Rusinowice 25-26 czerwiec 2016
+ modlitwa z 24 czerwca (piątek)
Modlitwa (24.06.2016)
Dusza to są stany, ciało fizyczne niech się wyciszy tak jak chce. Przenosimy się do domu do
ulubionego miejsca, by być zrelaksowanym. Wychodzimy z ciała, zostawiamy ciało z kopią duszy,
zechcieć, by ono pilnowało tego co jest, by było zdrowe, szczęśliwe. Sami udajemy się w przyszłość,
nie jest ważne w jak odległą, pozwólmy, by przyszłość się otworzyła i tam się znajdźmy. Ważne
byśmy byli wyrzuceni w przyszłość. Idziemy dalej do momentu naszej śmierci. Poczuć, że się chce
być w momencie końca życia fizycznego.
Kiedy ciało fizyczne umiera, kiedy dusza się oddziela, wydostaje się z niego ciało eteryczne, taki
dymek. To się powoli unosi, wpływa w jedną z naszych dłoni, powoli się opasując i tu zostaje.
Ponieważ opuściło to ciało, było to czyste, jest pozbawione śladów, wstrząsów, chorób, nasiąkało
tym w ciągu życia. Kiedy ciało umarło zabrało to z sobą, wydostała się tylko czysta, eteryczna
substancja. To do nas weszło, jest na powrót dziewicze, czyste i wszystko niczym komórki
macierzyste regeneruje. Jesteśmy w przyszłości, więc przy okazji, ustawiają się ścieżki losu, zmieni
się u niektórych rzeczywistość. Jesteśmy w przyszłości, możemy zechcieć, by nasza postać, nasza
przeszłość rozproszyła się, by znikła, nie ma jej łącznie ze wszystkim, co ją obciążało, do niej
wchodziło. Jak człowiek znika, wszystkie programy mu szkodzące też, bo spełniły swoje zadanie,
rozpraszają się, znikają. Teraz my, człowiek z przyszłości wracając do domu, patrząc na wszystko
wie, że może zmienić to tak jak chce, choć nie musi. Może żyć jak dawniej, ale będzie mocny,
spokojny i zdrowy. Ten stan jest cały czas zapisywany, ugruntowuje się (kilka minut) będzie to
samoistnie zachodziło. Dzisiaj nastąpił eksport cząstek do przyszłości.
Znowu jesteśmy w domu, znikły barwy, wszystko jest „wyciosane” z białego mydła, o to mydło
chodzi, o tę duchowo-energetyczną wibrację, która wszystko przenika z określoną częstotliwością.
Dotykając jednego przedmiotu w domu to tak jak byśmy dotykali wszystkiego, bo wszystko jest ze
sobą powiązane i z siebie wynikające. To wszystko w tej chwili rezonuje z nami, pozbawiając się
energetycznego kurzu, wszystko co ów tworzyło znika, łącznie z tą wibracją.
To co teraz jest tu, niech u nas zostanie, ładnie to wygląda, jakby nadzieja, jakby Nowe utrwalane.
Jak jesteśmy u siebie, pozwólmy sobie na to, ci co są odważni i chcą, by coś ich zmieniało, bo to jest
dla nich lepsze niż bycie w starym wzorcu, żeby mózg, umysł, trochę jaźń (to są sztuczne twory)
przeniknęła cząsteczka boskiej świadomości. Może sobie na to pozwolić tylko ten, który zaprasza
to „coś” do siebie i chce, by to zrobiło to, co właściwym być powinno w zrobieniu.
Wibracja jest stała, jakby ktoś namalował obraz, jest to bez ruchu.
