z drugiej strony będzie mógł
tylko na 5 z 12 części działać (tu jest 7 ciemnych promieni), i tobie pomagać. 7
promieni należy do innych sił. Z tego trzeba sobie zdawać sprawę.
Sprawdzać sobie tutaj też w ilu % żyjemy dla ludzi, w ilu % dla siebie, dla
świata, dla Boga. Spotkaliśmy się po to, by się umiejętnie wydźwignąć, ale po
uczciwości, bo Góra nie wesprze.
Zaczęła działać Sprawiedliwość Boża i to my sami się wspieramy, to nasze
zwykłe błędy.
Przychodzi sytuacja życiowa, pokonuje człowieka, głupieje, odczytuje byle co,
emocje nim rządzą, rezygnuje z wielu rzeczy, nie ma równowagi energetycznej i
duchowej. Taki człowiek sam się odcina od wyższych parametrów. Góra nie ma
dojścia, bo człowiek sam od dołu się nie łączy. Jak przyjrzymy się sobie to jest źle,
tylko człowiek nauczył się udawać, to taki mechanizm, nie wiedzą to ukryję, potem
sam przed sobą ukrywa. Sprawdzać te nici, bo tu jest maska nałożona wobec siebie i
obłuda. To jest obudzenie duchowe, czyli dążymy do tego, by być czystym,
kochającym, a my jeszcze Boga przy sobie nie postawiliśmy, żeby jako Cenzor patrzył
na wszystko co robimy. Jak robisz wszystko uczciwie, to On będzie stał i jeszcze
będzie ci pomagał przy całowaniu, ale to musi być prawdziwe. On się cieszy, że
dwoje dzieci się kochają, a nie wymuszenia, podchody i inne rzeczy, to jest plugawe.
Ważne, żeby wiedzieć. Nie panujemy nad zgiełkiem wewnętrznym i nici o tym mówią,
trzeba to przerobić, modlitwa, sceny i utrzymanie scen w życiu. Zrobisz jedną i
utrzymasz, utwardzanie jest i ten stan już w tobie jest i następna scena. To wymaga
pracy. Oszukujemy się, że to się samo stanie, a nie stanie się. Niektórzy się stoczyli,
bo wiedzieli i nie uchronili się przed czynieniem zła. A my mamy się budzić duchowo.
Duch nie gnoi innych, nie jest obłudny. Wiemy o co chodzi, trzeba to przepracować.
Dzisiaj, to co Świat Umarłych zaczął robić, to podpowiadać nam jak zbierać się do
kupy w całość. Wchodzić w sceny i je utrzymać. Kto utrzymał mówienie prawdy
oprócz niedopowiedzeń, kto jest czysty w myśli, słowie i czynie ?
Tyle ile części naszej istoty jest po stronie zła, cały czas tyle w nas
wchodzi.
Jak stosuje się techniki pomocnicze, przy pracy nad sobą, ze 100% tej części
naszej istoty, która jest po stronie ciemności może być aktywnych tylko 10% czyli jak
ktoś pracuje nad sobą do 1/10 potrafi to zbijać (techniki oczyszczenia, modlitwy rano
i wieczorem, świadomość świata duchowego), to tylko małe wejście, a wtedy można
zapanować nad wszystkim co człowieka niszczy. Ale trzeba pracować nad sobą. Jak
idzie wsparcie to tylko do części istoty, która jest dostępna (działa tylko na
część istoty).
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Jak jest moc to u drugiego człowieka możemy to uruchomić niemal w całości
(zakres zależy od nas, na ile jesteśmy sami zawirowani), trzeba to sprawdzać
indywidualnie.
Piękne uzdrawianie jest w każdym człowieku, ale trzeba być duchowo
obudzonym, duchowo aktywnym, bo to naturalny przymiot tego poziomu. Tak jak
jesteśmy fizycznie obudzeni - bo przyszliśmy na ten świat i dostaliśmy ciało, a ono
jest aktywne - to naturalne jest, że mogę uderzyć drugiego. Na poziomie
energetycznym mamy energię myśli i emocje, którymi tworzymy ten świat, to są
struktury przestrzenne. Na poziomie duchowym to co robimy, to do 5% i 0%
(spada). To wszystko co się dzieje, to uruchamianie z poziomu duchowego i tylko na
poziomie energetycznym pchanie i nic więcej. To tylko wysoka bioenergoterapia. Jak
Sprawiedliwość Boża się ukazała, to u wielu ludzi zaczęły się choroby, weszły
energie, bo nie ma sztucznego podniesienia wibracji.
Dokonać wyboru: imprezy czy praca nad sobą. Inaczej się tańczy i bawi jeśli człowiek
pracuje nad sobą i drugiego ceni, wtedy kontakt z drugim jest cudowny. Wtedy
dotyk, rozmowa z drugim człowiekiem jest inspiracją do tego, by jeszcze zacieśnić
więzy, a nie go wykorzystać.
Modlitwa 2 – „Świat Umarłych” cz. 2 – „Wola”, skrót :
Postacie z groty się ukazały, ale jeszcze nie zabierają głosu. Mówią o woli
jako zespole uwarunkowań. Różne miejsca nas - czyli różne części naszej istoty jakby
zaprowadzają część siebie do góry, informują o tym: my tu jesteśmy, tu działamy,
wprowadzamy porządek. Ale są takie części, które padły i nie informują góry co i jak.
Naczelne dowództwo - to u góry - nazwijmy je wolą, to jest część
oprogramowująca umysłu, informuje nas o tym czy możemy pewne rzeczy
zrobić, czy też nie. Jak wszystkie elementy istoty ludzkiej informują, że jest dobrze i
są gotowe do działań, to człowiek czuje, że może coś przedsięwziąć albo nie. Dlatego
wola jest stanem, choć oprogramowującym nas, naszą postawę, chęci, to co
dotychczas było zaprogramowane. Cały czas jest odprogramowywanie i
zaprogramowywanie. Te warunki cały czas się zmieniają w zależności od
nadchodzących informacji. Kiedy czujemy, że ciało egzystencjalne jest mocne, że
ciało fizyczne jest mocne, zewnętrze opanowane, to i nasza wola do zmian jest
większa. Kiedy natomiast jakieś struktury nam padają, bo przyszła wstrząsająca nami
informacja (chłop nas rzuca), to emocje zaczynają nami rządzić, jakby odejście żony
czy męża miało wpływ na to, że chcę kupić auto. Ponoszę porażkę w tym fragmencie
mojej istoty czyli w byciu z jakimś człowiekiem i ten chwilowy stan, tyczący się
jakiegoś małego układu wewnątrz mnie sprawia, że ten stan przenoszę na wolę i w
całości mi się nic nie chce. Podpowiadają, że to jest błąd.
W zależności od tego, jakie jest na poziomie wiedzy i intuicji rozeznanie co
możemy zrobić i jaką mamy siłę od tego zależy stan naszej woli. Wolę możemy
budzić na poziomie całej istoty ludzkiej (nie tylko na poziomie fizycznym i
energetyczną ).
Wola wynika z właściwego funkcjonowania różnych części naszej
istoty. Jak mamy chore, słabe ciało fizyczne, to nam nawet się żyć odechciewa, a co
mówić o reszcie. Ten stan związany z chorobą przenosimy na całość woli i to jest
podstawowy błąd. Nie może stan załamania na jednym poletku wpływać na wolę
całokształtu całej naszej istoty, tam ma być niezmienny program. Ten malutki z dołu

486

Skrypt warsztatów autorskich Z.J. POPKO rok 2013 © www.popko.pl

- bo ciało fizyczne choruje - nie może wpływać na całość, bo brak woli czyli ten rak,
to zniechęcenie, rezygnacja z poziomu ciała fizycznego przeniesie się na całość istoty
ludzkiej i padać zaczyna wszystko. Są ludzie, którzy chorują, wiedzą, że mogą
umrzeć, a dalej tworzą, podróżują itd. czyli wola ich w pozostałych częściach istoty
jest tak silna, czy niezmienna, iż te pozostałe części mobilizuje się wspólnie, by
wesprzeć jedną padającą, dzięki czemu człowiek zbiera się do kupy, a pozostałe
części jego wielowymiarowej istoty pomagają w zwalczaniu choroby. On żyje wizją
nie choroby, ale zdrowia. Nie walczy z chorobą, bo to jest utrzymanie stanu choroby,
zaczyna żyć zdrowiem, przygodami itp.
Wola jest zespołem wielu uwarunkowań poprawnie - czy też nie funkcjonujących części istoty ludzkiej, które informują o swojej aktywności,
mobilności, o swoim stanie jednostkę nadrzędną - czyli nas, duszę, a jak Duch
obudzony w niej, to i tak nas - czyli ducha - podpowiadając, ile ten ktoś może rzeczy
osiągnąć lub nie. Wystarczy, że jedna rzecz zasłabnie i błędną techniką ten stan
przeniesiemy na pozostałe części, by wszystko padło i nastąpiła w człowieku śmierć.
Na skali odczytujemy trup, bo w rodzinie się nie układa, ktoś zdradza, to przenosi na
całość i staje się trupem i wszystko powoli pada, wtedy możńa go wykorzystać,
podporządkować, bo to marionetka, w rękach mocnego energetycznie oprawcy.
Wola to jest stan niezależny od naszych intencji. Nie ma znaczenia czy
jesteśmy w PWW czy w PTP, my czujemy, że możemy. Dlatego źli ludzie, którzy nie
są lotni duchowo, po pierwsze to nabijają mięśnie, sięgają po broń, uczą się
sztuczek, jak w białych rękawiczkach precyzyjnie oszukać, wykorzystać,
podporządkować drugiego człowieka. Źli ludzie robią co mogą, by ich poszczególne
pola, poszczególne cześci istoty były mocne, dzięki czemu u góry tworzy się wola i on
wie, że może zrobić co chce.
Wola to wynik mocy zborności naszych pól, które ślą sygnały do góry.
Natomiast pola same między sobą nie pracują. Każde z tych pól posyła info do góry,
do poziomu woli i stamtąd do nich przychodzi info (w dół). Informacja musi płynąć z
dołu do góry i odwrotnie i nie możemy pozwolić sobie na to, by jakaś część naszej
istoty ten stan zdominowała całość u góry, żeby ta mała wola (jakieś zniechęcenie),
wpłynęła na ten wielki stan podejmowania decyzji, w ten obszar, gdzie mamy wolę,
chęć do zmian, bo jest to podstawowym błędem.
Oni cały czas mówią: przekazujesz obrazem. Czyli, kiedy my się budzimy w
pasmach duchowych, cała rozgrywka jest spekulacją na poziomie kreacji,
przekazujemy wszystko obrazem, dzięki czemu ciało egzystencjalne wie co robi. Ale
kiedy skupimy całą swoją obecność i świadomość w obszarze emocji, to na tym
poziomie tylko zaczynamy funkcjonować i on może pochłaniać części istoty ludzkiej,
ale dowództwo - czyli wola u góry pada i wola małego dziecka zaczyna być jedyną,
bo on stanowi niemal całość naszej istoty.
My mamy mieć silne ciało, kontrolować emocje, pozostałe części swojej istoty,
ale musimy działać tak, żeby swój cel nadrzędny cały czas realizować i wiedzieć z
jakich obszarów płyną info mówiące o przegranej tam, ale pozostałe części bitwy
twojej życiowej w ustawieniu pól egzystencjalnych czy struktury przestrzennej, tu
wszystko musi dalej trwać.
Wzmocnij ciało fizyczne (podpowiadają), bo będziesz czuł, że możesz je
wykorzystać, ono promieniuje, masz problem z myślami, zacznij je kontrolować, z

Skrypt warsztatów autorskich Z.J. POPKO rok 2013 © www.popko.pl

487

emocjami, zacznij je kontrolować i powoli stajesz się na tyle mocny i obudzony, że
czujesz, wiesz co możesz zrobić. To jest wola, oprogramowywanie,
zaprogramowywanie siebie, dzięki czemu odpowiednio kierujesz wszystkimi swoimi
powłokami w osiąganiu celów, jakie wyznacza twoja świadomość i pytanie jak mocno
jesteś obecny w pozostałych swoich częściach. Mówią: patrz człowieku, to o czym
mówimy, o twoich powłokach, to jest podpowiedź co do tego, żebyś się zintegrował,
ale poprzez obszar nadrzędny czyli tutaj, gdzie jest zorientowana twoja Świadomość,
czy umysł, czy cokolwiek - tu następuje obróbka danych, tu są wszystkie info, te
intuicyjne, te typowo informatyczne, tu się zaprogramowujesz i oprogramowujesz na
kolejne dni, kolejne działania. No i kwestia podjęcia decyzji, trwania przy tym jest
ważna. To, że nogę ci ucięło, nie znaczy, że całe życie ci się zawali.
Pokazują, że na zewnątrz nas jest dziwny świat. Tu mówią o integracji czyli o
wojowniku, który idzie - tylko wyobraźmy sobie świat po katastrofie, gdzie nie
wszystko poprawnie wygląda i tak wygląda nasza Ziemia, oni widzą (umarli) ten
świat jak po kataklizmie, po tym idzie człowiek - idzie, idzie. To jesteśmy my, czyli
my zborni. Ale jest jeszcze ta strona zewnętrzna. Ona też swoje robi. Tu my możemy
się ścierać z innymi ludźmi, oni mogą mieć swoje cele, my swoje. We
współtworzeniu, kiedy jesteś w Duchu obudzony, zawsze dopasujesz swoje cele do
drugiego człowieka, bo jest szacunek wielki dla pierwszeństwa, nie wolno przejąć,
zmieniać tego, co ktoś zrobił chyba, że ktoś przyszedł z lepszym rozwiązaniem i
naprawdę je wprowadzamy w życie, bo to jest dla dobra wszystkich. Ale to o czym
mówimy to współpraca czy też konkurencja między ludźmi.
Oprócz tego – pokazują - istnieje forma energetycznej, nawet materialnej i
jeszcze nieznanych nam elementów, takich przestrzeni, które ciągle na nas wpływają
i one też wpływają na ten obszar woli, gdzie jest zaprogramowanie, oprogramowanie
i tu potrafią wpłynąć te energie i wiele rzeczy zmienić (przyjdzie ciemna chmura,
wszystko zburzy, człowiek się traci). Taki jest mechanizm ścierania się w obszarze pól
psychicznych ludzi, kiedy urokiem się wolę człowieka u góry załatwia, czyli
wprowadza w stan dezintegracji tak, że nawet oczywiste info na obszarze woli są
błędnie odczytywane, tu się wszystko sypie. Człowiek staje się energetycznym
Zombie, jest wykorzystywany, choć mu się wydaje, że realizuje swoje cele, bo np.
jest dyrektorem. Jako istota ludzka pada, sam siebie gnoi, znieprawia, niszczy. Po
śmierci odbudowanym w ostatnich swoich parametrach być nie może, bo on jest
wynikiem tego, co w życiu zrobił, czego doświadczył. Zewnętrze energetyczne może
wpłynąć i w pola, powłoki ludzkiej istoty jak i w ten wysoki znajdujący się ponad,
obszar naszej woli.
Żeby wolę utrzymać, żeby ten świat zewnętrzny, który jest, żeby to nie
miało wpływu na nasze powłoki i naszą wolę, trzeba stosować techniki
pomocnicze. Ważną rzeczą jest ujrzenie u góry własnej latarni, skorzystanie z mocy
duchowej. Wtedy, kiedy człowiek nad sobą pracuje, choć te niższe powłoki
poprawnie funkcjonują, wtedy możesz ściągnąć info pomagające się w tym odnaleźć,
ale co najważniejsze, niczym latarnia, niczym ta Biała Iglica energie
rozpraszająca to zewnętrzne tło, które wpływa na nas dezintegrując pracę
powłok, albo w obszarze woli. Wola to olbrzymi obszar decyzyjności
oprogramowywanie i zaprogramowywanie, przeróbki tych danych. Kiedy my prosimy
o duchowe wsparcie to jest właśnie ta chwila modlitwy, to oczyszczenie, to przy
okazji czyścimy przestrzeń, w której działamy tego co wypromieniowywane jest w
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nią, ponieważ ta przestrzeń działa też i na innych ludzi. Jak inni ludzie skąpani są w
tych energiach, a my z nimi się ścieramy czy współpracujemy, to wtedy to nas
przenika. Czyli bardzo ważną rzeczą jest wprowadzanie harmonii do wszystkich
elementów naszego ciała jaki do obszaru woli, tak, żeby info, wszystko co czujemy,
jakie decyzje podejmujemy łącznie z uruchomioną intuicją, by to wszystko poprawnie
funkcjonowało trzeba to przepromieniować własnym, duchowym światłem. Choć
światło jest skierowane na nas, jak na książkę do czytania, to i tak zaczynamy się
lepiej orientować w tym co znajduje się w zewnętrzu.
Harmonia sprawia, że lepiej odnajdujemy się w całości.
Dzięki temu nasza wola wzrasta, byle praktyki w tym wszystkim mieć. Kiedy
wprowadzana jest harmonia, stajemy się mocniejsi. Duchowe światło, po
które staramy się sięgać jest dla nas niezłym wsparciem, ale ono wpływa tylko w te
cząstki naszej istoty, w te nasze powłoki, które skierowały się na to światło. Nawet
ciało fizyczne potrafi nieźle tu operować i ściągnąć duchowe światło, wtedy, kiedy się
modlimy, ciało się uzdrawia. Jak ktoś ćwiczy dla siebie, bo chce ładnie wyglądać, jest
to część jego życia, wtedy jego ciało ma piękną wolę w Energii Jedynej, w Prawie
Wolnego Wyboru i ten stan możemy przenieść do obszaru woli i wykorzystać jako
napęd do tych naszych ciał. Możemy coś zrobić, aby jakiś obszar czy powłokę silnie
wzmocnić, by choć w niej odczuć - w tych chwilach szczególnych - życie i przenieść
ten stan do góry, do obszaru pragnień i zaprogramowywania, dzięki czemu nadzieja
wzrośnie, chęć do pracy, ten stan spływa w dół i nagle nasze powłoki, które ponoszą
porażkę mobilizują się pod wpływem duchowo-energetycznej adrenaliny, zwiększają
swoją moc, przez to są efektywniejsze, zaczynamy osiągać swoje cele.
W ten sposób jak jesteśmy niszczeni, w ten sam sposób możemy się
podnieść. To światło, które z góry płynie, to jest moc duchowa. Dzięki temu, że
techniką pomocniczą wprowadzamy harmonię we wszystkie nasze powłoki czy w
jedną, możemy doprowadzić do obudzenia większej mocy fizycznej, energetycznej i
duchowej. Zaczynamy poprawnie funkcjonować. Można tak się skupić na czystości
duchowej, iż ten stan tryumfu zostanie uniesiony do góry i indukowany w pozostałe
nasze cząstki. Tryumf ogranie ciało fizyczne, energetyczne, całą naszą egzystencję,
dzięki czemu uniesiemy się jako Jezus i niczym orzeł pofruniemy przed siebie, wolni
od tych ograniczeń, które płyną.
Jak człowiek uruchomi wolę - zależy od tego na jakim poziomie, na skali
jest: tworząca - czyli wprowadzająca już konkretne zmiany, taki człowiek jak panuje
nad całym sobą i uruchomi w ten sposób moc energetyczną i duchową wchodzi w
obszar kreacji. On już się wydźwignął, już jest cały zintegrowany, on jest, wie jak
funkcjonuje i taki człowiek programuje swoją przyszłość. Będzie budował dom o ile
wyczuje, że powinien to zrobić i w tym miejscu (dom czy miejsce w tej
Rzeczywistości, może to być szałas). Jeśli jest harmonia, obraz ten jest umieszczony
u góry i programy są utrzymaniem tego obrazu. Jak jest utrzymany - moc duchowa i
energetyczna tak układa całość, by do wszystkich powłok spływały info mówiące o
głównym celu, ale wola właściwie to uruchamia, informacje są kodowane tylko na
ten cel.
Intuicją bez problemu kieruje się człowiek zharmonizowany.
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Jak harmonia obejmuje cały obszar, intuicja zaczyna działać, bo nasze
cząstki, te poprawnie działające, są obecne wszędzie i one ściągają info zewsząd. Jak
wchodzi harmonia, przestrzeń na nas nie wpływa, wszystko jest w nas mobilizowane,
ustawione - na choćby uzdrawianie ludzi, choćby kontakt z Bogiem czy zdobycie
majątku, który jest potrzebny do realizacji pewnych celów i jak wszystko poprawnie
działa intuicja się włącza, człowiek sam staje się wielką intuicją, magią w samym
sobie, staje się mistrzem swojego życia.
Pokazują byśmy, nawet nie wiedząc jakie powłoki mamy, unieśli się z
przestrzeni Świątyni Serca, w obszar oprogramowywania i zaprogramowywania. To
jest coś, co steruje pracą umysłu i umysł jest jednocześnie tym samym i korzysta też
z pracy mózgu. Mózg - pokazują wyładowania elektryczne niebiesko-białe, ale część
czarnych. Czyli ta część naszej istoty, co należy do ciemności zawsze będzie
dywersyjna i rozbijająca to, co byśmy w poprawności duchowej chcieli osiągnąć.
Mówią: jak jesteś w Wieczerniku, możesz zechcieć zrobić taką, rzecz,
patrzysz na Świetego Graala, który stoi pod Jezusem i pozwalasz mu wchłonąć siebie,
po chwili, jesteś w tym Świętym Graalu, choć wiesz, że on nie jest już żadnym
przedmiotem tylko rozległą przestrzenią, tak jakby DŚw. stał się gigantyczną kulą,
która gdzieś na zewnątrz jest trochę rzadsza i jesteś w tej przestrzeni, unosisz się,
jesteś tą przestrzenią, jesteś tu, w Duchu Świętym obecny. Tu, ty, jako Chrystus
patrzysz na wszystko i niczego widzieć nie chcesz. Po prostu jesteś. Chrystus czuje,
że jest. Tu jest dobrze. Pokazują Złotą Kolumnę, w tym świetle. Tu z poziomu
Chrystusa jest nam dobrze, nic nie musimy. Jako Chrystus nic nie muszę. Mogę
pomóc temu stworzeniu na dole, które jest moją częścią, ale tu jest OK., pomagam
jeśli on dotrze. Ujrzyjmy siebie klęczących w dole i proszących o wsparcie. To ty
jesteś tu Duchem Świętym, który może mu pomóc, słuchasz bicia jego serca. Te
które biją mściwie, nienawistnie - tych nie chcemy słuchać, ci ludzie się gubią i
proszą o egoistyczne cele, o fundacje, a to wszystko to wielkie cwaniactwo.
Jak bije serce człowieka prawego, ono drży nie drżąc, jest harmonijne, ono
po prostu jest, bije tylko fizyczne. Jego intencje są nie tylko prawdziwe, ale i czyste.
On żarliwie pragnie, by stał się cud, mówi Duchu Świety, prowadź mnie, Boże, Duchu
Świety zmień to tak jak uznasz za stosowne, poddaję się Twojej woli, pragnę, by
stało się dobrze dla mnie i dla innych, a ponieważ nie znam ścieżek, nie umiem się w
tym wszystkim odnaleźć, ponieważ jestem głupi na tym poziomie i błądzący, oświetl
mnie, oddaję Ci się we władanie, przeniknij mnie i zmień moje i innych życie. On
chociaż nie wie, ale się już z ciszą, z harmonią z tym Chrystusem połączył. On już
dokonał wyboru, Zbyszek nie musi nic robić. Ta wielka harmonia zaczyna jego
przenikać, części jego własnego ducha do niego schodzą, jego dusza rozkłada ręce i
widzi to światło schodzące do niego, czuje je na głowie, w dłoniach i mówi do siebie,
dziękuję Ci Boże za wsparcie, o dziękuję Ci Duchu Święty za wsparcie, tu Chrystus
przemówił, wszedł na wyższy poziom i już takim zostanie.
Ten człowiek poddał się woli Chrystusowej, a więc dokonał wyboru.
Rezygnuje ze wszystkiego co było, nie wiedząc nawet co było niewłaściwe, dzięki
czemu ta siła Chrystusowa budzi harmonię we wszystkich jego powłokach, w ciele
fizycznym, energetycznym, w strukturze ruchu, a także w przestrzeni, bo ten
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człowiek udostępnił wszystko, każdą swoją cząstkę Chrystusowi. A skoro udostępnił
każdą w trosce o innych, także to mnogość jedności - udostępnił on wejście
Chrystusa w całości. Jezus to robił na ogromnym obszarze. My mamy to zrobić w
stosunku do własnej osoby tam na dole, ten malutki człowieczek, który jest częścią, a
my jesteśmy tym morzem duchowym, my to Białe Światło w Złotej Kolumnie, my ten
Święty Graal w Wieczerniku z zawartością Ducha Świetego, my Chrystus, pomóżmy
temu małemu, jeśli on Chrystus się w nim obudził i przejął całą kontrolę nad
wszystkim tym, co tego człowieka stanowi i stanowiło, a może i stanowić będzie.
Pozwólmy, by stało się to, co miało się stać. My, Chrystus i tak jesteśmy budową tą
doskonałą w przestrzeni Rzeczywistości, ale jak my też chcemy, by stał się cud, to
pozwólmy, by Nicość, by Bóg w zewnętrzu, dzięki nam, zszedł tu i ustawił ten świat
tak jak być powinno. A jeśli On zrobi sam, dobrze, a jeśli zrobi za pomocą swoich
Synów, Pana Bożych Zastępów czy innych Sił, nie ma to znaczenia, bo to zawsze
wysokie cząstki Jego samego, my Chrystus też wejdźmy w ten stan, w którym dla
tego człowieka na dole prosimy, by pokierował tym wszystkim Bóg, Siła Wyższa, a
my poprzez harmonię - bo jesteśmy totalnym wejściem we wszystkie cząstki tego
człowieka - pozwólmy, by to z góry przez nas przepłynęło i temu człowiekowi
pomogło, a jednocześnie pomogło i innym.
Spytajmy – mówią - Chrystusa własnego czy to co chcesz zrobić
jest w zgodzie z tym co On chce i czy to ma być zrobione w tej formie, jaką
chcesz.
On podpowie. Ale jeśli pozwolisz Mu być w twojej przestrzeni cały czas,
będzie zmieniał też innych pod kątem tego, co On uzna za prawe, a my za poprawne.
Jest to duże obciążenie – pokazują - pozwólmy na budzenie się Chrystusa. Tam, u
góry, byliśmy świadomi obecności Chrystusa, byliśmy Nim. Pozostajemy jeszcze
chwilę w tym stanie. Jak usłyszymy pieśń Niebios, to będziemy wiedzieć, że to się
stało.
Powiedzieli, wszystkie twoje cząstki, gdy są w Chrystusie skąpane, gdy
harmonizują się w całości, mają, mogą mieć uruchomioną intuicję Chrystusową
(czysto duchowa, obecna w każdej cząstce). Ona korzysta ze wszystkich drgań,
nazywają to zbiorczo intuicją Chrystusową. Jak pozwolisz sobie, by ona zadziałała, to
odczujesz pierwszy sygnał, bóle w brzuchu i ścisk w głowie (jakby ktoś wwiercał
bolce powyżej skroni), to będzie głos duchowego rozsądku. Prosić, by to się stało.
Mówią, że to jest magiczna intuicja, zmieniająca. Jest to intuicja twórcza, ale o
charakterze stwórczym. Jest aktywna, co nie było, a jest, już pisze się w rejestr. Czyli
widzisz, czujesz, jest i pozwól, by się przejawiło.
To światło co nas wypełnia nie jest w rękach tylko w całej naszej istocie i na
zewnętrz nas, jak byśmy byli wielką kulą. Uniesiona ręka jest podpowiedzią co do
uruchamianego działania.
Koniec modlitwy
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Modlitwa 3 – „Obudzenie w Chrystusie” – skrót :
Chrystus nie jest zawierzeniem i trwaniem, Chrystus jest działaniem.
Wznieście się jako orzeł i z tego poziomu (pułapu) czyńcie cuda, te dopuszczalne i te
ukryte. Wolne czyli swobodne w wyborze.
Pokazują jedną z odsłon Ojca, czyli Orła, który leci i niby nic nie robi. Jeśli
spojrzy i ujrzy coś funkcjonującego niepoprawnie to podjął decyzję i choć od razu się
tam nie zmienia, to widać, że będzie tam powoli lepiej. Lecąc jako orzeł widzimy, że
gdzieś w wiosce są niechętni sobie, są kłótnie, zwady, rolnictwo leży, ani im się nie
powodzi, ani nie ma dobrych relacji. Orzeł spojrzał, zobaczył i zechciał, by się
poprawiło. Nie stało się to od razu, ale wprowadzona mechanizmy, dzięki którym
ludzie powoli do siebie dochodzili, naprawiali się, siali zboże i był dobrobyt, sąsiedzkie
relacje wracały do normy. Wszędzie jest potrzebny czas na naukę. Gdyby nagle się
zmieniło, oni nie byliby tego nauczeni. Trzeba wprowadzić takie mechanizmy, by
ludzie w sobie mogli odkryć jak należy być poprawnym, ludzkim, gospodarnym,
pracowitym.
Chrystus jest wszystkim tym co macie (mówią).
Pokazują Świątynię Serca, Złotą Kolumnę wyżej umieszczoną i u góry Matkę Boską,
która uczy tego, jakimi ludzie powinni być. Symbolizuje Ona Chrystusa, który gdy nas
przenika, prowadzi nas ku dobru.
Pokazują nas - tych na dole - jak prosimy o wsparcie, obracając swój
wzrok ku Niebu, prosimy o harmonię, o podpowiedzi. Wtedy tutaj wszystko przenika
Chrystus i podpowiada jak coś zrobić, by to zostało zmienione. Nad sobą trzeba
pracować, ułagodzić energie w nas płynące tak, żeby wszystko było swobodne,
wolne, czyste. Pokazują, że wszystko to, co chcemy zrobić: od uzdrawiania, a na
budowli świątyni skończywszy - wszystkie te umiejętności są w nas zawarte. Chrystus
w swej prawdzie tylko nam podpowiada, jak je w harmonii uruchomić. Wszystkie
instrukcje jak co zmienić, jak co uczynić są w nas, tu Bóg ukrył wszystkie nasze
moce, co nazywamy mocą fizyczną, energetyczną, duchową i boską, tu wszystko wg
konkretnych schematów. My czy moc możemy działać, kiedy jest odpowiednie pole
do działań. Niemożliwe jest przeprowadzenie właściwego działania, gdy to pole jest
energetycznie wzburzone. Kiedy się budzi Chrystus wszystko ułagadza i w tym
świetle, w tej harmonii możliwe jest dopiero uzdrawianie drugiego człowieka. Jak to
się robi, jest w nas wkodowane, my nawet nie musimy wiedzieć, wystarczy tylko
zechcieć, by to się stało, zechcieć, by wszyscy byli zdrowi, szczęśliwi i idący ku Bogu.
To co ważne, to obudzenie Chrystusowego światła wszędzie, w
tych naszych cząstkach, które patrzą na nas, niby nie naszymi, a jednak naszymi
oczami. Zechcieć, by wszyscy byli zdrowi, by w świetle pozostali.
W kontekście pracy nad sobą powiedzieli : „I kto się wzniósł ponad siebie, by
innym było lepiej niż jemu, ten i odnalazł siebie w większym szczęściu i
zdrowiu.”
Kiedy prawdziwie chcemy, by inni byli zdrowi, bogaci, by cudownie
doświadczali życia, choć nam to jest w tej chwili nie dane, to jeśli to jest szczere, a
nie wyrachowane, że jak uzdrowię to i mi coś skapnie, ale naprawdę chcemy, by tak
było, wtedy i my odnajdziemy siebie i to samo stanie się z nami.
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Słychać „I w końcu Bóg powołał duszę”. Wiemy, że Bóg duszy nie
powołuje tylko Syna Bożego, bo w tej Rzeczywistości dziecko Boże pewnie
Nicość uruchamia, a Bóg-Twórca uruchamia Ducha ludzkiego, Stwórca
dusze i Siły Przyrody ciała fizyczne.
Zdanie: „i Bóg przywołał” - w sensie powołał tam, do Góry dusze,
oznaczałoby to, że ktoś jest już na tyle czysty, na tyle wibracyjnie dopasowany, to
wtedy ta dusza łączy się z Duchem, a jeśli Duch jest przygotowany łączy się z
dzieckiem Bożym , a dziecko Boże, jeśli czyste, wtedy staje się przed obliczem Boga.
Scena:
Bóg je zupę.
Czemu? - się bardzo dziwimy.
- A gdzie byłeś synu? - jakby chciał podpowiedzieć.
Gdybyśmy byli zjednoczeni w sobie cały czas, to byśmy uczestniczyli w życiu Syna
Bożego, który przed Nim staje. To my byliśmy od Boga oddzieleni, a On nas traktuje i
widzi w tamtych przestrzeniach jako doświadczającego życia Syna Bożego.
Siadamy do jedzenia.
- Posil się, żebyś był mocny - mówi On do każdego z nas.
- Mówi: muszę, się iść przespać i widzimy Go jako Istotę śpiącą, która znikła. On jest,
jest cień fizycznej obecności, kiedy zasnął jest od razu wszędzie, jako świadomość i
obecność.
- Posil się, a potem idź spać (słychać). W śnie odnajdziesz swoje nieistniejące
początki, w śnie odnajdziesz głos, który zaprowadzi cię do Mnie, na każdym
poziomie, na jakim usłyszysz ten głos, który w tej chwili do ciebie przemawia (głos,
jako głos sam przemawia, bo to głos Boży, a on symbolizuje obecność i świadomość
Bożą).
- Jest to głos twojej miłości do Mnie, synu. Sprawdź, jak Mnie kochasz, jak Mnie
miłujesz, a będziesz wiedział, czemu tego głosu nie słyszysz lub czemu go słyszysz
tak słabo.
Zbyszek podchodzi do łóżka, przy którym zasnął Ojciec – i będzie przy nim, by nigdy
nie zapomnieć tego obrazu, by wiedzieć, że Bóg potrafi ukazać się osobowo, że Jest,
że nie wolno Go zawieść. To, co w tym Domu, jest ważniejsze od tego co w śnie
Rzeczywistości, gdzie jeden krzywdzi drugiego, nakazuje, ogranicza, zabija.
Tamten sen trzeba zmienić.
Ojciec wstał, zanurkował i stał się obecny w różnych przestrzeniach, przygotowując
działania, przygotowując cały obszar tak, jak byśmy my - jak się w tej przestrzeni
odnajdziemy - byśmy mogli działać. On mówi, no chodź, obudzony w Chrystusie,
patrz.
Tu widzimy chorego.
- Mówi: dotknij i zechciej, by Chrystus to wszystko zmienił, to jest twoja moc,
działanie, to w tobie jest. Nie zastanawiaj się nad skutecznością, nad sposobem, bo
ty jesteś ta bronią. Chodzi o działanie, działanie jest wszystkim, uruchomione
działanie, pozwalasz na działanie.
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Chory człowiek – bądź w Chrystusie, to już jest działanie.
Chcesz iść po wodzie – w Chrystusie i to już jest działanie.
Ty obudzony w Chrystusie mów co ma być, bo to Chrystus umożliwia to wszystko,
jesteś połączony ze wszystkim, a więc i możesz to wszystko kształtować, bo to jest
działanie.
Światło, Chrystus, to jest działanie. On jest działaniem. Jak Jezus podał Graala – to,
co z niego płynęło, ten Duch Święty - to było działanie, On od razu zmieniał. Tu jest
cały sekret mocy Boskiej. Tu jest wszystko w Chrystusie zawarte, wszystko co jest
potrzebne.
Im więcej Światła w tobie, tym więcej działania w drugim człowieku.
Wystarczy powiedzieć: w Chrystusie, przestrzeń jest zmieniona,
relacje naprawione.
Nawet nie mówić o co w tym wszystkim chodzi, bo Chrystus to wie i jeśli można
coś ku temu zrobić, to tak się stanie. Wypełniasz Chrystusem dom i jego właściciela.
Powiedział: czyńcie. Idę i czynię. Chrystus zawsze czyni to co najwłaściwsze.
Pozwólmy, by stało się to, co stać się już może.
Odczujmy, jak Chrystus staje się wszędzie obecny, w każdej cząstce tej istoty,
w przestrzeni, w strukturach, w duszy, przepełnia, harmonizuje, zmienia, my Go
budzimy.
Istnieje dzieło naszego rozwoju – Chrystusowe dziecko, czyli dziecko, które w
prawdzie się budzi i chce, żeby ta prawda go tu obowiązywała. Dziecko Boże odkryło,
że naprawdę żyje w innym świecie, jest tutaj i było pogubione, ale już nie chce być
pogubionym, chce być czyste w myśli, słowie i czynie tak, by Chrystus był w nim cały
czas obecny i działał. Chrystus jest w nas obudzony.
Jutro będziemy mówić, z Bogiem, zgodnie z wolą śpiącego Ojca. Dzisiaj wola całości.
Chrystus i Chrystusowa intuicja - bo mamy zapamiętać.
Koniec modlitwy
Płyną dziwne zdania: w Chrystusie obecni, w Chrystusie zapisani.
Dziupla, wahadełko inne rzeczy to są elementy, które właściwie zestawiają różne
pasma, to są jak węzły energetyczne, jak kanały, jak przejścia. One jakby
umożliwiały dotykanie przestrzeni.
My cały czas dokonujemy wyboru, jedna i druga strona cały czas istnieje i
istnieć będzie. Chodzi o to by być. To wszystko jest, to nie znika. Skupiać się - tak
jak mówili - na mocy, na prawdzie o sobie, a nie na tych niewłaściwych
elementach. Tak samo jak nie mamy żyć przeszłością niechcianą, tylko
przyszłością chcianą - bo tamta i tak istnieje i istnieć będzie w pewnych
rozwiązaniach. Nie ty będziesz śnił tym życiem tylko ktoś inny i on może dokonać
tamtego wyboru. To jest gra - tylko skomplikowana tym życiem, że oddziałuje na
wszystkie istnienia, wszystkie poziomy głębi, płaszczyzny w niej się zawierają, ale to
gra, przygotowana w nieskończonej ilości wariantów, umysł tego nie ogarnia. Dla
Ducha ludzkiego jest to proste i zrozumiałe, jak gra komputerowa dla nas.
Wszystko to o czym mówimy Jezus zebrał w jednym zdaniu: bądź
czysty w myśli, słowie i czynie.
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Głód walki może nam się kojarzyć tylko z czymś negatywnym i przez to możemy
zabić Biały Głód Walki o siebie, czy o prawdę, czy o ludzi. To samo jest z
autorytetem. Głód autorytetu, to pysznienie się, wywyższanie to jest zło, bo
podporządkowuje, niszczy ludzi - ale bez Białego Głodu Autorytetu, bo musisz tak
zrobić, żeby wytłumaczyć, zepniesz to wszystko. Dlatego cisną, by o tym co na skali
jest - o pozytywnych wartościach: głód mocy, walki ten biały - musi być, bo jak nie
czujesz mocy nie potrafisz wprowadzać zmian, takich jakie mają być.
Jak nie otworzy ktoś Jezusa i cudów nie pokaże, to umrzemy i po
śmierci będziemy pluć na ziemię mówiąc: matoły ! - o sobie samych. Pięciu z
nas rozumie, że tu nie chodzi o nas, a o cel, a jak komuś prawdziwie chodzi o cel, to
pomaga innym. Jak się rozumie cel, to jeden drugiemu choćby na dole został,
pomoże przez płot przejść. Ale trzeba się zbudować. Najważniejszy cel, żeby ludzie
nie cierpieli (dla Zbyszka). Ciągle nie ma w nas kochania drugiego człowieka. Musimy
sobie zdawać sprawę z tego co jest. Były już dwie modlitwy jak Jezus kazał iść do
wioski i naprawiać. I trzeba to w końcu zacząć robić, taka jest powinność.
Mówimy o budzeniu się w Duchu, a powinnością Ducha jest naprawianie
wszystkiego. Jak jest krzywy obraz, a nosimy w sobie poprawny, to trzeba to
zmienić. Ale człowiek, niestety, ciągle jest zainteresowany tylko sobą.
My musimy zmienić sposób myślenia. Pokazali scenę jak idziemy do Wieczernika
i znowu testować będą na 7 poziomów mocy, będą sprawdzać na jakim poziomie
uzdrawiamy.
Błogosławieństwo Boże: w ilu % średnie wyrachowanie jest tutaj -70%
tego błogosławieństwa Bożego. Czegoś tutaj my nie rozumiemy, to znowu Boże daj,
ja nie muszą nic robić - to jak to błogosławieństwo Boże ma w człowieka wejść?.
Jesteśmy tak zapętleni: dajcie, zmieniajcie nas, bo będziemy mieć z tego korzyść. A
kto pomyślał o tym, co takiego zrobić dla Boga? dla siebie? żeby zasłużyć na
Błogosławieństwo? Popełniamy gdzieś błędy, dobrze jest jak przychodzą modlitwy,
bo nam wtedy mówią, co trzeba zrobić, żeby błędów nie było. To jest zawsze tylko to
panowanie umysłu no i oczywiście przez nasze słabości, unikanie zmian, starć z
ludźmi, bo się lękamy, cały czas jest to gdzieś zapętlenie - podświadomie. Jezusa
mieć przy sobie po to, by się uczyć poprawności. Ale oprócz tego jeszcze trzeba
siebie nadbudować, w stosunku do tego co tu jest, ale naprawdę odzyskać te swoje
wartości, które zostały utracone.
Wrócić do budowania wioski, uczyć się tego.
Modlitwa 4 – ćwiczebna – skrót:
Zapadamy się w sobie, oddajemy ciało ciału, dusza się rozpuszcza, kiedy te
energie powoli schodzą harmonizując wszystko.
My siedzimy, jest coś pośredniego między duszom, a Duchem, twór jakby
składający się z tych dwu powłok, naszych, siedzi bezprzytomny i u niektórych osób
płyną łzy, skośnie na zewnątrz policzków, nie dotykając ust. Przyszła ekipa, jeden z
nich sprawdza zawartość, skład chemiczny tych łez, bo to podpowiedź co do
szczerych intencji człowieka. Jak dusza płacze, może to być oszustwo, wymuszenie,
branie Góry na litość - wewnętrzne zakłamanie.
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Podpowiadają - by zastanowić się nad tym, ile mamy do zrobienia. Nie będziemy
się winić za to, że będąc przeszkodami nie znamy się na Newtonowskiej fizyce. To
ma nam uzmysłowić, że nie jesteśmy geniuszami, ale czas na nasze geniuszostwo
nadejdzie. Budzenie się to odzyskiwanie siebie samego kawałek po kawałku w
przestrzeni fizycznej, energetycznej i duchowej, a także Boskiej, więc ten parametr
też w grę wchodzi.
Przyjrzyj się ile masz do zrobienia. Podpowiadają: i to co ujrzysz niewłaściwego
w swoim postępowaniu, myśleniu, i co podejrzewasz, że jest niewłaściwe - choć nie
chcesz się przyznać do tego, że jest niewłaściwe, i to co podejrzewasz, że to
faktycznie jest niewłaściwe - to wszystko postaraj się ujrzeć, a potem poproś tych,
których krzywdziłeś, niszczyłeś, a nawet zabijałeś, którzy jeszcze przed tobą wzrośli i
unoszą się u góry - ponieważ oni zostali naszymi nauczycielami (chwilowymi do
pewnych rzeczy). To oni sprawdzą czy to przyglądanie się naszym błędom jest
poprawne czy też nie. Oni już pokonali drogę tę, którą my idziemy. Przyszli tylko ci,
których dotkliwie skrzywdziliśmy, rany zmieniły życie ich i ich rodzin. Oni przeszli tę
swoją drogę oczyszczenia, wzrostu, obudzenia się duchowego i wiedzą co się dzieje.
Przyszli nam pomóc - ofiary swoim oprawcom, ze względu na swoje dzieci, które
mogą być ofiarami naszej ręki. Na ich poziomie to jest brat i siostra. Przyszli nam
pomóc, byśmy nie krzywdzili ich potomków, którzy byli ich także dziećmi.
Mamy przyjrzeć się swoim błędom, odkryć wszystko to, co jest w nas
nieprawdziwe, by zdać sobie sprawę z tego, co jest do naprawy. Jeśli odkryjesz
większość tego czy wszystko tak, że poczujesz potrzebę pracy nad sobą, żeby tych,
których krzywdziłeś, więcej nie ranić, to wtedy popłyną łzy, to będzie podpowiedź, że
poprawnie przyjrzałeś się i naprawdę chcesz się zmienić.
Komu łzy nie popłyną oznacza, że tkwi w takiej iluzji siebie, że nie było, niema i
nie będzie pracy nad sobą, nie czas w tym życiu na ich prawdziwe obudzenie
duchowe. Zatapiamy się w sobie. Chodzi tu też o te sytuacje, w których sami pod
sobą dołki kopaliśmy, gdzie osłabialiśmy to, w co już wyposażeni jako narzędzie do
zmiany siebie i tego świata, tam gdzie pogłębialiśmy nasza niewiarę,
niedowartościowanie, słabości, temu się przyjrzeć, bo to jest taki sam wymiar
zagubienia, które utrzymuje zło na tym świecie.
Rozłożyć przed sobą czarnego tarota. Każdą scenę, którą trafnie
zidentyfikujemy, będziemy wiedzieć, że to jest to, co wymaga naprawy,
pojawi się tu jako karta. Jeśli siądą przy stoliku i będę karty brać do ręki tzn., że
trafiamy. Może być tak, że pewne elementy zostały nam wmontowane czyli mogliśmy
to zrobić w opętaniu, albo psychozie egzystencjalnej, byliśmy do tego przymuszeni,
one nas oczerniają, ale naszego udziału w ich tworzeniu nie było. Zmuszono nas do
tego.
Pierwszy raz dusza płakała, gdy po raz pierwszy spotkaliśmy Jezusa, z Siłami
Wyższymi, była szczęśliwa - jakie łzy roniła - dlatego, że wreszcie ujrzała szanse
ratunku dla siebie. Dziś to jest drugi etap, kolejne ujrzenie tej szansy. Można to
sprawdzić na skali 9-cio stopniowej: czy się kręci od zera w lewo, co by
oznaczało oszustwo - czy to jest prawdziwe.
Możemy tu sprawdzić: ile tego, co jest do przerobienia, odkryliśmy.
8 to ideał, ale jest też 9-tka.
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Do Zbyszka na tęsknotę za matką przyszedł Ojciec, wprowadził go w dziwną
przestrzeń i mówi: to jest twoja Matka, to jest Istota bezpostaciowa, dlatego umysł
nie umie tego uchwycić, to jest Matka, Ona się posługuje Strumieniem Życia. Łono
kosmiczne jest Jej elementem, Ona jest w twoich komórkach, energiach, w twoim
myśleniu, Ona jest wszędzie, jest gotowa ci pomóc, Ona jest przy tobie. Naucz się Ją
czuć. Ten Duch Święty ma też taką dla każdego wydzieloną jakby osobowość, ale to
jest Matka, co wypełnia wszystkie dzieci, tylko dzieci się odcięły i nie chcą słuchać.
Nieumiejętność komunikowania się z Matką - człowiek jest wtedy taką półsierotą,
sprawiła, że jest z nami źle. Czasami jest przez nas coś nieosiągnięte i to oznacza
naszą słabość.
Kazali Zbyszkowi kupić starego typu wózek inwalidzki, odremontować, na nim
ludzie mają siadać, by poczuć kto na nim jeździł i co to była za tragedia. Na takim
wózku przyjechała postać, a Oni mówią, pomóż naszemu dziecku.
Jak będziemy pracować nad sobą, uzdrawiać, działać, nie będziemy
mieli czasu na myślenie o słabościach. Zatopić się w pracy, naprawiać
swoje błędy.
Oni nie są tylko do oceny, mogą pomóc w uzdrawianiu, przyszli pomóc.
Do osoby 1. przyszedł Jezus i widać jak po kawałku jakby odcinał cząstki ręki Jezusa,
Jezus mówi: zobacz co zrobiłeś przez nienawiść, złość. Nawet przez
wycofanie, przez lęk, że kogoś się skrzywdzi - choć trzeba było wtedy
mu rękę przytrzymać.
Osoba 2. zobaczyła swoją bierność, mogła kogoś uratować, a nie zrobiła tego.
Duch jest aktywny, przeciwwagą tego jest bierność.
Osoba 3. widziała jak zabijała dzieci w różnych osobach, żeby postawić na swoim.
Często matki robią wszystko, żeby złamać dzieci, ukształtować je na
własną modłę. Dzieci miały wyrażać ich aspiracje, ich ujęcie świata, ale
były przedłużeniem nienawiści albo własnych celów.
Te nasze łzy, które płyną to jest jakby przyrzeczenie naprawy tego wszystkiego.
Te 8 stopni to poziomy głębi, a ta 9-tka oznacza wejście ściśle w przestrzenie
duchowe (podpowiada tylko, że jest dobrze).
Bierność, pasywność jest taką samą winą jak autentyczne krzywdzenie tego
innego i jego zmuszanie do bierności i posłuszeństwa.
Tę modlitwę można połączyć z rozpamiętywaniem dnia wczorajszego, z
wybaczeniem, pokochaniem siebie, bo to jest jeden wielki dział wyjścia z bagna, z
ogłupiania się, wyjścia z iluzji. Sprawdzamy na skali, jak ktoś wejdzie w 8-mkę to
oznacza, że Góra wie, iż naprawdę podejmie, że już wstąpił na tę ścieżkę i podejmie
wysiłek naprawy tego wszystkiego.
Koniec modlitwy
Uczą nas, żebyśmy sobie uzmysłowili czego chcemy. Czy ściąga nas coś
wewnętrznego - żeby obudzić to, co ma się stać, czy też przyjeżdża się tu na
imprezę. Chodzi o to, by w sobie to odkryć, a nie gmatwać się bardziej.
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Wstyd jest wtedy, kiedy możesz jeszcze coś zmienić, zmieniać opinię wobec
siebie. Wobec Nich stało się z opuszczona głową, to już nic nie można zmienić.
Na wózku inwalidzkim, który Zbyszek kupił, jak ktoś będzie chciał wchodzić w
medytację i wielką pomoc, to będzie na nim siadał i zatapiał.
Przy okazji (odczyty błędów) to jest taka podpowiedź co do konkretyzacji ścieżki
losu na najbliższy czas (albo na całość). Jeśli odczyt jest poniżej 5 to ona nie jest do
końca skonkretyzowania.
Same modlitwy to jest 40 % pracy nad sobą - zmieniają coś.
To nie jest tak, że pozostajemy głusi i ślepi.
Modlitwa 5 – Cienie żywych ludzi – skrót :
My na tej planecie jesteśmy w takim laboratorium, a Istoty potężne, Duchowe
przyglądają się nam, oceniają nasz charakter, to jacy jesteśmy. Okazuje się, że to, co
robimy, jest zapisane - to przypomina Księgę Akasza. To jest urządzenie, czyli jest
to technicznie robione, to duchowa kamera, która wszystko rejestruje. To, co się
wydarzyło jest w tej Kronice zapisane. Tam wszystko to, co było, istnieje jako
żywe. Jak to oglądasz, to przeżywasz tę scenę, czujesz grozę tej sytuacji, pęd
powietrza, ruch wszystkich, ludzkich energii, które tam były. To co tutaj jest, to są
cienie żywych ludzi. Choć ci ludzie odeszli i fizycznie nie istnieją, to tutaj są żywi,
choć to są cienie. To, co się wydarzyło, jest. To oddziałuje na ludzie. To cienie
poprzednich dokonań, są formą promieniowania, przenikają tę Planetę.
Wiemy z czego powstała szara strefa i to jest jeden z elementów tych cieni, te
energie zgrupowane jako potok niskiej wibracji. Jasna Strefa to rozbija, a Jasna
Płaszczyzna blokuje.
Te cienie są jakby żywymi, ruchliwymi cząstkami. My podróżujemy cały czas po
krainie przeszłości i niechcąco ocieramy się o cienie. Jak ktoś będzie żył historią,
wojnami, rozbiorami, starciami religijnymi itd. to ma styczność z cieniami - ta
sytuacja jest nim bardzo żywa. Ludzie ci, w zależności od tego jacy są:
- czy walczą ze złem i negatywne energie odbierają jako lekcje, motywację do
tego, by wykorzystać historię, by w przyszłości wojen nie było,
- czy też nasyciwszy się tym, stają się coraz bardziej negatywni.
Te cienie zawsze, ale w różnym stopniu, oddziałują na każdego i zawarte, nawet u
tego, który stara się być prawym, zostawiają negatywny ślad. Unikamy tego, jak nie
zaglądamy do przeszłości (Jezus wymaże historię z pamięci społeczeństw).
W dużym stopniu to, co się teraz dzieje wynika z utrzymania historii, ona
wywołuje ciągle nienawiść między narodami. Będzie się kiedyś uczyć o tym co było
dobre, o sztuce, artyzmie, wynalazkach itp. Jezus wymaże tak, by nienawiść znikła.
Wsparcie drugi człowiek konkurent, istota do zniszczenia. Idea karate była inna,
stawali się w obronie słabszych. Sport też będzie zlikwidowany, bo to zarzewie zła,
wojna.
Są różne formy cieni żywych, które na nas oddziałują, non stop:
To o kim (czym) myślisz to cię motywuje - tym się stajesz.
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Jak myślisz o Bogu, o przyszłości w której jest poprawność to te wibracje cię
przenikają, wtedy łączysz się z czymś, co też miało miejsce na tej Ziemi, gdzie ludzie
pracowali nad sobą - z Miastem Zwycięstwa, które już należy w swoim doświadczeniu
do energetycznego obszaru Ziemi, czy z innymi cywilizacjami. Podpowiadają:
przestań żyć przeszłością, bo cienie żywych cię wikłają w spory, wojny itd., postępuje
degradacja. Żyć przyszłością. Ale można też żyć ideą. Artyści żyją przyszłością,
dzięki temu mają wyższą inteligencję, wrażliwość. Oni korzystają z cieni
żywych, ale tych cudownych, przyszłościowych.
O czym myślisz to się staje, ty się tym stajesz.
Żyć tym co chcemy by się stało.
Pojawiła się Postać z rozłożonymi rękami, widać tylko ramiona, to Jezus.
Podpowiedź : „A kto z was Nim żyje, dla kogo to Ideał, kto o Nim myśli, kto
pragnie, by On powrócił, kto pragnie, by stał u waszego boku, by część Jego Istoty
była w was obudzona, by was przeniknęła i byście tak jak i On rozłożyli ręce. Kto o
tym myśli?
A my myślimy o wykorzystaniu drugiego człowieka, o sukcesach, niszczymy
ludzi albo uczestniczymy w zbrodniczych interesach.
Mówimy o rozwoju duchowym, a On nas tego rozwoju duchowego uczy. Dla nas
budował Miasto Orin, przygotował wszystkie lekcje, On, Jezus. Kto o Nim myśli, kto z
Jego nauk korzysta ?
Uważać na to, czyje cienie żywych nas pokrywają.
Koniec modlitwy
Jak nie masz swojego imienia i kupujesz (rzeczy markowe) to, by podnieść
swoją wartość - to masz problem. Jak kupujesz, bo cię stać i ci się podoba, jest OK.
Nici też wynikają z czarnego tarota, z życia cieniami żywych. Pokazali ręce
Jezusa, jak zaczyna się Nim żyć, powoli postać powstaje i te czarne nici, które
uniemożliwiają co dojście do Niego, znikają i do Niego się idzie.
Stosować tu praktykę uważności, utrzymać obraz, wtedy nie zapominamy o
Nim. Mieć wizję Jezusa cały czas.
Wyciągamy skale, sprawdzamy nasza wiarę w Boga i w Jezusa, po to, by
pozbyć się iluzji (zobaczyć jaką iluzją żyjemy).
Nie ma znaczenia jaka jest nasza wiara: czy w Jezusa, czy w Boga. Sprawdzamy
najwyższy parametr, czasem jest różnica. Sprawdzamy, odczytujemy to, co jest
większe, nasza wiara w Boga i nasza wiara w Jezusa. Mówimy o tych Siłach, bo
dążymy do tego, by się z Nimi spotkać, by być takimi jak Oni są, pobieramy nauki.
Wszyscy mówią, że wierzą w Boga. Kościelni wierzą w kościół, nie w Boga, wiara w
Boga 1%, wiara w kościół 90%. Dlatego zwracać szczególną uwagę na to, bo nam
tworzy się wiara w warsztataty, w wahadełkowanie, w to co tam jest, ale nie w to co
jest najważniejsze.
Osoba 1: 10% średnia. Teraz nie ma się co dziwić, że ma gdzieś to co Góra myśli,
czy Bóg myśli, czy Bóg myśli o tym co się robi.
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Jak chcemy się wyrazić w tym, by ten świat postrzegać po swojemu, bo tak ma być,
to nie dopuścimy do siebie Boga. Wierząc w Niego musielibyśmy się zmienić i
odrzucamy.
Kolejne osoby: 10%, 10%, 15%, 20% - nie przekraczamy 20 %.
Wiara w Boga - przecież po to przyszliśmy, budzenie się Duchowe to jest
podążanie go góry. Więc wiara we własnego Ducha i obudzenie się będzie zerowe.
Teraz już rozumiemy co się stało, a potem zobaczymy jak z tego trochę wyjść.
Przyjrzyjmy się teraz jaką iluzją wobec siebie i wobec Wyższych Sił Duchowych
tkamy od samego początku, od dziecka. W dzieciństwie wiara w Boga była silniejsza:
70% (a tyle zostało: 20 %). Co się stało? Zręcznie człowiek mówił, że wierzy, a
gdzieś ma to, co mówił Jezus i Bóg. Dlatego jak wchodzimy w modlitwę, nie chcemy
Ich słuchać i ucieka się od pracy.
Kolejne osoby : 15%, 10%, 20%.
Gdybyśmy wierzyli w Boga, to byśmy Go czuli. Gdybyśmy Go czuli nie
postępowalibyśmy wbrew Niemu. W fizycznego ojca wierzymy w 90%, matkę 80%.
Ojciec większy autorytet, mocniej się go czuje, wtedy się go słucha, uważa, bierze się
pod uwagę jego nauki.
W ilu % ten zanik wiary jest spowodowany duchowym lenistwem?
około 60 %.
Co trzeba zrobić, by mimo wszystko bardziej uwierzyć i chcieć się zmieniać? Tak
naprawdę to my, dzięki temu, że Go nie postrzegamy, że dopiero po śmierci nam do
skóry się dobierze to odwlekamy to, mamy to gdzieś. I zręcznie umysł nami rządzi,
nad sobą nie pracujemy, a jak chcemy mieć z tego korzyść - bo ludzie nas fajnie
postrzegają, idziemy do kościoła, co niedziela, spowiedź itd.
Jak gania do spowiedzi, to nie o to chodzi, że ciągle ręce myje - tylko czemu je
brudzi. Trzeba być czystym w myśli, słowie i czynie, ale jak się sobie przyjrzymy… to
jest dramat. Gdyby Bóg przy nas stał, nie moglibyśmy tak postępować (jak teraz).
Bóg i Jezus są w naszym życiu - w tej chwili - najbardziej niewygodnymi Postaciami.
Tu jest konflikt duchowy, niby do Boga chcę dojść, ale On strasznie w życiu
przeszkadza. Czyli nie pozostaje nam nic innego jak tylko cały czas trzeba tu do Boga
iść. Do Boga się dostać nie da, bo trzeba by odczuć Obecność i Świadomość i to
dopiero zaczyna się, ale Jego energetycznym reprezentantem jest - czyli niższym
zejściem: Jan i Jezus - to jest ciągle Bóg, tylko w formie nam dostępnej, doskonałej.
Jest On w Świątyni Serca, w Oazie Wzrostu i nas uczy, On czeka na nas w
Wieczerniku na wyczyszczenie, bo podaje nam cały czas Ducha Świetego w jakiej
chcemy formie, czemu się tam nie wchodzi, nie chcemy tego robić, bo Weń nie
wierzymy, przymuszamy się, umysł to ustawia.
Wiemy już jaka jest nasza „doskonałość”, ale nie jest to przesądzone, trzeba to
powoli zmienić. Wejść w modlitwę, pójść do Jezusa i powiedzieć:
jest źle, nie umiem się obudzić, Ławka Zwierzeń.
Niektórzy to robią, ale tylko w tym trybie, który im pasuje. Natomiast gdyby
przyjęli całą wiarę czyli zaakceptowali Go w pełni, to też zaakceptowaliby
wszystko co od Niego idzie, wtedy, akceptując to, by to zmieniali, bo Ojciec to
powiedział.