Są wysokie poprawy zdrowia, przestrzenie bez problemu przeszły, wszystko jest wykasowane,
poprawi się nam psychika, świadomość, wszystko co jest cenne o 20%, a ci którzy będą wierni
sobie, tego co teraz chcieli, żeby zachodziło mogą to poprawić o 60%, procesy będą zachodziły do
1,5 tygodnia. Wiąże się to z zachowaniem specyficznej postawy, wyciszenia, prawdziwej chęci, by
tak się działo. W zależności od tego jak będzie toczyć się życie, w większym lub mniejszym stopniu
to zajdzie powyżej 20% , w zależności od postawy. Kto chce być w ciszy, żeby niebo się ukłoniło,
otworzyło swoje podwoje, by tę drogą rozpocząć, będzie dłużej to trwało i się ugruntowywało.
Koniec
Dzisiaj w Akademii Wiedzy przerabiać będziemy temat medytacja. Medytacja a modlitwa jest
to jakby jedno i to samo, prócz poziomów, które to obejmuje. Wyobraźmy sobie, że medytuje
Budda, taka operacja z płomieniem, płomień się przenosi, w Niego wchodzi, przenika każdą
komórkę. Jeśli każda Jego komórka, każda cząstka będzie medytować z tym płomieniem, On się
staje boski, taki też się stał.
Wtedy mówimy o medytacji, medytuje umysł, ale do poziomu trzeciego. Poziomy energetyczne,
które zamykają kulę ziemską w obszarze naszych doświadczeń, są to i nasze doświadczenia
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i doświadczenia w lustrze rzeczywistości. Czyli jest obszar, poza który nie możemy wyjść. Kody są
w DNA, struktura przestrzeni jest zamknięta, więc tylko w tym obszarze możemy działać.
Medytowanie z umysłem wycisza, pozwala pewne rzeczy zrozumieć, ale do poziomu trzeciego.
Można tutaj wyreżyserować tę grę, przygotować pewien schemat i człowiek poza ten schemat nie
jest w stanie wyjść. Jedynie Budda by się tu uspokoił. Gdy medytuje psychika sięga do poziomu
6-stego, a psychika to my, czyli dusza. W chwili szczególnej można wejść na poziom wyższy, poza
schemat, ale utrzymać go nie można. Trzeba skasować węzły karmiczne i nauczyć człowieka
funkcjonować w inny sposób, wtedy potrafi być na tym poziomie na stałe włączony. To wejście
w strumień energetyczny, czyli kocham wszystkich, jestem w totalnym wybaczeniu itd. Jeśli
jesteśmy złośliwi, czasem, a płomień jest to znaczy, że używamy słów, uruchamiamy w sobie
pokochanie i wybaczenie, jesteśmy w stanie ujrzeć płomień wewnątrz siebie. Te słowa wtedy nie
odpowiadają temu co jest w środku. Dusza to psychika a psychika to myśli i emocje, ale kody nas
określające są nieco inne, inaczej postrzegamy piękno, inaczej mówimy o pokochaniu, o wielu
różnych sprawach. Obraz jest ale co innego w człowieku siedzi. Nasze emocje sprawiają, że nasze
zachowanie jest irracjonalne. Kiedy kontrolujemy myśli i emocje, nasze stany energetyczne, wtedy
mówienie o złośliwości jest tylko słowem i może nie mieć odzwierciedlenia w rzeczywistości, jest
podpowiedzią do tego co się dzieje i jak to zmienić. Z poziomu 6-go możemy wejść w świadomość
energetyczną, która idzie do poziomu 8-go a tu wszystkie pola energetyczno-fizyczne się kończą,
potem jest przestrzeń duchowa.
Świadomość energetyczna mówi, że potrafimy kontrolować myśli i emocje, ale także określić
charakter wszystkich wibracji, które do nas napływają i stanów z tego wynikających. Spotkanie z
osobą o niskich wibracjach (choć słowa nie powie) spowoduje, że nisko wibracyjne stany
energetyczne przenikną przez wspólne pole, wspólną przestrzeń energetyczną, osobistą i na nas
oddziałują, zaczynamy się źle czuć, czujemy wzburzenie, nerwowość. Włączona świadomość
energetyczna pozwala nam w tym świecie funkcjonować, czujemy co powinniśmy zrobić, itd.,
obrazy są właściwie interpretowane. Medytujący umysł, medytująca psychika i świadomość
energetyczna tak samo będą odbierać pracę z płomieniem. Od poziomu 9-go do 12-go włącza się
świadomość duchowa, a Góra mówi, że to już jest modlitwa, wychodzimy poza duszę, poza
świadomość energetyczną, która jest z duszą sprzęgnięta i tworzy jedną naszą istotę, a świadomość
energetyczna to naddusza. Jeśli pracujemy nad sobą i ten poziom (świadomość energetyczna),
czujemy dużo więcej jak i wiedza z tego poziomu większa do nas schodzi, większa moc
energetyczna, inteligencja itd.
My jesteśmy ucieleśnioną duszą ale możemy korzystać ze wsparcia świadomości duchowej.
Jeśli dusza pokonuje progi, wznosi się do poziomu duchowego łapie kontakt z Duchem. Jeśli dusza
pasuje Duchowi kontakt jest aktywny. Jak z duszą jest źle ,nie ma kontaktu z Duchem. Kiedy się
unosimy do świadomości duchowej, mamy wejście też w przestrzenie poprzez własnego Ducha,
o którym niewiele wiemy. Nie funkcjonuje tam żadna emocja, myślenie, bo po co, Duch wszystko
wie itd., zupełnie inaczej to wszystko wygląda ale wszystko na tym poziomie jest interpretowane
poprzez to, czym jesteśmy, czyli obszarem myśli i emocji. Mamy słuch, wzrok na poziomie fizycznym
i wszystko co tutaj się dzieje jest w nas wpakowywane poruszając te elementy, czyli obrazem,
myślą, emocją, jasnoczuciem itd., Duch informuje nas o tym, jak coś wygląda w naszym świecie, jak
się tu powinniśmy odnaleźć. Nie jest natomiast w stanie ukazać tego świata poprzez pryzmat jego
doświadczeń i tego co się tam dzieje.
Świadomość boska sięga do poziomu 16-go i wiąże się z włączeniem 13-go promienia.
Medytując z płomieniem, ktoś siedzący z boku nie będzie wiedział na jakim poziomie my się
unosimy. Na każdym poziomie może to być piękne doświadczenie, płomień przemawia, tylko do
każdego inaczej. Jak nad sobą pracujemy, to dochodzimy z czasem do tego, że na stałe włączy się
stan modlitewny, jestem w modlitwie przy otwartych oczach, patrzę a czuję co świat duchowy we
mnie wyraża, co powinno się zrobić, jak zachować. Wtedy człowiek funkcjonuje od poziomu zero
do 16-go. To pasmo boskie, syno-bożowe musi być włączone, inaczej człowiek nie jest obecny na
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wszystkich poziomach jednocześnie. My się nie zmieniamy, jesteśmy duszą, ale jest wewnętrzna,
pełna synchronizacja, taki człowiek poprawnie odnajduje się w swojej przestrzeni, na poziomie
fizycznym widzi jakie idą zagrożenia, itd., tu się odnajdujemy na poziomie świadomości duchowej
zupełnie inaczej, boskiej też, ale to jest nasza wewnętrzna gra. Jednocześnie te wszystkie elementy
są skupione na tym, by nam było dobrze.
Medytujący człowiek jest zborny ale, by stać się Jezusem czy Buddą, trzeba ze Złotej Kolumny
jeszcze zejść w dół, czyli od poziomu 16-go do poziomu zero, dopiero wtedy człowiek się naprawdę
budzi (do 16-go wzrasta, tu się budzi).