500

Skrypt warsztatów autorskich Z.J. POPKO rok 2013 © www.popko.pl

Często wydaje się nam, że jesteśmy tacy dobrzy, a po śmierci, jak wyświetlamy
ten film, okazuje się, że nie za bardzo. Żyję cały czas przyszłością, a to są tylko
krótkie chwile rozciągnięte jakby w naszym umyśle 40-krotnie, minuta życia jutrem,
to jakbyśmy odczuwali to w 40 minutach. Potem 1 godz. złem - i mamy porównanie.
Pomyślałem o Bogu, chwila jest 40-60 razy rozciągnięta. Tu jest pułapka umysłu,
umysł zwodzi.
Wiara oznacza przeprogramowywanie, tzn. że ciągle jest się umysłowym. Jak
żyjemy tym co trzeba (radość, kochanie), to wtedy włącza się Świadomość
i te 10-20% wiary podskakuje do 70-80%. Wtedy, kiedy jest dobrze, kiedy
załatwiliśmy poziomy energii, które nas ograniczały, my czujemy obecność tamtego
świata, jest w nas wyrażony i wiara jest duża.
U człowieka fizycznego Bóg nie istnieje. Mała wiedza, ignorancja sprawia, że
człowiek jest szczęśliwy, o niczym nie wie, czegoś tylko się nauczył, np. orać i będzie
twierdził, że wszystko wie (mędrzec). Cały czas walczymy z umysłem, żeby przestał
mieszać. Przy każdej negatywnej wibracji włącza się umysł, a Bóg to dla niego wróg
nr 1. Jak wchodzimy w światy duchowe, umysłu nie ma.
Jak żyjemy ideą np. naszym celem i jest on duchowy (duszebny też może
być czysty), to automatycznie będzie się włączać Świadomość i Jaźń. Od
razu wiara w Boga jest - utrzymać ten stan i jest dobrze. Mówimy o stanie, kiedy
wszystkie cząstki człowieka się jednoczą i wtedy umysł jest cudownym elementem,
on pomaga. Jak Jaźń się włącza, umysł z chęcią oddaje odpowiedzialność za
pozostałe człony, zajmuje się tym co potrafi, Jaźń musi być włączona od 30-40 %.
Walczymy cały czas z przeprogramowaniem się. Bez scen jest to
niemożliwe. Umysł nie tyle chce rządzić, ale nadbudowując siebie, szukając
pewnych rozwiązań wg schematu, którym sam jest, trzyma nas na uwięzi, ale w
Rzeczywistości, której nie znamy, dzięki niemu się odnajdziemy. W obszary duchowe
nie wchodzi i wtedy musi się budzić jaźń.
Jak zbliżamy się do Boga, umysł traci kontrolę.
Jak umysł widzi, że już panujesz nad energiami, to się nie włącza, masz wtedy
włączoną świadomość. Umysł broni kretynów energetycznych, ofiary
energetyczne. Twarda medytacja to jest praca z energiami i umysłem, wtedy on
pomaga nam odczuć ciało, wejść w stan relaksu, uporządkowania energii, większej
harmonii, w tym pewnym obszarze pomaga, ale trzeba tego chcieć, potem jest
przeskok w tamte wymiary, włącza się umysł czysty (jeśli wyłączy się analityczny).
W przedszkolu dalej jesteśmy - tylko uważaliśmy, że tak nie jest. Spójrzmy, w
rozpamiętywaniu dnia wczorajszego, na to co jest i nie żyjmy iluzją. Dzięki
odczytom łapiemy co trzeba nadrobić. Pamiętajmy, że wiele rzeczy to jest lekkie
przestawienie i zupełnie inaczej Rzeczywistość wygląda, tylko trzeba się
przeprogramować i wszystko zależy od iluzji, ale podstawą intencji jest wiara w
Boga, a więc w swoją boskość (wszyscy mamy z tym problem). Wszystko
jest dane, a człowiek nie potrafi korzystać, bo nie wierzy, że może.
Ciągle z kochaniem jest nie najlepiej, wiąże się to z wykorzystaniem.
Dziecko, które nie zna słowa „Bóg”, w ilu % wierzy w Boga: w 100 %.
Kościół zabija wiarę w Boga. Godło to symbol zabijania ducha narodu itd. Przez
oprogramowanie powstają idealni żołnierze, mnisi, zabójcy i podwójne, potrójne
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osobowości (te eksperymenty robili). Góra nas tego uczy, odprogramowania się z
dziadostwa, np. wykasować z siebie wiarę w Boga, w tę Siłę Zewnętrzną, gdzie ty
jesteś robaczkiem, który nic nie potrafi ( wtedy nie wychylasz się, bo po co ).
Tego co było nie naprawimy, to już jest zapisane, Bóg cię obserwuje, to wiarę tracisz
i jest wygodnie.
Ale jak zaczniesz wierzyć w Boga, spotykać się z Jezusem, On ci podpowie: nie
martw się, to było, przerób wybaczenie sobie, zniknie konflikt w tobie. Wybaczenie
sobie i innym to jest tylko dla nas, stan, który nas unosi i wiemy, że to, co było, stało
się, liczy się na skali dobrego i złego, ale masz otwartą furtkę do działań. Dlatego ta
praca nad sobą to jest budzenie się całej istoty.
Duch jest pracowity, działający, nie śpi, działa.
Modlitwa 6 – Walka o powrót Jezusa w każdym z nas – skrót :
Wiara w Jezusa tutaj 10-20% oznacza, że umysł wciąż płata figle, rządzi
człowiekiem, nie pozwala mu odczuć Jego Istoty. Albo my sami nie pozwalamy sobie
na to, bo musielibyśmy się zmienić. Pozostaje nam poznanie swojego Ojca, w
którego nas poziomie fizycznym wierzymy w 90% (w tego fizycznego ojca ).
To samo musimy zrobić w świecie energetycznym i duchowym, umysł musi
widzieć w Nim to samo, co w opiekunie fizycznym, jak pomaga, przytula, tłumaczy.
Nastał czas na to byśmy wchodzili za sekretne drzwi, które znajdują się w Czarnej
Wieży. W Czarnej Wierzy człowiek się integruje, ściąga wszystkie swoje cząstki
i wie, że poodrywali je inni. Przez swoje słabości, przez wdrukowane nadprogramy
itd. rozczłonkowywaliśmy się, traciliśmy części samego siebie i przez to byliśmy słabi i
- żeby odzyskać swoje imię albo wrażenie, że je mamy - nosimy napis : Adidasy, Nike
itd., Zomo. My sami znikamy i stajemy się tylko ślepym elementem systemu. Jak w
Czarnej Wieży zebraliśmy siebie i te części są już połączone, wtedy
możemy otworzyć przejawiające się w ciemności drzwi, półokrągłe, białe
zrobione ze światła, z małą obramówką, białą. Jak się otwierają, jest sekretny
pokój, w którym mieszka Jezus osobowy, ta Jego część, która schodzi do
każdego a nas, bo jest w nim obecny. Jednakże, my tej obecności nie odczuwamy,
zepchnięci do poziomu obcego imienia. Po zebraniu wszystkich swoich cząstek,
możemy otworzyć te drzwi i wejść. To może być izdebka, nowoczesne mieszkanie czy
wejście na wzgórze, to jest specyficzny poziom wibracji, to tak jakby nasze serce
miało specyficzny punkt, taką malutką wibrację, która nosi imię naszego Ojca,
prawdziwego Ojca (nie fizycznego opiekuna). My też jako fizyczny opiekun zdajemy
egzamin, bo kiedyś, jak mamy być Stwórcami, to będziemy stwórczymi opiekunami
całych cywilizacji, a tutaj jest początek naszej drogi do formułowania się w opiece,
trosce, odpowiedzialności. Ten promyczek, to małe światełko (w sercu) łączy nas z
Jezusem.
Jeśli się zintegrujemy cali to tu, to coś w sercu, jakby lekkim światełkiem,
promieniuje na całość naszej istoty. Nasze fizyczne ciało zaczyna blado świecić i w
ciemności już nas widać. W tej ciemności pojawia się świetlny zarys człowieka z
lekkimi błyskawicami na zewnątrz, budzi się cząstka duchowa, która przejmuje
kontrolę i ona może przez te drzwi wejść. Tu osobowy Jezus, Bóg, ta Jego część
osobiście z nami się styka i ukształtowuje to wszystko tak, byśmy zrozumieli jak to
wszystko wygląda i, że On jest naszym Prawdziwym Ojcem. To jest świat
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specjalnie dla każdego z nas przygotowany, ten sam, a różnorodny. Wszystko służy
odbudowaniu naszych związków z naszym, własnym Ojcem. Czy idea Boga, czy
Jezusa, jest nam pomocniejsza, nie ma znaczenia, to jest Bóg, który kochającymi,
Ojcowskimi oczyma patrzy na nas i marzy o tym, by nas do siebie ściągnąć, jak je
ujrzymy, są prawdziwe.
Niech każdy tam wejdzie i doświadczy tego, co zabrał mu kościół, że Jezus, że
Bóg, to jest Prawda, to jest OJCIEC NIEBIESKI, prawdziwy Tata, manifestacja
wszystkiego tego, co pomoże nam odrodzić się jako Jego dziecko. To jest ta chwila,
kiedy nasz Ojciec doczekał się naszej osobistej wizyty. Jezus, Bóg osobowy, ale
formułki te oklepane, wyższe jak Jezus Bóg, tu znikają, nasz Ojciec, nasz kochany
tata, to naprawdę Bóg. To tak, jakbyśmy do ojca króla przyszli i ze zdumieniem
odkryli, że ten człowiek, który je, załatwia potrzeby fizjologiczne, przytula nas, to
potężny król rządzący narodem, a więc posiadający wiedzę, korzystający z systemu,
wie dużo więcej niż my, moloch wiedzy, ale ten król jest ojcem, który bierze nas na
kolana i cieszy się, że jesteśmy, bo wie po co utrzymuje całe to królestwo i dla kogo.
Idziemy do Ojca, który, przy okazji jest Wszystkim. Otwieramy drzwi, wchodzimy,
przeżywamy swoje sceny.
Zawsze tu możemy wejść i odbudować swoje związki z Ojcem.
Nie mówimy o Ojcu i Praojcu, jako naszych cząstkach, tylko o Ojcu z PozaRz-ści,
o Prawdziwym Ojcu, a nie wyższych naszych cząstkach duchowych.
Kiedy poznamy Kim On jest, kiedy poczujemy przy Nim to, czym jesteśmy kochanym dzieckiem, do którego On tęskni, które pragnie przytulić. Jak poczujemy
Jego miłość, to zrozumiemy, że nawet jak tygrys nas w dżungli zjada, On nas kocha,
stała się tragedia, ale za chwilę się przy Nim znajdziemy. Zniknie też lęk, bo On
zawsze przy nas jest. To dowiemy się, każdy na swój sposób, jak Go zawsze czuć, a
każdy tego chce, czuć swojego Ojca, to jest duchowe. Tego trzeba się nauczyć.
Odczuć, że Ten nasz Ojciec to Jezus, że nasz Ojciec to Bóg, a przytulając się do Jego
piersi odczuć żywego człowieka. To trudne, ale musi się stać, skoro otworzyły się
drzwi do naszego Ojca, w Czarnej Komorze, to efekt Ich działań. Każdy na swój
sposób niech tu wchodzi i uczy się tego, co zapomniał, co utracił przez zło, które go
dorwało w swe szpony. Zło zostało przydeptane, nie znikło, jest trzymane na uwięzi.
Otwieramy drzwi i idziemy do Światła, bo nasz Ojciec jest w świetle.
By odczuć miłość do Ojca, żeby powróciło to co nam zabrali, musimy tu
przychodzić. Niech te drzwi będą najczęściej przez nas odmykanymi
drzwiami, jeśli chcemy być Jego kochanym, długo wyczekiwanym dzieckiem. To
proces odnajdywania się w Nim, a Jego w nas. Dwie potężne istoty Ojciec i Syn.
Tu musimy odzyskać swoją miłość do Niego, dla siebie i Ojca. Jak On
zobaczy, że obudziliśmy się, będzie szczęśliwy.
Wracamy do tego małego dziecka, który po 50-ciu latach przyszedł, siadł Mu na
kolanach, popatrzył Mu w oczy i mówi, Tatusiu ja Cię odnalazłem, ja Cię kocham. Jak
to będzie prawdziwe, odczujemy to, przytulimy się i to będzie zespolenie.
Przyjdzie moment, kiedy zobaczymy, że Ojciec cierpi, coś w nas pęknie i
powiemy sobie, Boże, jak ja mogę nie cierpieć z tego powodu, że Ojciec cierpi (że nie
czujemy Jego bólu). Wtedy poczujemy, że On jest żywy, ma swoje troski, też się
męczy, że szuka rozwiązań, że On też jest samotny bez nas, że też czasem
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potrzebuje wsparcia tak samo jak my odizolowani od własnych dzieci, żyjemy na
uboczu i marzymy, żeby to dziecko przyszło i czasem pobyło. On też na to czeka.
Za tymi drzwiami przyjdą podpowiedzi jak odnaleźć się w obecności oraz jak
odnaleźć się w kochaniu, a więc w synostwie i Ojcostwie. Będzie promienny Jezus i
promienny mały chłopczyk, u obu aureola i zrozumienie kim i czym się jest i jak
postępować w niższych swoich powłokach.
To wieloetapowy proces, aż pewnego dnia odczujemy to, co utraciliśmy,
kochanie Ojca, Prawdziwego Ojca, by pokochać to wszystko, co On stworzył.
Przychodźmy tu tak długo, aż Ojciec poczuje, że w nas jest już prawda
o naszej miłości do Niego.
Musimy pamiętać, że Światło wchodzi tylko w te cząstki nasze, które już są w
świetle. Jeśli częścią naszej istoty jest zło, to światło nie może tam wejść. Natomiast
my sami możemy się przeprogramować i to światło tam wcisnąć (kopanie kogoś
zamień na inny czyn, np. na podawanie ręki), już ten obszar stanie się światłu
dostępny.
Jeśli nie wchodzimy w modlitwę to i tak świadomość tego, że Ojciec
jest i na tutaj wejść - pamiętać że On jest.
Ta modlitwa powinna w naszych sercach i technicznie pozostać już do
końca życia.
Koniec modlitwy
Czarna Komora, tam wszystko się zaczyna jak człowiek się integruje,
bo wzrost jest już w Białej Wieży. Jak tylko się o tym nie zapomni, już jest wiara
w Boga 30%, nasze sekretne związki z Ojcem. Chyba praca to, że DNA duchowe i
powoli otwiera się Boskie i choć to tak mało, jest i nie jest, ale zaczęło się nas
osłabiać, czujemy także osłabienie, bo to pewna forma przemiany.
Modlitwa 7 – „Uzdrawianie w Wieczerniku” :
Wchodzimy technicznie do Wieczernika i każdy na swój sposób, bo to my
wymyślamy sposób i metodę: uzdrowi, zmieni przestrzeń itd. i między sobą możemy
sprawdzić jaki poziom się osiągnęło.
Wyłania się Wieczernik, ale tam nikogo nie ma, nawet Święty Graal cień po
sobie pozostawił, chociaż wiemy, że energie te tu są.
„Wieczernik jest dla ciebie człowieku, a nie dla nas. Ty tu zdajesz
egzamin z samego siebie i nas do tego nie potrzebujesz”, podpowiadają, jak
powinniśmy coś zrobić, ale dzisiaj zdajemy test dla samego siebie, nie dla Jezusa, nie
dla tego miejsca, tylko dla samego siebie. Tutaj, przed tym stołem, ujrzymy osobę,
którą chcemy uzdrowić i tak jak umiemy, uzdrówmy ją, oczyśćmy itd. i samemu
napisać poziom na jakim uważamy, że uzdrowiliśmy, licząc to w skali 7-dmio
stopniowej.
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W tym miejscu i w ten sposób robimy to dla siebie, żeby odczuć, że to co
robimy, jest normalne, każdy może to robić, sprawdzimy tylko jak doskonale
potrafimy to robić.
Skoro jestem w tym miejscu to nawet magia tego miejsca działa na tych ludzi.
Działamy i tak Duchem Świętym tym, a to jest dobre, tak ma być. Robię najlepiej jak
potrafię (ocena nie ma znaczenia). Mamy odczuć, że jesteśmy i to robimy. Mamy być
zawsze poprawni i maksymalni i wiedzieć, że dzięki tej poprawności i maksymalności
możemy się do Ojca przytulić (sekretne nasze miejsce w Czarnej Wieży), bo
będziemy na to zasługiwać, będziemy czyści. Chcemy byś był Ojcze zadowolony z
nas, żebyś się cieszył, że się staramy, żeby Tobie nie było wstyd, że my możemy
odczuć wstyd, że nas naprawisz.
Dobrze znać skuteczność swojego działania i sprawdzić to sobie na skali %, choć w
przestrzeni duchowej nie ma to znaczenia, ma znaczenie odczucie możliwości.
Koniec modlitwy
Wola i pewność, że się to chce zrobić jest ważna, możliwość podania komuś ręki.
Oni pokazali, nie zapominać. Jak to będzie cały czas trwało, a zależy nam na tym,
żeby Mu (Ojcu) było dobrze, żeby się cieszył, że nie musi nam pomagać, bo jesteśmy
już na tyle dorośli.
Pamiętać, Ojciec patrzy ( na nasze zachowania też ).
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Rusinowice 5-6 październik 2013 roku:
Ludzie nie rozumieją duchowego podejścia, nie łapią tego, że to co
przeżywamy, co jest - to są programy energetyczne, to jest energetyczny zapis całej
sytuacji, można to sfotografować. Wszystko o dużym natężeniu jest zapisane. To
wszystko tak samo jest z nami, to jest zapisane, taki układ energetyczny (np.
problem z dzieckiem) i on na nas oddziałuje dopóki tego nie przebudujesz.
Najprostsza technika tutaj to technika załamania - a potem od nowa zapisać.
Słowo o obwinianiu i zabijaniu Boga:
Ludzie ciągle żyją iluzją własnej doskonałości. Wydaje nam się, że jesteśmy
lepsi, choć świat wygląda tak jak wyglądał. Lepiej jest być głupim i nienawidzącym
niż już zaczynającym rozumieć, bo wtedy odpowiedzialność za to, że wiem spada na
mnie. Większość z nas podlega ostrzejszym kryteriom, wiemy, że się słowem, myślą
nie rani - a jeśli dalej się to robi, to z poziomu Ducha jest większa cenzura. Góra
daje, z reguły, pół roku okresu przyglądania się, wyczekiwania na to, by podjął pracę
nad sobą, mniej ważne ile, byle robił. W modlitwy wchodzi się po to, by spotkać
swoich bliskich, przyjaciół, bo ciężko jest o te wibracje tutaj, po to się wchodzi, by
odebrać przekaz co trzeba zrobić, by się zmienić, by być lepszym człowiekiem,
dostaje się sceny, człowiek już wie.
Zaczęła się przebudowa na poziomie duchowym, przekazy się kończą, będzie
tylko info na temat Ducha, a tu jest powinność, poprawność duchowa, wiele tego.
Jak prosisz o sceny to przerób to, zaczynaj tak działać. A my zamiast tego żyjemy
iluzją doskonałości, a w rzeczywistości boimy się powiedzieć słowo o Bogu, że z
Bogiem rozmawiamy. Boimy się opinii innych. Nasza wiara w Boga jest mała 1020%. Jak z Ojcem nie rozmawiasz, jak nie pobierasz Jego nauk, jak czegoś dla Niego
nie robisz, to nie uznajesz Go (wpinasz się na Niego) - olewa się Boga. Warsztatowcy
robią biznesowe interesy (część), nie liczy się tutaj drugi człowiek, pomaganie mu,
tylko jak będę wyglądał, żeby mnie poważali itd. Wahadełkowania padły, bo
prowadzący je zaczęli urabiać, wykorzystywać ludzi, podporządkowywać, wmawianie
drugiemu człowiekowi, że to Bóg tak każe.
Modlitwy o Duchu są ważne, bo one przedstawiają poprawność duchową,
powinność, są piękne, ale trzeba zrobić, nie tylko odsłuchać. Trzeba w końcu być
duchowym, a nie tylko energetycznym. Wiemy jak energie funkcjonują, w jaki sposób
się rytuały tworzy, o tym nie mówimy. Są piramidki, takie z dziurkami (nikramy)
wkładasz tam zdjęcie i to promieniuje - to nie działa, ale mszyce znikają i ludzie
zdrowieją - bo to ty działasz, to jest tylko i wyłącznie metoda, ubzdurasz sobie i to
będzie działać. To jest tylko przekonanie umysłu, że możesz. Tyle tylko ważne, by
mieć wsparcie duchowe, więc trzeba być doskonalszym albo bardziej złym
człowiekiem. Jak idzie wsparcie duchowe, ono pozwala nieźle energetyką działać.
Tylko mózg, umysł tym wszystkim steruje, o tej prawdzie nikt nie chce mówić. Świat
energetyczny jest jako tako wytłumaczalny. My tylko przypominamy o tym, co trzeba
zrobić, by odczuwać energetycznie, by te energie wykorzystać, zatrząść na naszą i
innych korzyść. Ale, żeby wsparcie Ducha mieć, to trzeba spełnić pewne wymogi albo
będę ludzi zabijał albo z nimi coś współtworzył, zawsze idzie wsparcie duchowe.
Mówimy tu o tym, jak ten mechanizm działa, a czy na twoją korzyść - a nie na
korzyść innych, czy na korzyść wszystkich nie ma tu żadnego znaczenia, jedynie po
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śmierci zostaniesz z tego rozliczony (pójdziesz najwyżej do piekła czy martwego
stanu), my jesteśmy duszą, odpadem, który nic nie znaczy. Ciało też rozpada się na
naszych oczach. Ciało, jak człowiek ginie - powinno się je medycynie zostawiać (to
jak odcięte włosy). Człowiek to zakopuje, chodzi i się modli, biznes leci, bo ludzie
tego nie łapią. Programy lecą. Te wszystkie programy, to o czym mówimy, jest w
przestrzeni energetycznej. Nie można się wyrazić duchowo, jeśli się nie
przeprogramujesz (to jest w wideoblogu). Z tego korzysta psychologia systemowa w
wojsku, w więziennictwie, szpiegostwie, kiedy się tworzy zwielokrotnione osobowości.
To jest wszystko zapisane, wystarczy się do tego dostać. To jest dokładnie to samo
w naszej energetyce. U nas, można człowieka zręcznie zmieniać, przemodelować, jak
w tym uczestniczy, tu to trzeba zmienić. Dopiero po tej zmianie można wyrazić się w
prawie duchowym. My mówimy o pewnych sprawach duchowych, co to znaczy
powinność itd., ale żeby to w pełni załapać, by się to stało częścią natury, to
najpierw trzeba się przeprogramować - czyli na poziomie energetycznym totalnie
zapanować nad myślami i emocjami. Wiemy, że jest świat fizyczny, energetyczny i
duchowy - i niestety, temu podlegamy. Przyjechałeś, wiesz, ponosisz
odpowiedzialność za to, co wiesz.
Przekaz (bez komentarza Zbyszka):
„Bogowie nie jedzą, ale się odżywiają, Bogowie nie śpią, ale odpoczywają,
Bogowie są z siebie dumni, ale tego nie okazują, Bogowie sycą się życiem, ale nim
nie są. Bogowie uzdrawiają, ale zdrowiem nie są, Bogowie spoglądają do Góry, ale
Górą nie są, Bogowie panują nad egzystencją, ale jej nie tworzą, Bogowie są
wszystkim tym, co całością steruje, bowiem to Oni - nikt inny - stworzyli zasady jej
działania, a nawet jej odczuwania.
Znają mechanizm jej naprawy, bo wszystko przewidzieli, nawet to, że
elementy tworzące i rozbudowujące całość mogą odejść od schematu.
Siłą
naprawiającą czyli przywracającą funkcjonowanie schematu jest Ich własna Wola - to
prosta i skuteczna metoda. Obudź się w swojej doskonałości, a przywrócisz każdą
postać (formę) i wariant schematu.
Wola jest kluczem do czynienia cudów długowieczności, materializacji i
poczęcia życia. Gdy odkryjesz, że i kochanie i seks (namiętność na poziomie
energetycznym) są gorącym, czystym pragnieniem - a więc aspektem woli, wówczas
bezwarunkowo wejdziesz w stan kreacji i stworzysz to co zakłada i na co pozwala
schemat na twoim poziomie doskonałości, a więc także doskonałości posługiwania się
z Prawa tym schematem.
A gdy poczujesz, że schemat jest jeden - choć mały dla małych (w
interpretacji), a duży dla dużych, wtedy otworzysz swoją dłoń i wyczujesz złoty
pierścionek. Postrzeżesz też, że każdy będzie go od ciebie chciał, ale nikt nie będzie
zainteresowany pracą nad otwarciem schematu. Lecz ty już cofnąć się nie będziesz
mógł, bo kto odkryje moc i prostotę schematu ten nie spocznie póki nie przygotuje
warunków do zstąpienia, zejścia Nieba na ziemię. A gdy zstąpią Bogowie w
doświadczaniu życia, załamie się ludzkie prawo i nadejdą dni zmieniające całą
Rzeczywistość.
Noc odejdzie na zawsze - choć księżyc nie zniknie i nastanie dzień, choć ziemia
wciąż będzie się kręcić wokół słońca. Wszystko co zwyczajne stanie się piękne i żywe
jak i tego zapisy w waszych komórkach. Stań się jak Bóg, jako Ojciec dla wszystkich,
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a spłyną na twe dzieci dary, które żadnymi darami nie są i otworzą one w poznaniu
drogę dla tych, co echo Ojca w sobie wciąż noszą. A kto Boga w sobie nie odnajdzie,
tego czas dobiegnie końca i uniesie go fala biologicznego i duchowego zapomnienia
(oddzielenia)”.
Więc bacz na to, co robią inni, byś ich kiedyś tęsknie nie wspomniał, jako
dowodu swej człowieczej niedoskonałości, bo Bóg dba o każdy element całości. Dba,
bo chce i może. Sprawdź swoje powiązania z całością i swe chęci, a pojmiesz ile ci do
Boga brakuje. Potem sprawdź swoje związki z Ojcem i opuść głowę ze wstydem, bo
odciąłeś się od Niego niczym wyrodny syn, ani Go widzieć nie chcesz, ani słuchać
Jego rad. By ukryć przed sobą niechęć do Ojca przestałeś nawet wierzyć w to, że On
Jest. W tym ułatwieniu eksperymentujesz z brakiem Jego nieobecności - ale to
właśnie brak odczucia Jego obecności, Jego słów i wsparcia sprawił, że Dom Swój, że
Eden zamieniłeś w piekło, Stworzyłeś wrogi Ci świat, bez duchowych perspektyw, bez
szansy na dotarcie do schematu. Stań się Dzieckiem Bożym, wróć do Domu Swego i
napraw to, co sam swoim powrotami, swoją mnogością jednostki zepsułeś
I nie upatruj winy w innych, bo nie podejmiesz walki o swoją poprawność
Skoro jesteś taki święty i mądry, to czemu wielu rzeczy nie przewidujesz, nawet
błędów innych?
Gdybyś był tak cudowny w każdej sytuacji życiowej i w każdej relacji,
odnalazłbyś schemat swego zachowania, dzięki czemu wszystko wyglądałoby inaczej.
Intuicją odkryj swoją duchową i Boską poprawność, a poczujesz, że od zawsze
miałeś wpływ na wszystko i wszystko z korzyścią dla wszystkich mogłeś zmienić.
Obudź się z iluzji czynienia błędów przez innych, by nie tracić czasu na
odnalezienie samego siebie i czyń cuda zmian, co pozwolą wszystkim odnaleźć
schemat, który z definicji jest wszystkim, choć niczego nie stworzył. Jest on Białą Łzą
radości na policzku szczęśliwego Boga - więc raduj się, bo to jedyny stan
potwierdzający twoją moc oddziaływania”
Koniec Przekazu
I jeszcze ten sam Przekaz z dopowiedzeniem Zbyszka:
„Bogowie nie jedzą, ale się odżywiają, Bogowie nie śpią, ale
odpoczywają, Bogowie są z siebie dumni, ale tego nie okazują, Bogowie
sycą się życiem, ale nim nie są (mówimy o Bogach pierwszego szeregu np. Zeus.
Jezus w 40 % odtworzył w sobie Jego moc), Bogowie uzdrawiają, ale zdrowiem
nie są, Bogowie spoglądają do Góry, ale Górą nie są, Bogowie panują nad
egzystencją, ale jej nie tworzą, Bogowie są wszystkim tym, co całością
steruje, bowiem to Oni -nikt inny- stworzyli zasady jej działania, a nawet
jej odczuwania. (u niektórych nie daje się poprawić stanu zdrowia, stan się
pogarsza, a u innych bardzo prosto daje się to ściągnąć. Dlatego tu uczą się
odczuwania pewnych stanów. Trzeba tu odczuć, ale tu trzeba wejść w poziom Boga
czy silnego obudzenia duchowego, że już się przygotowało wszystko, taki
mechanizm, który wystarczy włączyć, by coś szło, wtedy uzdrawianie idzie szybciej.
Powtarzają, że uzdrawianie tyczy się wszystkich części człowieka czyli dusza,
przestrzeń i wszystkie nasze struktury i ciało fizyczne, to wszystko się uzdrawia.
Teraz ciało przestrzenne można przestawić - Zbyszek do 90%.
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Sprawdzić: ile się zmieni jak utrzymają stan, a ile jak wrócą do siebie samego
czyli ten wzór w przestrzeni zaczną na powrót odtwarzać i włączą te
same mechanizmy, to od nich zależy ).
Znają mechanizm jej naprawy, bo wszystko przewidzieli, nawet to,
że elementy tworzące i rozbudowujące całość mogą odejść od schematu
(tak jak Adam odszedł od schematu i choć mamy zapisany Eden, kto z nas wyraża te
wartości?). Siłą naprawiającą czyli przywracającą funkcjonowanie schematu
jest Ich własna Wola (Wola to więcej niż chcenie, dusza może sobie chcieć, to jak
z kochaniem i miłością, wolę możemy też odczuć jako pewne pragnienie, dążenie do
celu, ale takie, podjąłeś decyzję i to się dzieje) - to prosta i skuteczna metoda.
Obudź się w swojej doskonałości, a przywrócisz każdą postać (formę) i
wariant schematu (tego nas uczyli, robiło się restart systemu, wystarczyło, jak w
windowsie, zapisać swoje parametry i można było, jak przychodzą ciężkie dni,
powrócić do tego jakim się było np. 2 tygodnie temu).
Wola jest kluczem do czynienia cudów długowieczności,
materializacji i poczęcia życia (seks -choć my nie wiemy- wszystko jest
stworzone. Danie komuś życia, czyli umożliwienie wejścia duszy czyli uruchomione w
schemacie, stworzenie nowego ciała to jest wielkie wydarzenie, uruchamiamy to za
pomocą Woli. My uczestniczymy w powstaniu tego nowego życia, więc zabierać się
powoli za próby materializacji, totalnego uzdrawiania, zmiany losów itd., bo to jest
łatwiejsze, a i tak zapisane w schemacie). Gdy odkryjesz, że i kochanie i seks
(namiętność na poziomie energetycznym) są gorącym, czystym
pragnieniem - a więc aspektem woli, wówczas bezwarunkowo (Bez
ograniczeń. Najczęściej jak my budzimy się w sobie, to my dla siebie jesteśmy
największym wrogiem. Po to są sceny, żeby ta chmura zapisała to wszystko.
Ograniczenia tyczą się przede wszystkim nas).
wejdziesz w stan kreacji i stworzysz to co zakłada i na co pozwala schemat
na twoim poziomie doskonałości, a więc także doskonałości posługiwania
się z Prawa tym schematem.
A gdy poczujesz, że schemat jest jeden (Budda i Jezus o tym mówili, a
my do tego dążymy) choć mały dla małych (w interpretacji), a duży dla
dużych - wtedy otworzysz swoją dłoń i wyczujesz złoty pierścionek.
Postrzeżesz też, że każdy będzie go od ciebie chciał, ale nikt nie będzie
zainteresowany pracą nad otwarciem schematu. Lecz ty już cofnąć się nie
będziesz mógł, bo kto odkryje moc i prostotę schematu ten nie spocznie
póki nie przygotuje warunków do zstąpienia, zejścia Nieba na ziemię. A
gdy zstąpią Bogowie w doświadczaniu życia, załamie się ludzkie prawo i
nadejdą dni zmieniające całą Rzeczywistość (wystarczy, że jeden odkryje
schemat - a Oni mówią: nie można wejść w schemat dopóki nie jest się doskonałym
energetycznie i duchowo, mówimy o doskonałości energetycznej, czyli nie ma
znaczenia czy jesteś prawy czy nie, o wyrażaniu się w tym prawie. Prawa
energetyczne i duchowe to jest pewien schemat działania).
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Noc odejdzie na zawsze - choć księżyc nie zniknie i nastanie dzień,
choć ziemia wciąż będzie się kręcić wokół słońca. Wszystko co zwyczajne
stanie się piękne i żywe jak i tego zapisy w waszych komórkach. Stań się
jak Bóg, jako Ojciec dla wszystkich, a spłyną na twe dzieci dary, które
żadnymi darami nie są (Jezus działał poprzez dary, dawał dary bezwarunkowo, ale
zrobisz to bezwarunkowo jak kochasz i jak wszedłeś w wybaczenie, bo jak masz
problemy ze sobą i z posyłaniem darów dla innych - to jak z Caritasem: dajcie nam, a
my damy innym. Jak się otwierasz pięknie to idzie- dary, zdrowie itd.) i otworzą
one w poznaniu drogę dla tych, co echo Ojca w sobie wciąż noszą. A kto
Boga w sobie nie odnajdzie, tego czas dobiegnie końca i uniesie go fala
biologicznego i duchowego zapomnienia (oddzielenia)”.
Przypomnienie o tym - że i ciało i dusza ginie, a nawet i Duch idzie na
zatracenie, po milionach lat ginie. Istnieje tylko Dziecko Boże, które przez te powłoki
doświadcza się. Jak dusza, Duch się nie zespoją- Oni mówią o zespojeniu i zespoleniu
– to dwie różne rzeczy - wtedy nie ma połączenia z całością. Jak pracujemy, to
budzimy się na tych wyższych poziomach i nimi jesteśmy. My - czyli dusza jak
jesteśmy paskudni np. kradniemy, cały czas pogrążamy się w energetycznej
chorobie. Można też być chorym duchowo. To ginie, bo Dziecko Boże i tak przetrwa.
Albo słuchamy tego co nasz własny Duch, a potem i Dziecko Boże, albo będziemy jak
ręka, kraść itd.
„Więc bacz na to, co robią inni, byś ich kiedyś tęsknie nie wspomniał, jako
dowodu swej człowieczej niedoskonałości bo Bóg dba o każdy element całości. (a
warsztatowcy winę w innych widzą, ale nie w sobie). Dba, bo chce i może. Sprawdź
swoje powiązania z całością i swe chęci - a pojmiesz ile ci do Boga brakuje. Potem
sprawdź swoje związki z Ojcem i opuść głowę ze wstydem, bo odciąłeś się od Niego
niczym wyrodny syn, ani Go widzieć nie chcesz, ani słuchać Jego rad. By ukryć przed
sobą niechęć do Ojca przestałeś nawet wierzyć w to, że On Jest. W tym ułatwieniu
eksperymentujesz z brakiem Jego nieobecności - ale to właśnie brak odczucia Jego
obecności, Jego słów i wsparcia sprawił, że Dom Swój, że Eden zamieniłeś w piekło,
Stworzyłeś wrogi Ci świat, bez duchowych perspektyw, bez szansy na dotarcie do
schematu (tego wielkiego schematu). Stań się Dzieckiem Bożym, wróć do Domu
Swego i napraw to, co sam swoim powrotami (wcieleniami), swoją mnogością
jednostki zepsułeś
(na temat mnogości jednostki był przekaz i tam była Czarna Komora i drzwi do
Boga, który się pojawił, wchodzić tam często, bo to bardzo pomaga – Zbyszek ).
I nie upatruj winy w innych, bo nie podejmiesz walki o swoją
poprawność (wtedy nie będę zwracał uwagi na swoją osobę, na to jaki jestem i nie
będę tego naprawiać, zaprzątnę swoją uwagę innymi, żyjemy innymi to nie sobą. )
Skoro jesteś taki święty i mądry, to czemu wielu rzeczy nie przewidujesz,
nawet błędów innych? (jak jesteś taki mądry to czemuś prędzej mu nie powiedziałeś
co mu grozi - a mieszka przez ulicę - czemuś mu tak nie powiedział, by on to przyjął,
zastosował i było mu lepiej. Jak nie pomogłeś - a mogłeś pomóc - to jest źle. Są te
cząstki w nas, a nie funkcjonują, więc skoro nie jesteśmy jako Bogowie, to
jakie mamy prawo, by oceniać, by zajmować się innymi?)
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Gdybyś był taki cudowny w każdej sytuacji życiowej i w każdej relacji, odnalazł
byś schemat swego zachowania, dzięki czemu wszystko wyglądałoby inaczej. Intuicją
odkryj swoją duchową i Boską poprawność, a poczujesz, że od zawsze miałeś wpływ
na wszystko i wszystko z korzyścią dla wszystkich mogłeś zmienić. Obudź się z iluzji
czynienia błędów przez innych, by nie tracić czasu na odnalezienie samego siebie i
czyń cuda zmian, co pozwolą wszystkim odnaleźć schemat, który z definicji jest
wszystkim, choć niczego nie stworzył. Jest on Białą Łzą radości na policzku
szczęśliwego Boga - więc raduj się, bo to jedyny stan potwierdzający twoją moc
oddziaływania (radość to wielki stan, który decyduje o właściwym ułożeniu energii )”.
Koniec Przekazu
Mówią o schemacie, o tym, o czym bardzo dużo mówił Budda - o oświeceniu.
Wtedy wszystko wydaje się proste. Nikt z nas do schematu nie dotarł, ale jak pracuje
się nad sobą nieźle działa. Są także w naszych szeregach źli ludzie i trzeba im moc
zablokować. Po sercu mają cały czas otwarte - tu mogą działać ile chcą, natomiast
tamtą się blokuje.
Ważne jest jedno, jest schemat i można do niego dotrzeć. My to roboczo, na
poziomie duchowym nazywamy Wszystkomożliwością, a z poziomu Boskiego
nazwano to cudem. Dla umysłu jest to schemat - czyli możliwość czynienia czegoś
nie wiedząc jak to się robi. Jeśli jesteśmy bogami, którzy zakładają, że się w swojej
boskości obudzą, to taki przygotowują najprostszy, specyficzny układ, chcesz i masz.
Wola tu musi być uruchamiana, ale wola bez ograniczeń. Jeśli ty działasz na rzecz
drugiego człowieka to wcześniej te działania były silniejsze - ale jak miałeś
przepracować swoje niedoskonałości, swoją poprawność wobec drugiego człowieka,
a tego nie zrobiłeś, to nagle mniej potrafisz, bo twój własny Duch cię ogranicza (za
oszustwo, za fałsz itd.). Dlatego wiele osób straciło w ogóle moc uzdrawiania. Nawet
tę, którą mieli, energetyczną. Duch to blokuje - nie Bóg - żeby dusza więcej tego nie
robiła (ta ręka, która kradnie). Upośledzamy ją i nie, że życie już nie pójdzie tak jak
trzeba, ale istota ludzka nie będzie bardziej degradowana.
Chcemy się obudzić na poziomie Ducha czyli docieramy do jakiejś poprzeczki,
otwieramy oczy, wchodzimy w pewne stany, to jest tylko część stanu. Jezus, Budda
też wchodzili tylko w część stanu. Budzisz się na poziomie ducha, to pamiętaj, że
dotarłeś tu i on już będzie wyznaczał twoje życie. Jak ty się potem degradujesz jako
człowiek fizyczny, czy jako dusza popętlona energetycznie - czyli o niewłaściwym
myśleniu i o niewłaściwym stanie emocjonalnym - a więc niewłaściwą postawą żyjesz
i atakujesz innych, to on ciebie blokuje (czyli my sami jesteśmy dla siebie
ograniczeniem – mówimy: dla duszy - ale też naprowadzeniem jak dusza chce
wzrastać.
Podkręcanie ludzi się skończyło jak Sprawiedliwość Boża zaczęła działać.
Zostało 10% tego co było, zmiana przestrzeni, ścieżek losu, wszelkie formy czyszczeń
energetycznych, wstawianiu Jasnej Płaszczyzny itd., mówimy o średniej. Tu też
skierowane jest do nowych: jak nie będzie pracy nad sobą (mówimy o rozumnej
pracy, kiedy cieszymy się z życia, poprawiamy jego jakość, swój stan, ale świadomie
nad sobą pracując stajemy się lepsi z dnia na dzień), nie osiągniemy tego, więc nie
ma innego wyjścia.
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Ludzie nie docenili tego, że jedną ręką można skasować ciemność jaka jest w
przestrzeni, w człowieku, to jest cud, to wielkie wydarzenie, to teraz nie mogą nic
zrobić.
Sprawdzamy stan degradacji:
- Mamy Jezusowe człowieczeństwo: średnia tych co przychodziła to 10-15%, przez
to, że gorąca woda, która ich ogrzewała, że zdobyli wiedzę, że potrafili chytrze
utrzymać pewne rzeczy, potrafili obudzić się na człowieczeństwie 30-50%, ale to jest
krótki moment, pedałujesz szybko, bo jedziesz na rowerze z górki, a potem jest
normalny teren i jak nie przećwiczyłeś tych mięśni, to już jedziesz wolniej. To
wszystko wróciło - mówimy o tych ludziach - do normalnego poziomu, a przez wiedzę
to człowieczeństwo spadło z 10-15% na 1-3%. Jest gorzej niż było. Powstało
zezwierzęcenie, antyczłowieczeństwo. Jak mówisz koleżance: przestań tę swoją
koleżankę krytykować, docinać, wysługiwać się nią itd. - i wtedy, kiedy ta osoba
wchodzi w modlitwę i wie o co idzie, a tego nie zmieni - czyli utrzymuje ten cały stan
- to jako człowiek, bo już wie, degraduje się. Ten człowiek wrócił do 10-15 %, bo
jest ciągle taki jaki był, ale w oczach Ducha, jako istota, jest zdegradowany jeszcze
bardziej - bo wie.
Ty wiesz o co chodzi (w przeciwieństwie do dziecka) i masz odpowiedzialność za to będziesz oceniany. Na poziomie fizycznym cię zamkną jeśli będziesz do innych
strzelał, na poziomach duchowych też istnieje taka sprawiedliwość. Ty nie jesteś już
takim małym, nieświadomym dzieckiem i ponosisz konsekwencje tego. Tutaj
cenzorem tego jest własny Duch, dlatego wszystko tak poszło na łeb, na szyję.
Średnia zabijania Boga była 70%, potem chwilowo to się poprawiło, teraz te
osoby mają średnią 90%.
Średnia tutaj - czystość w myśli, słowie i czynie:
– zabijanie Boga w myśli w 60%,
w słowie w 50% (obłuda, sztuczki, ukrywają to),
w czynach 10 %.
Góra mówi: 95% zła na świecie to są ludzkie myśli, bo one tworzą
sytuacje, które potem się tu przejawiają. Ciało Przestrzenne i Egzystencjalne są
tego przykładem. Najpierw my to tworzymy w świecie energetycznym, tworzy się
schemat, wiąże ludzi ze sobą, Ciała Egzystencjalne się między sobą dogadują (to
takie małe ludziki wyglądające jak my - czyli dusza ludzka) i tworzą schemat (wiesz
co, my byśmy się może spotkali i moglibyśmy rodzinę stworzyć, mamy podobne
parametry, lubimy opluć, oszukiwać), by doprowadzić do fizycznego spotkania tych
osób. Jest wpływ na myślenie po to, by się te osoby spotkały (dwa wilki, wiedzą, że
jak będą oszukiwać, to będą mieć kupę kasy i wilczątka nauczą wszystkiego co
potrafią). Swój swego szuka - tworzy się cała struktura. To samo jest z całością,
myśli to realizują. W wideoblogu pokazano jak schemat działa, tam są hasła
wywoławcze, jak człowiek chce sceny rozwinąć, wystarczy, że wejdzie w modlitwę i o
to poprosi, ale musi chcieć. Ale, żeby prawdziwie chcieć to trzeba też wprzódy chcieć
się zmienić. Ogólnie warsztatowicz zdegradował się o 40%.
Czyli wiesz, że masz być dobry, to jeszcze krytykujesz swoje dziecko,
wyżywasz się na partnerze, ty i podwójna odpowiedzialność. Jeszcze nie masz
czystych myśli, jeszcze bliźniego nie pokochałeś, jeszcze go obwiniasz? Jak jesteś taki
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doskonały to już dawno powinieneś to zmienić. Nie zrobiłeś tego, bo jesteś głupi.
Głupia jest tylko twoja dusza, bo Duch nawet nie myśli, on wszystko wie, tam
mądrość jest wykładnią umiejętności znajdowania się. Ale Duch tylko tworzy, działa,
on nie śpi - tylko kreacja. A my tworzymy rękami innych, nawet pieniądz
wymyśliliśmy, żeby drugiemu zabrać godziny pracy itd. A już teraz wśród nas zaczyna
się przejawiać koniec świata, wewnętrzny, koniec świata, jesteśmy na minusie.
Jak chcemy, by nie było wojny trzeba nad sobą nieźle pracować. Na obraz
wojny ma tu szansę 80% obecnych. Tylko 20% ma szansę na to, że w przyszłości nie
będzie wojny. Mówiliśmy o tym jak to działa, ta wielowątkowość, płaszczyzny, tak
samo ja obrazy na Ziemi. Przeskakujesz na lewel (poziom) później z tymi ludźmi się
zadajesz -nie żywymi tylko z kopiami, atrapami dusz, chociaż one tak samo
funkcjonują, ale na skali odczytujesz – statysta. Więc jak ilość ludzi zmniejsza się, bo
wzrasta ilość statystów, to wiesz, że albo padasz albo idziesz do góry. Tak czy owak,
zmieniasz poziom gry, bo jaka byłaby to sprawiedliwość Boża, gdybyś ty się starał,
pracował, a inni by cię bili, a jak zginął na stosie, to spalili statystę, natomiast dusza
czyli on, zupełnie inne życie prowadził gdzie indziej, dalej żył.
Kościół te prawdy poukrywał, a mieli to w pewnych zapisach. Nawiązywanie
do tego jest nawet w „Biblii Szatana”, mówi się tam o wielowątkowości, mówi się jak
to wygląda. Dobrze jest ustawić wszystko liniowo, bez myślenia, wchodzimy wtedy w
ten schemacik, a oni jeszcze się rozgrzeszą - i droga leci. To szok, żeby wierzyć w
taką bzdurę jak odpuszczenie grzechów (Hitlerowi też, jak zacznie przepraszać 5 lat
przed śmiercią?). Tego nie ma u ludów prymitywniejszych albo u związanych z
naturą, oni wiedzą, zrobiłeś - zasłużyłeś i tak będzie, żadne modlitwy nic nie pomogą.
Jedyne co można zrobić w przestrzeni energetycznej, to wyciągnąć dusze po
to, by w tym już później naszym świecie przeżywała szkołę życia, ale i tak musi to
zaliczyć. A to, co uczyniła - jak komuś tu spaliłem dom - ma to swój ciąg, muszę
spalenie domu przeżyć. Sposób - z reguły, dusza sama ustala, łącznie z tymi, którzy
są w poczekalni w świecie astralnym, którzy sterują tutaj powłokami, ustawia się tam
schemat życia, by doświadczyć czegoś tak, by zapis tej poprawności nie pozwolił nam
później powrócić do takiej niecności, albo przez ból doświadczenia, albo przez
krzywdzenie innych i przez ujrzenie tego, do czego to doprowadza, jest różnie, byle
się to udało.
Pamiętajmy, że Duch Ludzki musi być samowystarczalny, musi
panować nad energiami, nad ciałem, musi o wszystko dbać i udowodnić
Bogu, że sam do wszystkiego dojdzie - czyli, że zapanuje nad egzystencją,
że wyjdzie z tych dołków i nie ma znaczenia, czy mówimy o kimś, kto ma budkę z
hot-dogami, czy zaczyna podróżować, choć na to nie miał pieniędzy. Musi osiągnąć
cel, udowodnić, że potrafi dążąc do celu zgromadzić środki, przebudować
siebie i stworzyć sytuacje, w których się to zrealizuje. Jak, co, to nie ma
znaczenia.
Potrzeby nami rządzą, blokują naszą wolę, bo jak żyjesz nienawiścią, to umysł
wykorzystuje to, chce choć nie oznacza, że masz taką potrzebę (potrzeba nienawiści:
u nas 30%, u katolików 60%).
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Sprawdzać sobie, jak zabijamy Boga. Dlatego nie chce nam się wchodzić
w sceny, ich przerabiać, bo to jest niewygodne. Jak się nie ma odwagi, bo na Alei
Zwycięstw, nie przerobiło się samego siebie, to nie powiemy sąsiadce jak całość
wygląda. Ludzie chodzą do kościoła, a nic nie robią, by się zmienić - to samo jest z
nami. To jest wstrętne duchowo i energetycznie. Najgorsze jest to, że jak się
Sprawiedliwość Boska objawiła, spadła możliwość czynienia zmian przez ludzi. Dzięki
temu co było, była szansa na to, że Stowarzyszenie Uzdrowicieli Duchowych się
rozrośnie i inne rzeczy będą. Niestety, ludzie nie pracują nad sobą, wszystko się
zamyka. Jedyna nadzieja w tym, że w tym roku będą pierwsi, co podejmą pracę nad
sobą. W przyszłym roku będą tacy, którzy będą dla siebie pracować. A jak my się
budzimy w Duchu dla siebie zaczynamy, a jak się budzi w Duchu, to czuje jedność z
innymi. Przez sceny doskonale wie, że pozostali ludzie to jego najbliżsi, najczęściej
dzieci, bo na poziomie Ducha Całości to wszystko są „twoje paluszki”, więc jak to się
zaczyna odczuwać, zmienia się postawa, mentalność, widzenie tego świata. Zaczyna
się współtworzenie, współdzielenie, współodczuwanie, współistnienie, jedno,
Strumień Życia wszystko to przepełnia.
Moc zależy od pracy nad sobą, jak się nie będzie pracować to
spadnie. To są nasze wybory, nasze ścieżki, to świat w Prawie Wolnego Wyboru i
konsekwencje tych błędów energetycznych, które sprawiają, że jako ciężsi
energetycznie nie będziemy pasować do świata duchowego, on jest lżejszy
energetycznie (to taśma z sitami sortowniczymi). Bylibyśmy chorzy duchowo
gdybyśmy takiego człowieka naszego wpuścili do Edenu. Tam wzór jest doskonalszy
niż nasz. Prawo Edenu obudzić w sobie - tyle było modlitw (o tym była już mowa).
Przyszłość ma różne płaszczyzny. Nie mówimy o ściąganiu info z pola
energetycznego. Wszystko to, co mówimy o rozwijającej się świadomości
emocjonalnej i duchowej - intuicja jest tylko częścią jej - czyli wtedy kiedy struktura
przestrzenna się tworzy i my jesteśmy wrażliwi i receptywni, jest przepływ info w
jedną i druga stronę, to my wtedy odbieramy to co się dzieje, ale żeby odbierać, nie
można tu być wewnętrznie zamkniętym, więc kiedy myślisz intensywnie o różnych
rzeczach, nie odbierasz tego. Trzeba z tego zgiełku wyjść. Natomiast jeśli ktoś ma
kilkadziesiąt myśli na minutę, to cały czas one idą, ale potem te info znikają, bo jeśli
spadnie twoje myślenie do kilkudziesięciu myśli na minutę, to jesteś na
tyle mocny, że moc działa, już niepotrzebna ci info. Jest tylko parcie
kierunkujące cię.
Nie możemy wpływać na wolę drugiego człowieka usilnie, natomiast możemy
przedstawić korzyści: pracuj nad sobą, bo widziałem twoją przyszłość jak chodzisz po
wodzie i innych przeprowadzasz, zręcznie podpowiadamy, że to jest korzyść z pracy
nad sobą. Potem mówimy, przychodzą ludzie i płacą ci za uzdrawianie itd. Zręcznie
oszukać umysł, żeby zachęcić człowieka do pracy nad sobą, by w rozwoju duchowym
widział korzyść.
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Modlitwa 1 – skrót :
Przed nami jest inna grupa. To są ludzie, którzy mają dobrą wiedzę. Dwie
duże postacie symbolizują Siły Wyższe. Kolumna idących, w większości ubrana w
habity z kapturami na głowach, mają książki, niektórzy kryształy - to środki
przenoszące wiedzę. My się przyglądamy, nie ruszyliśmy jeszcze.
To są osoby, które zdobyły wiedzę na temat wymiarów (przenoszenia się
między płaszczyznami, podróży w czasie). Nie mają oni problemu z materializacją.
Jeden jakby pisze urządzeniem, które zmaterializował, to coś w rodzaju kostki, z niej
wychodzą promienie tworzące, opisujące coś. To jakby schemat, coś na kształt
struktury przestrzennej, to co ciało egzystencjalne tworzy i od razu widzi skutki tego
jakie mogą być. Chce podjąć (przykładowo) jakąś decyzję i ten kryształek, jak
rękawica rozłożona na rękę, przyłożona do cyberprzestrzeni, od razu pokazuje
ewentualne ścieżki, które by się tworzyły, sytuację, która by powstała. To są ludzie,
którzy dysponują wiedzą o świecie energetycznym, ale w rozwoju duchowym nie są
dużo przed nami. Ich świat podobnie wygląda jak nasz (cywilizacja, nie technika).
Mówimy o gatunku człowieka. Oni są wyjątkowi, pracują nad sobą (ci z grupy), są
lepsi, doskonalsi niż całe to społeczeństwo, szukają cały czas drogi do Boga.
Przy piszącym stoi Postać, której on nie widzi, przepromieniowuje go.
Jak ta postać przy nim to inaczej ta kostka działa, choć ta Postać nie oddziałuje na
kostkę, tylko chce, by ukazać pewien wariant tworzony Rzeczywistości z pewnymi
implikacjami, co z czego wynika. Ta Postać to Opiekun, może Przewodnik Duchowy,
on chce i ta kostka to wyczarowuje. Podpowiadają, w świecie duchowym istnieje
wszystkomożliwość, Wola, trzeba wiedzieć, że to co chcę, to się staje i już te
przyrządy pokazują to. Istoty duchowe mają większe wejście w schemat niż my,
dzięki temu można tym ludziom pokazać skutki, czy to co chce jest korzystne czy nie,
pozytywne czy nie. Ta kostka odkrywa schemat energetyczny, sytuacje, które się
tworzą, zależności między ludźmi, przestrzeniami itd. Ten Duch wiedział i wpłynął na
kostkę dzięki czemu ten schemat inaczej wygląda.
Odczuwamy Obecności (obok nas czy w nas. Podpowiedzią poprzedniego
obrazu było zaakcentowanie w nas umiejętności korzystania z podpowiedzi płynących
od naszych Przyjaciół z zewnątrz). Te energie, Istoty, zainteresowane są
pomaganiem nam i ukazywaniem przyszłości, która może się zdarzyć, choć nie
wynika to ze znanych nam sposobów jej odczytywania. Te Istoty wpływają wolą na
to, by ukazać coś, co może istnieć jeśli się na to zgodzimy, tego zechcemy, choć nie
wynika to ze znanego układu sił fizyczno-energetycznych i duchowych. Te Istoty
zaczynają nas przenikać, jesteśmy we mgle, w bladym światełku. To poziom naszego
Stwórcy, nie schodzi tym razem tylko na czoło, obejmuje całą głowę i ciało. Wszystko
jest przeniknięte i z sobą scalone, zaczyna promieniować bladym światełkiem.
Słychać: mówicie o Bogu, a nie umiecie podać drugiemu człowiekowi
ręki. Dają nam tym do zrozumienia, że w tej chwili musimy ugruntować to pasmo
(Stwórcy), bo udajemy, że jesteśmy doskonalsi. Nasz Stwórca jakby poszedł w
odstawkę, nie zwracamy na Niego uwagi (czekamy na podpowiedzi Bogów). Mamy
zwrócić uwagę na tę Przestrzeń, bo właśnie w niej się wyrażamy byśmy z niej full
korzystali, choć przy włączeniu cząstek Boskich, które w przypadku Dziecka Bożego
zaczynają być aktywne. Zejście z wyżyn na niziny, ale to i tak totalna pomoc w

Skrypt warsztatów autorskich Z.J. POPKO rok 2013 © www.popko.pl

515

naszym świecie. Pasma Stwórcy, Lenariego, opanowują nasze istoty. Ci, co szli przed
nami, eksperymentują z energiami stwórczymi i z tych poziomów ściągają info. Jeden
z nich wziął Orin i widzi Go jako kule z piramidkami, kryształkami. Widzi jak w tych
kryształkach płynie energia. Ujrzał w środku mgławicę, jakby płynęło, ale to nie
wychodzi poza kulę, jest żywe w środku. To jakby była cząsteczka Chrystusa, Ducha
jakiejś Istoty jakby to żyło i czekało na obudzenie, ale nie umiało poza tę kulę wyjść.
On z naszych Orinów zrobił kulę, coś uruchomił tu swoją wolą, ułatwił. To jest
forma sztucznego, duchowego serca. Dzięki temu ta kula w Orinie - bo on się staje
kulą, zaczyna promieniować i wygląda jak to serce Jezusowe. On uruchomił w nas
zdolność duchowej ekspresji, dzięki temu ta energia intensywniej wchodzi w ciało,
tak jak byśmy stawali się istotą wstępnie duchową. Ale po co wam to – słychać skoro nie potraficie podać ręki drugiemu człowiekowi.
Duch nie myśli o sobie tylko o innych, a jego sytuacja wynika ze
szczęścia innych. Pamiętajmy, że to my sami jesteśmy tym drugim
człowiekiem.
„Czemu nie rozumiecie, że trafiliście tu za błędy, że jesteście we własnym
filmie życia”. Przypominają o Wielkim Psychologu, że jesteśmy w gigantycznej grze
komputerowej zwanej Życiem i tutaj doświadczamy powrotu do człowieczeństwa,
uczymy się energetycznie i duchowo żyć na nowo. Powtarza, że żyjemy też innymi
ludźmi. Oczywiście na poziomie duszy jesteśmy jednostką, ale na poziomie Ducha
Całości jesteśmy wszystkimi jednostkami i wtedy możemy wejść w doświadczenie
tego drugiego człowieka - więc z poziomu Ducha Całości jednym i tym samym. Tylko
musimy to odczuć, bo będziemy mieli problemy z odnalezieniem się w duchowej
jedności.
To sztuczne serce sprawi, że to oddzielenie sztuczne między nami, a światem
(nie chodzi tylko o człowieka) jest mniejsze. To niczym Znaki Ojca, które ustawiają
część naszej istoty niepoprawnie funkcjonującą. To co na zewnątrz do nas spływa
(przedtem) to i tak jest nasza cząstka, ona w nas była, ale my byliśmy od niej
oddzieleni. Gdy ją odczujemy, że to część naszej istoty, to odczujemy jej obecność w
nas bez ruchu z zewnątrz do środka.
Strumień Życia jest jedną trwałą wartością, natomiast Ruch to jest
szybkość zmiany tego obrazu. Tu chodzi o wymuszenie ruchu. Pierwszy raz
zaprzestajemy czuć ruch.
To jest martwy stan na poziomie duchowym. Czyli Ocean Ducha Św. To ciągle
jest nieruchoma masa. My temu musimy nadać ruch, tu, w świecie duchowym
liczy się działanie, czyli bycie w formie istnienia. Człowiek podczas snu jest w
martwym egzystencjalnie stanie. Tu możemy odczuć obecność innych w martwym
stanie, w tym maśle duchowym inni są, to są śpiący rycerze w górze.
Jest działanie w nie-działaniu. Ruch jest zależny od woli. Na tym poziomie
jak coś zapiszesz to już z tego poziomu duchowego nie może być kasowane, bo
skasować można tylko z wyższego poziomu, na tym poziomie można tylko dodać
nową wartość. Ten zapis staje się prawem.
Martwy stan to jakby początek pewnych zmian, nadanie nowych wartości.
Tu twoje osobiste chcenie ma niewielkie znaczenie jeśli nie idzie to w zgodzie z tym,
co zaplanował Ojciec. Tu jest połączenie człowieka z celem naszego Ojca. Musisz tu
zaufać Ojcu, by On to zmienił wg schematu, obowiązującego tutaj. Jak nie wiesz, to
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połącz się z Ojcem i powiedz czy to może być. To jest zjednoczenie z Ojcem i
uruchomienie Jego woli (fabryka Jego ).
Tu jest wszystko do wprowadzania zmian, ale chodzi o charakter tych zmian, o
to co chcemy. Niektórzy tu są widoczni jako Jezus, szaty, korona cierniowa na
głowie, mają taki obraz rzucony, by podpowiedzieć, że chcą się obudzić w czystej
duchowej postawie, takiej, która zakłada przyjęcie nauki, zakłada pracę nad sobą,
poprawność całą. Pokazały się tu postacie jak diabełki, są w tej przestrzeni, ale nie
widzą tego świata, wszystko co widzą, to na poziomie energetycznym. Ten jeden z
nas co się modli to widzi świat tylko energetycznie i w ogóle nie odczuwa tego, co my
zaczniemy odczuwać.
Natomiast ci co przyjęli postać Jezusa, to taka reklama, żeby powiedzieć, że
chcą. Podpowiedź obrazem dla Zbyszka jaka jest ich postawa, pragnienie (z potrzeby
serca). Wszystko zależy od woli.
Świat przyszłości – ludzie zadowolenie, spokojni, w łagodnej radości,
powolniejsi, bez zagonienia, napięcia, inaczej się poruszają.
Wsadzili nas w martwy stan duchowy, byśmy zastanowili się nad tym co
chcemy zrobić np. dążymy to tego, by być doskonałym. Gdzieś w tej doskonałości i
tak musimy się obudzić jak Jezus się obudził w Chrystusie. Zakładało się, że dzięki
temu będzie można pomóc innym ludziom, by doprowadzić do wejścia świata na
następny (ludzkości) etap rozwoju, na następną płaszczyznę. Tu może się okazać, że
ta droga doprowadzająca z naszym udziałem może być inna. Pytać Ojca jaki ma w
tym być nasz udział, co nam robić, by w tym uczestniczyć.
Oni mówią: pokaż swój cel i jeśli chcesz być w Duchu obudzony, to my ci
pokażemy jak my widzimy twoją rolę w tym przedsięwzięciu, w tym byś ten cel
osiągnął. Podpowiedź: ujrzymy najpierw cel, do którego dążymy, ten zaprzyszły i
może później się pokaże w jaki sposób do tego można dojść. Ale też mówią, jaka ma
być twoja rola? Chcesz być przywódcą, naukowcem, być podziwiany czy jak każdy
spokojnie żyć? To czym my jesteśmy, jakimi staliśmy się w fizyczno-energetycznej
przestrzeni ciągle rzutuje n nas, bo to są potrzeby w podświadomości ukryte, w
mózgu fizycznym, gdzieś to rzutuje na nasze odnalezienie się w tym celu, trzeba
zweryfikować siebie. Muszą się zastanowić nad tym, jakim ja powinienem być, co
chcę, jak chcę żyć w tej przyszłości. By to się zapisało w tej przestrzeni pytają, twój
cel, jaki jesteś i w jakim chcesz być społeczeństwie (ślub z przyszłością), to jest
wariantowość.
Osoba X usłyszała: sprawdź kim jesteś w Boskim planie.
Tu jest Obecność i ty musisz działać (odpowiedz: Ojcze, prowadź), tu
umożliwiam ci coś i sam musisz zadecydować, nie ma sugerowania. Tu prawda cała o
nas wychodzi tak jak w snach. Większość snów to jest realizacja naszych
napięć emocjonalnych, w śnie naszego wroga katujemy, linczujemy i nie
potrafimy tego zastopować - prawdziwa nasza natura, to co w środku
siedzi w śnie triumfuje, tam widać jacy jesteśmy.
Tu musimy odnaleźć siebie, w planie Ojca, nawet możemy poprosić, by coś
zostało zmienione, jeśli uważamy tak - czyli plan naszego życia. Płaszczyzny są
przygotowane, ale Oni, nie wiedzą gdzie nas wpuścić, do jakiego świata. Możemy
prosić o wzór Boski, żeby błędów nie popełniać. Naszą potrzebą może być połączenie
z Ojcem, tak, żeby nas nauczył tej naszej boskości, naszej poprawnej duchowej
obecności, by nasza wizja była zbieżna z Jego planem, bo jest doskonalszy, więcej
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wie (więc, co my będziemy zmieniać po swojemu). Możemy zechcieć, by to, co było
na początku, by Ojciec nas prowadził, by pokazał jacy my mamy być, jak to
osiągnąć, by wziął nas pod opiekę ucząc, ufamy Mu.
My mamy cele, możemy mieć pewną wizję siebie, ale zaufać Ojcu i zobaczyć
co pokaże, jak ma wyglądać Jego zamek z piasku dla nas. Przywrócenie w nas
zapisu planu Ojca.
Tu musi być uduchowienie, wrażliwość na wszystkie istnienia itd., czyli
obudzenie się w nas prawdziwej istoty czy istności, dzięki czemu będziemy inaczej na
wszystko reagować, bez wzoru energetycznego, który nas łamie. Zrozumiemy, że
nawet w tym świecie można wszystko zmienić, łącznie z głodem, nędzą, wojną itd.,
pojawi się już wszystkomożliwość. Repetowanie to odtwarzanie możliwości zmian we
wszystkim. Jak jedna cząsteczka, jeden człowiek zapisze w sobie to co jest zgodne z
wolą Ojca, to jednocześnie uzyska moc do tego, by tak się stało. Ważny jest cel
osiągnięty z korzyścią dla wszystkich.
Pozwólmy, by obudziło się w nas to, co Ojciec uważa za słuszne, za poprawne.
Czy chcemy pozornie nie-wyboru, czy dajemy się prowadzić, wchodzimy pod Jego
pierzę (skrzydła), czy szukamy zabawy po staremu. Mówią, to jest właśnie chrzest,
który się odbywa w zaciszu naszego serca. Tu chodzi o przewodnictwo, by
Ojciec zyskał prawo do tego, by za naszą zgodą móc na nas wpływać, czyli
podpisanie umowy, chrzest. To bezwarunkowe oddanie się śpiących
rycerzy, którzy wtedy zostaną obudzeni jak są jako Rycerze Boscy.
Koniec modlitwy
Chrzty są czterech rodzajów:
- najsłabszy czyli taki, żeby wejść w Strumień, żeby pomogli zapanować nad
energetyką, żeby się kontrolować, lepiej żyć z ludźmi, żeby łatwiej było wejść w
kochanie i wybaczenie, być lepszym człowiekiem. To ten pierwszy, podstawowy i o
ten każdy może prosić, w zależności od tego jaki jest nasz cel, jeśli on zostanie
przyjęty, Oni wiedzą czy jesteśmy do tego zdolni czy nie, to można sobie zobaczyć,
który to jest chrzest.
- ten najsilniejszy (czwarty) dotyczy złączenia z Bogiem, ale to jest
zrzeknięcie się wszystkiego. Może okazać się, że po zrzeknięciu się wszystkiego,
wszystko w dwójnasób otrzymamy, bo takie jest przesłanie. Nie zaczynać od górnej
półki, zdać się na ducha, opiekuna, oni lepiej wiedzą, daj poziom, jaki mogę
udźwignąć. Wsparcie idzie, ale jak się nie będzie robić tego co Duch wtedy
podpowiada, do tego swojego poziomu, to po jakimś czasie przychodzą problemy. Tu
nie ma oszustwa, jak dajesz słowo i nie dotrzymujesz, nawet jak słowo jest dane
tylko sobie, tu chodzi tylko i wyłącznie o wewnętrzną przemianę, to sam siebie
karzesz, czyli utrudniasz wszystko po to, żeby się stało to co obiecałeś. Słowo jest
wszystkim, czyli świadczy o twoim honorze i duchowej postawie.
Uważać czego się chce, jak ktoś nie jest gotowy, lepiej tego nie
robić. Otworzył się kanał, że można będzie prosić o wsparcie, a wsparcie idzie
solidne, widać to też po parametrach. Nawet jak ktoś coś nie tak zrobił, to
przypomina sobie o tym, jak już kiedyś chrzest przyjmował i wsparcie idzie na
poziomie 80%, ciągle pomagają tylko, że my robimy przeszkody. Te ograniczenia
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później rzutują czasem na egzystencję. Ale jak dążysz do czegoś, to Góra umożliwia
ci to, żebyś cel osiągnął (w przenośni). Pomyślimy, że w dążeniu do Boga to posługa
i trudności, odwrotnie: trudności i posługi - w brzydkim rozumieniu - są wtedy, gdy
odchodzimy od Boga, tu tylko taka podpowiedź, że to poważna sprawa. Dokonuje się
to w zaciszu własnego serca, o tym pamiętajmy.
Modlitwa 2 – Chrzest – skrót :
Widać ciemność i tylko 4 punkciki świecące jak lampy, czyli tkwimy w mroku,
w takim zagubieniu, niezrozumieniu, poszukiwaniach i choć się wydaje, że to
normalny stan, to jest tu dużo błędów, wypaczeń, tylko przyjmujemy to za normę,
nie zdając sobie sprawy z tego, że tkwimy w „stęchłej zupie”. Te światełka to
naprowadzenie, by tam wejść i zobaczyć jak wszystko wygląda. Jak powinno
wyglądać możemy zobaczyć w Mieście Zwycięstwa, w Mieście Orin, w Raju. Tam
została pokazana postawa, którą trzeba w sobie wykształcić, na siłę siebie
zweryfikować i zmienić. Z mroku wychodzisz, chcesz wejść do światła, a ogon za
sobą ciągniesz. Chrzest to pomoc w odcięciu ogona, jeśli chcesz w światło
wchodzić. Oni będą podpowiadać co należy zrobić, by w tym świetle pozostać,
mówimy o naprowadzaniu w życiu. Kiedy na to się człowiek decyduje (chrzest) to
znaczy, że będzie odbierał przekazy nie tylko w modlitwie, ale także będące fizyczną
treścią, przyjdą sytuacje, które będą cię próbowały, zmieniały na siłę (małą
przykrością jak leczenie zęba unikniesz bólu - wysypu nowych zebów). Chrzest to
takie wejście w życie, nauka tego przez doświadczenie, a nie tylko przez
naprowadzanie. Jak się pobiera nauki od opiekuna, od Sił Wyższych, w Mieście Orin
itd., czy wchodzi się w pasma duchowe podpięte pod jakieś drzwi w Świątyni Serca wtedy nie jest potrzebne doświadczenie bolesne na poziomie fizycznym, bo już
podpowiadają nam co zrobić, by bólu nie doświadczyć, dotyczy to relacji itd., czyli
prawidłowości funkcjonowania w społeczeństwie.
Trzeba pewien wysiłek wykonać, by pasować do społeczeństwa, dbać o odbiór
siebie w oczach innych ( to pierwszy poziom chrztu ).
Pokazano jak człowiek potrzebę kontaktu z drugim człowiekiem wyraża
poprzez kłótliwość itd., a potem się zmienia, kłania się ludziom, jest uprzejmy i to
drugi poziom chrztu.
Następny poziom: pokazują człowiek czyta książkę, potem ją zamyka, odsuwa
na bok, patrzy w światło i z góry przychodzi mu książka - biała i tu, poznaje prawdy
duchowe. Ten człowiek się zmienia, poznaje ludzkie zagubienie, sens działania
systemu i jego błędy, wszystko widzi poprawnie. Mamy tu człowieka obudzonego w
prawdzie obecno-doczesnej, czyli w tym co jest - trzeba to właściwie pojmować.
Trzeci rodzaj chrztu, gdy człowiek w tej całości się odnajduje.
Czwarty poziom chrztu odcięcie ogona niejasności czyli niejasności samego
siebie, własnej istoty i związków z pozostałymi częściami własnej istoty (mowa o
mnogości jednostki). Taka istota jest pełna i rozumie swoje związki z całością.
Mówimy o kimś (tutaj), kto się budzi jako Bóg, jako Ojciec dla pozostałych swoich
cząstek, (jako siła pomocna). Taka istota wie, że musi dbać, by być czystym, dbać o
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dom, to musi być piękne, uszlachetnione, by mu w tym dobrze było. On w pełni
rozumie jedność ze wszystkimi i w całości się totalnie odnajduje.
To wygląda (chrzest) jak komunia, pokazują Jezusa w Wieczerniku i można
zdać się na to, by stało się to co nam pomoże, a potem sobie sprawdzić (który
poziom chrztu), chyba, że ktoś czuje czego konkretnie potrzebuje dzisiaj, tak się to
potoczy. Chodzi o odcięcie tego, co nas ogranicza w osiągnięciu tego celu i
umożliwienie osiągnięcia tego celu. Chrzest to jest pojednanie ze światem
fizycznym, z energiami, z duchem i całością, e przypadku czwartego chrztu i
umiejętne funkcjonowanie na tym poziomie (chcesz zostać sadownikiem, to ci
pomogą w tym odnaleźć się ).
Jest sala kinowa z ekranem, to jest ekran przeszłości, zapomnianych marzeń,
zadośćuczynienia (kiedy my coś naprawiliśmy, czy ktoś wobec nas naprawiał była
chwila kiedy czuło się wdzięczność za to, czy za coś dobrego, to też jest forma
zadośćuczynienia, pomagamy bezinteresownie innym, ale jak oni w
bezinteresowności poczują chęć sprawiania nam radości to jest zadośćuczynienie).
Przy bezinteresowności czujemy, że chcemy się wywdzięczyć, zadośćuczynić (jest to
pozytywne). Tu wyświetlane będą stany duchowe. Wszystko co kiedyś poprawnie w
nas zaszło, ukształtowało w nas możliwość odczuwanie stanów, które wtedy się
osiągało i to teraz ukaże się na ekranie jako stan i w nas będzie wypromieniowywane
(np. zachwyt nad pięknem), wszystko to co dobre, w postaci stanów, które
charakteryzują człowieka jak się już wyraża w powinności, poprawności, w
posługiwaniu się myśleniem i emocjami, dla swej i innych radości (dobro).
W naszym DNA i wszystkich jego rodzajach będą budziły się już kiedyś
wypracowane przez nas stany. Przed ekranem pojawiła się żywa rzeźba Jezusa, ona
też ma moc, sprawi, żeby to wszystko właściwie zaszło, to musi zajść w wielu
wymiarach i płaszczyznach naszej istoty. Stajemy się tacy, jacy kiedyś byliśmy. Budzą
w nas wielość doświadczeń.
Przyszła olbrzymia postać z czarną laską, to Pasterz, przenika ludzi na widowni
(nas), teraz stał się rzeźbą. Rzeźba Jezusa ożyła, Jezus wyszedł, wszystko zaczęło
znikać, pokazują się gwiazdy.
Pojawiła się Rada Starszych, potężne obecności, bez formy, One są. Nasze
działania, nasze odnajdywanie się w życiu będzie efektowniejsze, pełniejsze,
prostsze. Obudzi się świadomość emocjonalna i duchowa, odczucie tego co powinno
być i jak leci. Czasem odpowiedzialność może mieć charakter obowiązku (np.
zapewnienie dzieciom warunków do życia), zmiana postawy wobec tego, co uważało
się za ciężar.
Będziemy tutaj budzić się w doświadczenia życia i życie jest pełne, to znaczy,
że może cię boleć, że może ci braknąć pieniędzy, że zajdzie mnóstwo niekorzystnych
na dziś okoliczności życiowych, ale dzięki temu co zachodzi, wiesz co zrobić, by tego
nie było.
Nasze odczucie odnalezienia się w życiu też wzrośnie, nie będziemy tracić
czasu na rozpacz, na obwinianie, na niepoprawność. Nie będziemy zatrzymywać się
przy bólu tylko iść ku zdrowiu egzystencjalnemu, energetycznemu i duchowemu, bez
zatrzymywania się.
My nie możemy odchodzić od życia, my żyjemy, poczujemy życie, wtedy nie
potrzeba tkać struktur, bo ty wszystko już poprawnie odbierasz, właściwie się
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odnajdujesz, jesteś połączony z życiem. Kiedy człowiek budzi się w swojej ludzkiej
zwyczajności, normalności nie tworzonej w iluzji, wtedy wszystko dzieje się po
Bożemu, poprawnie (Kowalski przestaje być problemem, w nas, nie zasilamy jego
negatywu w stosunku do nas i on się zmienia, bo my nie oceniamy, nie krytykujemy,
jesteśmy gotowi, jak on zechce, podać mu rękę). To jest jakby niewinność
egzystencjalna, energetyczna, duchowa, a tego uczy nas Bóg i takim Chłopcem jest z
Złotej Kolumnie.
Rodzi się człowiek. Chrzest jest dowodem na to, że jesteśmy gotowi
podjąć wysiłek obudzenia się jako człowieka, nie obudzenia się (mówią) tylko
rodzenia się, narodzenia się jako człowiek, jako istota ludzka, z zapisem
żywego, aktywnego światła. To się będzie w nas budzić co świat w nas zabijał.
Będziemy czuć się wolni.
Żyjemy w chorym wnętrzu, systemie oddzielenia, nawet od własnego życia,
wszystko nas przeraża. Zaufaj, że Bóg wyposażył cię w ciało, które jest zdolne
obronić się przed atakiem każdego wirusa i bakterii, uwierz, że jesteś wyposażony w
taką moc ciała energetycznego, które jest zdolne obronić cię przed jakimikolwiek
atakami, że mamy ciała duchowe zdolne odeprzeć atak największego zła. Pozwól
sobie na życie, nie kumuluj strachu, który ukształtuje w tobie nie te
potrzeby, one później rozbudowują nie te postawy co trzeba i tworzy nie te
sytuacje co trzeba. W lęku dasz się prowadzić na rzeź innym. Kiedy budzisz
się poprawnie, a świat cały czas chce cię przyjąć, Strumień Życia chce cię aktywnie
wypełniać cały czas, wtedy stajesz się prostym człowiekiem. My dążymy do tego, by
być prawdziwym człowiekiem, normalnym. Budzi się potężna normalność istoty
talarońskiej,
którą
kiedyś
byliśmy,
budzi
się
świadomość
Talarona:
wszystkomożliwości, jedności i związków z całością i Bogiem. Jak się obudzisz tak jak
Jezus czyli Talaron, prawdziwy człowiek, On czuł związek z Bogiem i całością i choć
ciało nasze krótko żyje, Talaron się nie starzał. Można odzyskać ten mechanizm,
uruchomić, uwierzyć, który zacznie nas odmładzać i przedłużać życie. Powoli
będziemy się budzić także w naszej biologicznej, energetycznej i duchowej
wielomożliwości. Będziemy się mogli odnaleźć w tym życiu dużo pełniej (przy Ich
pomocy), zapanować nad życiem, nad plastyczną materią zmian.
Chrzest to akces czyli wyrażenie gotowości do zmian w życiu, czyli do
pełnego, poprawnego życia (po to jest ta wiedza).
Koniec modlitwy
To co uznamy za cud: uzdrawianie, pomoc innym itd., to jest zwyczajność,
ona działa pięknie kiedy nie stawiamy ograniczeń. Jak ktoś się nam nie podoba - już
nie ma pełnego działania, jak nie wierzymy w siebie - też.
Jezus-Talaron nie miał ograniczeń. Dlatego to wszystko tworzymy, budujemy,
żeby przezwyciężyć przemoc, opanować świat iluzyjnej struktury. Chodzi też o
opanowanie emocji. Chodzi o odczucie tych Sił, dzięki temu możesz być prowadzony,
a o to prosimy.
Struktury przestrzenne dalej będą, ale będą inaczej funkcjonować.
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Modlitwa 3 – „Chrzest 2” – skrót :
Ukazują się znowu Postacie w formie obecności, wiemy, że są. Możemy ich
nazwać Radą Starszych czy Siłami Wyższymi, mieszkańcami Miasta Orin, przychodzą
nam pomóc w komunikacji, żeby ten mechanizm w nas poprawniej działał. Oni, a
nasz Duch, gdy jest czysty, to jedno i to samo. Najpierw trzeba się wznieść do ich
poziomu, by móc później rozpocząć przygodę z Bogiem. Jeśli my spotykamy się z
Ojcem, to bez ich udziału nie byłoby możliwe. To samo zaliczał Budda, Jezus,
spotykali się z Radą Starszych, Siłami Wyższymi zainteresowanymi pomaganiem nam
w budzeniu się. Zmian na tym świecie nie wprowadzi się jeśli człowiek nie będzie
obudzony w duchu, jeśli nie będzie praw duchowych wyznawał.
Żeby nowe przyszło, nowym się musi stać najpierw człowiek, cała jego natura
musi zostać przebudowana. Nie mogą teraz zejść ludzie czyści, gdyż gęstość tej
planety by ich niszczyła, nie umieliby się tu odnaleźć. Dlatego muszą schodzić ci,
którzy muszą się czyścić, wzrastać, bo popełnili winy, ale są już na tyle w sobie
gotowi do zmian, iż przychodząc tu, będą szukać tego rozwiązania. Duch wie, czym
jest powinność wobec siebie, wobec Boga i drugiego człowieka. A u nas jest
ezoteryczny egoizm, postawienie na siebie, olewamy powinność, nie ma pracy nad
sobą, odczyt na skalach jest coraz gorszy, błędy są coraz wyraźniejsze. To jest
odczyt duchowy, jak się nie pracowało nad sobą to się tych pasm nie otwiera,
kontakt z własnym duchem zanika (niektórzy przechodzą na ciemną stronę). Zło
skalami się posługiwać nie będzie.
To co teraz zachodzi w nas, to techniczna struktura, dzięki której będzie lepiej
przebiegać komunikacja z Górą.
Pokazują człowieka i jego przestrzeń na zewnątrz, umownie przestrzeń na
zewnątrz, ponieważ tam ma się toczyć nasze życie. My jesteśmy jednym, a nasze
życie drugim elementem, który jest ważny dla wszystkich. Nasze obudzenie się ma
znaczenie dla nas, ale nie dla nich. Dla nich to zwyczajny nasz powrót do naszych
obowiązków, do naszego własnego życia.
Natomiast to co nazywamy wspólną przestrzenią, przeznaczeniem jest ważne
dla nich, bo tu doświadczamy życia z innymi, ludźmi i nasza postawa, moc ma
znaczenie i oni w tym też pomagają. Ta przestrzeń, te ścieżki losu, to wszystko to
jest żywa, inteligentna materia, to jak organizm energetyczny (porównują to z
meduzą) i to też podlega prawu duchowemu. Jest też forma chrztu na to nałożona.
My mówimy, by oprócz obudzenia nas, by Góra poprowadziła nas w życiu, by
podpowiedziała co jest dla nas najkorzystniejsze. Gdy zdamy siebie na nich,
pozwólmy się prowadzić, uzyskiwać od nich podpowiedzi, to są podpowiedzi nie w
stylu: jutro musisz zrobić to i to się stanie, pojutrze … itd., tylko: musisz się zmienić,
by to się stało, musisz popracować nad sobą, swoim otwarciem na ludzi jeśli chcesz
do nich przemawiać itd.
Oprócz podpowiedzi, wskazówek co zachodzi, jak kształtuje się ta
Rzeczywistość, ścieżki losu, będą też podpowiedzi o tym jacy mamy być, by te ścieżki
losu się kształtowały, oprócz działu obudzenia się w Duchu co jest podobne do tego
odnajdywania się poprawnie w ścieżkach losu.
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Samą przestrzeń, jako tę meduzę, ten żywy organ też można oddać
pod chrzest i to ma charakter liturgiczny. Gdy jesteśmy w Wieczerniku i
przyjmuje się komunię, to jest jak byśmy zasilali nie siebie, ale przestrzeń
egzystencjalną, by tam wszystko poprawnie funkcjonowało. Przy okazji te
energie właściwie ustawiamy, dzięki czemu lepiej się odnajdujemy w
ścieżkach losu, w ciele przestrzennym.
Pokazują Jezusa, bierzemy komunię, to jest taki mały chrzest, dzięki czemu
przyzwyczailiśmy się do iluzji. Normalnie to, gdy się brało komunię - czyli zasilało
Duchem Św., to zasilenie to leciało na ciało przestrzenne, dzięki temu życie właściwe
się toczyło. Ludzie pierwotni, którzy mieli z tym do czynienia, a jeszcze widzieli
energie, postrzegali nas jako człowieka, który się budzi czy chce poprawnie
funkcjonować, bardziej byli skłonni do zawierzania jego słowom, decyzjom niż
innych. Kościół wykorzystał to, ten schemat zapisany w przestrzeni, program, który
znajduje się wszędzie tam, gdzie płynie życie, przez to ludzie chodzący do kościoła
byli postrzegani jako ci, którym życie lepiej wychodzi, bo oni poprawniej się
zachowują. Wykorzystali to, co kiedyś było poprawne do mamienia innych. Ten
program ciągle działa, jest naturalny, ale wykorzystywany przez złych ludzi,
zagubionych.
Mamy dwa elementy, nas i chrzest i przeznaczenie czyli nasze przyszłe dni,
które też możemy złożyć na ręce Opatrzności, a naprawdę naszej własnej mocy na
różnych poziomach jak i prowadzeniu przez te Siły (możemy je zwać Radą Starszych
czy inaczej). Między nami są ci, którzy obiecali, że to zrobią - czyli z tamtych
wymiarów częściowo pochodzą, choć w swoich powłokach na poziomie duszy
pogubili się. Niektórzy mogą osiągnąć 90% komunikacji z Nimi.
„Z mroku powstałeś i do mroku powrócisz o ile Boga w sobie
odnajdziesz (swoich korzeni nie rozpoznasz )”.
Jeśli nie obudziliśmy się w Duchu, nie czujemy kim jesteśmy - bo brak
pokochania się w Duchu, nie czujemy kim jesteśmy - bo brak pokochania itd., cały
czas energie, programy nami sterują, wtedy trudno ten świat postrzegać wedle praw
duchowych. Kierujemy się egoizmem, pomylonymi pobudkami choć część tego jest
poprawna. Żyjemy jakby w odrętwieniu.
Oni chcą nam pomóc, byśmy przynajmniej widzieli naszą niepoprawność,
niewłaściwą postawę, byśmy się stali bardziej klarowni, by łatwiej było rozpoznać
zmieniające się stany, na pozytyw, negatyw i szybko zareagować. Widać Złotą
Kolumnę, Boga-Twórcę, Chłopca - tam jest przejście w światy duchowe, ta latarnia,
ona stała się talerzem, gongiem i mamy dwie postacie, jedna to wielki Przyjaciel, a
jednocześnie pomocnik Boga-Twórcy, On uderza w gong, te wibracje lecą choć raz
uderzy się w gong, drugie uderzenie i lecą gęściej, każde uderzenie zagęszcza te
wibracje. Bóg-Twórca na nas patrzy. Wibracje na nas schodzą i rozświetlają te
przestrzenie.
Słychać: kto Boga do swego serca przyjmie, ten i Jego wsparcie
pozyska. Mówimy tu o Bogu-Twórcy, którego zapraszamy do pomocy w naszym
życiu. Otworzy się też nauka w szkole Matki Boskiej, Ducha Świętego.
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Była przestrzeń energetyczna i kasowanie prawa moralnego, jest przestrzeń
duchowa i odradzanie się istoty ludzkiej w Duchu, rozumienie co to znaczy i jeszcze
coś innego się otworzy. Pan Bożych Zastępów pokazuje jak można zapanować nad
rządami i inne rzeczy. Patrzy na nas jak na swoich uczniów, będzie nas uczył
wprowadzania zmian w przyszłości, w egzystencji, nie tylko swojej.
Bóg-Twórca jako Chłopiec czyta księgę o dziejach rodzaju ludzkiego między
innymi o tym, co u nas dopiero się stanie. To co my mamy przeżyć, już zostało
zaplanowane tylko, w który wariant trafimy. Ludzie myślą, że wszystko to co robią
kreują sami. Kreują dokonywaniem wyborów, ale cała gra o nieskończonej
ilości wariantów już została stworzona przez Boga. Więc kiedy
odczytujemy ścieżki losu i co możemy osiągnąć znaczy, że taki wariant
jest. Ale, żeby to osiągnąć trzeba spełnić te warunki (do biegania muszę
mieć nogi itd..), musimy cały czas pracować nad sobą, by utrzymać to co
mamy, a czasami, by rozwinąć się. Wtedy wchodzimy w to, coś się staje, kiedy
pracujemy nad sobą i przepracujemy pewne elementy, możemy wskoczyć na nowy
poziom gry, ale to jest poziom, dla którego scenariusz i tak został już opracowany.
Więc nawet PBZ korzysta z ogólnego schematu przeznaczenia, mówimy o ciele
przestrzennym, o tym co ma być. Jeśli oddamy się Siłom wyższym, przykładowo
Jemu pod kuratelę, On nam pokaże, pomoże wystartować w tym wyścigu,
podpowiadając jednocześnie jak wzmocnić nogi jak i ich nie stracić, bo wtedy ta
ścieżka losu się zmienia. On robi to, by jak najwięcej osób z nas przeszło do nowych
pomieszczeń, gdzie będziemy syci, szczęśliwi i wspólnie wszystko po dobru, po
wolności przeżywający, byśmy stali się stali siłami duchowymi, a na ziemi zapanował
ład, coś na kształ Edenu. PBZ odkrył ten schemat i z niego korzysta. My też możemy,
by zostawić za sobą typowo zwierzęco-człowieczą przeszłość, zapomnieć o
niesnaskach, wojnach, biciu, wykorzystywaniu ludzi i zakamuflowaniu tego (inni są
winni).
Słychać: czy są tacy, którzy chcą zmienić swoje życie? Ktoś odpowiada, no tak,
właściwie to wszyscy chcemy. Niektórzy się boją, inni nie, odnajdujemy się w tym i
nie, mówi, że są tacy, którzy dokładnie wiedzą jak to będzie wyglądać, a naprawdę
mniej wiedzą o tych, którzy nie wiedzą i trochę się boją, tego co może nastąpić, choć
wiedzą więcej od innych, a to i tak niewiele.
Inny głos mówi: żebyśmy się nie martwili, wszystko idzie dobrze (fachowcy
wzięli nas w ręce, po wypadku), wszystko poprawnie leci, tak jak lecieć powinno.
Jesteśmy u Wielkiego Psychologa w Alcatraz. Będą nas przewozić do innego
pomieszczenia - kto zechce, gdzie są budzone inne zmysły (niż podstawowe, węch,
smak), inne odczucia, będziemy pełniejsi.
Sprawdzamy to też na skali obudzenia w trzonie duchowym: na ile jest
otwarty i naszą aktywność - to wzrośnie.
W tym pomieszczeniu jest większe obudzenie człowieka, więcej jest tu
urządzeń przekazujących nam info. Jest tu pełniejsze odczucie przestrzeni czyli
toczących się zmian, ścieżki losu tak, żeby to był nasz żywy organizm. Będzie
pełniejsze odczucie dotyczące przeznaczenia, nadchodzących wydarzeń i tego co się
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dzieje w przestrzeniach duchowych (czy są z nas zadowoleni i my z nich), będzie
pełniejsze zjednoczenie z tym obszarem. Lepiej się tam odnajdywać.
Słychać : I nie zapominaj o Bogu, który czuwa i czeka na nasze przybycie.
Trzeba mieć przerobionych wiele rzeczy, żeby czuć Jego obecność stale, ale kto
powiedział, że nie udaje się z Nim normalnie kontaktować. Przecież z BogiemTwórcą i Ojcem na Ławce Zwierzeń spotykamy się, a Bóg-Twórca to jest
pasmo zejściowe Boga z zewnętrza.
Oczyszczają nas z zaniedbania energetycznego i duchowego (fizycznego też),
usprawniają nas. Zaczniemy pełniej żyć i odczuwać to, co nadchodzi.
Słychać: czemu ty zawsze chcesz korzystać ze swoich oczu ? Przecież tutaj
wszystko jest wspólne, korzystaj z oczu całości, z odczuć tego świata, który jest poza
tobą. Oddzieliłeś się tak bardzo, że się boisz w niego wejść, wypłyń (wypłyń z siebie i
wpłyń tam ). Świadomość egzystencjalna znacznie nam tutaj wzrośnie.
Na początku drogi być z Nimi, bo wiele tu pomogą, nauczą nas odnajdywania
się w tym wszystkim. Idzie mnóstwo zdań „nie krzywdź bliźniego, nie czyń drugiemu
co tobie niemiłe, szanuj każdego”, słyszanych od dzieciństwa, a mimo wszystko przez
nas odrzucanych, mówimy o czym innym i robimy co innego. Nie może tak być.
Czystość w myśli, słowie i czynie - to w końcu zrobić, dokonać wyboru.
Słychać: dlaczego sądzicie, że jak będzie mówić prawdę, to będzie wam
gorzej, że zostaniecie wyśmiani. Pewne rzeczy, które zrobiliście niewłaściwie wyjdą
na wierzch, macie prawo je utajnić, bo robiliście to w słabości, wtedy kiedy byliście
chorzy, teraz, kiedy będziecie już prawdę mówić, kiedy powrócicie do siebie nie
możecie o tamtych rzeczach przypominać, ponieważ mogą wam i innym zaszkodzić.
Można to utajnić, mówią, można też nie dopowiadać, ale nauczcie się być w
prawdzie, bo prawdą jesteście. Jeśli okłamujecie innych, sami w kłamstwie żyjecie i
nie możecie odnaleźć siebie (człowiek zakłamany jest tylko cząstką swojej wielkiej
istoty).
Powtarzają: pamiętajcie o czystości we myśli, słowie i czynie.
Nie żyjcie w obłudzie. Sprawdzać obłudę w sobie, bo możemy wiele rzeczy
zmienić. Pokazują, że wielu z nas stworzyło się w dół i może tam utknąć na stałe (w
niskich parametrach). Podpowiadają zapracuj na swój sukces, opanuj energie,
Ducha, poczujesz potem, że to jest właściwsze.
Przyjechali ci z Drzewa Życia. Dają Zbyszkowi zwój do przeczytania. Jedno ze
zdań: „I nie będziesz pogardzał własnym życiem”. Kiedy niszczysz innych ludzi,
wykorzystujesz, zezwierzęcisz się, by lepiej zarabiać lub w inny sposób się
degradujesz, to pogardzasz własnym życiem, tą przestrzenią, tym losem, który
robisz. Z poziomu duchowego odcinasz się od tego świata, które robisz sobie i innym
i wtedy zaczynasz tym pogardzać. Żeby udowodnić sobie, że krzywdy nie robisz, to
tutaj przyjmujesz moralność jako kryterium, dzięki czemu intensywniej żyjesz,
oszukujesz. Gdy budzisz się na poziomie duchowym to jest to nieakceptowane,
wymaga zmian.
Przyjmujesz Jezusową postawę i w tej pracy zaczynasz się właściwie
odnajdywać. Nie musisz się zwalniać, bo następny może być gorszy od ciebie, ale rób
co możesz, byś nie czuł pogardy do tego co robisz. Nie mogą wszyscy w tym
systemie nagle się odnaleźć, nagle trzeba wszystko zmienić.
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Gdy wszystko poprawnie funkcjonuje i jesteśmy otwarci, duchowi, to
zewnętrze jest nami, to jakby wszystkie części naszego ciała były na zewnątrz.
Pozwólmy sobie na ekspansję siebie samego (jelita gdzieś popłynęły, usta w kawiarni
itd.), żeby nie było oddzielenia, przez odczucie jedności, zrozumienie, że tam jest
światło, które ciebie wypełnia i od zawsze było, tylko wolałeś tego nie dostrzegać.
Jak to odczytujesz wszystko zacznie się zmieniać, ale wtedy, kiedy ty też tym
światłem będziesz. Wznoszą toast za światło w nas. A w nas walka starego z nowym.
Te energie nie mogą się w nas w pełni obudzić i przejść na tę drugą stronę, gdzie
jest tylko światło, bo jest stary schemat i nic przepracowanego.
Żeby powoli odczuwać to jacy jesteśmy w jedności z całością, musimy się poprawnie
w tym odnaleźć.
Teraz każdy wchodzi w sceny. Oni podpowiedzą nam jak powinniśmy w
pewnych sytuacjach reagować albo jacy być, by np. drugiego człowieka zawsze
postrzegać jako brata itd. Pokażą nam, co powinniśmy w sobie zmienić i to co
ujrzymy, zapisać, zapamiętać, musi to być przerobione, bo nie ma pracy nad sobą.
Gdy scena przyjdzie i ją przyjmiesz i zaakceptujesz, ona się przypomina i od ciebie
zależy, co jest ważniejszego: Bóg, który na ciebie patrzy, świat duchowy, twoja
czystość i wzrastanie i wykonywanie zadania czy chwilowa zemsta, wywyższanie się
nad drugim człowiekiem, itd.
W scenach ujrzymy to, co musimy w sobie natychmiast zmienić. Jak będziemy
praktykować, pokażą następnymi scenami co powinniśmy w sobie zmienić. Sceny z
modlitw też przerabiać, to się musi zrobić, to musi być w człowieka wkodowane, bo
inaczej jesteśmy na skali ledwie żyjącym. Na skali muszą być poziomy
przepracowane: nie kłóć się - nie kłócisz się, kochaj - uczysz się kochać, utrzymywać
tan stan i to tak leci. Człowiek powoli gruntownie się zmienia i staje się zupełnie kimś
innym.
Mamy udowodnić sceną, że będziemy nad sobą i nad poprawnością pracować.
Albo będziemy z Bogiem żyć i po Bożemu działać i Bożym Dzieckiem chcieć się
stawać albo dalej w zakłamaniu i kołtuństwie.
Nie można być jednocześnie tu i tam.
Każdy wchodzi w swój świat, w swoją scenę. To pierwsza podpowiedź co
mamy w sobie zmienić np. postawę. Wielu już może wejść do Wieczernika przyjąć
chrzest czy to cząstkowe co my nazywamy pseudokomunią, a tak naprawdę przyjęcie
DŚw. do całości swej istoty. Czyli aktywniejsze obudzenie się w Duchu Św.,
uaktywnienie Chrystusa w nas. Tu jest podpowiedź co do zakresu zmian jakie
zachodzą, a nie komunia.
Budda i Jezus uczyli jednego: złam granice umysłu, po Duchu
Świętym wszystko jest możliwe, jak masz moc. Mamy schematy odrzucić, to co
mówią inni odrzucić, przyjąć własne rozwiązania. Wtedy, kiedy Duch Święty zacznie
przenikać naszą przestrzeń, nasze życie, wtedy będzie to wyglądać po naszemu, to
będzie film dla nas (możemy zagrać dowolną rolę, ale czy jesteśmy w stanie zagrać
tę, o którą nam chodzi).
Jak się budzisz jako człowiek, to wszystko możesz. Najważniejszy jest ten
stan, potem szukasz, tylko metod, w jaki sposób to osiągnąć. Jeśli czegoś nie umiesz,
uczysz się tego.
To jest stan wszystkomożliwości (małe dzieci to mają, opowiadają ja to będą
robić, wszystko mogą). Zatraciliśmy wiarę we wszystkomożliwość, bo przyjmujemy,
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że mogę to chodzę po wodzie, mogę to już się staje. Nie o to chodzi. To jest stan,
dzięki któremu uczymy się tego, by tak się stało. Kiedy nie ma w tobie
wszytkomożliwości, a więc już się w sobie odnalazłeś, nie żebrzesz, ty dajesz i
jednocześnie ktoś tobie daje.
Tu jest wszystkomożliwość, Bóg dał ci ręce, władzę nad energiami i Duch dał
ci władzę nad duchem i tu musimy się w całości odnaleźć. To co wybierzemy, to ma
się stać. Wszystko jest do dyspozycji tylko załapać jak to zrobić. To jest, wszystko to
istnieje, pozwól, by się materializowało (stany, sytuacje, los, jak ma wyglądać).
Teraz, to co robią, to usunęli programy, bo po Chrystusie jesteśmy włączeni,
które ustalały nasze ograniczenia (na poziomie fizycznym granice i nie można ich
przekroczyć, na poziomie energetycznym programowo nas uwarunkowali, odcięli od
Boga wrzucając do konfesjonału, odcięli od innych rzeczy cały czas manipulując
ograniczali, wmówili). To jest teraz usuwane i my powoli budzimy się w pełnej
świadomości tego, że można wszystko w swoim życiu zmienić. Wszystkomożliwość
egzystencjalna to jest to, dlatego powoli to tu powstaje. Nagle zaczynamy pojmować,
że ktoś nas oślepił, zaprogramował na niemoc itd. Ktoś zabił nasza wolę przez
ograniczenia. Budda, Jezus i wielu Mistrzów to skasowało, a my w tym tkwiliśmy.
Ponieważ ograniczenia zniknęły, powoli się budzimy. To jest proces, będzie coraz
lepiej, byle nie wrócić do przeszłości, nie żyć nią.
Znika to, co ci inni wmawiali, rodzisz się na nowo i ustalasz własne priorytety.
Ty ustalasz zasady gry w twojej własnej przestrzeni.
Bóg dał nam wszystko, a więc i możliwość wszelkich działań. Zniknęły ograniczenia,
włączało się życie, cała przestrzeń. Struktury były po to, by łamać ograniczenia.
Wszystkomożliwość, chrzest przestrzeni, chrzest nas do tego tutaj doprowadza.
Ograniczenia zastosowali wszędzie, nawet system powołał instytucję kościelną,
wmówili, że nie ma rozmowy z Bogiem, że potrzeba pośredników, a ci pośrednicy to
też normalni ludzie i wmawiają, że mają specjalne plenipotencje. Mamy możliwość
rozmawiania ze światami, pobierania nauk, obudzenia się we wszystkomożliwości.
Chrzest, pomoc Góry umożliwia nam budzenie się w swojej własnej czystości,
takimi jakimi stworzył nas Bóg.
Można się bawić, być zdrowym, zarobić, bez problemu, pieniądze na życie i
można w tym wszystkim współtworzyć nowe wartości z zyskiem, radością w oczach
innych.
Powstał obszar istnienia, wreszcie możemy się tu odnaleźć, modułem sterującym jest
wszystkomożliwość.
Doszedł nam moduł duchowy, bycie jednostką czującą wszystko. Życie prawdziwego
człowieka.
Koniec modlitwy
Skutek uzdrawiania zależy też od czynników, które kontrują, to działanie
(leczysz wątrobę, a Kowalski pije dalej, z radości, że jest leczony). Czasami czegoś
nie da się zmienić ani nawet poprawnie odczytać. Z uzdrawianiem czasem wychodzi,
że będzie wszystko dobrze, a pogarsza się, każdy miewa takie porażki, nawet odczyt
nie jest poprawny. Czasami po miesiącach się to rozumie.
Bez widzenia nie jesteśmy w stanie zorientować się jak wygląda nasze
uzdrawiające działanie, czy to na przestrzeń, na ścieżki losu, na zachowanie itd.,
psychikę. Uzdrawianiem Góra nazywa całokształt istoty ludzkiej, nie tylko przywróćcie
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pierwotnego stanu w zapisach czy zmianę DNA, ale też umożliwienie tej istocie
współistnienia z innymi na wyższym poziomie. Prawdą jest, że my działamy na
cząstki dostępne nam. Jeśli człowieka nie wyczyścimy to możemy działać tylko na to,
co jest po naszej stronie. Dlatego najpierw czyścimy, potem uzdrawiamy i odradzamy
jego istotę.
11- tka z przestrzeni duchowej – przerabiamy bolesne doświadczenie np. wejście na
planetę dusz, często tu też włącza się 2-jka, świat emocji (11 i 2 jednocześnie ), to
jest dwupunktowość.
Nie przystępować do wejścia w świat duchowy, kiedy energie w nas nie są
uspokojone. Kiedy myśli, emocje i stany im towarzyszące nie podlegają naszej
kontroli (też w modlitwę).
Można też wejść w widzenie innych osób, tylko niedokładnie (nie do końca)
widzi się to, co widzi ten człowiek, ale odczuwamy, jaka jest jego natura, jaki jest
tego charakter.
Rozwiązania egzystencjalne nie wszystkie są od razu gotowe, najpierw trzeba
mieć cel jakiś, dążyć do czegoś i wtedy ciało egzystencjalne to przygotowuje, tworzy
strukturę. Jak dochodzi do pewnych sytuacji, a ono nas informuje, zrób to i to itd., by
to się stało.
Nie ma odbioru sygnałów jak sami jesteśmy tylko stacją nadawczą (sygnałów
z zewnątrz). Dlatego trzeba jak najszybciej zapanować nad energetycznym chaosem,
dzięki czemu wszystko co jest przygotowane do nas płynie. Nasze pasma i świat
duchowy jest w pełni otwarty i pomoc płynie. Jak stają przy nas i wiedzą, że coś jest
nie tak, zaraz płynie informacja podpowiadająca jak to coś zrobić, zmienić. Oni są
gotowi do działań (świat duchowy), do pomagania innym. Jak mamy problemy, nie
wiemy co zrobić, to idą podpowiedzi. Trzeba się nauczyć dziecięcego widzenia,
idziesz ulicą i widzisz, czujesz, włącza się świat duchowy.
Modlitwa 4 „Uruchomienie wyobraźni” skrót – techniczna :
Jest Świątynia Serca, widać kolumny i świat magiczny, gdzie świat bajkowy
zlewa się z prawdziwym. To forma nauki. Choć wchodzimy w świat wyobraźni, w
objawienia, w podpowiedzi z pasm duchowych, to część tych objawień opiera się na
naszych energetycznych doświadczeniach, na ścieżkach losu, które idą na info
energetycznych, które do nas docierają, a o czym my nie wiemy (informacyjne). W
Świątyni Serca tworzy się, tam gdzie jest fontanna (Zdrój Życia) prawo, to co
chcemy, by się stało, jak się tu ukaże, to się stanie. Tu jest cała konstrukcja
przyszłości. W Wieczerniku samo odczucie tego miejsca sprawia, że jesteśmy
zharmonizowani. Na dole walczymy o to, by zbudować swój zamek z piasku
korzystając z konkretnej techniki podpowiedzi, by błędów nie popełniać. Pozwalamy,
wybierając sobie miejsce do siedzenia, by przyszli do nas nasi przyjaciele z
dzieciństwa, laleczki, ludzie, by też zbliżyły się istoty, które czuliśmy, elfy, żyjący
ludzie itp.
Mówimy, by nam podpowiedzieli co powinniśmy zrobić w najbliższych dniach
(jeśli mamy jakieś problemy, coś co nas męczy) poprosić, by nam to pokazali.
Korzystamy z pomocy programów, które i tak już istnieją, w tym śnie my sami
jesteśmy programem.
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Mamy się uczyć odczuwać stany ( Zbyszek ), czy stan wszystkomożliwości, czy
być w stanie obserwacji, być tylko stanami, a w stanach nie ma ciała, nie ma
obecności, nawet świadomość jednostkowa potrafi zniknąć, jest się stanem. Zbyszek
musi w tym zacząć być, bo nie pójdzie, inaczej, krok dalej. Musi się odnaleźć
duchowo w sobie, a to są stany, ciało znika, reszta znika. Przestać zwracać uwagę na
siebie jako człowieka, być stanami.
Umysł nie dostarcza stanów, on tylko właściwie interpretuje różne
info.
To jest taki poziom duszy, wyobraźnia, tu umysł ze świadomością siłaczy i nas
prowadzi i tu pozwalasz mu pomagać ci, akceptując, że on nie pojmie stanów, choć
może do nich doprowadzić.
W naturze zapisany jest obraz świata i my go doświadczamy w takim
bogactwie, że przestajemy to szanować, cieszyć się z tego, a zachwyt nad pięknem
tego co Bóg stworzył, jest podstawą bycia w Duchu.
W świecie duchowym nie dostajemy lepszego od siebie, czyli jeśli nie chcesz
posłużyć się oszustwem, manipulacją itd., to przyjrzyj się sobie (mówią) i będziesz
wiedzieć, co ci się trafi, czyli dokładna kopia ciebie. Jest podpowiedź, by szybko coś
przerobić, otworzyć się i to samo wtedy dostaniemy (np. partnera). Tu jest
uczciwość, nie dostaniemy nic gorszego ani lepszego i tak kształtowana jest
rzeczywistość i przyjrzeć się czego tak naprawdę chcemy, czy nie rządzą nami
potrzeby (przeanalizować jak my, cali, w tym wyglądamy) i ścieżkę losu do tego
doprowadzającą.
Tu, naucz się dawać, bo na razie chcesz tylko brać. W każdym związku to
my się uczymy drugiego człowieka, a ni on ma nas się uczyć. My tylko
dajemy, tylko kochamy, my jesteśmy dla kogoś (ale nie dajemy się oszukiwać,
wykorzystywać). Wchodzimy w związek z jakimś człowiekiem dla niego. Tak
jest w świecie duchowym i jeśli tego nie zaakceptujemy, na nauczymy się, to nie
będziemy tutaj mogli być.
Należy sprawdzać istotę ludzką, całą. Często jest tak, że człowiek wygląda w
całej swojej istocie nieco lepiej niż świadczące o nim parametry (lub gorzej), w
Energii Jedynej i Energii Przeciwnej. Skala poziomów duchowych (1) jeśli chodzi o
całą naszą istotę jest typowo obrazowa. Cała istota mówi o wszystkim co ją tworzy, o
każdej cząstce, o poziomie harmonii.
Koniec
Osoba 1, w EJ ma chaos, od 2-6 poziom, nie potrafi panować nad emocjami i
myślami. W EP chodzi i wycofuje się, czyli zdaje sobie sprawę co się z nią
dzieje i próbuje z tego wyjść. Cała istota mówi o wszystkim tym, co nas
tworzy, tu jest na poz. 2 i nie chce korzystać z EP. Sytuacje życiowe
doprowadzają do tego, że wchodzi w (-3), bo nie jest jeszcze mocna i
opanowana w sobie. Poziom 2 mówi o tym, że jest to człowiek żyjący, już
odczuwa tę potrzebę życia w naszym prawie, jest po naszej stronie
na trwale. Jak będzie 3 to już będzie tworząca nowe wartości w świetle. Przy
poz. 4 już się Boga sławi, odczuwa się Jego obecność ( chwilowo, teraz jest 10
w EJ, EP nie ma ).
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Osoba 2, w EJ od 0-5, ale w EP w ogóle nie wchodzi. Jako cała istota 0-2, tu
wzrost, -1 w całej istocie jest. Brak tu parametrów, które wskazują, jacy
powinniśmy być.
W Stowarzyszeniu trzeba mieć 6-sty poziom przepracowany, nie można się
tracić w myśleniu i emocjach.
Osoba 3 – w całej istocie w EJ 4-8, chwiejność, w EP coś ją wnosi, jest to
związane z niezapiętym myśleniem. W całej istocie poziomie 5. Trzeba sobie
lepiej radzić w tej rzeczywistości, odwaga itd. Problem z emocjami. Zrobiła
20% z tego co powinna.
Osoba 4 – chaos, EJ od 0 do 9 i w EP do -6. Brak kontroli nad myśleniem, nad
emocjami. Jako cała istota jest na poz. +3 i z EP nie korzysta. Brak
umiejętności poprawnego funkcjonowania w tej Rz-ści.
Albo jest praca na poz. duchowym albo nie ma wiary w Boga, w świat
duchowy.
Jak czujemy Go, jak prawdziwego ojca fizycznego, bo mamy kontakt, bo
odbieramy od Niego przekazy, bo Go kochamy i chcemy by było dobrze to nasza
wiara jest pewnością i jest 100 % (w nas 10 – 20 %).
Praca jest dopiero wtedy, kiedy to co nam świat duchowy
podpowiada - mówimy o scanach - jest wcielone w życie, to się robi.
Stosujemy tu technikę uważności czyli Góra podpowie, co w naszym
wypadku jest najlepsze, bo to utrzymać, żeby te myśli, ta podjęta decyzja
nie była cofnięta. Ale trzeba chcieć. Mówimy o tym, co musimy, wynieść Ducha
albo obudzić w tym tobie, którym i tak byłeś. Tacy byliśmy, Bóg nas stworzył
czystymi, myśmy to spaskudzili. Posłużyliśmy się nie Jego wiedzą tylko naszą,
Drzewo Poznania czyli Drzewo Dobrego i Złego i zaczęliśmy tworzyć po swojemu
świat, kopię Edenu (i mamy: głód, biedę, wojny, obozy itd.), na „wzór Boski”. Brak
szacunku do dzieła Bożego (sarenka żywa i rzeźba). Wejdziemy w modlitwę, w
zwykłe sceny naprowadzające takie, które już podpowiadają nam, co możemy zrobić,
co musi stać się z naszą naturą energetyczną czyli to duchowe w nas musi zostać
obudzone i być tutaj. Pokochanie, wybaczenie podnosi wibracje, pozwala
zapanować nad energetyką.
Podpowiedzi, w scenach, czasami dotyczą naszego sposobu reagowania,
czasami zmiany podejścia do siebie samego nawet odżywiania. Podpowiedź tyczy się
tego co mamy w swoim życiu zmienić i co już możemy, bo przez to nie możemy
ruszyć dalej. Mogą też być sceny pokazujące nam, że jesteśmy safandułą
egzystencjalną, że kryjemy się po zaułkach, boimy się stawić czoła prawdzie czy
drugiemu człowiekowi.
Archanioł ma miecz, to jest moc. Anioł nie ma miecza, ale jak chcesz być
potężniejszy, musisz mieć miecz. PBZ na poziomie Jana, to są zmiany.
Utrzymanie czy zrobienie tego o czym mówią, znacznie poprawia nasz stan.
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Modlitwa 5 – skrót.
Zapadamy w sen tak, by w tym śnie obudzić się w aktywniejszej
Rzeczywistości, w tym co nas stanowi.
Ten świat, który się przed nami otworzył będzie dopasowany do naszej wiedzy
i podpowiedzą nam, jak bardziej się w tym świecie odnaleźć. Na poziomie
duchowym najważniejsza jest wiedza o nas samych. Jak poznajesz siebie,
to poznajesz całość, to jest „jestem”, „ja jestem” (powrót), ale wszystkim. Jestem
na początku obecnością i świadomością, ja jestem to już jestem konkretnie
świadomy i obecny i jestem czyli rozproszyłem się, jestem obecny we wszystkim.
Skupienie się na sobie duchowym nie jest egoizmem tylko odkryciem tego, że jest się
wszystkim. A skoro jest się wszystkim, to nawet i we własnej przestrzeni
egzystencjalnej twoje stany, twoja niepoprawność niszczy najbliższych. Jeśli tylko
niewłaściwie o partnerze pomyślisz to jest zło, które go niszczy (ujrzyj go jako
zagubionego anioła). Tu jest forma nauki, a jednocześnie egzaminu z siebie, bo to co
ujrzysz powie ci co jest w tobie niedoskonałego. A przecież chcemy się zbliżać do
Jezusa, to nasz Ideał, to droga rozwoju poprzez otwarte serce.
Mamy popatrzeć z dystansu na siebie, temu co było wczoraj czyli
rozpamiętywanie dnia wczorajszego. Jak się budzisz rano to ujrzyj na
podłodze sceny z wczorajszego dnia (występują w nich krasnoludzi) i
widzisz jak reagowałeś, co robiłeś, spójrz na swoje zachowanie. Teraz
będą kłaść nacisk na nasze zachowanie czyli naszą energetyczną
poprawność w stosunku do drugiego człowieka. Jak jesteś impulsywny,
porywczy i niewłaściwie myślisz, to tworzysz chory świat energetyczny.
Tworzysz energetyczne piekło. To zabija moc jednostki, rodziny, sprawia,
że przyszłość nie będzie taka jak trzeba.
Nie ma znaczenia jak się druga osoba zachowała, bo ona zdaje egzamin ze
swojego życia, my ze swojego, patrz na siebie co się stało, twoja
duchowość nie doprowadziła cię do opanowania (złości, gniewu). Potem
pokażą jak powinniśmy się zachować. To co pokażą ma być zapisane i w
życiu zrobione.
Tak zaczyna się przygoda z duchowym budzeniem się. Zaglądanie do kościoła
nie oznacza, że będzie się świętym. Ludzie chodzą do kościoła i wpadają w taki
mechanizm otępiający, spowiedź-czysty, spowiedź-czysty… i do końca życia ma
tysiące spowiedzi i jak było się nieczystym to stan jeszcze się pogorszył.
Wchodzenie w objawienia, w świat duchowy to jest tylko wejście do miejsca
czystego. Tu się trzeba nauczyć czegoś i zastosować to w życiu.
Zbyszek boi się otworzyć ocean wszystkomożliwości, a bez tego nie ma nauki
jak ta wszystkomożliwość w działaniu wygląda. Lęk przymyka na dalszą naukę.
Osoba 1 nie może mówić nieprawdę. Podpowiedzieli jak zwracać uwagę na
słowa. Zwrócić uwagę na słowną komunikację.
Mowa jest srebrem, a milczenie złotem - nie mówi ten kto wie.
Osoba 2 zajęta sprawami służbowymi, czasami zbywa ludzi, a ma być z
ludźmi. Tu są dwie rzeczy osoba jako człowiek i jako pracownik, nie może się
rozdzielić. Jest dobrym pracownikiem, bo jest dobrym człowiekiem ( jesteś dobrym
człowiekiem, który pracuje ).
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Osoba 3 ma wstawać rano z dobrym nastawieniem na cały dzień, utrzymać to.
Nastawić się na to: każdego ranka jak się budzę, to zaczynam życie od nowa i
nie liczy się to co było, musze znów smakować życie. Pamiętać, że
wieczorem znów umrę i wszystko ma być tak zrobione, jakby dzisiejszy
dzień był ostatni i oceniający całą moją pracę w tym życiu (wtedy w pracy
będziesz zawsze jednakowo dobry, jak jesteś dobrym rzeźbiarzem, to zawsze nim
będziesz). Jak będziesz dbał o ten dzień, jako o dzień sądu ostatecznego, to
zaczniesz zwracać uwagę na całe życie i przejmie cię strach (w pozytywnym sensie) i
ten sam dzień ujrzysz w innych ludziach i sobie uświadomisz, że oni, nie wiedząc o
tym, zdają egzamin.
Osoba 4 jest w oddzieleniu (kropla i ocean), robi różne rzeczy, fajne, ale
utrzymuje ten stan oddzielenia. W tym oddzieleniu tęskni do tej wody. Jest w niej siłą
do połączenia z całością.
Osoba 5 ma zapomnieć o nienawiści do drugiego człowieka. Jeśli coś cię
drażni, to znaczy nie zrozumiałeś, że masz przed sobą dziecko Boże. Jak
kochasz to nie powiesz drugiemu przykrego słowa, to go nie zranisz.
Zbyszka też tego uczyli, kazali widzieć Boga w każdym człowieku (to
było bolesne, bo odczucie Boga nie było pełne), który go testuje, czyli strach. Potem
w każdym człowieku widzieć dziecko, tu włączyło się intensywne
kochanie, bo mamy dzień i możemy to przenieść na dzieci nieznane (z
poprzednich wcieleń). W ten sposób nie można ranić tych, których się kocha,
którzy na to nie zasłużyli (są wielcy). Osoba ma blokować w sobie takie stany, aż się
przyzwyczai do niebycia w złości. Nikt nie zasłużył na to, by go karać za własne błędy
i słabości- a zachowaniem, tym wybuchem, karzemy ich, to niedopuszczalne. To są
błędy energetyczne, musimy zmienić postawę, obudzić się w duchu.
Osoba 5 jakby była na swoim miejscu (siedzi na piasku, podnosi go,
przesypuje), ale nie wie co to za miejsce i nie wie co zrobić, to stan życiowego
zawieszenia. Będą jej pokazywać co znaczy dom i jak on wygląda.
Odnaleźć Swój Dom może tylko ten, kto już ten dom w sobie budzi.
Tu oznacza przemiany, osoba musi już powoli tym domem być.
Obraz się tworzy, to podstawa. Na poziomie duchowym to, co tworzysz, to
jakbyś wyszła z siebie i kazała duszo-człowiekowi to i to widzieć.
Osoba 6, partnerka wyżala się na niego, a w nim narasta złość, tworzy kulę
ciemnej energii i jej to wysyła, a miał wysłać jej światło.
Musi zacząć kontrolować wszystkie emocje, wszystko to, co od niego płynie do
drugiego człowieka. Dlatego mówimy, staramy się serce otworzyć, ale ono nie jest
aktywne, gdyby się skupił na aktywności serca, to by o tym nie pamiętał. Zastosować
to życiu.
Tymi scenami podpowiadają co jest na już do zrobienia, co jest ważne, np.
złość. Bez opanowania energetyki nie jesteśmy w stanie pójść dalej, utrzymać się
duchowo. To kim i czym jesteśmy decyduje o tym jak wygląda nasze życie.
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Kiedy zniknie egoistyczne oddzielenie - a ocean jest mnogością kropelek
wszędzie zawartych- to odczujemy jak to jest, być przy raku, w studni itp. Nie będzie
w nas wszystkich info, bo nie jesteśmy w stanie tego przyjąć, natomiast będziemy
czuć jak byśmy się zachowali będąc przy raku, czym byśmy byli będąc kropelką wody
w studni itd. Czyli to nasze osobiste, nasze ja, to oddzielenie doprowadza do tego, że
nie czujemy jak w ogóle ocean działa. Poza tym byłby spokój, bez napięcia, byś
wiedział, że to co właściwe już w tobie się zaczyna zawierać, ża potrafisz się
cudownie odnaleźć w drugim człowieku w scenach, których nawet nie przeżyłeś,
ponieważ inna cząstka twojej zbiorowej istoty już takie sceny zaliczyła i wie jak to
zrobić.
Dopóki akcentujemy oddzielenie nie potrafimy korzystać z mocy i
osiągnięć całości.
Skorzystać z bogactwa tych poprawności zachowania się, która jest zawarta w
Oceanie Ducha Świętego, nie potrzeba dokładnie wiedzieć jak osiągnęliśmy to w
poprzednich wcieleniach, czy mnogością jednostki czyli poprzez doświadczenia
innego człowieka. Ważne, że jak w podobnej sytuacji, czy poprawnie duchowo
podejdziemy do tej rzeczy.
Powstaje lęk przy tego typu doświadczeniach (stan bycia wodą, świadomości
połączenia z całością), bo umysł czuje, że się traci i on nie pozwala w to głębiej
wejść. Dlatego ta scena musi być pełna, by on to zaakceptował, bo on funkcjonuje
tylko w oddzieleniu, w ograniczeniach, po to jest. On pozwala kropelce
zafunkcjonować w jakiejś przestrzeni. Tymczasem on musi przyjąć odwrotne
założenie i się nie stracić, bo jest wykorzystywany przez świadomość i przez jaźń,
dlatego duchowo się wchodzi w takie doświadczenie, by to przeżyć, jest
przeprogramowanie.
Pokazują tu fajny wybieg, nagle ta kropelka wody pomnożyła się, była sobą, tą
samą we wszystkich innych kropelkach wody. Umysł sobie uświadomił, że wszystkie
inne kropelki to ciągle on, czyli ciągle oddzielenie różnych kropelek, ale kropelki
trzymające się za ręce. Rozmnożył się nagle w swojej mnogości czyli był wszystkim, a
jednocześnie czymś oddzielonym. Duch znalazł sposób na to, by ujarzmić umysł,
rozmnożył go, on jest wszędzie. A skoro jest wszędzie, we wszystkim, wszystko
zaakceptował i ciągle jest tym programem, który dba o to, by nie stracić nóg, rąk, by
właściwie się w danej sytuacji odnaleźć. W tym wypadku już mamy sterowanie
duchowe.
Nagle cały ocean wody przybrał postać jednej kropli, w sobie miał studnię,
raka, grotę z mureną, ale to była jedna kropla. Umysł się nagle wydźwignął i stał się
wszystkim. To jest podpowiedź co do jednoczenia umysłu z jaźnią. W jednym jest
całość, a całość w jedności ( by to zrozumieć, trzeba być w tym doświadczeniu ).
Nie musimy w pełni, czyli na tych wysokich poziomach, odczuwać tej jedności
z drugim człowiekiem, totalnie duchowej, boskiej, filozoficznej. Ważne, byśmy dzięki
temu odczuli szacunek jakim powinniśmy obdarzać drugą kropelkę wody, którą,
poniekąd, też jesteśmy. To samo, z szacunkiem traktujemy swoje życie, swoje ciało
gdy dbamy o siebie i wszystkich, a to oznacza, że musimy też dbać w taki sposób, by
inni nas nie wykorzystywali, by inni nami nie pogardzali, a jednocześnie byśmy byli
racy, by sobie nie zarzucić błędów i pogardy żywionej dla drugiego człowieka, byśmy
nie obarczali się winą za to, że nie jesteśmy poprawni.
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Szacunek wymusza poprawność. Żyw szacunek dla tego co jest. W
Duchu jest szacunek dla wszystkiego co zostało stworzone (nie tylko
człowieka, roweru, osiągnięć ludzkich, stwórczych i Boskich), co nie oznacza, że to
dobrze funkcjonuje. Pamiętajmy o zmienności. Nie mamy prawa (oprócz
wprowadzania zmian) niszczyć tego, co Bóg stworzył. Nie mówimy o przekształcaniu
tylko o niszczeniu. Mamy współtworzyć z drugim człowiekiem, a nie wchodzić w
konkurencję, mamy pomóc temu światu, bo jesteśmy żywym natchnieniem Boskiej
Idei Zmian.
Mówimy o współtworzeniu w PWW, bo współtworzyć też można w PTP, armie,
tajne laboratoria itd., kiedy ta dodana wartość jest znana u wszystkich, czy mogącą
być uniesiona przez wszystkich, daje to chęć do życia. Nawet gdy odpoczywasz
wiesz, że ktoś aktywny wnosi do twojego życia nową wartość, to co inni w tej chwili
tworzą, stanie się częścią twojego życia. Pojawia się wdzięczność za to, że są, że
tworzą, ona unosi i ty też wtedy dodajesz swoje wartości, nie musisz być lepszy, bo
tu nic takiego nie istnieje (każdy pracuje jak może, byle poczuć spełniony obowiązek,
wysiłek wg umiejętności).
Pokazują Istotę, która jak Ojciec cieszy się, że dzieci są szczęśliwe. Można
siąść pod drzewem i zawołać Tato chodź na chwilę, proszę Cię. On przychodzi,
okazuje człowieczą głowę. On był najniższym promieniem fizycznym ukazanym tu
jako Jezus, ale to Bóg, to jest zejście z tamtej strony. Bierze rękę tego człowieka i
mówi, oj Synu, jak ja cię kocham. Ten człowiek nie płacze, to by było
emocjonalne, on na poziomie ducha się rozanielił. Dzięki Ojcowskim słowom jest
wszędzie, on już nie musi niczego doświadczać. Jednym jesteśmy. Jedno w
mnogości. To trzeba tu pojąć, na tym poziomie w pełnym doświadczeniu, żeby czuć,
że drugi człowiek jest bogiem, że on się wyraża we wszystkim co wzrasta i się
doskonali.
Mieliśmy mieszankę podpowiadającą nam o stanach duchowych, o pewnych
rozwiązaniach życiowych, o odnalezieniu się i o pracy nad sobą. W ten sposób
ściągamy info dotyczące nas tu i teraz i najbliżej przyszłości, tego co zrobić, by cały
czas coraz bardziej być duchowo obudzonym czyli prawdziwie istniejącym, mówimy o
prawdziwym człowieku. Są jeszcze sceny na pokochanie, na wybaczenie, ale
tego trzeba chcieć, prosić w Oazie Wzrostu albo pozwolić, by scena sama
przyszła, bo to i tak jest ten poziom wibracji, drzwi to pasma. Jak stan
utrzymamy, ugruntujemy, on się na trwale w nas zapisze. Ugruntowanie
może trwać 20 i więcej dni, 11 minut przerwy niszczy i od nowa trzeba
zacząć, by na trwałe zapisało się to w DNA, by to co chcemy w nim było
zawarte.
Koniec
Ingerencja w człowieka ma pewien zakres, to znaczy, że możemy tylko
doprowadzić do tego, by człowiek odzyskał siebie, a jak był oprawcą w poprzednich
wcieleniach, to sprawimy, że będzie mniejszym oprawcą. On może tego nie chcieć
czyli stare przyzwyczajenia, układy mogą decydować o tym, że wróci on do swoich
nawyków. Wtedy blokujemy w tych ludziach energie, żeby zło od niego nie leciało,
ale też trzeba ostrzec tych, którzy z nimi żyją, żeby oni też w złość nie wchodzili. Jest
to podstawa energetyczna i kiedy jesteśmy w bagnie energetycznym to te prawa
obowiązują. Kiedy jesteśmy wyczyszczeni i duchowo i energetycznie czyści, chodzimy
po wodzie, to jesteśmy przez prawa bagna nietykalni. Ale wystarczy nas
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sprowokować, doprowadzić do przedłużającej się niekorzystnej sytuacji życiowej, do
upadku energetycznego, byśmy zanurzyli się do tego bagna i ono nas porwie.
Możemy sprawdzać ile części naszej istoty jest ponad wodą i ile w bagnie.
Działamy tylko na to co jest ponad wodą, musimy w działaniu uchwycić wszystkie
jego cząstki. Czarna Wieża jest po to, by odzyskać to co nawet i ciemność
przechwyciła (przez nawyki można to znowu utracić !). Uzdrawiamy całą
istotę. Ogólnie działa moc czyli moc całości, mnogości, zaufać jej (to jak czary mary
w krainie baśni). Posługujemy się czymś co jest niewytłumaczalne. Zaufać swojej
mocy, ona wie, ona jest i coś zmienia. Pamiętajmy, że nie chodzi nam i chwilowe
sukcesy, ale o dusze. Działamy na poz. 14 do 16-go. Jezus przekraczał poz. 16 – ty
szedł do 17-stego i zwracał do początku, był obecny wszędzie.
Jak się korzysta z prawa i z mocy nie trzeba rąk podnosić. Niemniej, jak
wchodzimy w działania w przestrzeni fizycznej czy niskich energetycznych, jak są
ręce otwarte powstaje pole, które znacznie ułatwia. Ręce zamykają jakby
pole i to się czuje, tworzy się omega z przodu, z tyłu. Cały czas zmuszają
do wyciągnięcia rąk.
Najdoskonalszy poziom jaki jest to albo przyłożenie ręki do czoła, do serca
kiedy jest potężny ładunek energetyczny, kiedy już nie tworzysz pola tylko ta moc w
człowieku otwiera pole energetyczne albo lekkie ułatwienie, jak wyciągasz ręce i się
łączysz ze wszystkim.
Ezoteryka odkryła polaryzację, ale tu chodzi o EP i EJ, oni natomiast nadali
wartości plus i minus itd., nie łapią wielu rzeczy ( kręci się w drugą, bo to EP ).
W działaniu moc wprowadza niebo do przestrzeni fizycznej dzięki czemu
wprowadza się Jasną Płaszczyznę i nawet żyła wodna tam nie działa. W wizji widać
zakres zmian. Światło i moc niech ich uzdrowi.
Myślenie od 90% fajne, 80% zaczyna się życie problemami, 70% życie
zmartwieniami.
Sprawdzamy wpływ psychiki na ciało fizyczne i na ciało egzystencjalne.
Mądry rodzic czasem ustrzeże przed pewnymi błędami podpowiadając, ale na
niektóre musi pozwolić.
W skalach jest zawarta wiedza, temu - jak coś odczytujemy - możemy też do
tego zastosować właściwe pojmowanie i lepiej się odnaleźć. Ale jak się już obudzi
świadomość emocjonalna i duchowa nie potrzeba z tego korzystać, choć człowiek
jest zmęczony to warto, bo tu jest wiedza. Problem polega na tym, by nie zawierzać
tylko skalom i tylko na nich polegać. Przychodzą sceny, info, a tu potwierdzasz co
zewsząd płynie. To jest dodatek, żeby potwierdzić to co do nas płynie.
Formułujesz pytanie, bo odpowiedź przyszła, najpierw przychodzi odpowiedź
czyli informacja i zadajesz pytanie. W duchowości nie zadajesz pytania, odpowiedzi
przyszły i pytaniem potwierdzasz.
Ludzie robią z życia poważną sprawę, a są małymi dziećmi, to jest jak z
małymi dziećmi i tego nas uczą, jak grają w coś, jak się przejmują, kłócą i my się z
nich śmiejemy, a sami robimy to samo. Jesteśmy całymi dziećmi, a poważnie do tego
podchodzimy. Mówią, zabawa, przestań się tym przejmować, bo to ciągle dziecinada,
tylko żeby się poprawnie w tym wszystkim odnaleźć. Ci u góry ciągle energetycznie
wchodzą w radość, pokazują symbol kufla. Tego musimy się nauczyć.
Takich miejsc jak nasze powstało w ciągu tego roku 5, na Ziemi jest już 6.
Na skali poziomów duchowych sprawdzamy oczyszczenie jak jest 18 tzn., że człowiek
we wszystkich pasmach jest wyczyszczony. Natomiast na skali % poprawność czyli
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zakres jaki się przejawi w rzeczywistości. Czasami kogoś wyczyścisz, a on się nie
zmieni (jak kradł, będzie dalej kradł). Jak czyścimy to nawet naprawiamy DNA, tylko,
że DNA są różne (fizyczne, energetyczne i duchowe). Jak pracujemy nad sobą,
możemy je zmieniać w dużym % (zwiększa się nasza skuteczność).
Tam gdzie działać nie można to i tak nie zadziałamy, bo to oddajesz
mocy, a ona wie, więc niczego niewłaściwego nie zrobimy. Nie zadziałamy
też jak moc jest za słaba. Pytanie czy możemy, nie ma sensu ( jak nie mamy czasu,
nie pytamy ), bo moc wie. Po działaniach oczyścić się.
Z łagodności powstaje uspokojenie energetyczne.
Przyjąć prawdę jaka jest, bo dopiero wtedy możesz zmienić.
Modlitwa 6 – Strumień Życia :
Przepływa typowy Strumień Życia, tworzą się obrazy, ale jest powolny ruch
potężnych energii, jesteśmy za słabi, żeby z nich skorzystać. Pokazują, w przenośni,
wielki pojazd, coś co przebudowuje świat, a to jest tak duże, ze nawet zbliżyć się do
tego nie można, a co dopiero sterować, ale mechanizm działa. Siedzi tam postać
konkretnej inteligencji, w tym urządzeniu, czyli Strumień Życia jest też sterowany. To
Inteligencja zajmuje się tylko samym Strumieniem Życia, a nie nadawaniem nam
praw do korzystania z niego. To jest dane nam już przez Boga i wszystko zależy od
tego, jak jesteśmy doskonali, czy energetycznie, czy fizycznie, duchowo. Im
doskonalsi tym pełniej odczuwamy Strumień Życia, który utrzymuje ta osoba, czy
istota. Pozwólmy teraz sobie, na miarę naszych możliwości, by tu Strumień przez nas
przepływał, on sam wie co i jak, mówimy o całej istocie. Chociaż jest Strumień, to
widać jak światło gromadzi się w człowieku.
To wygląda tak, jak byśmy odkryli coś, co cały czas jest i nie będzie gasło.
Koniec
Jak zmieniamy człowieka, zmieniamy siebie.
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Warsztaty Warszawa 13.10.2013
Modlitwa 1 – robocza – skrót :
Pamiętać, że jak się człowiek na tym (duchowym) poziomie odnajdzie jest
lepiej, człowiek jest mocniejszy, doskonalszy, inaczej patrzy.
Czemu udało się przejść przez Wrota Stworzenia? Oni mówią, to nic
nadzwyczajnego, to dopiero się takim człowiekiem stajesz, doskonalenie się w siłach
duchowych to są następne pasma. Czyli już się znajdziesz za sekretnymi drzwiami
(Duch Święty), skoro Chrystus się budzi - to teraz Nim się posłuż, skoro budzi się w
tobie Prawo, to zobacz jak z tego prawa korzystać. Ale człowieczeństwo zaliczasz tu.
Można nawet wahadełkiem sprawdzić, które drzwi, w jakim % są zaliczone,
wtedy wszystko wiadomo.
Dobrze jest zdawać sobie sprawę z tego jakim się jest. musimy odizolować się
od negatywnych wibracji i zainteresować się sobą, nie może być obłudy, czyli nasze
indywidualne związki z Bogiem. Syn Boży ma pasma te w sobie otwarte, my też
musimy, dążąc do Niego, jakoś podpiąć się pod te pasma, by ta wiedza, by to
doświadczenie z Góry schodziło.
Idą energie uzdrawiające. We Wrotach Stworzenia, jak tam wchodzimy i
przekracza się pewne poziomy, to pokazują też, jak można rozpoznać ruch energii w
PozaRzeczywistości, w obszarze Nicości. Pokazują jak wiedzieć, że my się tam
odnajdujemy - to wszystko zaczyna działać.
W tej chwili jest nie tylko ustawienie naszej energetyki, ale i naprawianie
naszych powłok, także i zdrowia. Na początku odczuwamy to co jest chore. Jak my
się silnie energetycznie i duchowo nastawiamy, możemy blokować, niczym tabletka
przeciwbólowa, sygnały dopływające z organów.
Uaktywniają w nas to co jest niepoprawne na poz. fizycznym i energetycznym,
żeby zdać sobie sprawę z tego, co jest na bieżąco wymagane do poprawy. Na
poziomie duchowym, pokazują, zachowujemy się nie najlepiej (olewamy to).
Uwypuklają w nas niewłaściwe, znika iluzja. Odczuć w sobie te niepoprawności, by je
zmienić. Dokonujemy wyboru co chcemy.
Przyszedł mechanik z kluczem i żartobliwie mówi: „i powiadam wam, że nikt
się do Królestwa Niebieskiego się nie dostanie jak nie będzie oczyszczony i
naprawiony”. Podpowiadają, że to błąd techniczny, pozmieniać to, co jest wadliwe, to
można zrobić bez lęku. W nas jest indukowany lęk. To nie są tylko programy, które
nas trzymają (religijny, systemowy) w odcięciu od Boga. W tym poszukiwaniu
samego siebie towarzyszy lęk, zniechęcający do prawdziwych rzeczy czyli w nas, gdy
szukamy prawdy o sobie, już budzi się coś niepoprawnego, co nas wstrzymuje przed
tym, przychodzi zniechęcenie, krzywe widzenie itd., coś wewnętrznego w nas (nie w
DNA). W atomie mamy przestrzeń między elektronem, a jądrem atomu i to samo jest
naszych strukturach. U Jezusa to było wypełnione życiem. U nas, jak nie ma życia,
obudzonego totalnie Chrystusa, promieniującego na zewnątrz, to te przestrzenie
wypełnione są takim dziadostwem. To co teraz zachodzi (chyba), to wypycha, usuwa.
Jest jakaś manipulacja z naszym umysłem i mózgiem, coś ustawiają. Na
wypustki nerwowe nakładana jest biała otulina, dzięki czemu jest ochrona fizycznych
nerwów, fizycznych cząstek mózgu.
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Powodują, by płyn mózgowy oddzielnie funkcjonował, by nie można go było
programować, bo lęk jest w tym płynie ukryty. Jak otulina obejmie wszystkie nerwy,
to ta woda, te programy nie będą mogły już w nas działać, nie będziemy tak
ogłupiani, pierwotny wzór myślenia będzie funkcjonował bez nacisku, urabiania.
Będzie łatwiej utrzymać siebie takim, jakimi chcemy być. To samo zachodzi w ciele,
w układzie nerwowym. Wody w naszym organizmie nie będą mogły tak wpływać na
układ nerwowy. Dotychczas wpływ wody na układ nerwowy był bardzo korzystny, bo
można się było napromieniować i to oddziaływało na cały nasz organizm i to
pozostanie. Układ nerwowy będzie mógł oddzielnie funkcjonować, chore nie będzie
tak silnie oddziaływać na nasza istotę.
Zmieni się nasz stosunek do naszej choroby, ale będziemy to leczyć. Blokują
nas na ogłupienie i sygnały ciała fizycznego oraz duszy (tych niepoprawnych).
Aktywują system energetyczny (odczucie wokół głowy), dzięki czemu układ nerwowy
będzie chroniony, niezależny w swoim działaniu. Wpuszczają coś do naszego mózgu,
wypełniają otulinki, one zaczęły lekko promieniować, wypełniły między sobą
przestrzeń światłem.
Całe czoło zaczyna być jaśniejsze. Uszlachetnili drugi energetyczno-duchowy
system czyli nerwowy, energetyczny i otulinki mają światło duchowe, bo tak miało
być. Taki model miał w nas funkcjonować jak powstawała ta cywilizacja, by system
nerwowy był chroniony przez poprawny system energetyczny i nałożonym nań
system duchowy, by był większy wpływ (duszy, ducha) na całość istoty ludzkiej, w
tym na ciało fizyczne. Wrogie energetycznie środowisko nie miało mieć takiego
wpływu na nas. Będziemy dużo spokojniejsi, mniej podatki na negatywne wibracje.
Ciało fizyczne zdrowieje.
To jesteśmy my w swojej prawdziwej odsłonie. To rekonstrukcja pasm
duchowych. Otulinki są duchowe i energetyczne. Bez tego niemożliwa jest
komunikacja z Bogiem, chodzi nie tylko o nas. My wewnętrznie możemy już wchodzić
w tamte wymiary i Boga odnajdywać. Jest to korzystne dla tych, którzy chcą
pracować nad sobą, bo jak chce, omija przestrzeń energetyczną i w Świątyni Serca
pobiera nauki, tam może przeorganizować swoje całe życie. Teraz będzie ułatwienie
ugruntowania stanów, praktyką uważności, pokochania, wybaczenia, bo nikt tych
stanów nie będzie z naszej tablicy wymazywał. Słychać: nadzieja na zbawienie
rośnie. Jest to technika nas wspierająca.
Nasza dusza w czasie snu już nie będzie się od nas oddzielała, będzie spać,
przyjdą dobre (piękne) sny, rozbudowane będą pozytywne elementy.
Otacza nas płynne światełko, ono nie świeci, ale jest jasne.
Podając drugiemu rękę, to przenika drugiego człowieka, to światło na niego wchodzi i
po cofnięciu ręki.
To światło zaczyna wchodzić w kości, zęby. Znikają w nas proste przestrzenie,
w których znajdowały się pożywki dla rozwoju bakterii, chorób, programów,
wypełniane są światełkiem. Negatywne wypełnienia są dezaktywowane.
To co się dzieje umożliwia nam stałe połączenie ze światem duchowym, skoro to jest
element ciała kosmicznego.
Dzięki temu już świat duchowy jest w nas zawarty.
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Modlitwa 3 – „Pragnienia”- skrót
Pragnienia są podstawą funkcjonowania tego świata. Są podstawą życia
(funkcjonowania duszy i podstawą istnienia ducha). Dzięki nim Syn Boży może się tu
w pełni przejawiać. Ducha powołano po to, by pragnienia się wypełniły w Dziecku lub
Synu Bożym, dusza żyje w nich i może je realizować też technikami pobocznymi,
może jedno główne pragnienie manifestować się iluś potrzebami. Pragnienie nie
może unosić duszy, ponieważ ona jest warunkowana czynnikami energetycznymi, a
gdy przejawia się w tej Rzeczywistości, także czynnikami fizycznymi, więc nie będzie
żyła twórczością, gdy nie ma na chleb. Potrzeby te tłumią pragnienie, ale go nie
zabijają. Pragnienia są fundamentem, dzięki któremu istota ludzka będąca całością
siebie, zintegrowana w trzonie duchowym, gdzie obecność i świadomość na
wszystkich poziomach jest włączona (jakoś), one są wtedy potężną siłą, dzięki której
to wychodzi. Pragnienia mają ukrytą moc. Odczuwanie jedności z drugim
człowiekiem, kochania, doświadczania twórczości, to są silne pragnienia
duchowe i one są najważniejszą siłą. Gdy człowiek je w sobie otwiera, Duch go
wspiera, dlatego możemy żyć marzeniami. Jaźń, świadomość się włączają i pilotują tę
Rzeczywistość, nasze ścieżki losu, kiedy żyje się pragnieniami, wtedy Duch przejawia
się.
Marzenie to oddzielna cząstka naszej istoty, rozwijamy ją duchowym stanem,
która w przestrzeni duchowej i energetycznej, fizycznej i kosmicznej ma umieszczone
ładunki energetyczne (w przenośni), coś co nazywamy mocą, samonapędem, dzięki
którym one mogą się samorealizować. Ale tylko wtedy, gdy istota ludzka na tym
poziomie obecności i świadomości, na którym ma to włączone - funkcjonuje.
Człowiek stłumia te pragnienia, bo musi się najeść itd., to nawet nie wie, że mniej w
życiu osiąga.
Mamy obudzić w sobie to co jest pragnieniem, pole pragnień, tam jest moc, z
której możemy korzystać. Po to zostaliśmy stworzeni, by Syn Boży pragnień
doświadczył. Pragnienie musi funkcjonować, rozrastać się.
Nie musisz odnaleźć wszystkich, ale zaufaj własnemu Duchowi,
pierwszy raz, w tym świetle, które jest przed tobą, ujrzyj obraz swojego
Ducha, tego kim jesteś u Góry, dla nas przybierze jakąś formę
energetyczną, by go zobaczyć.
Potem stań za nim i rozewrzyj tułów, aby to źródło światła w piersi
uderzyło, by Chrystus na siłę z ciebie wypłynął, bo w Nim zawarte są
pragnienia.
Mówią: musisz odkryć motor wielu twoich zmian, siłę twoich
pragnień. Pozwól pragnieniom wypłynąć z piersi, niech zaleją twojego
Ducha, niech on się w nich rozpuści i niech przed tobą powstanie potężne
światło (jakby chmura zeszła i była). W tej chmurze popatrz - jak chcesz o co z tymi pragnieniami chodzi. Zaufaj mocy w niej ukrytej, bo ta moc
pochodzi od Boga Twórcy - tu tworzył Bóg-Twórca. Zaufajmy temu, co On
umieścił w pragnieniach. Pozwólmy, na ślepo im się obudzić i pozwólmy na ich
ekspresję, „eksplozję” w całej naszej istocie - czyli tam, gdzie jesteśmy zawarci i
obudzeni (ciało fizyczne, energetyczne, duchowe, nadduchowe, kosmiczne).
Pozwólmy, by one tam się obudziły i by ich akumulator zadziałał.
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Przed nami tworzy się chmura energetyczna (jakby z serca płynęła), to jest
moc pragnień, to są stany, chęć doświadczania czegoś przez ducha w płaszczy
energetycznym i fizycznym.
Pozwólmy, by nasz Duch, naszymi fizyczno-energetycznymi rękami otworzył
swoją błogosławioną, Boską puszkę z darami, by się one uwolniły i by on nas
przeniknął, by to o czym on marzył przepełniło nasza istotę. Niech się stanie.
Pragnienie to będziemy widzieć przed sobą umownie, światło, jak ono nas przenika,
wszystkie cząstki istoty. Pragnienia się obudziły z własną mocą, która pochodzi od
Boga. Jak usłyszymy tik, tik, oznacza, że się to włączyło.
Każdy jest genialnym artystą, każdy coś tworzy. Wartość rzemiosła świadczy
tylko o tym, że lepiej lub gorzej ten artyzm jest wyrażony. Pokazują, by artyzm się w
nas obudził. Duch, jak doświadcza stanu szczęścia przez spełnienie w tym to jest dla
niego niesamowite. By mu się to udało, musi zapanować nad swoją przestrzenią,
przez doskonałość musi osiągnąć cele przy okazji realizujące potrzeby ciała
energetycznego i ciała fizycznego, innych też.
Uruchamiamy moc pragnień, dajemy im prawo do życia. To zaczyna wchodzić
do naszej głowy, w nas, w duszo-człowieka. Za naszą wolą przestawiają nas, DNA
przestrzenne, biologiczne ( chyba chodzi o procesy życiowe, a nie ciało fizyczne ), to
by oznaczało, że będziemy dłużej żyć.
By pragnienia się zamanifestowały uruchamiają nas, czyli duszę, ciało w doskonalszej
formie niż dotychczas (przebudowa). To będzie zachodzić, proces.
Wzrosła inteligencja mózgu, będzie komunikacja z nim, ale on już też będzie
żył swoim życiem. Jak przestaliśmy go ograniczać, on uporządkował się i zaczyna
promieniować, wypływa z naszej głowy na zewnątrz światełko.
Mózg uzyskał samoświadomość, dzięki czemu uwolnił się z podporządkowania wam,
będzie oddzielnym graczem w grze. Umysł już nim nie rządzi. Przebudowa idzie w
zależności od tego, jakie są pragnienia, nie musimy wiedzieć jakie, będziemy
informowani.
Pozwoliliśmy na obudzenie się Ducha w nas. On budzi się po to, by
żyć pragnieniami, by się manifestować w nich. On to chłonie, by się tak
wzbogacać, aby przejść na drugą stronę. Zyskujemy jego wsparcie. To jest symbioza
naturalna, umysł, mózg, świadomość w różnych formach, my, duch, ciała
zadowolone z siebie, odizolowane od siebie, chcące z sobą być, bo czują tę potrzebę,
to pragnienie doskonałości, wewnętrznej jedności z samym sobą. To stało się dzięki
obudzeniu się świadomości we wszystkich naszych cząstkach. Przyjdzie cisza,
pewność, że położyliśmy naszą białą duchową rękę na swoim przeznaczeniu.
Mówią: teraz zobacz człowieku jak to prosto wygląda. Wejdź w to swoje
wewnętrzne światło (w tę moc, którą wchodzimy przed sobą wchodzimy w to, w
swoim umyśle). Wejdziemy w środek mocy własnych pragnień, w ukryty wewnętrzny
schemat. Tu jest duchowy zapis ciebie i tu, do tego światła zaproś tych, których
chcesz uzdrawiać. Mówią, nie mieszaj z tym czego się nauczyłeś poprzednio.
Pokazujemy ci tylko inną odsłonę tego samego, żebyś załapał jakich metod używasz,
byś ty jako technika był wyrażony. Tu, we tym świetle uzdrawianie to stan.
Przychodzi do ciebie człowiek, przyłóż ręce i tylko pozwól, by stan zdrowego
człowieka, na wszystkich poziomach, go przeniknął. Unieść go tu i to białe światło go
wypełnia. To światło jest zdrowiem, zapisem, który dał Bóg-Twórca, jak to zdrowie
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ma wyglądać. Duch się cieszy, że się pomaga. Jest to odczucie, takie pragnienie
wszystkomożliwości. Duch wszystko może. Gdy uruchomiłeś moc pragnień działa
cud (co nazwiesz cudem).
„Pokornym jest ten, kto jest pokornym wobec samego siebie, kto
docenia to kim jest, czym jest, jakim został stworzony, podziwia dzieło
Boże w samym sobie. To jest prawda o was, moje dzieci. To ja, Duch
Całości, wasz wewnętrzny Ojciec i Praojciec w manifestowaniu tego, co
możecie i co będziecie mogli”.
Słychać: a teraz sprawdźcie, kim się staliście przez obudzenie pragnień,
sprawdźcie kim będziecie przez obudzenie pragnień i sprawdźcie kim byliście bez
obudzenia pragnień.
Koniec
Góra mówi wyraźnie: Strumień musi być przepracowany, czyli jest poziom (tu)
wejścia w jedność z drugim człowiekiem, współtworzenie choćby niecałe,
współodczuwanie też. Ludzie muszą panować na emocjami i myśleniem. Wszystko co
nas unosi, albo rozwala to są relacje z drugim człowiekiem, bo wszystkie sytuacje
życiowe, które się tworzą, bazują na relacjach z drugim człowiekiem.
Ciało egzystencjalne jak tworzy struktury przestrzenne po drugiej
stronie, to te struktury też tyczą się relacji z drugim człowiekiem. Ciała
egzystencjalne się dogadują, doprowadzają do spotkań, do odnalezienia
info, a wszystko po to, by ludzie ze sobą porozmawiali albo na jakimś
poziomie się zetknęli. Do tego też, przy tworzeniu tej struktury włączają
się programy, inne istoty, jest tutaj różnie. Jak człowiek panuje nad
emocjami, myślami zawsze czuje, że przychodzi zagrożenie. Pierwsza
pułapka to utrata kontroli nad swoją energetyką, nie ma harmonii, a wtedy
powoli wszystko się sypie, automatycznie w tym polu energii tracimy wolę (w tych
strukturach). Słabo ludzie tkają pole przestrzenne, ciało egzystencjalne buduje je tu
w 20%, a 80% musi być zrobione, by nam wszystko wychodziło.
5- tka to przyzwoity poziom (na skali równowagi energetycznej),
poniżej to jest za mało. Kiedy nie ma równowagi energetycznej, nie jesteśmy w
stanie obserwować własnych myśli, nie mówimy o konkretnej myśli, tylko o ich
charakterze, o ładunku energetycznym, który niosą. Trzeba być czystym, musi być w
środowisku harmonia, wtedy jak pojawia się taka myśl, możemy ją odepchnąć.
Panowanie nad myślami i emocjami to podstawa, by wejść w przestrzenie
pseudoduchowe, by nie kontrolować i wiedzieć, że tracimy panowanie nad sytuacją.
Sprawdzić:
kontrolę myśli i emocji – w %
w ilu % rządzą nami emocje i kontrolują nas myśli.
Dopóki myśli i emocje nami rządzą to jest choroba energetyczna, choroba
duszy. Opanować trzeba ten obszar, bo nie ma wchodzenia w światy duchowe.
Dopóki rządzi fizyczność i umysł nie włącza się świadomość. Gdy mówimy o rozwoju
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duchowym to musimy się stać tacy jako i nasz własny Duch, takim jakim go
stworzono. Jeśli tylko emocja i niewłaściwe myślenie się włącza od razu jest
odcinanie od pasm duchowych. Musi być wszystko przerobione, żeby sobie
pozwolić na żywiołowość. Trzeba to przerabiać w scenach.
Trzeba zweryfikować swoje podejście do całości, czy chcemy się w duchu
budzić czy manipulować energiami (robią to hermetyczne kręgi). Tu średnia
wykorzystująca ciśnienie energetyczne: 30%, a nie ma być nic, ciśnienie ma być
wykorzystywane, by pomóc drugiemu człowiekowi, a nie manipulować nim. To
niewłaściwa postawa. Nikt tu nie jest zdolny do bezinteresownego kochania: egoizm,
wyrachowanie, korzyść, wtedy kochamy, za to, że służy nam. W relacjach z ludźmi,
w sytuacjach, które tworzymy zawsze wymagają ciśnienia energetycznego, bo
otwarcia, łagodności, harmonii duchowej nie ma nic.
Skala 6 ma dwa pasma (Świątynia Serca), czyli z jednej strony musimy
zaliczyć Wieczernik i on jest od pokochania po wybaczenie, potem cała integracja
istoty ludzkiej. Wieczernik jest pierwszy, bo mówi o dokonaniu wyboru. A po co
chodzę do Jezusa?: Boże daj, żeby mieć korzyść - czy to jest symbol tego, że
zaczynamy nad sobą pracować? Jeśli cię interesuje drugi człowiek i włącza się tylko
ocenianie, a nie poznawanie prawdy, które jest potrzebne - to jest z tobą źle. W
końcu trzeba zrozumieć czym jest rozwój duchowy albo staramy się obudzić w
swoich pięknych wartościach, patrzeć na świat z tamtego punktu widzenia i
przeciwstawiać się jak chrześcijanie (pierwsi) albo oszukiwać, mistyfikacja. Jak
wchodzimy do Wieczernika, to mówimy Im wprost, że jesteśmy gotowi do pracy nad
sobą. Dostajesz opłatek, Święty Graal jest po to by harmonia przyszła i żeby iść w
światy duchowe. Biała Wieża to odnajdywanie, najpierw, swoich najważniejszych
wartości.
Zwracać uwagę najpierw na to, co jest cudowne w drugim
człowieku, żeby światło na niego i na twój mózg zeszło, żeby był otwarty
port komunikacyjny w pasmach wysokoenergetycznych i duchowych. Choć
w środku dusza jest zagubiona, to u góry jest Duch. Jak chwycimy się tych
dobrych rzeczy w drugim człowieku pojawia się Czarna Wieża. Czyli jak
odkryłeś, jak zaakcentowałeś w sobie i w innych coś pozytywnego i
odbudowałeś to, to dopiero wtedy możesz się przyjrzeć tym niewłaściwym
elementom w drugim człowieku, błądzącym.
Jezioro Radości - jak się zintegrowałeś to możesz tu doświadczać pełni
życia. Potem
Wzgórze Słońca - bo dopiero wtedy można patrzeć na świat. Najpierw
integrujemy siebie, potem integrujemy się z drugim
człowiekiem i na końcu z Siłami Przyrody, czyli od strony
duchowej patrzymy, kto ten świat napędza, jak to
funkcjonuje, to jest jedno.
Zdrój Życia wchodzimy w podstawy tego, co to wszystko i nas i ciała
fizyczne i duszę i roślinki i nawet zbudowane przez
człowieka domy, utrzymuje. Gdyby nie Zdrój Życia, to by
się to nie utrzymało, byłby proch. Mówią, z prochu
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powstałeś i w proch się obrócisz kiedy siła życiowa
odejdzie. W tych murach jest siła życiowa, coś
niewidzialnego co to utrzymuje. Tu jest duchowa siłą
życia. Zasady wykorzystania tego opracował Bóg-Twórca,
a Stwórca nieźle z tego buduje całość.
Cisza Nocy -