Kiedy zaczynamy przygodę z medytacją, nie ma znaczenia czy medytuje umysł, psychika,
świadomość energetyczna, duchowa czy boska, bo za każdym razem to co nam, duszy jest
potrzebne, jest włączone jak najlepiej, sceny, wizje czy uruchomienie w nas samoregulacyjnych
procesów, odbywa się z udziałem wszystkich elementów, które już mogą w nas poprawnie
funkcjonować. Niemniej w grupie medytujących każdy będzie medytował z płomieniem na różnych
poziomach i wszyscy mogą użyć takich samych słów a każdy inaczej będzie to postrzegał. Kiedy
wchodzimy w medytację i w pewne doświadczenia ,nie da się tego opisać, słownictwo jest ubogie,
zawężone i posługując się nim ,a słowo należy do umysłu (to jest najgorsze), będziemy krążyć wokół
tego samego nie umiejąc drugiemu powiedzieć, na przykład , co to jest stan kochania, wybaczania,
pogody ducha itd. Trzeba być w tych poziomach. Każdy z nas inaczej , w zależności od tego na jakim
poziomie postrzega rzeczywistość, siebie, związki z drugim człowiekiem i ze światem. Niemniej
medytacjo-modlitwa jest jedyną rzeczą, dzięki której możemy się zsynchronizować w sobie,
z Całością.
Skąd wiesz, gdzie i jak się wznosisz, skoro interpretujesz wszystko umysłem i przeżywasz emocjami
a tego się nie da pozbyć, bo jesteśmy duszą. Cały czas przeżywamy wszystko emocjami, myślami
i specyficznymi stanami energetycznymi. Medytacja to nie OOB, ani cokolwiek nam znanego do tej
pory, choćby tak samo wyglądało. Medytacja to my a nie cudze wypociny.
Jeśli wchodzisz w coś, co ktoś ci podsuwa i mówi, żebyś robił tak samo, możesz się nie odnaleźć, to
jest naprowadzanie na stany, słowami, których doświadczamy. Większość tego na poziomie nam
znanym jest bardzo podobne, całowanie, jedzenie lodów, doświadczanie tego jest takie samo.
Wszystko to co robimy, to wchodzimy w siebie, poznajemy jacy jesteśmy, jak to funkcjonuje, czyli
nie cudze wypociny, podobne. Ale jak wchodzisz na poziomy wysoko energetyczne i duchowe, tam
można tylko człowiekowi podpowiedzieć jak my się poruszamy, czego według naszych potrzeb
doświadczamy, jakich słów używamy. Jeśli jednak ktoś nie wejdzie w doświadczenie, nie będzie
wiedział co to znaczy, na poziomie duchowym, troska. Na tym poziomie człowiek używa tylko
własnych słów. Powyżej poziomu umysłu zaczynają się problemy, nawet na poziomie psychiki jest
taka różnorodność, że ludzie mają problem z komunikacją.
Ktoś ci może swoimi słowami otworzyć drzwi, ale dalej ty sam musisz, jeśli zechcesz iść. Jeśli
przerabiasz to prawidłowo, to ciągnie cię to. Medytacja nie ma nic wspólnego z biblią ani innymi
pseudo duchowymi tekstami, które się odnoszą do słów rzekomo świętych ludzi choć ich
wskazówek nie postrzega. Przy wejściu w modlitwach na poziomy duchowe, Góra pokazuje jak
święte księgi były napisane, to samo robi się dzisiaj, robią to rzekomi pisarze bez własnych
doświadczeń, przemyśleń. Powielamy to, co było. Biblia powstała z przekazów innych ludzi, sami
z siebie nic nie dodawali np. św. Paweł, tylko Mateusz i Jan byli inni (byli ok). Jak my będziemy
cokolwiek robić, to pamiętajmy, by cokolwiek innego traktować jako podpowiedź i nic więcej.