lądujesz w przestrzeni kosmicznej i zaczynasz wszystko
poprawnie odczuwać, włączają się inne siły.

Biała Księga –

przerażenie może ogarniać tych, którzy czasem wchodzą i
ujrzą tam coś, co kiedy robili i to te wspaniałe rzeczy.
Wejście w sytuację jak się działało, kim się było, potrafi
być takim wstrętem, że pali umysł. Dlatego do tej Księgi
nie wejdzie nikt, kto nie jest gotowy, bo będzie to tylko
egoistyczne podejście (patrz jaki byłem wspaniały).

Wrota Czasu -

wtedy zaczyna się historia dziejów, jak to wszystko się
układa, jak całość napędza, kto nią rządzi itd.

Drzwi na wprost -to Duch Św. i Pan Bożych Zastępów. Nagle zmienia
się formuła wypowiadanych słów. Przy Wrotach
Stworzenia jak się stoi, to światło to jest dokładnie to co
w Złotej Kolumnie się znajduje, gdzie Bóg-Twórca
stoi. Żeby tam dojść, trzeba się uszlachetnić. Jak się działa
z poziomu Wrót Stworzenia- Jezus przyszedł i podpowiadał
jak On to widział i rozstrzygał spór: to było, w Imię Ojca,
Ojciec pojawiał się jako Bóg-Twórca po prawej stronie i
Syna - Syn – pojawiał się Stwórca po lewej stronie i
Ducha Świętego - bo wtedy znajdujesz się i korzystasz z
Wrót Stworzenia, z tej mocy. Ale jak przekroczysz to
wszystko i jesteś w Świątyni Serca za wielkimi
drzwiami od wewnątrz, bo stamtąd przyszedłeś i się
nie można odwrócić formuła działania jest jeszcze inna:
W Imię Ojca i tu się włącza to, co jest od góry potężne i
Syna, Boga-Twórcy i Ducha Świętego. A gdzie jest
Stwórca? Nagle patrzysz na swoje ręce i zaczynasz działać
na tym poziomie. Zaczynasz czuć, że to działa.
Najważniejsze jest, to co mówią, odczucie Boskości w sobie. Jezus to
czuł. Nikt się na Boskość nie odważy jak nie jest czysty, dlatego pracujemy nad
czystością fizyczną, energetyczną i duchową. Jezus nie żył z ludźmi tylko dla ludzi, to
jest doskonalsze niż świat, w którym my żyjemy z ludźmi. Żeby żyć dla ludzi świat
duchowy musi być cały czas włączony.
Nad energetyką trzeba naprawdę zapanować, by życie zaczynało się zmieniać,
by był większy spokój w relacjach z innymi itd.
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W Świątyni Serca ten drugi rząd drzwi, po lewej stronie, wszystkie
które lecą od góry to jest forma Alei Zwycięstw, budujemy tu swoją moc.
Tu na dole budujemy człowieczeństwo, a tam uzyskujemy miecz. Tą bronią
jesteśmy my, człowiek jest tu bronią. Człowiek doskonały potrafi użyć właściwych
instrumentów, pomocniczych narzędzi. Jednocześnie musimy pracować nad
wzrastaniem, nad czystością, nad doskonałością, a tutaj stawać się bronią. Inaczej
nikt nie przekroczy bramy, będzie tu wracał. My zaprzeczamy sobie, nie
wierzymy sobie, dajemy wyraz temu jacy jesteśmy, jaki nasz stan,
zdradzamy Boga (lęk, strach w nas).
Powoli, konsekwentnie przyzwyczajamy się do właściwego myślenia, do
właściwej postawy (sceny), do poprawności duchowej.
By wchodzić w sceny muszą być zawsze poziomy duchowe, by sobie pomóc
wchodzić w pierwsze minuty modlitwy (każdej). Góra powiedziała: modlitwy na
Alei Zwycięstw wystarczają do tego, by bez problemu wejść w kanał,
uczestnictwo w nich jest tak skonstruowane, by wydobyć to co w nas jest.
Po modlitwie 1 - zdecydowanie zmniejszy się zgiełk energetyczny w nas,
poczujemy spokój. Jak tło wygaśnie to automatycznie mnóstwo rzeczy
już nami tak nie kieruje, już nie ma tych spadków. Pragnienia przez
marzenia, przez fantazjowanie też mogą być zrealizowane. Kiedy
pragnienia są obecne, żyją w nas, to nie ma znaczenia, jeśli je sobie
uświadamiamy, czy przekształciły się w potrzebę, czy je zespoiliśy w
jakiś sposób, to wiemy, że nie gubimy siebie, że to ciągle jest i przy
nadarzającej się okoliczności to się stanie, nie oszukujemy siebie. W
polu marzeń między jawą, a snem znajduje się „pokój” z
pragnieniami, przestrzeń, rzutują na nasze sny, tam się
realizują. Wejdź w to pole, przyjrzyj się swoim pragnieniom i
przeżyj, to co chcesz najpierw w tym świecie.
Potrzeba jest typowo energetyczna i musi zostać zrealizowana,
natomiast pragnienie, które tworzy potrzeby może zostać
spełnione bez fizycznej realizacji.
Dalsza treść warsztatów zostanie uzupełniona
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Rusinowice 19-20 października 2013 :
Gen śmierci - nie mylić z zapisem śmierci. Zapis śmierci gwałtownie
wzrasta kiedy człowiek zaczyna chorować. Jest to jakby potwierdzenie, instrukcja
tego, co się w człowieku zaczyna dziać. Czasem jest tak, że ktoś mówi, że bardzo źle
się czuje, że dzieci się bardzo źle czują, że coś się z ciałem zaczyna dziać, jak
sprawdziliśmy na zapisach, że zapis śmierci organu czy całego ciała nie wzrósł, to
jest to tylko chwilowe, objawy czasem mogą być nieprzyjemne i ludzie się boją.
Natomiast gen śmierci sami tworzymy, nie rodzimy się z nim. To jest
strukturalna formuła, którą nam zostawiono, ktoś podał nam i mówi, zapisuj się.
Gdyby nam jej nie podrzucono, nie zaczęlibyśmy się wykańczać, jest to fortel. Gen
śmierci rozwijamy sami. Gen śmierci fizycznej - np.: alkoholizm, energetycznej to co robimy w myśli, słowie i czynie i jest gen śmierci duchowej.
By rozwinąć temat posługujemy się kursem języka obcego i rozwoju
duchowego. Na kurs językowy chodzimy, by się tego nauczyć. Jak idę na kurs
rozwoju duchowego to jest to samo wtedy, gdy interesuje mnie sam temat kursu.
Jak człowiek się rozwija ma kilka osobowości. Musimy tu dojść do zidentyfikowania,
do czegoś, co Adam wyniósł ze sobą gdy opuścił Eden - to nas zabija. Wtedy zaczął
się rozwijać gen śmierci, przy okazji też gen śmierci duchowej. Poziom wiedzy osoby
X przed przyjściem na kurs rozwoju duchowego -czyli odnalezienia się - spadło,
cofnął się. By to rozwinąć (zrozumieć co się stało) sprawdzamy na jakim poziomie
miał rozwiniętą indywidualność przychodząc na kurs, a na jakim ma teraz.
Indywidualność akcentuje naszą obecność tu i teraz. By to lepiej
zrozumieć zobaczymy jak się indywidualność w Edenie rozwinęła. Był Adam, ale że
był pomnożony, a wszystko to, co o sobie wiedział odnajdywał też w drugim
człowieku, więc nie potrafił wchodzić w radość, bo jak widział kim sam był, to było
trochę nieciekawe. Dlatego wyciągnięto z niego towarzysza, któremu nadano nową
polaryzację, nową wartość. Czyli z istoty, która istniała stworzono drugą, czyli na
obraz i podobieństwo jego, ale w innej formie, powstała w ten sposób kobieta, to ten
sam gen, trochę przerobiony. Dzięki temu mogła powstać radość i kochanie, dzięki
temu zaczął odczuwać to co tam jest poprawnie - czyli dzieło Boże.
W kochaniu wszystko pojmujemy inaczej, chce się żyć, włączona jest
Świadomość. Wtedy się wie wszystko, jest się wtedy w poznaniu, w pełnym
doświadczeniu, nie ma ograniczeń. Prawdopodobnie w Edenie była włączona jaźń,
wtedy się współtworzy, tam jest całość i my jesteśmy elementem całości. Muszą
powstać jakiekolwiek ograniczenia, żeby padło kochanie. Trzeba wycofać radość,
żeby padło połączenie ze światem duchowym. W Edenie, dzięki temu co zrobiono,
Adam czuł, że żyje. To tak jak młodzi ludzie spotykają się, są z ubogich rodzin, ale
się kochają, nie potrzebują pieniędzy, wierzą w to, że im wszystko wyjdzie i taka była
prawda i by im wyszło. W tym stanie mają włączoną piękną świadomość, dzięki
czemu wszystkie przeszkody, które chcieli by pokonać, zostaną pokonane,
podpowiedzi przyjdą, cały czas to halo z góry do nich płynie. Wystarczy tylko
podpowiedzieć: kogo ty bierzesz? jest gruba itd., żeby pojawiły się wątpliwości, żeby
ich skłócić, zasiać zwątpienie, żeby powstały ograniczenia, wtedy jest po życiu
człowieka. Wtedy, kiedy ludzie się kochają, powstaje coś na kształt osobowości.
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Osobowość jest to zbiór opisujący całokształt naszej istoty, jak my
funkcjonujemy w odbiorze świata. Wtedy są info dopływające z zewnątrz i nas
kształtujące i info płynące na zewnątrz nas przedstawiające i kształtujące zewnętrze.
Przy tworzeniu indywidualności leci tylko to, co nam odpowiada, tylko te
ścieżki są tworzone, nie przyjdą info o tym co nas nie interesuje, co nam
nie odpowiada. Od mas idzie do….
Jak to się przejawia w Rzeczywistości. Adam w Edenie, jak był, on był
stwórczy, bez ograniczeń, on wszystko mógł, na wszystko patrzył i podziwiał, to było
Ojca, raj ten stworzył Ojciec, to było piękne, Adam to przyjmował. To był podziw dla
stworzenia. Gdy Adam poczuł, że może wszystko stwarzać, wyszedł stamtąd i zaczął
to tworzyć po swojemu, indywidualnie - czyli poczuł moc stwórczą, ale Bóg tworzył
wszystko - Adam mógł stwarzać tylko część tego, nie mógł tworzyć planet, roślin itd.,
bo był za słaby, więc grzebał się w tym co potrafił nie odczuwając reszty, całego
mechanizmu. Stracił odczucie całości. Mógł tylko tworzyć coś po swojemu.
Człowiek indywidualny: moje mieszkanie, mój telewizor, robię to, robię tamto,
moje auto, jakby sam to wszystko stworzył, nie inni ludzie - indywidualność. Dzięki
pieniądzom - które z resztą zarobił - traktuje to tak, jakby to było dosłownie jego. To
jest w każdym człowieku. Indywidualność to jest: ode mnie na zewnątrz - nie ma
brania od…. Natomiast osobowość jest to cały kod nasz, jesteśmy my cali, piękni,
interferujący z całością itd.
Dlatego jak się rozwijamy, mamy pamięć naszych poprzednich wcieleń: to
czego dokonaliśmy, zapis, osobowość, taki np. my nazywamy indywidualny, ale Góra
ostrzega przed używaniem tego słowa - tak jak medytacja, a modlitwa, to są wg.
Nich zupełnie inne znaczenia, a my to łączymy.
Indywidualność tyczy się poziomu zwierzęcia, a musi to w nas być
zapisane, tak jak mózg i umysł fizyczny i analityczny, bo dzięki temu instynktownie
działałeś i przed zwierzyną uciekałeś. I to ciągle funkcjonuje, bo nie poczulibyśmy
lęku przed np. groźnym zwierzęciem - to jest instynkt, ale instynkt zwierzęcy. Mamy
też instynkt energetyczny, czujesz czy wejść z kimś w układ czy też nie, tylko, że tu
nie ma uczciwości.
My możemy sprawdzić ile mamy osobowości, tych pierwotnych, możemy z
nich nie korzystać, ale one są i ratują nas wtedy, kiedy przychodzi potrzeba,
zagrożenie fizyczne, albo zagrożenie energetyczne. Tu, ten świat to jest zagrożenie
energetyczne. Czyli, w zależności od tego jacy się ukształtowaliśmy, takie mamy
osobowości gdy wchodzi w grę umysł, gdy wchodzi tu w grę system. Możemy to ująć
nawet w psychologii, mówią tu o osobowość: 6 typów, w zależności od autora jak
mówi osobowości, które bazują na różnych potrzebach.
Świat Duchowy inaczej to ujmuje i osobowości są najwyżej trzy: fizyczna,
energetyczna i duchowa. W zależności od tego, co się dzieje włączamy odpowiednią.
Możemy czasami popełnić błąd odczytując kogoś, bo odczytamy tę poprawną
osobowość, włączoną w chwili szczególnej - dobrze żeby była ta energetyczna, a nie
fizyczna. W każdej z nich jest coraz mniej rysu indywidualnego. Kiedy uciekasz przed
zwierzęciem, uciekasz ty - w tej osobowości dzikiej, instynktownej, tam gdzie jesteś
zawarty. To jest jeden wielki indywidualizm. Na poziomie energetycznym jest to już
bardziej rozbudowane i zakamuflowane. Mamy prawo moralne, mamy różnego typu
ograniczenia i takie bzdury systemowe (pierdoły), że to jest poprawne. Np. w
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Finlandii (progr. w TV) jest wysoka kultura samochodowa, jeżdżą wolniej niż mówią
przepisy itd., bo żyją w strachu, ta kultura jest wymuszona strachem, to jest
oszukańczy system. Kolejny absurd, możesz zjechać i zaparkować po stronie tak jak
jedziesz lub parę kilometrów przejechać i zawrócić, by po drugiej stronie zaparkować.
To są absurdy, początek piekła, a co wymyślą w przyszłości? Tu nie ma kultury,
człowiek ciągle to samo zwierzę, osobowość energetyczna. Za granicą też będzie
jechał wolniej, bo na strach zakodowany. Osobowość tu tak się zapisuje jak w
przypadku zwierzęcia. Musisz wykorzystać wszystkie dostępne elementy, by niczym
zwierzę zapanować nad sytuacją.
Przy świadomości, osobowości duchowej wszystko się zmienia, tam jest
całość, tam nagle to wszystko kursuje w jedną i drugą stronę. Nagle, przy rozwoju
tej osobowości, pojawia się to, co jest - a Eden jest w nas zapisany - pojawia się na
powrót Adam, który podziwia to, co Ojciec stworzył. Ten Adam, albo ten człowiek,
który budzi się na poziomie Adama czuje geniusz tych ludzi, którzy to stworzyli,
radochę ma z tego, że jego bracia wpadli na ten pomysł - co prawda musi drzwi do
domu ryglować przed łobuzami, którzy żyją w strachu, w indywidualności, ale się
cieszy, czuje tych artystów, projektantów. Tam nie ma krytyki, jest zachwyt nad
pięknem, na tworzeniem, stwarzaniem, kreacją. Nie ma tu indywidualizmu, tu
jest: „jestem we wszystkim” - poziom duchowy. To musi być w nas zapisane, że
jestem zwierzęciem, czyli jestem indywidualny.
W świecie energetycznym trochę to inaczej wygląda, zwłaszcza, że ludzie
żyją tam normami, przepisami i wierzą, że tak powinno być. Nie ma otwarcia
duchowego, bo nie widzą. Jest silna intensywność myśli. Jak wchodzisz w
obserwację, a jesteś indywidualny, energetyczny, to cały czas musisz myśleć, bo
musisz się chronić, musisz mieć analizę danej sytuacji. Umysł cały czas
weryfikuje wszystkie dane i ustawia się w Rzeczywistości energetycznej. Widzisz
ludzi przez pryzmat tego, co było. Do końca życia, reagujesz po staremu, masz
chory zapis. Natomiast przy obserwacji nagle patrzysz, że są ludzie, masz
świadomość tego, że są zmienni, nie żyjesz tym co było. Jest mniej myśli, ich
intensywność jest mniejsza, nasycenie energią tych myśli jest do 9-ciu razy mniejsze.
Jezus patrzył na ludzi jak na istoty, jak na swoich braci, którzy wzrastają. Kiedy
znikną te myśli, widzisz obrazy, bez interpretacji i nagle jesteś czysty, nagle świat
zaczyna zupełnie inaczej wyglądać. Obraz do ciebie przemawia w zupełnie inny
sposób. Zaczynasz dostrzegać prostotę złożoności, po prostu jest. Pojawia się nawet,
jak w filmach 3D, widzenie, wszystko jest jakby za szybą, wszystko widzisz inaczej,
włącza się obserwacja.
Rys indywidualny doprowadza do tego, że wszystkim co kupujemy, to się
chwalimy (zobacz jaka marka), to jest moje, zabieram innym kreację, to, że oni to
stworzyli, odbieram im nagrodę. A przecież ja tylko kupiłem to, co inny wytworzył. To
jest chore. Kiedy się rozwija osobowość, kiedy nie ma indywidualizmu jest zupełnie
inaczej, podziwiam to, co jest. W rozwoju duchowym odkrywamy to przez
lekceważenie, może też być i poziom pogardy, bo lekceważenie ma różne poziomy.
Jak kocham nie muszę udowadniać, ale jak to jest kochanie indywidualne
czyli egoistyczne - bo muszę z tego coś mieć – to jak druga strona odchodzi, to we
mnie kochanie padło, to muszę przejść w nienawiść, żeby podtrzymywać cały czas
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poziom jedności z drugim człowiekiem. Po tym poznajemy czy to było indywidualne,
egoistyczne, czy też nie. Jak kochanie jest we mnie, to jak ktoś odejdzie, to jak
źle robię, to ja to rozumiem, ale jak widzę, że temu komuś jest lepiej niż było ze
mną, to bardzo dobrze. Skoro kochałem, to bym nie odpuścił, żeby o kogoś dbać, bo
trzeba wszystko z siebie dać.
Tworzy się osobowość, piękny wzór w przestrzeni. Lekceważenie doprowadza
do tego, iż lekceważymy tego, kto mówi, tych z którymi na kursie jesteśmy,
odbieramy im prawa do ich obecności. Nasza obecność jest przez indywidualność
akceptowana, a nie ich. Dlatego pierwszym krokiem, który tu trzeba zrobić to
pokochać siebie, żeby nie lekceważyć. Dzięki temu zaczynamy później odnajdywać
się w osobowości duchowej, gdzie inni są w pełni przez nas odczuwani jako Dzieci
Boże, to jest coś wspaniałego. Jak wiem - bo wszedłem w doświadczenie - że to jest
Dziecko Boże, to jak ja mogę skrzywdzić je w myśli, słowie i czynie? W myśli, nikt nie
będzie widział - ale Bóg będzie widział - to mi uszy oberwą, ale to nie o karę chodzi,
tylko: jak ja mogę skrzywdzić Dziecko Boże? to jest niedopuszczalne. Kochanie, do …
itd. ustawia mnie w przestrzeni energetycznej, dzięki czemu wchodzę w obserwację,
w przestrzeń duchową, a tu jest tylko Dziecko Boże, tutaj nie ma osoby zagubionej, z
którą coś tam się robiło w przestrzeni energetycznej i jak się ją postrzegało, to
widziało się wszystko to, co zrobiła, a tu jest Dziecko Boże i jako Dziecko Boże ma
prawo do popełniania błędów tak samo jak i my. Jak odczujesz chociaż raz, że to jest
Dziecko Boże, to na zawsze.
Żeby nie odkryć Dziecka Bożego, żeby przestrzeń duchowa, osobowość
duchowa się nie włączyła, stosuje się różne środki: nie wierzy się w Boga - to
podstawa - bo jak byś wierzył w Boga to trzeba się zmieniać i nie wierzy się w
pochodzenie drugiego człowieka, bo jak by się w to uwierzyło. A w tych scenach jak
cię obudzą, to jak wyjdziesz z nich to czym będziesz? Osobowość duchowa,
energetyczna czy instynkt? Jeszcze zabijesz tych co cię do modlitwy wsadzili, to
wszystko zależy jaka osobowość dominuje, w której się wyrażamy.
No to musi się pojawić wtedy lekceważenie drugiego człowieka, a więc do tych co są
i do tych, co do tego doprowadzają - czyli Zbyszek. U tej osoby to, co było już
duchowo obudzone, poszło w dół, cofnął się w rozwoju, bo im więcej wiemy, tym
jest gorzej - poza tym jak coś silniej oddziałuje to spychamy to, indywidualność
jeszcze bardziej się rozwinęła, co będzie widać po lekceważeniu drugiego człowieka.
Sprawdzamy:
lekceważenie człowieka przed przyjściem na warsztaty i teraz.
Indywidualność całości nazywamy prawdziwym egoizmem.
Jak zaczynamy coś nowego, budowanie osobowości duchowej to jest nam ciężko, nie
wychodzi to nam. A przecież mamy skalę podstawową i scenę w jaki sposób obudzić
w sobie Adama bez ciężkiej pracy nad sobą. Jezus to puentował: czystość w myśli,
słowie i czynie i paroma innymi rzeczami, ale niewiele z tego zostało. U Buddy też to
zniekształcono, bo to, co jest to tylko podpowiedź co do finału, który doprowadza do
tego, żeby się we wszystkim odnaleźć. To doprowadza do tego, że nie ma
oświeconych.
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Mamy tak - jak człowiek się rozwija mamy układ tych sił, inaczej te siły biegną
w człowieku, a inaczej schodzą, bo Bóg, który stworzył Poza-Rzeczywistość w tej
Rzeczywistości przejawia się jako swoje pasmo, jako Bóg-Twórca. On Rzeczywistość
całą tworzył. Ile w Bogu z Poza-Rzeczywistości jest Rzeczywistości to my się nie
dowiemy dopóki się tam nie znajdziemy. Co widzisz, co słyszysz, co zapisałeś, tylko w
tym kontekście, albo korzystając z tej bazy danych - możesz się w całości odnaleźć.
My idziemy inaczej czyli jest tak: rozwój - czyli najpierw panujemy nad ciałem,
musimy się odnaleźć w przestrzeni fizycznej, bo tylko mając ciało fizyczne czyli
dysponując wielkim zagęszczeniem możemy utrzymać w ryzach energie. A energia
steruje myśleniem, myśli to pakieciki info przenoszone w polach
energetycznych i emocje i inne rzeczy - to są energie.
Gdybyśmy byli duszą, jesteśmy wtedy energią, nie jesteśmy w stanie się temu
oprzeć. Tu, jako dusza ma zagęszczenie 70%, a myśli i emocje ma od 90-100 % czyli
gdybyśmy nie mieli ciała fizycznego i powiedzieli sobie: już nie chcę tutaj wracać,
chcę być tylko czystą duszą - to emocje i myśli by nami zawładnęły, bo to są jak
istnienie: czyli wszedłby w złość albo co innego - może być też pozytywna jakaś
emocja, zadowolenie z czegoś wynikające - i nie umiałby tego opanować, to by nim
rządziło. Połową ludzi to rządzi. Jak zaczynamy dorastać i pierwszy raz uruchamiają
się emocje związane z namiętnością - to czy ty jesteś w domu, czy w szkole, to tylko
myślisz o tym partnerze. To można sobie wyobrazić jak to wygląda po stokroć
potężniejsze, kiedy nie ma ściśnięcia tych energii przez ciało fizyczne. Tego się tu
uczymy, panowania nad energiami: czyli nad myśleniem i emocjami - w
skrócie mówiąc i nas pewną strukturą energetyczną duszy. Cisza w człowieku
powstaje, doskonałość, kiedy tu sobie sprawdzamy, czy panujemy już nad energiami
i myślami. Wtedy zaczyna się dopiero rozwój duchowy, czyli w pełni możemy być
duchowi. Oczywiście w chwilach szczególnych, choć nie panujemy nad myślami i
emocjami np. w modlitwie możemy wejść w tamte stany i tu czujemy i widzimy co
trzeba zrobić, by po otwarciu oczu to zastosować. Ale wtedy, z tej cząstki osobowości
duchowej nie zostaje nam nic, znowu jest osobowość energetyczna, wracamy do
siebie. Wtedy musimy dokonać wyboru: albo idę w kierunku duchowym, albo to co tu
jest teraz, jest silne i chcę, by to zostało. Od indywidualności, od mocy tego egoizmu
w nas to zależy, jak to jest nasycone. Po śmierci ciała fizycznego, jak już panujemy
nad emocjami uczymy się być nimi, nie mamy wtedy ciała, jesteśmy takimi dziwnymi
stanami - tam tym jesteśmy i komunikujemy się z innymi, doświadczamy. Później
dopiero, kiedy to wszystko jest pięknie zebrane i już nam nie przeszkadza, zaczynają
się stany duchowe. Tam znika wszystko. Tam nie ma nawet energii i wtedy, kiedy
jesteśmy obudzeni w Duchu Całości, możemy komunikować się z Bogiem. Ale teraz w
ciele jak byśmy mieli przerobić to wszystko?
Bóg-Twórca powołał Arlonów czyli swoje cząstki. Arlonowie budowali
wszystko i tworzyli wszystko, dzięki temu został przygotowany kosmos, czyli
multiwersum ze swoimi światami, gdzie obudzili się Stwórcy czyli prawdziwi ludzie,
którzy przeszli już swoje szkolenie i dzięki temu stworzono wszechświaty. To my jak
się rozwijamy - byśmy musieli rozwinąć się tu mając ciało fizyczne, w doskonałości
energetycznej, duchowej, stwórczej, Arlonowej, Boga-Twórcy itd., a przecież jest
Duch Św. co to wszystko wypełnia - nie starczyło by czasu. Ale jest dziwna rzecz,
PraOjciec czyli najwyższa nasza Duchowa cząstka, wynikająca z osobowości
duchowej, ta czerń z białym punkcikiem, natomiast Duch Św., który wszystko
wypełnia to jest w przenośni, biel z malutkim punkcikiem, czyli nami w środku, czyli
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pewna niedoskonałość, ale kiedy my pracujemy nad sobą i w Duchu sięgając po ciało
Ducha Całości, czyli odnajdując się na poziomie Praojca, łączymy się całkowicie z
Duchem Świętym - jesteśmy wszystkością, wypełniamy wszystkość choćby
świadomie, bo obecnościowo czujemy, bo przez połączenie Chrystusa z Duchem Św.
już jesteśmy w całości zapisani i wtedy mamy pierwszy raz styczność z
PozaRzeczywistością - czyli z Bogiem. Omijamy to wszystko i wtedy dopiero widzimy,
patrzymy jak funkcjonuje Eden, w tłumaczeniu dla nas, bo Eden nie istnieje jako
forma z drzewami itd., - to jest świat duchowy.
Ale jest coś jeszcze piękniejszego tylko nam nieznanego, dlatego to jest
tłumaczenie. Tak samo jak miłość jest fantastyczna, ale co my o niej wiemy, skoro
jesteśmy w stanie doświadczyć tylko kochania? Na skali między 9-10 jest pierwsza
powłoka miłości, ale my nie jesteśmy zdolni do miłości. Niemniej jak na maksa
kochamy i miłość jest uruchamiana już w pasmach duchowych, to my tu - bo tu jest
scentrowana obecność i świadomość, odczuwamy to kochanie jako zatracające,
piękne, kreatywne, nas w tym świecie odnajdujące, i odnajdujące nas w drugim
człowieku i w całości. Tzw. Eden i tak istnieje, Raj istnieje tylko ma nieco inną formę
i to jest nam przekazywane. Więc w chwili szczególnej, dzięki otwartości serca, kiedy
drugi człowiek jest Dzieckiem Bożym, naszym bratem full odczutym, sąsiadującym
paluszkiem w Nadduszy - bo to jest jedno ciało i nie ma ograniczeń - wtedy dopiero
przychodzą te sceny i te doświadczenia i nas zmieniają. Otwieramy oczy, a umysł
mówi: nie pozwolę na to, musi być jak było, chcesz to stracić (samochody itd.), a Oni
mówią: przecież ty nie tracisz, przecież ty wchodzisz we wszystko i wszystko
odnajdziesz - więc nagle ten indywidualny umysł, podrzuca: i patrz, będziesz
biedakiem itd. Ty w tym wszystkim nie wiesz o co chodzi, nie wiesz dopóki nie
wejdziesz w modlitwę i nie poznasz naprawdę tamtego świata, nie wejdziesz w
zrozumienie. Ale umysł będzie kombinował cały czas, żeby do tego zrozumienia nie
doprowadzić, żebyś nawet w modlitwie był nie osobowo, ale jako indywidualność.
Dlatego to lekceważenie - ponieważ tutaj nie znika, jest cudownym motorem
utrzymującym kontrolę umysłu nad nimi i naszą indywidualnością.
U osoby X ugruntowały się pewne rzeczy: osobowość energetyczna wzrosła o
1% - a to nie powinno mieć miejsca, osobowość fizyczna - bez zmian.
Dlatego trzeba pewne rzeczy zweryfikować czyli zaryzykować eksperyment.
Eksperyment dopuszcza umysł, nie może zaprzeczyć eksperymentowi.
Eksperymentowaliśmy z jedną pracą, drugą, z jednym autem, z drugim, jest zapis,
trzeba wykorzystać umysł przeciw niemu samemu, żeby nami nie rządził, czyli
mówimy, umyśle doprowadzimy do doświadczenia i wtedy zobaczymy co jest, on
musi się zabrać, musi doprowadzić do eksperymentu. Wtedy, w czasie modlitwy
trzeba wchodzić w te stany, dzięki czemu pojmujemy jak coś jest i doświadczamy
tego przekraczając próg tego pojmowania. Tyle tylko, że jak jest indywidualność
nacechowana i umysł nami rządzi, on nie dopuści, by człowiek eksperymentował,
trzeba być upartym czyli trzeba podjąć decyzję. Najpierw zastanawiamy się nad
tym, czy wybór jest słuszny, jak dokonujemy wyboru, pieczętujemy go
decyzją, to jest słowo - a jesteśmy tyle warci ile nasze słowo.
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Osoba X w ogóle nie trenuje modlitw, gdyby wchodził, to do poziomu
energetycznego, ale nie ma przestrzeni duchowej, umysł trzymałby go w astralu w
10% - co nie jest źle, bo umysł potrafi trzymać całkowicie. Jest tu potencjał, ale cały
czas zastawiona pułapka.
Po lekceważeniu możemy poznać indywidualną potrzebę człowieka, trzeba z
tym walczyć, musi się to zwalczyć, musi być szacunek. Bez szacunku, bez
zrozumienia, że drugi jest Dzieckiem Bożym - a skoro ty dostrzegłeś to, to mu
pomóż. Jak ktoś przyjdzie po jałmużnę wykop go mówiąc zdechnij, albo się naucz, bo
jałmużny nie dostaniesz. Ale to trzeba wiedzieć czy dobrze robisz, bo może ten ktoś
nie jest w stanie pracować. Od tego jest oczywiście system, ale go zastąpiono
fundacjami, z których można nieźle żyć.
Przekaz:
„W Edenie stworzono z żebra różnorodność ludzką, by Adam poczuł
kochanie i by odnalazł się w jedności poprzez współtworzenie, by poznał prawo
stwórcze (my poznajemy prawo stwórcze na poziomie ludzkim, niemniej czujemy, ze
możemy stwarzać, czyli promieniować. W indywidualności żyjemy iluzją tego co
możemy) lecz biorąc coś np. jabłko, to jest idea, nadał temu rys indywidualności.
Było jego i służyło podziwianiu go. Zaczął od lekceważenia Boga i wszedł na Drzewo
Poznania Dobrego i Złego, by udowodnić Bogu, że jest Mu równy. (To tak jak my w
indywidualności zawsze będziemy chcieli - bo tu jest inny świat - udowodnić innym,
że jesteśmy lepsi od innych. W czym? lekceważeniu go, wywyższaniu się ponad
innych?). Dzięki lekceważeniu mógł stracić do Ojca szacunek i wiarę w Jego
możliwości rozbudowując moc własną i własną kreację. Rozwijając lekceważenie
na kursie rozwoju duchowego hołubimy kościół i ezoterykę, które są nastawione na
budowanie indywidualności jednostek ustawionych w szeregu” (belka, gwiazdka na
pagonie, jestem kapitanem, majorem itd., jestem lepszy), gdzie akcentuje się ich
wielkość o ile są one podporządkowane”, (a to jest czysty nonsens, taka jest
indywidualność, co chcesz akcentować – słabość?, bo nie stać cię na to, by obudzić
miłość do reszty ludzi i szacunek). Kazali o tym powiedzieć, bo to zatrzymuje
wchodzenie w modlitwę, w domu nie potrafią ludzie wejść w modlitwę. To wszystko
co się dzieje, dzieje się na poziomie umysłu (poz 3-5), bo nie przerabia się tego co
już jest w modlitwach zawarte. Wystarczy przerobić parę modlitw, to
pokochanie, wybaczenie, by stał się cud panowania nad energiami, dzięki
czemu na stałe można sobie otworzyć pasma duchowe, wejść w
obserwację i nie myśleć. Te nasze myśli to jest indywidualność, one się
przydają, ale nie trzeba myśleć, kiedy przyjdzie czas to się włączy, a
podpowiedź świata duchowego jest jeszcze pełniejsza. Czyli to, co musimy
zrobić na początku, to zrozumienie, że jesteśmy fizyczni i mamy taką osobowość,
jesteśmy energetyczni i mamy taką osobowość i, że może zbudowaliśmy albo i nie,
osobowość duchową. A jak nie, to z Edenu przyszliśmy, jesteśmy Dziećmi Bożymi i
możemy tam wejść w chwili szczególnej i zobaczyć jacy naprawdę jesteśmy. Tylko,
że tamten wymiar i tak zostanie sprowadzony do ziemskiej otoczki. Jak wejdziemy do
Edenu - a są te modlitwy, jak tam jest itd., - to się budzisz i to w ciebie wchodzi.
Pytanie tylko, czy jak wyjdziesz, to będziesz chciał to zastosować?
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To dokonać jakiegoś wyboru, porozmawiać z umysłem, poeksperymentować i
wchodzić tam (wybór – podejmujesz decyzję, eksperyment to doświadczenie,
czyli wiesz o co chodzi i jesteś doświadczeniem, eksperyment duchowy kiedy
szanujemy drugiego człowieka i pomagamy mu się w tym odnaleźć, ale w każdym
przypadku wiemy czym jest bycie z drugim człowiekiem).
Jak włączają się osobowości w przypadku osoby X:
fizyczna osobowość 10 % włączona jest cały czas,
energetyczna z fizyczną 80 % i odloty kiedy na krótko włącza się
osobowość duchowa.
Człowieka sprawdzamy pod kątem tego, jak średnio funkcjonuje.
Koszmarem są gry komputerowe i filmy akcentujące indywidualność. Jak nie
odczuwasz jedności z drugim człowiekiem, to ciągnie cię do oglądania jak jeden
krzywdzi drugiego, to jest chore, to co się dzieje jest chore, pokazuje się jedno
wielkie bandyctwo (czołgi itd.), jeden totalny horror, za który płacimy (abonament),
płacimy też za reklamy, których nie chcemy, za ogłupianie nas. Nasi bracia i siostry,
złamani przez system wykorzystują innych po to, by dojść do władzy i innych
ograniczać. W przyszłości zniknie własność indywidualna. Nowi ludzie już się rodzą,
to o czym mówimy mają w jednym paluszku, oni czują, wiedzą, nie muszą słuchać
tego co my poznajemy (co Zbyszek mówi), to jest tylko naprowadzenie na to, jak
wejść w czysty kontakt duchowy, żeby było lepiej. Dla nich to co poznawaliśmy jest
normą. Jak przyjdą nowi i udźwigną całe społeczeństwo, wtedy takie koślawce jak
my, będą się mogły rodzić w małej ilości, oni będą podejmować ryzyko ich
wychowania. W ten sposób będzie się pomagać innym odzyskiwać się, wzmacniać
energetycznie, bo dusza inaczej pada.
W osobie X najbardziej dominuje osobowość energetyczna, w EJ od 0 do 1, w
EP 8-9, totalny egoizm. Przy odczycie bez iluzji można też wychwycić górne rejestry
osoby, to co w niej jest najszlachetniejsze ot tu, w EJ 5-6, a w EP – 0,5, ale nie chce
z tego korzystać ( to w chwilach szczególnych ). Ogólnie stracił 3%, to nie jest dużo,
ale gdyby to dalej leciało, to stracić by mógł do 10 % siebie w stosunku do tego
jakim się przyszło.
A ponieważ już wiemy, że są osobowości, że trzeba powoli zabijać
indywidualność, czyli przestać z niej korzystać, choć ona jest piękna, bo jak przyjdzie
czas wojny, rozpadu to wtedy ta indywidualność może mieć znaczenie, byle tylko
świadomość ją miała pod sobą, tak jak jaźń, przez świadomość, umysł pod sobą. W
modlitwach też pokazali, że umysł czeka na obudzonego człowieka, bo on musi się
zajmować mnóstwem rzeczy (bzdurnych). Umysł jest przeciążony, zmęczony, ma
wewnętrzną depresję, wtedy stosuje schemat, moralność, system ze swoją całą
oprawą jest dla niego wspierającym, on się tym ratuje (to jak człowiek w depresji,
który już ma dosyć życia, już nie umie sobie poradzić, to, lepsze to co jest, niż
zmiana - to mniejsze zło ).
Tu umysł korzysta z moralności w 50%, jest przeciążony, jest zmęczony, jest
za dużo myśli: 3000 - nie ma tu obłędu, ale nie ma też ciszy. Intensywność myśli
jest niemal 100% (u Jezusa 1%). Jakby włączyć tu obserwację zostałoby 30%. Nie
przeciążać umysłu, bo głupieje i jest gorzej, jak przychodzi sytuacja stresowa to on
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nie wyrabia, przepala się i wtedy nie kontroluje ani myśli ani emocji, on, bo tak
naprawdę on jest dzielny, ale nasza osobowość, to jacy jesteśmy, w jakiś sposób
narzuca my sposób funkcjonowania.
Wtedy, kiedy wchodzimy w rozwój duchowy i jest kochanie i wybaczenie,
umysł od razu staje się wolny, przynajmniej na tym poziomie, na którym sobie radzi.
On nie wchodzi w konflikt z drugim człowiekiem, bo jak kocham to rozumiem to
wszystko, jak wybaczyłem to ja nie mam problemu z nim (za to, że mnie podpalił i
tak poniesie konsekwencje - nie w tym świecie, bo go nie złapali, to po śmierci. Za
życia też, to wiąże energię - inaczej Sprawiedliwość Boża, by nie istniała).
Ludzie wierzą w spowiedź itd., dlatego nie wierzą w Boga tylko w
kościół, który zapewnia systemowe wsparcie dla umysłu, nie muszą nad
sobą pracować, bo gdyby podjęli pracę nad sobą, zaczęli weryfikować to,
co powinno być, a co jest, umysł by się spalił. Dlatego nie są w stanie bez
pokochania i wybaczenia zluzować umysłu - on ich trzyma. Kościół im
zapewnia coś, co odciąża umysł i im jest łatwiej. Czyli jak idzie do kościoła, po
wyjściu czuje umysłową ulgę, uważa, że nie ma grzechów, jest wolny, luźny - a to
umysł jest luźny.
Koniec
Sprawdzać sobie osobowości, żeby błędów nie popełniać. Dlatego
mamy skalę „Jezioro umysłowej świadomości, walka człowieka z istotą zawartą w
nim samym”, to jest po to, żeby wiedzieć jak umysł funkcjonuje. Jak on jest
przeciążony, poniżej piramidy, to jest dramat, a świadomość duchowa włącza się
przy 70-ciu, to jest ważne, dzięki temu potrafimy funkcjonować.
Musimy się nauczyć wchodzenia w modlitwy. Teraz wiemy czemu
indywidualność, czemu umysł nas trzymają: jak są nieprzepracowane
rzeczy nie możemy wejść w modlitwę. W grupie jest łatwiej, ale jak jesteśmy w
domu, nie w chodzimy w poziomy duchowe, nie ma nauki, nie ma scen. Modlitwy
zawarte na stronie, te do przerobienia, ze scenami są budujące. Góra powiedziała, że
mają taki ładunek, że bez problemu wchodzi się w Strumień, tylko trzeba to robić.
Gen duchowej śmierci budujemy sami, plan destrukcyjny, on wpływa na
innych. To jest tak samo jak chcemy zdrowieć, to budujemy gen zdrowia, dzięki
czemu powoli rzeczywistość, poprzez przemiany w nas zachodzące,
przeprogramowujemy całą nasza istotę, ustawiamy, inaczej i zaczynamy być inni
(tylko czasu mamy mało ).
Jest to gen energetycznej śmierci (tu funkcjonuje w 20 %). Przy genie
duchowej śmierci mogiłą jest 70%, po przekroczeniu tego człowiek w zasadzie już
nie jest w stanie nad sobą pracować, żyje w iluzji itd.
My pracując nad sobą sprawiamy, że ten gen niknie. Gdyby to była wartość
trwała, zawarta w DNA nie przez nas tworzona, to wtedy można by było wykasować,
ale to są zapisy czyli coś, co już programowo funkcjonuje jak np. w przypadku
choroby jak klątwa czy coś ograniczającego, to są zapisy śmierci duchowej, fizycznej
czy energetycznej, natomiast to gen należy tylko do nas i my sami za niego
odpowiadamy. Pułapka systemowa jest taka, że sami wpędzamy się do grobu
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fizycznie, energetycznie i duchowo. Musimy, bez otwierania wspólnego kanału
wchodzić w modlitwy. Bez tego nie ma budzenia się duchowego, a skoro nie wiesz co
to znaczy być duchowym, to jak możesz tego naprawdę chcieć, żyje się iluzją
duchowości.
Wchodzenie w modlitwę to przypomnienie sobie stanów z Edenu,
stanów Adamowych, to kim naprawdę byliśmy. Nie trzeba nad sobą pracować, by
tam się właściwie odnaleźć, ale to musi być Eden, od 9-tki zaczyna się przestrzeń
duchowa, ale w doświadczeniu jest poziom 11-sty i włączają się emocje
kontrolowane przez Jaźń - czyli poziom 2 i siła prowadząca od 14-15
czasem 16-stka. Wtedy wiemy, że wszyscy Wielcy już na nas działają. Wtedy, jak
jesteśmy w Edenie, to przypominamy sobie część tego co i tak jest w nas zapisane.
Nie ma żadnego znaczenia, którym pokoleniem Adama jesteśmy, ciągle mamy gen
duchowy, ten wielki gen w nim zawarty, ważne, by go nie zabijać, żeby go nie
niszczyć. Czyli poprzez złączenie się Chrystusa z Duchem Św., wtedy kiedy jesteśmy
w całości czyli samoświadomi i samoobecni wszędzie, możemy przekroczyć te progi,
pokazuje to skala nr 10.
Wtedy, kiedy jestem we wszystkim, bo nie mam ograniczeń, ograniczenia nie
pozwalają obudzić się duchowo, czyli wejść w modlitwę na wysokim poziomie, na
szczęście jak jesteśmy razem, korzystamy z tego kanału, który jest wspólnie otwarty
czyli coś, co w kimś nie było, jest wypełnione przez to, że ktoś to miał
przepracowane. To tak jak byśmy puzzle układali, ten ma te pasemka, inny inne,
razem pień powstał czyli Drzewo Życia i patrzymy co tam było, korzeniami my
jesteśmy, korona jest w Edenie. To jest cały czas kanał duchowy, którym schodzą
info jak tam to u góry jest. Wtedy jak będzie się w tym doświadczeniu modlitewnym,
to zastosować to potem w życiu.
Są tu 3 osoby, które odnajdują się w tym co i jak w nich jest, akcentują tę
cudowność w sobie, natomiast nikt nie postrzega tego co mówią. Czyli jak pokażą ci
coś, np. szanuj drugiego człowieka i masz tę scenę cały czas utrzymywać, nie ma
nikogo, kto nad tę sceną pracuje. Te 3 osoby wykorzystują to do tego, to co fajnego
już w nich jest utrzymać, ale nie poprawić. Wtedy rozwoju duchowego, bez modlitwy,
bez scen, nie ma nic.
Wspólna modlitwa jest wielce pomocna, choć to przychodzi stamtąd, jest
dokładnie takie samo, czyli wspólne oznacza tylko ułatwienie wejścia w obszary
duchowe i nic więcej. Trzeba chcieć coś przerobić , szczere intencje - nie ma , to nie
będzie modlitwy. U nas intensywność szczerych intencji to 30 % (średnia).
Zbyszek : walczyłem z umysłem parę lat zanim go przekonałem, przez akceptację, on
teraz służy. Cały czas siadali na koncepcji Boga: uważaj, bo może być iluzją itd.
A Oni powiedzieli: jeśli my jesteśmy wytworem twojej wyobraźni, tzn. z czymś się
komunikujesz, inni się z tym komunikują, odbierają przekazy, a więc to coś istnieje.
Możesz założyć po naukowemu - skoro umysł tego nie chce - że to jest jakieś
wspólne pole psychiczne, więc jak ktoś się tam włącza i posługuje umysłem, tzn., że
ma wpływ na pewną Rzeczywistość. Uznaj więc to po swojemu, pozwól umysłowi na
ten eksperyment, a skoro tak, tzn., że są ludzie, którzy potrafią jednostkowe pole
psychiczne tak ustawić w ogólnym polu psychicznym, że mają wpływ na
Rzeczywistość: na chodzenie po wodzie, uzdrawianie itd. Załóż jedno, że chcesz, to
robisz bez względu na to czy to Bóg, czy to twoje pole psychiczne i umysł spasował.
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Otworzyły się drzwi do eksperymentu, znikły wszystkie pytania. Od tamtego
czasu się skończyło - 8-9 lat temu - nagle nie było zaburzania: a czy Bóg istnieje?
itd., choć człowiek wie…. ale takie podszepty - a musisz być pewien. Także w
modlitwie, jak będziecie mieć z czymś problemy to proście o własną
podpowiedź, o coś co jest do was dopasowane, żeby złamać, pamiętać o
tym. Wszystko to musi cechować się prawdziwym, wolnym wyborem, gorące
pragnienie, czyste intencje, kierunkowe.
Od nas zależy czy to jest w PTP: konkurencji, niszczenia ludzi czy w PWW:
współtworzenia, odczucia jedności. Czyste zakładają konkretne, nie łamane, nie
cofane. To jak z naszymi celami życiowymi, to jest walka z samym sobą, później
będziemy walczyć o przestrzeń, o innych ludzi, w tej chwili walczymy o samych
siebie. To jak wykorzystanie ciała egzystencjalnego do tworzenia struktur w
przestrzeni. Jak podejmujemy wybór, jak przekroczyliśmy je i
przypieczętujemy decyzją, wszystko poprawnie leci. Decyzja jest dla nas.
Dopóki jesteśmy w obszarze wyboru, szukamy rozwiązań, nie wiemy, nie jesteśmy
pewni i to ok. Jak jesteś przekonany, niech leci w tym kierunku. Chwila wątpienia
może mieć decydujące znaczenie, bo wszystko zależy od intensywności myśli, chwila
zwątpienia może spowodować, że coś nie zajdzie, a czasami cały tydzień możemy
wątpić i wszystko i tak się utrzymuje, bo już coś zostało zbudowane, nie ma
konkurencji. Na jednym placu kilka osób może chcieć zbudować dom i od ciśnienia
zależy, jak jest konkurencja to walczysz, przy współtworzeniu budujecie
wielopiętrowy, jest zupełnie co innego (każdy ma swoje piętro), na razie jest
konkurencja i ciśnienie się liczy. Np. ten, kto podpisuje dokumenty, żeby komuś
dać licencję na zbudowanie tego domu jest po umowie z nami, już wszystko
uzgodnione, a my w tym czasie – nic, nie chcę mieć, a on podejmuje decyzję czy dać
komuś innemu czy nam, a my nie chcemy i on czuje, że my nie będziemy budować,
podpisuje komuś innemu. W ten sposób człowiek średnio traci 60-70% różnych
rzeczy w życiu. Na szczęście nie wie co stracił, bo to nie zaistniało.
To samo jest z wyborem naszej ścieżki duchowej (a jaka korzyść - bo
umysł chce tylko korzyści). Korzyść jest prosta, jak jesteś mocny, życie ci
wychodzi, finanse i zawsze będzie ci szło to, co będziesz chciał. Na razie
chcę energetycznie, budzę się duchowo, ale zawsze chcę tego co jak chcę czyli jak
jesteś doskonalszy, to jest lepiej, tu jest klucz. Można podpowiedzieć, obserwuj,
czekaj, będzie to co będziesz chcieć. Założyć, w ten sposób umysł można oszukać, że
na pewno będziemy chcieć to, co będziemy chcieć i do tego dążyć, do czego
będziemy chcieli dążyć, umysł będzie uczestniczył w procesie. Moc sprawczą my
uruchamiamy (a my chcemy - nie chcemy itd.). Poza tym z mocy sprawczej trzeba
nauczyć się korzystać (tak samo jak z ręki fizycznej), niezłomność, niezachwianie
są podstawą tego wszystkiego. A wchodzenie w modlitwę, kiedy
podporządkowujemy umysł sobie - tu są chyba największe wątpliwości, mała chwila i
już może się nam nie chcieć. Wchodzę w modlitwę o tym zapominam (bo cię uduszę
itd.). Dlatego czas ugruntowania tu jest potrzebny.
Jak wchodzimy w modlitwę i z niej wychodzimy sprawdzić czy na pewno tam
byliśmy. W niższe poziomy będzie można wchodzić w przyszłości. Jeśli Góra nas
będzie czegoś uczyć, w niższych poziomach pokazać, wtedy jak wejdziemy tutaj i tak
pod ich auspicjami schodzimy niżej, jest obrona. Wchodzimy tylko w poziomy
duchowe. Kto kieruje się indywidualnością, nie chce nad sobą pracować, ale
indywidualność chce Boga, ukrytego w Złotej Arce Przymierza.
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Wchodzimy w modlitwę, ale to nie jest modlitwa kierunkowa, gdzie
wszystkim nam przekazują jakąś info, tylko wchodzimy w kanał i idziemy własnymi
ścieżkami, obowiązkowa jest kartka i długopis, co mówią, zaraz zapisać, bo
musi się to zrobić.
Tam jest szkoła, korytarz w Świątyni Serca, bo bez względu na to gdzie
będziemy, na jakich planetach, w jakich światach, wszystko idzie przez tamte drzwi.
Pamiętać, że jak fantazjujemy, czyli wchodzimy w czysty umysł, piękną medytację,
spotykamy się z tymi siłami naszymi średnimi to jest fałszywe oświecenie, człowiek
się tu zatrzymuje, bo przeżywa przygody (Jezus i Budda o tym mówili) tak samo jak
w świecie duchowym, ale to jest fałszywe oświecenie.
Modlitwa 1 – skrót :
Idą nasze energie, obejmują ciało. Stoi Jezus i pokazuje miasto na dole w
którym mieliśmy uzdrawianie ludzi - symbol planety Ziemia, do którego Jezus nie
mógł zejść, bo nikt Go nie widział, nie słyszał. On mnoży się i do każdego z nas idzie
i będziemy z Nim rozmawiać. Ma przy każdym z nas karty, będzie podpowiadał
odnośnie przeznaczenia, co powinniśmy zrobić. Kilka osób podniosło do góry ręce,
były białe, ale miały też biały sznur i to rozrywały - czyli mamy zerwać też duchowe
kajdany. Ręce białe gotowe do uzdrawiań i innych rzeczy. Nie sądzimy, że jedno z
drugim nie jest powiązane, że nasze budzenie ma przeczyć życiu czy je utrudniać odwrotnie. Tu wszystko pozostaje jak było, będziemy się uszlachetniać - czyli jeszcze
lepiej się odnajdywać, a przy okazji zrozumiemy, że powstaliśmy ze Światła i
będziemy chcieli z tego korzystać. Powstaniemy duchowi i z tego nie zrezygnujemy,
przy okazji harmonizując wszystko w rodzinie, ułatwimy sobie tę robotę.
Zaufajmy temu co Bóg przygotował, pozwólmy, by to się stało, zaakceptujmy
to. Pozwólmy, by Białe Jajo, ta mgła duchowa nas otaczająca wszystko w nas
wygłuszała, prowadziła (w sensie wygłuszała), bo taki stan wybieramy. Nie będzie
wtedy rozemocjonowania, wszystko będzie łagodne - tylko przestać wszystko chcieć,
zaakceptować wolny wybór drugiego człowieka. Uczą nas poniechania lęku, napięcia,
bo Bóg przygotował rozwiązania takie, by każdy z nas budząc się duchowo, w pełni
doświadczał jedności z drugim człowiekiem na wszystkich poziomach. Ojciec to
największy pomocnik, pozwólmy Mu działać, kochać nas, unosić się, przytulać do
piersi i wskazywać nam wyjścia. Pozwólmy Mu kierować ciałem, duszą i duchem.
Podpowiadają, by znaleźć się w przyszłości, w miejscu gdzie jest nasze ciało,
po naszej śmierci, na cmentarzu. Obserwować to miejsce. Jest to nam obojętne
(chłód) nic nas nie rusza, to stan bez emocji. Jesteśmy duchowi, są w nas
doświadczenia duchowe.
Obserwujemy moment naszego rodzenia się. Jesteśmy duchem, obserwujemy
jak wychodzi dziecko z łona. To cząstka Wyższego Duchowego Świata przyszła, żeby
czegoś doświadczyć. To nie ma nic wspólnego z emocjami. Ona przyszła odczuć
Porządek Boży, bo Ład Boży to jest Wszystkość. Porządek Boży to jest coś
takiego, co człowiek próbuje zrobić naśladując ład Boży, co siły, które są na planecie,
próbują zrobić, naśladując ład Boży.
Nie ma tu obowiązku w pełni doświadczania tego, jakichś ocen, samo to, że
się doświadcza to jest wszystko, nie ma weryfikacji. To dusza wartościuje, wchodzi w
spory, indywidualizuje się itd., zagubienie - bo to są doświadczenia duszy.
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Będąc w tym stanie można spokojnie przyjrzeć się temu, co zrobiła dusza.
Bóg się niczym nie przejmuje. Ludzie doświadczają tylko życia. Jego dzieci to
wybrały, wyszły z Edenu po to, by zrozumieć, że to co On zaproponował, stworzył
jest doskonalsze.
Dopiero na Drzewie Poznania - kiedy się doświadcza, przy okazji, wyborówczyli na poziomie fizycznym i energetycznym dobrego i złego i korzysta się też z
prozaicznej mocy stwórczej swojej czy duchowej, ta istota ludzka zaczyna rozumieć,
że najpierw musi wrócić do Edenu i tu się wyszkolić, bo tu jest prawdziwa szkoła.
Trzeba zaufać temu co przygotował Bóg, bo Jego Prawo, Jego Ład Boży, jest
doskonały. To co my próbowaliśmy zrobić z cywilizacją fizyczną i energetyczną jest
ubogie, koślawe, chore, nigdy dobrze się niekończące naśladownictwo tego co jest w
Edenie. Jeśli Duch się w Edenie budzi, to potrafi na niższym tu poziomie się wyrazić,
naśladować to co jest dobre.
Miasto Zwycięstwa powstało na pograniczu dwu światów, gdzie archaniołowie
i aniołowie naśladują to co było w Edenie, ale w taki sposób, by móc jak najwięcej z
tego zastosować w ubogim, rozrywanym przez materię i energie ciele ludzkim, istocie
ludzkiej, by ona mogła przyjąć osiągnięcia z duchowego świata i umiejąc je
zastosować w świecie fizycznym.
Poprosić Jezusa by nas wprowadził do Edenu, byśmy tu zaczęli. By tu odczuć
jak wszystko powinno wyglądać. Tu się doświadcza tego, co stworzył Ojciec i nic
więcej nie jest już potrzebne. Jak człowiek obudzi się w Edenie w tym Ładzie Bożym,
to jak schodzi jest już cząstką ładu Bożego i sama jego obecność wszystko zmienia.
Jak powstaną Święci, będzie Białe Nawiedzenie i wszyscy będziemy po
Bożemu patrzeć. Wtedy będąc tu, Eden będziemy w sobie nosić i on będzie wszystko
przepromieniowywał i zmieniał, ujrzysz duchowe słońce, a w drugim człowieku cud,
Ewę i Adama z Edenu - tych których opuściłeś, choć poszedłeś tutaj dla nich i o
których zapomniałeś. To twoje wielkie miłości. Tu obudź się i odnajdziesz się w
drugim człowieku i zobaczysz, że każdy siedzący przed tobą, to właśnie dla ciebie
rozmnożona Ewa, rozmnożony Adam. Jak się zeszło - my jako jeden, rozmnożyliśmy
się dla Ewy lub Adama po to, by w ciągu życia multiplikować się i doświadczać wielu
wartości, wielu scen, żyć, w których my odnajdujemy się albo się gubimy, ale
poznajemy życie, by w swojej mnogości, w jednej chwili przeżyć poprzez tysiące
wcieleń to, co byśmy musieli sami przez nieskończoność robić. My się rozmnożyliśmy
dla Adama i Ewy, a oni dla nas, żeby było łatwiej. Patrząc na innych pamiętajmy: to
jest rozmnożona tylko jedna osoba, która po śmierci ciała fizycznego łączy to
doświadczenie (namiętność, przyjaźń, rozmowa), to Ewa albo Adam - zawsze
rozmawiasz z jednym Dzieckiem Bożym. Jak to człowiek odczuwa to może
powiedzieć, odnalazłem Cię w twej mnogości, której nie był w stanie przyjąć mój
umysł bez tego doświadczenia, ale Ojciec nam to wytłumaczył, dzięki czemu nigdy o
tym nie zapomnę, bo moim ideałem, cudem jest Ewa czy Adam z Edenu, a tutaj w
innych odnajduję jej/jego obecność.
Nigdy w jednej osobie nie znajdziemy wszystkiego, ponieważ Adam i Ewa są
doskonali, natomiast duszo-ludzie są niedoskonali i każdy, na swój sposób, ma
fragment tej doskonałości (jeden nogi, inny oczy, talent artystyczny itd.), w ludziach,
w mnogości odnajdziesz to, co jest w Ewie i Adamie w ogóle zawarte. Pamiętaj: jako
doskonały możesz tu, do Edenu wchodzić, możesz ujrzeć swojego Adama i Ewę i ich
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mnogości na Ziemi, tam gdzie żyjesz jako jedna z tych mnogości, ale tu i tak wrócisz,
tu na poziomie ducha i tak się obudzisz, ty tu jesteś, tylko śnisz tym życiem tam,
żyjesz, nabierasz doświadczenia po to, żeby kiedyś zbudować coś tak pięknego jak
Ojciec. Już łapiesz, że to jest niewykonalne bez Jego pomocy. Byś był w pełni
kreacyjny, musisz czuć jedność z drugim człowiekiem (drugą istotą), a tą jest twój
jedyny partner z Edenu. Wszystkomożliwość się multiplikowała, jesteś pomnożony,
więc pamiętaj, jeśli ktoś ograniczy ci doświadczanie tego partnera z Edenu w jego
mnogości na Ziemi, tzn., że jest to zło, które próbuje cię ograniczyć, które nie chce
byś kiedykolwiek odnalazł się w człowieku, w tym jednym, jedynym choć
pomnożonym. Pamiętaj o tym, a zostaniesz zbawiony od błędu pojmowania drugiego
człowieka.
Sprawdzić: w ilu % mózg działa, bo prawdziwe oświecenie
następuje jak mózg jest włączony w 96 %,
wszystkie jego komórki działają i wtedy jak się jest totalnie
duchowo obudzonym.
Koniec cz1 przekazu