Medytacja to wewnętrzna umiejętność transformowania stanów energetycznych, umiejętność
dana każdemu człowiekowi. To twój własny głos wewnętrzny (nie ma znaczenia czy mówi umysł,
świadomość energetyczna, duchowa itd., gdy tu przychodzą przewodnicy, każde słowo jest
powiązane z jakimś doświadczeniem, bez wejścia w nie nic to nie daje), którym umysł przemawia
do ciebie. To w niej masz niepowtarzalną możliwość zajrzeć w przeszłość i w teraźniejszość bez
balastu niszczącego cię oprogramowania. To tu, w niej uzyskujesz, masz sposobność
przeprogramowania umysłu pod kątem własnych potrzeb. To tu odnajdziesz siebie dawnego
i nowego z dostępnych ci obszarów inkarnacji.
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Na poziomie wysoko energetycznym nawet przestrzeń przestaje istnieć, nie tylko czas, można tam
doświadczać ciekawych rzeczy i po własnym doświadczeniu, to jest najlepsze, bo jak masz wprawę,
będziesz widział, że to są twoje doświadczenia. Można też skorzystać z doświadczeń nadduszy, choć
się ucieleśnionym nie było.
„Tak zwana twarda medytacja, podstawowa praca z umysłem i tak musi być przez każdego
zapoczątkowana. Nie jest ważne czy mamy zablokowane kanały do świata duchowego i nie ma kto
do nas przemawiać i nas prowadzić, my i tak od samego dołu możemy pewną pracę wykonać.
Możemy zrozumieć, że granice nie muszą istnieć, nie musimy bić żony itd., że nasze patrzenie na
świat jest zaprogramowane, ale co się dzieje widzimy po przejściu 4-go progu energetycznego, bo
na tym poziomie nasza gęstość jest inna i widzimy wtedy programy, projektory i całą machinę,
która nas tutaj trzyma. Na takiej umownej przestrzeni funkcjonujemy wg jakichś zasad. Po wyjściu
z tego poza granice, widzisz zupełnie inny świat, w którym ten też ma znaczenie, bo jest jego
częścią.
Poziom medytacji czy modlitwy, bo kanał jest otwarty, jest i tak poziomem dla nas właściwym. W tę
samą medytację wchodząc czy jak będziemy we własną medytację wchodzić, wraz z doskonałością
będziemy sięgać na następny głębszy poziom tych samych wizji.
Medytacja jest po to, by połączyć umysł ze światem energetycznym a modlitwa po to, by
świadomość energetyczną złączyć ze świadomością duchową pomijając moduł interpretacyjny (w
tym wypadku modułem jest jaźń, umysł jest modułem interpretacyjnym dla psychiki, ale to jest
zapis pewnego sposobu funkcjonowania w przestrzeni energetycznej, sztuczny twór, procesor, jaźń
też jest procesorem, natomiast świadomość duchowa jest psychiką dla jaźni), który jest sztucznym
konstruktem stanowiącym z umysłem coś na kształt zastępczej matki, kierująca pracą ludzkich
powłok do czasu obudzenia się istoty ludzkiej na poziomie świadomości Syna Bożego (od 0-16-go).
W świadomości Ducha Całości istnieje z kolei wszystko i mózg, umysł, jaźń i wędrująca świadomość,
więzienie i obszar poza nim a wszystko to jest w sobie tożsame (każdy element musimy
doświadczyć jak i pozwolić im doświadczyć nas), się stanowiące i siebie doświadczające. Natomiast
ludzie wchodząc w medytację (ci na dalekim wschodzie też) tylko doświadczają siebie, czyli
psychika sama się doświadcza, (a więc wyrażenia się we własnych potrzebach, bo potrzeby
i emocje rządzą, aktywizują dziadostwo, które jest w człowieku). Istota ludzka obudzona na tym
poziomie duchowym cieszy się ze wszystkiego, bo we wszystkim widzi piękno, nawet
w zaprzeczeniu sensu życia, jego piękna. Piękne jest nawet życie w więzieniu ograniczeń (wtedy
kiedy Syn Boży schodzi, przekracza tego pastucha, wyłącza wzrok i też się cieszy, bo ma to swoje
uroki, czy całuję jakąś babę czy księżniczkę, doświadczenie jest to samo) jak i doświadczanie jego
ciemnych i jasnych stanów, które są cenione na równi z twórczym uniesieniem duchowych wyżyn,
które już wszystkie warianty Rzeczywistości w sobie unoszą, a więc postrzegają Całość w totalnej
wielowymiarowości. Modlitwa nie jest snem tylko byciem aktywnym w całej swojej istocie.