Z notatek Zbyszka w czasie modlitwy :
„Adam i Ewa są jednym choć oddzielnym w Edenie. To ich szukamy w
drugim człowieku i poznając, przy okazji, sekret stwarzania (odczucie jedności
jest tu połączone z nauką stwarzania). Lecz to tylko jedna osoba (Adam lub Ewa) są
zmultiplikowane jako Duch, jako dusza i ciało w różnorodności życiowych
doświadczeń. Prędzej czy później zostaną one zebrane i sprawdzone na powrót w
Domu. Tu odnajdziesz znów swoją Ewę czy Adama i połączysz z nią na wieki. Tu też
pokażesz czego nauczyłeś się w światach niższych. Kto ogranicza drugiemu
człowiekowi doświadczania innych, odnajdywania w nich fragmentów Ewy czy
Adama, ten jest sługą szatana i występuje przeciwko prawu.”.
Ostatni rząd w kinie jest to przestrzeń osobista, to jest robienie z
innymi ludźmi tego czegoś, co chcemy, by było w nas wspólnie spełniane,
zrealizowane itd. Jak chcesz pograć w piłkę, drugi nie może ci tego zabronić, chyba
że dzieci płaczą, trzeba się nimi zająć.
My cały czas szukamy całości, czyli Ewy i Adama, tych naszych wymarzonych,
największych kochanków: w jednym znajdziemy mniej, w drugim więcej. Jak
zdecydujemy się być z kimś, to najlepiej z kimś, w którym jest najwięcej
nas, dlatego każą sprawdzać zgodność. Z reguły ludzie sprawdzają
powinowactwo energetyczne, czyli poziom namiętności. Jak jesteś na poziomie
energii scentrowany, to ma swój urok, ale w prawie duchowym, kiedy jesteś wyżej to
może się nie liczyć. Czyli wtedy, można powiedzieć: uzupełniasz się o te kody, o te
elementy Ewy czy Adama w innych, żeby się wypełnić.
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Można też - jak na skali zgodności - sprawdzić też Edenowską
(zgodność), ile zgodności w tym kimś jest - im więcej tym bardziej cię
będzie ciągnęło. Tylko pamiętajmy o uczciwości, jak masz dwójkę dzieci i
nagle poznałeś kogoś doskonalszego, to cię może porwać, ale jak masz rodzinę,
musisz o nią dbać, bo dałeś słowo (ale z tym człowiekiem możesz się uzupełnić).
Można Adama i Ewę odnaleźć w 2,3,4 osobach. Wyjaśnia się tu ta
pogoń, jesteś z kimś, ale czegoś szukasz i obsesji dostajesz, bo czujesz ( jak spotkasz
jakąś osobę, że wtedy będzie dobrze. Tylko błędnie sądzisz, że ten stan jedności
uniesienia wynika, że ją poznałeś - nie, ty się tylko o coś uzupełniłeś i dlatego cię
unosi. Później z tym kimś zostajesz i widzisz wiele różnych rzeczy, które ci się nie
podobają. Jeśli scenę utrzyma się jakiś czas, jest już w nas zapisana, takie
zrozumienie.
Można sprawdzić:
poziom odnalezienia Adama i Ewy w % (z daną osobą).
Oni mówią: mamy stać się bogami dla innych ludzi, żeby ich nie obciążać
swoją obecnością. Stań się bogiem we własnej przestrzeni, dzięki temu drugiemu nie
będziesz przeszkadzał, wchodził w pasożytnictwo, w ocenianie, obłudę.
Teraz patrząc na innych, jest inne podejście, rozumie się, że w drugim
człowieku tylko część Adama i Ewy można odkryć, spada napięcie, wiesz, że ideału
nie ma, bo ideałem jest to, co jest tam, co się rozmnożyło i odnajdujesz te wzory.
Można sprawdzić:
w ilu osobach już się odnalazło w sobie, albo ile ci osób będzie
potrzebnych do tego, by odnaleźć swojego Adama i Ewę.
To nam ułatwia kontakt z drugim człowiekiem.
Jak kogoś poznajemy można sprawdzić:
czy uzupełnię się o nowe fragmenty, czy powtórzę tę samą
historię.
My mamy stwarzać tzn., że w tej Rz-ści musimy budować coś na wzór naszych
możliwości, co ma naśladować Eden. Jak nie będzie te 80%, będziesz czuł się
niespełniony, będziesz szukał. Możemy nawet sprawdzić, które elementy dodamy,
byśmy w życiu byli spełnieni, byśmy w sprawczości mieli też Eden w sobie zawarty,
wtedy nie ma gonitwy. W życiu Adam musi nauczyć się stwarzać.
c.d. Przekazu :
„Kiedy odczujemy fascynację, to znaczy odnajdujemy skrawki Edenu. Kiedy
odczuwamy fascynację człowiekiem, sytuacją i rzeczywistością - to znaczy, że
odnajdujemy fragmenty Edenu.”.
Jak jest włączone pasmo fizyczne, wtedy nie jest włączone pasmo duchowe,
jak włączone jest pasmo energetyczne, nie jest włączone pasmo Boskie.
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To samo jest z umysłem - jak włączony jest umysł fizyczny - co roboczo
nazywamy mózgiem (umysł fizyczny, analityczny, praktyczny).
Jak włączony jest umysł analityczny to nie włączy się Świadomość - zawsze
jest jedno po środku. To jest ważne jak wchodzimy w modlitwę, albo w życiu
staramy się wyrazić. Potem, gdy patrzymy, jak człowiek na co dzień funkcjonuje - od
razu wiemy, z kim mamy do czynienia.
Ktoś może być duchowo obudzony czy po części w duchu aktywny, ale w
Prawie Totalnego Podporządkowania. To co my robimy w chwili szczególnej w
modlitwie, to jak staramy się odnaleźć, to ma nas zmienić, jak to stosujemy,
wdrażamy w życie i wtedy zaczynamy inaczej myśleć. Tu średnio umysł fizyczny
mamy włączony w 4%, średnio świadomość na co dzień nie jest włączona - czyli żyje
się problemami, zmartwieniami, pod siebie itd. Wtedy żadne oceny ani
duchowość się nie liczy, tylko analiza. Człowiek, który ma umysł fizyczny
włączony mówi: gdzieś Cię mam - tam u góry, nawet w Ciebie nie wierzę. Nawet
jakby przeczuwał, to odrzuci to od siebie, żeby nie wpadać w pogłębiający się konflikt
wewnętrzny i cały czas walczy, tylko analiza tej rzeczywistości: co i jak i pod siebie.
Tak się funkcjonuje. To dramat. Ale po sobie będziemy wiedzieć czym żyjemy, nie
dajemy Ciału Egzystencjalnemu i fizycznemu prawa głosu. Gdy się włącza
Świadomość i Jaźń daje im się prawo głosu, wtedy i ciało fizyczne może się samo
uzdrowić, ściągać wszystkie pierwiastki z zewnątrz, jak i ciało egzystencjalne może
budować Rzeczywistość.
Dla przykładu osoba Y: umysł fizyczny 3 %, analityczny do 70 % i włącza się
praktyczny, świadomości na co dzień nie ma, funkcjonuje jak przeciętny
normalny człowiek z momentami gorzej. A mówi się o uduchowieniu,
wszystko poza, egoizm, nie ma tu żadnej pracy nad sobą, a tylko
pokazanie. Ale tabliczki mnożenia każdy musi sam się nauczyć, można
podpowiedzieć, zobaczyć, ale od nas zależy. Wola tej osoby by coś
zmienić pojawia się do 20% i bardzo silnie znika.
Widzimy tu człowieka, który ma problem ze sobą. To znaczy, że jak tylko
podejmował pracę nad sobą, to jest tak daleki od siebie samego, że nawet obrazu
siebie nie potrafi zaakceptować i powoli stara się coś zrobić, nie pasuje, widzi, że
wymyka się to spod kontroli i bardzo szybko jest znowu sobą, to dramat.
Poodczytujmy tu siebie sami, bo widać tu pewne błędy i pewne niechęci, nie
ma czystych intencji, a trzeba coś z tym życiem zrobić. Ta osoba straciła 7% w
stosunku do tego z czym przyszła (urodziła się). Jak dusza się wycina, sprzeniewierza
się Prawu, to zostaje od Ducha odcięta, u tej osoby w 80%, a jeszcze może
wzrosnąć. Jedynym ratunkiem jest modlitwa, ale ona dochodzi do poziomu 6-tego,
brak szczerych intencji.
To, co jest na dzisiaj jest zdecydowanie dla ludzi ważniejsze od tego, co
będzie po śmierci. To tak jakby się poszło do pracy i ten jeden dzień będzie
decydował o całym moim długim życiu. Czy tak ciężko wytrwać ten jeden dzień,
pokazać, że się umie pracować? Tylko poczuć to i wtedy wszystko inaczej wygląda.
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Kolejna rzecz w jaki sposób można sprawdzać jak się funkcjonuje - bo nie do
końca wiemy, na którym piętrze wysiadamy jadąc windą, a wszystkie piętra
wyglądają tak samo, dopiero pokoje, do których idziemy, są inne. Ten średni poziom
to jest 40-ste piętro, dopiero jak tam się wchodzi jest OK.
Najgorszy jest świat iluzji, świat energetyczny, gdzie ludzie ubiorą się za
anioły, zapraszają cie do wspólnego tańca i nim się spostrzeżesz, już jest po tobie
(konto opróżnione) i po czasie się okazuje, że jest to coś innego. Gorzej jak po tych
nieprzyjemnych przeżyciach ciągle wierzysz, że to jest ten świat i nie umiesz się z
niego wydostać. Możemy sprawdzić w jaki sposób funkcjonuje nasz mózg, w tym
wypadku przy stanach szczytowych byśmy określali też poziom funkcjonowania
umysłu.
U Jezusa było to od (-)6 czyli działało coś nieznanego, co pochodziło z
tamtych wymiarów, spoza przestrzeni, w 40% był w pasmach Boskich to pewnie
stamtąd to leciało i leciał do 66 herców - to już siła niszcząca.
Jan od Boga do 52 herców, od kilku do 52 , to jest silne wejście w człowieka,
ale też w pułapki wpada.
My też możemy w ten sposób sprawdzić jak uzdrawiamy, czy jak
jesteśmy w modlitwie na jakiej fali działamy. Wejście duchowe zaczyna się
od 49, to poziom Pra-Ojca. Po poziomie Pra-Ojca wchodzi bezpośrednio, poprzez
Chrystusa, odnajdujemy się bezpośrednio w DŚw., a nie możemy się kontaktować już
z druga stroną.
Zastanowić się nad tym co chce się w tym życiu zrobić i chociaż poeksperymentować.
Wejdziemy w 2 modlitwę tylko nasze, pomyśleć o intencjach, końcu życia i o
tym, że to tylko jeden dzień pracy, który decyduje o naszych losach. Jak mówił Jezus
i inni, dusza jest wieczna, może mieć setki żyć, ale i tak się kończy i na końcu tej
drogi jest albo śmierć, albo gorzej jak będzie wykorzystanie przez innych, wtedy
dusza może żyć tysiące razy dłużej, ale jest cały czas na usługach sił ciemności i
zasila ją rozbijanie innych istot, innych ludzi, pochłanianie ich dusz.
Choć ciemność bardziej zainteresowana jest stworzeniem sił
demonicznych z ludzkich dusz niż zasilania dusz, ale czasem i tak się
dzieje. Dlatego dusze, jak mają prawo tamtej strony i tamta strona je
puszcza, jak mogą tworzyć nawiedzenia, to się cieszą, bo wtedy ciągną z
człowieka energie w tych nawiedzeniach, dzięki czemu same mogą
przetrwać. A, że się zdegradowały i są niskowibracyjne, to tylko taka wibracja je
interesuje (jak lubię grochówkę to po śmierci też będę zmuszać tę kobietę, czy
mężczyznę, żeby w domu zapanowała moda na grochówkę, dzięki czemu będę to
czuł i będę sobie to w sobie odtwarzał), doprowadzają ludzi szybko do takiego
obłędu, aby w tej niskiej wibracji sycić samą siebie. Na dźwignięcie się w tym
życiu nie ma szansy jeśli nie będzie oświecona, bo wtedy człowiek się zmienia, ma
inne wibracje, czym innym jest Sprawiedliwość Boża i naprawienie tego co się
zepsuło.
Przy wyższej wibracji - jak ma, można już się wznieść i coś zmieniać, bo jak w
kolejnym życiu będzie to samo, to u tej osoby już jest koniec z tym prawem i odcięcie
od Ducha i to co nazywamy Piekłem jest aktywne. Jest tu iluzja (duża) i
nieposzanowanie drugiego człowieka (50 %).
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Uczyli tego co już w modlitwach przerabiamy, wsparcia tych sił odnośnie
podejmowania decyzji w życiu, bo przecież trapią nas bolączki, różne sprawy,
rozwód, komornik, krnąbrne dzieci, kredyty itd., to po to też wchodzimy w te
przestrzenie, żeby i tutaj ściągnąć info służące poprawie naszego losu, poprawie
postawy, odnajdywania się w tej fizyczno-energetycznej Rzeczywistości. Te
podpowiedzi idą i są kierowane, przede wszystkim, do osobowości duchowej - jeśli
taka była rozwinięta. Jak jej nie utrzymujemy, to co sprawdzamy, staje się, bo
odczytuje się do najlepszych swoich wartości, a tymczasem wzór wyraźnie mówi o
tym, jacy jesteśmy i w jakiej osobowości funkcjonujemy. Często my
odczytujemy, że jeśli się zepniemy, jeśli będziemy dążyć, jeśli nie
padniemy, to się to stanie. Ale jak nie paść, skoro sytuacja człowiekiem ruszy np.
na widok teściowej. Czyli widzimy, że bez zapanowania nad energiami byśmy musieli
wszystko to co przychodzi i to tam, gdzie ściągamy info dopasowywać do
najsłabszego swojego poziomu. Jak będziemy ściągać info, to te sceny co pokazują,
to czasem pokazują pod kątem naszej pracy nad sobą, to odczytać wtedy podwójnie,
to tak jak są dwa wahadła, jedno pokazuje odczyt dla istoty duchowej, drugie dla
istoty energetycznej i wtedy możemy zobaczyć tę różnicę i zobaczyć co będzie.
Często jest tak, że w przypadku osoby energetycznej, która nie stara się być
czystą pewne rzeczy w ogóle nie wyjdą. Średnia grupy, gdyby była aktywna duchowo
to jest 70% realizacji wszystkich celów, a w rzeczywistości 9 - 9,5 % celów przez to,
że nie utrzymuje się tych poziomów.
My możemy sobie doradzić, ale to - co zrobić dokładnie, przychodzi stamtąd w
scenach, w rozmowach. Musimy umieć wchodzić w modlitwę, nie ma innego
sposobu, przy okazji dowiemy się wszystkiego o sobie, jakie są błędy, jakie zalety.
Oni akcentują tylko zalety, musimy się tego nauczyć, tu nie możemy się na
tym skupiać, bo jako towarzystwo wzajemnej adoracji uznamy, że jest wszystko ok.,
a nie o to chodzi. My musimy zwracać uwagę na błędy, które popełniamy, bo to
ważne.
Modlitwa 2 – skrót :
Dusza, ciało odpływają, żeby obudziły się pasma duchowe i pochłonęły mózg,
aby jaźń się pojawiła, byśmy byli świadomi siebie. Zachętą do pracy nad sobą może
być radość dnia dzisiejszego, szczęście nasze i bliskich. Kto żyje w napięciu nie może
utrzymać radości. Odczuwamy swoje zrodzenie w świecie fizycznym. Dusza oczami
dziecka widzi tylko dziecko nie widzi. Jest walka o życie, o energie, o odnalezienie się
w Duchu. „Cierpią tylko ci, którzy Boga z oczu stracili” (mówią). Ale też odrywają nas
od Boga. Jest pogubienie, ale jest też nadzieja, tylko gdzie.
Troska o najbliższych, w tym dzieci, może być unoszącą nas, czyli zwrócenie
uwagi na drugiego człowieka i trenowanie na nim ludzkiej postawy. Mamy w sobie
mechanizm, który można uruchomić, dzięki czemu zaczniemy interesować się drugim
człowiekiem pod kątem pomagania mu, duchowego odnajdywania się. Jak obudzimy
go ze szczerą intencją, poprowadzi nas, podpowie jak kochać, pomagać.
Tylko radość i kochanie - nie ma niczego innego, dwa stany.
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Wchodzimy w czarny dzień (tydzień, m-ce, rok) swojego życia, gdy nas
krzywdzono. Wpłynęło to na postawę (w jakiejś części), którą mamy. Wchodzimy w
radość wśród Indian. Metodą na dzieciaka, na pijaka itd., próbujemy zapobiec temu
co się stało (w tym czarnym okresie).
Reżyserujemy tę scenę na nowo, weszliśmy w coś, co jest zapisane, co istnieje
w Kronice Akasza, zapis ten można zmienić, we wszystkich pasmach, punktach, w
których jesteśmy obecni. Ta scena została zmieniona w nas. Zasypiamy w tej scenie.
Są setki wydarzeń w naszym życiu, które tworzą nas, uruchamiają w nas stały
mechanizm, charakterystyczne reagowanie na różne rzeczy, które będą się nam w
życiu przytrafiać. W ten sposób powstaje osobowość, z tych punktów
napięciowych, szczytowych, które zaistniały w poprzednich naszych wcieleniach. W
ten sposób jeśli mamy niezałatwione sprawy w tym życiu, zmienimy tę formułę
(wydarzyło się, ale nie będzie na nas oddziaływać destrukcyjnie). Modlitwa służy
nam, by wejść w to z poprzednich wcieleń, przeżywamy to w wewnętrznych stanach.
To co teraz robimy, potrafi zmienić, na nowo zapisać księgę historii tych ludzi, naszej
historii i to co było przestanie istnieć, choć w cząstkach tych osób, które przeżyły, a z
nami nie były związane i z tą sceną, to zapisane będzie.
Umożliwić ludziom, by nie żyli iluzją, by byli zdrowi, by umieli pracować,
potrafili się odnaleźć w sobie i by słysząc nasz głos, tak samo słyszeli głos Boży, by
on ich prowadził, uczył, mamy uruchomić im komunikację z własnym duchem, bo byli
tego - w strachu, znoju, pozbawieni. Mamy uruchomić w nich Boże Światło, a wiele
się zmieni.
Módlmy się, by nam Bóg pokazał co zrobić, by wszystko wyczyścić. Głos:
„Synu przeszłość, przyszłość i teraźniejszość dla nas są scenami, istnieją dla nas w
tym samym czasie. Linearny czas istnieje tylko wśród nas. Czy ty w przeszłości
zrobisz coś dla przyszłości, czy w przyszłości dla przeszłości albo z obu tych czasów
dla teraźniejszości itd. nie ma to żadnego znaczenia. U nas są sceny.” Pokazują
nieskończoną ilość scen, kulek. „Odnajdź się w tych wszystkich kulkach i rozpromień
to światłem. Ale może to zrobić tylko człowiek czystego serca, który chce, by
zapanowała harmonia, tak od siebie, bez ocen, w totalnym wybaczeniu. To może
zrobić ten, kto ujrzy, tu mamy historię o Adamie i Ewie, jak zmultiplikowany Adam
(doświadczaliśmy się we wszystkim) doświadczał wszystkiego w różnych postaciach
(to ty to wszystko przeżywałeś).
Jeśli ja zmieniam siebie tzn., że zmieni się wszystko, że cała Rzeczywistość, w
której potem się zmieni, trzeba skupić się na sobie, modlitwa kamienia - o co
prosisz? o siebie samego, bym nie błądził. Klęczeć i prosić o siebie samego.
Jak odczujemy, że Ojciec, kawałek po kawałku na powrót daje nam czyli
na powrót siebie zaczynamy odzyskiwać, to z każdą odzyskaną cząstką
radosną, kochającą zabijamy sceny z przeszłości w nas istniejące echem,
bo i tak się wydarzyły, dzięki czemu na poziomie duchowym nie musimy
nic kasować.
Tu siebie powoli zmienimy i całą rzeczywistość, w której istniejemy. Wtedy
Bóg nam zwróci nas samych, bo potrafimy to przyjąć to, to samo stanie się z tymi co
tam są (w miasteczku).
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Nie będziemy już żyć emocjami, chorą sytuacją, która napędza ten
świat niską wibracją, przychodzi spokój, jest tylko ta góra, Bóg i tylko my
odnajdujący siebie. Jak staniemy się prawdziwi, w prawdzie będziemy
postrzegać ten świat.
Jak nie ma w tobie napięcia, podnosisz wzrok do góry i widzisz tego, który się
tam znalazł, Jezusa w postaci Zeusa, pierwszego osobowego Boga.
Śnijmy o nas samych jako o Dzieciach Bożych, które zaczynają się budzić
widząc siebie samych. Przychodzi stan spokoju, cisza, a wraz z nią usłyszymy szereg
podpowiedzi mówiących o tym jacy jesteśmy, jacy będziemy i jak zmieniać się Rz-ść
pod kątem naszych, duchowych założeń.
Odnajdźmy się w Zeusie na górze, ujrzyjmy na dole siebie samych i co powinni
zrobić, by życie im lepiej wyszło (Adamo-Ewie). Zapisujemy Białą Księgę Stwarzania.
Tę modlitwę zapisać sobie i nosić, bo ma wielkie znaczenia dla naszej
egzystencji, to jakby technika planowania wszystkiego. Żyjemy tylko tym
cośmy sobie wyreżyserowali.
Koniec
Sprawdzić:
ile tego co wyreżyserowalibyśmy dotychczas, się stanie.
Zobaczmy: ile celów w życiu osiągnęliśmy dotychczas, a ile teraz,
przez to jak pokazali to robić, ile osiągniemy.
Skoro z poziomu Ciała Nadduchowego - my, Praojciec czy Ojciec to jedno i to
samo, to tam się odnajdując widzimy co dla nas robi, dla tych małych istotek. On to
tu uruchamia, potem się tu odnajdujemy, nim ten promień tu zszedł i go odbieramy.
Średnio wzrosło z 10-40%.
To trzeba w domu przerabiać, tę modlitwę 2, i rozwijać. Tam jest jakby
nowa droga do czegoś. Wróciła Modlitwa Kamienia. Człowiek (w tej modlitwie)
poczuł, że istnieje Ojciec i, że on Go może prosić, nie ma znaczenia dla Niego o co.
Prosi, bo powstała w nim nadzieja, bo odnalazł Ojca. A skoro powstała w nim
nadzieja, to przed złożeniem słów tej modlitwy już wszystko otrzymał. Taki jest sens
tej modlitwy.
Zaakcentowali dwa stany: radość i miłość, tylko dwa.
W Świątyni Serca każde drzwi mają inny wymiar, prowadzą do innych
przestrzeni, ale my jesteśmy prowadzeni przez przewodników i Opiekuna, więc jak
nas wprowadzają na Planetę Dusz to jesteśmy pod ochroną.
Technika widzenia to korzystanie z wyobraźni, musi być od poziomu 9 wzwyż,
wtedy twoja świadomość i obecność umieściła się w świecie duchowym. Gdy się
wchodzi w światy energetyczne tam gdzie jest wszystko zapisane, tam są zapisane
także myśli ludzkie, one światu duchowemu podpowiadają jaka cywilizacja znajduje
się na dole, one płyną na Matkę ziemię, a na orbicie: karabiny, wampiryzm,
donoszenie, to one na wszelki wypadek odlatują i są gdzie indziej. To wszystko dla
świata duchowego jest tak samo ważne jak fizyczne granice, fizyczne obozy
koncentracyjne, to mówi o charakterze człowieka, jaki jest, co tworzy.
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Modlitwa 3 - skrót :
Idzie silny nacisk na głowę, dzieci na żerdzi dalej siedzą (modlitwa
wprowadzająca w pismo automatyczne). Jak jedno przemawia, to jakby pod jego
głos podłączyli się wszyscy. Nie przejmować się (mówią) ani pisaniem, ani
widzeniem, potraktować to jako zwyczajność. Decyzja i czy będziesz ich słuchał
zależy od ciebie. Nie przyjmować tego jako wyroczni, bo tracisz część siebie, część
woli, kreacji, uzależniasz się, a wtedy tracisz Wolę Sprawczą.
One mają pomóc być silniejszym, potwierdzać to, co już w tobie jest zawarte,
twoje przeczucia. Mamy nauczyć się kierować intuicją emocjonalną i duchową, bo
bez tego nie włączy się świadomość energetyczna i duchowa. Jeśli czegoś nie wiemy,
to najpierw odczuć, a potem zobaczyć, mówią o odruchu pierwotnym, to wtedy nie
popełnimy błędu, nie zrezygnujemy z ćwiczenia woli. Podpowiadają, by obraz
stamtąd traktować jako luźną, ciekawie podpowiedzi, jako tzw. „możliwości, to jest
cenna tylko nie przesadzać z przyzwyczajaniem się do tego, bo wtedy tracimy
duszebną kreatywność,
Czasami to co przekazują jest jedynym dla nas rozwiązaniem, ale musimy to
sami odkryć. Ale nie uzależniać się od tego, bo tracimy część kreatywności, która do
duszy należy i zawężamy też możliwości ciału egzystencjalnemu.
Stan modlitwy, gdy jesteśmy w pasmach duchowych jest kojący, on reguluje,
to regulator. Poczuć przyjemność z bycia w tym stanie, tylko w nim być.
Przygotowujemy się do wysiłku za chwilę, ale jest dobrze, regulacja następuje we
wszystkich pasmach, my nazywamy to harmonią, wznoszeniem się w wyższe pasma,
nagle wszystko poprawnie w nas działa. Zapiszmy ten stan w niższych swoich
warstwach, wtedy będą one regulowane, uzdrawiane.
Uzupełniają w nas to coś i poprawiają to coś, co nazywamy harmonizowaniem.
To jest bycie. Jak nie żyje się tym co nas łączyło, nie żyje się relacjami,
pamięcią chwil, wypowiedzianych słów, wykonanych gestów i tylko się jest, tym czym
się jest, bez przypominania tego co łączyło, to jak tylko się jest to nagle okazuje się,
że jest więcej rzeczy, jest płynące od góry światło.
Obserwować tylko obiekty, bez pamięci interakcji i pole odczucia
czegoś innego, nieuchwytnego się poszerza
Wejść w bycie, aby poszerzyć spektrum doświadczenia.
Uczą nas być świadomym obecności wszystkich elementów, dzięki czemu odczujesz
mrówki, wiatr, świat duchowy itd. Nie interpretuj, bo zaburzysz, nie kombinuj co
wyniknie z obecności mrówek, bo przestaniesz odczuwać swoją obecność gdzie
indziej. Uczą nas bycia obecnością. W ten sposób odkrywa się nie tylko obecność
ducha, ale i Boga.
Te stany będziemy sobie ćwiczyć w domu.
Gdy idziemy na rozmowę o pracę, do urzędu itd., jesteśmy w napięciu, bo
wyobrażamy sobie coś, co może nastąpić albo przypominasz sobie relacje, które były
kiedyś. Mówią: nie - bądź obecny, nagle jest cisza, wszystko poprawnie funkcjonuje,
wszystko jest możliwe. Wtedy twoje ciało egzystencjalne, twoja moc działa tak, by to
wyszło jak najlepiej.
Koniec modlitwy
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Jak się jest w stanie bycia dwukrotnie więcej się osiągnie, to jakby
Wola działa, ona uruchamia coś co ma być. Czyli my powołujemy bycie, a
potem pojawia się cała otoczka tego.
Wola może uruchomić to, o co chodzi. Przerabiać to w domu.
Jak się przestaje myśleć o relacjach z ludźmi - pokazali to w modlitwie - czyli
nie narzuca własnej drogi temu, co chcielibyśmy, żeby powstało, to wtedy wola
uruchomi istnienie, to ona i tak korzysta z tego co mamy czyli z sił duchowych, czyli z
mocy energetycznej i ….. Natomiast kreacja to i tak jakiś cel, nie musisz dokładnie
pokazywać o co chodzi. Chcemy wyjść z lasu, tylko to powiemy, uruchamiamy wolę i
znajdzie się droga. Okazuje się, że istnienie zaczyna istnieć znacznie bardziej niż
wtedy, kiedy wymuszamy konkretny Ruch. To samo, pokazali, jest przy uzdrawianiu.
Instrukcja, działanie Ducha Św. to już jest w nas - pozwól, by zaistniało, działanie
jest znacznie silniejsze. Nie kombinuj jak - otworzyłeś i są elementy, nagle pojawiają
się nowe, czyli na tablicy reklamowej - w tym wielkim mózgu Ojca - akurat istnieje to
coś o co nam chodzi i to wymusi ciśnienie duchowe i energetyczne, by w fizyczności
to powstało. Czyli jak się nie spinasz na rozwiązaniach tylko powiesz o co chodzi i
pozwolisz, by to działało - jest silniejsze.
My przeszkadzamy. Woli nie czuć. Gdyby nie wyobraźnia to nie
wiedzielibyśmy, że kreacja istnieje. Przy tworzeniu to odczuwamy, to uniesienie, przy
aktywnym. Jak śpimy to ciało egzystencjalne cały czas działa, więc kreacja jest poza
kontrolą naszego myślenia. Nawet można sprawdzić jaki jest wpływ na życie, jaki
parametr energetyczny, duchowy czy ogólnie jak tworzymy struktury, wtedy kiedy się
żyje tym i kiedy się to puści, ma to być. Info same przyjdą o tym jak, kiedy będzie
potrzebny ruch na poziomie fizycznym – chcę wyjść z lasu i coś mnie prowadzi.
Tą obecnością dzisiaj podpowiedzieli jak wiedzieć, że przy okazji uruchamia się
wola. Istnienie z ziemska ujmujemy, jako pojawienie się fizyczności czegoś czy
stworzenia gdzieś sytuacji, ale to jest głębsze.
Modlitwa 4 - skrót :
Tu pułapka dla umysłu - czyli umysł nie znajdzie tu tego, czego byśmy
próbowali słowem, obrazem szukać. Jak się Syn Ojca budzi to cała reszta zamiera, to
co chcemy jest przy współtworzeniu realizowana.
Mamy pozwolić, by Chrystus zadziałał, czyli my tylko obecni. Zaufajmy Mu,
uwierzmy - a po wyjściu odczytać co On zrobił i co On potrafi utrzymać. Syn Ojca się
budzi - czyli my, w naszej Chrystusowej części. Wchodzimy w obecność, już wiemy,
że uwolnione nasze - przez powłoki same podejmują właściwą, przez DNA duchowe ustawioną pracę, budzimy do akcji DNA duchowe. Zaufajmy temu, że ono samo
będzie kierować pracą wątroby itd., przyjdzie cisza w myśleniu. Wchodzimy w stan, w
którym uruchomi się wola ciała Chrystusowego.
Zawsze są chłopcy siedzący na żerdzi, zachodzą procesy, które są przez nich
kontrolowane. Oni to ci, którzy budzą się w pełnej aktywności, to poziom Stwórcy się
budzi, więc nie dziwne, że Wrota Stworzenia zostały otwarte na poziomie pełnej
duszy i, że te procesy po Chrystusie zachodzą. Tym steruje Stwórca, Jego cząstka w
nas, do której się dotarło i która to zmienia. My jesteśmy tylko obecni, postrzegający
obecność wszystkiego innego.
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Pozwólmy, by ta Siła pokierowała tym naszym stanem, byśmy nawet
pobudzeniem nie zakłócali tego co w nas zachodzi.
Do operacji trzeba człowieka uśpić, by nie przeszkadzał w operacji - tu
przeszkadza ruch energetyczny, mamy spać, drzemka.
Tu lecą ustawienia, programują to, co się zaczęło chwiać, ustawiają i
uzupełniają o wytracone elementy. To obejmuje też cele życiowe, tylko zrozumieć
czym jest cel zaprzyszły, ten cel główny. Celem nie jest praca czy firma tylko
pieniądze, by było za co żyć, jeśli ta Siła uzna, że jednak to firma ma być podniesiona
- to tak się staje. My moglibyśmy narzucić swoje rozwiązanie niewłaściwe i tak by się
to stało. Masz być szczęśliwy, spełniony, otwarty, żeby wszystko wżyciu wychodziło,
to jest cel. To sa cele główne.
Pozwólmy sobie na to, by teraz Chrystus ustawił przyszłość na tym
fundamencie, którym jesteśmy, by zaczął budować nasz zamek z piasku – mówią:
zamek ze Światła, bo zamek z piasku jest u Boga, zamek ze Światła oznacza
doczesną Rzeczywistość, za jakiś czas, ale to jest ten świat.
Zasypiamy, umożliwiamy Chrystusowi dostęp do naszych celów, On będzie
wiedział co jest celem głównym, zaufajmy Mu, niech stworzy tę Rzeczywistość jak
uzna to za stosowne. Duch niech buduje nasz zamek ze Światła. Po to jest moc
Chrystusowa, żeby przy współtworzeniu wszystko pięknie grało. Współtworzenie nie
oznacza pracy tylko z człowiekiem, ale z całością i, w przenośni, z Bogiem.
My to narzędzie, a my chcemy, czyli dusza i Duch doświadczać czegoś i
przygotowują nam schemat przyszłościowy, byśmy doświadczyli tego o co nam
chodzi.
Uwalniasz Wszystkomożliwość, słychać, czyli jak pozwoliliśmy, nie stawiamy
ograniczeń, dopuścimy do powstania cudu.
Pokazują jak: gdy się wie, wyłącza się umysł i włącza jaźń. To, co się dzieje
teraz, że zaczął działać Chrystus, to jest włączona jaźń, to ona robi, dlatego to jest
możliwe.
Chrystus będzie tworzył wszystko po Bożemu, a człowiek będzie doświadczał
tego, na czym mu bardzo zależy. Wchodzi Ład Boży. Pokazują plemiona indiańskie, z
wodzem i szamanem (z poprzednich modlitw). Oczy wodza są transowe, on widzi
nas, widzi to, co się dzieje, ustawienie życia. Tym zajmuje się Wódz i ten poziom
zwycięstwa w nas obudzili. Szaman uniósł się do góry, zamienił w orła i wisi, a pod
nim wszystko znika i staje się rozświetlone. Pojawia się postać i nas dzieci, zapędza
do tej mgły. Biegniemy do pokoju zabaw, by się bawić.
Idą ułatwienia, zaczyna się zabawa w życie.
Koniec modlitwy
Sprawdzimy, czy to, co chcieliśmy robić jest zapisane w tym zamku ze światła,
czy może zostało zmienione i będziemy robić coś innego.
Sprawdzić, ile z tego co robiliśmy zostało wpisane w zamek. Zamek ze
Światła to jest obraz, to jest tworzenie Rzeczywistości.
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Zamek z piasku ma też nas jako istotę, która działa, promieniuje, zmienia, jest
artystyczna czyli łączy te dwa elementy. To jest pełniejsze, całościowe, nie tylko to
poza nami, ale i my.
Osobie Z - pragnienia będą się spełniać, tzn. pytała o coś wewnętrznego co
się ziści w przeznaczeniu, ale my wykonujemy pewne ruchy, żeby to się stało, czyli
mamy jakiś plan.
My żyjemy, jak żyjemy, a coś osiągnęliśmy, to naszym planem może być chęć
utrzymania tego co mamy (to też jest praca). My mamy tylko sprawdzić, ile z tego
starego, Zamek ze Światła tych elementów zawiera, bo przychodzą nowe i trzeba je
odkryć (tu 30%) czyli jej Duch chce, by jej życie było znacznie bardziej
rozbudowane, dużo elementów jej doszło, bo straciła tylko 10 i trzeba je odkryć.
U Zbyszka wszystko szło jak wcześniej tylko, że było 60 elementów z tego co
jest na najbliższy czas, bo dodali mu 40, ale to co było, wszystko się w tym zawarło.
Powiedzieli: patrz co ci Duch funduje, jak twoja Rzeczywistość się
zmieni i teraz wiadomo, że trzeba wejść w sceny albo „kapnąć” się, bo
przyjdzie nagle podpowiedź, co Duch chce, by się stało, on ten zamek w
Świątyni Serca buduje.
Czyli to tak jakby ścieżki zmienili. Sprawdzać ogólnie jakie ścieżki losu, to
co oni chcą, ty nie musisz po nich iść, ale jak duch podpowiada zrób to i to,
to nie pytaj dlaczego, ale rób, a dotłumaczenie przyjdzie, ktoś nas
prowadzi.
Zależy to od połączenia z Duchem, od doskonałości, ale też tu wzrost na
pewno jest wliczany, budzenie się, bo jak utrzymać ścieżki pod kątem Ducha, jeśli nie
będziemy doskonali. Wchodzić w ten stan, żeby to utrzymać. To, co było wczoraj, to
czyszczenie punktów w modlitwie i dzisiaj tyczy się czyszczenia całych nas plus to co
tworzymy. Od wczoraj nam pokazują jak czyścić, ustawiać i jak utrzymać, czyli my
plus całe nasze przeznaczenie.
Jest totalny nacisk na odczucie mocy, żeby przestać kombinować z
energetyką, z działaniami energetycznymi, mówisz i ufaj, bo moc jest
obudzona, niech to robi po swojemu, powiedz o co chodzi (słowo) i zaufaj.
Uczymy się tego zaufania.
Sprawdzać skutek.
W tym stanie, kiedy nie zakłócamy, kiedy nie brudzimy mózgu niewłaściwą
wibracją - czyli naszym niewłaściwym myśleniem, ilość komórek, które świecą w
mózgu wzrasta, aktywność mózgu wzrasta. Bóg nas wyposażył w moc, a ktoś
nas oszukał.
Przeszłość zniknęła i, ale nie zajmuje też czas, w tej chwili, myślenie o
przyszłości, co się powinno jutro zrobić. Średnia aktywność mózgu jest teraz
50% i jak nie myślimy o przeszłości, przyszłości tylko jakiś temat chcemy poruszyć,
np. gra w bilarda, aktywność mózgu wzrasta do 90%. Jest dziwny stan, nie ma
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smutku, jest spokój - to tak jak byśmy byli w statku kosmicznym tak doskonałym, że
on wie o co nam chodzi i to realizuje.
Chrystus jest połączony z Duchem Świętym, a skoro Duch Święty tworzy każdą
cząsteczkę Rzeczywistości – to jak ma nie wiedzieć.
Zawsze była mowa: daj się prowadzić, ale umysł nie mógł na to pozwolić, bo
umysł musi prowadzić. Nie ma umysłu – nie ma potrzeby myślenia.
Oni mówią: wreszcie jak siądziesz przed telewizorem będziesz oglądał film nie
myśląc o niczym innym. Doszły 2 ciekawe rzeczy – to ,że Chrystus się obudził i co to
oznacza, jak on działa w przestrzeni, że on się objawił, że ta powłoka działa i co to
oznacza. Druga rzecz – to, co wytłumaczyli nam o Adamo-Ewie, czyli o tej wielkiej
postaci rozczłonkowanej na dwie, żeby było weselej, o tej multiplikacji, że my jego,
czy Ja, cały czas szukamy i już wiemy jak odnaleźć się we fragmentach ludzi.
Mamy takie dwa fundamenciki, które pomogą nam to zrobić, tu Chrystusik nie tak w działaniu - bo to jest postać Szamana - tylko nie pomyśleliśmy, że istnieje
Chrystus Systemowy, że on przenika i tworzy te struktury, utrzymuje. To do głowy
nam nie przyszło, myśleliśmy, że tylko do działania ta duchowość. To jest jedność to
jest Szaman, a dzisiaj budzili Wodza.
W zawodach uczestniczy kolarz i rower, my zbagatelizowaliśmy rower. Wódz
to rower, a doskonalenie nasze i umiejętności to my, a Chrystus - i jedno i drugie.
Tylko się w tym utrzymać nauczyć się wytrwania stanie duchowym.
Kościół to sytemowe wsparcie dla umysłu.
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Koszalin - wahadełkowanie 28.10.2013
Gdy działamy na człowieka- to na człowieka w przestrzeni. Gdybyśmy
zadziałali na przestrzeń tylko, to kody zostałyby w człowieku, wystarczy, że wejdzie
on do domu i kody się odtwarzają. Działa się na całość.
Pokazywało się w Jasnej Płaszyźnie nawiedzenia – a tam być ono nie może,
nie istnieje. Nawiedzenie było zakodowane w człowieku, gdy wchodził do domu to od
razu się aktywizowało ( bo kody były w nim i w przestrzeni, wchodził do domu i
stawały się aktywne). Gdy się jeden wymaże, to gdy wchodzisz odtwarza się – to
jakby miało kopię tamtego. Ciemni wymyślają nową technikę, idzie to przez
człowieka wykorzystują go jako przejściówkę.
Można zresetować mózg. Zbyszkowi w działaniu pokazali jak kładzie na głowę
Orin.
Zbyszek w działaniu wykorzystuje oko opatrzności – wtedy ma wgląd z najwyższego
punktu tej rzeczywistości.
Nowe życie wygląda tak jak na nie zasłużyliśmy. Nie możemy żyć w iluzji
doskonałości – bo wtedy nie pracuje się nad sobą.
Są dwa działy w nas, jeden czysty duchowo, drugi mocny duchowo, obie te
rzeczy musza być. Dopóki nie ma odwagi – nie ma rozwoju.
Ludzie boją się powiedzieć jak Prawda wygląda, bo jak nie pomogę synowi,
sąsiadce .. to dopiero … naciski. Już, jest przestań żyć iluzją, że jest lepiej,
oszczędzisz pieniądze i nie stracisz czasu, bo jak nie dasz to i tak będzie to, czego się
boisz, płacisz za to, żeby to nie nastąpiło, a z czasem będzie jeszcze gorzej.
Nauczyć się żyć swoim życiem, a nie cudzym. Dzieci to cudze Istoty.
Ocenianie innych – jak chcesz funkcjonować bez poznania prawdy? Musze
kogoś sprawdzić jaki jest, by nie wpakowac się w niewłaściwy związek (relacje), to
nie jest ocena, a poznanie prawdy.
Ocena wiąże się nie tylko z poznaniem prawdy, ale z przyklejaniem etykietki.
Jak nic nie widzisz to i nic nie zrobisz. Komuś trzeba to bardzo zręcznie powiedzieć,
jak włacza się świadomość, to znajdujemy właściwe słowa (np. w czasie konsultacji,
wiemy jak się właściwie zachować).
Sprawdzać ile % świadomości mamy włączone na co dzień, bo jak nie
ma, nie ma możliwości odnajdywania się w słowie – wtedy trudno komuś doradzić.
Gdy mamy włączoną świadomość, to wyłaczone są emocje, emocje zagłuszają.
Osoba ma problem z palcami – od 3 tygodni. Sprawdzamy ile w nich było
zdrowia, a ile jest, to fizyczność, modyfikacja biologiczna – choroba. Sprawdzamy
fizyczność jako posypanie się czegoś. Za modyfikację biologiczną Zbyszek uznaje
wirusy, bakterie.
Zbyszek u innej osoby uzdrawiał rękę – poszło, a na tej dłoni kobiecej
zobaczył drugą większą starą dłoń, dłoń starego człowieka, ale odżywioną i jeszcze
miała coś uruchomionego w głowie z której czerpała coś. Stary człowiek (pokazali)
ciągnie energię życia biologiczną. Tu człowiek uzdrawiał – a ta stara dłoń trzymała
się i dzięki temu młodniała. Wielu jest takich ludzi którzy żyją i potrafią ciągnąć soki
życiowe z drugiego człowieka. Ludzie nie zdają sobie sprawy z tego co się dzieje, że
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są osoby, które w ten sposób regenerują się (znają to np. z czarnej magii) kosztem
drugiego człowieka.
Gen śmierci (w tym na ręce 100%), dawno powinien umrzeć, a dzięki temu
funkcjonuje, a dzięki temu funkcjonuje na poziomie 50- 60% genu śmierci. Od 70%
genu śmierci to biologiczna śmierć. To forma rytuałów. To jest modyfikacja
energetyczna, a moglibyśmy myśleć, że to ciemni. Po sprawdzeniu wyszłoby, że to
człowiek, ale pomyślelibyśmy tylko, że życzenie zła, o energii, starciach, a tu jeszcze
co innego.
Na ulicy jest pełno morderców – w myśli katują, zabijają.
Sprawdzić można poziom mordercy w człowieku … - w %
Strach, System, na ludzi zwierzęcych działa, ogranicza ich, ale pozwala im się
wyżyć w wojsku, policji, ochroniarstwie.
Czasami zdarzają się ludzie źli – ich się nie zmieni.
Chora wątroba – najpierw lekka choroba, potem nagle się pogorszyło, to atak
energetyczny na wyższym poziomie – kapturowiec.
Co robić, żeby nie było wysokiego genu śmierci? Można go obniżać
zwiększając gen życia. Można odwrócić proces. Niekiedy mogą żyć wiecznie, nie
występują ponad Prawo Boże, tylko wiedzą więcej. O pewnych rzeczach jeszcze nie
wiemy - tylko sprawdzić czy jest to w naszym zasięgu – bo to będzie możliwe. Trzeba
być mocnym, na razie działamy tylko jak zaatakuje choroba, gen śmierci rośnie,
chodzi o to by go przywrócić do normalnego poziomu. Wzrasta energia komórkowa,
jest lepiej, ale on może ściągać to wszystko. Jak się działa z poziomu Praojca to gen
się zmniejsza, obniża. On wynika ze struktury zdrowotnej człowieka, to taki schemat,
przyzwyczajenie sprawia, że jest tak, a nie inaczej (jak z osobowością) ale można
zmienić to przyzwyczajenie w człowieku, gen też można podkręcić, albo osłabić.
Zawsze pamiętać o genie życia (z uczuciem, błysk światła).
Kiedy tworzy się życie, to 2 geny życia się spotykają i to jest błysk światła,
powstaje życie. Jezus uzdrawiał, działał z tego poziomu, my działamy tu na poziomie
20-30%. Jak się uda to robić – to palce odrastają. Nasze DNA, nici, chromosomy
sypią się, bo się nie działa tak jak trzeba, rosną błędy, bo gen śmierci zaczyna
działać. Gen śmierci jest też w duszy, dlatego nie jest wieczna, jest w Duchu i też nie
jest kosmicznie istniejący, nie jest całkowity. Wpływ na gen śmierci mamy od 20 –
40%, na gen życia też od 20- 40%, Jezus na oba miał 100% wpływu. Można sobie
zapisać w Księdze Stworzenia - kto to już robił – to bez problemu może do tego dojść
ucząc się przez samego siebie. 102-gie piętro daje 70%, 103-cie piętro (Praojciec) jest 100%, powyżej 103-go, można z martwych powołać. Pracujmy nad tytm, żeby
moc życia i moc śmierci była wyższa. Moc śmierci jest ważna, bo czasami nie można
kogoś uzdrowić, jak nie skasujesz wszystkich rzeczy i nie zrobisz nowego (wypalać).
Można tez działać Duchem Edenu, to jest jedno uniesienie, wtedy mu oddajesz
moc i On dysponuje jednym i drugim. Jednak najpierw trzeba się tam znaleźć i
porozmawiać. Zrzucamy robotę na Niego (On ma to już w sobie) skoro tez jesteśmy
w Nim zawarci, Chrystus tutaj działa.
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Te ręce tutaj cały czas wychodzą i nawet w programowaniu, we wszystkim,
bez rozłożonych rąk to nie pójdzie. Jak przykładowo nas zmieniają do działania, to
zawsze „grzebią” przy rękach, przestawiają to wszystko.
Zbyszek w uzdrawianiu teraz spróbuje coś przepuścić, nie uruchomić, tylko być
kanałem. Efekt 90-cio procentowy. Ciało jeszcze nie daje rady (wszystkiego nie
przepuszcza), to niedoskonałość ciała, ono musi uczestniczyć w tym wszystkim.
Osoba, poza domem czuje silną wewnętrzną wibrację np. gdy chce coś w sklepie
kupić – czy to jest właściwe? Sprawdzamy to na skali 20. (Objawienia) płynie to w
50% od niego i w 50% dziwne ludzkie wibracje, otworzył się i chłonie wszystko
(ludzkie ze świata astralnego niskiego i ciemność – echo poprzednich wcieleń- nie
zakończone rzeczy).
Osoby przychodzące do nas przynoszą wiele rzeczy, tu duszki natury – dzieci
często mają z nimi kontakt.
Sny sprawdzać na skali nr 20 – objawienia. Sprawdzać fragmentami.
Objawienia zwodnicze możemy sami sobie fundować. Sprawdzać z jakiego poziomu
byłe sen, przerabiamy w śnie to co nas męczy, szukamy rozwiązania.
Małżeństwu siadła egzystencja. Na ile to wpływ ich samych. My to: dusza,
Ciało Egzystencjalne i ciało fizyczne. Sprawdzić które i na ile padło. Jeśli ich ciała
słabną, to przestaje im wychodzić, nie ma znaczenia, czy paraliż mnie wykręca, czy
ktoś – nie umiem tego zrobić i już. Sprawdzić ich Ciało Egzystencjalne, bo ono tka
struktury energetyczne np. ze 100% Ciała Egzystencjalnego – ile zostało. Sprawdzić
energetykę duszy – czy tu też z osłabło, bo energetyka pociąga za sobą psychikę, bo
czasami moc duszy tylko słabnie, a psychika jest OK.
Sprawdzamy np. w ilu % energetyka i psychika spada (I poziom depresji to
spadek o 30%) i sprawdzić w ilu % ma to wpływ na zdrowie fizyczne oraz kto działa i
od jakiego czasu.
Ludzie muszą się nauczyć dbać o siebie, dlatego nasze działanie jest częścią
tego procesu, trzeba im uświadomić co mają zrobić, aby to utrzymać, jak ważne jest
życie marzeniami, inaczej wracają stany i jest na powrót to samo – nie radzą sobie.
Gdy się tłumaczy, to po jakimś czasie załapią i jest coraz lepiej.
Jak sprawdzić gdzie jest dusza zmarłego?
Wiadomo, że to dusza jest cały czas odczytywana na skalach, a nie ciało. Do ciała
jest skala nr 3 (en. komórkowa, bilans). Odczytuje się człowieka – jak był za życia
nieciekawy- to może się okazać, że jak wchodził tam w wyższe rejestry, to
przywlekają mu biała szatę i go inaczej odczytujemy. Czyli na skali 1 – poziomy
duchowe – jak wyjdzie powyżej 15-tki, pełna 16 – to jest u Góry, on jest czysty, czyli
przygotowuje się do zejścia, więc ma ochronę i to „badziewie” co było w nim nie
przepracowane, nie wypływa, bo by opluwał innych. Czyli jest w swoim czystszym
rdzeniu np. duchowym. Jakby wyszło, że krąży na skali poziomów duchowych tzn. że
przechodzi „zawiechę”, spytać wtedy, czy on jest u Góry, czy nie. Jak wszystko leci –
u Zbyszka powyżej 3-ki, kiedyś powyżej 6-ki, to wie, że jest u Góry i przerabia szkołę.
Poniżej 3-ki zawiecha – czyli nie był u Góry, nie był też na Ziemi tylko w stanie
zawieszenia, przygotowywany (w inkubatorze), żeby tam wyjść. Poziom rozbicia
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zapisów w archiwum – jak przechodzi czyściec, ale po drugiej stronie, po tej nie
ciekawej – to wyjdzie czyściec, piekło. Jak wychodzi biała kreska, to bez względu na
to co było jest u Naszych. Zależy jak to zaczniesz po swojemu interpretować. Od 0 –
2, 3 to zaniecha, nie ma Go na Ziemi ani tam, jak wychodzi Czyściec – to może być
tu i straszyć, łazi po cmentarzu, nie odszedł, czepia się ludzi. Ten zawieszony
W archiwum jest na czerwonym polu, jeśli na czarnym – to jest po drugiej stronie,
wyszedł z jurysdykcji, jest po nim. Wedy jak Góra zezwala, czyli jak możemy to go
ściągamy, do naszych odprowadzamy i jest mu łatwiej – jest u Naszych i lekcje
odrabia. Jest Moc, można to robić, ale chodzi o to by uruchomić taki mechanizm, by
kiedyś się to stało, pewnego dnia wyciągniesz rękę – i wszystko odprowadzone, o to
tu chodzi.
Sprawdzanie narysowanego węzła:
- sprawdzamy czy jest korzystny (np. korzystny w 80% - działa na poziomie duszy
czyli praca nad sobą tu na poziomie 8-mym czyli na współodczuwanie).
Nasze odczyty na skali z reguły wynikają ze stanów w które się wchodzi. Albo
brać średnią, albo posługiwać się przedziałem. Gdy weźmiemy w odczycie przedział,
to analizujemy w ten sposób, że jak słabo – to w napięciu, a jak w duchowej formie
– to ile. Niższa wartość mówi, że to poziom odczytu jak jest w kiepskim stanie (myśli,
rozbieganie), wtedy z reguły energetycznie się odczytuje oraz gdy jest w lepszym
stanie. Zwracać uwagę na stany w które się wchodzi do odczytywania (po kieliszku
odczyty są bardziej prawidłowe, czuje się dystans, nie przejmowanie się), zapisać
sobie ten stan i potem odtwarzać. Prosić Opiekuna – jak się ma ten problem – by to
znikło (niepewność itd.). Nawet przy pomyłce w odczycie, wiele rzeczy zrobi się
poprawnie (czyszczenie itd.), pomożesz.
Jak się u ludzi poprawia zdrowie to do 20% nie czują – uważają, że to
chwilowe lepsze samopoczucie, powyżej 20% już łapią.
Sprawdzamy efektywność, nie skuteczność uzdrawiania.
Pozwolić Bogu działać, otwieramy tylko kanał.
Przyjechała do Warszawy osoba od „Jana od Boga”, podobnież przez nią działają
Istoty Światła (Rose) – przez nią szła negatywna energia, a nie Istoty Światła,
umysł, wciąganie w wizje – ciemni przez nią działają. Jak ktoś jest słaby, to
gdziekolwiek pójdzie, jak ktoś jest mocniejszy energetycznie to jego myśli są
przenoszone na tego słabego, są na gęstszych energiach i to wpływa na słabego. Nie
zapominać wtedy o Orinie na szyi, o Dziupli. Wiedzieć, że ma się ochronę, pamiętać,
że się od Boga pochodzi itd. nie możemy być głusi, niech płynie informacja, a nie
wchodzi w nas.
Praktyka uważności – to cała praca z umysłem.
Różnice w odczytach zawsze do czegoś doprowadzają. Np. żeby zwrócić uwagę na tę
osobę i głębiej przeszukać i po znalezieniu zrobić, szukać wyjaśnienia.
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Modlitwa 1 (skrót)
Weszliśmy w inna przestrzeń, tu jak pióra kruka wszystko rozciągnięte, niczym
strumień dumny wszystko przenika. To tak, jak patrzymy na materię, nie wiemy, że
ją przenikają energie – i tu tak samo, tak jakby wszystko co znamy z tej
rzeczywistości, czyli materię, poziom energetyczny, duchowy, było przez to
przenikane. To następny nieznany nam rozdział. To niczym czarna smołowata rzeka,
wszystko przenika, czujesz ruch. To jakby jakaś istota ludzka była schwytana i jak z
wodospadem spadała przerażona w dół, lecą następne dusze inne rzeczy, to jest
zawał, zastoina.
Ten strumień to wszystko, to co jest, co jest tworzone przez organizmy żywe,
to jakby nowy wzór, program, to coś żywego, jednocześnie zawiera wszystkie
składniki w sobie i nie zawiera, ale to co tu jest przepływa przez wszystko. Tu jest
paskudny zapis wszystkiego jest żywe i to przepływa. Jest to coś – jak zapis
informatyczny, który ściąga wszystko to co jest, ze wszystkich poziomów, ten zapis
informuje i jest żywy, można z niego korzystać. Przez to coś szedł człowiek, on
wiedział, że to zapis informatyczny potrafił się w tym odnaleźć. Podszedł do tego,
uchwycił te pasma info, strumień, jak wbił w to rękę, to te pasma ożyły i go
przeniknęły - prawa ręka i w jego głowie też to jest. Mówią, to my tak działamy,
nasiąkamy tym i zmieniamy. Lewa ręka też zaczyna być tym przeniknięta. Słychać:
zmień zapisy, ale ta zmiana zapisów nie jest za doskonała (chyba), ta energia to była
ta sama energia którą PBZ się posługuje, wchodzimy w to i próbujemy zmienić
zapisy, nie zapisy Ducha ale wszystko: choroby, ścieżki losu, wbić się – i to jest w
środku mózgu, pozwolić na połączenie się z czymś najwyższym w nas co jest możliwe
tak, by poprosić, aby to najwyższe – czyli jakby kontakt z siłą wyższą – sterował
zmianą tych zapisów, byśmy czegoś nie sknocili. Oddać się Sile Wyższej ponad nami,
aby wykorzystała nas, przeszła przez nas i żeby to zrobiła za nas w nas. Niech się w
głowie pojawi to światło i powoli zmienia te zapisy (można tu działać na innych).
Jesteśmy w to wbici. Zbyszek działa na kogoś – to jakby ten człowiek się rozpadał,
wszystko co przyszło niewłaściwe w ciągu życia znikało, a potem dociera do jakiegoś
wzoru, bo pokazują, że ta osoba powinna inaczej wyglądać. To jakby on zawierał
zapis jak te powłoki – ciała, powinny wyglądać.
- koniec modlitwy –
Wychodzi, że było tu 30 % materializacji.
By wejść w kody, Zbyszek użył imienia, ale innego (drugie). Zewnętrze traci
znaczenie, tak coś robią, aby odbiegnięcie od wzoru było o połowę mniejsze, czas
różny. Najszybciej ustawią Ciało Egzystencjalne, ono przejmie kontrolę. To tak jakby
ktoś powiedział: Opatrzność prowadzi, zaufać swojej własnej mocy.
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Modlitwa 2 (skrót)
Trzeba wejść w stan obecności świadomości, bo dopiero wtedy są dostępne powłoki.
Stąd będą modyfikować powłoki, formy. Zapalają ogień przemiany. Teraz na to
nakłada się strumień ze wszystkimi zapisami, czuć już, że manipulują (przy nas),
umiejętności, zdolności i charakter też będą zmodyfikowane.
Energia z góry na dół krąży spiralnym pasmem i znowu do góry. To co robią to
po to, żeby Ojciec wypełnił nas tą mocą wszechmogącą, jak w Oceanie
Wszystkomożliwości, to teraz Mocą Wszechmogącą Ojca. Pokazali, potem dotknij i
powiedz „zdrowy” i sprawdź zakres tego zdrowienia. Nie trzeba nic uruchamiać, na
niczym się nie skupiać, tylko dotknąć i powiedzieć : „zdrowy”. Pokazują, że właczają
inny tryb energii i widać przestrzeń, gdzie Dzieci Boże, te małe „larwy” leżą w
PozaRzeczywistości, przez Przestrzeń Zrodzenia, pokazują, że już się żyje, nie
obudzenia, lecz już się poruszają.
Jedynie pozostaje czuć i łapać sens tego co się dzieje, proces zachodzi, trwa.
Przemiana leci - wszystkiego.
- koniec modlitwy-