Medytacja jest snem wtedy, gdy próbuje opisać Całość wszechrzeczy i całość istoty ludzkiej jedynie
z fizyczno-energetycznego poziomu, ale i dla tych właśnie fizyczno-energetycznych poziomów jest
czymś w rodzaju modlitwy. Np. ja znam lód i Eskimos zna lód i będziemy uczyć kogoś jak to jest ze
śniegiem. W zależności od doświadczenia ja będę mówić o poziomie fizyczno-energetycznym,
tamten z wielkim doświadczeniem, poziom fizyczno-energetyczny plus emocje i rozumienie śniegu
(Eskimosi znają 300 odmian śniegu), on ze śniegiem gada, on do tego doświadczenia włączył
poziom duchowy. Ale ten kto będzie słuchał powie, 300 słów, nazw nie będę się uczył, biorę te trzy
słowa, śnieg brudny, śnieg czysty, śniegu nie ma. Powstaje następny głąb, specjalista od śniegu.
Czyli ważne jest, by wejść w osobiste doświadczenia. W modlitwie spisujemy doświadczenia sami
dla siebie, takie jakie są nam potrzebne.
„Prawdziwa medytacja uczy zrywać więzi z niechcianymi, ze szkodzącymi człowiekowi wibracjami,
jak chociażby z destrukcyjnymi elementami przeszłości, choćby to dotyczyło relacji z rodziną,
z kościołem, niewłaściwych planów i marzeń, wątpliwych wizji i nieciekawych dokonań, które
stanowią, co prawda, część naszej doświadczeniowej historii ale tej niechlubnej i nas
ograniczającej. Bez zerwania lub zmodyfikowania takich szkodliwych relacji możliwie jest
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wyłączenie ukrytych zależności (czyli oprogramowania się). Odcięcie narośli umożliwia
przeniesienie się do przyszłości i zakotwiczenie w niej umysłu, który zaczyna wtedy budować swoje
panowanie w nowych modułach Rzeczywistości, by stopniowo je wzmacniając, je przejąć i samemu
w nich ożyć, już z ich poziomu chroniąc ucieleśnioną duszę. Ten kto nauczy się eksportować umysł
w przyszłość przy otwartym sercu, ten stanie się Człowiekiem Nowych Czasów.”
Pod koniec życia stare kobiety koczują koło kościoła, bo czas dobiega końca i one wierzą, że jak
w kościele umrą to zostaną zbawione.
Medytacja likwiduje zatrucie energetyczne.
Dzieci są czyste, ale rodzice uczą, że ten jest niedobry, bo…., tamten itd., to są nasze rybki. Ale
potem przychodzą czarne ryby zatrucia, nie nasze wizje do głowy wpadają, nie nasze
doświadczenia, bo tatuś powie czego nie należy robić, bo to jest brzydkie ale nie wiadomo czemu.
Dziecko pyta co to jest Jezus i czemu, jeśli to jest Bóg, wisi na krzyżu. Powiesił Go Rzymianin, to
może on jest Bogiem, bo pokonał Jezusa. Nie, Jezus to jest Bóg i koniec (ojciec tak tłumaczy
dziecku). Na te czarne rybki zatrucia wpływają różne, niskie wibracje, karmiące wszelkie nisko
wibracyjne pomysły i przeżycia. Wystarczy włączyć niską wibrację, by sterować naszym myśleniem,
by jakość myślenia, emocji się pogorszyła, a więc nasza postawa, postrzeganie świata i odniesienie
do świata i wszystkiego. Niska wibracja, ona nie musi mieć żadnego charakteru, potrafi pogorszyć
jakość myśli, uczuć i wewnętrznych obrazów. Tu średnio myśli i emocje należą do nas w 30%, choć
pracujemy nad sobą, 70% nie jest nasze, zatrucie 90%, czyli nawet własne są nieźle zatrute.