Po co używać słów, jeśli nie służy to radości, tylko rozpamiętywaniu tego co było. Po
co myśleć, jeśli nie widać obrazami. Myśli używać tylko, by się bawić i komunikować z
sobą, a do tych rzeczy które chcemy rozumieć – tylko obrazy.
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Rusinowice 02–03 listopada 2013
ZABIJANIE BOGA, ROZPAMIĘTYWANIE WCZORAJSZEGO DNIA
Jak wiemy, bardzo nisko wypadła wiara w Boga u nas. U katolików jest jeszcze
mniejsza, bo oni wierzą tylko i wyłącznie w kościół i swoje rozgrzeszenie – czyli jak
się wyspowiadają i ktoś zdejmuje z nich ten ciężar (nie jest ważne kto – byle
plakietka była: „święty odpuszczający”) wracają do domu i czynią na powrót zło. Jest
to moduł dosyć znany i przyjmowany od wieków przez kościół za poprawny, bo tam
gdzie są wojny, gdzie się zabija ludzi, tam zawsze w pierwszym szeregu szli kapłani,
chrzcili armaty, błogosławili wszystkim, którzy zabijali innych. To jest koszmar, to
machina zbrodni, jak można było o tym nie wiedzieć! Papieże uczestniczyli w tych
wojnach, między sobą też wojny prowadzili, chrześcijaństwo przyczyniło się do
największej ilości mordów na tej ziemi, więc jak ich wiara w Boga może być większa
jak 1%.
Dotychczas mówiliśmy o wierze w Boga, a nie o zabijaniu Boga, choć skala 24
mówi wyraźnie o naszej naturze, mówiliśmy też o osobowości człowieka w
„szatkach”. Jak idę do pracy lub wracam do domu, to mam założoną taką czarną
szatkę z wymalowanym krzyżem, albo swastyką, albo znakiem Szatana na plecach,
natomiast jak idę do ludzi zakładam maskę, czyli ta czarna szata trochę szarzeje,
czasem nawet bieleje - jak tam napisane jest, że z odpustami chodzę - a tu jedynie
maseczka jest nałożona i dwie osobowości ze sobą konkurują. My, gdy sprawdzamy
człowieka, to nie na dana chwilę – i nie to co byśmy chcieli, tylko pytamy Górę o
średni czas – i Góra bierze pod uwagę dominującą i nie dominującą osobowość i
podpowiada o średniej, ale nie bierze czasowo (przykład z profesorem z Anglii: który
był przykładnym ojcem rodzin, a raz na jakiś czas mordował studentki – ten dzień
powodował, że przeciętna mu spadła). Tak więc nie bierzemy pod uwagę czasu tylko
wydarzenia, wagę dobrego i złego, wagę sprawiedliwości. U nas średnia wiara w
Boga była 10 procentowa – ludzie przystępując do odczytu byli zszokowani, myśląc,
że będzie wysoka, że tak wierzymy w Boga, że powinny nam prezenty z tego tytułu
lecieć, ale tak nie jest. Wiara jest tak mała, że musi się za tym coś kryć. A kryje się
za tym zabijanie BOGA!
Katolicy, to już nie tylko Boga zabijają w sobie, na zewnątrz, ale wszystkie
świątynie świątynie zwane kościołami wysmarowane są inkwizycją i scenami jak
Jezusa dopadli i zabili. Oni muszą wiedzieć, że człowiek nawet Pomazańca Bożego
potrafi załatwić bez mrugnięcia okiem. Wystarczył do tego kawałek drewna i parę
gwoździ – to co tu mówić o Jego potędze, czemu maję w Niego wierzyć, wiedząc, że
tu jest słabość. Dlatego katolicy, patrząc na to, szukają innej siły i jest nią ruch, który
straszy innych, ruch, który pozwala dominować nad słabszym człowiekiem. Ten ruch
to kościół z wodzem zwanym papieżem i z wodzami pułkowymi zwanymi
kardynałami. Katolicy w nich właśnie wierzą. To jest machina mordu, zbrodni. To
samo jest na całym świecie. Najsłabszym tu jest prawdziwy Buddyzm, tam ludzie
próbują się odnaleźć. Natomiast świat ezoteryczny, to jest dokładnie to samo, tylko,
że wódz tutaj jest niewidzialny, on jakby umarł na początku. Mamy tu odniesienie do
alchemii, do Saint Germaina itp, o Świętym Grallu tu mówią, legendach itd. – to ten
wódz umarły, więc teraz mamy tylko wataszków, którzy robią to samo: wszędzie
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wymalowują śmierć Boga, a wysławiają idee ezoteryczne. Zajmują się bzdurami, a
nie pomagają ludziom wzrastać. Takie odwodzenie jak tam, to też zabijanie
człowieka. Jeżeli zabijamy człowieka, to zabijamy też Syna Bożego, jest to
równoznaczne z występowaniem przeciwko Bogu „Ty u góry, nic mi nie dałeś, sam
musiałem do wszystkiego dojść, teraz ja Ci pokażę: Twoje Dzieci będę wykańczać – i
zobaczymy kto będzie lepszy”.
Rozpamiętywanie dnia wczorajszego, jest ważnym elementem, bo można to
robić nie wchodząc w przestrzenie duchowe. Można nawet być od tego odciętym,
upośledzonym duchowo, a można rozpamiętywanie dnia przerabiać – o ile są szczere
intencje, bo wnosimy to do zapisów, które są w mózgu i umyśle – czyli w przestrzeni
fizycznej (część pamięci jest chemiczna) i do przestrzeni energetycznej gdzie to
wszystko jest ukryte. Do tego umysł ma dostęp cały czas, czyli możemy się przyjrzeć
samemu sobie. Tak się zaczyna cała przygoda z ezoteryką, jak i z duchowością – czyli
odkrycie zalet umysłu. Rozpamiętywanie wczorajszego dnia, ten najważniejszy
element w drodze do Boga, w drodze do poszanowania bliźniego swego jest od razu
dostępny każdemu, nawet jak go będziemy „tłuc”, on jest w stanie przy bólu
fizycznym wiedzieć: czy dobrze robi, czy też źle. Niestety ludzie tego nie robią, tego
co jest „na już”. Starają się natomiast wejść w przestrzenie duchowe, ale praca nad
sobą tu, to jest tylko wejście do Świątyni Serca i nic więcej. Nikt nie ma zeszytu w
którym jest zanotowane: to i to mi powiedzieli, mam to zrobić do jutra, lub trochę
później, a coś innego do tygodnia itd. Nikt nie ma własnego dzienniczka o którym
mówili: dzienniczek wzrastania. Nie ma nawet zmiany w stosunku do drugiego
człowieka. Bóg ci mówi: „rzuć palenie” – chyba się pomylił? To jak walczyć później o
życie, a może to jest właśnie kształtowanie tych początków woli, siły woli, dzięki
czemu możemy w przyszłości panować nad życiem. To proste, mechaniczne rzeczy.
To wszystko w rozpamiętywaniu wczorajszego dnia w bezpośredniej scenie czy też z
dystansu - metoda tu obojętna, przybliżą nam nas samych. To jest bardzo ważne.
Ważne czym jesteśmy kierowani: potrzebami, czy też nie. Jeśli potrzeba
fizyczna jest silniejsza - bo muszę kogoś „przelecieć”, a nie: by się pokochać, pobyć z
tym kimś, albo żeby pokazać się na świeczniku, to coś jest nie tak, to te potrzeby
będą człowiekiem rządzić. Jeśli zaś rządzą, to mnie to pasuje. Jak nie stwierdzimy
opętania – to znaczy, że człowiek taki jest. jest zabijanie Boga, zabijanie Edenu i
zabijanie Adamo-Ewy.
Jak Bóg stworzył Eden – czyli idealne miejsce, nie mówimy tu o Edenie, który
nastanie na Ziemi. Mówimy o cywilizacji ludzi, którzy nie potrzebują systemu - to
dopiero będzie za 650 lat, ale ci co odsłuchują, niech sobie sprawdzą, czy trafią do
tej rzeczywistości, bo z tych, którzy w tej chwili żyją, do Edenu dotrwa tylko ok.
150.000 ludzi, reszta idzie na „odstrzał”. Pamiętajmy, że ciała są nic nie warte, to jest
tylko element który służy do wzrastania istoty ludzkiej, zwanej Synem Bożym. I my czyli to „dziadostwo” siedzące na razie w tym ciele – tj dusza - to jest taki sam
odpad. Dusza ma swoją wiekuistość, niektóre potrafią nawet kilkaset wcieleń
zaliczyć. Pamiętajmy jednak, że dusza potrzebuje wzmocnienia energetycznego i jeśli
tego wzmocnienia nie ma, umiera jak nie karmione na poziomie fizycznym ciało i jak
w tym czasie nie nastąpi połączenie z Duchem, dusza ginie – umiera jak ciało, a
dusza to MY.
Ludzie żyją iluzją, że pójdą do nieba, albo że są wieczni. Istota ludzka, nawet
Duch nie jest całkowity. Syn Boży, który się przejawia jest istniejący zawsze, ale nie
dusza ludzka. Jeśli przez znieprawienie dusza odcina się od Ducha, albo Duch od niej,
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spada do Martwego Stanu, albo jest przejęta przez Ciemność, wiemy jak to wtedy
wygląda. Marzyć tylko o tym, by rozbili taką duszę, tworząc z niej demony – czyli
istoty. Dusza rozpada się jak klocki Lego i z niej budują nowego potworka. Tak jest,
kościół to ukrywa, bo ma w tym swój interes, takimi ludźmi się manipuluje. Ludzie,
którzy wiedzą, że idą na zatracenie, choć tego nie rozumieją (bo to odczucie
zatracenia jest tutaj pełne) starają się szukać Boga (i tu łapie ich kościół) - widać to
po starszych osobach rano idących do kościoła. Jest odczucie zatracenia. Innym będą
mówić, że oni są dobrzy, że dbają o rodzinę, ale w środku „gul” staje – wiedzą, że to
jest oszustwo. Może nie wiedzą, ale domyślają się, nie są pewni, dlatego muszą w
masówce rytuałów uśpić to co się w nich budzi, wyrzuty sumienia, żeby nie zmieniać
tego, na zmianę czego jest już za późno. Dlatego katolik to największy potwór jaki
może istnieć, bo jest niebezpieczny i bez znaczenia jest kiedy dusza umrze, to jest jej
wybór, to są palce u dłoni, które gdy gniją trzeba odciąć - i Duch to robi dla
ratowania siebie. Tak, że jeśli chodzi o duszo-człowieka, tak jak mówi Góra, nie
przejmować się tym jak masz rękę odciąć, by nie mordował innych, nie lituj się
odcinaj od razu – uratujesz tym Ducha. Hammurabi to robił, ale on miał kodeks w
którym była też ukryta etyka, oni uczyli co to znaczy być człowiekiem, a nie, by tylko
karać. Trzeba zrozumieć cały mechanizm, który do tego doprowadza. Góra to samo –
jak przystępujemy do leczenia i innych rzeczy, wyraźnie podpowiada: walczymy o
Ducha, On jest tutaj najcenniejszy, a nie dusza gdy błądzi i wypina się na Niego. To
dusza idzie na zatracenie dlatego jest Planeta Dusz. Prawdą jest, że schodzą tutaj
siły, które umożliwiają nie tyle duszy wzrost - chyba, że chodzi tu o połączenie z
Duchem, a istoty duchowe będą silnie budzone, następuje wtedy proces integracji
duszy z Duchem, staje się ona Jego częścią, ona wzrasta i to jest jedno i to samo.
Duszy nie ma, są tacy ludzie, nie mają duszy, ale nie w tym sensie, że odeszła i jest
robotem duchowym, tylko zjednoczyła się z Duchem i stanowi Jego integralna część.
O to chodzi, ale ludzie mają wybór, tak, że niektórzy wiedzą, że na poprawę siebie
jest już za późno i w zło wchodzą, ubierają maseczki – dlatego ta Planeta tak
wygląda. Twórcy, Stwórcy w Prawie Tworzenia pobudowali to „cudo” na wzór Góry.
Ten Eden, który ma przyjść w przyszłości jest na poziomie ludzkim, ale wtedy
gdy budzi się Duch i jest integrowany z duszą - bo dzięki temu efektywniej wszystko
odczuwa - On tworzy wówczas tę rzeczywistość w której nie ma już żadnego
systemu. Po co system? – gdy nie zabijasz, nie kradniesz, pomagasz innym, to po co
komu granice, płoty itd. one są tylko przeszkodą. Drzwi też nie będzie trzeba
zamykać, gdyż nie ma złodziei i bandytów. To jest Eden przyszłości. Dotrwa do tego
garstka, wcieleniami. Nie interesuje nas dusza, ale z duszami żyjemy, dlatego tutaj
musi ten świat jakoś wyglądać.
Ten Eden w przyszłości Edenem będzie, ale w wydaniu ludzkim. Natomiast
prawdziwy Eden – to był ten pierwszy. Raj, Królestwo Niebieskie i Niebo, są dużo
niżej od Edenu. Eden został utworzony dla Syna Bożego, ale nie dla Dziecka Bożego.
Natomiast Rzeczywistość z Królestwem Niebieskim, z Edenem przyszłościowym,
którego zasady już od wielu lat istnieją, jest stworzona dla Dziecka Bożego – czyli dla
wzrastającego Ducha. Jeśli Duch by się znieprawił i wszedł w inne Prawo, ale w to
prawo gdzie się niszczy ludzi, tak samo zostaje kiedyś zniszczony, przestaje istnieć –
podobnie jak ciało fizyczne, jak dusza. Natomiast przy pełnej integracji Syn Boży
łączy się ze wszystkimi cząsteczkami, to jest bardzo ważne, gdyż to są jego
doświadczenia, czyli dostaje takie „skafandry”, powłoki: powłokę duchową,
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duszebną, energetyczną oraz fizyczną, dzięki czemu doświadcza bogactw życia w
materii, w energii i bogactw życia w świecie duchowym. To są elementy, powłoki
Syna Bożego, a Syn Boży, tak jak mały królewicz, musi kiedyś nauczyć się
królestwem rządzić, ale żeby nim rządzić w PWW, trzeba najpierw je zbudować, więc
musi wszystko przeżyć, aby wiedzieć jak je zbudować (jeśli np. zobaczy, że cukier
szkodzi, to zamieni go na coś innego i torty w przyszłości będą słodkie, ale nie będą
szkodziły), On musi o tym wiedzieć, to jest Istota doskonała, i nie będzie robił tego
co nie trzeba – po to się wzrasta, po to są powłoki, które są odrzucane, kiedy są
wadliwe. Ta Rzeczywistość jest dla Dziecka Bożego, natomiast Eden – ten prawdziwy,
został stworzony dla Syna Bożego i Jego idea, jest dla nas niezrozumiała,
tłumaczenie jest bardzo zubożone. Gdy ktoś nie wejdzie w specyficzne stany, w ogóle
tego nie pojmie. To co mówił Jezus, jest to tutaj wyrażone, tylko, że Jego słowa
zaginęły. Ci którzy je tłumaczyli, narzucili własną interpretację, ale oni nie wchodzili
w doświadczenia – o tym pamiętajmy.
Osho, też interpretował ewangelię Tomasza, słowa Jezusa, inne rzeczy, choć
nieźle pracował z umysłem, ale wystarczy otworzyć jego książkę, by zobaczyć jakie
bzdury on w nich pisze. Niektóre rzeczy są naprawdę piękne, ale na poziomie
umysłu. Dociera wprawdzie do świadomości, ale był „ślepy” duchowo. Niemniej jego
słowo, to czego dokonał na niższym i średnik poziomie jest piękne. Natomiast próby
interpretacji tego co jest u Góry, to jest bełkot – tak jak z tymi siedmioma
poziomami, rozmiarami świecznika, bo on nigdy w Edenie nie był, nigdy nie
doświadczał tych prawdziwych, mistycznych stanów z oświecenia. Miał wstępne
oświecenie, ono jest na poziomie umysłu – czystego, ale jednak umysłu – a to jest
zupełnie co innego. Na poziomie czystego umysłu, do którego dostęp każdy z nas
ma, a więc i do info zawartych tam, opisujących przeszłość – można z nich korzystać
rozpamiętując wczorajszy dzień i budując swoją powrotną drogę do Edenu, ale trzeba
zrozumieć czym był pierwotny zapis tego Edenu.
Mamy Syna Bożego, który nagle poznaje to co Bóg – a nic nie istniało – nagle
sobie wymyślił. My nie jesteśmy w stanie tego zrobić choć zapis tworzenia w Istocie
Ludzkiej jest, ale na poziomie Dziecka Bożego, natomiast stwarzać – czyli złączać to,
co już zostało przez Boga stworzone, możemy, natomiast nie możemy wymyśleć nic
ponad to, co tworzonym (stworzonym) było. Natomiast my, na poziomie fizycznym
tylko przebudowujemy, przekształcamy to co jest - bierne naśladownictwo
(wyrzeźbimy kozę i to hołubimy, a żywą zabijamy. To co się dzieje z mordowaniem
zwierząt jest nie do przyjęcia, z ludźmi też. Są dalej masowe mordy ludzi, UFO ludzi
nadal wywozi, tworzy się chore systemy, a ludzie żyją w ogłupieniu).
W Edenie Syn Boży miał pojąć pewne zasady: to jak jest dobrze kochać,
odczuwać jedność ze światem, z całością. Na tym poziomie nie ma problemów z
jedzeniem - bo się nie je, z pracą – bo się nie pracuje, tam jest jedna, wielka kreacja,
bycie i świadomość. Kreacja w Edenie ograniczała się do poznania tego co jest, do
takiego płaszczowego doświadczenia tego co było. Natomiast budowa tego
wszystkiego, musiała się zacząć niżej i nieprawdą jest, że Adam został przez Ojca
wygnany z Raju. On musiał pójść, Drzewo Poznania jest jednocześnie Drzewem
Dobrego i Złego, trzeba było zrozumieć te wszystkie zasady i odnaleźć się w nich we
wszystkich płaszczyznach: duchowej, energetycznej i fizycznej, żeby móc później
przynajmniej takie same światy tworzyć dla innych. Oczywiście Syn Boży może
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później korzystać z tego mechanizmu i tworzyć zupełnie coś innego, możemy tylko
założyć, że następna tworzona przez Syna Bożego Rzeczywistość byłaby zupełnie
inna, ale zasady byłyby te same, bo musiałoby być jakieś dążenie do uzyskania
jedności z Całością.
Jak Bóg stworzył Adama, Adam był szczęśliwy, robił co chciał, poznawał, nic
mu nie zagrażało, bo zjeść go nie było można, ale przez jakąś nieskończoność
wszystko poznał i zaczął się nudzić. Ile razy można (lub jak długo) to samo oglądać.
W człowieku jest zakodowana natura poznawcza. Doświadczanie w kólko jednego i
tego samego nudzi. Wtedy, by to było pełniejsze, Bóg powielił Adama, urozmaiciło to
życie – bo można było patrzeć jak ktoś coś robi, niemniej to była kopia Adama – czyli
mnogość Adama. Z czasem to też przestało być ciekawe i nastąpiło totalne znudzenie
życiem. W końcu Bóg stworzył różnorodność. Z DNA prawdziwej Istoty Boskiej
wyciągnął nowy wzór i stworzono w ten sposób Ewę. Historia dla ciemnych mas
(kiedyś) mówiła o żebrze, ale kości są jedynym elementem, który komunikuje nas ze
światem duchowym. Tam są ukryte kanały – czy to w kręgosłupie, czy w kościach.
Krew, też dzięki temu jest produkowana i nasycana pewnymi zmianami. Wszystkie
zmiany, które w nas zachodzą (przemiany) zaczynają się od kości, a dopiero później
jakby tło ich jest narzucane na organy miękkie. Jak została stworzona Ewa i
różnorodność, nagle okazało się, że odmienna polaryzacja zafascynowała Adama.
Adam został rozdzielony na 2 Istoty, które gdy nie były ze sobą, nie czuły się pełne.
Ten smutny młodzieniec nagle zapałał pożądaniem, czuł potrzebę bycia z drugim
człowiekiem i jak to się stawało – był pełny. Wcześniej tej pełności nie czuł w sobie.
Ona była zapisana, ale to tak jak urodziłeś się sytym, nie potrzebujesz jeść, to i nie
czujesz potrzeby starania się o to, by zaspokoić głód. To wyciągnięcie DNA i
wprowadzenie różnorodności upośledziło Istotę, ale zmusiło ją też do poszukiwania,
do twórczych rozwiązań.
To był Eden, ludzie się kochali, o siebie dbali, wielkim szacunkiem siebie
darząc, musieli tak dbać o siebie, żeby nie raczyć innych jakąś niewłaściwością (bycie
obcesowym, że mogę mu chałupę podpalić, czy też swoją odrażającą fizycznością
mogę mu narzucić potrzebę bycia ze mną czy też kochania). To był cudowny świat
jedności, wszyscy dbali o każdy swój element po to, żeby zasłużyć na bycie z drugim
człowiekiem. Czyli ten Eden to cudowna kraina, tutaj nie było zdrady ludzie się
kochali. Potem pojawił się Szatan i swoje zrobił, oddzielono jednego człowieka od
drugiego, ale potrzeba jedności ciągle jest i można karmić się tą potrzebą, można
wejść we wszystko co jest, w niemiłość, we wrogość energetyczną, znęcanie się itd.
ale żyjesz tym człowiekiem tak jak inny, który kocha, stara się, opieką i troską
rozwija w sobie miłość. To jest to samo, Diabel tylko podpowiedział, że można
inaczej, natomiast wyboru dokonujemy my sami.
To wszystko padło, czyli na Ziemi są teraz dwa rodzaje ludzi i nie ma
człowieka pośredniego. To największa iluzja jaką mogą żyć: człowiek, który zabija
Eden w innych, który żyje zazdrością, ograniczeniami. Mówi się często że on się
stara: chodzi do kościoła, będzie coraz lepszy. Jesteś albo zły, albo dobry, nie ma
tonacji pośrednich (czyste to czyste), to skończyć się oszukiwać. Dopóki nie są czyste
myśli, słowa i czyny, to jest utrzymywanie w sobie zgnojenia duchowego,
zezwierzęcenia istoty ludzkiej i nic więcej. Jak będziemy wmawiać sobie, że dziś
trochę popracowałem, wszedłem do Świątyni Serca i jeszcze coś tam zrobiłem, że to
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jest coś szlachetnego – nie oszukiwać się – pracy nad sobą nie ma. Może coś poszło
do przodu, bo mniej ludzie przez Ciebie cierpi, ale Ty jesteś taki sam jaki byłeś.
Dopóki nie jest pełna 16-tka, jest się paskudą ludzką i o tym trzeba pamiętać.
Dopóki kłamiesz, dopóki nie jesteś czysty, jesteś ludzkim dziadostwem, trzeba
to sobie uświadomić, albo będzie źle. By zrozumieć jak to leci musimy wchodzić w
rozpamiętywanie wczorajszego dnia - to jest podstawa. Bez tego nie można
rozpoznać siebie, a ludzie specjalnie tego nie robią, aby żyć iluzją, że jest dobrze.
Wchodzą ludzie do Świątyni Serca, żeby pochodzić po drzwiach, drzewkach, żeby nie
starczyło czasu na pracę nad sobą, nie pracują.
Kościenicy rozkazują wszystkim i mówią co mają robić, bo oni wiedzą. Bóg
nikomu nie mówi co trzeba robić, Bóg nie wymaga, ale oni wiedzą i wymagają, są
mocniejsi od Boga, dlatego stworzyli system i wszyscy, którzy gnoją i niszczą innych,
posługują się systemem. Pierwsze: powie ci co papież o tym mówi czy wiara. Drugie:
co prawo o tym mówi. Jak podskoczysz, to doniesie. Trzecie: co mówi środowisko, on
to wykorzysta przeciwko tobie, ten twój uczciwy, ten nie zazdrosny. Widzimy tu jak
świat teraz wygląda, jak doszło do rozpadu całości. Pamiętajmy jednak, że Bóg nie
mówi o rozdzielności między płciami, to jest jedna istota. Kobieta ma więcej tzw cech
męskich niż mężczyzna (psychologia to też odkryła), natomiast, mężczyzna ma
więcej cech żeńskich: słaby, więc żeby przeżyć dostał mocniejsze ciało, ale przy
zezwierzęceniu ciało jest wykorzystywane do jeszcze większego zezwierzęcenia i
ograniczania mocy istot mocniejszych czyli kobiet, obdarzonych słabszym ciałem.
Kobieta jest bliższa Bogu ze swojej natury, ze wszystkiego. Dlatego dziwne jest,
dlaczego przywódcami są sami mężczyźni, ale oni mają bardzo silne zjednoczenie płci
w sobie, żeby przeżyć, żeby ich nie zabić, na wszelki wypadek wyposażono ich w
silniejsze ciała. Wszyscy przywódcy duchowi to złączenie kobiety, mają zespół
obudzenia obu płci – takie wszystkie podejścia do życia (naprawi stół i ugotuje
obiad).
To wszystko co w nas jest, jest echem Edenu. Każdy za nas musi dążyć do
tego, by tu na Ziemi, odczuć Eden w sobie, jak i odczuć obecność albo Adama, albo
Ewy – Góra mówi wyraźnie, że to jest Adamo-Ewa, tyle tylko, że polaryzacja i
psychika ludzka została ustawiona poprzez kulturę, system, poprzez środowisko na
coś dwupłciowego. W rzeczywistości to jest jeden organ i prędzej czy później trzeba
to zjednoczyć. W świecie przyszłości są jakieś Hermafrodyty, nie odróżnisz mężczyzny
od kobiety, wszyscy mają podobne zwiewne ciała. Nawet na poziomie biologicznym
w Edenie, mężczyzna od kobiety niewiele będzie się różnić.
Potrzeba odczuwania jedności ze światem, z drugim człowiekiem, może być na
skalach odczytana jako pierwowzór odtworzenia Edenu i Adamo-Ewy w nas, w
zależności od preferencji. Jeśli my nie potrafimy tego zrobić zgodnie z Prawem Edeny
– czyli w poprawności duchowej, wykorzystujemy system, znieprawienie, czyli to co
Szatan podając to rajskie jabłko odkrył, podpowiedział, że można w inny sposób
wpasować się do społeczeństwa.
Dla przykładu: mamy dwie rodziny, a my musimy wiedzieć do której rodziny
bardziej pasujemy. Pierwsza rodzina: tu osoby się kochają, dbają o siebie, jest

Skrypt warsztatów autorskich Z.J. POPKO rok 2013 © www.popko.pl

581

troska, opieka, nie ma kłamstwa, choć są niedopowiedzenia (dla dobra osoby),
dbanie o drugą osobę nie zapominając o sobie. Odczuwają tu jedność – czyli AdamoEwę i odczuwają Eden.
Nie ma spełnienia w życiu, dopóki nie ma odnalezienia Edenu, jest dążenie
(kolejne auto, władza itd.). Jak odczucie Edenu jest pełne, człowiek staje się
szczęśliwy. To samo z odnalezieniem drugiego człowieka. Nie ma jednak takiej istoty
ludzkiej, która by zawierała w sobie wszystko. My szukamy odnalezienia Adamo-Ewy.
Tu jest taki błąd, ponieważ nie znajdziemy całego zapisu DNA fizyczno-energetycznoduchowo-boskiego w jednej istocie, szukamy też innych – no i tu zręcznie
uniemożliwiono człowiekowi osiągniecie stanu szczęścia w odnalezieniu się w Edenie
Adamo-Ewie przez zastosowanie ograniczeń. Eden nie miał żadnych ograniczeń, to
była wolność w doświadczaniu wszystkiego. Natomiast tu ograniczenia doprowadziły
do tego, że człowiek nie może być szczęśliwy, dopóki nie jest szczęśliwy – czyli nie
wchodzi w radość, nie ma połączenia z Duchem, nie może wiedzieć jak prawda
wygląda, takiemu otumanionemu możemy „kit” wcisnąć, staje się marionetką, nic nie
wiedzącym robotem. Możemy tu sprawdzić zawartość Edenu i osiągniecie czego
sprawi, że odczuje Eden tu na Ziemi, w swojej przestrzeni. Można też sprawdzić
odnośnie drugiego człowieka, w ilu % odczuwamy czy jest w nas odtworzony
poszukiwany obiekt, Adamo-Ewa, ten pierwowzór. Ponieważ nie ma takiego
człowieka z którym można to odczuć w pełni, Bóg i Świat Duchowy wyraźnie mówi o
tym, że wszyscy są Dziećmi Bożymi i musimy poprzez przyjaźń, miłość czyli poprzez
związki znajomościowe, romansowe i partnerskie, odnajdywać te ukryte elementy w
innych ludziach. To jest jak odtwarzanie biologicznego DNA, je się produkty
naturalne, czyli rośliny, czasem zwierzątka i uzupełniamy tym DNA. Po to się
modyfikuje współcześnie DNA, po to jest żywność modyfikowana genetycznie, żeby
ciało nie było zdolne do uruchomienia swoich funkcji, bo nie ma możliwości odzysku
DNA (UFO na tym „łapę” położyło, ale było kierowane przez istoty z ciemnej strony).
Mamy dwoje niespełnionych ludzi, bo to nie jest wzór cudownej rodziny i
okazuje się, że Adamo-Ewa jest spełniona w jednym z nich w 50%, taki człowiek
szuka innych, bo musi. Jak pozapisuje się w tych doświadczeniach i Adamo-Ewa jest
w nim pełna, powstaje stan kochania, nagle jest odczucie jedności z ludźmi i ten
człowiek zupełnie inaczej wszystko postrzega, odnalazł fragmenty istoty ludzkiej w
sobie, złożył je razem i to jest pełne. Na to sobie nie może pozwolić System, po to
jest zbudowany kościół – odciąć człowieka od człowieka i odciąć człowieka od Boga,
tak zadziałał Szatan. W tej rodzinie też mamy odczucie jedności ze światem i drugim
człowiekiem, ale my go zręcznie podporządkowujemy. Tym posługują się ludzie, albo
opętani, albo słabi, którzy ukrywają swoją ludzką słabość pod maskami, pod różnymi
ubrankami, mamy wynaturzona istotę ludzką (stary, nieapetyczny facet i młoda
dziewczyna, on ordynarny w zachowaniu, ale nauczył się osiągać swoje cele,
posługuje
się
odpowiednio
religijno-psychologiczno-środowiskową
wiedzą,
doprowadza do tego, by dziewczyna z nim była, podpowiada jej by pamiętała, że
zdrada to jest występek przeciwko Bogu: „jak mnie zdradzisz, to mogę cię …”, w
wielu państwach nawet zabić. Ta młoda dziewczyna żyjąc w cierpieniu daje sobą
manipulować, staje się narzędziem, ma zamkniętą drogę do poszukiwania AdamoEwy). Temu mężczyźnie pomógł system ze wszystkimi narzędziami, on w swoim
zezwierzęceniu urobił drugiego człowieka, a przy odpowiednio mocnej energii
przeciwnej, niczym urokiem uderzył po głowie i zaprogramował, odczuwa jedność
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poprzez krzywdę w PTP, ale to jest proste, bo wszystkie środki na tej planecie
umożliwiają odczucie jedności z drugim człowiekiem poprzez niszczenie go
(kradniemy, zdobywamy ludzką pracę, po to jest pieniądz, giełdy, tu się niszczy
człowieka, przechwytuje to co on robi i się bogaci, a inny żyje w biedzie). Oni swój
Eden budują na cierpieniu ludzkim.
Nie ma drogi pośredniej: „ja zbudowałem z krzywdy ludzkiej malutko”.
Sprawdzamy: Eden w nas zawarty: po uczciwości i nie po uczciwości
Eden i tak trzeba odnaleźć, bo dopóki nie będzie odnaleziony, będziemy ciągle szukać
nowego domu i popełniamy błędy, to jak z klasycznym romansem w związku
małżeńskim. Odczuwamy Adamo-Ewę w naszym partnerze w 40% - to zawsze
będziemy oglądać się za innym człowiekiem, bo musimy uzupełnić w sobie to
Duchowo-Boskie DNA, odnajdujemy kogoś, wchodzimy w stan uniesienia. Ludzie
wtedy popełniają klasyczny błąd, decydują się na zerwanie związku i wejście w nowy
związek, ale to może być porażka, bo ludzie zakładają, że ten stan wynika z nowego
związku, z poznania nowej osoby, a ona była tylko dodatkiem, cząstką do 40%
zapisu Adamo-Ewy w nas. Powoli to się zaczyna sypać i może się okazać, że ogólne
spadamy z deszczu pod rynnę, że będzie jeszcze gorzej. Dlatego w przyszłości będą
związki romansowo-partnerskie. Tylko oboje muszą chcieć, by w związek partnerski
wszedł ktoś następny, bo to jest uzupełnianie wspólnego wzoru, Adamo-Ewy. Chodzi
tu o pełne odnalezienie człowieka.
Dopóki nie ma w nas Edenu będziemy szukać, budować, a Góra powiedziała:
zachwyt nad pięknem, wymaluj sobie mieszkanko tak jak chcesz, zrób jak ci się
podoba, a będziesz czuł, że żyjesz, odnajdziesz swój Eden. Średnia odczucia Edenu w
nas: 30%, Adamo-Ewy: 0–40%, nie ma tu stabilizacji, są tylko chwile, czyli są tu
poważne problemy z odczuciem drugiego człowieka, jest ciągle niespełnienie, nie ma
radości. Życie tak nam dokłada (przywala), że nie można się łączyć ze świadomością,
cały czas jest cierpienie, poszukiwanie, analiza.
Szukanie Edenu na poziomie niszczenia drugiego człowieka: tu jest 70%. To
niszczenie, zabijanie innych ludzi. Średnia Adamo-Ewy: tu 90% - czyli drugi człowiek
to mydełko do podporządkowania, zmanipulowania, zaserwowania programów od
moralności po kościelne dyrektywy. Zamiast pracować nad sobą – co jest cudowną
rzeczą, wzrastać, być bliżej Boga, kochać, współodczuwać, współtworzyć, być tym
kim się ma być, nie robimy tego. Wolimy podporządkować sobie drugiego człowieka i
te znajomości z innymi ludźmi zawieramy w 90% i w 90% utrzymuje się to w domu:
reżim, ogłupianie innych, by samemu być na świeczniku, a innego gnoić i niszczyć.
To przerażający obraz upadłej istoty ludzkiej – więc jak wchodzić do Świątyni Serca i
pracować nad sobą?
Gdzie jest praca włożona w to, by ten drugi człowiek chciał ze mną być przez
moje walory? A po to się tu przychodzi – po co więc oszukiwać się. Zrzucanie winy na
drugiego, jest tu podstawowym elementem: tu 97%. W jakiej iluzji siebie trzeba żyć,
jak siebie trzeba zaprogramować, żeby siebie uznać za cud Boskiej architektury ( a
innego nie). Zrzucanie za Eden 80%, a za Adamo-Ewę 97%, siebie wybielamy, a w
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innym widzimy zło. Jak w ręku mają szatańskie jabłko, to kierują się zdrowym
szatańskim rozsądkiem. Tak się ukształtowali, tego bronią. Średnie odcięcie od
Ducha, dusz tutaj zwartych: 50%, średnie ludzkie: 90%. Niewiele trzeba występku,
by dusza od Ducha została odcięta, dlatego jak Góra mówi, transporty non-stop lecą
na drugą stronę (po śmierci), tworzą armię ciemności, dusze rozbijają, tworzą swoje
światy. W tamtym prawie – bo gdyby to było to piękne wielkie prawo
podporządkowania (a nie zło) w tamtych światach, to jest to coś cudownego – jak i u
nas, oni dbają o swoich, pomagają, prowadzą jak małe dziecko, my mówimy o
prawie, które obowiązuje w naszej rzeczywistości, które tworzą znieprawieni stwórcy
i znieprawione istoty. To jest śmierć, nie ma nic gorszego, niż odczucie tamtego
prawa w sobie, to ból, jak dusza może, to się od razu dezintegruje.
Jezus mówił: „czystość w myśli, słowie i czynie załatwia wszystko”
Przyjrzeć się prawdzie o sobie, czyli rozpamiętywanie wczorajszego dnia – czyli
wracamy do początku, by wiedzieć jacy jesteśmy (co w sobie odzyskać). Instynkt
pierwotny - duchowy, instynkt samozachowawczy, odzyskać w sobie, czyli czyste
intencje. Jak zobaczymy jak z nami jest, to może wtedy ktoś zechce naprawdę nad
sobą pracować. Ludzie nie pracują, bo nie czują takiej potrzeby, może to sprawi, że
zaczną. Dzisiejszy czas poświęcimy na rozpamiętywanie wczorajszego dnia, na
wejście w sceny takie jakie będą przychodzić u każdego, mówimy tu o stanie umysłu,
więc nie trzeba wchodzić w przestrzenie duchowe, choć wejdziemy w nie. Przyjrzeć
się trzeba samemu sobie z dystansu, dzięki temu można zobaczyć ile jest przewin w
nas. Wchodzimy w wewnętrzny stan modlitwy i przyglądamy się temu co robiliśmy,
jeśli nie w ostatnim czasie – bo pracujemy nad sobą, to przyglądamy się temu co
robiliśmy wczoraj, następnie temu co robiliśmy wcześniej. Na początku drogi do
rozpamiętywania dnia wczorajszego przyglądamy się temu co robiliśmy przez całe
życie – ale nie wszystkiemu w szczegółach, tylko temu co najważniejszego przyjdzie
na myśl, czyli jest to takie podrzucanie przez umysł lub Opiekuna, Przewodnika scen,
które pokazują gdzie zachowaliśmy się niewłaściwie, gdzie mogliśmy inaczej
reagować, gdzie byśmy inaczej zareagowali gdybyśmy byli inni. Nie mówimy, że
grzeszyliśmy – tylko popełnialiśmy podstawowe błędy, za które będziemy później
płacić (nie będziemy małego dziecka winić za to, że narobiło na dywan, ale jak to
zrobi mając 20 lat, to jest paradoks).
Człowiek zachwyca się, akcentuje „pierdoły” w sobie, które od dawna powinny
poprawnie w nim funkcjonować (20 latek pokazuje ojcu jak już umie na nogach
chodzić).
Nie skupiamy się na iluzji, bo na dwu nogach od dawna się chodzi i chodzić powinno,
tylko na tym co niewłaściwie robiliśmy. W scenach oglądamy to, co było niewłaściwe
i jak to zmienić, a nie można zmienić świata, człowieka jeśli nie będzie kochania,
wybaczenia, współtworzenia, współodczuwania. Wtedy wchodzimy w drugiego
człowieka, ale najpierw przyjrzeć się sobie. Nam się wydaje, że jesteśmy idealni, a
tylko trochę podporządkowujemy innych, biję dzieci itd. to jest kurs rozwoju
duchowego – pracować nad sobą musimy.
Każdy wchodzi w swoją scenę, bo każdy wczoraj robił różne rzeczy, w
zbiorowej scenie byśmy się nie odnaleźli, przy pracy nad sobą jest ważny zeszyt i
notowanie wszystkiego co nam powiedzieli, co zobaczyliśmy – by o tym nie
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zapomnieć. Każda podpowiedź zaraz sobie zanotować. Pamiętać, że mądrość to nie
naiwność (ty ukradłeś komuś 2 marchewki, a on tobie 10, ale on doniósł, że to ty
jesteś złodziejem – wtedy trzeba udowodnić temu komuś, to coś), równowaga
powinna być zachowana.
Umysł nie jest mądry, to jest inteligencja, to nie ma z mądrością nic
wspólnego. Niemniej ta inteligencja pozwala się tutaj odnaleźć, ona tez gromadzi
fakty, oparta jest na instynkcie, oparta jest tez na doświadczeniu. Mądrość nie
potrzebuje ani instynktu, ani doświadczenia, Duch wie wiec po co myśleć? jak wiesz
– obserwuj. Na poziomie Ducha jest świadomość i obecność, tego nie można
obserwować, w tym się jest. żywy Duch, żyje, a jedynym przejawem Jego życia jest
działanie, czyli kreacja, obserwuje tylko to co robi i co wspaniałego robią inni. Siły
Duchowe w naszym wypadku stają tuz przed kreacją, dopóki się w Duchu nie
obudzisz nie możesz wejść w kreację, chyba, że kreacja jest na poziomie fizycznym i
energetycznym.
MODLITWA 1 – skrót
XVI/XVII wiek, góry, jest mnóstwo karet, cała kawalkada. To jak u nas Iluminaci się
gromadzą, mają swoje stowarzyszenie w energetyce się odnajdują, jest to forma
rytualna. Ci co tu jadą to tez cos takiego. Związana z nimi tajemnica, mistycyzm. Oni
się szanują, są tu zdrowe, choć lekko hierarchiczne relacje. Z góry cos płynie, oni
wiedzą, że to mogło zajść. To co płynie z góry, utworzyło potok żywego kamienia,
płynie to jak lawa, to jest żywy kamień. Włożony w to kij zaczął się w to przemieniać,
został wciągnięty do tego strumienia. Znajduje się tu niedaleko zajazd, typ
schroniska. Oni do niego ciągnęli.
Ta rzeka kamienia, to jest podstawa życia. Wielka Postać włożyła do tej rzeki
rękę, początki palców rozbłysły, zostały wypełnione światłem tej materii. To jest coś,
co jest, a z czego my sobie nie zdajemy sprawy, to protoplazma, cos co jest materią,
ale rządzi się innymi trochę prawami (niż te nam znane). To nie jest Praenergia.
Praenergia jest jeszcze jakby niższym stanem. Protoplazma to jest cos pośredniego
między praenergią – czyli czymś co z energii potrafi stworzyć takie zagęszczenie iż
przybiera formę materii, a materię - ona tyczy się wszystkości. To nie jest tylko skała,
to jest też w naszych komórkach, w energiach, to jest tez w Duchu. Ta protoplazma
jest wielopoziomowa. Ma przestrzeń duchową energetyczną i fizyczną i nawet
podfizyczną. Ludzie Ci musza dotrzeć do tego schroniska, ale nie mogą przejść przez
ten strumień, bo on jest szeroki, spływa i w dole niknie (jak wodospad), w dole jest
urwisko. Puszczają wolno konie, uprząż wrzucają w przepaść, karety przykrywają
gałęziami, zacierają ślady, będą piąć się górą, ponad miejscem skąd spływa ta rzeka
kamienna, żeby dostać się do schroniska. Pcha ich tam jakaś tajemnica. Chcą przejść
do innej Rzeczywistości, zrezygnowali z całego swojego życia, z tego co robili – a byli
to ludzie zamożni. Może być, że potem jako nowi ludzie wejdą do tej społeczności,
dalej będą żyć, ale jako inni ludzie.
Jest przed nami czarna kurtyna i przyszła postać, lekko ją uchyliła i zaprasza
do środka (to już scena ze schroniska).
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Druga scena: środek jakby wielkiej komnaty, jakby gigantycznej studni – i
zostało to przykryte podłogą pod schronisko. Ta wielka sala znajduje się pod
schroniskiem. Płoną tu łuczywa. Podłoga jest ezoteryczna, są ciekawe wzory – jak
gigantyczna mandala. Wokół są ławy z oparciem, ale ludzie na tym nie siedzą.
Ci ludzie (tutaj) wiedzą co robią, choć nie do końca wiedzą czy to się spełni,
czy osiągną swój cel, ale już wycięli się z tamtego życia i tu przystępują do jakichś
rytuałów czy inicjacji. Siadają w kręgu, każdy zapada w dziwny stan, odnajdują się w
tym co się zaczyna dziać. Oni się komunikują częściowo.
Wszystko znika, przechodzi do innego wymiaru, to co się pojawia przenika
nas, skanuje. Jest taka chmura miedzy nami, sonduje nas, wchodzi w nas: w ciało
fizyczne, przestrzenne, duchowe. Sprawdza jacy jesteśmy. Można tu usłyszeć różne
głosy, czuje się tu różne obecności, słychać – wielu stąd odeszło i wielu stąd, w
przenośni umarło, czyli zostało, nie poszli już dalej, zaszły niepoprawne rzeczy,
chcieli iść dalej, ale im się nie udało. Tu z tej przestrzeni weszli do przedsionka (za
którym znajduje się dopiero właściwe miejsce, do którego się dostać powinno, ale do
tamtego miejsca dostajemy się, kiedy coś jest właściwe w nas). Jak odkryją, że coś
jest niepoprawne, nie będzie przejścia, tylko zoczenie (może krótkie zobaczenie co
tam jest). bóg i Duch Święty, wiadomo, że to jest Duch Edenu to nie są wszystkie
Istoty, które uczestniczą w naszym życiu. Są Zwiastuny Prawdy, niedoborów i śiły
sprzeczne z naszymi celami. Nie mówimy tu o złu, tylko o dążeniach. Dążenie pokazują – jest to ważna rzecz, ponieważ ono bazuje na pragnieniach. Potrzeby to co
innego, natomiast czysta forma dążenia jest właściwa.
Ludzie którzy się odnaleźli przy skalnym potoku byli kierowani dążeniem,
odkryli w sobie stały odruch pierwotny. Jeśli nie jesteś ukształtowany poprawnie w
Świetle, to twoje dążenie może wypływać z ciemności i wtedy, jak je obudzisz, nie
będziesz miała szansy na odnalezienie się w sobie.
Dlatego Ci w przedsionku nie mogli pójść dalej, popełnili błędy. Jak dążenie nie jest
czyste, nie można przekroczyć tej granicy. Jest tu jakby segregacja: ci co idą do
światła i ci co idą do ciemności – albo nie rozumieją tego, że jeszcze nie są gotowi do
przejścia w światło.
Kim jesteś, /głos/ czy masz wzrok.
My widzimy, mamy oczy, a jak mamy wzrok, to będziemy widzieć inaczej, czyli wzrok
jest bardziej uniwersalny, niż widzenie oczami.
Odpowiedz, a ja Ci powiem, niewiele wiesz, niewiele widzisz (sprawdza jakby
kondycje ciała), nie jest z Tobą najgorzej (ale musi podokonywać wyboru, być
twardy itd.). Pokazują, że nie ma w nim uporu, twardości, że to co jest ważne, to ta
siła, ukierunkowanie, niezłomność, bezwzględność w dążeniu do celu (nie chodzi o
bezwzględność kosztem innych, ale upór). Można dalej przejść (podpowiadają),
chodzi tu o wizję samego siebie, w tej przestrzeni można tę wizję mieć. Nie chodzi tu
o rozpamiętywanie wczorajszego dnia – czyli nas: co robiliśmy wczoraj, tylko
odnalezienie pewnych scen, wizji nas samych, naszej Istoty. Tu czas nie ma
znaczenia, może być scena z innych wcieleń, chodzi o to byśmy samych siebie
odkryli, kim byliśmy.
Zbyszek widzi siebie w „Martwym Stanie”.
Każdy wchodzi w swoje sceny odnośnie nas samych, z doświadczeń w różnych
wcieleniach. Słychać: „i nie myślcie, że jesteście ze Światła, Wy jesteście z Życia”.
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ŻYCIE to AKTYWNE ŚWIATŁO, Światłem natomiast My (Ci z Góry, a my
tutaj zgromadzeni, powinniśmy tego określenia używać) nazywamy czystość.
Tak naprawdę, Życie jest ze Światła i Światło cały czas
utrzymuje Życie.
To co widzieliśmy na zboczy góry ta protoplazma pochodzi ze Światła, ona
utrzymuje wszystko to, co kiedykolwiek będziemy widzieć, natomiast praenergia jest
to coś pod tym Światłem i z tego korzysta Bóg – tylko.
Protoplazma należy do świata duchowego, do Ducha Edenu, do Ducha
Świętego, dzięki czemu Siły Duchowe mogą mnóstwo rzeczy tu zmieniać. To spełnia
tę samą rolę co Praenergia. Bóg już zagwarantował sobie, w momencie tworzenia
tego wszystkiego, jakby oddzielne wejście. Gdyby to co potworzył, wystąpiło
przeciwko Niemu, opowiedziało się przeciwko i zapanowało nad tą samą techniką,
odkryło moc Protoplazmy, mogłoby zastosować blokady na sterowanie tą
Protoplazmą przez Boga, ale On ma jeszcze oddzielne wejście przez PraEnergię niedostępne – co daje tylko budzącym się Synom Bożym – jak w przypadku Jezusa.
Jezus posługiwał się Duchem Świętym, ale potem tylko Energią Boską.
Energia Boska – to jest PraEnergia (tak podpowiadają). Pokazują – tyczy się to
wielu z nas – że Zbyszek jak był malutki, miał dojście do PraEnergii, ale życie Go
pochłonęło i powoli stał się zwyczajny, zapomniał o tym, co miało się w Nim budzić.
Pokazują, że już wielokrotnie w życiu byliśmy blisko odkrycia Prawdy, jak i
tego, że tę Prawdę w sobie usypialiśmy, nie robiąc tego co trzeba. Jak ktoś ma
dojście do Protoplazmy, to może nadać własny schemat ruchu, wszystkiego, jakby
nadać nowe Prawo. Można to wykorzystywać do pewnych celów np. do chodzenia po
wodzie, do przemiany czegoś, nie zakłócając naturalnej biologii, fizyki. Można ją
wykorzystywać do przemiany: wkładasz ręce w drugiego człowieka i pozwalasz, by to
do niego wpływało i przemieniało np. chorą wątrobę w zdrową.
Podpowiadają scenami, że w naszym życiu było dużo cennych rzeczy.
Doświadczenie jest doświadczeniem i nie jest postrzegane w kategoriach Dobra i Zła,
przez to nie mamy obciążenia poczuciem winy, człowiek czyści się. Dzięki temu zaszła
ta Głowna zmiana, ta nie do odwołania, która czyni cię czystszym, uszlachetnionym,
trwała zmiana.
To co się w życiu, we wcieleniach dzieje, to co nas przytrzymuje, to nie
ujmujmy tego w kategoriach winy, kary, tylko doświadczenia. Nie skupiać się na tym
co było niewłaściwe tylko na tym co było szlachetne i pchało nas do przodu, a nie na
tym co nas ściągało w dół – to są zwykłe błędy. Jak cel, jak Boga, jak siebie jako
Dziecko Boże i Syna Bożego na końcu drogi widzisz - czyli tę czystość – to do tego
będziesz dążył. Pytanie tylko, co widzisz, czasami może być tak, że się znieprawiasz,
już innego masz idola.
Przestać się przejmować tym co było. To wartość nadrzędna, która znów cię
na tory życia pchnęła i umożliwia drogę do początku – czyli do końca (w tym
wypadku) jest ważna. W rozpamiętywaniu skupiać się nad tym co było dobre,
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natomiast w tym co było złe zobaczyć jak można to zmieniać – czyli podpowiedź jak
się zachować jutro, byle to zmienić.
Jest w nas mnóstwo dobrych rzeczy (podpowiadają), by się skupić
wcieleniowo, bo tam były przełomowe, pchające nas do przodu chwile, albo coś nas
zatrzymującego, coś potężne, że wpisało się w nas. My możemy je odtworzyć w
sobie i znaleźć drogę do tych cudów. Ci w schronisku dążyli do czegoś i
prawdopodobnie to odnaleźli, przypomnieli sobie utracone zdolności. Może mamy
zobaczyć co było tym kluczem, co było wielkim wydarzeniem kształtującym nas na
trwałe w pozytywnym lub negatywnym - w ziemskim ujęciu.
To forma doświadczenia, czyli wiedzy. Żeby przejść z tego pomieszczenia
dalej, musimy w sobie coś odnaleźć, coś co pozwoli nam to zrobić, mamy
(podpowiadają), odnaleźć ważne elementy w nas, ukryte klucze.
To co się w nas kiedyś zapisało, a było korzystne dla Całości, możemy to
przywoływać i wykorzystać, to w nas istnieje.
- koniec modlitwy pierwszej –
MODLITWA 2 – część druga modlitwy 1
Modyfikują nas, porządkują.
Będziemy odnotowywać jakieś przykre wydarzenia z poprzednich wcieleń, coś
co nas pchnęło na złą drogę i jest w nas zakotwiczone. Jest to forma modlitwy w
której nas naprowadzają na coś, uczą. Kolejna scena Zbyszka: tępi braciszka, robiąc
to co czuje, że tępi samego siebie, widział w nim to, co było w nim samym nieprawe.
Doprowadził brata do kalectwa. Ponieważ krzywdził też innych zabito go jako
dziecko. Po śmierci snuł się, uczestnicząc w życiu ludzi.
Po wielu latach brat jego zachorował ciężko, w malignie ujrzał dusze brata,
ciepło go powitał, bez żalu. Wtedy ta dusza Zbyszka zechciała, by on wyzdrowiał – co
też się stało, a dusza znikła, umarła, jakby to była próba dla tej duszy, mógł się
rodzić.
Kolejna scena Zbyszka, w której niszczy innych ludzi, ginie od ukąszenia węża.
Potłumaczenia do scen Zbyszka – chodzi o pokorę.
Oni mówią, że po to jest zablokowane wchodzenie w poprzednie wcielenia, bo
ludzie nie byliby w stanie przyjąć prawdy o sobie.
Jeden z Polskich hipnotyzerów miał nagrania z regresingów i okazało się, że
miał tak kilkanaście Kleopatr i wielu Cezarów. Ludzie w to wchodzili i to przeżywali
sądząc, że to są ich wcielenia – kierowała nimi chęć odkrycia cudu. A to byli masowi
mordercy, a ludzie o tym nie pamiętali, chcieli nimi być, chełpić się, wywyższać.
Chore wyobrażenie. Więc choćby z tego powodu jest zablokowane wejście w
poprzednie wcielenia. U dobrego hipnotyzera tylko 5% takich wejść jest
prawdziwych, reszta jest iluzją, dzięki której ściąga się choroby, a tu wizje nie muszą
mieć nic wspólnego z prawdą. To wchodzenie w poprzednie wcielenia często jest
sztuczne po to, by dusza odniosła z tego korzyść. Jest też niebezpieczeństwo, jest to
„cudowne” narzędzie pozyskania drugiego człowieka, jakby się trafiło do osoby, która
chce ludzi programować, to by się kończyło przygodą z rozwojem duchowym.
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Pokazują, że my też mamy zablokowane te wejścia po to, żebyśmy nie byli przerażeni
sobą, jak człowiek osiąga pewien poziom zrozumienia siebie, kiedy już wreszcie
zaczyna budzić się nim pokora – czyli uszanowanie wszystkiego – także innych ludzi,
to wtedy możemy zobaczyć jacy naprawdę jesteśmy, czemu trafiliśmy do tego
czyśćca i za co (za nasze błędy, za niepoprawne zachowanie). Kiedy teraz jesteśmy w
stanie przypomnieć sobie mnóstwo szczegółów, to nagle powstanie w nas stan,
dzięki któremu na trwałe nie będziemy się wywyższać ponad innych i w pokorze, ze
schyloną głową można będzie popracować nad sobą i skasować różne rzeczy. To jest
zubożona wersja – ale wersja na tę chwilę. Jeszcze przyjdą sceny mówiące kim
naprawdę jesteśmy – czyli błądzącym Duchem Bożym. Najpierw musimy ułożyć się
sami z sobą, ponieważ to co było w nas niewłaściwe, jest jakby zręcznie przez umysł
spychane, ale to w naszych codziennych scenach wychodzi. Pamięć przeszłości
zetlała w momencie narodzin, w każdym życiu dostajemy nowy umysł - oprócz naszej
postawy o tej osobowości. Tu i teraz utrzymujemy taką indywidualną postawę, która
jest częścią tworzącej się osobowości, rozbudowuje jedną, albo drugą, tę lepszą
nową czy gorszą, zależy od tego, która jest dominującą. Możemy wykorzystać to, by
przestać się pysznić i zrozumieć, że czasami to co było niepoprawne w nas i
przyniosło fatalne skutki, można wykorzystać do dobrych celów, bo do tego
doprowadziły umiejętności. To, że zabijałeś w pojedynku - to byłeś niezły w
szermierce, ileś lat na ćwiczenia poświęciłeś i ten wysiłek w to wkładany można
wykorzystać w dobrym celu, była w tobie umiejętność pracy nad sobą, choć intencje
nieczyste. Zapominając o tych rzeczach też część siebie tracimy. Trzeba odkryć co
potrafimy, złożyć „do kupy”, schylić głowę przed Bogiem i powiedzieć: „Ojcze
prowadź bym to wykorzystał …”, no i tu jest pytanie: w jakim celu, jakie teraz
obudzą się intencje, jaka osobowość się włączy. To co teraz przerabiamy, to po to,
byśmy nie tracili części siebie, bo choć finałem było złamanie tego życia i utrwalenie
niewłaściwej postawy, to są tam też piękne chwile i jest wielki wysiłek, który
doprowadził do tego, żeśmy zwyciężyli (jego). Te trudy, to wszystko jest w nas
zapisane. Jest czarny i biały głód walki, autorytetu, biały i czarny głód mocy – a więc
jak umiesz do czegoś dążyć, to jest to czymś, czego nie należy tracić. Tymczasem
pracując nad sobą, często spychamy w cień te negatywne rzeczy, zapominając o
tym, że te stany ciężko wypracowaliśmy w sobie, te możliwości, które potem niecnie
zostały wykorzystane. Ale te możliwości, jeśli spychamy w niepamięć sprawia, że
mamy słabą wolę, małą odwagę, jesteśmy przez innych popychani. Gdyby to
poprawnie odżyło pod kontrolą Ducha, to nie pozwolimy się gwałcić, sobą
manipulować, bo my też to umieliśmy i nikt nas nie będzie truć na różne sposoby,
ponieważ też ten mechanizm znamy. Dzięki temu, że w zgodzie z samym sobą
potrafimy sobie przypomnieć jacy byliśmy, to przypominajmy sobie – odzyskamy
wtedy te stany, które do tego doprowadziły. Tu pokazali nam tylko kluczowe sceny,
mówiące o tym, że coś nas obciążyło lub nie, ale my sami w tym czasie tworzyliśmy
piękną strukturę. Kiedy mówią o DNA, podpowiadają, że przyznawszy się do tego
jacy jesteśmy – bo to się stało, i już ukształtowało naszą postawę, będzie możan
odkryć też to, co nas to tego doprowadziło, co nas budowało, tam jest też coś bardzo
ważnego (moc nabyta przez lata ćwiczeń), to też nasze dziedzictwo. Jak sobie na to
pozwolimy, to będziemy odzyskiwać siebie na takim poziomie, że będziemy już
mocni, pełni, niespychający w cień tych negatywnych rozwiązań, bo wiele dobrych
rzeczy też do nich doprowadziło. Odbudujemy się, będziemy mocniejsi w życiu i od
nas będzie zależeć czy poprawnie to wykorzystamy. To będzie związane już z
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rozpamiętywaniem wczorajszego dnia – ale to coś innego. To co teraz robią, to
przywrócenie tego wszystkiego co w nas było i pokazanie co do tego doprowadziło.
Skoro wola, odwaga wrócą (i inne rzeczy) i odnajdywanie się w przestrzeni i
czucie całości, to może być potężny oręż w walce o siebie, o własne światło. Powoli
siebie odzyskujemy. Bycie mocnym, kontrolującym, też jest nam potrzebne.
To co się teraz dzieje to poziom Czarnej i Białej Wieży, to budowanie
własnego tronu wynikające z poprzednich, a wymazanych w nas doświadczeń.
Wszystko to, co nas budował /mówią/ jest piękne i wspaniałe, bo to jest moc i
efektem tylko mogła być nasza skrzywiona postawa. Trzeba pamiętać o całym
bogactwie tego, co nas kształtowało. Teraz to wszystko możemy wykorzystać do
dobrego celu.
Nasza postawa wyrażona w osobowościach wynika z poprzednich wcieleń.
Inaczej by wszystko wyglądało, gdyby światło dochodziło do tej kopuły Czarnej
Energii. Żyliśmy tam sądząc, że to jedyna rzeczywistość. W życiu tym odcięci od
Boga, od Świata duchowego, żyliśmy sądząc, że to jedyna rzeczywistość i w niej się
odczuwaliśmy. Nasze DNA przestrzenne, wiązało nas tylko z tym czymś, DNA
duchowe przez to nie mogło być obudzone, bo nie byliśmy czyści. W kolejnych
wcieleniach przez to popełnialiśmy wiele błędów, ale bez tych błędów jakie
popełniliśmy, bylibyśmy słabsi, niewiele warci, choć z otwartym sercem, przydatność
dla zmian byłaby nikła. Bagaż doświadczeń bardzo się przydaje w życiu, ale ważne
jakie są intencje.
Kurtyna w przedsionku trochę się odchyliła i światło z zewnętrza zaczyna na
nas promieniować. Światło Duchowe zaczyna powoli na nas promieniować.
Doświadczenie, wiedza, jest potrzebna przy obudzeniu duchowym, by móc
jednocześnie być odnalezionym energetycznie i duchowo w tej Rzeczywistości. Bez
doświadczenia niemożliwe jest wprowadzanie zmian. Anioł ma otwarte serce, ale
zmiany wprowadza Archanioł, bo tylko On miecz trzyma w ręku. Miasto Zwycięstwa
tworzą Aniołowie i Archaniołowie – serce i miecz. Musisz być twardy z korzyścią dla
siebie i świata.
Budzi się upór, niezłomność, wola, odwaga itd. będziemy czuć, że możemy
stawić opór każdemu, będziemy obudzeni, stanowić w sobie siłę. Nie będzie też lęku
przed pracą nad sobą. To tak jakbyśmy połączyli Ciemność i Światło w jedno
podejmując decyzję czego chcemy, nadajemy prawo istnienia Światła i Ciemności. My
chcieliśmy – bo zrobili przekręt – by aktywne było to co budowało nas pozytywnie, a
zapominaliśmy o tym, co budowało nas negatywnie, negatywny czyn zadecydował o
wymazaniu całej ścieżki do tego doprowadzającej, a tam była potęga, siła naszych
doświadczeń. To też musi zostać przypomniane. My sami częściowo ustawiliśmy te
bloki, a Ciemność to wykorzystała.
Te drzwi, które się tu otworzyły, podpowiedzą nam jacy tu być powinniśmy.
Przenika nas Światło i odnajduje w nas coś.
J: „to tak jakbyśmy nadali prawa, zapisaliśmy w prawie istnienie tego żywego Światła
w nas, a oprócz tego jest jeszcze miłość, która jest również żywa i aktywna”.
To co nazwalibyśmy poprawnością duchową, to cały czas w nas istniało,
łącznie z troską, opieką, miłością, odpowiedzialnością, współtworzeniem, to było w
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nas, tylko my byliśmy pogubieni w życiu. Ta Planeta to wielko obóz, gdzie ci wmówili
poprawność zachować i ograniczyli możliwość dokonywania wyborów. Jak to piękne
budzi: ty stoisz w tej zbroi i nagle odczuwasz tę poprawność - a o to walczymy w tym
wzrastaniu - to nagle czujesz, że bez problemu to wzrastanie poleci. To co nam teraz
przypomnieli to jest to, co mieliśmy odzyskać na Alei Zwycięstw.
Teraz budzi się moc naszych życiowych doświadczeń z wielu wcieleń, nie
będzie już lęku, poniżenia, braku wytrwałości i to co zawsze było, a nie
postrzegaliśmy, to Duchowe Światło, Duchowa poprawność, to czym mamy się
zajmować: wzrastanie, droga od Świętego Serca do Białego Zamku.
Chrzest to inicjacja wewnętrzna, to osobista rozmowa z Bogiem, wtedy
przyznajemy się do tego, że na pewnym poziomie jesteśmy gotowi panować nad
sobą i wtedy nam Góra pomaga w tym wszystkim, ale jak się temu sprzeniewierzymy
jest ciężko. Dlatego ponosimy odpowiedzialność na Chrzest (szczególnie gdy jest
wyrachowanie).
Jeśli przestaniemy rozróżniać nasze poprzednie działania w kategoriach dobra i
zła, to zostaną tylko doświadczenia, bo tylko to się liczy, nie będzie poczucia winy.
Przez błędy, które ukształtowały naszą postawę, zapomnieliśmy o tym
doświadczeniu, a błedy i tak nas obciążają – bo postawa jest niezmieniona. Należy
więc tym bardziej przypomnieć sobie o doświadczeniu, o tych naszych utraconych
umiejętnościach i zacząc je wykorzystywać do tego, by poprawność duchowa była w
pełni w nas wyrażona. Łaczyć się muszą w nas jednocześnie: Aleja Zwycięstw i
poziom wzrastania – czyli schody do Nieba.
Trzeba teraz będzie sobie przypomnieć (nasze doświadczenia), by odzyskać
zapisy dobrymi uczynkami i poprawna postawą duchową (wszystko jest zapisane w
matrycy) tego pozbawił nas przekręt Szatański.
Przyszła Istota i wręcza nam karty / a to jest podpowiedź co do Księgi
Stworzenia – tam też się znajduje zapis tego co było/.
To co cały czas robimy, to jest „przejściówka”. Zaczynamy korzystać ze
wzroku, inaczej widzimy świat, to co nas otacza. To tak, jakby Śpiący Rycerze nagle
się w nas obudzili i odkrywali, że są rycerzami, a więc wszystko mogą próbować
zrobić - nie, że wszystko się uda. Planuje i robi. Biały głód walki.
- koniec modlitwy Pokazali drzewo w lesie. Ten las to nasza Rzeczywistość, to świat
energetyczno-fizyczny. Pokazali jak to drzewo korzeniami szuka swojego miejsca,
żeby się przenieść, zdobyć doświadczenie. Szuka korzeniami, walczy ze skałami,
wytwarza substancje, które rozpuszczają tę skałę, uczy się cały czas, by korzeni było
więcej, by przetrwać, rozwijać się, ale czasami jest tak, że przez przypadek uszkodzi
inne drzewo i uznaje to za niewłaściwy czyn (tak jak człowiek, gdy popełnia błędy) i
to drzewo by wymazywało ten czyn z pamięci, chociaż i tak ocena tego drzewa jest w
przestrzeniach duchowych oczywista, jest minus, bo nie było tu współtworzenia.
Popełniając błędy, uniemożliwiło komuś rozwój. Choć i tak w tym drzewie jest ta
samoocena, to ono udaje przed sobą, że o tym zapomina, łącznie z tym
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doświadczeniem, w jakiś sposób wytworzyło tę nową substancję, by skały
rozpuszczać. Drzewo nabiera doświadczeń, jedno życie, drugie trzecie – to jakby
kolejne korzenie, w rzeczywistości w tym drzewie, jest scentrowana cała obecność i
świadomość, ono ma pień, a tym pniem są pasma duchowe, Duch Ludzki ze swoją
doskonałością. Ale tam trzeba być świadomym tych poziomów, czyli tak jak my
odbieramy sygnały, wiemy, że trzeba kochać, współtworzyć, otrzymujemy
podpowiedzi co by należało zrobić, by nie uszkodzić innego – choć trenujemy korzeń
– ale to jest świadomość. Mieć świadomość, a być – czyli robić, to są dwie różne
rzeczy. Niemniej na początku tam się świadomie budzimy. Dlatego mamy skalę
rozwoju duchowego – i tu mamy poziomy duchowe, tam gdzie jest poziom duchowy i
tam gdzie jest poziom energetyczno-fizyczny, czyli to jacy my w rzeczywistości
jesteśmy. W Duchu już jest ktoś obudzony, ale nieaktywny, jak serce w miarę
otwarte u wszystkich, choć sztucznie ale nic przezeń nie płynie, na dodatek niektórzy
do siebie pobierają energię innych – czyli ich krzywdzą i z tego się cieszą, budując
swój wizerunek. Te korzenie drzewa mają zapis pewnego doświadczenia, które
zostało nam wymazane. To tak jak z nami. My na Alei Zwycięstw, czy tam gdzie jest
Biały Zamek i wzrastamy duchowo, Świątynia Serca, nic innego nie robimy
(powtarzają) tylko pod egidą naszego własnego ducha czasami przychodzą
Przewodnicy, przerabiamy sceny – czyli wracamy do stanów, które już w nas były
przerobione, tylko my sobie to przypominamy: sceny pokochania, na odwagę itd. jak
m y to przeżywamy, mówimy o obudzeniu się tego w świadomości duchowej, to
trzeba jeszcze później utrzymać, ugruntować, żeby zmiana była trwała. Tu chodzi o
przeprogramowanie umysłu, aby świadomość, aby jaźń zaczęły królować, ale
człowiek taki musi być duchowy, a nie tylko wie o co chodzi i nic sobie z tego nie
robi. To co dzisiaj zachodziło, to przypomnienie, tyczyło się naszego, ludzkiego
Drzewa Życia, natomiast gałęzie, korona to jest odwzorowanie Edenu, to jest ten
cudowny stan u Góry do którego i tak dążymy, który kiedyś stanie się udziałem, nie
powiedziane – naszym, ale Syna Bożego, czyli Dziecka Bożego, bo Dziecko Boże jak
się budzi, to i tak tam wraca, bo to jest kopia Syna Bożego, więc to jest jedno i to
samo. Natomiast ciało - to już wiemy, że nie; czy dusza, jedni przypuszczają że tak, a
my wiemy, że nie i czy Duch będzie w tym uczestniczył, to już wielki znak zapytania.
Widzimy tu, że przez pewne błędy, niezrozumienie, my sami okradaliśmy się z
naszego własnego doświadczenia. Tyczy się to struktury ruchu, to jest w tej części
naszej istoty, która przez nas jakby nie jest postrzegana. Struktura ruchu – my
nazywamy to doświadczeniem (z grubsza, roboczo), czyli ta struktura ruchu u nas
niepoprawnie funkcjonowała, bo zapomnieliśmy, że uczyliśmy się matematyki, że
istnieje biologia itd., jesteśmy upośledzeni (bo na tych lekcjach robiliśmy co innego
niż należało). To co dzisiaj zrobili, to było podniesienie struktury ruchu, średnia tutaj,
gdyby nie te ograniczenia, to poznanie, to struktura ruchu np. w stosunku do Jezusa,
bo to nasz Idol, Istota, która skończyła z duszą, z ciałem fizycznym, obudziła się w
pełni duchowo i w korzeniach i w pniu, to struktury ruchu s a tu obecne w 80%, a
korzystanie tylko w 20%.
Dzisiaj podnoszą nam strukturę ruchu – dzięki temu, ponieważ zaczynasz się
budzić i wiesz o co chodzi, też w grę wchodzą pasma zejściowe. Te nie były
uruchomione w ogóle, a powinny być uruchomione w 5 – 6%, a pasma zejściowe to
jest zejście Ducha Całości. Oczywiście to jest założenie, bo w zależności od tego, co
my z tej modlitwy wyniesiemy, jak wykorzystamy to do walki o siebie samego, to
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naprawdę się to nieźle utrzyma. W te sceny trzeba wchodzić, ale ułatwienie
wchodzenia będzie średni 60- 70%, ale odkrywamy tylko to, co i tak w nas było, czyli
wychodzimy z wewnętrznego, energetycznego i duchowego upośledzenia.
Zaczynamy to wszystko powoli inaczej pojmować. Tak to pokazali Zbyszkowi z tym
ludzkim Drzewem Życia, a ogólnie Drzewo Życia też ciekawie wygląda, bo korzeniami
sa wszystkie Planety, wszystkie Cywilizacje, całość. Natomiast pień, to jest cały
mechanizm, cała struktura duchowa, gdzie jest komunikacja między Duchem Całości,
a tym co jest na dole - czyli to nie jest tylko kanał komunikacyjny, ale i
skomplikowane struktura, gdzie się nabiera duchowego doświadczenia, gdzie są
eksperymenty, cała duchowa nauka, dzięki której płyną sygnały w dół jak tu żyć, co
robić, żeby tam w końcu się też obudzić, żeby czegoś nie zaprzepaścić. Natomiast
korona w tym wypadku, to jest już PozaRzeczywistośc i Bóg w tym wielkim dziele
życia – i to jest autentyczny Eden (ale w tym trzeba się obudzić).

Modlitwa 3 – dalszy ciąg modlitwy 1 odtwarzanie struktury ruchu – skrót
To jest odtwarzanie struktury ruchu, a przynajmniej naszej świadomości i
obecności w tej strukturze. Są drgania na zewnątrz, jest ciągle rozdzielenie. Dzisiaj
powinniśmy pozwolić na zejście świadomości duchowej w dół tak, żeby tamta
obecność zeszła w dół. Pokazują (pierwsza scena) to Światło schodzi pniem do
korzeni, przypominając korzeniom jakiejś niższej drzewnej strukturze już nabyte
doświadczenia o których się zapomniało, które na powrót ukształtują, wzmocnią
naszą całą fizyczno – energetyczną postać, a jednocześnie pokazują tu nasze
oddzielenie od rzeczywistości, ten robot, który szumi poza naszymi fizycznymi ciałami
i nieznanymi naszymi powłokami, on powinien drgać też w nas. Skoro to jest robot
duchowy, to są elementy pomagające Duchowi funkcjonować (czy Duchowi Całości)
w tej rzeczywistości, powinien pobrzmiewać w nas, ale tego nie ma, bo odcięliśmy się
od tego uznając wyższość kropli wody nad oceanem i nie korzystamy z tego
wsparcia. Podpowiadają, byśmy pozwolili sobie na to, by to samo ożyło w nas, bo i
tak tam jest obecne, tylko nie funkcjonuje, dzięki czemu kropelka stopi się z
oceanem i nasza komunikacja z zewnętrzem będzie pełniejsza, odczucie jedności z
tym zewnętrzem – choćby fizyczno- energetycznym, też będzie większe. Pozwólmy,
by Światło, które i tak tworzy korona drzewa, by to Światło przez pień wniknęło przez
wszystkie korzenie, a my jesteśmy też w tej powłoce jednym z tych korzeni.
Pozwólmy, by Duch mógł w nas się bardziej obudzić. Słychać „i nie zamykać oczu
przed wystrzałem” ( chodzi o wzrok duchowy). Powoli te dźwięki zaczynamy słyszeć
w sobie, powoli te wibracje odczujemy w całej naszej fizyczno-energetycznej powłoce
i pozostałych, nie odczuwanych częściach naszej Istoty.
Najstraszniejszą rzeczą jest niedotrzymanie słowa, to jak z chrztem – niektórzy
przyjęli, a potem się wypięli. To jak piosenka błądzącego człowieka: „przyjąłem,
wypiąłem”, potem Góra odcięła swój dodatek mocy, choć Ojciec kocha dalej swoje
Dziecko (ale wsparcia nie daje). To właśnie z niedotrzymania słowa (pokazują)
wynikają wszystkie mordy. Słowo to klucz. Wszystkie krzywdy wynikają z kłamstwa.
Słowo honoru jest wszystkim, twoje słowo to Ty, jesteś tak doskonały jak
Twoje słowo, od niego wszystko zależy. Tak powstawały wojny, niesnaski,
waśnie, mordy, oszustwa, słowo nie zostało dotrzymane.
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A miłość? Czemu jeszcze nie jest wzbudzona? To podpowiedź do tego, że
unikamy wspaniałej rzeczy odczuwania piękna, jedności z Całością, Człowiekiem i
Edenem – niepotrzebnie. Jak to odkryjemy, to wszystkie inne nasze potrzeby tracą
znaczenie. Nie będzie nienawiści, jedności z drugim człowiekiem w degradowaniu Go,
bo po co? Nie będziemy się już gubić w tak niskich wibracjach, w paskudnej ludzkiej
postawie.
Korzenie Drzewa Życia, są upstrzone mnóstwem kolorowych bombek, to są
nasze sceny, doświadczenia. Dzięki temu staniemy się na powrót takimi, jakimi już
powinniśmy być. Będziemy na nowo siebie uczyć, ale będzie już nam łatwiej.
Drzewo Życia jest jakby naszym wspólnym (indywidualne Drzewo Życia,
nałożone na grupowe), każdy z nas biegnie korzonkami i wskakuje do jednej bombki,
znajdzie się w scenie, gdzie pokażą, że byliśmy odważni, zaradni, opiekuńczy itd.,
zdolni i odnalezieni w życiu. Każdy wchodzi w swoją scenę. Zobaczymy co w
poprzednich żywotach już osiągnęliśmy i nam to zabrano.
Pokazują Ojca w Grocie Lodowej, potem na Planecie Dusz, trzyma wielką kulę.
Pokazują jak z Nich wychodzi ludzik, on się mnoży i widać wielu naszych – tu
obecnych. Już byliśmy w Duchu i Duchu Całości obudzeni, funkcjonujący, potem
zapomnieliśmy o tym, że byliśmy wielcy i wspierający innych, byliśmy esencją
zawartą w pniu.
Możemy (w domu) wchodzić do tych bombek i odczuwać to kim się było, aby
znowu stać się tym kimś, kim kiedyś umiało się być (powinniśmy).
Przypominają, że w chwilach zagrożenia i nie tylko, może nasz głos, naszego
własnego Ducha prowadzić.
Zbyszek poznawał ludzką naturę jako Duch (zakłamanie, obłudę).
Rodził się i w ciągu paru miesięcy umierał, by tylko odczuć miłość
macierzyńską, troskę.
To czego nas uczą (po to te wszystkie sceny), to coś na kształt odruchu
pierwotnego, tylko, że odruch pierwotny jest krótki, szybki, włącza się myślenie.
Uczą nas nowego stanu: stanu bez myślenia. Mówią, żebyśmy odnaleźli
mechanizm poprawnego zachowania, to jest tak, jak byśmy pozwolili sobie, na bycie
sobą i od razu się okaże kim jesteśmy, na bycie sobą bez myślenia. Idź i reaguj tak,
jak uważasz to za właściwe, tak byśmy odrzucili analizę tego co jest i byśmy
odnajdywali się w danej sytuacji tak jak chcemy, jak czujemy, wyłączyć myślenie.
Można to obudzić w sobie jako stały, trwały stan, bez myśli, co czujesz jak być
powinno, a nie ktoś ci wpoił jak być powinno.
To jest poprawność duchowa w naszym codziennym życiu.
Duch nie myśli, bo wie i temu się poddaje. Mówimy o człowieku, który ma w sobie
rozbudzoną świadomość duchową.
Z oddzielenia wynika lęk.
Należy odczuć jedność z drugim człowiekiem, by zapis Adamo-Ewy był w nas pełny,
wtedy znajomości są bogate, jest dobrze, że ci ludzie są, napełniasz się nimi.
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Są dwa nurty główne: podporządkowanie drugiego człowieka, bo jest w tobie
oddzielenie, albo PWW i jednoczenie się z człowiekiem.
Dzięki uaktywnieniu struktury ruchu w nas, tych scen, tych bombek, one
doprowadzaja do jednego, umiemy się poprawnie duchowo zachować, bo to wynikło
już z nabytego wieloma życiami doświadczenia. Choć w sceny jeszcze sami nie
wchodzimy, to już z tego ogólnego „halo” możemy wyłuskać to, co ogólne „halo”
tworzyło, naszą postawę. Ona już jest mocno duchowo poprawnie uwarunkowana.
Już dziś potrafimy dużo pełniej w jedności ze światem i drugim człowiekiem się
wyrazić posługując się bezmyśleniową postawą duchową.
Rób to co uważasz za słuszne – nim to przeanalizowałeś. Wyłaczyć
zaprogramowanie nasze na relacje. Matrycę przerabialiśmy - tę w brzuchu, ale tu
mówią o takim obwarowaniu nas, o siateczce przenikającej serce i głowę, teraz tego
musimy się pozbyć – zniknie oddzielenie. W poprawności duchowej nie ma
oddzielenia.
To jest lekcja na dziś (pokazują), lekcja poprawności duchowej. Możliwe jest
to dzięki odblokowaniu struktury ruchu, pasma zejściowe się uruchomiły, Duch
powolutku schodzi, nas nasącza, dlatego zaczynamy czuć potrzebę eksperymentu. W
otwarciu duchowym na życie i na człowieka, pozwolimy sobie na podejście do
drugiego człowieka bez analizy czy to jest poprawny krok, czy też nie, czuję – robię.
Przy wspólnym stole, przy lampce wina, wnika radość i nie ma myślenia,
wtedy człowiek nie przeszkadza, wtedy jesteś otwarty, jest odczucie jedności. To w
Tobie jest ty tylko pozwalasz sobie na aktywizowanie tego (mówią).
Choć jesteśmy na Planecie Czyśćcowej, tak źle z nami nie jest – byle wyłączyć
to ogłupianie systemowe, to zaprogramowanie umysłu i pozwolić sobie na otwarcie
serca, bo już dawniej było ono potężnie otwarte.
To jest ważna lekcja i trzeba to przećwiczyć, ugruntować i na co dzień
stosować, bo bez tego nie jest się człowiekiem poprawnym duchowo.
Kiedyś widzieliście Boga, a teraz przynajmniej o nim myślicie.
Teraz być świadomym tego, że w tym stanie jest się też kanałem Sił
Duchowych, człowiek z tą postawą tworzy kanał, nie tylko strumień, przynajmniej
wtedy jak jesteśmy poprawni duchowo. Wtedy świadomie „nakręcamy się” na życie.
Koniec modlitwy

Nastąpiło zstąpienie cząstek duchowych i automatycznie w Duchu jest to
zawarte i w naszej obecności też się razem przejawia. Średnie odczucie jedności z
drugim człowiekiem było tu 5%, w tej chwili jest 20%, a powinno być – jak trochę
się nad tym popracuje – od 20 do 50%. Ćwiczenie bezmyślności. W ten sposób
zaczynamy się kotwić w obecności drugiego człowieka.
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Modlitwa 4 – zachowanie – skrót
Jesteśmy niewidoczni. Czekamy aż się wszystko zacieśni.
„Zacieśni, czyli pomoże w twoim cierpieniu samotności”. Kiedy jesteśmy zorientowani
na postrzeganie czegoś samemu, to postrzeganie jest wyłączone, nie ma nikogo,
człowiek jest sam, nie czujemy związków z całością, z ludźmi, a to by oznaczało
pewne cierpienie.
Pokazuja człowieka, który jest zawsze sam, jest jakby odcięty, nad nim leci
jeden ptak i go obserwuje. Natomiast, gdy jest między ludźmi: cieszy się, nad nim
jest wiele ptaków. Nawet gdy jest sam na pustyni, ale myśli o ludziach, czuje związki
ze światem i ludźmi, wiele ptaków nad nim się unosi i z wyżyny podpowiadają mu co
jest za wzgórzami. Pokazują, że człowiek odcięty od innych, który żyje tylko sobą, dla
siebie biorąc wszystko, a nic nie dając, cierpi o tym nie wiedząc. Jego postawa jest
niewłaściwa, nie ma nic wspólnego z otwarciem duchowym, życie jest niepełne.
Mówimy to o osamotnieniu. Czym innym jest samotność, kiedy jesteśmy sami, ale
cały czas tworzymy relacje z ludźmi. Wtedy człowiek czuje, że żyje i wtedy schodzą
do nas info, które pomagają nam się z tymi ludźmi odnaleźć. Czy w tych związkach
będziemy aktywni, czy martwi, zależy od naszego zachowania. Zachowanie jest
początkiem i końcem tego wszystkiego, czego nas uczą, ponieważ
zachowanie określa nasz status duchowy energetyczny i fizyczny, ono
podpowiada jacy jesteśmy. Mówimy tu o prawdziwości naszego zachowania, bez
maski. To początek i koniec naszego rozwoju duchowego, nasze zachowanie idzie
małymi kroczkami, to walka o to małe „coś”. Jak będziemy znów mocni w sobie,
wtedy możemy sobie pozwolić na poprawne duchowo zachowanie, nie będziemy się
bać tego co robimy, co mówimy, co czynimy, nie będziemy się bać reakcji ludzi na
nas samych.
Pracę nad sobą można poznać po zmianie w naszym zachowaniu.
Nie wystarczy oczyszczone serce – jak na zewnątrz tego nie widać, jak w
relacjach z ludźmi tego nie widać.
Kiedy się otwieramy bez lęku na ludzi, to nasze pole się poszerza, a u góry
mnóstwo ptaków zaczyna krążyć niczym zwiastuni Ducha, pomocy i spływają info z
Góry jak się między ludźmi odnaleźć. Otwiera się świadomość energetyczna, czyli
korzystająca z intuicji energetycznej, duchowa, korzystająca z intuicji duchowej, bo
my nie wszystko wiemy (nasz procesorek by tego nie przerobił), przychodzą gotowe
rozwiązania pomagające nam właściwie się zachować.
Im jesteśmy czystsi, tym jesteśmy wyraźniej we wszystkim odnalezieni
(przerobienie scen nam w tym pomaga).
Prawda o nas jest taka jak pokazują skale: nie mamy 16-tki, nie poszliśmy do
przodu.
Nie możemy zmarnować tego co zdobyliśmy (krzywdząc innych), mamy już to
doświadczenie, obudźmy to w sobie i idźmy pomagać. Odtwórzmy związki z Edenem i
Adamo-Ewą, obudźmy się i działajmy, bo to potrafimy i zachowanie jest wtedy pełne
duchowo. Nie można drugiego człowieka zostawić w potrzebie, unikać prawdziwych
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słów, bo co z nas za Dziecko Boże. Z tego trzeba zdać sobie sprawę. Mocny człowiek
tworzy też szczęśliwą udaną rodzinę, ale to jest rodzina religijna, czyli rodzina, która
wyznaje prawdy duchowe, mają niepisany kodeks i wiedzą, że nie można drugiego w
myśli, słowie i czynie zranić, a trzeba mu tylko pomagać.
Religia to jest coś związanego tylko z świątynią. Bóg dał jedną Świątynię,
Jezus o nie mówił, jest to Świątynia naszego własnego Serca, i stąd płyną
porady, podpowiedzi do naszych zachowań (nie ma nic wspólnego z kościołem).
Dopóki nie przerobimy siebie na Alei Zwycięstw, dopóki nie wzrośniemy
duchowo, nie będziemy mieć siły by te prawdy sobą wyrażać, by utrzymać wzór
religijnej rodziny.
Człowiek religijny, to albo ta na „dwóch nogach” Świątynia Serca, gdziekolwiek
się znajdzie i tak wniesie nową wartość, że Bóg to widzi, a jego pole energetycznoduchowe przeniknie to wszystko, (to miejsce gdzie się pracuje) i zmieni.
Jeśli jednak żyjemy iluzją poprawności własnego zachowania, to żyjemy iluzją,
że coś dla Świata robimy – bo żyjemy tylko dla siebie (czasem coś zrobimy dla
rodziny, sąsiada, to iluzja naszego poprawnego zachowania).
Tu trzeba związki z ludźmi i przestrzenią odtworzyć, trzeba zbudować w sobie
na nowo zbudować Adamo-Ewę i Eden. A tu cały czas jest oddzielenie, nie ma
wzrastania. Walczymy o zachowanie czyste, prawdziwe, ludzkie, bez iluzji. Pierwsi
Chrześcijanie ginęli za prawdę o sobie samym, nie wyrzekli się Boga, a my nie mamy
odwagi na widok sąsiada. Tylko prawdziwy Człowiek, prawdziwie religijny, wejdzie do
Nieba.
Przyszła wielka postać, symbolizuje Wielkiego Nauczyciela - jak Jezus, biegną
do Niego dzieci w pampersach, to my. Biegną do tego miasteczka, gdzie ćwiczymy
różne rzeczy, biegnąc powoli przemieniały się w kule energii, potem uniosły się do
góry i były takimi smugami. Jak się gdzieś rodziło dziecko, to one tam wchodziły.
Ludzie wzrastający, czy mający nie zamknięte doświadczenia, w tym miasteczku
rodzą się, by nabierać kolejnego doświadczenia. To miasteczko pokrywa czarna
chmura, zabijają tu w ludziach możliwość odzyskania pamięci poprzednich
doświadczeń, by nie wiedzieli, że już coś osiągnęli. Kiedyś tu była świątynia, do której
matki zanosiły dzieci i modliły się o to, by była opieka duchowa nad tym dzieckiem,
by nie było blokowane. Ono dla Matki było najważniejsze (nie mówimy tu o
pogardzie dla reszty świata), jakie było, przez matkę widzenie innych ludzi, takie i
dziecka. Miała świadomość tego, że to Istota, która przyszła z Góry i ta matka nie
chce zerwać więzi tego dziecka z jej własnym Duchem, ona pragnie, by to dziecko
było pełne. A my odwrotnie, zawłaszczamy to dziecko – to nasze, to nasza własność.
Akcentujemy w tym dziecku nasz genotyp, nasze wypaczone DNA w nim
odżywa. Ta matka modliła się, by obudził się duchowy genotyp tego dziecka, by ona
nie miała negatywnego wpływu na nie, by nie ograniczała go. Zawsze mówiła o
dziecku o jego związkach z Bogiem, by pamiętało o swym prawdziwym Ojcu, a z nim
się bawiło jak z przyjacielem. Uczyła dziecko kim jest, nie hamowała niczego w nim.
Te bombki w które musimy wchodzić, by przypomnieć sobie kim byliśmy – by w to
dziecko wskakiwało z automatu, stosowało też logikę. Logika to nie inteligencja, to
element. Sama inteligencja jest przydatna, ale nie w tych rozgrywkach. Mówimy o
człowieku z obudzoną świadomością, matka umiejętnie zadbała, by dziecko miało
właczoną świadomość i reagowało wzywając jaźń do pomocy.
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W ludziach na tej Planecie zabija się to, zmusza do prefabrykowanych odczuć,
by przyjęły wdrukowywane potrzeby, zniekształca całościowo i wmawia się dziecku,
że istnieje tylko fizyczność z niskim pakietem energetycznym. Jest on odcięty od
świata duchowego, taki człowiek nie ma obudzonego DNA.
Jeśli człowiek będzie religijny, czysty, w związkach z całością – bo obudził w
sobie Adamo-Ewę i Eden, przypomniał sobie to co mógł, przed bramami czego już
stał, taki człowiek jak idzie to za innych, za te matki i ojców, którzy nie wiedzieli co
robią, może swoją obecnością zawrzeć się we wszystkim i wszystkich zmienia, takich
trzech ludzi potrafi zmienić cały naród. Ale nie może być lęku. Uczą nas zachowania
duchowego i potwierdzenia tego w sytuacji kryzysowej, nie ma tu umysłowej analizy.
Musimy uświadomić sobie, jak zabija się w nas duchowość niewłaściwym
zachowaniem, zachowaniem kościelnym, systemowym, społeczno-systemowym itd.
Pokazali jak utrzymywać związki dziecka z Bogiem. Tak postępowano wobec
wszystkich wielkich Awatarów, by się obudzili. Oni trafiali do rodzin, które od
początku wiedziały co przyszło, jakakolwiek dusza tak prowadzona, tak wspomagana,
każda by się w świetle obudziła i ze światła słała przekazy. A my przez to, że
zostaliśmy zwichrowani, musimy powoli się budzić – bez scen to jest niemożliwe.
Teraz przyjdzie prawdziwe rozpamiętywanie wczorajszego dnia, tej postawy
wzrastającego, która była wczoraj, tydzień temu. Przypomnieć mamy sobie sceny,
gdy ktos nas ranił, lub my jego i przyjrzyjmy się swojemu religijnemu zachowaniu i
jakby to wyglądało, gdyby nasze zachowanie było inne, poprawne. Jeśli to
odkryjemy, jutro będziemy mogli zachowac się zupełnie inaczej. Wchodzimy w to.
Każdy w swoje sceny.

Modlitwa – Cd modlitwy 4 – skrót
Ze scen robią się czarne bombki. Wtedy, kiedy niewłaściwie zachowaliśmy się,
zrobiliśmy cień i to cały czas żyje w nas i promieniuje, to nie ginie, w naszej
energetyce ciągle funkcjonuje, ciągle wciąga nas w dół. Gdy tę scenę przerobimy w
poprawności religijnej, to ta scena przestanie być w nas negatywnie aktywna. Czyli –
jak zrobiliśmy coś złego, to stało się już, nie odstanie się, ale zabijmy negatywne
wspomnienie tego w sobie, dezaktywujmy to, żeby nas nie obciążało. Jak wejdziemy
w tę scenę, zachowajmy się religijnie, wytłumaczmy, przeprośmy za niewłaściwe
zachowanie, że jest nam wstyd i to wspomnienie dotrze do Jego duszy i Ducha i
będzie nim też nieaktywne. Na nasz widok, może przypomnieć sobie tę scenę i
zachowywać się z dystansem (rubasznie) za to co było, ale tylko wtedy poleci do nas
ta negatywna energia, a tak ta czarna bombka w nim i w nas ściąga w dół, inaczej
cały czas utrzymuje nas w niskich wibracjach. Więc rozwiązać to po religijnemu.
Religijny, bardzo dużo znaczy – to jest poprawność w zachowaniu, to jest Istota
Duchowa, która tu poprawnie funkcjonuje. Im więcej scen przerobimy, tym lżej
będziemy się czuć (ale wejść w te sceny brutalne dające świadectwo o tym jacy
jesteśmy w relacjach z innymi). Naprawmy to, a przestanie to nas energetycznie
obciążać. Trzeba nurkować w przeszłość i gasić to co w nas czarnym ogniem płonie.
Przeprosić też zwierzęta.
Uczą nas tego, że przeszłość ciąży na nas, zmusza nas do zachowania dalej
takiej postawy jaka była, a powinniśmy z tym zerwać. W ten sposób odrywamy te
rakowate, energetyczne stwory od siebie.
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Naszym zadaniem jest zapanowanie nad myślami, nad emocjami, dzięki czemu
możemy być człowiekiem o poprawnej postawie, o poprawnym zachowaniu. Taki
człowiek wypływa ponad bagno energetyczne i po tej wodzie chodzi czysty. Są
ludzie, którzy brodzą po bagnie, ale głowa już im z głowy wystaje. Ci odbierają już
przekazy z Góry i potrafią podpowiedzieć tym na dole jak świat wygląda. Wielu
natomiast w bagnie siedzi, głowę zadziera go góry, widzą coś na powierzchni wody,
ale nie jest to świat poprawny, dalej funkcjonują wg obrzydliwych praw
energetycznych, systemowych, innych ciągle urabiają i w tym brudzie przetrzymują.
Kiedyś pokazali jak ludzie ezoteryczni i inni przytrzymują ludzi w oazach, nie
pozwalając dojść do duchowej tamy, nie pozwalając tak pracować nad sobą by wrota
duchowej tamy zostały otwarte i Ocean Ducha Świętego spłynął na wszystkich, by
wreszcie ktoś otworzył duchową wodę jaka w głębiny wejdzie. Robią to też ci, którzy
kiedyś byli w naszych szeregach, czyli ci co mieli nad sobą pracować, nad swoim
poprawnym, religijnym zachowaniem, zrezygnowali z tego, nie robią tego, czego
mieli się nauczyć.
Pokazują tu człowieka, który płynie, a za sobą ma druty. Te druty są przypięte
do wątroby, nerki do serca, do ucha, a do drutów przyczepione metalowe
przedmioty, kawałki żelaza, one – bo są ciężkie- przytrzymują go w bagnie, nie może
wypłynąć do góry. Te przedmioty to sceny, one uniemożliwiają rozwój duchowy.
Dopóki się tego nie przerobi, jest ciężko. Nie przerobi się tego bez dostępu do
Światła.
Więc musiał się pojawić ktoś jak Jezus - a Jego prawd trzeba przestrzegać i
powoli w czystości mysi, słowa i czynu pracować nad sobą tak, by siedząc w
głebinach ujrzeć to prawdziwe Światło, odebrać sygnał, połączyć się ze Stwórcą i
powoli unosić się ku Górze. Taki człowiek (pokazują), ciężko, ale powoli wypływa,
jednakże żelastwo go trzyma, nie może długo utrzymać głowy nad powierzchnia
wody, tam, gdzie jest duchowy świat i ta jego świadomość duchowa, popatrzy i
tonie. To nasz obraz, tutaj zgromadzony. Cały czas jesteśmy ściągani w dół przez
niewłaściwą swoja postawę energetyczną, która jest ciężka oraz przez ten balast,
nieprzerobione czarne sceny, bo nawet nie wiedzieliśmy, że to tak funkcjonuje. Poza
tym część naszych chorób jest nimi spowodowana, bo te energie, te czarne sceny w
tym rozpamiętywaniu wczorajszego dnia są balastem, do czegoś trzeba je przypiąć,
one są energetyczne, więc, żeby was ściągały w dół są przypięte do pewnych
energetycznych obszarów w naszym ciele fizycznym. Dlatego część naszych chorób
jest spowodowana, albo spotęgowana przez te straszne nasze zachowania w
poprzednich latach (we wczoraj). Kiedy przypominamy sobie te sceny i
przeanalizujemy je i poprawimy tak jak wyglądać powinny to odłączymy to po kolei,
odłączyć powoli można wszystkie. Taki człowiek wtedy lekko wypłynie ponad
powierzchnię wody nawet jak jeszcze nie jest obudzony duchowo i będzie mógł po
niej pływać. Wtedy otworzy pierwszy raz swój duchowy wzrok, będzie widział jak tam
jest. w Świątyni Serca jest domyślanie się jak wygląda świat na zewnątrz, ta furtka,
która nas czyści przez którą możemy w świecie duchowym pobyć, czy potem zostać
na stałe, jak Jezus, ale tamtego świata w pełni się nie widzi. Tu chodzi o tamten
świat. Tam się trzeba dopiero dostać, a to jest niemożliwe. Więc po ściągnięciu tego
żelastwa, po utrzymaniu się na powierzchni już – choć ciągle niedoskonali, będziemy
mogli patrzeć jak jest w świecie duchowym i ocenić co wybrać (tamten świat czy ten
bajzel energetyczny). Będzie to ułatwienie w pracy nad sobą. Część chorób ustąpi po
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przerobieniu tych scen. Nurkujemy w przeszłość, każdy swoją. Duchowa choinka, te
korzenie, ma różne bombki – i te kolorowe i te czarne. Dla równowagi, po
przerobieniu jednej ze scen, wejść w scenę w której było nam bardzo dobrze, gdzie
byliśmy w radości z drugim człowiekiem, w niej odpocznijmy i w kolejna czarną
wejść, tak na zmianę, by nie utrzymywac cały czas niskiej wibracji, bo przychodzi
zniechęcenie do pracy nad sobą. Pokazują moc religijnego człowieka. Religijny
człowiek siedząc wśród innych osób, tą swoją obecnością może wykasować to czarne
żelastwo w nich, ale ludzie w umyśle, na ogół, odtwarzają, ożywiają je (taką mają
tendencję) i powoli to odtwarzają, ale nie tyle. Trzeba im jeszcze podpowiedzieć jak
mają to wszystko w sobie przerobić, bo niezmieniona postawa będzie ich ciągnęła na
dno, więc działanie oczyszczające to jedno, a potłumaczenie to drugie.
Naukowiec to nie ten co coś wynajdzie, tylko ten co umiejętnie wdroży, poda
ludziom i nauczy ich z tego korzystać. Żal za grzechy u człowieka religijnego to jest
zrywanie kajdan z tym żelastwem i czynieniem się poprawnym i to w nas poprawnie
ustawiają.
Jeśli coś zmienimy, uwalniamy się od tego raz na zawsze, przestaje to istnieć,
jest czymś innym (zmieniać nie odrzucać). Ludzie fałszywi żyjący w iluzji wobez
siebie samego, jak im o tym powiemy to zaprzeczą, oni mieli rację, dobrze się
zachowali i to cały czas ich obciąża. Trzeba dojrzeć do tego, żeby stwierdzić, że się
coś niewłaściwie zrobiło i chcieć to naprawić. Osoba nie żyjąca – cały czas z nią
wiąże to, co wiązało.
Koniec modlitwy

Trzeba się nauczyć widzieć we wszystkim pozytyw.
Wykorzystać do pomocy siły przyrody.
Strumień kamieni (modlitwa I i II) to działa od Ducha Św. po DNA, Duch
Święty 2 %, Macierz czyli zapisy 40%, DNA 60% (działanie płynnego kamienia).
Ogólnie na zdrowie działa w 50%, na przyhamowanie procesu starzenia 10%
(protoplazma).
Teraz wyjaśnia się dlaczego Oni (modlitwa I) tego unikali, chcieli przejść przez
górę, z tego by wynikało, że oni chcieli przejść – czyli rozproszyć się i jakby zacząć
nowe życie. Tam chodziło o przejście jakby w inny wymiar i być może gdyby byli
mocniejsi, zdrowsi to by to było utrudnione (unikali tego strumienia) a z tego wynika,
że to jest wzmocnienie życia, wszystkich procesów, wyregulowanie. Protoplazma
duchowa, to jest maksimum jak przy fantomowym uzdrawianiu, przy odtwarzaniu
kości z poziomu Ducha.
Niektóre osoby, we wszystkim nieznanym widzą zagrożenie. Cokolwiek się
dzieje, to pierwszy jest niepokój i z negatywem się to kojarzy, zagrożeniem. To
nieprawidłowe. To wynika z utwardzonej postawy, a można sobie z tego nie zdawać
sprawy, trzeba to przerabiać, widzieć wszystko pozytywnie, widziec korzyści i to się
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diametralnie zmienia. Można to sprawdzić na skalach: ogólny odbiór – w ilu %
pozytywnie odbiera się, a w ilu % od razu jest lęk, negatywny odbiór.
Pytanie: prosić Ojca, żeby ten lęk odebrał?
Bóg cię przysłał po doświadczenie tutaj, to życiowe doświadczenie, to największy
skarb dla Ducha. I Bóg miałby Ci to zabrać? Po to tu przyszedłeś dziękując mu za to.
Ty się odnajdujesz – czyli zaczynasz rozumieć co i jak. Nie ma czegoś takiego (by
Ojciec odbierał), natomiast podpowiedzą jak to zrobić. To wszystko co jest, to
podpowiadają jak to przerobić. Dzięki temu się wzmacniamy. Z czasem z pracy nad
sobą zaczynamy się radować i jak świat ci otwierają, co mówią, jakim jesteś
reżyserem i aktorem swojego życia – to piękniejsze jak film.

Modlitwa 5 – skrót
Są Ci, którzy przyjechali powozami, pierwszy który przyjechał daje Zbyszkowi
list. Scena się rozwija (wtedy tej sceny nie było to oznacza, że to jest początek
analizy, zajazd, to wszystko, to potężna symbolika z przejściami, tam możemy
eksperymentować z zajazdem, bo to, co tam było – łącznie z ornamentami na
podłodze, to jakby święta geometria, to wszystko czeka na to, by poznać to i to jest
otwarte. Tam czuć magię, czuć ciężar magicznej wiedzy, nieznanych oddziaływań,
które przy niewłaściwym podejściu mogą okazać się niebezpieczne, ale można tam
wchodzić. Jak wejdziesz tam jako obserwator, nic ci się nie stanie, a będziesz
poznawać (jak w grze komputerowej – jak coś odkryjesz dostajesz bonusa). Wchodzi
się tam tylko jako obserwator, nieaktywnie i wtedy będzie bezpiecznie.
Strumień już zaczyna żyć, to jest jak biała lawa, biało-niebieskawa z paskami
czerni, to zaczyna lecieć, przelatuje koło nas i przez nas. Czekamy by ta biała lawa,
ten biały kamień nas pochłonął, by ta protoplazma w nas weszła. Możemy posadzić
koło siebie osobę, by była uzdrawiana, trzymając ją za rękę, bo dzięki naszemu
działaniu ona tutaj będzie, trzeba o tym pamiętać. Podpowiadają o konieczności
utrzymania działania, procesu, trzymać musimy, by Protoplazma w nią wnikała. To co
w nas wchodzi – Protoplazma, przypomina klasyczne Światło, na razie to się
rozrzedza, jest lekkość, dopiero potem, jak to nas przeniknie, będzie się zagęszczać.
Przy materializacji to zagęszczenie jest parokrotne (5 czy 7 krotne), wtedy zachodzi
materializacja. Więc Protoplazma to jest prawdziwe materializowanie – czyli
częściowe odzyskiwanie czegoś – niech to gęstnieje. Zaczyna się to od Ektoplazmy i
dopiero to wchodzi (to Światło z tej Protoplazmy) do DNA, do najmniej widocznych
części fizyczno-energetycznej struktury i dopiero po ustawieniu tego, będzie
modyfikować fizyczność. Wygląda to jak skanowanie, ale jak przeleci, to od razu
naprawia. My działaliśmy na fizyczność od razu – o to tutaj leci od dołu, od Ducha
Świętego, zapisy zmienia, potem DNA i na ciało fizyczne. To jest podpowiedź co do
działania, my otwieraliśmy przestrzeń i mówiliśmy o co chodzi, korzystając z Prawa
Zmian - a to pragmatycznie od drugiej strony. Szkielet to najwyższy odbiornik,
komunikator ze światem duchowym – łącznie z czaszką. Zaczynamy bieleć. Teraz ten
strumień odwrócił się i spływa z góry, odbił się i niczym woda z wodospadu wbija się
w nas, jak mżawka, wchodzi w nas. Teraz gęstnieje i powoli nas przenika. To jest
proces techniczny. To co teraz zachodzi będzie trwało, to tężenie tego wszystkiego,
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gęstość jest właściwa, będzie to twardnieć, przez to zwiększy się ciśnienie, będzie to
zależeć od właściwej postawy energetycznej i duchowej. W zależności od tego, jak
kto będzie się komunikował z Górą, w najbliższych dniach, jak będzie z Nią pracował,
ile Światła w nim będzie, tak to stężeje. To jakby rękę tam włożyć (w tę
Protoplazmę), a to już było w tym człowieku, bo to jest ukryte, tylko tak jakbyśmy ją
do aktywności budzili.
DNA tyczące się naszego działania. Działanie wynika z kreacji, Sił Duchowych
itd. czyli to po części korzysta z naszych elementów i one mają swój zapis w DNA. To
tyczy się działania, które też jest zakodowane w DNA. Jak będziesz zły rozgoryczony,
żyjący niechęcią do innych, nie stężeje ci jak trzeba. Skupić się na poprawności
duchowej, która mówi o właściwym odnalezieniu się w tym procesie. W tej chwili leci
przebudowa DNA, potem poleca zapisy, potem coś związane z Duchem Świętym i
potem zmiany w ciele fizycznym, a w okolicach 6 dni zmiany w energetyce i
świadomości.
Koniec modlitwy
To jest materializowanie odpowiadające 30% materializacji. Strumień – jak
pokazywali – on się powoli ruszał i to jest podpowiedź co do nieuchronności
zachodzących procesów, materializowanie, bo materializacja od razu, a materializacja
– od razu.
Teraz można działać na dzieciątko (na kobietę w ciąży). To co jest teraz
zwalnia proces starzenia o 20%. Jest jeszcze gen życia, który można uruchomić i on
odwraca proces, ale trzeba na stałe wyeliminować gen śmierci. Gen życia wchodzi i
jest proces odmładzania.
To do tygodnia będzie się w nas gruntować, idzie przebudowa, ugruntowanie
w DNA. Stąd mają wyjść ludzie religijni, powiązani z oboma światami, wyrażający się
tu Prawem Duchowym. Człowiek religijny zawsze robi to co chce, tylko jego widzenie
się zmienia, zmienia się postawa.
Mamy być poprawni duchowo, żeby się to mogło ugruntować. W negatywach
to osłabiamy. Uważnością utrzymać się w jak najszlachetniejszej formie, żeby zmiany
były większe.
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Warszawa 09 listopada 2013 warsztaty
(wybrane elementy)
Ciało Egzystencjalne buduje zamek z piasku tzn cała ta struktura jest
połączona, albo funkcjonuje tylko dzięki naszej Woli, wola musi być uruchomiona.
W stanie kochania, wybaczenia znikają ograniczenia.
Mamy poziom fizyczny, energetyczny i duchowy, nasza świadomość i obecność jest
na tych poziomach i z tych poziomów korzystamy.
My nie uciekamy od życia, wszystko to co robimy, to są dwie rzeczy:
(1) aby pełniej się w życiu odnaleźć i więcej mieć tutaj sukcesów, aby stało się to
do czego dążymy, a przy okazji
(2) byśmy wzrastali duchowo i tę Planetę w końcu opuścili, bo jak człowiek się
stanie prawdziwym człowiekiem, a nie zagubionym, wtedy nie musi tu wracać.
Chyba, że przyszli Ci co chcą coś zmieniać, a i tak muszą się w
człowieczeństwie obudzić.
Zły, może być tylko człowiek słaby. Człowiek dobry, w porządku, nie może być
zły, czyli może być wzburzenie energetyczne w nim – i to się tłumi, a jak czuje, że
coś niewłaściwego od niego pochodzi, to strzela sobie w głowę – sztuczka
energetyczna i choć to nie jest prawdziwa broń, tylko przytknięty palec, to jak
przeżywasz to prawidłowo – pół minuty i nie ma złości.
Jak pokochasz i wybaczysz drugiemu człowiekowi, wchodzisz w strumień, w
którym kontrolujesz energie.
Wszystko co Cię w życiu wkurza, to są ludzie, relacje z ludźmi. Sytuacje tworzą
ludzie. Sytuacje tworzą się z wypadkowych ludzkich energii.
Mamy mózg, umysł przejawia się równocześnie z mózgiem. Mózg jest biologią,
jest połączony z ciałem biologicznym, umysł z ciałem energetycznym, ale się
pokrywają te przestrzenie czyli fizyczno-biologiczna z energetyczną. Bez względu na
to czy korzystamy z umysłu, czy ze świadomości czy jaźni, zawsze to co jest niżej jest
wykorzystane w procesie myślenia. Mamy umysł fizyczny, analityczny i praktyczny.
Gdy włącza się świadomość tez korzysta z umysłu, ale umysł podporządkowuje
sobie, a umysł przejawia się w mózgu.
Kiedy włącza się jaźń (poziom 15, 16), to jaźń steruje świadomością,
świadomość umysłem itd.
Im bardziej jesteśmy cywilizowani, tym wzrasta ranga umysłu. Umysł jest po
to, by ze zwierzęcia ucywilizować nas – i tu jest moralność (wiemy jaka ona jest).
Kiedy budzimy się duchowo, umysł zaczyna przeszkadzać, Prawo Duchowe
jest inne (bracia, siostry, granice nie istnieją). Jak wchodzimy na poziom jaźni, mamy
takie wyrażenie w sobie praw Duchowych, że zwalniamy umysł z odpowiedzialności.
Tu jest prawda o wszystkim, choć ograniczoność w posługiwaniu się przestrzeni
fizycznej (nie przekroczę granicy, bo mnie zamkną), natomiast w energetycznej
kochasz każdego jak siebie samego, czystość w myśli, słowie i czynie wyrażona i na
dodatek służy nam.
Im człowiek doskonalszy, tym pełniejsza jest kreacja, bardziej jest we
wszystkim odnaleziony. Po to są warsztaty, aby nam podpowiedzieć jak nad sobą
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pracować, technika ale co człowiek z tym zrobi – to jest jego sprawa. Jak się
spotykamy, to każde wejście w modlitwę powoduje, że więcej się chwyta.
Człowieczeństwo zawsze jest trudne, bo nas przeprogramowali, a wyrwanie
się z tego imadła umysłu trochę czasu zajmuje. Podłączenie duchowe i to co tu jest
zawarte w przypadku osoby X równoważne jest 12 wcieleniom. Ludzie nie zdają
sobie sprawy z tego skracania czasu. Zależy to od tego jakie kto miał życie ( czy żył
nienawiścią itd.), od wcieleń jakie mieliśmy. Natomiast od nas zależy czy pracę
wykonamy w rok, czy dopiero ją zaczniemy, a jak jej nie skończymy, to nie wiadomo
gdzie w następnym wcieleniu trafimy, z reguły jest gorzej niż było.
Modlitwa - żeby odzyskać to co zabranym zostało.
To jest walka o nas samych. Jak jesteś niezłomny, to cały trwasz w swoim
pozytywnym uporze.
Energie Stwórcy spływają, kanał się otwiera, z tyłu zaczyna się tworzyć
obręcz, łagodnie spada po całym tułowiu idzie po całej głowie i twarzy. Tak jakby
chcieli podpowiedzieć, że to co zachodzi tyczy się także ciała egzystencjalnego i
wpływa na Rzeczywistość, będzie większy wpływ na budowanie zamku z piasku –
czyli na ciało przestrzenne – ono jest sztuczne, budowane przez ciało egzystencjalne,
ale ogólnie o tych strukturach tak się mówi. Wyskakują jakieś inne poziomy.
Świątynia Serca jest takim przedostatnim poziomem, to teraz usunęła się w dół,
Złota Kolumna z boku obserwuje, Duch Święty zawisł też – i to poniżej głowy z lewej
strony i pokazuje się coś jakby aktywny EDEN. Mówimy o formie, którą w
PozaRzeczywistości jako Rzeczywiste stworzył Bóg. Jest to coś zawieszone między
dwoma wymiarami, w Nicości i możemy to ujrzeć i doświadczyć tylko poprzez
zapisane znane nam info, czy stany.
Pokazują człowieka „do góry nogami” z okrojona czaszką i mózg mu wypada. To jest
to co na skali 10 – gdzie człowiek jest obrócony w stosunku do siebie, gdzie poziom
17-ty łaczy człowieka prawdziwego, szesnastką z Istotą Boską w nim samym, poziom
17-ty to poziom komunikacji, włącza się pasmo, dzięki czemu można być obudzonym
w Jaźni. To co było w głowie (pokazali) spadło w dół, dostało się do Rzeczywistości
do Wszechświata, naszego układu słonecznego, leci na Planetę Ziemia. Tu, leci przez
postać duchową. To co duchowo oplata Ziemię, jest czyste, świecące, jasne.
Pokazują dziecko w łonie kobiety, które to ma, jest cały czas w kontakcie z
tymi siłami, ale już jako malutki człowieczek, a nie dojrzała dusza. Po wyjściu z łona
w pasmach duchowych jest silnie obudzone, widzi słyszy itd. (ale nie ma wzroku
włączonego, nie wie co się dzieje na poziomie fizycznym). W łonie jest ono w pełni
połączone ze światem duchowym, cofamy się do momentu wychodzenia z łona i
patrzymy na siebie (widzenie duchowe, chodzi o ujrzenie istoty ludzkiej
energetycznej, duchowej i innej). Jest tu totalna eksperymentalna doskonałość w
przygotowaniu tego. Słychać: „Ludzie, Wy nawet nie wiecie kim jesteście – „Czym”.
„Czym” – jest znacznie potężniejsze od „Kim”, ale by to zrozumieć trzeba i
„Kim” zaliczyć.
„Gracie nie swoimi kartami, żyjecie nie swoim życiem, rozwiązujecie nie swoje
zadania - „łamigłówki””. Czyli ktoś nas wyrzucił do lasu i karze nam krzyżówki
rozwiązywać, powstały absurdy, żeby skupić nasz wysiłek itd. Żyjemy wojnami,
chorobami itd. i nie ma czasu na prawdziwe życie. Najwyżej odważny pomarzy o nim
i coś uszczknie. Dalej przekazują takie teksty, jakbyśmy mieli pojąć, że to co się
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przed nami otwiera to rozumienie, doświadczenie, ta wiedza pewien czas będzie nie
uchwytna, bo widząc ją nie będziemy jej widzieć. Będzie powolutku się włączać przy
otwartych oczach samowiedza. Na razie uruchamiamy świadomość energetyczną.
Dziecko znika, jest jakiś fragment łona, nieznane poziomy. Mamy zrozumieć,
że wiele rzeczy możemy zrobić, wola też jest z tym powiązana, odczucie mocy,
najpierw się tego nauczyć – to odczucie potęgi duchowego świata. Kiedy to
odczuwasz, jesteś z tym połączony, to wiesz, że masz wpływ na wiele rzeczy. Duch
spokojnie czeka (nie jest niecierpliwy) na coś co ma zaistnieć, za rok, pięć lat itd., on
już żyje tym co się stanie i dopasowuje do tego całą układankę. My na już możemy
mieć wątpliwości. Dla Istoty Ludzkiej wyposażonej w cierpliwość nie jest ważne
kiedy, wie, że to się stanie.
Ta moc jest wszechobecna, jesteśmy jej częścią. Tak jak Strumień Życia jest
wszechobecny, a my jesteśmy jego częścią, tak moc też. To wpływa w nasze ręce, w
fizycznym ciele staje się mglisto-białe i przenika też przestrzeń. Tak jakby to wnikało
w cała naszą obecność, tam gdzie jesteśmy obecni – tam, ta moc jest nam dostępna.
„I tylko tacy możecie wziąć dary z rąk Dziecka przeznaczone dla was”. Dziecka – czyli
z naszych własnych rąk. To jest w pewnym sensie dar, a patrząc z tej Planety,
odzyskanie tego, czego prawa do posiadania nikt tu nie ma, a my to przemyciliśmy,
przemyciliśmy własną moc do więzienia, żebyśmy mogli stąd wyjść, a w więzieniu
wprowadzać Boży Ład (społeczny ład), coś co by umożliwiło tworzenie aktywnych
ścieżek losu w fizyczno-energetycznej przestrzeni.
„Bądźcie nagrodzeni Ci, co po swoje sięgnęli”, nagrodą nie jest odzyskanie
tego co i tak jest nasze, tylko ten stan, że doszło do tego (nagroda za wysiłki, za
starania, za odnajdywanie się w Bogu).
Już nie będziemy spać, czyli będziemy świadomi tego, czy to co chcemy robić,
jest zgodne z wolą naszego Ducha. Słychać, rzeczywistość się materializuje, w
znaczeniu, zmaterializuje pod kątem naszych potrzeb, które akceptuje Duch.
Integrujemy się, spajamy. Pozwolić, by to co w nas teraz wchodzi, żeby mogło wejść
bez oporu. Pozwólmy sobie na przeistoczenie, jeśli chodzi o poziom energetyczny i
poprawienie, jeśli chodzi o poziom fizyczny i odnalezienie ukrytego klucza na
poziomie biologicznym. Biologią można sterować. Tworzą budowlę energetyczną,
normalny człowiek będzie się mógł z tym łaczyć i stabilizować w sobie wszystkie
energie.
- koniec modlitwy –

- wzrosło odczucie Życia z 15 na 60%
- przy uzdrawianiu my musimy wyrazić intencję naszą wolą – bo samo się nie
stanie. Przestrzeń jest otwarta, a my musimy powiedzieć o co chodzi
- Duchowy Ogień Przemiany ma wartość 9% Boskiego i nie obejmuje całości.
- Parkinson, cukrzyca to kalectwo, uszkodzone organy itd. średnia
efektywność uzdrawiania wzrosła tu z 20 do 45 %.
- niesłychanie ważną rzeczą jest odpuszczenie grzechów i mówią, żeby na
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początku używać słowa „grzech”, później już można mówić błędy,
wypaczenia itd. Grzech to jest też występek przeciwko sobie, natomiast błędy
są popełniane wobec innych. Jak popełnisz błędy wobec innych, to
ograniczasz też siebie i niszczysz samego siebie. Grzech obejmuje dwie
postacie tego, życzysz komuś źle i tobie nerki siadają, natomiast błąd to życzę
komuś źle - nie ma odniesienia do siebie i do tego co później będzie – czyli
ponoszenie skutków własnych czynów.
To odczuł Zbyszek w czasie wypowiadania słów: „odpuszczam w imieniu Ojca,
Matki”, jak działasz w pełni w swoim imieniu, albo PBZ czyli Syna Bożego.
W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego odpuszczam grzechy i potem całość, to
naprawiam.
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Rusinowice 16-17 listopad 2013 :
Bóg mówi, przestańcie się przejmować, dałem wam moc, czyli Opatrzność.
Dopóki się kontroluje ciało egzystencjalne, to ono słabo działa. Jak się wyłącza
kontrolę i ciało się puszcza, ale wyłączyć można duszę (złącza z osobą), wtedy się
niczym nie przejmujemy, bo to idzie, samo leci i można wchodzić w radość (robić to
co się lubi ).
Chodzi o to, by wolą uruchomić kreację. Jeśli mówimy o kreacji, to w
przypadku człowieka mówimy tylko o stwarzaniu, a człowieka fizycznego o
przemienianiu. Bóg-Twórca tworzy, nie było i coś (s)tworzył czyli coś
tworzył, zrobił od nowa. Natomiast my stwarzamy czyli przekształcamy różne
elementy, przekształcanie na poziomie człowieka fizycznego jest to tylko
przemienianie, modyfikujemy to coś co jest, rozbijamy, zlepiamy. Stwarzanie to
jest to już ustalenie pewnych, nowych warunków dlatego Stwórca tego świata, jak
poustawiał wszystko, planety itd., przyjął pewien nowy schemat i stworzył coś
nowego (Bóg wynalazł klocki i przychodzi pierwszy Stwórca i z tych klocków stworzył
np. kobietę, ona ożyła, to jest stwarzanie z elementów, natomiast tę kobietę
używamy czyli przemieniamy, jej stan, np. z wolnej osoby, kobietę do sprzątania ).
Chodzi o to, by zrozumieć tworzenie, stwarzanie i przemienianie.
To odniesiemy do Edenu jako do początku ludzkiej kreacji. Ciągle nasze
najwyższe cząstki są w Edenie tylko trzeba się tutaj obudzić. Gdybyśmy nie
przerabiali tego w świecie wewnętrznym, byłoby łatwiej, ale człowiek doszedł do
wniosku, że może stwarzać lepiej niż Stwórca i takie moduły są tutaj przygotowane,
to wielkie księgi. Jak czytamy książki, też momentami się wyłączamy, a potem
wychodzimy z iluzji książkowej i się budzimy. Ta nasza iluzja jest tak doskonała jak
gra komputerowa, ale to jest ciągle czytanie, tak, że dla Syna Bożego to popełnianie
błędów nie ma żadnego znaczenia. Tyle tylko, że w tym interaktywnym filmie
uczestniczy Duch, dusza i ciało fizyczne, to są elementy książkowe i to się zużywa.
Ciało idzie na zatracenie, dusza i duch też jeśli się nie zjednoczą, czyli jeśli bohater
przeżyje wszystko właściwie, znajdzie odpowiednie rozwiązania w tej książce i z
powrotem się w tobie obudzi, to wszystkie te kartki (książki) są w nim. To jak zjesz
klocka, staje się to już twoją wartością stałą, jest w tobie. Natomiast jak się błędy
popełnia, książkę się zamyka, Syn Boży mówi, nie przebrnąłem przez tę interaktywną
książkę, wszedłem nie na te poziomy, nie udało się, straciłem życie i wtedy duch,
dusza ciał fiz. idą na zatracenie.
Tam gdzie jest Drzewo Dobrego i Złego i Drzewo Poznania to wielka
biblioteka. Tam można wszystko poznać, jak Adam poznał Ewę (film) i co z tego
wynikło itd., budowę kosmosu, z prawami duchowymi, to zabiera dużo czasu,
mówimy tam o nieskończoności (przygodę zaczynasz, ona się nie kończy, ale wracasz
w końcu do punktu wyjścia, wtedy łapiesz, że wszystko było w tobie). Co było
pierwsze kura, czy jajko? - a to zostało stworzone w tym samym momencie, to nam
do głowy nie przyszło. Jak ktoś bezpośrednio nie budził się w Edenie i zaczął tworzyć,
pisać własne książki, bez stosownej wiedzy, to wchodzi w iluzyjne światy, stwarza
coś na nowo. Tu zaczynają się problemy, bo do tej swojej stwórczości, nieobudzonej
istoty ludzkiej można zaprosić innych.
Zabawa w Sms-y, zdrada patrz Rusinowice 7-8.09.2013.
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Adam jest cały czas jeden tylko, że żyje tu, w danej chwili, wieloma istotami
duchowymi. Czyli my przerabiamy siebie, do głowy nam (tu fizycznej) nie przyjdzie,
że oprócz naszej duszy istnieje naddusza, mówimy o rzeczy energetycznej, która w
tej chwili żyje życiem iluś ludzi. Jak my wzrastamy, to często mamy konflikt, bo jak
się budzimy na poziomie Nadduszy, to jesteśmy słabi albo mocniejsi, w zależności od
tego co się z ludźmi, żyjącymi w tej chwili fizycznie na innych planetach, dzieje, bow
nadduszy jest całość, ona żyje nimi. My teraz dostaliśmy się do tego i widzimy różne
rzeczy i wydaje się nam, że to były poprzednie wcielenia, a to są zapisy, nawet kogoś
obecnie żyjącego. Adam jest jeden, ale w tym świecie, potem, to jest Raj, gdzie
wszystko zostało multiplikowane, doświadcza życia innych.
W Drzewie Dobrego i Złego nie ma myśli, emocji, tam jest doskonały stan
poznania. Myśli, emocje są rozwiązywaniem łamigłówek czyli kombinujesz jakby coś
ocenić, poczuć, doświadczyć. W Edenie wszystko jest doświadczone. Tam jest cała
wiedza. Jak wszystko wiesz nie myślisz. Tam jesteś każdym stanem. W Raju
doświadczamy, jest to świat energetyczny, trochę energetyczno-duchowy, bo tam są
też pasma duchowe. Adam jest tylko jeden (ten u góry) Syn Boży, żyje jakąś ilością
Duchów, każdy Duch jakąś ilością Nadduszy, bo on jest tym samym, każda Naddusza
iloma fizycznymi. My możemy żyć wątrobą, jak ją czujemy i drugim człowiekiem. My,
w tym pochodzie ku górze, musimy najpierw znaleźć się na poziomie Nadduszy
(kiedy zapanujemy nad myśleniem i emocjami, nad całą energetyką i wszystkimi
procesami, które są w nas). Na poziomie Nadduszy drugi człowiek cię nie złości (nie
wkurza), bo ty jesteś tym drugim człowiekiem i to już się odczuwa. Potem budzisz się
na poziomie duchowym wtedy jest wiele naddasz i zaczyna się otwarcie kanału,
troska i opieka. Jak się obudzisz pierwszy raz jako Dziecko Boże, które całości
doświadcza, zaczynasz czuć, że wszyscy ludzie na tej planecie to ty sam. Jak kogoś
kopniesz, to jak się obudzisz tutaj w całości, to będziesz czuł jak tego kogoś
kopnąłeś. Wcześniej czy później pod drzewem obudzisz się jak Adam i będziesz
wiedział o co chodzi.
Jak wszyscy się kochają, są jednością nie ma zdrady.
Arytmetyka diabła – patrz - Rusinowice 7-8.09.2013 :
Człowiek w Edenie stara się, żeby zasłużyć na uwagę drugiego człowieka, na
jego względy, obecność przy sobie.
Rasa, która wyprowadziła się z Edenu, za podszeptem szatana, zaczeła
tworzyć nowe światy wg własnych, nowych, chorych prawd. Czemu i komu służą
ludzkie wynalazki? Tylko i wyłącznie mocniejszym, bardziej zwyrodniałym
energetycznie i duchowo ludziom. Tylko im, bo mają większą moc. Moc energetyczna
i fizyczna obowiązuje w tym świecie. Wystarczy znać pewne zasady, by drugiego
człowieka sobie podporządkować. Najpierw samemu trzeba być bardziej
zwyrodniałym, ale każdy ma w sobie zapis Edenu (jak mordujemy to krócej, żeby tak
nie cierpiał). Czyli samemu trzeba wzrosnąć pod maską iluzji, a drugiego osłabić,
czyli trzeba tych, którzy chcą nad sobą pracować, przyblokować (Szatan się o to
postarał), powstała szara strefa, kody w DNA umieszczono. Jak chcesz wzrastać, nie
widzisz drugiej strony, nie wiesz nic o niej i sądzisz, że wszystko co tu jest, jest
prawdziwe. Brzmienie Edenu, które dziecko tak odczuwa, wszystko trzeba zabić.

608

Skrypt warsztatów autorskich Z.J. POPKO rok 2013 © www.popko.pl

Osłabiamy człowieka, żeby nie był dobry i mamy wynalazki, które pozbawiają
człowieka mocy.
Na początku było tylko jedno imię Adam, nie ma innego. Obojętnie jakie imię
powiemy, ono było zawsze pierwsze, bo jest jedno jedyne, tak jak Bóg. Bóg nosi
różne imiona i wszystkie są tym samym. Do wynalazków należą granice, różne języki,
te same gesty po różnych stronach granicy mogą oznaczać co innego. Pomieszanie
języków rozdzieliło ludzi. Zetknięcie się z drugim człowiekiem oznacza albo
podporządkowanie (jednego drugiemu) albo odizolowanie. Powstało oddzielenie,
jesteś sam, a jak nie masz połączenia z Bogiem, nie masz aktywnego połączenia z
własnym duchem, nic nie znaczysz, nie ma twojego imienia, ono nic nie znaczy. Ale
mimo wszystko masz potrzebę odczucia drugiego człowieka, Adamo-Ewy, bo
musisz….. i wtedy wchodzisz w układy, a moralność i system przygotowały ci
odpowiednią formułkę ) rodzina z zasadami jak w niej funkcjonować), dzięki temu
myślisz tylko jak przetrwać. Ci, którzy wiedzą o co w tym wszystkim chodzi, mają
władzę i wszystkim sterują. Słabi kupują sobie imiona: Gucci, Adidas itd.
Zabiera się imiona dając numer, stopień, system daje ci imię, nie ma
Boga.
Człowiek tu doświadcza tego, co przygotowały nam Edeńskie krowy, te które nie
dbały o drugiego człowieka.
Jak jestem z drugim człowiekiem, to pomagam mu doświadczać życia.
To, co my robimy w stosunku do tego jak jest na innych planetach albo w Edenie, to
jest to egzystencjalna choroba.
Przekaz „Bóg istnieje w każdym z was….” Rusinowice 7-8.09.2013.
Jak się pracuje nad sobą, echo Edenu zaczyna się budzić, intensywniej
potrzebujemy, by człowiek drugi był w czas zapisany i by doświadczać całości. Tak
życie zbudować, aby Eden w nas był zawarty, aby całość była w nas zapisana i
obecność drugiego człowieka. To musi być, bez tego nie potrafimy funkcjonować.
By pracować nad sobą, musimy wierzyć, ze Eden istnieje, ale nasze potrzeby,
przyzwyczajenia są tak silne, że nie chcemy słyszeć o tamtym Edenie, chcemy słyszeć
o ziemskim Edenie, który zawsze będzie nam służył, w którym nie będziemy musieli
zwalczać naszych słabości.
Ci, którzy nie wierzą w kościół, przez przypadek odcinają się od Boga łącząc
Go z kościołem, znacznie bliżej Boga są - ich poziom wiary w Boga jest 30% ( nasza,
tych na kursie średnia wiara to 10-20%). Oni są bliżej Boga poprzez poprawność
odczuć, ich tzw. świadomość intuicyjna i duchowa jest bardziej rozwinięta. U reszty
ludzi budzi się intuicja energetyczna i duchowa, ale to jeszcze ze świadomością
energetyczną i duchową nie ma nic wspólnego. To, że mam ręce i nogi nie oznacza,
że umiem się nimi właściwie posłużyć.
My nie walczymy o to co jest najcudowniejsze - nie ma w nas
odnalezionego Edenu i nie ma odnalezionej Adamo-Ewy.
Oni zaczęli (ci nie chodzący do kościoła) żyć, bez iluzji. My mamy zrobić to samo.
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Sprawdzić sobie : wartość odnalezionego Edenu :
- w ilu % wyrażam sobą prawo Edenu
- w ilu % wyrażam sobą moc Edenu
- w ilu % niszczę Eden, zabijam w sobie
- w ilu % nasze ciało wyraża Eden, kości
- w ilu % odnalazłeś w sobie Adama i Ewę -twoje odnalezienie się
- w ilu osobach już się to odnalazło w tobie albo ile osób będzie
ci potrzebnych, by odnaleźć swojego Adama i Ewę
- czy uzupełnię się o nowe fragmenty czy powtarzam historię
(przy poznawaniu kogoś nowego )
Zawartość Edenu 40%, mało, to jest tyle, żeby funkcjonować, nie ma
radości z życia. Musisz robić to, co lubisz, musisz ten Eden odnaleźć, przekształć
miejsce, w którym mieszkasz w Eden.
Magiczna granica, kiedy się czuje, że to od 70 % Edenu w nas. Kolejna
rzecz, która musi być obudzona, żeby funkcjonować, to jest odczucie pełni
człowieka w nas.
My nie jesteśmy pełni, to jest tak jak z DNA fizycznym, jesteśmy chorzy jak
niewłaściwie jemy, nie uzupełniamy DNA. Jest jeszcze DNA biologiczne, które steruje
procesami. Biologia, a ciało fizyczne to są dwie skomponowane w całość rzeczy, dwa
różne systemy z sobą współpracujące. Jeśli jemy wszystko co jest poprawne, ma
niezwichrowany zapis, tutaj dołącza, stajemy się zdrowsi, pełniejsi, odporniejsi na
choroby itd. Zatrute paszami, sterydami zwierzęta sprawiają, że nasza fizyczność i
procesy biologiczne nie przebiegają poprawnie, bo DNA jest nie takie, nie jest
uzupełnione (jedzenie napromieniowują, utwardzają chemicznie, tam DNA nie
istnieje, jest to martwe). Nie ma odbudowy DNA, chorujesz (np. w kiełbasie 2%
mięsa, reszta to soja i inne, nie ma uzupełniania DNA). Odcina się masowo od ziół,
bo mają one wysoki poziom poprawnej nici DNA. Ludzie, którzy z raka, z ciężkich
chorób powychodzili zrezygnowali z masowego jedzenia, szukali po lasach ziół i
warzyw (zdrowych), uzupełniali DNA, procesy leciały, a ponieważ odtwarzali DNA
energetyczne, cząstki się materializowały. DNA jest w poprawnym żywieniu (DNA to
wszystkie instrukcje).
Jeśli szukamy Adamo-Ewy tzn. szukamy drugiego człowieka, który
ma DNA duchowe uzupełniające nasze niepełne.
Nie ma człowieka doskonałego, który ma w sobie wszystko.
Jest osiem obszarów zgodności z drugim człowiekiem.
Jak jesteśmy z nim dłużej to owe części naszej istoty się z nim łączą, a tam już jest
mniejsza zgodność i z spada z 60% do 20-30%, jest dramat (nie ma już miłości, nie
ma jak z nim żyć), wtedy trzeba się uzupełnić.
Mamy związki: znajomościowe, romansowe, które mogą nadrobić ten
zamknięty związek partnerski. Jezus, Esseńczycy o tym wiedzieli, żyli we
wspólnotach, uzupełniali się o DNA.
Doprowadzenie człowieka do stania się ludzką krową nazywane jest arytmetyką
diabła, z nią mamy do czynienia na każdym kroku. Wszędzie tam, gdzie się budzi coś
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prawdziwego, gdzie można niszczyć arytmetykę diabła zaraz sługusy szatana zostaną
podsunięci, żeby to wszystko uwalić. Wystarczy, że kiedyś na tej planecie jeden się
obudzi, jeden Niezniszczalny, rozłoży wszystko na łopatki, bo zapis Edenu tutaj jest.
Teraz starają się zniszczyć DNA, żeby się ktoś nie mógł obudzić, nawet DNA
energetyczne niszczy się, cały czas leci promieniowanie w wielu miastach na kuli
ziemskiej, które ogłupia ludzi, ludzie nie są w stanie się obudzić.
W czasie uzdrawiania spada nam intensywność fal mózgowych, ale i wzrasta od (-6
do 66 herców w Jezusa ).
Jak w nas będzie Eden i Adamo-Ewa zawarta, to będziemy funkcjonować od 2
do 53 herców, totalne otwarcie, obecność w świecie duchowym, nie w chwili
szczególnej tylko normalnie, istota duchowa się budzi.
Żeby się to nie udawało, niszczą te fale, lub DNA.
Jak się działa duchowo, to się ściera z tymi siłami (ciemnymi), przyjdą i
złamią. Stricte wchodzenie w obszary duchowe oznacza, że jesteś duchowo
obudzony. Wchodzisz w przestrzeń, której nie znasz. Żeby tam się odnajdywać
musisz być tam obecny i tej przestrzeni świadomy. Potrzebna tu konkretna praca nad
sobą. Praca to jest tylko wzrastanie, druga to totalne odbieranie sygnałów jak co
wygląda, szkolenie. To musimy sami przerabiać.
Modlitwy w ostatnich miesiącach są instruktażowe.
Przekaz : Adam i Ewa są jednym… Rusinowice 19-20.10.2013
W modlitwie pojawił się stan bycia (jestem, nie działasz tylko jesteś jako
obecność), stan chłodny bez widzenia tego co nas wiązało z postrzeganymi obiektami
i czego ewentualnie od nich oczekujemy. W tym stanie uaktywnia się wola, jako
sama wola czego w ogóle odczuć nie można, a co od czyni dostępnym obszar
istnienia.
Woli i wszystkiego czego nie mamy przerobionego, Oni uczą, wprowadzają w
stany. Trzeba to wtedy w sobie zapisywać. Dzięki temu tylko można będzie wchodzić
w obszar istnienia. Dlatego tu bez wyobrażania sobie można użyć słów określających
i budujących ewentualny charakter relacji z postrzeganymi obiektami. To tak jakby
czystą tablicę zapisywać od nowa bez używania słów i obrazów.
Nie istniejący stan aktywniej woli wyżyna to co ma być bez względu na czas
przeszłość, przyszłość, teraźniejszość i kierunek zmian. W ten sposób można coś
uzdrowić, jak fizyczne ciało jak i zmienić sytuacyjnie. Nowe zostaje zapisane jako
trwale istniejące.
Dlatego jak ktoś cokolwiek nie rozumie, wchodzi w stan i to pokazują.
Przekaz : „W Edenie stworzono z żebra …” Rusinowice 19-20.10.2013
Potrzeba tworzenia Edenu w nas jest, podświadomie to nas ku czemuś pcha.
Znowu mówimy tu o zabijaniu imienia i o sile grupy. Trzeba budować
osobowość i swoje prawdziwe imię, które nazywa się Elohin czyli Mnogość, ale
trzeba to zrozumieć. Dopiero doświadczenie buduje rozumienie czyli wiedza plus
doświadczenie.
Wiadomo, że Duch Św. i Ojciec przychodzą w trzech postaciach i wszystkiego
tutaj doświadczamy.
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Duch Św. to jest naprawdę Duch Edenu, to jest Matka Boska, ale Matka
Dziecka Bożego, a nie Matka Boga.
Bóg jest Początkiem, natomiast Duch Św. jest początkiem Dziecka Bożego
(żeby nie poprzestawiać wartości). Występuje jako Matka, jako Przyjaciółka i jako
Kochanka.
To samo jest z Bogiem, występuje jako Ojciec, jako Przyjaciel i jako Kochanek.
Bóg jako Ojciec i jako Matka to jest odniesienie do Poza-Rzeczywistości, ale tu i teraz
występują zawsze jako Przyjaciele i Kochankowie.
Doświadczenie Zbyszka - patrz wideoblog.
W uzdrawianiu istoty ludzkiej zawsze musimy sprawdzać na jakim poziomie
choroba głównie jest scentrowana, może być poziom biologiczny - medycyna poznała
go w 30%, fizyczny - to mięśnie, kości itd., energetyczny - czyli emocje, kody i różne
inne rzeczy, DNA - poziom duchowy, ale może być choroba na poziomie Boskim kiedy sprzeniewierzamy się Ojcu. Jest też choroba na poziomie społecznym, kiedy
powstają grzechy wobec innych ludzi, tym zawiaduje Duch Św. Jak kogoś niszczę,
gnoję to od niego powstaje „wdzięczność” - nienawiść, klątwy itd. Można tutaj
sprawdzić jaki podtekst ma choroba.
Dotychczas nie było wejścia na poziom biologiczny, teraz się to zaczęło,
wzrosła efektywność działań. Sprawdzać też wpływ genu śmierci na te poziomy
i z ich poziomu na pozostałe poziomy (jak choroba jest na poziomie biologicznym,
może rzutować na fizyczny, a poprzez fizyczny na energetyczny, będziesz się
załamywał, cierpiał, ale nie dlatego, że chorujesz tylko choroba będzie działać na
psychikę, a więc na pole energetyczne, choroba dodatkowo uderza ci w psychikę,
czyli wchodzisz w depresję, zwątpienie, wyostrzasz ból ).
- Ogień fizycznej przemiany, biorę skalpel, wycinam, coś wprowadzam, ale na
poziomie fizycznym można oddziaływać teą na fizyczność albo przez
fizyczność stabilizując je, zioła, leki itd.
- Ogień energetycznej przemiany – energią się działa
- Ogień duchowej przemiany
- Ogień Boskiej przemiany – Jezus tu działał w 40 %. Tylko ten stan utrzymać, a
może utrzymać ten, kto pozbył się życia. Pozbywasz się jak totalnie
nad tym zapanowałeś, nic cię nie ogranicza, musisz być czysty.
Wielu ludzi odczuło ten stan i w nim zostali, nagle się zmienili.
Duchowy Ogień przemiany może nie obejmować przestrzeni biologicznej (ma
9% Boskiego ognia przemiany) albo Boskiego poziomu choroby, gdzie było
sprzeniewierzanie się Bogu.
Jak w drugim człowieku widzisz Boga, wiesz, że to jest Bóg, można
to zrobić, bo jak tu działasz jest totalne wybaczenie, odcięcie od zła i
umożliwienie w człowieku przemiany.
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Prawdą jest, że nie zabiera się drugiemu człowiekowi doświadczenia, tzn., że
go uzdrawiasz i jest to ci obojętne czy będzie dalej zabijał czy też nie, bo to jego film.
Integracja musi być ze świadomością i obecnością innych oraz z elementami
dekoracyjnymi (modlitwa Wawa 09.11.2013). Kochanie uruchamia odczucie integracji
w 100%, a techniczny proces integracji uruchamia kochanie w 70%.
Przekaz:
„Jesteśmy świadomością co weszła na plac kosmicznej budowy, a
zarazem siłą, która może budować we fragmentach kosmicznej Rzeczywistości. By
tak się stało, przyobleka swoją obecność w te powłoki, które mogą poruszać się w
owych fragmentach Rzeczywistości (duchowa, fizyczna itd.). Taką roboczą powłoką
powstałą wg określonego schematu jest ciało fizyczne, eteryczne, energetyczne,
duchowe, ponadduchowe i kosmiczne. Zejście w te obszary swoją obecnością
gwarantuje świadomości poruszanie się po nich bez ograniczeń. Zdarza się jednak i
tak, że pewne powłoki, posiadające dla utrzymania siebie, by swoimi procesami nie
absorbować zbytnio naszej Bożej obecności i świadomości, że to one zaczynają wieść
prym, na swój poziom sprowadzając Bożą obecność i świadomość przez co
zapominacie o swoim pochodzeniu, wierząc, że poziom, na którym funkcjonuje
powłoka czy powłoki jest jedynym wam dostępnym oraz, że to on, a nie wy mu,
wyznacza wam prawa zachowania (Jak mamy scentrowaną obecność i świadomość
na poziomie duszy całościowo, to w ogóle nie odczuwamy poziomu fizycznego, tego,
że ciało kocha, że potrzebuje opieki, biologicznego czyli nie czujemy co robi z nami
palenie papierosów i jedzenie nie tego, co trzeba jak i nie mamy świadomości na
poziomie duchowym, a więc ta powłoka jest tu dominująca. To jak palec, tu by była
zgromadzona świadomość i obecność i wierci, nie ma świadomości dłoni, ręki, tego
co ma być powinno i nagle Syn Boży chce działać, ale ponieważ to jest wzrost i PWW
to rządzi i cały czas zamiast iść, odczuwać, być z Bogiem to tylko tym palcem jest i
wierci. To także jest nasze życie. Świadomość i obecność jest tu scentrowana, a tu
zebranych średnio obecność tu – 98% całej istoty. Jak będzie nawet zjednoczenie w
trzonie duchowym, to będzie 30% obecności w całym sobie. Świadomość – pełne
100% tylko na poziomie duszy czyli nawet tylko w modlitwie to się częściowo
zmienia. Jest to uśmiech duszy, triumfującej duszy).
Dochodzi potem do takich paradoksów, że budowla, w pewnym fragmencie
Rzeczywistości staje się całym światem dla Bożej obecności i świadomości wiążąc ją z
sobą na zasadzie umów i doświadczeń. To tak jakby małe dzieci poszły na podwórko
bawić się w berka, przy czym zapomniały by, że mają swoje domy i rodziców, gra
stała by się całym ich życiem skupiając na sobie całkowicie ich obecność i
świadomość. By porzucić tę grę i powrócić do domu, trzeba choć na chwilę wyjść
poza grę, by świadomość mogła ujrzeć szerszy plan Rzeczywistości, a z czasem i
przenosić tam swoją obecność (Jak chcemy działać duchowo, to musimy tam być i
tam funkcjonować. Można, skoro się tu na podwórku z innymi dziećmi, ale trzeba też
być w Domu, tam mamy swoje obowiązki i prawa, jak i swoich Rodziców, ale wiara w
Boga jest 1%, poziom gry fizycznej dominuje).
Dopóki jednak powłoka uczestniczy w grze w berka, zasady tej gry w
mniejszym lub większym stopniu będą ją ograniczać poprzez uwikłanie się w
obowiązek utrzymania konkretnej powłoki. Aktywne jednoczenie trzonu duchowego
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oznacza, że Boża świadomość i obecność zaczynają przejawiać się już w kilku swoich
powłokach jednocześnie, rozumiejąc zasady gry prawa występującego na
określonych poziomach głębi, a więc i na obszarach, po której poruszają się jej
powłoki.
Pamiętajmy, że do tych powłok należą też: wola, kreacja i istnienie - czyli
dopóki nie ma zjednoczenia się w trzonie duchowym, będziemy mówić o tym tylko i
wyłącznie z poziomu fizycznego i energetycznego. Kreacja na poziomie fizycznym:
zabierz, podporządkuj, na poziomie energetycznym: moralność, emocje, na poziomie
duchowym: otwarcie się i odczucie jedności, tożsamości z drugim, drugi to ty.
Rzecz w tym, że istota ludzka koncentrująca swe życie jedynie na grze w
berka tylko tam ma umieszczoną swoją świadomość i obecność, przez co nie jest w
stanie zrozumieć praw i potrzeb występujących w innych fragmentach
Rzeczywistości, choć tam jest ona nieświadomie obecna (nieświadomienieaktywnie). Stąd rodzą się różnice między człowiekiem fizycznym, a duszą kierującą
się moralnością, między duszą kierująca się moralnością, a istotą wyrażoną w prawie
duchowym i między człowiekiem obudzonym w Duchu, a posługującym się
wewnętrznym głosem Bożym.
Człowiek fizyczny patrzy na powłoki innych istot jak na żer i swoją własność,
człowiek duszebny, podporządkowuje innych dla swoich korzyści odczuwając już
poprawniejszą jedność z innymi. Człowiek duchowy żyje totalną jednością z drugim
człowiekiem czując jedność wzajemnego doświadczania się i pochodzenia. Zaś Syn
Boży ten aspekt przenosi na wszystkie elementy Całości aktywnie i boleśnie
odczuwając, że są Jego własnymi cząstkami, o które musi dbać.
Gdy mówimy o wzorze, mówimy o całości istoty ludzkiej i o tym na
jakim poziomie przebywa, tak naprawdę, jej świadomość i obecność. Istoty
aktywne na niższym poziomie nie są w stanie zrozumieć postawy i znaczenia słów
funkcjonujących w wyższym wzorze, zwłaszcza gdy prowadzą już one aktywne życie
w przestrzeniach wyższych energetycznie i duchowo. Nie widząc owych przestrzeni,
nie słysząc przemawiających do nich istot zakładają, że nic takiego nie istnieje, a
osoby o tych światach opowiadające - są zwyczajnie, psychicznie chore.
Wielu ludzi już zaczęło postrzegać świat energetyczny i duchowy, ale niemal
wszyscy żyją według praw i zasad wyznaczonych przez najbardziej aktywną powłokę
(widzą, ale nie robią). Chełpią się tym, że są już istotami duchowymi, choć wciąż
dawne nawyki i potrzeby są nimi skarmiane. To grono zagubionych i niebezpiecznych
ludzi, którzy Boga i świata duchowy przerabiają w sobie na poziomie umysłu, piszą
książki o afirmacjach, kreślą obrazy tworzone w głębi własnego umysłu, nawet
rozmawiają z wyższą cząstką swej świadomości sądząc, że spotkały Boga, ale tak
naprawdę, takie doświadczenie, nie miało w nich miejsca. I to właśnie tacy ludzie,
gdy podpowiesz im o iluzji, zabijają w tobie Boga i zaczną cię niszczyć na wszelkie
sposoby udowadniając miałkość swych doświadczeń. By pojąć z kim masz do
czynienia sprawdź człowieka na skali kanibalizmu i miłości, a pojmiesz jak
wielki i niebezpieczny być może rozdźwięk pomiędzy wami.
I nie ma sposobu, by ów się zmniejszył, o ile taka osoba nie wyjdzie poza
prawa rządzące tą powłoką, czyli powłoką, w której scentrowano swoją obecność i
świadomość. Dopóki będą nią rządziły stare nawyki i potrzeby, jej postawa
będzie dawnym modelem wzorca, choć narzucona maska będzie chciała wywołać w
was inne wrażenie.”
Koniec przekazu z 13-14.07.2013
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Skala na sprawdzenie miłości: warsztaty 13-14.07.2013 Rusinowice.
Kreacja to niekończące się stwarzanie, nie ma tam ani cienia
przeszłości. Twórczość jest stanem jest stanem. Kreacja jest stanem.
My średnio swoim losem kieruje w 3 %.
„Nie możesz obwiniać ludzi….” Rusinowice 21 - 22.09.2013.
Przychodzimy ze swoją wizją świata, narzuconym, chorym tworem. Średnia
tego tworu w stosunku do Edenu to 1%, do Adamo-Ewy –9 %.
Kreacja przebiega wszystkie poziomy, przestrzeń fizyczną, energetyczną,
duchową i przestrzeń kosmiczną, łączy to z Całością.
Mamy kreację w obszarze fizycznym. Jak uruchamiamy świadomość potrafimy
ujrzeć przestrzeń energetyczną i być pełniejszymi, a świadomość to są wiązki
sensoryczne, one czysty umysł wiążą z początkiem jaźni, to się
przemieszcza. Ale jak budzimy się w Jaźni, wtedy mamy wejście w całość poziomu
duchowego. Żeby być tu obecnym i świadomym, trzeba duchowym być, dlatego się
nad sobą pracuje. Podpowiedzi do nas płyną (bez względu na to jacy jesteśmy) z
przestrzeni duchowej, jak cię tu nie ma, to ich nie odbierasz, z przestrzeni
energetycznej, tu jesteś zawsze, przynajmniej intuicja jest włączona i poziom
fizyczny.
Kreacja może mieć poziom tylko fizyczny, tylko energetyczny i poziom
duchowy. By kreacja wzrosła, trzeba wyłączać coraz to wyższe poziomy (najpierw
fizyczny, potem energetyczny, spada myślenie), włącza się moc duchowa. Ciało
egzystencjalne i struktura ruchu zaczynają działać. Ciało Egzystencjalne działa na
poziomie energetycznym, struktura ruchu na poziomie duchowym, przestawia
wartości. Wyłącz myślenie, więcej się dzieje.
Dusza ludzka jest chmurą energetyczną, zapis wszystkich doświadczeń, taki
wzór, coś, co ma wszystko w sobie, niczym wg. stereotypu, zapisane i nie wszystko
wpływające. Ciało Egzystencjalne tworzy sytuacje między ludźmi w 80%.
Jak je uwalniamy, zaczyna nam w życiu wszystko wychodzić !
By to zrobić wyświetlamy mu (Ciału egzystencjalnemu) obraz żyjąc
marzeniami, mówimy o CELU ZAPRZYSZŁYM (a nie cząstkowym).
Ciała egzystencjalne tak się dogadują, by te same wartości energetycznoduchowe się spotykały. Człowiek, który wie, że Ciało Egzystencjalne działa ma cele,
dba o radość, bo wtedy wysoka wibracja go unosi, połączony jest ze światem
duchowym. Jego Ciało egzystencjalne działa - od naszej woli, tej umownej, zależy
czy wszystko się uda.
Trzeba mieć moc energetyczną i wolę.
Im jestem lepszym człowiekiem, (albo złym) tym większą mam moc
ilość nici, poziom duchowy wzrasta.
Ciało Egzystencjalne buduje struktury: Ciało Przestrzenne - czyli zamek
z piasku (drobinki się układają). Dogaduje się z innymi ciałami egzystencjalnymi i
tworzy sytuacje, w których my się odnajdujemy. Przychodzi odruch pierwotny,
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parcie, docieramy do info, np.: gazety z ogłoszeniami itd., porozmawiać z kimś, to
jest przygotowane, tylko to myślenie wchodzi w nas i zmusza do pewnych działań na
poz. fizycznym (tego uczymy się w modlitwach).
Trzeba dokonać wyboru, bez wyboru nasza wola nie działa. Nasza
wola łączy ziarnka z piasku (Boża Piaskownica, zamek z piasku). Wybór
doprowadza do podjęcia decyzji. Wybór to obszar jeszcze stwarzania, utrzymywania.
Decyzja od razu to zmienia, pieczętuje. Nazywamy to aktywną życiową
zaradnością, tę efektywność naszego działania (średnia tu 6%, a u ludzi 4,5 %, a
ciało egzystencjalne 20 %, zamiast w 100%, bo nie ma odpowiedniej siły, duchowej i
energetycznej, a mogłoby już być ).
Jak wejdzie się w życie przyszłością, bez odtwarzania starych zamków z
piasku, starego układu energetycznego siebie, aktywna zaradność życiowa by
wzrosła do 40 %.
Pisać Księgę Wolności, to działania na podświadomość,
przypominanie o marzeniach, zaniechanie starego wzoru (daje kolejne 20%).
Następnym elementem jest aktywna zaradność życiowa. W radości się ma
włączoną świadomość, czuje się kreację.
Gdy dbamy o radość albo kochanie, to są te same pasma, całym światem
duchowym, jest przepływ informacji (daje razem 90%), 90 % panowania nad
życiem, nad wszystkim. Do osiągnięcia dalszych 10% jest potrzebne pasmo
Boskie, Idol, Boski, najwyższy Idol, np. Jezus, Matka Boska. Sprawdzić
taką Siłę do swojego życia, połączyć się z Nią, jest 100 %. Oni są, to jest
doskonałe pasmo duchowe, to jest Istota, która jest potężna. My jesteśmy tą istotą
w najwyższej swojej cząstce jak tam dotrzemy. Najwyższy Boski pierwiastek jest w
nas. Obudź go, ale musisz obudzić tutaj we właściwy sposób, umysł musi się
przekonać, że to jest osiągalne, więc przybiera postać Jezusa dla innego papieża.
Byle nie był to fałszywy idol. Jest to proces i masz jaźń włączoną, a jak włączysz
jaźń, jesteś w tym świecie wyższym i tym nie tylko obudzony, a więc świadomy, ale i
obecny i nie zrobisz nic, co by cię skrzywdziło. Odczujesz, że to jest cudowne, być w
porządku do świata, czyli Edenu i samego siebie, że nie da się tego zapomnieć. Na
tym poziomie istnieje tylko szczęście, bo to jest cel. Zdrowie jest tego elementem,
egzystencjalna układność, wszystko wychodzi, ale też na tym poziomie twoje
oczekiwania są inne, cieszysz się, że jesteś.
Czas najwyższy wchodzić w te stany, by obudzić istnienie, czyli, by ten
zamek z piasku wybudowany naszymi fizycznymi rękami, czyli umysłem,
energetycznymi rękami czyli mocą energetyczną i duchowymi, czyli duchowo
wchodzisz do tego, do piaskownicy. Czas byśmy tam jako dorośli weszli, stado
baranów - bo jak żyliśmy w ogłupieniu systemowym - byśmy tam weszli, baranie
skóry zrzucali i w końcu, w tej piaskownicy się obudzili.
W Jezusie zniknęła przeszłość i przyszłość. Na początku żył przyszłością,
potem załapał, że przeszłość, ta cudowna, też w Nim istnieje, w końcu została Mu
tylko ta Rzeczywistość. On żył tu i teraz. Zaufał Ciału Egzystencjalnemu, ono za
Niego wszystko robiło, bo kierował Nim Duch i Bóg, wiedział, że to co przychodzi jest
najwłaściwsze.
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Człowiek tak się boi zaufać własnej mocy - a Okiem Opatrzności
każdy jest dla siebie sam. Mechanizm jest podany, na skalach sprawdzić, zacząć
życie od nowa.
Dokonanie wyboru mówi o tym, że się na rowerku pedałuje, pedałują dzieci,
dorośli i zawodowi sportowcy. Jest różny czas przyjazdu na metę, a dzieci, z reguły,
na metę nie dojeżdżają. Więc Aleja Zwycięstw - kiedy my pracujemy nad naszymi
cechami jak: cierpliwość, odwaga, niegadanie, jak ktoś nie chce słuchać
itd., zależy od nas, jest to obowiązkowe. To samo tyczy się wzrastania, czyli
odnajdywania się w Duchu, też zależy od nas. Jak wejdziemy w te przestrzenie to
tyczy się dziecka i dorosłego i sportowca, a kto jaki jest może sobie sprawdzić na
skalach czyli to, co będziemy robić nie jest wzrostem, jest tylko jak
najpoprawniejszym odnajdywaniem się w sobie, takim, jakim się jest.
Życie iluzją siebie wynika z obłudy, z zacofania, ludzkiego zezwierzęcenia.
Lepiej obudzić się jako Syn Boży, żeby w piekle nie mówić jaką szansę straciliśmy i
niszczyć w nawiedzeniach innych ludzi. Jak wierze w Boga to chcę coś zmienić.
Idol to ktoś, z kim chcemy być, jak postawimy kogoś innego, to nie będzie
praktyki uważności. Wyboru dokonujemy w wewnętrznej modlitwie.
Modlitwa 1 – skrót Integracja z Bogiem, z Ojcem i Matką
Zwracają nam uwagę na wszystko co jest poza nami dlatego, że to jest nasz
dom, cześć zewnętrzna. Część wewnętrzna to my i rozpościera się po pewnej
przestrzeni. My w części wewnętrznej jesteśmy obecnością i świadomością o
charakterystycznym, doświadczeniowym rysie, który nazywamy osobowością.
Struktura osobowości mówi o tym, jacy my jesteśmy z psychologicznego punktu
widzenia, czyli my obecni i świadomi płaszcza fizyczno-energetycznego. Mówią też o
istnieniu podwójnej i potrójnej osobowości.
Przestrzeń fizyczna i energetyczna na nas oddziałuje.
Wszystko co do nas przychodzi, pozytywne i negatywne wynika z
przestrzeni zewnętrznej. Bo to co jest wewnętrzne, po sercu, po działaniu,
związane jest z obecnością kilku ludzi i z nimi tylko jesteśmy połączeni.
Zewnętrze to też jest część naszej istoty. Zewnętrze traktujemy jako wrogie (granice,
drzwi). Utworzyliśmy w sobie wewnętrzne drzwi, przez co nie odczuwamy naszego
zewnętrza.
Właśnie kropelka wody pojmuje, że nie ma granicy między nią, a
resztą oceanu. Kropelki widzimy tylko wtedy, jak one zostają oddzielone. Jak
poprawnie funkcjonują, to są zbiorowe osobowości zlane z całą osobowością. Jest
pełniejsze odnalezienie się, biorące po uwagę obecność i świadomość innych ludzi,
innych istot.
Tłumaczenie w wielkich księgach jest błędne, sceny tam przedstawione są dla
umysłu. Ocean składa się z kropelek, to jakby w basenie były pingpongowe piłeczki
(lub na placach zabaw), tam cały czas kropelka ma granice, indywidualności. One
przez indywidualność mogą się stykać tylko ze sobą, to nie z innymi. Pojmują tę Rzść, to co jest na zewnątrz poprzez wiedzę i doświadczenie wynikające z grupy kilku
piłeczek, one wymieniają między sobą info (prawnicy ze swojego punktu widzenia,
złodzieje ze swojego itd.). Zawsze jest jakaś forma oddzielenia. Poznanie pozostałych
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piłeczek jest utrudnione, a niemożliwe być prawnikiem, sportowcem itd.
Wykształcamy to poprzez różnorodne wcielenia i przez połączenie się do ogólnego
pnia. Kiedy jest zborność Ducha Całości wtedy uruchamiamy instynktowną wiedzę
podpowiadającą jakby w danej sytuacji funkcjonował artysta, prawnik, sportowiec.
Czujemy to intuicyjnie. Tu na dziś niemożliwym jest ocieranie się o inne piłeczki, za
krótko żyją nasze ciała. Ale można wyłowić to, co jest w zewnętrzu i ten Ocean jest
jakby wspólnym doświadczeniem poszczególnych kropelek. Jeśli ktoś wsadził nogę do
mrowiska i po godzinie zostały tylko kości, to doświadczenie to jest zapisane w
ogólnej świadomości Oceanu (przechodząc koło mrowiska nie zrobimy tego).
Ten efekt doświadczenia wspólnego jest zawarty w podpowiedzi Oceanu,
którego jesteśmy taką samą częścią, nie częścią czyli jesteśmy tam obecni tylko tego
nie odczuwamy z powodu istnienia ciała fizycznego i energetycznego, które mają
tutaj pewną zwartą konstrukcję. Ciało fizyczne jest oddzielone powłoką skóry (w
przenośni).
To samo jest z energiami, każda dusza ma specyficzny układ energetyczny,
niczym odcisk, określone wibracje, które nie rozlewają się z Całością.
Duch też ma charakterystyczny, indywidualny wzór. Wszyscy ci na trzech
poziomach mówią „ja jestem”, „jestem” dopiero wypowiada ten, który odnajduje się
w Oceanie Ducha Św. - czyli w Pozazewnętrzu. On mówi „Jestem”. To „Jestem”, to
zewnętrzne czyli połączenie „Jestem” zewnętrznego z „Ja jestem” wtedy mówi Bóg
odnajdujący się w Całości jako zmultiplikowana Istota - nie, że „wszyscy są we mnie
zawarci albo Ja Jestem wszystkim”. Jest to podpowiedź tłumacząca rozwój,
obudzenie tej świadomości z poziomu kropelki, do siebie samej potężnej, potem do
zewnętrza i od zewnętrza do środka. To znak Omegi mówiący, że wszystko i tak
zbiega się do jednego punktu, ale świadomość jest jedna. Kropelka, wcześniej czy
później pozna i tak co jest poza nią i to zjednoczy.
To co stworzył Bóg, to były dwa elementy : Eden i Adam. Gdyby nie było
Edenu, nie byłoby Adama (i na odwrót), one dla Boga maja takie samo znaczenie.
My mamy zapis odnajdywania się w poprawności, odkrywa go każdy, kto
zaczyna naśladować Eden, kiedy zaczyna dbać o to, co ma, szacunek wyrażany
krzesłu, ścianie itp. Dbanie o to mówi, że zaczynasz się duchowo budzić, że to
zewnętrze to cząstka jednej, wielkiej Całości.
Odczuć, jak ważne jest to fizyczne zewnętrze można poprzez odczucie jedności
duchowej. Kropelka w Oceanie jest niezauważalna, to jest jedno. Jak staje się
kropelką, ma pewien zapis malutkich praw, ale nie ma odczucia mocy,
wszystkomożliwości, wszystkojedności itd.
Jezus i Budda rozumiejąc, że jak kropelka budzi się w Oceanie to jest nim.
Żeby tak się stało nie może być żadnego oddzielenia. Wszystko co nas w życiu
spotkało, że jesteśmy na tej czyśćcowej planecie, to było złapanie nas w pułapkę
oddzielenia, to co było zewnętrzne, było niechciane, wewnętrzne było chciane i
najczęściej wywyższające się, niektórzy poprzez poniżanie się. Oddzielony nic nie
znaczy, jest słaby, to świadomość siebie w nieskończoność przerabiająca.
Bez oddzielania można odczuć jedność z Edenem, czyli z Całością i z
pozostałymi istotami ludzkimi, musi zniknąć oddzielenie, znikną ścianki, piłeczki i to
co jest teraz bardzo subtelne, stanie się poprawne. Żeby głos wszystkości usłyszeć,
żeby tę obecność w sobie odczuć, my musimy zniknąc przynajmniej na czas
eksperymentu.
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Dopóki jakikolwiek człowiek wzbudza w tobie niechęć, nie mówimy o prawdzie,
o info, żeby nie wchodzić w ograniczające układy, chodzi o to, by szukać podobnych
sobie, jesteśmy w oddzieleniu i musimy to z siebie wyrugować. Musimy czuć magnes
ciągnący nas do drugiego człowieka. Chodzi o to, by nasza ścianka znikała dlatego
pracę zaczynamy od siebie. Dzięki temu usłyszymy cichy głos Oceanu, zbiorową
świadomość. My i wszyscy, których widzimy, z poziomu duchowego, to jedna i ta
sama osoba.
Wielu się w pułapkę uzależnienia nabrać dało, przestańmy się my nabierać na
to, że jesteśmy oddzieleni od Całości, bo nie potrafimy z pozazewnętrza korzystać,
a to także my, tam jest nasza własna moc, moc Całości, moc nas samych.
Pozwalamy dziś, byśmy usłyszeli tę naszą wielkość, by dała o sobie znać. Poprosimy
Ojca, by to co stanowiło w nas opór przed poznaniem reszty naszej istoty, całego
Oceanu, by to było torpedowane. Wszyscy, których mieliśmy, znaliśmy, znajd się w
nas, ich myśli, czyny. To doświadczenie Dzieci Bożych, które próbują się tu odnaleźć.
Do Edenu przechodzi zapis tylko tego, co było korzystne. Na tym poziomie istota
ludzka wymazuje z siebie wszystko co było niekorzystne, nie chce z tego korzystać.
Usłyszmy duchowe wody wewnątrz nas samych.
Strumień Życia też jest w Oceanie Ducha Św., a więc przepływa przez każdą
kropelkę, niech sharmonizuje nas, pozwólmy, niech przeniknie nas i wszystko ustawi
na każdym poziomie.
Integracja z Całością :
To jest budzenie duchowego serca, a duchowe serce to Ocean Ducha Św. (duże
serce). To narodziny pośród tych, którzy odnajdują się.
Wzór kształtujemy przez całe wcielenia, sposób reagowania, postawa, intuicja,
to taki zapis nas, który znajduje się w Macierzy. Dzięki temu co teraz zachodzi,
będziemy coś, co jest we wzorze nie tak, mogli zmieniać. By móc to zrobić będziemy
musieli w tej piaskownicy odnaleźć utracone cząstki siebie, tej cudownej istoty, którą
stworzył Bóg. Tam jest nasz sekret. Będziemy mocniejsi przez większą poprawność
całej istoty, by nasz wzór się udoskonalił, był bliższy Edenowi i drugiemu
człowiekowi.
Mamy obudzić się w tej maleńkości, to jest największą potęgą, bo w
niewinności jest ukryty sens mocy nieskończonej. Zostawiamy wzór i jako
dziecko znajdujemy się na wyspie (dwa, trzy lata mamy?), małe dziecko Boże, obcuje
z tym, co zostało stworzone i zamknięte i wszystko cieszy się ze spotkania z nim, tu
nam nic nie zagraża. Wszystko, co tu jest, to nasza projekcja. Bóg to stworzył i
dziecko Boże stworzył, a cała reszta to ich projekcja. To jest wszystkomożliwość. Tu
odczuć mamy co znaczy Bóg. Musimy tu pozbyć się starej wiedzy, ograniczeń,
strachu, lęku, od tego co za standardowe zostało uznane w zewnętrzu. Znajdujemy
się w obszarze kreacji duchowej i tu musimy odczuć coś, co w nas spało, nasze
Syno-Boże pochodzenie. Musimy odczuć jak ta cudowna Istota, nieskończenie
doskonała i niezniszczalna, funkcjonuje w swoim świecie i przenieść to odczucie mocy
i doskonałości do swojego wzoru.
Indywidualne sceny.
Nie żyć echem różnych wydarzeń - tego nie ma. My musimy być.
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Każdy nosi jedno imię, które jest wszystkim, imię Boga, niech każdy je w sobie
wypowie (brzmi jak nasze imię), ale musimy wiedzieć, że to imię Boga - to które
dostaliśmy. Wypowiadając to imię (jak najświętszą mantrę) wyczyśćmy wzór z
paskudnych naleciałości, by wejść z powrotem do piaskownicy bez ciążącego echa.
Utkajmy nasz wzór, a on przeniknie wszystko, zapisać się na nowo.
Bóg powiedział: Synu, jak się zgubisz, wołaj. W naszym imieniu jest
wołanie Ojca. To imię zacznie czyścić wzór. Wypowiadamy je wiedząc, że Bóg ukrył
tam klucz do naszego odrodzenia, usuniemy ograniczenia, iluzje, uprzedzenie, nasze
własne ciężko zamykane kraty, byśmy odzyskali wolność swojej kreacji i
wszystkomożliwość we własnym powołaniu. Będąc tu zmieniamy strukturę.
We własnej przestrzeni wewnętrznej, zewnętrznej wypowiadamy swoje imię
(kilka razy). Wypowiadanie własnego imienia działa na wielu poziomach, na
biologicznym, fizycznym też (czuje się w miejscach duchowych, coś tam zachodzi).
Żyjemy dla dążenia, nie dla celu. Dążąc żyjemy tym. Kieruje nami dążenie.
U Syna Bożego nie ma dążenia. Dążenie jest wymysłem umysłu. Działanie to
przemiana. Mamy odnaleźć się w Synostwie Bożym. Wypowiadając imię będziemy
wszystkomożliwością, a w niej zawarte jest też niemożliwość. Wszystko mogę, nic nie
muszę.
Przyjdzie nowy stan: jestem to mogę - dążenie zniknie, zniknie napięcie,
będzie dobrze.
Ten eksperyment jest odnalezieniem się we wzorze prawdziwego pająka, istoty
duchowej, która nic nie musi, musi się odnaleźć, a wtedy będzie zawsze taka jak
chce. Musi nauczyć się trwania.
Imię swoje wypowiadamy z poziomu dziecka Bożego. Bóg uruchomił wszystkie
mechanizmy, które Mu pomogą.

Zabiera się imię człowiekowi, a ono jest jedyne.
W sytuacji stresowej wypowiadać własne imię. Nasze imię powstało na
początku. Wróćmy do Domu.
Nasze imię to zbawienie ode złego, od własnych ograniczeń i niemocy
(także).
Wypowiadając imię inaczej reagujemy.
Imię-klucz do integracji z Ojcem i Matką.
W sytuacji odzywającego się starego wzoru wypowiadamy swoje imię,
Opatrzność to zmienia, na nowo ustawia wzór.
Dziś jest integracja z Bogiem, odnalezienie siebie samego. Nowy wzór
nas inaczej tworzy, tę przestrzeń wewnętrzną i zewnętrzną. To jest odnajdywanie się
w swoim Synostwie własnym imieniem. Po trzykrotnym wypowiedzeniu imienia
wszystko się zmienia. Dziś, żeby wejść w obszar istnienia, weszliśmy na poziom
istnienia ( nie z poziomu fizycznego ani energetycznego ).
Wypowiadasz imię i cała przestrzeń duchowa jest włączona, to klucz do
bramy nieba.
620

Skrypt warsztatów autorskich Z.J. POPKO rok 2013 © www.popko.pl

To rozmowa z samym sobą, tym 3-milimetrowym płomykiem we własnym sercu.
Dopóki nie zapomniałeś o swoim imieniu przestrzeń duchowa jest otwarta. Trenujcie
to.
Koniec
Jak będziemy sobie sprawdzać cokolwiek co się tyczy nauki istoty ludzkiej, co
jest zapisane w imię Ojca i wszystkie proroctwa lecą tylko zawsze z poz. 16-stego.
Ani Stwórca, ani nikt inny nie ma prawa uczyć swojego dziecka, bo i
Stwórca i my, choć to malutkie robaczki, jesteśmy wynalazkiem Boga tylko i wyłączenie, więc jak nie będzie stamtąd nauki, nie jest to przewartościowanie
się, nie jest to odnalezienie się. Są wskazówki, podpowiedzi co do życia, tych Stwórca
chętnie udziela. Z tego poziomu możemy wiedzieć co jutro zrobić, On pomaga tak jak
przyjaciel. Tak można sprawdzać modlitwy, ich wartość, czy tu chodzi o przemianę
siebie, czy o odnalezienie się. Reszta to wskazówki : 16-tka poziom proroctwa.
Jeśli ktoś stara się, nawet pomocniczo, być obecnym w pasmach duchowych,
to musi się na tym poziomie odnaleźć. Jak wchodzimy w przestrzeń duchową, to
pamiętamy, że jest ona zamieszkana, wszystko jest wypełnione, to samo dotyczy
Stowarzyszenia Uzdrowicieli Duchowych, jak się tu jest, trzeba wdrożyć prawdziwy
reżim pracy nad sobą, muszą być wartości stale przerabiane w Strumieniu, to
są podstawy, jak tego nie ma, nie ma też w człowieku odwagi, nie ma
prowadzenia. To jest praca nad sobą i dla siebie. Jeśli w mojej (Zbyszek) wizji
przyszłości moje dzieci, pokolenie mogą być na planecie szczęśliwi, to jest tak jak
bym pracował nad swoją rodziną, to jest nasz cel, robimy to dla siebie samego.
Stabilizacja to jest największe co może być (tu chwiejność od 2 poz. do 9tego). Wtedy czujesz, że możesz, wtedy też nie ma odpowiednich rad dla osób, które
proszą o wsparcie przy braku stabilności. To jest najważniejsze. Działanie potem
utrzymujemy w umyśle, tego się wszyscy uczymy, to również forma istnienia
(różnie nam wychodzi).
U Jezusa było tak, że wszystko co działo się, działo się w Jego głowie. On
podejmował jakby decyzję i nie ma tam wątpienia. Natomiast jak parametry tak się
wahają, nie ma tego ważnego co by nie było. Tu bardzo duża destabilizacja (2-9).
Przez to jest natarcie na osobę, wszystko, od człowieka, po siły kapturowe,
wykorzystują każdą słabość, żeby tylko nie utrzymać parametrów. Wykorzystują
każdą sytuację życiową od najbliższych po dalszych znajomych i dalej będą robić
wszystko, żeby pokazać, że jest słaba. To do przerobienia i tu nie ma co czekać tylko
pracować. Trzeba być cały czas w kontakcie z Górą. Trzeba być konsekwentnym i
zdyscyplinowanym, reżim. Nie być w iluzji jak popełniamy błędy, Oni nam
dotłumaczają jak z tego wyjść, bo tego jest tak dużo, że nie jesteśmy tu w stanie
poprawnie się odnaleźć. To jak potrzebuję czegoś wchodzę do biblioteki i pełna półek
i pięter, którą książkę wybrać. Wszystko to czego się uczymy to tylko poznawanie
techniki, na którą półkę trafić, gdzie to światełko się pali, żeby ściągnąć info o
stanach czy czymkolwiek innym co pozwoli nam się właściwie w danej sytuacji
odnaleźć. Po to wszystko jest. Uczymy się techniki, bo nie ma sposobu, żeby
zapamiętać to wszystko i tego jak utrzymać te poziomy. Jak przychodzą ataki to tylko
„ta książka”.
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Nie można wejść do Edenu jak nie ma w nas troski, opieki. Poziom 16-sty to
proroctwo.
Jak ktoś kiedyś utrzyma się na poz. 16-stym w modlitwie bez
włączenia niższych pasm, 16-tka kręcąca się w prawo, nie musi osiągnąć
17-stki, która mówi o tym, że cała istota włączona jest aktywna. Z każdą
przerobioną rzeczą od pokochania po miłosierdzie włączają się następne
partie mózgu, oświecenie prawdziwe jest wtedy, kiedy wszystkie cząstki
mózgu są włączone i nagle światło wybucha. Przy przerobionym
pokochaniu i wybaczeniu mózg godzi się uspokaja, jest to tak potężna
wartość dla instynktu, że go przyćmiewa, zmienia się sposób reagowania.
Ale 16-stka musi być włączona na stałe. Walka jest o to, by mózg był aktywny cały
czas. Jeśli chcemy radzić sobie w życiu z drugim człowiekiem, działać, mieć
wsparcie Góry, aktywność mózgu, cały czas, przy otwartych oczach, musi
być 40 % ( stan uniesienia ).
Jak wchodzimy w modlitwę aktywność mózgu wzrasta do 96%, czyli brakuje
4% do pełnego oświecenia i to (te 4 %) jest ta sama droga, co parę lat temu, nie ma
różnicy (ciągle przed bramą stoimy). Dlatego reżim, przepromieniowywanie
wszystkiego jest bardzo ważną rzeczą i modlitwa rano i wieczorem, to jest ochrona,
żeby przetrwać, to jest wojna energetyczna.
Kto ma problem z wejściem w modlitwę, czyli w te obszary, to
odsłuchać jakąś modlitwę na stronie, w której się uczestniczyło, tak 1-3
min, wtedy się przypomina wszystko to co doprowadzało do tego, żeby
wejść w ten stan, potem można wyłączyć i iść swoją ścieżką.
Modlitwa 2 - istnienie, budzenie się instynktu - skrót
„Nie jestem tym za kogo mnie uważacie”.
Jest symbol dłoni, jej suknia zaczęła się unosić, a my niczym krasnoludki znaleźliśmy
się w zasięgu tej sukni. Powoli przenikają nas wibracje Ducha Św. czy Ducha Edenu,
bo to jest jedno i to samo, oblepia to nas i wchodzi to w nas. Przez to, że wchodzimy
w głąb siebie jesteśmy i przestrzeni coraz bardziej rozszerzeni.
W kodach: 1 - to Adam, 0 - to początek.
Pokazują, że praktycznie wszystko to, co robimy związane jest z
opakowaniem, a nie jego zawartością, to ochrona opakowania, nie robimy nic dla
siebie, dla tego w środku.
Światełko po szamanie to Chrystus, to jesteś ty w Oceanie Ducha Świętego.
Chrystus jest cząstką Ducha Św. Kropelka wody odkrywa, że korzysta z tego samego
co cały Ocean, z umiejętności odnalezienia się w jakiejkolwiek sytuacji. Zawsze
korzysta z tego samego mechanizmu, co Oceanie Ducha Św.
Siedzisz na fotelu, dotykasz go plecami, palcami itp. i czujesz to. Jest
mechanizm, który pozwala paluszkowi poczuć, że dotyka tego fotela, choć inaczej
(niż plecy ), jest częścią tego człowieka. Ten mechanizm trzeba odkryć, jest jakiś
podistnieniowy stan współdzielenia.
To, co dotychczas wiemy dotyczy opakowania, a nie Chrystusa, który w
Całości się budzi, to było poza zakresem naszego działania. Chrystus- ten w środku,
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rdzenno-duchowa cząstka nas samych, jest ważniejsza od naszego umysłu,
świadomości, od ciała fizycznego, energetycznego, obudziwszy ją , budzimy się
bardziej w całym sobie.
Jest planeta, mała, po niej chodzi cały czas człowiek, widzi tylko na horyzoncie
tylko słońce i wie, że coś istnieje. Chodzi sam. Nie może stać, bo by się wyłączył z tej
planety. My jesteśmy nieistniejący w obszarze duchowym. Jak się tu odnajdziemy,
jak szaman, to jesteśmy w pełni istniejący, nawet na poziomie energetycznym i
fizycznym, choć byśmy tych poziomów nie odczuwali. Ten człowiek chodzi, żeby
istnieć. Jest tu zawsze sam (jako coś żywego). Nagle coś uderzyło, idzie tam. Jest to
nowa sytuacja. Jest marmurowy posąg kobiety. Stoi i patrzy na to wiele lat, nie wie
co to jest. Ze słońca (tunelo-słońca) przychodzi błysk, dotarł do jego głowy i on
załapał, że to rzeźba, bo jak on sam, ale znieruchomiały. Zaczyna interpretować
sytuację, próbuje zrozumieć z czym ma do czynienia, odnaleźć się w tej
Rzeczywistości. Obiekt się obrócił. Kolejny błysk do głowy mężczyzny i on połączył
się z tym obiektem, odnalazł we nim to samo, co w sobie, życie. To, co nazywamy
życiem to jest aktywna forma istnienia.
Zapytania, które były w tym człowieku, rzucone w przestrzeń, zostały
zapisane, będzie to przenikać całą przestrzeń.
Wszystko co jest żywe, rośliny, zwierzęta, kamienie, Stwórca, wszystko to
promieniuje i to się przenika, to wszystko też wpływa do nas, jakiekolwiek stany, to
się stało w nas, promieniuje i w nas przenika. My jesteśmy w tym. Jest w nas
mechanizm, z tego korzysta Chrystus, który to wszystko co było, jest i będzie w sobie
zawiera. On jest jakby wielką antenką, która połączona z ODŚw. wyłapuje to.
Procesy, które zachodzą w larwie, w motylku podpowiadają co ma zrobić, jak się
zachować. DNA duchowe to jest budzący się Chrystus, jest tu zapisany, On
korzysta z tego całego „halo”.
Najpierw musimy umieć odnaleźć się na tej planecie. To jest ten zasób wiedzy,
ale przyjdzie taki moment kiedy zobaczymy coś, czego nasz umysł dotychczas nie
ogarniał i tego nie widać. Natomiast możemy skorzystać z tego, co przenika
wszechświat, bo już ktoś przed nami był w podobnej sytuacji, starał się z nowym
(doświadczeniem, uczuciem, obiektem ) i powoli starał się to interpretować. W Duchu
Św. to jest zapisane. Mamy możliwość skorzystania z tego co do nas dopływa, z
doświadczeniem innych, naszych poprzedników, którzy przeżyli to samo, dajmy się
prowadzić Duchowi Św. Możemy odkryć to, co dotychczas było poza obszarem
naszych poszukiwań, wyjść poza znane i zobaczyć, że istnieje czas, kiedy można
zobaczyć to co jest nieznane. To zrobili Jezus i Budda. To, co jest znane, pomoże
odnaleźć się w tym co jest nieznane. Włącza się fotograf duchowy, rzuca obraz tego,
co już było zapisane. Możemy dać się prowadzić duchowemu fotografowi czyli
świadomości duchowej, ona podpowiada o stanach duchowych w nas samych i o
rzeczach, z którymi nie mieliśmy do czynienia. Mamy dostęp do tego ogólnego „halo”,
do prowadzenia.
Duch Św. jest życiem, Strumień Życia w nim się znajduje.
Mężczyzna chodzi teraz z kobietą, która ożyła, doświadcza nowego.
Jak uczą nas tego co jest, to zawsze uderzenie było w czoło i komórki mózgu
się uczyły we wspólnym zaśpiewie, podpowiadają nam i rzucają nas w
doświadczenie. Takim samym jest pokochanie, wybaczenie, które budzi w nas
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zrozumienie tego zjawiska, czym to jest, troska, opieka. To wszystko jest już
zapisane w ODŚw., bo nie jesteśmy pierwsi.
Bogactwo form zalało potomka pierwszego człowieka.
Echo tego, co na planecie zaszło unosi się. Ten ogólny zapis tego co jest, obejmuje
nie tylko to, co chcielibyśmy ujrzeć, fotografię wydarzeń, ale jest tro całkowity zapis
wszystkiego, też sytuacji tworzących się itd.
Potomek tego pierwszego, Myśliciel, nie jest w stanie tego ogarnąć, odnaleźć
się tutaj, jest bezsilny.
Jest mechanizm wszystko łączący, jest życie, jest Chrystus i jest DŚw. To
wszystko jest zapisane. Jest coś, co pozwala się we wszystkim odnaleźć. Kropelka,
pierwszy człowiek, kropelka, ten Myśliciel, to są cząstki ODŚw., planeta była cząstką,
słońce i sygnał musiał ktoś wysłać. Wszystko stanowi cząstki DŚw.
Ludzie wzrastają poprzez doświadczanie życia. Jednym z elementów
tego doświadczenia jest zrozumienie, że można dać się prowadzić głosowi
wewnętrznemu. Przy pomocy jednego osobniczego życia nie można doświadczyć
wszystkiego, ponieważ jesteśmy już w bogactwie doświadczania wszystkiego, a
jednocześnie możemy umieć się w tym poruszać korzystając z prowadzenia przez
głos wewnętrzny. Dać się uwieść samemu sobie. To tyczy się życia codziennego,
uzdrawiania, rozwiązywania problemów, nie tylko sytuacyjnych, ale też wynikających
z relacji międzyludzkich. To wszystko już jest w Oceanie DŚw. zawarte i my bedąc
jego kropelką, jego osobną cząsteczką, jesteśmy tym oceanem, drobinką jego
świadomości. To on sobie, czyli nam pomaga, czyli elementom, żeby była harmonia
w myśl prawa, które Bóg ustalił. Jak dajesz się Duchowi Św. prowadzić to zawsze jest
to prawo Edenu w przypadku człowieka i prawo Boskie w przypadku innych istnień.
Zwierzęta działają instynktownie, ufają temu.
My też powinniśmy korzystać z instynktu duchowego, bo połączenie
intuicji energetycznej ze świadomością energetyczną, intuicji duchowej ze
świadomością duchową - instynkt.
Instynkt to zapis tego doświadczenia w Duchu Św. i ten instynkt czyli
świadomość duchowa w tobie budzi się na poziomie Chrystusa, nazywamy to
indywidualnie odruchem pierwotnym, a w przypadku wszystkich ludzi to
instynkt, połączenie świadomości z intuicją. Korzystanie z niego ułatwi nam
życie. Siły ciemności wykorzystują to dla utrzymania tu bezbożnego ładu.
Przy dokonywaniu wyborów instynkt pomaga. Przekaz do nas:
„Słuchajcie nas, a daleko zajdziecie”.
Głos Ducha Św. jest głosem wewnętrznym, który odczuwamy jako
instynkt ( inaczej musieli by nam długo tłumaczyć ).
Nasz Duch jest cząstką ODŚw., a więc jest elementem ( Chrystus, nasz duch )
łączącym nas z Całością, głosem ( instynkt ). Bez tego nie można odnaleźć się w
istnieniu, ponieważ w istnieniu interesuje nas opakowanie, a nie
zawartość. Musimy nauczyć się korzystać z odruchu pierwotnego i instynktu.
Odruch pierwotny to zapis wynikający już ze znanych nam sposobów
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reagowań, przekazywanych genetycznie. Instynkt to podpowiedź z Góry,
płynąca od Oceanu Ducha Św., czyli z poziomu naszego Ducha (może
Ducha Całości ) .
Człowiek odrzuca instynkt jako atawizm, prymityw, coś należące do poziomu
zwierzęcego. Nie jest to zwierzęce, nam też pozwala odnaleźć się w Całości.
Istnienia to nie tylko elementy, które widzimy, ale też sytuacje,
które się tworzy, relacje między nimi. Przypominamy sobie jakiś problem,
nierozwiązaną sytuacją i jak w grze, wchodzimy do gry, nie myśleć, przyglądać się
temu z dystansu, wejść do gry niczym duch, instynktownie dajmy się prowadzić, bez
myślenia, zobaczymy, rozwiążemy lub nie, ale jak się odnajdziemy, zobaczymy co to
znaczy instynkt.
Ludzie prości wiedzą, że nie mają atutów jak inteligencja, znajomości, ale
odkryli instynkt, dzięki temu nieźle tu funkcjonują. Mówią, że poziom myślenia, na
którym trzeba się odnaleźć, oznacza, że istnieje tu wszystko, dlatego niczego tu nie
widać. Kierować się tu instynktem, nawet cele życiowe, jak chcesz je znać, kieruj się
instynktem, byś wiedział czy jest to możliwe.
Nie jest się wtedy robotem, tylko zostaliśmy wyposażeni w taką umiejętność.
Instynkt też wykorzystywać w odżywaniu się. Wtedy człowiek się zdrowo czuje
i jest szczęśliwy. Pokazali co to jest odwaga, od-ważyć, myśli mają wagę, ciążą
i jest mniej odwagi, natomiast przy ruchu instynktownym zamiast odważać – rozważać jest aktywność.
Myślenie jako proces, przemiana materii, to jest istnienie (też). Gdzie rozum
zawodzi, instynkt ci pomoże. Dzięki instynktowi potrafimy się bardziej odnaleźć w
istnieniu. Instynkt to nasze nowe poletko doświadczeń. Ten głos wewnętrzny
powinien nam pomóc w 60 %, instynkt. Wiedza, umiejętności w istnieniu się
przydają, ale nie zdajemy sobie sprawy z tak zwanych wtórnych mechanizmów
sytuacyjnych. Istnienia, które Stwórca wykorzystuje, są ze sobą łączone i pozostają
wtórne i często nie wiemy jak się w Całości odnaleźć. Wykracza to poza wiedzę, ale
korzysta z wiedzy Całości. Instynkt to właściwe odbieranie sygnałów
płynących od Całości, to wyższa forma odnajdywania się w życiu. Instynkt i
zrozumienie ze sobą współpracują.
Koniec modlitwy
Instynkt u Buddy w 50 % zadecydował o budzeniu się, a u Jezusa w 20 %.
Modlitwa 3 – techniczna, skrót, wykorzystywać do uzdrawiania :
„Obudźcie się ze snu niewiedzy. Niewiedza jest wygodą, na którą mogą sobie
pozwolić wielcy. Pokazują Zeusa siedzącego na tronie, ale nie Boga. Bóg jest totalną
wiedzą, bo On ustawił tę Rzeczywistość. Zeus korzysta z instynktu, z poprawności,
czuje (oprócz instynktu) czy to co robi jest właściwe czy też nie. On odnajduje się
jeszcze harmonicznie, czuje dystanse. Korzysta z obecności wszędzie.
Duch Św., który w sobie wszystkie cząstki zawiera, wie gdzie jest
dysharmonia. Ten, który ma prawo do takiego działania, uruchamia prawo. Dzięki
czemu Duchowi Św. może przejawić swoje działanie. Czyli poprzez Chrystusa jest tu

Skrypt warsztatów autorskich Z.J. POPKO rok 2013 © www.popko.pl

625

kolejna możliwość właściwego odnajdywania się w Oceanie Ducha Św., Ocean
informuje nas instynktem jak powinniśmy się w danej sytuacji odnaleźć, czujemy jak
rozkłada się układ sił, czy jest coś harmonijne czy też nie i możemy zadziałać czując,
że potrafimy. Pozwalamy, by Duch Św. właściwie to ustawił, doprowadził do końca,
jesteśmy zleceniodawcą, tym, który odczuł dysharmonię i wprowadza tam światło.
Tom samo zastosować do przestrzeni, do ludzi, których będziemy stawiać na nogi.
Człowiek ma wiele powłok (fizyczną, energetyczną, biologiczną, ciało egzystencjalne)
i to o czym nie wiemy, a trzeba ustawić, by było poprawne. Gdy się orientujemy w
obszarze nam znanym, to nie ma działań w obszarach nam nie znanych. Kiedy
korzystamy z mocy Ducha Św., On jest obecny nawet w tym, o czym nie wiemy, a co
stanowi składową istoty ludzkiej i teraz w ten sposób będziemy działać. To działanie
Chrystusem, dzięki Chrystusowi połączenie jest z Duchem Św. Tu rozszerzamy
(rozkładamy ręce), chodzi tu nie tylko o zdrowie, ale o całą tę istotę,
wprowadzenie najkorzystniejszych zmian w całej jej cząstce. Rozłożenie
rąk powoduje, że te cząstki zaczną wracać do tej istoty, bo przypomną
sobie, że były ze Światła.
Ściąganie cząstek nie oznacza, że zawsze wrócą do tej istoty, ale działają jakby były
koło siebie.
Ważne, żeby wzór duchowy człowieka, który te wszystkie cząstki
łączy, je przejmował. Nasze cząstki, jak my z kimś żyjemy, łączą się,
powstaje coś na kształt wspólnego ciała, to jest spajane w Oceanie DŚw.
Działamy na całą istotę, na przestrzeń fizyczną, zmieniając ją. Całość ma
przeniknąć Boże Światło, bo taki jest cel. Ma być sharmonizowane, uzdrowione,
naprawione, zmienione na najwyższym możliwym przez nas poziomie. Chrystus,
który jest teraz obudzony, łączy się teraz z całą tą przestrzenią, z przestrzenią Całości
(tej kropelki wody, która styka się z innymi). Ten człowiek i jego powiązanie z
innymi, bo tu się wszystko blokuje, przeczyszcza. Jak wyciągasz ręce, to jakbyś
zataczał krąg, o ten obszar mi chodzi. Czuj instynktownie, jak szeroko rozłożyć
(otworzyć ręce ).
Jezus działając na jedną osobę, wyciągał jedną rękę i promień szedł
prosto w serce, łączył się z Chrystusem, a to jest wszystko osobnicze dla
tej istoty w Duchu Św., dzięki temu uzyskiwał połączenie z Całością.
Rozkładał dwie ręce gdy chodziło o przestrzeń i innych ludzi z tą istotą
związanych.
Pozwalamy sobie na zaistnienie mechanizmu, który Bóg w nas uruchomił
poprzez Stwórcę, a który pozwala nam działać nawet tam, gdzie nie wiemy, że to
„coś” należące do człowieka istnieje. Działamy na egzystencję, relacje, na
przyszłość, na wszystko to, co jest tą istotą ludzką, składającą się nawet z
elementów przeszłości, teraźniejszości i przyszłości, bo w duchu nie ma
czasu, nie ma rozdzielenia przestrzennego. Można w działaniach zaakcentować
o co chodzi (nerka, rak itp.), ale wiemy, że działamy na wszystko, bo jak przyczyną
choroby są nacieki, wrzuty, nawiedzenia, utrzymujące tę chorobę i
medycyna wtedy jest bezradna, to wyczyszczenie, sharmonizowanie z Duchem
Św. wszystkich cząstek tej istoty sprawia, że sprawia, że on się poprawi i dłużej
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będzie mogła odczuć jedność z Oceanem DŚw., przez co jej osobniczość może się
zmienić, zmieni się osobowość.
Ręce rozłożone i połączone z Całością dzięki Chrystusowi, wiesz, że Duch Św.,
który połączony jest z tymi cząstkami, zmieni to, bo dajesz Mu prawo do działania.
Jeśli uczestniczyliśmy w tej modlitwie, zapis tego działania jest na
taśmie, więc jak kiedyś z czegoś wypadniemy, odsłuchać i w czasie tej
modlitwy zrobić działanie.
Koniec modlitwy
Średnie odczucie harmonii 20 %.
Harmonia jest spokojem, odczuciem, że jest jak ma być itd., stan umowny, w
którym wiemy, że wszystko jest poprawne. W ilu % korzystamy z cudu, z tego
mechanizmu ( zasób wiedzy nie powala nam, by ocenić – cud ).
Duch Św. jest w nas,. A On ma swoją świadomość, jest i tam od razu, nie ma
przestrzeni, bo świadomością i obecnością jest wszędzie, DŚw. wie i tam już się
zmienia.
Poziom biologiczny pozwala na zwiększenie efektywności uzdrawiania.
Największa czarna dziura, wklęsła przestrzeń (tak zwana) powstała w Bangalore,
gdzie Sai Baba działał. Złamali go, cokolwiek jest niewłaściwego, wykorzystują to
(ciemni). Spróbuj czegoś nie pokochać, jest po tobie na tych poziomach. Jakakolwiek
potrzeba, możesz tego nie opanować. Dlatego Jezus mówił modlitwa rano i
wieczorem, i przepromieniowanie wszystkiego, żeby trucizna energetyczna
nie przedostała się do organizmu.
Instynkt to wielki wynalazek, to wielka składowa mocy, takiej
niewiadomej, która działa w tle. Tak jak procesy biologiczne, nie wiemy czemu, a
ciało funkcjonuje dzięki procesom biologicznym, a Duch Św. przez Strumień Życia to
utrzymuje. Przerabiać to, trenować.
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Warsztaty Gdynia 7 grudnia 2013 :
Modlitwa 1 – skrót :
Pozazewnętrze to też my. My jako obecność i świadomość to jest zapis stanu,
pojmowania, zapis odnalezienia się ze wszystkimi innymi elementami. Jak kochasz
psy, domy, choć w ruinie- wszystko to, co było tworzone, choćby przez sam akt
stwórczy, wtedy właściwie się odnajdujesz. Czy jesteś zwierzęciem, człowiekiem czy
rośliną, odnajdujesz się wtedy jako obecność i świadomość na poziomie pierwotnego
założenia. Modlitwy o tym obowiązkowo odsłuchać, bo bez tego nie ma zrozumienia
czym jest jedność wewnątrz nas, oddzielamy się wtedy (np. kobiety farbują ręce jak
lakier zaczyna schodzić i te ręce później szybciej się starzeją). Wszystko na co
patrzymy to jest część naszej istoty, a na poziomie kosmicznego ciała to jest
atomem, drganiem, wszystkim. Tylko punkt skupienia uwagi jest w ciele fizycznym i
tylko częściowo odczuwa się pozostałe nasze cząstki. Te modlitwy pozwalają odczuć,
że w całości jesteśmy obecni, choć odczuwamy tylko te pozawnętrze i pozazewnętrze
częściowo, to wiemy, że to my, jest wtedy inne odniesienie, reagowanie, to jak
byśmy krążyli wewnątrz samego siebie. To jedno wielkie twoje ciało, planeta Ziemia i
musisz poprawnie się w tym odnaleźć.
W śnie nic się nie dzieje. Sen jest piękną, wyniszczającą nas iluzją.
Kobiety są bliskie odczucia prawdy o własnym ciele, kiedy stosują kremy nawilżające,
dzięki czemu skóra jest jędrniejsza. Czują, że organizm powinien być zadbany. Gdyby
go pokochały, efekty byłyby znacznie większe. Dbajmy o wszystkie swoje cząstki.
Jedzmy też to, co służy ciału. Kochajmy to, co służy całości (owoce, warzywa itd.).
Jako dusza rozszerzyć powinniśmy swoją obecność w naszej istocie tak, abyśmy dbali
o potrzeby ciała fizycznego i procesy biologiczne w nim zachodzące. Dbajmy też o to
co służy duchowi, byśmy stali się pełnoświadomymi istotami.
Przypodobanie się Bogu poprzez cierpienie jest iluzją, a są rytuały, w których
ludzie kaleczą się, by udowodnić, że są duchowo otwarci. To nie ma nic wspólnego z
duchowością, z otwarciem się, to chore wyobrażenie, chęć przypodobania się. Trzeba
im wmówić, że to nie jest prawdą.
Prawdę trzeba przekazywać zręcznie, tak jak Duch prowadzi.
Odkryjmy i zaakceptujmy wszystkie cząstki siebie i dbajmy o nie, a że my i
pozazewnętrze to jedno, a więc trzeba kochać i dbać, wszystko to, co widzimy, czego
dotykamy i co sobie wyobrazimy, w Prawo Wolnego Wyboru, to wszystko to my,
całość to my.
Jak zachorujesz, żyj zdrowiem, a nie chorobą.
Obserwować wszystko, co się widzi, słyszy, wszystko do nas dociera. Poczuj, że
jesteś obecny i świadomy wszystkiego.
Zaśnij w swoich słabostkach, ograniczeniach i pozwól, by sen porwał to, co
było w nas niewłaściwie ustawione. Pozwólmy sobie, by przyszło ożywienie, by zaczął
się ranek, narodziny nowego dnia, gdy się budzi i ożywia w nas ducha, zerwanie
pępowiny. Niech nasze stare wyobrażenie siebie i świata zaśnie. Wtedy, po
wyrażeniu na to zgody, uruchomią w nas procesy, by to krzywe spojrzenie na
Rzeczywistość zostało ograniczone, a wszystko to kontroluje nasz osobisty Anioł
Stróż.
Dzięki temu, że pozwalamy sobie na to, by kochać, być obecnym we
wszystkości, nawet w zaprawie wapiennej, w innych rzeczach jak i stanach, to się o
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to uzupełniamy. Dzięki obecności we wszystkich naszych cząstkach odczujemy
większy wpływ na całość, będziemy mocniejsi, wola będzie większa itd. (nie będzie
oddzielenia), będziemy w życiu znacznie mocniejsi (to zachodzi). To jest jakby
odzyskanie tożsamości w sobie, dzięki temu będzie się można bardziej w sobie
odnaleźć, w całym sobie.
Do tego należy też i świat duchowy, z chęcią się z nami połączy, ale najpierw musimy
żmudną drogę wykonać, by się znaleźć na szczycie Złotej Kolumny, a potem, powrót
przy całkowitej przemianie siebie.
Ważnym elementem jest cisza, kiedy jest w człowieku harmonia to cząstki,
które (w nas) chcą zmian, budzą się np. żołądek, a my w poprawności pozwalamy,
by nasze cząstki się komunikowały, bez naszej cenzury, bez programującego
wszystko umysłu, dzięki czemu będziemy zdrowsi, silniejsi duchowo, zwarci w
przestrzeni, życie będzie nam lepiej wychodzić. Byle nie zakłócać własną koncepcją
widzenia, jak to wszystko ma wyglądać (relacje, pracę, oddać to ciału Egzyst.). Gdy
jest w nas cisza, to jest nie tylko budowanie zamku z piasku siłą energetyczną, ale i
siłą duchową, zawierzyć i obserwować, a wszystko się uda, relacje z ludźmi będą
zręcznie ustawione.
Będzie poprawność rozpoznawania, bo mówimy tu o świadomości (i intuicji)
energetycznej i duchowej. Musimy pozwolić sobie na to, by nasza zawężona tu
świadomość rozszerzyła się, by była pełniej energetyczna i duchowa, by jaźń czyli, by
przejął kontrolę nad duszą, nad całością, by Duch wyreżyserował życie wg własnych
zasad.
Ciszą przepromieniujemy wszystko, nie będzie w nas spięć, agresji,
wszystko pójdzie dużo łagodniej.
To co zachodzi nazywamy stanem łagodności, dzięki temu
odczujemy łagodność to stan aktywnego, spokojnego życia.
Dzięki łagodności wszystkie nasze cząstki zewnętrzne i pozazewnętrzne
działają ku temu, by wszystko się stało, ciało egzystencjalne ma znacznie większe
pole do popisu, większy wpływ na wszystko, więcej rzeczy nam wyjdzie (to pozwoli
na równowagę życiową ).
Kiedy wszystkie elementy są zrównoważone z sobą, mają takie samo prawo
głosu, wtedy korzystamy z mocy i wiedzy całości naszej istoty, wtedy, okazuje się, że
to co projektujemy, ten artyzm, też jest częścią naszej istoty, to to co stworzymy jest
naszym dziełem, nam przypisanym, choć będą w nim uczestniczyć inne osoby. Jeśli
to co projektujemy jest łagodne, tzn., ze wynika to ze zgody (gdy mówimy o
przyszłości, a uczestniczą w niej inni), z dogadania się ciał Egzystencjalnych innych
części tych osób i nas, będzie to współtworzące, nacechowane światełkiem,
obecnością Sił Wyższych, a więc naszych najwyższych cząstek. Kiedy my
projektujemy przyszłość łagodnie, wtedy i innych ludzi budzimy duchowo, bo tylko
tacy mogą w życiowym eksperymencie z nami współistnieć. Przyszłość to nasz żywy
element. Przeszłość, wrota do niej zostały zamknięte, ale zapis scen, doświadczenia
w nas jest, to też element naszej istoty (chciany czy nie). Przyszłość to też element
naszej istoty (choć jeszcze na poziomie fizycznym się zamanifestowała).
Kiedy jesteśmy łagodni
i
nie wymuszamy naszego kierunku
działania na naszych cząstkach, wtedy cała nasza istota do tego się
przygotowuje, odpowiednio i to będzie doskonalsze rozwiązanie, niż
byśmy to reżyserowali.
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Modlitwa 2 - skrót :
Jest jakieś zapisywanie dzięki czemu w modlitwie będą uczestniczyć my jako
dusza i pozostałe nasze cząstki, nawet te nieznane (tak jakby nasza część mogła się
modlić poza nasza kontrolą).
Jak dusza chce się rodzić, jest jakby niemowlak w szpitalu zapakowany w
pieluchy, to dusza podobnie wygląda, to takie jasne światełko ją otula, dzięki temu
ona jest doskonalsza niż my teraz. To teraz jakby wkodowywało się w różne części
nas, dzięki czemu będziemy znacznie bardziej zorientowani w tym, czy coś
powinniśmy robić, ku czemuś zmierzać, czy też nie.
Dusza stan łagodności odczuwała, gdy przygotowywała się do zejścia. W
głowie słychać dźwięk, to jakby energetyczne imię, to słychać gdy wszystkie części
nas wspólnie wibrują. Po tym dźwięku można poznać czy elementy są dostrojone, ale
jest to wzór, który można ściągnąć (jaki powinien być), by dostroić te elementy
naszej istoty.
Teraz ten dźwięk spływa na dół wszystko podporządkowując, harmonizuje. To
jest rezonowanie z całością, ale ze swoją istotą ( podpowiadają ).
Nasze imię ma pasmo duchowe, duszebne. Natomiast dźwięk ma więcej części w
sobie. Dźwięk harmonizuje nasze cząstki. Tam, gdzie nasza moc zaczyna działać i
przejmuje, za zgodą innych daną przestrzeń, tworzy ścieżki z innymi ludźmi, tam
nasze imię i ich imię, to wszystko zaczyna rezonować, czyli my się rozszerzamy,
jakby, czyli stajemy się obecni, świadomi w tych obszarach, tych częściach, które
będą naszą istotą.
Mieszkanie - jeśli je kochasz, jest w tobie zawarte i np. jeśli się pali to poczułeś
to, to nie intuicja, czułeś.
Jak powstaje dźwięk, to cele innych, jak są nam przeczące i powstaje dźwięk,
to oni są rugowani z tego. Teraz to w nas twardnieje.
Substytutem tego stosowanym przez ludzi były np. mantry i inne, ale to obejmowało
tylko przestrzenie, pewne, energetyczne i duchowe, nigdy całej istoty.
Dźwięk i to, co się dzieje jest znacznie właściwsze, to odczucie rezonowania, niż
mantry, obejmuje całość. Całość, to znaczy także zapisanych w nas przeżyć, z całą
historią, kartoteką tego, co było. Jak ktoś chciałby zobaczyć pewne sceny z
przeszłości, to z tego stanu tam się wchodzi. Wystarczy chcieć i zobaczyć i się
pokaże, np. jak byliśmy formą wodnej cywilizacji, bo są ludzie wodni.
Gdy będziemy czuć, że byliśmy rybą, ślimakiem itd., to nigdy tym nie byliśmy.
W Duchu Św., tu gdzie łączymy się z całością, mamy dostęp do odczucia wszystkiego
i nasze doświadczenia są dostępne ślimakowi. Po Duchu Całości, można powiedzieć,
było się tym, niemniej to ze wzrastaniem nie ma nic wspólnego, tylko z pojęciem
złożoności, odczuciem wszystkości. Nie byliśmy rybą, ale te stany można odczuć,
wchodzimy w doświadczenia różnych części. Po wyjściu z tego sprawdzić, czy my
jako oddzielna, ta wzrastająca istota, tego doświadczyliśmy czy jesteśmy w części w
doświadczeniu, przypomnieniu sobie życia innych istot czy ludzi.
Przyszła energia, która coś robi nie pytając co byś chciał, ona przygląda się
wszystkiemu temu, czym jesteśmy. Krążą fale wokół głowy, przechodzi to na całe
ciało.
Tłumaczą czym jest płaszczyzna, są różne narody, Francuzi, Mongołowie
itd., w XVI wieku, to jest jedna płaszczyzna fizyczna, ten sam czas. Rejestr mówi o
tym, że w danej społeczności wchodzimy w doświadczenia np.: lekarza, bogatego
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człowieka, biednego, ale u wszystkich ludzi stan w środku jest ten sam ( we Francji,
Mongolii, w dżungli ), tego, że się leczy, że innie tego nie potrafią. To są rejestry,
stan wewnątrz jest taki sam, ale różna wiedza ( metody ).
To czym żyjemy jest w nas zawarte. Jak czegoś nie lubisz, to starasz się tego
pozbyć, ale ludzi żywych z sytuacjami się nie pozbędziesz, ale możesz to zrobić z
przedmiotami.
To czym żyjemy i chcemy tym żyć, to potrafi w nas rozkwitać, harmonizować,
być częścią nas. Dlatego niektórzy mają problem z nauką, bo muszą, a nie chcą. To
też z byciem w niechcianej rodzinie.
Mówią, odczuj, po to byś wiedział, że jest jakaś forma odczucia, że cały ty ze
swoim wszystkim tym, czy, jesteś, ze swoim domem, ze swoimi strukturami
przestrzennymi, ciałem Egzystencjalnym, ze wszystkim tym, co o sobie wiesz i nie
wiesz, że jesteś ten cały.
W działaniu uczestniczy też ciało fizyczne, bo jak jest zdrowe, wypoczęte i nas
kochające, to ono utrzymuje nieźle energie, wtedy uzdrawianie energetyczne jest
silniejsze. Kto nie kocha swojego ciała fizycznego, nie potrafi uruchomić właściwego
uzdrawiania energetycznego.
Działamy teraz mocą całości siebie.
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Warsztaty Koszalin 8 grudnia 2013 :
Modlitwa - skrót :
Nad każdym jest jakby zapalona lampa, takie typowe powojenne (metalowe).
Czakry idą w głąb nas, choć wyobrażamy sobie, że to leci od głowy w górę. To co
jest w sercu wchodzi na niższy poziom głębi, to jak struktura siatki z coraz
mniejszymi oczkami. Dziś kasują w umyśle stare widzenie, lampa, to światło, wchodzi
w głowę. Robią z nas wiązkę światła, kulę. Kula jest nieruchoma, ale to co jest w
niej, żyje swoim życiem. Światełko w tej kuli traci jednorodność, w każdym z nas to
jest, to światło szuka drogi, na zewnątrz. To światło jakby tutaj było istnieniem.
Światło, które tu pokazują, to kolejna nasza powłoka. Ona jest decydująca o zejściu
duszy i ducha. To światło, ta część naszej istoty szuka, będąc w tym łonie, dróg,
żeby się zakorzenić w tej Rzeczywistości. Ono to początek, dzięki czemu wszystkie
procesy mogą zachodzić. Światło pojawia się dużo wcześniej niż dochodzi do
zapłodnienia, wcześniej jest w zamyśle Stwórcy. Na planecie najpierw było światło i
powoli zaczęło ją przenikać, ono umożliwiło powstanie nowego życia, sprowadzenie
biologii. Dopiero później lądowały małe kulki światełka, czyli jakby ludzkie dusze,
przez które jak były właściwe warunki, przez które duch spływał do duszy. Najpierw,
pokazują - tę planetę Ziemia musiały zasiedlić dusze w ciałach fizycznych. To one,
jak warunki były przygotowane, by Duch mógł zejść, czyli odpowiednia struktura i
dusza czysta, dopiero wtedy powstaje kanał łączący dusze z duchem i powoli jedno z
drugim się wypełnia.
Dusza tworząc ten kanał - bo ona musi zacząć - i kanał tworzony przez Ducha,
łączą się, jedno idzie do góry, drugie w dół i spotykają się gdzieś po środku drogi, a
potem z powrotem (klepsydra się odwraca), to jakby Duch zabierał pół duszy, a
dusza podążając ku górze zabierała ze sobą pół Ducha, dzięki czemu powstaje jedna
istota. To forma zstąpienia istoty duchowej - nie Boskiej jak u Jezusa mowa o mistrzach swojego własnego życia, istnienia.
To pierwsze światło, które spowodowało, że my jako dusze tu zeszliśmy,
ono w tej chwili ożywa. Wszystkie części naszej istoty, plus to co jest, to zejściowe
światło, to dodatkowa powłoka, też zaczyna samodzielnie żyć (a to oznacza, że nagle
jest większy dopływ info, wiemy co jest na oddalonych obszarach). To światło
zrodzeniowe też się oddzieliło, wszystkie części naszej istoty otrzymały wolne
działanie, nie jesteśmy dominantem. Jesteśmy częścią osobowości, świadomości,
która w Oceanie Ducha Św. korzysta z obecności i świadomości nie tylko siebie, ale i
innych kropelek wody, bo nimi stały się nasze pozostałe części istoty. Ciało fizyczne
tworzy w kręgosłupie kanał nadawczy (a nie energia), tę podstawową energetykę,
ektoplazmę, tym posługuje się ono (ciało). Typowe ćwiczenia fizyczne na
koncentrację, na ruch energii w nich - to nie mówi się tu o duszy, a o ektoplazmie.
Ektoplazma należy do ciała fizycznego, ona uruchamia komunikację,
z pominięciem energetyki, ze światem duchowym.
Pozbawione głównego dowództwa pozostałe cząstki, obdarzone własną
psychiką i wolnością powoli się rozszerzają. Czyli my, dusza, wykraczamy swoimi
uzależnionymi cząstkami poza swoje wnętrze stając się pozawnętrzem i przenikamy
przestrzeń poza nami czyli Pozazewnętrze.
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Dzięki światłu, które zstąpiło na Ziemię na początku, tworząc kanały dla duszy,
łączymy się też ze światłem, które ogólnie funkcjonuje na tej planecie.
Na tej planecie funkcjonuje i Ciemność i Światło i w zależności od
wyborów, które dokonujemy jesteśmy albo w Świetle albo po Ciemnej
stronie. Część naszej istoty tonie, jest w wodzie, a część wystaje ponad
powierzchnię wody i tylko ta, która wystaje ponad powierzchnię wody jest chroniona
- tu możemy zastosować wszystkie techniki pomocnicze, od Dziupli poprzez
oczyszczanie, uzdrawianie, tylko na tę część. Ta, która jest pod wodą, jest
nietykalna. Gdy pracujemy nad sobą powoli wyciągamy z wody tę część nas
upośledzoną, zagubioną energetycznie. Dzięki temu, że nasza część świetlna
odzyskała samoświadomość, samowolność, ta cząstka oddzielnie dla dobra
pozostałych elementów naszej istoty zaczyna współgrać z tym całym światłem, które
na początku zeszło na Ziemię. Ta cząstka, to zrodzeniowe Światło w tej chwili
rozpoczyna integrację naszego wnętrza z pozazewnętrzem. Nasze wnętrze i
pozazewnętrze integruje się, dzięki tej uwalnianej powłoce, z pozazewnętrzem,
wszystkie góry, rośliny w wszystko co jest będzie sprzęgnięte razem z nami i tym
będzie zawiadywać to ciało świetlne.
To ciało będzie, samo z siebie, starało się, by nasza część, która w
ciemności tkwi, była wydobywana na powierzchnię, by zaistniała tylko w
świetle. Dla nas jest to zbawienie, bo uwolnienie powłoki zaczną na nas pracować.
To jest jakby obudzenie całej naszej istoty.
Jest – pokazują - intuicja świetlna, świadomość świetlna.
Czyli oprócz świadomości energetycznej i świadomości duchowej jest
świadomość świetlna.
Intuicja świetlna włączała się u nas w czasie modlitw, te światła, barwy, które
widzieliśmy, uzmysławiały nam, w jakich obszarach jesteśmy, one przepuszczały
wszystko to, co do nas dochodziło. Teraz to się samo uaktywniło, więc i samo będzie
podążać przez kosmos, by ściągnąć dla nas info. Nasze serce będzie dzięki światłu tu
włączone, będziemy odczuwać wzruszenia, którymi kieruje światło.
Intuicja świetlna to odczucie harmonii i tego co światło
przygotowuje. To narzędzie, którym posługuje się Duch.
Wszystko wraca do początku.
Wtedy, kiedy Światło odpowiednio działa, powstają w naszych czakrach wiry
kręcące się w różne strony, wiry o różnej wibracji. Uchwycić to potrafi tylko Bóg.
Uaktywniają w nas wszystko co jest. Odblokowywana jest czakra z tyłu, ona
inaczej funkcjonuje. Na zewnątrz nas powstaje zbiorowa czakra, to jest światło, które
tu powstaje, a wynikło z działania Pozazewnętrza z Pozawnętrzem do kontaktu z
naszym wnętrzem czyli nami.
To następne źródło mocy, to oddziałuje na nas, ale kontaktuje się
tylko z czakrą serca, nie z naszym umysłem. Przy otwartym i aktywnym sercu
jest cały czas komunikacja z całością. Mówią o ujednorodnieniu i o
kosmicznym oddechu ( pulsacjach ), o współdzielności.
Światło podstawowe przepełniło wszystko, wszystko pochłonęło i wszystko na
powrót wróciło do nas.
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Ciało egzystencjalne przestaje istnieć, ciało fizyczne, duchowe przestaje istnieć
wszystko jako oddzielność, dzięki światłu wszystko wraca do nas i staje się jednym
organizmem, jedną istotą, jednym wspólnym zaśpiewem, ujednorodnienie, ponowne
narodziny.
Rezonowanie mówi o tym, że komunikujemy się z czymś wszystkim,
ujednorodnienie, że jesteśmy z czymś wszystkim.
Ten

stan,

w

którym

teraz

jesteśmy

jest

stanem

wprowadzania

…

„ Zamykamy wszystkie rozdziały odnośnie wzrostu duchowego i energetycznego.”
Mamy wszystkie dane co zrobić, by zostać uświęconym. A potem indywidualną drogą
kroczyć ku najwyższemu poziomowi, ku własnemu pozazewnętrznemu Ojcu.
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Rusinowice 14-15 grudnia 2013 :
Rozwój duchowy – zbawienie, czyli wracamy do początku naszej przygody z
pracą nad sobą, bo ludzie nie zdają sobie do końca sprawy z tego o co chodzi,
prawda, wykorzystywanie innych, hołubienie samego siebie, ludzka głupota, zbierają
tu żniwo. Jeśli ktoś przychodzi, a nad sobą nie pracuje i szuka tylko negatywnych
rozrywek, to jest źle. Jest to planeta – pułapka. Dusza ludzka jak się rozwija
normalnie, mówimy o istocie wzrastającej, jest połączona z istotą ludzką 12-stoma
pasmami, pasma energetyczne, duchowe, ale pasma duchowe mają też składową
energetyczną, by się bezpośrednio z duszą ludzką łączyć. Jak dusza ludzka się
znieprawia, powoli się odcina od własnego Ducha. W archiwum zrodzenia - czyli w
Macierzy, są nasze zapisy, jak zostaną zredukowane o połowę, dusza jest odcinana
od Ducha - samoistnie. W świecie duchowym istota ludzka trochę inaczej funkcjonuje
niż my sobie wyobrażamy.
Patrzymy na ciało, sądzimy, że ręka jest tu fizycznie przytwierdzona i to jest
prawdą, w świecie duchowym mamy kilka członów: ciało fizyczne, duszę i ciało
duchowe - to wszystko nazywamy Dzieckiem Bożym. Syn Boży czyli ta Istota
stworzona przez Boga, która jest w PozaRzeczywistości poprzez te powłoki
integrujące się, działa. Jak Duch go nie wpuści - bo jak dusza, ma wolną wolę - Syn
Boży odcina się od duszy. Jeśli Duch współpracuje z Synem Bożym, czyli Jego
aktywną cząstką, dusza może odciąć się, a bywa tak, że ciało fizyczne odcina się od
duszy, od nas i żyje samo sobą, nawet mózg wyłącza. W świecie duchowym
wszystkie człony są obdarzone wolną wolą, tak jak u nas wątroba myśli, ma swój
program, mózg też częściowo jest swobodny, tylko ta ich wola jest tak ograniczana,
że my jej nie widzimy. Niemniej na poziomie duchowych dusza, duch czy Syn Boży,
to są oddzielne człony, oddzielne jednostki, które samoświadomie ze sobą
współpracują, są oddzielne, ale i zespolone (dusza i duch). Problem polega na tym,
że poprzez włączenie węzłów karmicznych, zastosowanie różnych blokad, my od
dziecka nie widzimy energetycznie, nie mamy też włączonego widzenia duchowego,
dlatego zakładamy, że istnieje tylko świat materii. Na innych planetach widzenie
duchowe i energetyczne jest pełne i dusza rozmawia z duchem, nie ma tu iluzji,
wiedzą czym jest ta nasza najwyższa cząstka, współpraca jest.
Jak dusza jest odcięta od Ducha - gdyby nawet włączyła to widzenie, te pasma
są dla niej niedosięgłe dlatego, że nie jest tam obecna. A skoro nie jesteśmy
gdzieś obecni, nie jesteśmy świadomi tego poziomu. W Macierzy, jak jest
odcięcie czy utracenie zapisów powyżej 50%, Duch jest wyłączony, ale dusza jeszcze
ma szanse wzrastać na planetach czyśćcowych - czyli doskonalić się, współpracować
z innymi ludźmi, z innymi istnieniami, kochać czyli nie być uciążliwą, ale być twórczą,
dodającą nowe wartości. Taka dusza powoli odzyskuje powiązania z przestrzenią, bo
przestrzeń jest częścią istoty.
W modlitwach ostatnio mówiło się o wnętrzu, Pozawnętrzu mówimy tu o Ciele Egzystencjalnym i Ciele społecznym, także o Duchu
Całości, który spaja wszystkie istoty na poziomie Ducha i energii, ale mówimy też o
Pozazewnętrzu czyli o tym, co jest pseudomartwe, a i tak jest to część
naszej istoty, tylko my egoistyczni, zamknięci w tej duszy, nie odbieramy
sygnałów do nas dopływających. To jak wyrodny ojciec, który żyje swoją
przewagą, niszczeniem, nie będzie słyszał tego, co mówią dzieci, inni ludzie.
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Dochodzi do takich paradoksów, kiedy odcięta dusza nie ma możliwości
wzrostu, musi zawalczyć o wzmocnienie energetyczne, dzięki czemu potrafi dalej
funkcjonować. Ciało fizyczne musi jeść, a i tak ma krótki okres używalności, są one
totalnie kalekie. Na innych planetach ciała żyją długo i mają potężny mechanizm
samoregulacji, i same ściągają potrzebne do regeneracji cząstki. Funkcjonowało to u
Jezusa, bo odtworzył ciało Talarońskie, mają je też mistrzowie tu przychodzący, ale
to są jednostki wzrastające.
Z duszą jest to samo, ma pewien okres używalności i też umiera. Jeśli w tym
czasie nie zintegruje się z Duchem, a jest jeszcze na dodatek odcięta, to ona umiera.
Mówimy, że dusza jest wieczna, bo wieki żyje (kilka do kilkaset razy dłużej niż ciało
fizyczne), ale i tak pada - a dusza to my, wszyscy ci, którzy na tej planecie żyją,
patrząc w lustro - to w duszę, z duchem nie mają nic wspólnego, od ducha się sami
odcięliśmy. Na tej planecie istnieją dusze, które mają rozbicie zapisów w archiwum
na poziomie 30 % (zostało 30% - to już jest naprawdę zwyrodnienie ).
Model rodziny jest w nas nadbudowywany. Mamy zapis Edenu, ale zapis
Edenu jest zapisem Boga, czyli kogoś, kto osiąga pewną Boskość, ojcostwo,
przyjacielskość, partnerstwo, dzięki czemu dba o całą rodzinę i partnera czyli jest to
istota, w której zapis rodziny jest tak silny, iż każdemu musi pomagać.
Jest to istota totalnie rodzinna czyli współtworząca, a jednocześnie ta
zwierzchnia, tego się tutaj uczymy, to jest ten wzór czystego człowieka. Model
typowo społeczny tworzą zwierzęta: mrówki, małpy, zwierzęta mają zapisany wzór
rodziny. Te wielkie społeczności uczą się współpracy, współtworzenia. Te ich
osiągnięcia, zapisane potem w zbiorowej duszy, są później modelowane, czyli
przenoszone do energetycznej pamięci wzrastających ludzi. Czasami może się tak
zdarzyć, że człowiek się cofa, bo to jest wdrukowywane, może odczuć, że był rybą w
jakiejś ławicy, że był społecznym zwierzątkiem, ale tego nie przeżył. To jest po to, by
czuł potrzebę bycia z drugim człowiekiem. Mamy tu potrzebę zapisania się w całości i
potrzebę odtworzenia DNA Adamo-Ewy czyli istoty, z którą jesteśmy związani.
Przenosi się to automatycznie na całą rodziną, o którą się dba, bez której istnieć nie
można. Zwierzęta zostały stworzone po to, by ten model jak najdoskonalej
wypracowywać, a do nas jest on wdrukowywany.
Wyobraźmy sobie, że świnie zapomniały o tym modelu, jedna podgryza drugą,
stawiają granice między sobą, wykorzystują jedna drugą, nie ma pomocy w modelu
rodzinnym, tego co było w Edenie, bo świnie mają swój model i nawet w malutkiej
rodzinnej klatce znajdzie się świnia, która będzie rządzić innymi, będą tworzyć
systemy, chore związki, jeden będzie występował przeciwko drugiemu. Świnie powoli
padają, odcinają się od Ducha, bo Duch jest czysty. Tak energetycznie tonie, że
pasma duchowe same znikają. Taka świnia w ogóle się stacza: nie te myśli, słowa,
czyny.
Jak taka odcięta świnia wraca z powrotem, ciało krótko żyje, a dusza musi się
wzmacniać, trafia na inne planety, w których istnieje już świński system, na planety
pułapki. Jak otworzy oczy musi pokazać, że jest lepsza, że trzeba ich bić,
wykorzystywać itd., bo nie ma innego sposobu. By zabić w tej świni resztki sumienia i
prawdę o tym, że trzeba wzrastać inne świnie przygotowują system nazwany
świńskim kościołem, w której świnia usłyszy pouczające słowa, wybaczam ci
wszystko jest załatwione, możesz wracać po spowiedzi do domu, innych dalej
niszczyć. Działa to, bo świnia, która przyszła do innej, która też niszczy innych, one
wiedzą, że są złe. Ten cyrk jest dla tych świń, które są w miarę obudzone, chciałyby
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otworzyć swoje serca i czuć jakieś powiązania z Bogiem. Te świnie, które wiedzą, że
to jest iluzja, przygotowują taką zbiorczą pułapkę dla tych, którymi się rządzi.
Wykorzystują system dla swoich świńskich, wstrętnych celów.
Gdyby przyszła czysta świnia, która ma połączenie z duchem i chciałaby przyjść ze
swoimi braćmi i tu zamieszkać, to świnie zżarłyby jej braci, tutejsze świnie nie nauczą
ich niczego dobrego, bo duchowo czyste świnie nie znają pułapek, tam nie ma myśli
o tym, by można drugiemu zaszkodzić. Nie może też (tutejszych) świń wprowadzić
do nieba, bo PWW mówi wprost, że przyjdziesz i będziesz mogła robić to co robisz, ty
tam wprowadzisz zaraz system, zniszczysz poletko duchowej świnki. Tu nie istnieje
oszustwo, kłamstwo, a te świnie by to wprowadziły. Wyrafinowana świnia będzie
inne wykorzystywać, otumaniać, zabijać, tworzyć dla nich piekło. Ojciec nie pozwoli
na to, żeby zbrodnicza istota zrodziła się na planecie, na której inne są czyste i idą ku
Bogu, uczą się cudowności, kochania i miłości. Dlatego przygotowuje się planety
czyśćcowe, na których te świnie mogą się doskonalić. Ale to jest do jakiegoś czasu,
od 30-50% rozbicia zapisów w archiwum, kiedy dusza jest jeszcze w miarę uczona,
ale jak ona się znieprawia, wtedy spada jeszcze niżej. Tu się zaczyna problem.
Odnieśmy świnie do modelu ludzkiego. Jak można wierzyć w to, że będę
niszczył, mordował w myśli, słowie i czynie braci, wywyższał się ponad nich, że będę
ludzką świnią i, że pójdę do kościoła, inna świnia ludzka powie, że jest mi wybaczone
i ja pójdę do nieba?! Jak chorym, zaprzedanym i wstrętnym trzeba być człowiekiem,
żeby myśleć o tym, żeby naprawić te krzywdy wyrządzone, samemu się nie poprawić
tylko tą iluzją, ranić cały świat. To jest totalne znieprawienie, to utrzymanie się we
wsteczności.
Od rozbicia zapisów w Macierzy poniżej 30% dusza powinna zginąć, nie może
się oczyszczać na takich planetach, tylko i wyłącznie wchodzi w Martwy Stan. Są
takie planety, obszary, gdzie jeszcze może ona przeżyć, ale jest to dusza już słaba,
która jest słaba energetycznie, obciążona niską wibracją skraca swoje
życie, swoje wcielenia drastycznie. Słaba, pada łupem sił ciemności, jest
rozbijana, tworzy się z niej istoty demoniczne i inne, które są zlepkiem - to
jak kilka ciał złączonych w jedno, a świadomość się miesza. Najgorzej, gdy
dusza trafia w tamto prawo PTP i jest wykorzystywana, stanowi cząstkę sił ciemności,
to jedno wielkie cierpienie, na szczęście kiedyś umiera, ginie. Inaczej dramat byłby
nieskończony.
Dusze, które są odcięte od Ducha, ale nie zasłużyły na to, by trafić do piekła,
przez swoje znieprawienie, nie mogą już schodzić na planety czyśćcowe. Na tych
planetach, gdzie jest czyściec, między 30, a 50% dusze mają jeszcze aktywne
jedno pasmo z Duchem czyli powiązanie i cały czas obserwacja czy ta
dusza będzie nad sobą pracować czy nie.
Jak pracuje - kanał z duchem się otwiera i można nauki pobierać, ale to
patykiem po wodzie pisane, bo jak ktoś się znieprawił, a na planecie czystej nie
wyląduje, to większość prędzej czy później i tak się stacza, większość tych istot ginie,
jest przechwycona przez siły ciemności. Jak zapisy spadają poniżej 10% nie ma
żadnej szansy na przetrwanie. Na skali 25 jest opisana cudowna ludzka cywilizacja,
fizyczna, ale częściowo energetyczna. Eden jest dla nas wzorcowym. Tu ludzie są
sprawiedliwi, tu działa ład Boży, tu nie ma konkurencji itd.
Martwy Stan. Dusze na tej planecie czyśćcowej zostały wyrwane z martwego
stanu. To znaczy, że dusza z jednej strony ma szczęście, bo nie trafi do piekła, ale
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nie zasługuje już na to, albo czeka w kolejce na to, by dostać się na takie planety
czyśćcowe, gdzie jeszcze tak znieprawioną duszę można przyjąć. Znieprawienie jest
wysokie, ale nie takie, by całkowicie skazać ją zna zatracenie. Te dusze siedzą tu w
kokonie energetycznym, nie mają prawa do tego, by decydować o poprawnym
zejściu. Decydują o tym istoty, które mogą na nie zwrócić uwagę albo i nie
(wchodziliśmy tam w modlitwie).
Myśli są tu spowolnione, by nie tracić energii, żeby przetrwać jak najdłużej i
liczą na cud. Ta planeta gwarantuje im, że ciemność ich z tego stanu nie wyrwie.
Liczą, że jakiś Duch przyjmie je, podepnie pod własne pasmo i da szansę na
ponowne życie na planecie czyśćcowej, takiej jak ta Ziemia. Jezus przyszedł tu
wyłącznie po to, by walczyć o Planetę dusz - tę tutaj, by zawrzeć nowe przymierze,
by umożliwić duszom ludzkim, które pracują nad sobą -czyli nad czystością w myśli,
słowie i czynie - podpięcie pod pasmo Ducha.
Na tej planecie mamy dzieci lub nie, a jeszcze pojawia się chęć zabrania
dziecka z domu dziecka, pomocy im. Wielu zastanawia się czy wziąć dziecko, bo nie
wiedzą jakie do domu sprowadzą, czasem wiedzą, że będzie ciężko, bo jest chore
albo wynaturzone i złe i próbują temu dziecku pomóc. To samo jest z Duchem,
czasami schodzi do Martwego Stanu, podpina dusze pod jedno pasmo dając wtedy
wejście wszystkich sił, które zajmują się wzrastaniem, człowieka. Czyli to, co jest po
śmierci - jeśli nie nagrzeszymy tylko zbierzemy trochę punktów- tu gdzie jest astralna
poczekalnia włączają się wtedy „urzędnicy” i pozwalają tej duszy znów na jakiejś
planecie się wzmocnić energetycznie.
Dusze zwyrodniałe nie mogą trafić na planety czyśćcowe, gdzie jest łatwiej
nad sobą pracować. Problem jest w systemie, który tutaj jest, a który został tak
skonstruowany, by dusza nie tylko nic nie wiedziała o tym, co się dzieje, ale na
dodatek, by to, co było w niej dotychczas aktywne - czyli ludzkie zwyrodnienie jeszcze zostało zwiększone. Po wizycie tutaj jest tylko transport w jedną stronę - do
piekła. Tam są obszary, gdzie dusza ludzka jest niewolnikiem, jest wykorzystywana.
To jest planeta-pułapka, ale trzeba podjąć to ryzyko, bo inaczej nie ma wyjścia.
Rozwój duchowy nadaje pewien kierunek, mówi o obudzeniu się duchowym czyli moja obecność i świadomość jest w pasmach duchowych, odradzam się jako
człowiek, powoli odzyskuje swoje promienie zasadnicze.
Dalej jest tu prywata, obłuda, zainteresowanie swoją osobą i przełożeniem
tego na zyski, nie ma czystości. Do pracy można iść z czystym sercem i dogadać się z
tymi ludźmi, zmieniać. Nikt nie przepracował nawet czystości w myśli. A mamy
szansę niepowtarzalną. Jezus przyszedł po to, by dawać duszom szansę (kiedy mówił
o przymierzu) czyli tworzył sytuację, w której Duch był gotów pomóc wzrastającym
duszom, tym, które mają odcięte pasma. To jest rozwój duchowy.
Przy okazji rozwoju duchowego, kiedy wzrasta wola, siła duchowa - osiąga się
sukcesy w życiu przy otwartym sercu, przy współtworzeniu. A ludźmi kieruje blask
złota itd., to jest ich celem, a nie: jestem cudowny, w potrójnej postaci. Ojciec jest w
potrójnej postaci, to jest część ciała Nadduchowego, kiedy się jest i Ojcem i
partnerem i przyjacielem, tam jest wszystko. Wtedy możemy (przy okazji) się z
drugim człowiekiem w jakichś układach cudownie odnaleźć i wtedy odtwarzamy w
nim zapisy Edenu, jest dobrze.
To jest raczej rozwój duchowy o czym nam przypominają.
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Przekaz:

„Nie
można
określić….
patrz
Rusinowice
30.11-1.12.2013
„Nie mówcie, że nie rozumiecie…. patrz Rusinowice 30.11-1.12.2013

Przekaz:
„Nie możesz rozpatrywać czasu w linii i przestrzeni, bo nie do ciebie on należy.
Jesteś, co prawda, obecnością zawarty w przestrzeni lecz i jej konwencją. Jej
doświadczenie jest różne w zależności od poziomu rozbudzenia świadomości.
Przyjmujemy jednak, że obie twoje składowe, a więc Obecność i Świadomość
pojmują fragmenty przestrzeni stosownie do swojego rozbudzającego się potencjału,
dzięki czemu nie występują na tym etapie rozwoju spięcia, które utrudniają poznanie
i doświadczenie całości. Z czasem jest nieco inaczej (mówimy o czasie), znana wam
jego definicja zakładająca procesowość doświadczenia - skądinąd częściowo słuszna
w świecie sztywnej materii i niskowibracyjnej energii - jest już niewłaściwa na
poziomie duchowego doświadczenia, nie wspominając już o Boskim ujęciu, gdzie ów
parametr czasu i przestrzeni w ogóle nie istnieje. Silne przyzwyczajenie do
postrzegania świata materialnego w kategorii powolnej zmienności, jak i łańcucha
przyczynowo-skutkowego
sprawia,
że
nie
potraficie
zaakceptować
niewytłumaczalnych przyspieszeń wielu procesów, ich zawracania oraz poniechania
przy jednoczesnym ujrzeniu finału, efektu, jaki by powstał, gdyby proces normalnym
torem dobiegał końca (to co teraz robią, to przyzwyczajenie umysłu do cudu, w
świecie materii od A do Z musi wszystko lecieć, ale w świecie energii już tak nie jest,
części procesów w ogóle nie istnieją, a mimo wszystko finał jest taki sam. W świecie
duchowym można sięgnąć już po finał, np. zdrowa wątroba i procesu może w ogóle
nie być, albo proces po tym działaniu zaistnieje. Czas i przestrzeń tu, czyli to coś co
robimy, może się przejawić w jakichś kategoriach, ale robi się to inaczej. To samo
tyczy się rozwoju duchowego - czyli wchodzisz w scenę, przeżywasz i masz
osiągnięte to, co byś długą drogą musiał robić, korzystasz z tego i idziesz do przodu).
Takich ograniczeń wasza obecność i świadomość duchowa jest pozbawiona,
przez co jest ona elastyczniejsza w swej formie zmienności oraz we wprowadzaniu
zmian w całości. Dlatego oddając swoją wolą działanie własnej sile duchowej
człowiek potrafi osiągnąć znacznie więcej. Komunikacja z obszarem duchowym jest
wówczas prosta, o ile nie warunkują jej sztywne ramy wiedzy programującej umysł
na poziomie materii i energii. Na szczęście umysł akceptuje fikcję jako domniemane
rozwiązania, a cud jako wytłumaczone działanie tam, gdzie uboga nauka i ludzkie
doświadczenie widzą efekty eksperymentu, choć sam eksperyment jest w znacznej
części nierozpoznawalny. Zakładając, że niewytłumaczalność procesu jest wynikiem
braku wiedzy dopuszcza on cud (umysł) jako ewentualny czynnik procesu.
Cud, bajka, swobodne marzenie, czary i fantazjowanie nie są jednak tylko
zręcznym sposobem przekonania analitycznego umysłu co do chwilowego
zaakceptowania procesu eksperymentu, ale są przede wszystkim formą przyjęcia
działań, jakie przy udziale czynnika duchowego są zwyczajnością. Wiele procesów
zachodzi wtedy w sposób, jakiego nauka nie potrafi uchwycić, a który dla pasm
duchowych jest w pełni zrozumiały nawet wówczas, gdy zrozumiałością jest totalny
chaos i niezrozumiałość. Duch sam z siebie jest w naszych warunkach nie istniejący,
posługujący się mocami i działaniem dla nas nie istniejącym, ale także istniejącym
jako nie istniejące w jego świecie. Tam niemożliwe jest prostą zasadą wprowadzającą
zmiany za pomocą woli, dzięki czemu pojawia się i zachodzi coś, co do swego
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pojawienia się wymagałoby wielu złożonych procesów. Gdy tu pojawi się kura,
automatycznie pojawiają się w świecie materii i energii wszystkie elementy
umożliwiające zajście takiego procesu, a więc i jajko. Ten mechanizm jest dla Ducha
normalnością, gdyż korzysta on z wszystkomożliwości i wszystkodostępności, choć na
poziomie fizycznym i energetycznym są one znacznie okrojone. Gdy działa Duch nie
istniejące staje się istniejącym, a to co jest, znika choćby było, znika wraz z całym
zapisem swego istnienia w ludzkim umyśle, a nawet zbiorowej świadomości, jeśli
eksperymentuje w obszarze całości co najmniej Duch Całości.
Małe, kilkuletnie dziecko doskonale pamięta stany powoływania czegoś znikąd,
choć co chwilę zastanawia się czemu to co sobie wyobraża, co uruchamia swoją
wolną wolą, nie zachodzi, czemu woda nie leci do góry, czemu ono nie chodzi po
wodzie, a czekoladki nie pojawiają się na zaczarowanym obrusie. Gdyby tak było,
gdyby mogło ono w pełni korzystać z własnych mocy duchowych, wówczas przy swej
społecznej niedoskonałości mogłoby ono wprowadzić szereg plastycznych i bolesnych
zmian, pies dostałby dwie głowy, a gigantyczna dżdżownica zasiedliłaby pobliskie
lasy. Ale wyposażony w mechanizm cudu dorosły człowiek, istota miłująca całość i
kierująca się dobrem całości mogłaby wprowadzić wiele korzystnych zmian, o ile
sięgnęłaby po stosowną, duchową moc, która nie zakłada żadnych ograniczeń poza
jednym, poza dopasowaniem cudu do pierwotnego założenia (jak korzystamy z mocy
całości, musimy ufać, oddajemy wolną wolą i obserwujemy co będzie). Żaden mistrz
nie stworzy miejsca, gdzie każdy mógłby się nagle ze wszystkiego uzdrowić, gdyż
ludzie przestaliby dbać o własne ciała i zdrowie. Nie stworzyłby też czarodziejskiego
obrusu dla wszystkich, bo popadliby w lenistwo. Każda jego bajkowa kreacja miała
by sens tylko wówczas, gdyby wskazywała właściwy kierunek rozwoju umysłu i
świadomości jednostce i społeczeństwu. Cuda byłyby zachęta do pracy nad sobą,
podpowiedzią jak powinien funkcjonować człowiek, by pojąć, że i on na poziomie
fizycznym i energetycznym może być zdrowym i sytym bez udziału czynnika wysoce
duchowego. Gdyby jakiś człowiek osiągnął wewnętrzny stan cudu w sobie,
materializowałby i naprawiałby wszystko, tylko wówczas gdyby nie udało mu się to
za sprawą jego logiki i pracy fizycznych rąk (ktoś doskonały pracowałby, jak każdy
normalny człowiek, a u istoty doskonałej nie jest to obowiązek tylko
odpowiedzialność, on się cieszy, że może być jak inni i doświadczać cudu pracy,
gdyby mu coś zabrakło, nie ma w sklepie, to sobie zmaterializuje i doda ). Nikt w
duchu obudzony nie przedłoży mocy duchowej nad wartość mocy fizycznej i
energetycznej nim nie będą one w nim całkowicie zrozumiane i opanowane. Gdy tak
się stanie, może on bez zakłócenia harmonii chodzić po wodzie i w niej tonąć,
wyczarować sobie dom jak i go zbudować. Te same zasady dotyczą was podczas
podnoszenia waszych parametrów fizycznych, energetycznych i duchowych. Za
każdym razem wyuczycie się coś wyczarowywać, gdy uzdrawiacie ludzi lub zmieniacie
im ścieżki losu lub parametry przestrzeni, korzystając z mocy duchowej z wyższych
poziomów niż te przez was wypracowane, wtedy doświadczacie zmian, przełożeń,
których do końca nie rozumiecie. Rozumielibyście cały sens owych działań tylko
wtedy, gdybyście byli obecni i świadomi poziomów duchowych, z których
uruchamiacie działanie (może zrozumielibyście, a nie pozmienialibyście). A gdyby tak
było, na wiele rzeczy byście się nie odważyli, wiedząc, że byłoby to niesprawiedliwe.
Korzystacie z wypracowanych mocy Zbyszka, ale ani ich, ani jego do końca nie
pojmujecie. Gdy słyszycie jego słowa o miłości i braterstwie, wszystko jest dla was
jasne i proste. Skoro tak, to czemu chwilę później swoimi czynami przeczycie temu,
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co przed chwilą odczuwaliście? Troska i opieka, które charakteryzują mistrzów, choć
to proste słowa i często przez was wyrażone czynem na łonie rodziny, w ogóle są
wam niedostępnymi stanami w odniesieniu do całego społeczeństwa. Egoizm, a
nierzadko i egocentryzm własnego, zawężonego ujmowania świata i duchowości
sprawia, że nie umiecie skorzystać z własnych mocy duchowych, gdyż obrócilibyście
je przeciwko drugiemu człowiekowi. Dlatego zawsze w jakimś czasie cofamy w was
wszystko to, w co wyposaża was Zbyszek, by zachęcić was do pracy nad sobą i do
przerobienia, do odzyskania tego, coście przez swoje znieprawienie utracili. Jeśli
pojmiecie i uszanujecie naszą pomoc, akceptujecie też odcinanie od cudów tych, co
na nie, nie zasługują. Stany cudów utrzymujemy tylko w tych, którzy stale nad sobą
pracują na rzecz innych wedle waszych wskazówek. A kto z was osiągnie poziom 18sty, ten i jako Jezus będzie stąpać po wodzie, na chwałę swego i Jego imienia
pokazując innym, jak wyjść poza obszar fizycznych, energetycznych i duchowych
ograniczeń, tak wewnętrznych jak i zewnętrznych. Przeto ten, kto szlachetnym uczyni
swe serce i z nim zapuści się do zaczarowanej krainy wyobraźni, ten z ust wróżki
usłyszy jak na lepsze zmienić swe życie, a od smoka się dowie jak obudzić 12
rycerzy, pasm pełnych, duchowych, by uratować zniewolonych braci na tej planecie (
bo jak się budzisz w tych pasmach, nie będziesz czekał, by ci noga gniła czy gnili inni
ludzie ), bo obudzony w duchu nie może spać, gdy innym dzieje się krzywda, nie
mówiąc już o tym, by poważył się on na mordowanie światła nieczystym słowem,
myślą, czynem”.
Koniec
Jak ktoś nie zrozumiał czym jest rozwój duchowy i cel, to powiem (Zbyszek)
nie pojmujesz, ale pojmiesz w chwili śmierci. Tych około 150 tysięcy na szczęście
dotrwa do Edenu, wcieleniami, pokoleniami będą lecieć, ale im się uda. Resztę Edenu
wypełnią ci, którzy choć zanieczyścili świat swoim znieprawieniem, ale są znacznie
doskonalsi od nas. Jak kto tutaj próbuje wykorzystać tę wiedzę dla swoich
partykularnych celów - to czytać „Mein Kampf” itd. Ikonografia Hitlera jest podobna,
bo dotarł co źródła, choć od złej strony, ujrzał orła podporządkowania, my mamy
orła wolności, symbole podobne, bo i wiedza jest ta sama tylko w różnym celu
uruchamiana i wykorzystywana.
Zmiany w Pozazewnętrzu się skończyły, o tym jest w modlitwie w Gdyni. To co
w ludziach będzie zachodzić, będzie różnie.
Skończmy z iluzjami, z dzieciństwem, z paradoksami tylko bierzmy się do
roboty.
Sprawdzamy sobie ilość pasm duchowych, ile mamy, z ilu
korzystamy (skala nr 20 - promienie). Ile możemy uaktywnić z tych,
z których korzystamy.
Kto ma: 0, 1 to jak się nie weźmiecie do pracy, to po śmierci trafi tam, gdzie
nie chciałby, by ktokolwiek trafił.
Pokochanie, wybaczenie to są stany, które odtwarzają drogę do
własnego Ducha, a dopiero potem zaczyna się nauka.
Mamy wszystko udostępnione, Świątynię Serca itd., choć to nie są nasze
pasma, dzięki czemu można z Nimi gadać i robić to co mówią, Kto to robi ? Czasami
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przekaz idzie, a czasami mówią o naszym życiu, podpowiadają co nas spotka, co
będzie.
Modlitwa 1 „Na całe życie, żywa modlitwa” -skrót
Pokazują grupę, zróżnicowaną wiekowo, oni uciekają przed kataklizmami na
planecie. Na tej planecie umiera się najpierw energetycznie, a dopiero potem umiera
ciało fizyczne. Jak zaczął się rozpad energetyczny, to słabnie się i nie ma człowiek
siły od środka walczyć o ciało fizyczne. Nawet tu u starych osób ciał fizyczne są
mocne, ale nie chce się (walczyć), lęk się pojawia. Wszyscy siedzą wokół
narzuconych, czarnych, jakby kamieni, oni siedzą osłabieni, a na zewnątrz widać
czarne wilki, które już jedną z osób, ciało fizyczne, wywlekły, będą ją jeść. Wilki są
czarne, ale pół głowy mają jasne, jak ze światła, inaczej ten wilk nie umiałby tu
przyjść i pożreć. I my tak siedzimy jakby przy wykańczalni, tyle, że ciała fizyczne,
jeszcze silne, ale dusze tak słabną, że nie mogą bronić ciał fizycznych. Czekają na
nieuchronną śmierć, jest stan nieuchronności, czyli wiesz co cię spotka, ale liczysz, że
ciebie nie zeżrą.
Te wilki polują na człowieka dopiero wtedy, jak co innego sobie nie upolują.
Siedząc w kręgu jest jeszcze taka szansa, że przyjdzie jakieś zbawienie, nikt
nie wie o co chodzi, ale czeka na szansę mimo tej nieuchronności.
Wilki to jakby istoty, które kiedyś były w podobnym stanie - choćby w ich świeciewiedzą, że już nawet tego nie mają co u nas jest nieuchronnością, końcem
wszystkiego- to nawet to dla tych wilków jest wielką szansą, błogosławieństwemdlatego żrąc tego człowieka cieszyły się tym, że on cierpi. Nienawiść do nas, bo
mamy szansę, one nie, straciły ją.
Coś w nas puszcza i zaczynamy tak ściekać w ciałach fizycznych, jak ściekanie,
ciało staje się robotem (ściekają dusze).
Siedzi tu Diabeł i Anioł. Diabeł płacze, bo to jest ból, on też by chciał, żeby
inaczej wszystko wyglądało, było podporządkowane u niego.
Anioł cały czas przygotowuje coś do gry. Nie widać po nim smutku.
Obie istoty mogą odczuwać wszystko co tu zachodzi (ten ciężar, brzemię),
podsumowanie wydarzeń w kosmosie, dopiero gdy te dusze już ściekną do czarnych
kamieni. Łzy Diabła są czyste.
Tu jest widzenie z punktu widzenia ofiary i tego, kto do tego doprowadził tę
ofiarę. To jak w kościele: „ofiara została spełniona”, składasz ją ze swojej
energetycznej wolności (człowiek dał się zaprogramować), ze swojego życia.
Anioł się nie poddał, coś przygotowuje, choć nie wie czy to robi, do końca
zadziała, ale robi. Uruchamia pewną wibrację, jakieś pasma, których Diabeł nie
odczuwa. Anioł nie stracił nadziei, działa. Grając odtwarza wibracje osobowości i
obecności duszy, coś jak kopię duszy. Anioł jest tu z mocy prawa, niemniej przy
PWW, jakby Stwórca nie chciał, nie można byłoby ożywić tej istoty - czyli dać jej
ciała fizycznego. Dusza niknie, ciemność ją pochłania, ale jednocześnie Anioł
odtwarza wzór tej duszy. Obecność i Świadomość czyli schemat tego czym jesteśmy,
bez pamiętania o tym co się robiło i jak, pamięć jest związana z mózgiem fizycznym,
z energetyką ciała fizycznego, tu jest cała wiedza o tym co i jak zachodziło,
natomiast obecność i świadomość czyli dusza, która sczerniała i spłynęła do
kamienia, to jest coś, co pozostało, co powstało w wyniku doświadczeń i których
zapis znajduje się w ciele fizycznym. To coś, co zostanie odrodzone to będzie
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postawa, bez świadomości jak ją wykształciliśmy. Jak Anioł gra, uruchamia wibracje,
to jednocześnie z kamienia, z tej czarnej piramidki, tyle ile Anioł odtworzy tej duszy,
to tam to znika. Diabeł tego nie widzi, nie czuje, jest mu to obojętne, on jest
zadowolony ze swojego zwycięstwa. Ta kupka kamieni to jest czarny kryształ.
Anioł to jest utracone pasmo duchowe, które gdzieś jest zapisane i nie zawsze
może przyjść. Siedzący tu ludzie czekają, mają nadzieję, każdy, że usłyszy głos
własnego anioła, co będzie oznaczać, że może jeszcze zostać odzyskany, na to liczą.
Wilki tej nadziei nie mają.
W Czarnym Krysztale płonie Czarny Ogień Przemiany.
Przyszła duchowa Istota, wygląda jak Jezus, ale Nim nie jest, jest to równoważna
Jemu Siła, jakby na tej planecie też ktoś podjął walkę o duszę.
Bóg kocha wszystko, o to dba. Dba o dusze i stara się im pomóc. Wszyscy, którzy
zobaczyli tę Istotę, płaczą. Ciało, którego dusza spłynęła do kryształu skamieniało,
stało się całe w bieli, kamieniało w bieli, jakby gotowe na przyjęcie nowego lokatora.
Te ciała, to niczym statki kosmiczne, roboty, w których dusze się poruszają. Te
instrumenty Anioła, ta cyfra służyła temu, by odzyskiwać dusze, na jakimś poziomie,
tę Obecność i Świadomość, natomiast trąbka, to było przywoływanie Sił Niebieskich.
Czyli mamy tu do czynienia z ludźmi, tymi w kręgu, gdzie połączyło się parę osób i
wzbudziło wspólną siłę cząstkę własnego pasma duchowego, które jest
Aniołem, bo to nasze pasmo duchowe tylko, że komunikacja z nim jest
uzależniona od umysłu, od jego doświadczeń, wiedzy itd.
Łatwiej jest komunikować się z nim, zobaczyć „to coś” ze skrzydłami i z tym
pogadać niż komunikować się ze zwykłą struną, ze zwykłym piórkiem światła w nas.
Ujrzenie Anioła, sprawia, że to jest pełniejsze i doświadczenie wtedy potrafi nas
przytłoczyć i w nie wchodzimy. Jeden tego nie mógł zrobić, z tych tu siedzących, ale
wspólnie, parę osób, złączyło się tak, powstał na tyle aktywna cząstka światła, że
zaczęła komunikować się z Zaświatami i odzyskiwać tego, który ściekał do czarnego
kryształu.
Wiedzieli, że ten, kto przychodzi, zrobi wszystko, by ich odzyskać, że oni już
wygrali, że dostaną następną szansę, że zostaną zaprowadzeni do ziemi swojej i
będą mogli podjąć ten sam wysiłek.
Te dusze z powrotem zostaną zasilone, dzięki czemu ciała się obudzą i ruszą
przed siebie ( gdzie będą mogli żyć ).
Dusza odzyskana (powoli jest odzyskiwana), ona straci pamięć tego, że tu
była, będzie bez zapisu tego, co ją kształtowało. Dostaje nowe ciało, ale jest ono
zawiązkiem przestrzeni, idzie za innymi jako cień, będzie czekać aż zmaterializuje się
w brzuchu jakiejś kobiety. Ta świetlna Istota unosi się nad nimi.
Następne pokolenie ich już będzie żyć według gorszych praw i nie będą mieć
komunikacji z tym światem. Po czasie tego światełka na planecie już nie ma.
Diabeł cały czas siedzi przy krysztale i czeka na to, aż tu ktoś podejdzie, aż
sam się tu zgłosi. Ten wzór na tej planecie, tu funkcjonuje, ludzie, jak zaczynają
myśleć, są przez ten wzór chwytani i wedle tego wzoru tworzą relacje, budują
fizyczną i energetyczną rzeczywistość. Diabeł nie musi się spieszyć, wnyki nastawił,
czeka na ofiarę.
Mówią : „Czemu wy tu siedzicie i światła nie widzicie? Zgasło? A czy było?
W naszym sercu dlatego jest taki malutki, 3 mm płomyczek, to mały
komunikator z pasmem duchowym, to świadectwo tego, co po nas
pozostało, tych wielkich, potężnych, duchowych, świetlistych istotach.
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Idąc własną drogą, tworząc, kreując zapędziliśmy się w „kozi róg” tak daleko, sądząc,
że tworzymy coś nowego, odbiegliśmy od pierwotnego wzoru, że nawet sami się
straciliśmy. Po narysowaniu domu milionowy raz, stało się to zupełnie czymś innym,
zaczęło się odbiegać od wzorca. To co powstało w niczym nie przypomina świata, z
którego powstał i który chciał powielać, błędy, błędy, dlatego tego świata nie ma.
By zrozumieć jak to funkcjonuje, trzeba się udać do miejsca, w którym jest
przygotowana cała wiedza o tym, jakim się było, jak nasza Rzeczywistość na
początku wyglądała i jak wygląda tamten świat. Trzeba wejść do Białego Kryształu,
przywołać Istotę, która może to zrobić.
Tą Istotą jest Jan i przygotował Miasto Orin. By tam się dostać, trzeba się
rozproszyć.
Przybiega dziecko, małe, nie jest znieprawione, ono świeci - wokół niego, jak
nikt go nie złamał, jest kanał. Patrząc na to dziecko, dotykając go, czując tę miłość,
radość, człowiek łączy się z tym kanałem, nieświadomie i potrafi, patrząc na dziecko,
wyrażać zasady Edenu. Do dziecka można podejść duchowo (nie jak dziadkowie
spijający z nich energie). Popatrzeć na dziecko (jeśli ma się własne) lub na
dom, gdzie się dziecko urodziło, klęknąć i modlić się jak do Jezusa, bo w
tym dziecku, dopóki nie jest znieprawione, jest czyste przejście. Życz temu
źródłu światełka, by się obudziło, by wytrwało, by w swej cudowności nie
zostało przez środowisko zniszczone, aby płonęło jak najdłużej będąc
przejściem do Nieba. Mówią : „Jak człowieku nie wiesz gdzie, pomyśl o
tym małym dziecku twojego brata i wykorzystaj to światełko w nim do
komunikacji z własnym Duchem. Jeśli ci się uda, utrzymuj później to
światełko w sobie, by odbierać przekazy, dzięki czemu się zmienisz i w
tobie to światło zabłyśnie”.
Podpowiadają tutaj, by zwrócić uwagę na utrzymanie jak największej ilości
ludzi w tzw. świetle, dlatego mówili o Świetlanej Rodzinie. Mały czy duży, nie ma
znaczenia, byle światło utrzymać. To jest podstawa do tego, by cały czas mieć
szansę na rozwój, na wzrastanie, na wyrwanie się z piekła, z pułapki, którą Szatan
wzorem ustanowił.
Ktoś mówi, ale możemy medytować, żeby się skomunikować z Górą. On mówi:
to jest niemożliwe, niewykonalne. Może to zrobić ktoś, kto pracując nad sobą od
podstaw, tak podniósł poziom wibracji, że już serce w nim zapłonęło. Wtedy dopiero
sam otwiera ten kanał, ale praktycznie jest to niewykonalne, bo światło, które do nas
dopływa, serce powinno z siebie wyrzucać na zewnątrz.
Więc dbać o tych, łączyć się z tymi, można się też łączyć z wielkimi
Mistrzami czyli z Jezusem, z Buddą, z tymi którzy byli prawdziwym
światłem na Ziemi. Ale znacznie silniejsze jest połączenie się z dzieckiem,
które jest czyste, ponieważ ono ma też silną biologię, a ta biologia potrafi
wpływać na ciało fizyczne, a stąd na ektoplazmatyczne i może nieźle
uruchamiać w nas połączenie czystych cząstek z ciałem fizycznym, wtedy
działa to jak wyrzutnia i zaczynamy promieniować nie tylko duszą, ale
ciało fizyczne odzyskuje światło w sobie i nadaje sygnał do góry, to płynie i
odpowiedź zostaje przesłana. Więcej uwagi zwrócić na to, by zacząć od
kochania tych, którzy świecą, od łączenia się z nimi po dobru. Nie dawaj mu
energią, tylko, byś płonęło dziecko, byś było szczęśliwe, by ci nic nie
zakłóciło właściwego rozwoju, bądź nam pomocne przez swoje światełko,
czyli ukryte jest w świetle też zbawienie od głupoty i zagubienia.
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Czego człowieku ci więcej potrzeba skoro światło w drugim ujrzałeś, chcesz
ujrzeć w skałach, byś nie musiał dbać o to dziecko i życzyć mu szczęścia? Już na
początku drogi chcesz go pozbawić światła, nie chcesz go utrzymać? Tyle, ile mu
dasz i pozwolisz tego światła utrzymać, tyle tego światła będzie też w
tobie, niczego więcej ci nie potrzeba, a ty już szukasz rozłąki z tym małym
świecącym człowieczkiem, to kimże jesteś ?”
„Kochajcie się, bo miłość to jest potężna siła, dzięki której można
wiele zrozumieć, wiele odkryć i próbować także połączyć się z Górą”.
To nie jest tak, że jak kochamy, łączność uzyskujemy. Ale nieźle potrafimy się wtedy,
tak jak w radości, przygotować do tego, by uzyskać połączenie ze światem
duchowym. My mamy to połączenie dzięki Miastu Orin, bo podłącza się do każdego i
to zostaje, nie zostaje nigdy zabrane, więc możemy w chwili szczególnej to zrobić,
jak kogoś ciemność opanowała, to ma Krąg Ognia lub ściągnąć z Góry inną technikę
do połączenia.
Mówimy tu o innych, którzy nigdy tu nie przyjdą, nie zostaną podpięci, to
życząc dobremu człowiekowi, by przetrwał, by żył, by był dalej święty - a
w dziecku jest to nieskażone i czyste, wtedy utrzymując to światło w nim,
utrzymujemy też w sobie, bo światło jest wspólne. Chrystus sprawia, że po
Duchu Św. budzi się i ten nasz. Co siejesz, to zbierasz. Im więcej światła w
innych ludziach, tym więcej światła w nas, dzięki czemu dopiero jest możliwe
otworzenie i utrzymanie później kanału ze światem duchowym, odbieranie nauk i
przemiana. Samo życzenie komuś, żeby było dobrze, nic nie daje. To, że mam ziarno
w domu czy mogę je kupić nic mi nie daje, jeszcze muszę je zasiać na odpowiednio
uprawianej ziemi, a jak to wzrośnie, zebrać. Niemniej ziarno, światło w drugim
człowieku siejmy, niech się rozmnaża.
A wtedy, kiedy błyśnie w tobie światełko dzięki temu małemu dziecku lub
komuś, to uruchom tego światła więcej w najbliższej tobie istocie, w partnerze,
dzieciach jak zagubione, w rodzinie itd., i utrzymuj to światło, bo jak tobie zabraknie
kiedyś, gdy cię ciemność opanuje, bo wpadniesz w pułapkę albo wzór cię pochwyci,
to jak w nich uruchomiłeś, być może nie zgaśnie do czasu, gdy na powrót to światło
w nich dojrzysz.
Mówią o tym, że jeden człowiek na tej planecie jest ratunkiem dla
drugiego. Dopóki nie wzbudzi się chęci, by temu człowiekowi było dobrze, by
świecił, nie jesteśmy w stanie załapać pełnej komunikacji z Zaświatami, i pobierać
nauk, dzięki czemu my się zmieniamy i stajemy kiedyś tym światłem.
Pokazują ludzi klęczących w kościele. Mówią, patrzcie, to ci co przyszli żebrać
po to, by osiągnąć swoje cele. Nikt wsparcia nie dostał, ale ci modlili się za innych
nie dość, że ich wsparli, to i sami zostali światłem i szczęściem, w
mniejszym lub większym stopniu, obdarowani, bo nauczyli się poprzez
budzenie światła w kimś - wzbudzić też w sobie. To są te cząstki
Miłosierdzia czyli otwartego kanału z Zaświatami i do tego trzeba dążyć.
Dopóki nie ujrzysz światła w drugim człowieku, nie ujrzysz go i w sobie.
Jak widzisz je w sobie i w nim to światło zostanie utrzymane (podtrzymane), druga
strona też użyje siły, pewnych starań, by to światło w chwilach naszej słabości nie
zgasło, bo przecież i w duchu i po tamtej stronie też mamy cząstki siebie. Ale musi
być w to wkładana praca.
„My wiemy, że to uczucia, że ta scena jest dla was zrozumiała, choć taka
odrzucona, taka obca, taka nieprzyjemna, nie do zaakceptowania, ale tak
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podpowiadamy wam, że nie ma drogi do Boga bez rozbudzania światła w
drugim człowieku, a to co wam przedstawiliśmy tutaj, jest to kluczowa scena
do zmartwychwstania, do duchowego zmartwychwstania, i ona nie może być
zapomniana”. W tę scenę powinien wchodzić każdy, kto chce ją zgłębić, czyli
dogłębnie poznać, zrozumieć, ponieważ ona jest tylko punktem, od którego odbiega
wiele korytarzy. To jakby kasztan, my siedzimy w środku, a każdy kolec to nowe
doświadczenie, nowa podpowiedź. Tu wchodząc nauczysz się jak dalej ten temat
rozwijać, to jest gra w życie, a wygra tylko ten, kto na zawsze połączy się ze
światłem. Niemniej, dążąc do połączenia się ze światłem, każde rozjaśnienie jest już
błogosławieństwem, bo daje szansę na duszy wzrost.
Więc nie musisz człowieku - jak nie masz siły - wygrać w tym życiu,
ale wzmocnij się na tyle, by światło cię już nie opuściło.
Ta scena powinna być przez nas dalej przerabiana, by odkryć jej ciąg dalszy.
Teraz był rozruch. To jest pierwsza modlitwa żywych dla żywych. Musi ona zostać
do końca życia, jak i Wieczernik. Dzięki niej na poziomie biologicznym, typowo
przestrzennym będziemy się odradzać odradzając swoich braci. Jest
fundamentalna na tym poziomie. „A teraz idźcie i patrzcie na tych, co
światło w sobie mają i wspierajcie ich, by światło to nie zginęło”.
Jak zobaczymy miłego człowieka, poślijmy mu uśmiech i taką życzliwość, by
nas odczuł. Wszędzie, gdzie zobaczymy światełko w drugim człowieku,
zasilmy je, a dzięki temu, że i to światełko zacznie w nas promieniować,
część tego światła popłynie na tych, którzy go w ogóle nie znają (to
pierwszy poziom nauki).
Jezus kochał wszystkich, ale drzwi przed bandytami nie otwierał, znał granice.
My uczmy się na początku zasilać światło choć w tych, którzy są cudowniejsi,
rozpoznawać ich, dać znać, że wiemy, że są, by wytrwali w tym światełku. Później
rozwinie się to na innych. Oni zobaczą to światło w nas, a widząc to światło
poczujesz się tym samym człowiekiem, którego teraz próbujesz w tłumie odnaleźć
(nie jest egoistyczny, serce me otwarte i wyryty prze zło napis „naiwny”, dla nas to
dobry człowiek i tych szukamy). Ich teraz szukamy, a niedługo inni będą w nas tego
szukać, a my będziemy ich obdarowywać.
Pamiętaj, jesteś światłem, duchowym światłem, masz się posłużyć
wiedzą, mądrością i tym wzorem, a nie wzorem zaprzedanego człowieka.
Pamiętaj, że wrogiem jest wzór i szatan, a nie drugi zagubiony człowiek.
Szukaj tych, którzy świecą, a potem świeć sam.
Teraz schodzimy w żywych i na poziomie żywym zaczynamy pierwszą,
energetyczną modlitwę.
Koniec modlitwy
Pytanie: Czy chrzest zabija światło w dzieciach?
Odpowiedź: Zwykli księża utrzymują rytuały, programy. Nie mają mocy.
Pamiętajmy o żywej modlitwie, otwarte oczy, zaczynamy autentyczną pracę
nad sobą. Teraz będzie trochę ciężko, ale będą efekty, jak w tym wytrwamy.
Do tego świata, w którym jesteśmy spadliśmy za nasze winy,
nieprzystosowanie, aspołeczni, aduchowi itd., czyli mający gdzieś wszystkich innych.
Teraz tu, w tym świecie trzeba wzrosnąć, czyli jesteśmy w badziewiu energetyczno-
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fizycznym i musimy się znaleźć w świecie energetycznym w Edenie, potem w
Królestwie Niebieskim, gdzie już są wartości duchowe. W badziewiu jesteśmy, ale tu
musimy się stać tacy i mieć taką podstawę, jak byśmy byli w Edenie. Czyli musimy
cudownie się zachować między wilkami, którzy chcą naszej krwi.
Czemu mamy być pierwsi i innym drogę wskazywać?
A czemu byłeś pierwszy i niszczyłeś tę drogę sobie?
Trzeba pamiętać o tym i ten wysiłek wziąć na swoje barki. Nie zrzucać
odpowiedzialności na innych jak sami do tego piekła idą, bo tu jesteśmy,
doprowadziliśmy. Wysiłek wkładać, żeby będąc lepszym, przykładem swoim to
zmieniać. O tym trzeba pamiętać.
Żyjemy z jakimś partnerem i każemy mu się zmieniać, a czemu my się nie
zmienimy, czemu go nie wyprowadzamy - bo nas to nie interesuje. Nas tu interesuje
nasza wewnętrzna nienawiść i nasze napięcie. Dlatego nie pracujemy nad partnerem,
nad bliskimi, bo musielibyśmy zmienić swoją energetykę, być w spokoju, nie myśleć
itd., być promieniującym, zmieniającym wszystko światełkiem. Więc winę za nas
samych, za niechęć do bycia w innej wibracji zrzucamy na innych. W najgłupszy
sposób usprawiedliwiamy siebie i własną postawę, zrzucając winę na kogoś innego.
Pamiętajmy, że egzamin z życia zdajemy z samych siebie, a nie z tego,
jaki kto jest i musimy to przepracować. Powiedzieć sobie otwarcie: nie potrafię, nie
jestem w stanie, jestem hiena żyjąca wrogością do innych, przyznać się i dzięki temu
będzie można to zmieniać. Sama Góra się cieszy, jak my to poczujemy i wchodzimy
potem w doświadczenie, ale jak będziemy zrzucać winę na innych, żyć iluzją, to nie
odkryjemy prawdy.
Teraz wejdziemy w osobistą modlitwę, przewodnicy są i to są pasma naszego
własnego Ducha. Co powiedzą, to robić. Zmieniając siebie, zmieniamy też
egzystencję. Musimy udowodnić Bogu, że przy otwartym sercu potrafimy wszystko
osiągnąć. Zasady energetyczne i duchowe są takie same jak u ciemnych: wytrwałość,
wola, uruchamiana siła duchowa właściwe pojęcie co to kreacja i wtedy staje się to,
co stać się ma, ale moc nie zostanie w pełni uruchomiona, dopóki nie będziemy
gwarantować, ze właściwie jej użyjemy.
Jak małe dziecko powstaje, a jest ochraniane miłością, wtedy dziecko nawet
jak do szkoły pójdzie, jest mocne, tylko dziecku trzeba tłumaczyć. Jezus i inni
(Mistrzowie) byli chronieni miłością, pomagano im, widziano w nich światło i o tym
świetle mówiono, to dziecko nabierało pewności i powstawał w cudzie - awatar i
pomagał innym. Szkoda tylko, że zabrakło tych, którzy nam mieli powiedzieć, ale
zbłądzili, tak samo jak i my zabłądziliśmy wobec innych. Żyjemy teraz tym, co ma
znów do nas wrócić, światło, które cały czas z boku jest, tak jak na planecie Ziemia, i
światło i czerń, byle tylko otworzyć się na nie.
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Modlitwa 2 – skrót – indywidualna:
Nasza Obecność i Świadomość będzie w pasmach duchowych. Aktywna
modlitwa może być przy zamkniętych lub otwartych oczach. Niech się zjawi ten, który
był przy tych ludziach, których wilki wyłapywały na żer, niech uruchomi to światło,
prowadzenie od Góry, niech przypomną nam to, kim byliśmy i niech podpowiedzą jak
znowu takim być, czyli istotami ze światła. Każdy wchodzi w swoją modlitwę.
Zbyszek ma nas upokorzyć mówiąc, że jesteśmy doskonali. To jak małe
dziecko zamęcza rodziców swoją sztuką np. bębni po słoikach, cymbałach w końcu
ojciec mu mówi, że jest prawdziwym wirtuozem, bardzo mu się ta muzyka podoba.
Dziecko jeśli jest mądre, po jakimś czasie zacznie to wszystko rozumieć, bo zacznie
czuć, że takie doskonałe nie jest, że muzyka np. z radia, jest dużo lepsza. Mądre
dziecko pojmie, że tą niedoskonałością zakłóca ład energetyczny, ciszę rodziców.
Jeśli to dziecko będzie chciało ćwiczyć, to zacznie to robić autentycznie.
Musimy się nauczyć ciszy, podpowiadają, która wypływa z modlitwy. To,
co nam pokazali, co ujrzeliśmy jest sekretne, to pozostaje dla nas. Jak utrzymamy to
w ciszy, w spokoju, to powoli zaczniemy dostrzegać, iż my jesteśmy. Jak będziemy
opowiadać różne cuda, o tym, o tamtym itd., to w końcu powoli uwierzymy w obraz,
który w ludziach budowaliśmy, obraz nieprawdziwy. Jeśli odbierzemy w modlitwie
przekaz i dostosujemy się do niego, w ciszy i spokoju dnia zaczniemy to robić, wtedy
odkryjemy, że z tego (z tej jabłonki) wyrasta rzeczywiste Drzewo Poznania. Tam,
gdzie pycha, iluzja nie ma pełnego obrazu ciebie, zaczniesz wierzyć w to, co inni
zaczną sobie przekazywać. To co przyszło (ta mała jabłonka) to jest początek naszej
drogi do wyzwolenia.
Dzisiaj mówiliśmy o tym, co tak naprawdę nas tu sprowadziło. Gdy człowiek
sobie uświadamia, ze ten dzień bardzo szybko się kończy, 40 lat, 80 lat mija bardzo
szybko i chodzi o to, by móc znowu się narodzić w świetle albo, jak przerobisz
wszystko i nadrobisz, wrócić do tego światła. Celem jest ratowanie się z tego obozu
koncentracyjnego, bo jak złamią ci duszę całkowicie, jest po tobie.
Koniec modlitwy
Nam zawsze mówią: umysł fizyczny, czy mózg fizyczny, potem mówią o
umyśle analitycznym, praktycznym, o tym co byśmy nazwali całkowitą psychiką czyli
świadomością, pasma sensoryczne i jaźń. Góra mówi, by podać uproszczony model,
mówić o mózgu fizycznym, energetycznym i duchowym. Mózg energetyczny
obejmuje w swoim paśmie umysł analityczny, praktyczny i świadomość.
Czym jest Świadomość :
My mamy ciało fizyczne, energetyczne czyli duszę i egzystencjalne. Wtedy,
kiedy my jesteśmy w ciszy, w spokoju na poziomie energetycznym wtedy psychika
tych wszystkich ciał się łączy, te umysły się łączą. My nie rządzimy, nie
narzucamy swojej wizji i odbieramy całość, żyjemy przyszłością, wtedy
psychiki się łączą (Oni mówią pasma sensoryczne) i nagle dużo więcej
wiemy, czyli intuicja energetyczna, świadomość energetyczna się w pełni budzi i
dzięki temu mamy dostęp do większej ilości info, aniżeli tylko te zgromadzone w
mózgu fizycznym.
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Roboczo ten model jest ciekawy, gdy mówią: mózg fizyczny, energetyczny i
duchowy - ponieważ wiemy, że mózg energetyczny włączy się, kiedy nie jesteśmy
zajęci na poziomie fizycznym, czyli nie rozrabiamy, nie bijemy się itd., bo wtedy
włącza się mózg fizyczny. Kiedy żyjemy emocjami uduchowionymi, związanymi z
uczuciami, wtedy wibracja się nam podnosi. Jak jesteśmy wyciszeni
energetycznie całkowicie, dopiero się włącza Mózg Duchowy, czyli Jaźń inaczej nie ma wchodzenia w świat duchowy. Ściąganie info z poziomu
energetycznego nie powinno nas interesować, bo to jest świat pułapek, można tu
trafić na istoty zagubione itd., trzeba od tego uciekać. Jeśli przenosimy naszą
świadomość do wyższych poziomów, bo obecni jesteśmy i tak na wszystkich
poziomach, choć byśmy o tym nie wiedzieli, ale obecność możemy też przenieść albo skorzystać z naszej tam obecności - do pasm duchowych, inaczej nie ma
włączonego działania. Dlatego sprawdzaliśmy poziom duchowy, na skali rozwoju i
autentyczny poziom energetyczny, czyli to jak funkcjonujemy (u nas poziom duchowy
w modlitwie bardzo wysoki, a normalnie 2-3 lub z minusem).
Jak Jezus przeniósł, podczas działań, także swoją Obecność do wyższych pasm
duchowych, wtedy było potężne działanie i my o to walczymy.
My dążymy do oświecenia, każdy z nas może zobaczyć jak te mózgi wszystkie
potrafią razem współbrzmieć, bo o to tutaj przede wszystkim chodzi. To nie jest tak,
że jak jesteśmy w pasmach duchowych, to pasma energetyczne są wyłączone, one
są uśpione, nasza świadomość jest tam, ale tu wszystko jak działało tak działa, tyle
tylko, że sterujemy tym wtedy z poziomu duchowego. Wszystkie części mózgu łączą
się z sobą i musi być ten potencjał fizyczny, typowo biologiczny, potencjał
energetyczny w mózgu, mówimy tu o układzie nerwowym, to musi być wszystko
włączone. Jak przerabiamy cokolwiek np.: pokochanie, i ten stan utrzymujemy,
troskę, to są pewne partie mózgu cały czas włączone, czyli nasz gadzi mózg się też z
nowym łączy i wszystko ładnie współbrzmi.
Na skali sprawdzić:
ile % razem na co dzień działa i w czasie modlitwy albo w
działaniu (% mózgu).
Jezus, Budda włączali w 100% i to jest prawdziwe oświecenie, a nie
fantazjowanie kiedy włączamy świadomość. Czyli gdy ciągle jest włączany mózg (
poz. 4, 5-ty ) to jest fałszywe oświecenie. Kiedy jest 100% nagle wszystkie
komórki w mózgu razem współpracują, powstaje światło. Do tego się dąży.
Dzięki temu, że wiemy jak to sprawdzać to nawet jak wchodzimy w modlitwę, jak się
spotykamy z tymi Istotami, jak wchodzimy w specyficzne stany, to możemy
sprawdzić czy było 100%. Kiedy są stricte stany duchowe, które muszą w nas być,
np.: ktoś wejdzie w poprawność, w powinność duchową, obserwację, nawet w chwili
modlitwy, to wszystko jest takie piękne, działa 100% mózgu. Można wtedy sobie
sprawdzić sceny, pokochanie itd.
Jak nie ma 100 % mózgu - nie uruchomiłeś sceny i przestań głupoty
odczytywać na skali (nie ma znaczenia czy było 10%, czy 90%), że żyjesz
tym, że zbliżasz się do…. np. pokochania - to jest oszukiwanie siebie. Zabrać się do
roboty.
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Jak będziesz wchodzić w te stany, sprawdzać ile % mózgu działało.
Jak jest 100% - autentycznie to jest i to później utrzymać, czyli jeszcze trzeba
ugruntować. W ten sposób budzimy się w pasmach duchowych.
To, co najważniejsze w widzeniu itd., to my jesteśmy tą aktywną
świadomością, my na poziomie fizycznym, energetycznym. Jak mi się świadomość
podnosi do wyższych poziomów, to nie tak, że patrzymy z dołu do góry, kto do nas
przemawia, ale to my jesteśmy też w tym stanie - czyli jak zamykamy oczy, to
energetyka nam się podnosi, w rzeczywistości rozszerzamy się, mamy dostęp do
większej ilości info, do innych stanów, do poziomów głębi i jakichś tam potrzebnych
płaszczyzn. Rozszerza się to niczym kula. Wtedy ciągle to my jesteśmy sobą i to
czasami tych początkujących zwodzi. Jak wejdziemy na poziom duchowy, to wygląda
tak, jakby Duch sterował nami, czyli zmuszał nas to tego, byśmy chcieli to zrobić, a
nie co innego, byśmy chcieli to widzieć, a nie co innego, choć tak naprawdę, to my
sami w siebie to windukujemy, my sami z tamtych poziomów. Tam fantazja
dziecka - ale dziecko nie tyle fantazjuje, co korzysta z tej twórczej kreacji, typowa
fantazja dziecka tutaj zdaje egzamin, dziecko jest przygotowane na wszystko (fruwa,
skacze po drzewach itd.). My do tego samego poziomu musimy wrócić, jak się jest w
modlitwie, jak się włącza widzenie. Jezus każdemu powtarzał, stańcie się jako
dzieci, bo nie wejdziecie do Królestwa Bożego. Nie tylko mówił o otwarciu
bramy do świata duchowego, ale przede wszystkim o tym, że dziecko jest czyste w
myśli, słowie i czynie, a rodzice mają na nim trenować troskę i opiekę. Dziecko nie
żyje nienawiścią, nie trzyma urazy, wszystko buduje, rozumie czym jest przypadek i
kieruje się pierwotnym instynktem.
W przyszłości wszystko będzie inaczej funkcjonowało. Np. będą społeczne
sądy. Jak nie wejdziemy w pasma duchowe, nie będziemy widzieć przyszłości, tego,
co jest już zawarte, tego co już schodzi, żeby po malutku było wdrukowywane. To o
czym teraz Zbyszek mówi nie zaistniałoby, gdyby te programy nie były już przez
Naszych w przestrzeni zsyłane, wdrukowywane, przygotowywane do prawdziwego
zaistnienia. Jak nie będzie się jako dziecko, nie przyjmie się tego (np. starsi 7087 letni „młócą” młodego, bo kradł - a sceny tłumaczą o co chodzi ). Jak wchodzimy
w tę krainę „niby fantazji”, pociągnąć te sceny, obserwować, dać się unieść temu
obrazowi. Ważne, by być w pasmach duchowych i przestać się bać widzieć tego, co
widzimy lub co chcemy zobaczyć, tylko być przygotowanym na każdy obraz.
Forma objawień to nie jest coś zwartego, jest tylko dopowiedzią. Nie można
na tym całkowicie polegać, ale jest to piękne przedstawienie tego, co się kształtuje i
co można ciągle zmienić.
Wprowadzenie nowych warsztatowiczów w widzenie.
Ziewanie jest tylko wtedy, gdy Duch przejmuje kontrolę nad
człowiekiem, nad fizyczną i energetyczną naszą strukturą. Ten bezdech
energetyczny wynika z tego, że pasma wysokie, energetyczne, tak szybko
idą do góry, że powstaje podciśnienie energetyczne i
ziewamy.
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Szansę na powrót do Domu Swego ciągle mamy, ale pamiętajmy o krótkiej
żywotności ciała i duszy, bo można nie zdążyć. Pokazują Czarne Miasto, ale tam jest
wielkie cierpienie i to, że jak się wpada w łapy ciemności, to tam wcale się nie rządzi
-jak myślą ci, co rządzą naszym światem, choć wielu, prawdopodobnie wie, o co
chodzi- tam się nie rządzi i nie widzi wszystkiego. W zależności od celów, które nam
narzucają, to jak byśmy byli w obozie koncentracyjnym, jedni naprawiają drogę, inni
gazują lub zakopują trupy, to tutaj tak samo, widzisz tylko fragment rzeczywistości,
czyli to, co jest potrzebne dla twojego zadania. Będziesz z boku słyszeć wszystkich
innych, takich jak ty i tych co tobą rządzą, ale nie będziesz widział ich tylko będziesz
czuł ich obecność, a nawet głosy, ponieważ oni będą wykonywać inne zadanie. To
jak koń z klapami na oczach, nie będziesz wiedział, kto cię uderzy, jeden wielki
koszmar, choćby ze względu na te pasma, którymi tam można się posługiwać, czy w
nich być.
Gdy jesteśmy jako dzieci nie ma granic, jest swoboda.
Ten, kto żyje nienawiścią, nienawiść po śmierci odnajdzie.
To zdanie można rozbudować, o wszystko co siejemy.
Koniec
W trudnościach życiowych, w wizjach pokażą nam każde rozwiązanie. Czasami
widzi się parę scen, czasami formą jasnowidzenia, po prostu wiemy o co chodzi,
sprawdzać na skalach. Trzeba wchodzić, żeby to rozbudować.
U Castanedy wszystko było widzeniem energetyczno-duchowym (a nie
fizycznym, jak niektórzy myślą ).
Gdy udajemy się na Ławkę Zwierzeń i prosimy Ojca o coś, oznacza
to, że będziemy robić to, o czym Góra mówi. Dlatego czasem to Ojciec daje
papier do podpisu, że my dotrzymamy słowa.
Sprawdzać, czy to co widzimy nie jest fantazjowanie, autentycznym
odnajdywaniem się w światach duchowych:
Z tego co idzie do nas :
odebrano np. : 80%
czy w tych 80% był cały sens w tym zawarty, bo czasami coś umknie.
W ilu % włączony: umysł, świadomość, jaźń.
Jak jaźń uczestniczy, nie ma żadnych wątpliwości.
My mamy jakieś doświadczenia i choć o tym nie wiemy, umysł też ma jakieś
wejście do jakichś naszych wzorów, do DNA i czasami to, co nam dają, ta technika,
ten sposób, bardzo przekonuje umysł i on się nie buntuje, w pełni akceptuje.
Prostota jest tam, gdzie nie ma zwichrowań, a my tutaj przyszliśmy nieźle
zwichrowani i powrót do prostoty jest bardo utrudniony. Umysł, im więcej myśli,
tym większą władzę ma nad człowiekiem, tym bardziej jesteśmy
zagubieni. Osoby pobudzone (np. machające rękami) nie potrafią być w ciszy, bo
cisza je roznosi. Trzeba się do tego stanu przyzwyczaić.
Jak ktoś nie pracuje nad sobą może mieć moc do działania, posługuje
się wtedy swoją, wypracowaną przez siebie mocą. Jak ktoś pracuje nad sobą, to oni
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widzą, że człowiek się stara i cały czas utrzymują działanie na tym poziomie, który
był na maksa dostępny, w nas uruchomiony.
Cały czas ludzie sądzą, że są tacy czyści, jak kryształ. Tak nie jest do końca.
Część naszej istoty - to oni mówią: bagno energetyczne. Kto jest w bagnie
energetycznym, komunikacji z nim nie ma. Po to go czyścimy, by część jego była nad
powierzchnią wody, a część w wodzie, ale nie w bagnie. Bagno - jak mówią - to jest
po człowieku, nie ma komunikacji. Tam są opętane albo znieprawione totalnie dusze,
zagubieni ludzie. Natomiast my jak funkcjonujemy, to część jest nad, część pod
powierzchnią wody. W chwili szczególnej, jak go czyścimy jest rozjaśniony, ale
chwilę.
Jak czyścimy człowieka, on wydaje się biały, ponieważ to co było częścią
ciemności w nim jest „przebielone”, ale on po staremu funkcjonuje i niemal
natychmiast ta część czarna jego, znowu staje się czarna. My odzyskujemy tylko tę
biel w nim, która została przyczerniona. Jak my pracujemy nad sobą, to powoli
doprowadzamy do tego, że to co jest pod powierzchnią wody staje się trwałe. My
często sprawdzamy ile jest światła, ile ciemności, ale z reguły to wynika z technik
pomocniczych, które stosujemy, by być bardziej na powierzchni wody. Nawet jak
jedzenie przepromieniowujesz jest ciebie więcej na powierzchni wody, więc to coś, co
jest dostępne światłu, może być ugruntowywane. To jest ciężka praca nad sobą, to
jest walka o siebie.
Nawet Dziupla jak działa, to tylko na to, co jest nad powierzchnią
wody, nie sięga w tą część naszej istoty, która jest pod powierzchnią
wody, to należy do świata energetycznego sił ciemności. Gdybyśmy chcieli
sprawdzić jak jest naprawdę, o co tutaj walczymy, to bierzemy średnią jaka tu jest
czyli nad powierzchnią wody wystaje 60% nas, 40% jest pod powierzchnią wody i te
40% jest cały czas po wpływem sił ciemności. Dziupla, ani nic nie ma do tego
dostępu. To trwałe znieprawienie, trwałe związki, to cały czas trwa,
ciemność nam tego nie odda, ale my jak pracujemy nad sobą, powolutku w
ciemności zmieniamy się, przestajemy żyć nienawiścią, jesteśmy lżejsi i
nad powierzchnię wody wychodzimy. W modlitwie, kiedy jest pokochanie,
wybaczenie itd., to cię uszlachetnia i wtedy, ty, tym działaniem, tym czymś czym
jesteś pod powierzchnią wody - gdy się zmieniasz - zmieniasz te wzory, te zapisy i
wychodzisz na powierzchnię. To jest ta walka o wyciąganie się (z wody), a to nie jest
tak, że jest się w świetle. Czyli ciemność non stop próbuje uaktywnić to ciemne, żeby
to ciemne, w chwili rozgardiaszu, wciągnęło nas pod powierzchnię wody. Ludzie
mówią o tym czymś, co na powierzchni wody stoi. Nikt nie sprawdza tego, co
ciemność ma w swoich łapach, przez to jacy byliśmy.
Jak przychodzą ataki, różne inne rzeczy, to zawsze się mówi:
przychodzą przez twoje słabości. Dlatego się mówi, stań się jako Jezus, czysty,
wielki, stojący na powierzchni wody, wtedy nic nie będzie cię mogło zaatakować, a
skoro na niej stoisz, to jesteś tak mądry energetycznie, że nie pozwolisz sobie na
upadek. Każda słabość, cokolwiek jest, w każdej chwili będzie
wykorzystywana, by przez część naszą dostępną, żyjącą ciągle w
znieprawieniu, w słabości, żeby wykorzystywać do wciągnięcia nas pod
wodę. Na tę część idą ciągle ataki.
Każdy może sobie sprawdzić : ile % siebie ma pod wodą.
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Do tego nie mamy dostępu. My czyścimy i działamy tylko na to, co
jest na powierzchni wody, żeby nie było to zabronione. Wtedy człowiek się
budzi i może walczyć o wyciągnięcie tego z dołu i to jest właśnie ta
przemiana, przemiana tego dziadostwa w nas na światło.
Dziupla u wielu nie działa, bo pozwolili wciągnąć się w pułapkę i czasami jest
tak, że ta sytuacja życiowa, relacje zaburzą tak energetykę, że to co na powierzchni
wody wibruje szaro i my tę postawę trzymamy, to jak może Dziupla to oczyścić?
To jest technika pomocnicza. Natomiast jak ktoś żyje tym światłem,
stara się i ma cały czas kontakt z Dziuplą, ona utrzymuje to co na
powierzchni wody, w czystości. Walka o siebie musi być.
Pytanie o działanie na psa: Pies, ma narośl nad łapą. Góra mówi, by iść do
weterynarza. Czy coś powinna dla niego jeszcze zrobić?
Pies, jak wyczuje kogoś powinowatego, to ty trenujesz na nim, a on na tobie
trenuje. Tu jest obopólna korzyść, pies przyszedł nie przez przypadek. Ile dusz w nim
siedzi? Jak się kocha, coś może w nim być i wzrastać. To nie jest zwykły pies. Nawet
ze zwierząt, które mają duszę grupową, tworzą się indywidualności i idą inną drogą.
Tu, ma to kształt psa, ale jest coś więcej. Sprawdzić można inteligencję, jaka jest
typowa dla psa, IQ, a jaka tu jest, tu 40-50 IQ w tym paśmie komunikacji ( ogólnie
14 IQ ). Ten jest dwukrotnie mądrzejszy od przeciętnego psa.
Pytania innej osoby: jak Góra go widzi, czy idzie do przodu. Najlepiej to sprawdzać
na skali nr 5. Utrzymanie cudu w nas to też jest wysiłek. Tu przemiana ciągle idąca.
Zagubienie jest straszną rzeczą, ale jak można żyć nienawiścią do kogoś ?
Każdy idzie swoim tempem (można sprawdzić w ilu % ), są różne obciążenia, które
utrudniają.
Małżonkowie z problemami: sprawdzamy zgodność i ile można podnieść, na
trwale poprawić. Jak działasz, jest mniej nienawiści itd., na twoje konto spływa to, co
nie zostało pochłonięte przez ciemność, w ten sposób to budujemy, czyli uzdrawiając
innych ludzi, pomagając budujemy sobie świetlaną przyszłość. Gdyby się nie
uzdrowiło, ten ktoś by chodził po lekarzach, traciłby pieniądze, potem mogłaby być
tragedia itd., gdy tego się unika, a Góra w łańcuchu przyczynowym wie, ile tego zła
nie będzie, to spływa na nasze konto, waga sprawiedliwości dobrego i złego. Jak
chcemy opuścić to piekiełko to i fajnie się żyje dzięki temu, to jeszcze bije się
dodatnie punkty.
Ile osoba X ma wypracowanych pasm, aktywnych swoich. Można to
sprawdzić na skali 20, z promieniami zasadniczymi.
Sprawdzamy z ilu pasm korzysta (jest ich 12), a ile jest jego osobistych aktywnych,
czyli przepracowanych, żeby od razu wiedzieć jak to wygląda. Tu aktywnych było 2,
jest jedno, a korzysta z 8-miu. Dobre jak już się korzysta z tego, bo można więcej
zmienić. Zmiany w swoim życiu, gdy korzysta z 8-miu pasm mógłby wprowadzić na
poziomie 100 %, gdyby były osobiste wypracowane pasma, a przez to, że nie umie
ich utrzymać, korzysta z nich tylko w 20%. Gdyby było przerobione pokochanie i
wybaczenie wykorzystanie wynosiłyby 100%.
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Podłączenie pod „coś” samo daje tylko troszkę, natomiast sprawia, że
działania są znacznie potężniejsze. W życiu to niewiele daje, bo się utrzymuje stałej
energetyki. Wszystkie struktury itd., na poziomie duchowym są krótką chwilą. Jest
jakaś stabilność na poziomie fizycznym, jeśli wchodzimy w niższy świat energetyczny
to utrzymanie tutaj tego wszystkiego jest 100%-we, ale energetycznie już muszę być
skupiony, żeby to utrzymać, to energetycznie są 4% czyli 25 razy szybciej się sypią,
ale, gdy wchodzimy w pasma duchowe, to tu skupienie praktycznie musi być cały
czas. Wtedy szybciej się to kończy ok. 400 razy.
Na poziomie duchowym jedna nie taka myśl wystarczy, żeby się posypało i
trzeba od nowa odtworzyć. O to tu chodzi. Jak ktoś ma ugruntowane poziom i
postawę, to on się nie denerwuje, nie ma nienawiści, niczego i wszystkie struktury, to
co tworzymy, działa. Jak Jezus miał moc Boską, to w Jego głowie była tylko jedna
konstrukcja, czyli On podjął decyzję i się do niej nie zbliżał (bo np. myśl: tego nie
lubię - i on się już rozpuszcza ), u Niego to działało 900 razy szybciej, czyli jakby coś
pomyślał, 900 razy szybciej by się sypało- ale i powstawało.
Dziecko chore na białaczkę – w ilu % może pomóc (działając parę razy)? : 60%.
Ważne, by po swojemu odczuwać na poziomie umysłu i robić, bo wtedy jest
pewniej. Przekonać umysł do swojego działania. Tu chodzi o to, by zadziałać
całością, moc całości, ale całości naszej. Oni pokazywali, że jak tutaj działamy z
poziomu Chrystusa, to nie jest tak, że działamy Oceanem. Kropelka wody to jest
wnętrze, pozawnętrze, działamy w pewnej przestrzeni (jesteśmy powiązani z
różnymi ludźmi, nawet z własnym ciałem egzystencjalnym czyli w
przestrzeni), z wieloma kropelkami wody, tam też jesteśmy czyli po Duchu, to jakby
w sieci znaleźli ileś komputerów o tym nie wiedzą, do zwiększania mocy
obliczeniowej (jak hakerzy). To jest pozawnętrze. Ale jest jeszcze pozazewnętrze
czyli cała przestrzeń fizyczna, dom nadaje, lampa nadaje, bruk, auto itd., to
jest część nasza i wtedy się włącza i wtedy nasze działanie idzie już z części Oceanu,
choć małej, ale mocniejsze. To jest moc całości.
Dzisiaj do działania musimy zintegrować wszystkie swoje cząstki (i zobaczymy
czy uzdrowienie będzie większe), by to wszystko razem współdziałało, szukało troski i
samo troszczyło się o co innego. Na poziomie biologicznym wszystkie organy w ciele
funkcjonują, jest to świadomość biologiczna i my musimy się tego samego nauczyć.
Mamy sobie pozwolić na to, byśmy my, własnym głosem nie zagłuszali
innych części nas. Jesteśmy w środku tego jaja i pierwszy raz w życiu pozwólmy
sobie na to, by te cząstki nasze uzyskały wolność. Przestańmy dominować nad
swoimi cząstkami.
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Modlitwa 3 – techniczna – skrót :
Pozwalamy się obudzić swoim cząstkom i wspólnie działać - czyli dajemy im
wolność. Umysł boi się, że jak traci kontrolę nad czymś, to jest to po prostu głupsze,
więc wystąpi przeciwko niemu. Tu tak nie jest, te cząstki naszej istoty (ciało fizyczne,
egzystencjalne, struktura ruchu, itd.), wszystko co tutaj jest, jest mądrzejsze od
umysłu i to dopiero uwolnione zechce dbać o całość i o to doskonalej niż wynikałoby
to z naszych zachcianek i z instrukcji umysłu, ponieważ one podlegają już
Świadomości i Jaźni. W ten sposób, wiedząc, o co chodzi, przekonujemy umysł, by
przestał tym wszystkim rządzić, a uruchomi się w tych cząstkach wolny potencjał,
który nie tylko sprawi, że będziemy mocniejsi, doskonalsi, bardziej ugruntowani w
świetle, a na dodatek mocniejsi w działaniu.
Gdy mówimy Mocą Całości, to mówimy o tym, że my tutaj, ten
środeczek widziany jako nasze ciało, pozwalamy, by całość naszej istoty: rozległa,
sięgająca aż po horyzont - uruchomiła wspólne, uzdrawiające działanie. To jest też
manifestacja naszych sił duchowych.
Uzdrawiana osoba wtedy znajduje się w nas, w centrum tej wielkiej burzy
energetycznej, tego kanału. Ten kanał, ta część duchowa twoja, to otacza osobę
uzdrawianą, jak zrobisz działanie, powiesz o co chodzi, to ta siła cały czas będzie ją
otulać i działanie utrzymywać.
Gdy działamy mocą swojej całości, to ta moc wie jak utrzymać działanie
(choć my o tej osobie już nie będziemy pamiętać).
Teraz budzą się, łączą się uwolnione wszystkie nasze cząstki na zasadzie i w
ten sposób, który one uznają za właściwy, instrukcjami Stwórca czy Bóg w nich
uruchomi. Niech one same się integrują, łączą, przestajemy rządzić naszą istotą,
choć cały czas jesteśmy główną świadomością i obecnością, dajemy poprawnie
funkcjonować pozostałym naszym cząstkom. Budzi się mała Jezusowa potęga,
czyli Chrystus.
Moc całości bada czy ciało fizyczne jest gotowe, czy energetyka jest gotowa
do tego, by ją podłączyć i powoli nas zmieniają, dopasowują, wszystko się rozświetla,
złącza.
Pojawił się głos, usłyszymy (za chwilę), takie wibracje, dźwięk własnego
imienia. Wypowiadając swoje imię, uruchamiamy ten dźwięk przy okazji, to
jak odcisk linii papilarnych (wibracja zawarta w kształcie).
Jak wszystkie cząstki integrują się z sobą pojawi się dźwięk, jak osiągnie
wartość 100% będzie to równoważne, prawdopodobnie, z całkowitym energetycznym
obudzeniem. Wtedy, nawet gdyby siła duchowa nie działała tu w pełni, to i tak
działania (uzdrawiające i inne) będą silne, typowo praniczne. Ten dźwięk, który
słyszymy jest wspólną wypadkową wibracji dźwięku wysyłanego przez wszystkie
nasze cząstki (wątroba, ciało egzystencjalne, struktura ruchu itd., nawet ściany, które
do nas należą), wszystko to wysyła do nas dźwięk i tworzy się jedna, wspólna
wibracja. Im my doskonalsi, tym dźwięk jest bardziej stonowany, amplituda coraz
mniejsza, przypomina linię prostą, piękna, malutka fala, która wszystko przenika.
Kiedy pozawnętrze i pozazewnątrze się łączą, energetyczne nasze imię jest b.
słyszalne przez całość, ma większą moc działania, czyli jesteśmy silniejsi.
Jest stan łagodności. Działamy mocą własnej całości.
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W trudnych sprawach życiowych (komornik, trudność w firmie itd.) być w tym
jako król (królowa), który ciągnie za sobą gigantycznie długi płaszcz, jest on wielką
przestrzenią jaja. To jajo przenika wszystkie mury, wszystkich ludzi (tam, gdzie
idziemy) i wchodzimy łagodni, zaczynamy rozmowę i warunki już się zmieniają, już
mamy większy wpływ na wszystko. To jest prawdziwa struktura przestrzenna, której
nie widać, to jest wolą uruchamiane zdarzenie. Zwiększamy prawdopodobieństwo
wystąpienia tego, o co nam chodzi, choć nie zawsze to wyjdzie. W tym stanie
radzimy sobie też z niekorzystnym dla nas rozwiązaniem. Kształtujemy powoli nową
rzeczywistość, i tak powoli wszystko odzyskamy. Stanie się, ale zmodyfikować
wszystko pod kątem własnych życzeń, ujrzeć rozwiązanie, chcieć, niech wola
zadziała.
To, co się dzieje spaja czas i przestrzeń. Przeszłość, przyszłość, teraźniejszość,
wszystko tu się zlewa, to zapis jednego, konkretnego układu sił jakiegoś wydarzenia.
Koniec modlitwy
To wejście w tę modlitwę, w coś, co nazywa się zwycięstwem, ale na te
zwycięstwo nie ma co liczyć bez przerobionej 15-stki. Świątynia Serca jest tu
ominięta, jest to element, z którego można było korzystać pracując nad sobą.
Nie wejdziemy do światła jeśli ciemność jest w nas i nie wejdziemy do
ciemności jak światło jest w nas. Zobaczymy te etapy pośrednie, by wiedzieć jak to
wygląda, czyli prawda o tym jak będzie, gdyby meteor teraz uderzył i nie byłoby
szansy pracować nad sobą. Każdy, co wyniesie będzie to tylko i wyłącznie jego.
Chcąc żyć iluzją siebie, wyskoczymy z poziomów duchowych.
Zapamiętajmy ! Na horyzoncie jest zawsze utracone światło, czyli to kim
byliśmy, stąd przyszliśmy i od czego się odcięliśmy i do czego staramy się wracać. To
światło jest, a dopóki jest, nic nie jest stracone. Chodzi o to, by nie wałęsać
się wcieleniami po ziemi, tylko zrobić raz, a porządnie i Bogu udowodnić, że
potrafimy należeć do edeńskiej społeczności tak, żeby po śmierci rzucono nas tam,
gdzie już nie będzie systemu policyjnego i innych absurdów. W Edenie jest wszystko
jednym, wielkim domem i robi się to, co się lubi, a przy okazji się współtworzy nowe
wartości i dwa dni pracy w tygodniu, a wszyscy mają to co potrzeba. Pracuje się ze
względu na odpowiedzialność.
Modlitwa 4: Utracone światło, modlitwa do samego siebie – skrót :
„Nie jesteście tym za kogo się podajecie, nie jesteście niczym co znacie. Wszystko to,
czego doświadczacie jest pewną formą iluzji, dzięki której potraficie przetrwać w
warunkach, które nie były waszymi rdzennymi, ani po doświadczeniu ani po
wzrastaniu”. Podpowiadają, że jesteśmy w światach, na planecie, obleczeni czy
wyposażeni w jakieś części naszej istoty, które tak naprawdę nigdy nie były nam
przeznaczone. Czyli najniższy poziom jaki miał być to Eden, piękna planeta, na której
się wzrasta, na poziomie fizycznym odtwarza się to, co Ojciec dla nas przygotował.
Powoli tu spadaliśmy czyli doświadczaliśmy warunków, w których nie powinniśmy się
znaleźć. Siedzimy w bagnie, do którego sami weszliśmy czy zostaliśmy zwiedzeni
przez uruchomienie w nas pewnych potrzeb, ale też byliśmy ślepi i głusi na rady
Ojca. Uznaliśmy się mądrzejszymi i wyższymi ponad Niego i ponosimy tego
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konsekwencje. Natomiast to utracone światło na horyzoncie ciągle idzie, a to poprzez
Stwórcę, a to poprzez Boga-Twórcę lub bezpośrednio od Ojca. To jest, to świeci
dopóki istnieje w świetle choćby jedna nasza cząstka (dopóki piekło cię nie
pochłonie), dotąd będziesz widzieć drogę powrotu do Domu. Pamiętaj jednak, że
słabniesz, pamiętaj, że tracisz się i to utracone światło może zostać utracone na
zawsze, ale dopóki je widzisz i promieniuje na twoją głowę, to oznacza, że masz
szansę, czas się tu nie liczy podpowiadają.
Mówią: że byli tacy (historia o oświeconych, o tych złodziejach itd.), którzy
doznawali wstrząsu i coś pojmowali, ale to nie jest do końca prawdą. To nie tak, że
był ktoś złoczyńcą, ktoś mu w głowę przywalił i nagle wszystko zrozumiał, to absurd.
Mówimy o ludziach, którzy od lat próbowali dokonać wyboru, nie być źli, walczyli o
światło w sobie, choć dalej wyrządzali innym krzywdę i nagle pewnego dnia,
wytrzymując, nie robili tego i przypadki tylko decydowały o tym, że po uderzeniu w
głowę, pozostawał w świetle, sobą w pełni wyraził Prawo Wolnego Wyboru, prawo
(mówimy o duchowym prawie), jako prawo i stał się jego wyznawcą.
To samo tyczy się nas. Ten, kto nad sobą pracuje, może nagle doznać albo
znaleźć się w stanie takiego przesilenia, że całkowicie się w świetle wyrazi. Niektórzy
z nas mogą to zaliczyć tak szybko, a niektórzy są trzymani przez osoby z najbliższego
otoczenia, są potężne hamulce dlatego, że my zatrzymujemy się przy tych osobach,
wchodzimy w reakcje, żyjemy tymi reakcjami itd. Powinniśmy tych ludzi kochać i iść
przed siebie. To, co pozornie stracimy odzyskamy, gdy dojdziemy do końca tej drogi,
ponieważ wtedy światłem spłyniemy i staniemy się ich pomocnikami. Nie przejmować
się tym, że komuś nie możemy pomóc, nie chcemy w coś wchodzić, finansowo
stracimy (bo na końcu drogi i tak wszystko odzyskasz), musimy zrozumieć
mechanizm duchowej drogi. Tymczasem wielu boi się zrezygnować np. z
niechcianego związku, gdzie ktoś cię wykańcza, jeśli się tego nie robi, to zatrzymuje
człowieka w drodze ku światłu.
„Nie sądźcie, że jesteście wszystkowiedzący”. Nawet wielcy Mistrzowie zawęzili
swoje poszukiwania do pewnych tylko spraw, o innych nic nie wiedzieli, nie wchodzili
w te doświadczenia, bo nie mieli na to czasu, nie było to ich zainteresowaniem.
Natomiast to, co robili, to było wyprowadzanie ludzi ku światłu, robili co możliwe, by
ludzie duchowo się obudzili, bo po to byli. To byli mistrzowie własnego życia,
własnych przestrzeni.
Są wśród nas tacy, którzy dobrze orientują się w innych sprawach i żeby z nich
nie rezygnowali, to ich osiągnięcia, na to poświęcili lata. Obudzenie duchowe ma w
pełni te rzeczy wykorzystać np.: lekarz, kolejarz itd., na dziś niech to robią, to zawód.
Należy się poprawnie ludzko na swoim miejscu odnaleźć, a potem zmieniać, jeśli nie
pasuje np.: finansowo. Trzeba być cierpliwym, ta praca nie powinna nas męczyć.
Osoba, która umarła i nie może już tu doświadczać (czyli my), nie może się do
tego świata dostać i widzi żyjących tu, którzy mogą wzrastać, doświadczać
wszystkiego.
Będziesz tylko obserwować i tęsknić za tym, co utraciłeś, za życiem. Chciałbyś
zamienić się swoim miejscem z tymi, którzy doświadczając narzekają.
Tu, nawet będąc na Syberii w obozie pracy mamy szansę pokazać się jako
człowiek. Będąc tu nie szanujemy tego, co jest. To, co robimy jest cenne, jest
wyrazem naszej postawy, osobowości swojego miejsca na ziemi i na panteonie,
wśród Bogów. Bóg niczym nie gardzi, wszystko ceni. Jak ci coś nie pasuje, zmień to
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albo nie utrzymuj niewłaściwej postawy. Jak trafisz do piekła będziesz żałował, że
tego nie zrobiłeś, że nie byłeś człowiekiem.
Pracując nad sobą dostrzeżemy, iż wszystko nam dano tutaj, choć to jest
oszukańcza planeta czyśćcowa, planeta systemowa. Ale mądry, ten który ma szansę i
się łączy ze światem duchowym, ściągnie wszystkie info, by to poprawnie widzieć,
zdać egzamin z siebie, naprawić siebie i drugiego człowieka, a przy okazji osiągnąć
ludzkie sukcesy. Wtedy, gdy będzie umierał dojrzy bliskich i światło, które prowadzi
do Domu.
„Twoje dni niedługo zgasną i zobacz człowieku co cię będzie czekać.”
Jesteśmy na planecie, gdzie idzie nieprzebrany tłum ludzi, nie wiedzą dokąd
idą. Idą po planecie, mijają swój układ słoneczny, idą do galaktyk, potem dalej,
podróż bez końca. Cieszą się, że żyją, ale nie mają celu. To zagubieni, kosmiczni
wędrowcy. Czasem udaje się tu dostać, bo tu jest lepiej, niż w martwym stanie.
Każdy z nich przeżywa swój wewnętrzny świat, swoje życie.
Gdzieś rozświetliło się światełko i poszło do góry. Człowiek osiągnął taki wewnętrzny
stan, że wszedł na inny poziom. Ciężko jest się wydostać tym, którzy są od źródła
odcięci, a my mamy tę szansę, że cały czas istnieje pasmo duchowe, przez nasze
wspólne spotkanie odnawiane, by instrukcje z Góry szły, jak nie znaleźć się w tym
tłumie po śmierci, nie trafić do martwego stanu czy nie zostać - nie daj Bożeprzechwyconym przez tych, dla których nic nie znaczymy, prócz słowa niewolnik.
Dlatego mówią :
„Utracone światło ciągle na horyzoncie świeci”
Trzeba się starać, a przyjdzie ta chwila próby, dzięki której każdy z nas może
uzyskać dostęp do światła, że coś się w nim stanie, przełamie raz na zawsze i już nie
zwątpi w to, że tą postawą, która jest, utoruje sobie drogę do nieba. Wyraz temu da
w relacjach ze światem, z ludźmi, jest sobą. Dopóki utracone światło na
horyzoncie pali nam czoło, to oznacza, że możemy się zmienić, że trzeba
dokonać wyboru. Tu nie ma: za rok - już mamy stać się prawdziwszymi, już
trzeba się dać prowadzić Duchowi Świętemu czyli Chrystusowi w sobie,
serce ma być otwarte i promieniujące. Zwróćmy uwagę na postawę. Sędziowie
cały czas siedzą koło nas, obserwują nas co robimy. W rzeczywistości nie ma tych
sędziów, ale i tak wiedzą co się z nami dzieje, umysł to chwyta jako sędziowie. A my
idziemy labiryntem życiowych pułapek i zdajemy egzamin z każdej chwili,
bo w każdej chwili naszego życia ukryta jest moc myśli, słowa i czynu.
Jest to planeta energetyczna. Jest tu obóz pracy. Ludzie tu przygotowują się
do zejścia na planetę (nie w poczekalni) jest obszar zawieszenia. Ci ludzie tu mogą
sprawdzić na co zasłużyli, tak naprawdę. Oni trafią do miejsca, gdzie będą zupełnie
sami, gdzie obowiązują prawa tych miejsc. Będzie sam jeden w innym świecie,
obcym i wszystkie prawa tego świata zaczną go obowiązywać.
Przyjdzie do nas kiedyś ta chwila, gdy nie będziemy mogli nic powiedzieć,
niczego cofnąć, o nic prosić, będziemy posuwać się do przodu i widzieć to, co będzie
nas czekało. Do tego miejsca zmierzamy całe życie o tym, nie wiedząc. Zapisują w
nas to teraz tę modlitwę, ten stan, byśmy mogli przećwiczyć. Najpoważniejsze jest
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odczucie stanu izolacji, prosić o to, odczuć, że nikt nam w niczym nie pomoże. My i
nieznane nam prawo. Totalne odcięcie od jakiegokolwiek wsparcia. To coś w życiu
z sobą zabrał czyli swoją postawę z czynami, to będzie jedyną kartą
przetargową.
Każdy w scenę wchodzi indywidualnie, zobaczy co go czeka. Wykorzysta to, by
w życiu być lepszym człowiekiem.
Zbyszek zwrócił się z prośbą, na końcu tej drogi, by Góra zrobiła z nim
wszystko to, co spowoduje, by nie hamował rozwoju Chrystusa w nim, obudzenia
Chrystusa w nim, by światło w nim pozostało.
Jest Białe Miasto. Widać bloki bez ludzi.
Tu można zobaczyć tylko to, do czego w życiu doprowadziłeś. Najpiękniejsze rzeczy,
które w życiu zrobiłeś, tutaj mogą zostać dostrzeżone. Nie można nic zobaczyć ponad
to, co się duchowymi rękami nie zrobiło. Tak jak z Nicością, czego nie wypracowałeś,
nie ujrzysz, choć tutaj jest, jest dla ciebie niewidoczne, jesteś totalnie samotny.
Musisz wrócić na ziemię i tak działać, by ratować innych, by uruchomić w nich
światło, by oni byli cudowni, bo z nimi możesz się tylko tutaj odnaleźć.
Być tu, nic nie oznacza, tu trzeba cały lud wprowadzić, trzeba pozyskać mieszkańców
do tego miasta, inaczej samotność cię zabije. To jest nauka dla nas.
Uczy nas utracone światło, ono jest, szansa, lekcję odbierzmy.
To utracone światło to aureola wokół Jezusa, On czeka, jest tym pięknym finałem.
Czeka na powrót nas. Wielu już tu wprowadził, ale chce tutaj wszystkich.
On będzie zawsze tym utraconym światłem do nas docierał, jeśli tylko
zechcemy, jeśli będziemy robić to, co podpowiadają.
Utracone światło trzeba wprowadzić do naszego życia, by mieć tę pomoc w
rozumieniu wielu rzeczy. Ta podstawa jest w zapanowaniu nad energiami, by
myśli i emocje nami nie rządziły.
Modlitwa do samych siebie:
Modliliśmy się do wszystkiego co jest poza nami, a nigdy nie modliliśmy się do
samego siebie. Tego musimy się nauczyć, by odkryć, że mamy drugie drzwi, tylne, by
uciec z miejsca, które może być energetycznie, duchowo nie za ciekawe. Jezus siebie
też akcentował, w Imię Ojca i Syna i Ducha Św. Dzisiaj mamy się pomodlić do
samych siebie.
Jesteśmy na bardzo rozległej planecie. Tu zobaczymy swój pomnik, który
będzie wyglądał tak, jak my, tylko wyrzeźbiony z marmuru, mający 30-40
m, może więcej, wysokości. Wygląda tak jak my w tej chwili, w tych samych
ciuchach z dziś lub wczoraj, on tu stoi, żadne ubarwienie, osłabienie własnego
wizerunku, kopia nas. Każdy klęka przed własnym pomnikiem i zacznie się do
siebie modlić. U tych, którzy pracują nad sobą, pojawia się podobne uczucie, gdy
są w świątynnym miejscu albo w Świątyni Serca w Wieczerniku, jest duchowe
uniesienie, ta pewność stykania się z Siła, którą ci pomoże zmienić się, z czymś
nienamacalnym, wzniosłym, potężnym. Tu modląc się odczujemy to, w co ten
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pomnik był u zarania dziejów wyposażony, potęgę, która potrafi jednym ruchem
zmienić planetę w proch.
Odczujmy co w tej potężnej istocie wtedy funkcjonowało. Dążymy do chwili,
gdy poczujemy to, co poczuć mamy. Prosimy o wsparcie i zrozumienie. Ten pomnik
jest ścianą i echem czyli głosem Bożym, który się od tego jako echo odbił. Ta nasza
pierworódź powstała, gdy Bóg tworzył wszystko, modlimy się do potęgi przez nas
niezrozumianej. Prośmy o wszystko o czystość, zrozumienie, o pomoc po
Bożemu, o zdrowie.
Powrót do siebie jest końcem naszej drogi. Ta modlitwa jest głęboka,
zabieramy ją do domu i trenujemy. Zostaliśmy stworzeni, mówimy o Synu
Bożym, na obraz i podobieństwo Boże. To co tu było przed nami, to Jego
Dziecko, my sami, potęga taka sama jak On.
Jezus powiedział „Ja i Ojciec to jedno” w tej podstawowej postaci. Pokazują jak
później w różnych światach człowiek się zatracał, odchodził od siebie, zapominał o
sobie z każdą niewłaściwością, ale to tu stoi, czeka i pomaga.
To będzie najważniejsza (podpowiadają) modlitwa w naszym życiu.
Jest ona równoważna Modlitwie Kamienia kiedy prosisz o nic.
Najpiękniejsze jest to, że istniał Bóg czyli Początek, który można o coś prosić.
Istniejące spotkało Nieistniejące i stwierdziło, bo prosiło, że zapomniało o tym, że
Bóg jest, ale w środku w Niego wierzyło.
Skoro Bóg istnieje, to istnieje z całym Ojcowskim Majestatem, więc o nic
prosić nie musisz, ponieważ On jest i o wszystko zadba, choć nie wiesz o
tym, że to tak, a nie inaczej ma wyglądać. To był sens modl. Kamienia.
Ta modlitwa do siebie jest początkiem i zarazem końcem wszystkiego, czego
kiedykolwiek w jakiejkolwiek postaci doświadczyć możemy. To słynna Bosko-Twórcza
pętla. Trenować w domu.
Zobaczymy kiedy, jakim sposobem odczujemy część chwały i potęgi tego,
kim byliśmy, a co ciągle jest.
By ta figura przed nami nauczyła nas być znowu sobą. Jak będziemy wchodzić do
Białego czy Czarnego Miasta zobaczymy, gdy modląc się do siebie odzyskamy część
siebie, ze zmieniającą się postacią, wtedy obrazy Białego i Czarnego miasta będą się
zmieniać.
Modlitwa ta wprowadza zmiany, to nie słowa tylko ruch energetyczny i duchowy w
całej znanej i nieznanej nam przestrzeni. To jest żywe, ona cały czas toczy.
Koniec modlitwy
Odczuwa się dystans do tej postaci i taką niemożność zrozumienia, ogarnięcia
sensu istnienia.
Skoro potrafiliśmy stanąć przed sobą i do siebie się modlić, tzn. mamy
wszystkie drogi otwarte i od nas zależy teraz co i jak. To, co dotychczas mówili, to w
ramach takiego zastraszania albo przypominania, że nie jest dobrze, żeby nie wejść
w ruchome piaski albo w bagno, żeby robić to, co można przy otwartym sercu. Tylko
zrobić to właściwie.
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Utracone światło promieniuje - czyli ślepi nie jesteśmy. Jeśli będziemy robić
to, co mówią, ale nie w obłędzie mistycznym, to trzeba 5-8 lat, by się
obudzić całkowicie, a nad życiem, żeby zapanować wystarczy 1 rok.
Chodzi o to, by wejść w modlitwę i odczuć, co ona przynosi, w tym połączeniu.
Przez to modlenie się do siebie odtwarza się zapis w DNA, ten w nas, przez to też
możemy pracować nad pokochaniem siebie.
Tu, pokazali: można innych ludzi ujrzeć, przed nimi są te monumenty,
a oni nawet nie wiedzą, że są i może przyjść pokochanie ich i wybaczenie
przez to, jacy naprawdę są, o czym zapomnieli.
Przez modlenie się do siebie i odzyskanie tego zapisu można przerobić
pokochanie i wybaczenie sobie i drugiemu.
Każdy w dzienniczku ma zapisać, jaką ma czystość w myśli, słowie i
czynie i po przyjeździe można sprawdzić (za 2 tygodnie, miesiąc).
Możemy je rozbudować (myśli) w ilu % ranią ludzi, w ilu % pomagają, to
samo świat-ranią, pomagają i to samo Boga, w ilu % ranią i pomagają Mu i
to samo słowa, czyny.
Zobaczmy jak przez to, że będziemy się modlić do samego siebie, powoli
będzie się to samoistnie zmieniać. Bo jak odczujesz część tego tam i będziesz
pamiętać, to jak ktoś ci powie coś przykrego, to już nie burkniesz, tylko inaczej
popatrzysz na tego biedaka, który nie dość, że zapomniał, to jeszcze nie wie co robi i
czym może za to zapłacić. Tu się włącza kolejny parametr, współodczuwanie,
współtworzenie, troska, opieka, która się budzi, chcesz tak zareagować, aby coś
zmienić, by się ten ktoś dźwignął i nie zapukał do czarnych drzwi. To modlenie się
do siebie zawiera wszystkie elementy. Sprawdzajmy sobie te parametry i
zobaczmy co się będzie działo, bo to jest wyjście z niewłaściwej energetyki.
Dotarliśmy do siebie. Wszystko jest w pomniku i modlić się, by
odzyskać. Niech się otworzy to, co najlepsze i to co się otworzy będzie
właściwie cię zmieniać i działać.
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Warszawa 21 grudnia 2013 :
- wybrane elementy

Komentarz po przekazie „Nie możesz rozpatrywać …”, Rusinowice 14.12.2013
Duch - jak byśmy byli nie znieprawieni, to byśmy inaczej funkcjonowali, ale
przyzwyczajenie, to w co każą nam wierzyć od dziecka, postawa naszych najbliższych
ugruntowują w nas egoistyczne, złe przekonania, że wszystko jest w porządku.
Dopiero po okazuje się, że ktoś zrobił w konia, wiemy kto i co za systemem stoi. Ale
głos wewnętrzny, zwany sumieniem, podpowiada wyraźnie jak to wszystko wygląda.
Przekaz:
„Nie możesz wierzyć w Boga, gdy nie wierzysz w człowieka. Nie można
ujrzeć Mistrza, gdy nie dostrzega się jego dzieł. A co według ciebie człowieku
stworzyło ciebie i otaczającą cię przestrzeń? (zrozummy jedno, wszędzie o
czymkolwiek, kiedykolwiek będziemy mówić, a tyczyć się to będzie tych spraw
sekretnych, najwyższych duchowych każdy powie, że Istoty Boga nie można
zrozumieć, nie ma się co pchać itd. Jak powiemy, że z Bogiem się kontaktujemy,
wyśmieją nas. Tu jest podpowiedź co do tego, jak się tego Boga odnajduje. Pierwsza
pułapka, Mistrzowie o tym wiedzą. Nie wierzysz w Boga, w siłę sprawczą itd., ale to
nie Bóg. Bóg to jest właśnie to „Coś” co wszystko stworzyło, obojętnie jakbyśmy to
ujęli, z jakiego poziomu). A skoro ty oglądasz siebie w lustrze, to istnieje jakaś Siła,
która cię na ten świat sprowadziła. Skoro widzisz planety, siebie, komputery itd., to
wiedz, że istnieje Inteligencja potężniejsza niż to, co widzisz, co to wszystko robiła,
więc sam jesteś potwierdzeniem na istnienie tej Siły (a każdy naukowiec, oprócz tych
nowych fizyków, temu przeczy, w walce z kościołem, kiedy się od niego odcinali, to
temu przeżyli, patrzysz na dzieła Boże i temu przeczysz, to absurdy). Bóg, Siła
Stwórcza, Coś, czego zakresu istnienia i działania nie jesteś w stanie docenić, choćby
dlatego, że tego nie widzisz i nie czujesz, ocierasz się zaledwie o fragment wielkiej
Rzeczywistości i za życia ciała i duszy nie otrzesz się o to, co najważniejsze, o ową
Siłę Stwórczą z tej prostej przyczyny, że nie jest Ona ani materialna, ani
energetyczna, ani nawet duchowa. Jest Kosmiczną Świadomością, stanem samej
siebie, która zawiera się we własnej obecności, a więc także w swoim dziale, którym i
sama jest. By móc w pełni dostrzec Boga, by móc w pełni odczuć Jego obecność i
poprzez nią wejść w kontakt z Jego świadomością, która Go stanowi, musisz przyjąć
Jego dzieło w całości i poprzez nią wejść w kontakt z Jego świadomością, która Go
stanowi, musisz przyjąć Jego dzieło w całości, w pełnej akceptacji i wierze w to, że
przez Niego zostało stworzone. Gdy dzieło stanie się twoją kołyską, twoim
doświadczeniowym łonem, gdy dotkniesz jego każdej cząstki i ją pokochasz
bezwarunkowo jako dzieło mistrzowskie, jako dzieło Boże, wtedy odczujesz obecność
Mistrza i swoją i pojmiesz, że w tym przyjęciu zawarte jest proste przyswojenie
Mistrza i Jego działa oraz celu powstania wszystkiego, celu którym jest wychowanie
ciebie w jednym z najpiękniejszych praw, jakie znamy czyli PWW, w którym
zagwarantowano ci zabawę w nieskończoną ilość wariantów doświadczenia przy
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jednoczesnym zapewnieniu, że każde twoje doświadczenie może być budujące, o ile
zachodzi w zgodzie, z pierwotnym założeniem, a kształtujące w ogóle, choć w
przypadku naruszenia pewnych zasad, powłoki, w których podróżujesz, tracące
świadomość i obecność mogą zostać trwale naruszone lub zniszczone (mamy mistrza,
mamy cel np.: malarz i mamy jego dzieło, my jesteśmy elementem tego dzieła,
wszystko co zostało stworzone. Wystarczy tylko odczuć, bo dzieło obserwujesz,
jesteś sam, pracując nad sobą możesz dostrzec to, co było celem powstania tego
dzieła np.: wielkie kochanie albo coś innego. Dzięki temu, że odkryjesz cel powołania
ciebie, czy tego wszystkiego, kontaktujesz się ze świadomością, która to uruchomiła,
choć obecności może w pełni nie dostrzec. Dlatego pierwsze dwa główne Znaki
Ojca to jest Świadomość i Obecność, różowy i niebieski. Czyli dzięki poznaniu
dzieła i byciu w tym dziele, pokochaniu, zaakceptowaniu, przyjęciu, możesz odkryć
cel jego powołania i dzięki temu dotrzeć do Boga). Obecność jest niczym więcej tylko
przejawieniem się, gdzie indywidualność jest ledwie pewnym zakresem owej
osobowości, jej fragmentem wykorzystywanym w indywidualnym osobniczym życiu
konkretnej powłoki. Im więcej powłok centralizuje się we wzajemnym odczuwaniu
nadrzędnej świadomości samych siebie, tym bliższe są one osobowości, a tym
samym i obecnościowej świadomości swej całości, którą tworzą i, z której wynikają.
Jakże w tym kontekście mówić o zrozumieniu Boga, skoro człowiek fizyczny nie jest
w stanie poznać nawet samego siebie, czyli pewnego elementu dzieła Bożego, nie
mówiąc już o zasadach, wg. których owe dzieło powstawało i funkcjonuje. Temat
samego zamysłu twórczego jest jeszcze większym domniemaniem, a wzór Istoty
Boskiej wręcz nieodgadnieniem. Jednak wszystkie elementy uczestniczące w
powstaniu dzieła, a więc Bóg, Jego zamysł i działanie, a w konsekwencji i
mistrzowskie dzieło spaja Boska obecność wyrażona w miłości, w kochaniu procesu
stwarzania i swego dzieła, choć dzieło może tego, na pewnym poziomie tej
świadomości, nie odczuwać, czy nie podejrzewać (jak jesteśmy świadomi i świadomie
tworzymy dziecko, a nie ma 9-ciu miesięcy, przyklei się do kobiety i od razu
wyskakuje. Czyli gdyby to było takie piękne, to jak chcesz mieć dziecko, to kochasz,
czekasz na tę chwilę, kochasz ta miłością i rozwijasz to dziecko. To wyobrażamy
sobie Boga, jak zręcznie przygotował nasze przejawienie się, wszystko po to, Jego
Syn się rozwijał. Mówimy o miłości, to jest to „coś” co wszystko przenika, Jego cel,
sposób i dzieło i elementy tego dzieła ).
Fala miłości może być wykorzystywana jako dogłębna ścieżka poznania, dzięki
której osobowa świadomość, czyli określona sztywno część dzieła Bożego,
porównywalna z obrazem malarza, może dotknąć samej siebie na wielu poziomach, a
potem procesu stwarzania i w końcu żywego, wciąż rozbudzonego zamysłu, za
którym, i w którym ukrywa się Boska świadomość, a więc On, będący sednem
zawartym obecnościowo w zamyśle twórczym, w twórczym działaniu i w swym dziele,
czyli w tobie. Miłując te elementy odnajdziesz Jego, a ponieważ jest On całością,
także całością ciebie, musisz miłować wszystko, bowiem nie istnieje koncepcja
miłości absolutnej, a taką jest doskonała miłość Boża bez udziału pokochania choćby
jednego elementu całości (wszystko, do czego nas usiłują doprowadzić, mówimy o
uświęceniu, to jest jedno, poprzez pokochanie, wybaczenie wespół itd., wejście w
miłosierdzie i tutaj się zaczyna przygoda z totalną troską, totalną opieką, miłowaniem
i odpowiedzialnością totalna za wszystko co jest i nie myślisz tego kocham, a tego
nie, nie ma czegoś takiego, kochasz bezwarunkowo. Jak będziesz w tym stanie,
wtedy dopiero zaczniesz czuć siebie, całość i to co jest w niej ukryte, czyli w tym
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dziele, całość i to co jest w niej ukryte czyli w tym dziele, zamysł jego powstania, a
od zamysłu do Boga jest jedna droga i wtedy wracasz do początku). Nic nie jest
całością, gdy coś ci przeszkadza, gdy coś cię od czegoś odstręcza, nie mówimy o
odstręczaniu tylko o formach duchowej i energetycznej wrogości, gdy coś cię irytuje,
gdy coś jest wrogie, oddzielone, a nie zwyczajnie błądzące, gdy coś ci się nie podoba
z braku akceptacji, gdy czyjeś myśli i gesty są odrzucane, a cele dławione, wtedy nie
jesteś w stanie zintegrować się z całością, nie mówiąc już o miłowaniu, a więc i o
docieraniu do Boga. Skup się na utrzymaniu stanu miłości całkowitej, a ujrzysz swoje
związki z Mistrzem i całością Jego dzieła i nic więcej człowieku ci nie potrzeba, by być
zbawionym od swego oddzielenia, a tylko owo wystawia cię jako powłokę
poza margines samego siebie. Dlatego to ty sam siebie po śmierci
oceniasz, pozbawiając się aktywnej formy zaprzeczenia samemu sobie i innym
dziełom Wielkiego Mistrza, a osąd jest tak łatwy i oczywisty, że w zderzeniu z tą
prawdą sam siebie oderwiesz od swej całości i wygnasz, by owej całości nie
uszczknąć, by nie ograniczyć jej wolności w miłowaniu (my, dusza, napsuliśmy tutaj,
nachachmęciliśmy, umieramy, a myśleliśmy, że dobrze robiliśmy: mordowaliśmy tylko
niewiernych, a sąsiada nienawidziliśmy - bo miał krzywe nogi i po śmierci okazuje się,
że nasze postrzeganie było krzywe, ale jesteśmy w prawdziwym stanie czystej,
ludzkiej duszy i czujesz wtedy, co ty zrobiłeś przeciw temu dziełu, jakim wrzodem na
ciele obecności i świadomości jesteś, jak to czujesz w totalnej swej uczciwości i
wszystkomożliwości, wyślesz się na Alcatraz. Nie pójdziesz do braci, skoro wiesz, że
zarazisz ich i w mękach całe życie będą ginąć, dlatego dusza sama się ocenia. W
prawdzie ona wie o co chodzi, wszystko postrzega, woli siebie skasować niż z miłości
własne dzieci ukatrupić). A zrobisz to tylko dlatego, że odczujesz ową utraconą
miłość i się zawstydzisz (jak klniemy, mamy chore myśli, to się nie wstydzimy, ale
wstyd przyjdzie po śmierci).”
Podpowiedź co do tego, jak tutaj osiągnąć uświęcenie, ten tekst tu, dotyczy
tylko uświęcenia, więc cała reszta musi być zaliczona do poziomu 15-stego, by w to
wchodzić. Ale podpowiedź jest.
Przekaz:
„Kochaj to, że inni mówią, a nie co mówią. Kochaj to, że inni działają,
a nie jak działają (byle żyli, jak żyją jest dobrze), kochaj to, że inni żyją, a nie jak
żyją, kochaj to, że inni patrzą na ciebie, bo jakby ich nie było i ty sam byś nie
istniał (to jest wyjątkowa scena, gdzie marzysz o tym, by żyli choćby mieli do ciebie
strzelać, bo dzięki temu, że żyją to uszkodzą ci twoją powłokę, ale i ty
istniejesz, wejść w ten stan, żeby go załapać. Jak ktoś załapie tę scenę, całą
resztę ma zaliczoną).
Są oni takim samym dziełem Mistrza jak i ty, dziełem potwierdzającym sens
tego powołania, a gdy staniesz się miłością, dostrzeżesz wzór, który na tym etapie
rozwoju świadomości tworzy obecności indywidualne. Jeśli umiesz go zastąpić
doskonalszym wzorem, to go wprowadź, a ludzie zaczną inaczej mówić, działać i żyć.
Potem przyjdzie ktoś inny, by i twój wzór udoskonalić, potem następny i jeszcze inny,
aż każdy kiedyś dzieło Mistrza pojmie, iż na końcu tej drogi nie istnieje żadne
mówienie, żadne działanie ani żadna forma przejawienia się w życiu, tylko sama
świadomość, mądrość wielu wariantów. Więc teraz się uspokój i zaśnij, bo jako
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jednowariantowość nie musisz się już spinać, by odkryć to, że jesteś, a skoro tak, to
jest i Ojciec tego dzieła, tylko ujmij Jego ręce i z miłością pocałuj, a potem posłuchaj
innych i pomóż im w działaniu tak, by w ich życiu zagościła miłość, bo ta ich do celu
doprowadzi.”
Kolejna wskazówka. Przekaz:
„Nie ma twórcy, który zadowolony ze swojego dzieła nie chciałby, by ono
istniało wiecznie, ale wielki twórca nadał by mu pełny wymiar i pozwolił żyć w
zmienności, w wewnętrznym rozwoju, by przybierało dowolnie przez siebie wybraną
formę, a z czasem ją porzucało na rzecz nowego doświadczenia (to tak jak byście
mieli dziecko i chcieli, by było i kowalem, kochankiem, żeby politykowało, żeby
poczuło smak życia, żeby było w pełnym doświadczeniu, taki pokój zabaw). Co to
byłoby za życie, gdyby dusze zamknięto w niezniszczalnym ciele fizycznym,
powtarzałaby ona w kółko to, czego się wcześniej nauczyła, aż w końcu znużona
zapragnęłaby śmierci, czyli końca powtórek co byłoby niemożliwe (czyli
krótkożywotność ciała i duszy dla Syna Bożego jest błogosławieństwem). Bóg nie
mógł sobie na takie cierpienie pozwolić, przetopił, uzbroił duszę w nietrwałą powłokę
fizyczną, a Ducha w nietrwałą duszę, a Syna Swego w zużywającego się Ducha.
Dzięki temu nie musi on w kółko powtarzać tego samego, a nawet nie chce tego
robić, gdy całe doświadczenie zamknie w sobie. Śpi w tej wiedzy w sobie i marzy o
tym, by stworzyć nowe doświadczenie, by zabawić się w życie, które w równym
stopniu może być zaprzeczeniem znanego. A gdy stworzy nowe, pojmie, że właśnie
nauczył się stwarzania nowego i więcej tego nie potrzebuje (mówimy, ja się uczę
całe życie, ja poznaję całe życie, a to nieprawda, że uczysz się całe życie,
matematyka to jedna rzecz, poznałeś liczby i tylko wiedzę pogłębiasz, to nie jest
nauka. Już się nauczyłeś, pojąłeś, co to jest namiętność, potem powtarzasz z tym,
tamtym. To jest zdobywanie wiedzy na temat, który znasz. Tak naprawdę poznajemy
kilka rzeczy w życiu i powtarzamy. Jak w końcu wszystko poznasz, to zrobisz to, co
zrobił Bóg, nauczysz się tworzenia. Jak zrobisz raz jakąś Rzeczywistość, nie
potrzebujesz więcej. W końcu zostaje ci doświadczenie tego co robią inni).
Odczuwszy wszystkomożliwość oddaje je swemu dziełu wierząc, że odnajdą je
ci, którzy jeszcze są w doświadczaniu życia i nie odkryli pierwotnego założenia. Tak
więc miłość i wszystkomożliwość są stałymi stanami pozwalającymi na bycie
wielowymiarowości doświadczeń zgodnej z pierwotnym założeniem, gdzie ład Boży i
Boża Sprawiedliwość są podstawą wolności w doświadczaniu i przygotowywaniu
doświadczenia. Odnajdź te stany, a staniesz się Drzewem Życia dla śpiącego pod nim
człowieka. Możesz też jako człowiek otworzyć oczy i innym o Drzewie Życia
opowiadać”.
Ale to są kwestie od poziomu 16-tego wzwyż, wynoszące do cudu. Bez
zrozumienia tego nie ma cudu. Natomiast dojście do tego wymaga przerobienia
wszystkiego do poz. 15-go (skala 1).
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Przekaz:
„Tryb Boga to oddanie się wszystkiemu temu, na co chce się mieć wpływ w
celu zespojenia (mówimy o fazie łączenia) i zespolenia tych elementów w strukturach
ładu Bożego. Nic co znane, nie może być tu ominięte w poszanowaniu i prowadzeniu
ku źródłu. Podporządkowanie dotyczy tych stanów i elementów, które przynależą do
PTP lub wybrały ten wzór i dążą do tego, by od Boga Ojca odwróciły się
zmanipulowane istnienia. Każdy ruch kandydata na Boga (na Boga wewnętrznego,
to co Jezus zrobił), musi być przemyślany i w zamyśle ostateczny, gdyż
najmniejsza wątpliwość przenosi go na poziom Ducha i energii przez co
przybiera on postać dążenia i walki, a nie prawa. Prawo jest symbolem
ostatecznego wykonawstwa, gdy wsparta siłą duchową Wola, uruchamia w świecie
kreacji istnienie związków, jakie od razu wpisują się w całość jako wartość trwała.
Dotyczy to ruchu, jak i konstrukcji i elementów. W tym wypadku Bóg postrzega
każdość, tak element jak i tworzoną przez niego sytuację czyli każdość, jako
zwyczajny podmiot, jako podporządkowanego jego zamysłom aktora, który ma
odegrać napisaną i wyreżyserowaną mu rolę, która zawsze będzie lepsza od tej
aktualnej. Reżyserowany spektakl życia wzmacnia elementy, których dotyka myśl i
działanie Boga, bez względu na ocenę tego dotyku i działania przez ustawione
elementy. Gdyby nawet ktoś ze swojego punktu widzenia orzekł, że działanie Boskie
nie jest dostatecznie doskonałe, to jednak już samo Boskie dotknięcie elementu
swoim zamysłem wprowadza je w wyższe wibracje niż cokolwiek innego mogłoby do
tego doprowadzić. Jednak tego tematu nie będziemy omawiać, gdyż dotyczy on tak
naprawdę przestrzeni Zeusowych, a nie Jezusowych, choć jeden jak i drugi potrafi
czynić cuda, Jezus na poziomie materii i energii, Zeus na poziomie Ducha, a więc w
tym obrębie wszechświata, w którym funkcjonuje jego Duch Całości. Zeus jest
wszystkomożliwością, Jezus się nią nie posługuje. Dwa główne parametry, które
odróżniają Boga-Człowieka od istoty wzrastającej, to całkowite oddanie się idei i jej
zaprzeczenie (kto z was udźwignie zaprzeczenie? - a bez energii przeciwnych nie
ma uruchamiania się energii Boskiej. Przykładowo, jak człowiek, który nie
przepracował pewnych elementów uruchamia energię przeciwną, wpada w złość, w
nienawiść, bo tylko w ten sposób mógł po tę energię sięgnąć, to są problemy). Obie
odsłony, oba warianty, obie struktury przestrzenne muszą być w Bogu-Człowieku
unoszone i rozwijane, choć tylko jeden z nich jest kształtowany w pozazewnętrzu.
Gdyby Bóg-Człowiek oglądał tylko dzieło stworzone w Ładzie Bożym, nigdy nie
poznałby wszystkich jego antyodniesień jak i dróg je tworzących. Byłby jak ślepy
niedźwiedź, który chroni swoje potomstwo, ani się domyślając czemu ono umiera.
Bóg-Człowiek rozwija w sobie dwa zwalczające się światy po to, by poznać
wszystko to, co każdy z nich kształtuje i może zmienić wedle jego zamysłu. Trzeba
wiedzieć jak zrazić człowieka, by móc temu zapobiec, ale na takie
manipulacje mogą sobie jedynie pozwolić Uświęceni i to tylko wówczas, gdy swoją
Wolę oddali Bogu-Ojcu. W przeciwnym razie rozwijające się w nich duchowe i
energetyczne zmiany mogłyby wypaczyć sens idei, która miast drogą dla całości
stałaby się drogą dla jednostki. Boga-Człowieka powinien także charakteryzować
także dar przemiany na poziomie fizycznym tak, aby trumf Ducha mógł się we
wszystkim przejawić.”
To była lekcja druga.
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Przekaz:
„Śpij tylko wtedy, gdy możesz odpoczywać. W stanie aktywności wnętrze,
pozawnętrze, pozazewnętrze muszą być stale komunikatywne, siebie i budowlę
Rzeczywistości stale, wedle planu, utrzymujące”.
Mówimy tu o lekcjach jak się zaczyna od poziomu 16-ego, żeby się wznieść do
18-stki, i żeby stały się cuda. Mamy wchodzenie w te stany i tłumaczą. Sceny
pokazali Zbyszkowi, ale pokazanie sceny, a zaliczenie, przeżywanie to początek drogi,
a czy się uda ?
To co najważniejsze tutaj, jak my wzrastamy, to sceny, bez scen nie można
zaliczyć pokochania, bo pamiętamy tylko sceny z poziomu fizycznego, jak ktoś na nas
napluł, obmówił, tu przytulił, tam wniósł sprawę sądową - jest miszmasz. Jak
wchodzimy w sceny w przestrzeniach duchowych, okazuje się, że postrzegamy
jedynie błądzących ludzi, a na małe dziecko nie będziesz krzyczał tylko za to, że nie
wie co robi?
Jezus też powtarzał: błądzący nie wiedzą co czynią.
Ale my już musimy wiedzieć, że błądzą i to tylko.
Ocenianie, jak włączymy, jest po nas. Poznanie prawdy jest zupełnie
czymś innym.
Nie ma rozwoju duchowego bez obudzenia się w Duchu, bez bycia jako i
Duch. Jeśli ktoś takim się stanie, może bardzo szybko naprawić wszystkie krzywdy
czyli na szali dobrego i złego zrównoważyć to, co go zepchnęło, a potem nadwyżką
wyprowadzić na wyżyny. Samo obudzenie się nic nie daje.
To co jest najważniejsze, to otwarcie się w przestrzeniach duchowych za
pomocą widzenia, słyszenia, wiedzenia czyli obudzenie świadomości energetycznej i
świadomości duchowej bazując na intuicji energetycznej i intuicji duchowej. Czyli cały
czas mamy kontakt z naszym wnętrzem, Pozawnętrzem czyli z Ciałem
Egzystencjalnym, ciałem fizycznym, duchowym i pozazewnętrzem (telefon, kupka
od pieska to też my). Wszystko trzeba kochać, o wszystko dbać. Bez tego nie da się
odczuć stanu duchowego, a jak to załapiesz, okaże się, że wszystko jest piękne.
Pojawia się stan łagodności (modlitwa Gdynia 7.12.2013).
Trzeba wejść w doświadczenie tego stanu łagodności, a nie odsłuchać, pojąć,
zrozumieć i zastosować.
Tu jest modlitwa, na co dzień zdajemy egzamin z samego siebie.
Modlitwa do samego siebie jest bardzo ważna. Na końcu tej drogi poznajemy samego
siebie, jeden wielki, ostatni artefakt.
Modlitwa kamienia to fundament rozwoju duchowego, mistycyzmu.
W paru prostych słowach można odkryć Boga, Jego obecność. To samo jest z
modlitwie do samego siebie.
Klękasz i prosisz, o nic nie prosisz, tylko klękasz w prośbie i nagle,
jak jesteś w tej scenie poprawnie, łzy ci płyną, bo odkryłeś: ja mogę prosić
- a więc On jest, skoro ja mogę prosić i nagle wiesz, że i możesz prosić i, że
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On jest. A skoro odkryłeś, że możesz, On jest i to dostaniesz, już prosić nie
musisz. To było otwarciem bramy. To samo z modlitwie wobec samego siebie.
Jak się uklęknie i patrzy, wiesz, że to jesteś ty, ale kompletnie tego nie
odczuwasz. Ogrom, w którym masz odczuć ogrom, jak dla ciebie ogromem jest 5 m,
5 km, to tyle ujrzysz. Czujesz, że nie zrozumiesz tego kogoś (choć głowa jego sięga
100m czy do galaktyki), to jest potęga i nic nie jest w stanie doprowadzić cię do
tego, byś załapał co to jest za potęga i nagle pojmujesz, że takim cię stworzył Bóg.
On się nie rusza, bo doświadcza w tej chwili wielu istnień, wzrostów, przemierza
świat i poznaje w wielu obecnościach i wiadomościach duchowych itd. A ty jesteś
jego częścią. Musi być odczuty ogrom, potęga tej postaci. Jeśli się z nią
porozumiesz, spłynie to z najwyższego poziomu. Jak Zbyszek zaczął
uzdrawiać pod tym posągiem, spłynęło na niego światło i to wzmocniło.
Jak Zbyszek zaczął uzdrawiać człowieka, taką samą figurę ujrzał tylko jego
(nad tym człowiekiem ), tylko innych rozmiarów, kształtów itd. i prosisz, by mu było
dobrze. Ta postać ma dostęp do Ducha Św. i cząsteczek Boskich, w każdej
cząsteczce, powłok uzdrawianego, budzą się Boże iskierki.
Zbyszek ujrzał jak te postacie, które stoją, wszystkich Synów Bożych na tej
planecie, promieniują do środka, a ty w środku działasz, przyszło światło i to
uruchomiło.
Ojciec, Matka zawsze występują w trzech postaciach. Odnalezienie się w
człowieku zawsze jest 3-postaciowe, zawsze to jest ojciec (nawet jak ma 15
lat), dziecko i przyjaciel (kochanek itd.). Jak czegoś nie odczujesz, masz problem.
Dlatego Matka i Ojciec przychodzą w różnych postaciach, w scenach, a ludzie tego
nie łapią.
Jak działamy na człowieka, nie kombinować. Ktoś przyszedł z wątrobą, a my i
tak musimy działać na niego czyli na powłoki, nie tylko na ciało fizyczne. Jak będzie
jakiś atak na poziomie energetycznym czy zdrowotnym, to co zrobić z tą nerką?
Czasem atak przychodzi z pozazewnętrza czyli z tej istoty i jego innych
powłok, ale też z obszaru pozazewnętrznego, materialnego, w którym nie
mieszkamy, spoza naszego domu. To wszystko trzeba czyścić. Tam, gdzie jest
obecna w jakimkolwiek działaniu cząstka danej istoty, wszystko musi być
przepromieniowane światłem. Jak działamy teraz z tego poziomu, to działamy z
poziomu Ducha Całości, czyli Ducha Św. Skoro te Jego cząstki są wszędzie zawarte,
tzn. są zawarte we wszystkich cząstkach, które uczestniczyły w chorobie i w tym
wszystkim. Nawet nie trzeba obrazu. Ale obraz można włączyć jako obserwację
działania, pokazują co się stanie np: że dwoje ludzi się rozstanie. Działając otwieramy
Światło w człowieku, patrzymy jak we wszystkich jego cząstkach to się budzi, a to co
się ma budzić, jest zawsze pełniejsze od tego co my chcemy.
Dajemy prawo do działań (Górze), ale prawo musimy dać, bo my
jesteśmy żywi i to jest nasza przestrzeń (PWW). My dajemy prawo do
działania też sile duchowej. Te wielkie posągi, ta całość, bo to jest całość,
daje ci moc, ta moc się sama uruchamia.
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Modlitwa 1 – skrót – techniczna
Włączają się cząstki Syna Bożego, wchodzą nowe zmiany. Mówią, że to co jest
w środku nas jest inne, to widzimy, jest inne, a jeszcze ubłaźniamy się,
przedstawiamy się komuś innemu inaczej. Czasem tak bardzo żyjemy iluzją
narzuconą sobie, że zapominamy kim jesteśmy, kto tak naprawdę w środku ciała
fizycznego siedzi.
Pokazali jak Bóg do zabawy w życie nas potrzebuje, który czeka, by było
cudownie. Cokolwiek w życiu robimy, jesteśmy obserwowani, blisko nas są te Siły,
które uczestniczą w naszym życiu. Tylko z tej obecności sprawy sobie nie
zdajemy. Gdy poczujemy i pojmiemy, że Oni stale są obecni w naszym życiu, to
wtedy zawsze możemy korzystać z ich pomocy. Ta intuicja duchowa, to jest
umiejętność korzystania z własnej i ich mocy duchowej, z automatu.
Oni nam podpowiadają w różny sposób. Pozwólmy sobie odczuwać ich
obecność i ich podpowiedzi.
Gdy kierują nami potrzeby, jesteśmy głusi na ich podpowiedź. Nim włączysz myślenie
pozwól sobie na bycie, wtedy pozwolisz, by sygnały płynące od Istot duchowych i
twojego własnego ducha cię prowadziły.
Koniec
Modlitwa 2 – skrót :
Nasza świadomość włącza się na jakiś nowy obszar poznawczy.
Czasami do naszego życia wkracza istnienie. Są różne formy tych istnień.
Uczą nas zrozumienia, że istnienie, które często atakuje nasze zdrowie czy
wpływa na psychikę, to jest zawsze coś, co też może być pogubione, co
żyje w jakiś sposób, czegoś się uczy. A my mamy szanować, kochać wszystko,
co nie oznacza, że mamy pozwolić na to, by jakieś istnienie nas pożarło, mądrość
musi być włączona. Mamy tylko podziwiać, że to jest, bo gdyby tego nie było
(wszystkiego) byłbyś tylko świadomością, obecnością, czymś zamkniętym w sobie i
nic nie widzącym. Nie rozumiałbyś co to znaczy być.
Być to znaczy doświadczać.
Tu, w tym świecie, w tych obszarach wszystko ma sens, nawet, gdy go nie
rozumiemy i wszystko jest wypracowane. Żadnej sceny nie rzucono niepotrzebnie.
Wszystko jest tu z góry zaplanowane albo w danej chwili, jest tu pewna doskonałość,
gdzieś się w nas korzeni, coś ustawia i jakaś siła jest przy nas obecna. Scena to mały
podarunek Ducha dla duszy, po to, by była nawiązana komunikacja, pomost, by
dusza idąc do Ducha, wzrastała i widziała, ze jest cała ze światła i z Duchem się
połączyła.
Jak grzech w sobie zapisujemy, czyli niedoskonałość, bo źle się układamy ze
światem, to ten sam poziom walki uruchamiamy w swoim pozazewnętrzu. Natomiast
małe dziecko nic złego nie zrobiło, ufne biegnie do całości. My mamy z powrotem
wrócić do tego stanu, bo my tylko ten stan zgubiliśmy. Co z tego, żeśmy pobłądzili,
ogłupili nas, zmusili, jakby narkotyki wrzucili nam do zupy i działamy będąc nie sobą.
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Odczuwamy to, błędów nie będziemy popełniać, stajemy się jako małe dzieci, z
zaufaniem idziemy do innych się bawić. Chcemy komunikować się z nimi poprzez ich
ducha ( mogą być niebezpieczni ).
Pouczać można wtedy, kiedy samemu ma się coś przerobione.
Umiem, to mówię, nie umiem, mówię, że się uczę.
W doświadczaniu jest i poznanie i wiedza, pełnia życia w zakresie, który nam
odpowiada.
Jest Wieczernik, zachodzą tu różne sceny.
Za chwilę będziemy w Czarnej Wieży, będziemy tu odzyskiwać samych
siebie, będą zachodzić procesy integracji. Jest to czarna przestrzeń
kosmiczna. Niech nasze imię ściągnie wszystkie cząstki, usłyszeć siebie w
sobie. To się nićmi Dśw. z sobą połączy, nic nie będzie odrzucone.
Jak się odnajdziemy, będziemy mogli właściwie rezonować.
Czarna Wieża to robi, jest metodą.
Wszystko do nas wraca, stajemy się pełni.
W nas jest też zapis kontaktu z Najwyższymi Siłami, a to też odrzuciliśmy (małe
dziecko na kolanach Matki Boskiej przy Jezusie), a to też odrzuciliśmy. Siła Wyższa to
są ikony, do jednego przyjdzie Jezus, to Duch Św., do innego tygrys, różnie jest. Do
każdego przyjdzie Siła, która go prowadziła, wejdźmy w kontakt z nią.
To już proces odnajdywania się w Białej Wieży.
Pokazują, że utraciliśmy chęć doświadczania życia.
Przyglądamy się sobie z góry, jak wegetujemy, nie żyjemy. Całe życie sprowadza się
do myślenia, nie ma doświadczenia, radości. Dodać temu elementu do życia, by mu
było lepiej.
Nasza świadomość wraca tu i patrzy na tego z góry.
Teraz grupujemy się jako ciało, jako dusza i jako Duch, jako zborna obecność, jest
między nimi totalna komunikacja (między tymi cząstkami) – raz będzie dla całego
nas, przenika to całą naszą istotę (mnie).
Sprawdzić:
w ilu % żyłem (dotychczas) jako całość i jak to się zmienia.
Koniec
Odczuć, jak chęć życia się zwiększa.
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To dziadostwo, z którym się przyszło, które nas obciąża, które się włącza,
które funkcjonuje w tym, co jest osobowością i jest cały czas aktywne w mniejszym
lub większym stopniu. My tylko sprawdzamy, która przeważa. Czasem ktoś
funkcjonuje w dobrej osobowości, a potem ta zła zaczyna dominować i przejmuje
władzę nad całością, człowiek się na stałe zmienia. Niektórzy to dzielą, aniołek dla
bliskich, a dziadostwo dla otoczenia lub odwrotnie.
Na skalach można uchwycić osobowość, której chcemy się pozbyć,
zmienić jak funkcjonuje, jakie ma parametry i tam ta ( druga ), od razu
wiemy z kim mamy do czynienia.
Można to sobie sprawdzić, w jaki sposób ego, umysł, nasza
indywidualność szanuje, wspiera, kocha, dba o ciało fizyczne, duszę, ciało
egzystencjalne, ciało duchowe (jest poprawne wobec tych ciał). Jest tu dużo do
nadrobienia.
Nasza poprawność umysłowa często ma niewiele wspólnego z duchową i nie
do końca z fizyczną czy energetyczną.
Nadrabiać będzie to ten, co się kieruje potrzebami, gdy staram się obudzić w
duchu i to zmieniam. Trzeba tu stosować różne sztuczki np. dziadu, po śmierci tobą
będą tak rządzić, jak ty teraz mną. Musimy się przeprogramować.
Modlitwa 2 – skrót :
Wejdziemy w modlitwę, by sobie przypomnieć to, jak było bez czarnej narośli
w nas (np. życia nienawiścią), by to zrozumieć. Chodzi o egzystencję, co mamy w
życiu poprawić, by pokazali.
Pokazują Matkę Boską (jak Częstochowska) z Jezusem na rękach. Na tych
poziomach Matka i Jezus są pełnym działaniem, jedno drugie wspiera. Jezus musi
robić robotę dla tych, którzy do Wieczernika przychodzą.
Pokazują przestrzeń, w której jest wszystko. Jest tu Jezus. Tu jest Jego większa
potęga. Idzie do zamku ze światła.
Daleka i bliska jest droga do Boga, jesteś przed drzwiami, a nie możesz się
tam dostać, choć i tak za drzwiami jesteś.
Na ziemi doprowadzono do przeludnienia, żeby system sam funkcjonował.
Upadaliśmy, ale najpierw był czysty zapis w człowieku i człowieku-rycerzu.
Przypominają w nas coś zapomniane w postawie, kim byliśmy.
Każdy z nas (pojawia się Matka Boska) ma się do Niej przytulić, zająć miejsce
Jezusa, odczuć to. Ponieważ Chrystusa w sobie mamy przypominamy sobie co w nas
jest zakodowane, a zostało utracone, czego nas pozbawiło utracenie tego światła.
Jak światło przychodzi, przychodzi wiedza o tym. Pokazują co było na początku w nas
i zostało utracone.
Matka Boska, potężna Istota, wszystko w Niej jest jakby wykute z najdoskonalszych
form, szaty sięgają granic wszechświata.
Inni to dla nas ukochane dzieci, ukochana rodzina. Oni zechcieli zejść w inne
światy, by doświadczać życia, a my zapewniliśmy ich o tym, że im pomożemy, oni
zeszli w inne światy.
Doświadczają, zmieniają się, też gubią, zapominają.
Pozwalasz im doświadczać tylko chcesz, by tych złych, wystruganych przez
ciemność było jak mniej.
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Jak w swoich dłoniach zamykasz to swoje własne dziecko i przenikasz je
światłem, to umożliwiasz mu gubienie złej drogi i akcentujesz tę jasne, bo wiesz, że
kiedyś on obudzi się w Duchu i podziękuje ci.
Pomóż mu teraz, by ten jego sen (w doświadczaniu życia) był najpiękniejszy.
Ty stąd (z góry) ustaw go, masz Boską moc, a naprawdę te ręce wyciąga w tej chwili
Pan Bożych Zastępów, twoje własne, potężne, kochające serce. Ty chronisz twoje
zagubione dziecko. Cieszmy się, że mu będzie lepiej. Potem wtulmy się do Matki
Boskiej, do DŚw., z którym jesteśmy powiązani Chrystusem i zaśnijmy Boskim snem
Boga-Twórcy, który też jest Dzieckiem Boga Rz-ści, bo wszystko to jedna rodzina.
Koniec
Powtórzyć w domu tę modlitwę.
Poczuć odpowiedzialność, a nie obowiązek, jest po trosce, opiece i miłości.
Modlitwa 3 – skrót :
„Nie odnajdziesz siebie, dopóki nie odnajdziesz swoich snów”. Sny to
założenia, nie tylko nasze ścieżki losu, one z nich wynikają albo nie. Założeniem
naszym jest zawsze dokonanie czegoś, na poz. fizycznym przeżyć, ale godnie, na
poziomie duchowym, by całość przenikał Duch Boży, a on funkcjonuje w ładzie i
sprawiedliwości Bożej, by wszystko poprawnie tutaj działało. Czasy te muszą być
zbudowane, muszą dopiero nadejść, ale te czasy my sami uruchamiamy. Jak my się
udoskonalimy, to w swoim świecie wchodzimy na wyższy poziom. Żeby żyć
założeniem to trzeba wejść w swój sen.
Położyć się i śnić o tym, co byśmy chcieli robić, co byśmy chcieli, żeby było.
Wchodzimy w marzenie.
Możemy mylić doczesność z założeniem. Założenie dotyczy Ducha i wtedy
kiedy ma być uruchomione, przejmuje istotę ludzką, czyli wypełnia duszę, dusza
wypełnia ciało i to realizuje. To się żyje założeniem. Duch się uaktywnia.
Możemy to wykorzystać do tego, by uzyskać podpowiedź, co powinniśmy w życiu
zrobić, by uzyskać podpowiedź, co powinniśmy w życiu zrobić, co powinno się stać,
jak rozwiązać trudne sytuacje. Zastosować technikę dystansu, podpowiedzieć tej
istocie na dole.
Postrzeganie siebie. Zmniejszamy się, stajemy się Duchem, patrzymy na swoją
ciało-duszę, to jest część nas. Dziwimy się, że to żyje, rodzi się itd. Aż niewiarygodne,
że to nie pomarło. Podejdźmy i powiedzmy duszy, że jest fenomenem, że jest jej
ciężko i kochamy ją, będziemy ją wspierać, podziwiamy, że tyle potrafi. Uruchomimy
coś, by w niej były lepsze myśli, rozświetlamy jej rękę, by to światło całą jej postać
przeniknęło i było tak gęste, by dusza go nie mogła zrzucić. Nasączamy ją światłem.
Duch dzielnie wspiera duszo-człowieka, bo jest w nim zawarte współczucie.
Teraz my zajmujemy miejsce tej duszy, teraz naszej ręki ktoś dotyka,
zobaczymy kto przy nas stoi i jak potężne światło od tej osoby do nas idzie, to jest
Chrystus, przyjmuje postać Jezusa, jest od nas większy. Chłoniemy to światło.
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Jesteśmy Chrystusem i duszą i ciałem fizycznym, egzystencjalnymi itd., a to wszystko
to jedno.
Teraz uzdrawiamy, ta rozświetlona dusza, łącznie ze stojącym przy nas
Jezusem, złączeni rękami, działamy, rozświetlamy osobę. Wiemy, że jesteśmy tym
Ojcem u góry, który obiecał pomoc.
Zapamiętać to działanie, bo tu jest klucz na świadomość. Ten klucz jest do
świadomości. Jak on tu świadomość przestawi, jaźń się w pełni obudzi, otworzy (w
sensie obudzi). Teraz płynie w nas nasz prawdziwa energia, niebieskie pasma.
Działanie podwójne, z poziomu ducha i duszo-człowieka. Dusza scali się z Duchem
i to będzie kluczykiem, jaźń będzie kierować całym działaniem. Potrzebne
jest chcenie. Mówimy, zdrowy, w Bogu obudzony, wierząc, że wszystko
jest ustawione.
Tak działa Duch-Chrystus, w każdej ludzkiej istocie.
Koniec

Skrypt warsztatów autorskich Z.J. POPKO rok 2013 © www.popko.pl

673