„Gdy oczyścisz umysł ze śmieci ujrzysz świat takim jaki jest, a wówczas nie będziesz miał wyboru
i jak każdy rycerz światłości chwycisz za broń, by walczyć w obronie uciskanych i zabijanych braci.
Ten kto mówi, że medytuje a o innych się nie stara i o nich nie walczy, ten jest tylko błaznem na
arenie tego świata i po śmierci żadne wspomnienie o nim nie zostanie. Medytacja synchronizuje
wewnętrzne powłoki między sobą czyniąc jednostkę zdrową, silną, odpowiedzialną i potrafiącą się
już jednoczyć z Całością. Medytacja zawsze działa. Tu nic zrozumieć nie trzeba, wystarczy tylko
chcieć (na naszym poziomie chcenie, na wyższym intencje, ty jesteś falą, która to coś niesie), by
elementy twojej istoty zyskały prawo do samostanowienia.” To trzeba przerobić, rozmawiać z każdą
swoją powłoką, telewizorem itd. nie będzie komunikacji, nie jesteś pełny. Jak czegoś w domu nie
kochasz, nie szanujesz, masz problem ze sobą, bo wykorzystujesz to do tego, by nie było w tobie
harmonii. Starzy ludzie wiedzą, gromadzą to, nie wyrzucają.
„Dając im wolność (tym różnym cząstkom) dajesz im siłę, która przecież i w nas wzrasta. Pojmijmy
w końcu to, że będąc, wszystko możemy. Więcej, chciejmy, by wszystko stało się wszystkim a nie
częściowym lub odbitym w lustrze.”
Innych postrzegamy poprzez pryzmat tego, kim jesteśmy, lustro.
Eksportowanie siebie w przyszłość jest jednocześnie ustawianiem egzystencji pod siebie. Nie
mówimy tu o życiu przeszłością, mówimy tu o umieszczeniu siebie tam, tego siebie nieznanego,
potężnego, energetycznego, który będzie przyszłość pod nas już ustawiał.
Pod nas ,bo my sami to tam, tylko w innym ujęciu, robimy.
Eksportowanie siebie w przyszłość jako forma aktywizacji życia w kolejnych płaszczyznach ma dwa
cele, pierwszy, odbudowę lub przebudowę siebie pod kątem człowieczeństwa i wzmocnienie
wewnętrznej energetyki, czyli podniesienie wewnętrznej harmonii. Drugi, pilotowanie celów,
ścieżek losu poprzez nadanie im wzorca samostwarzania, taka hodowla kaczuszek, gdzie wystarcza
zadbać o pożywienie dla nich, by już same pięły się ku dorosłości. W naszym przypadku owym
pokarmem jest zasilanie celów światłem wynikającym z mocy energetycznej eksportowanych
w przyszłość powłok, które uciekając spod destrukcyjnego wpływu przeszłości zaczynają podlegać
nowemu, opartemu na wyższych wibracjach prawu, które pomijając czas i przestrzeń buduje Nowy
Dom automatycznie stary strącając w zapomnienie. W ten sposób łatwo zastąpić zamordystyczny
Watykan Jezusową Świątynią Serca, a systemowych oprawców, duchowymi sprzymierzeńcami
i świetlaną rodziną.”
Ważną rzeczą jest pozostawanie z ludźmi podobnymi nam. Praca, rodzina, znajomi, trzeba się
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obracać w kręgu takich samych ludzi tak, że kiedy słabniesz, oni cię będą podnosili. Jak pracujesz
nad sobą twoja wibracja jest tak wyższa, że ty, jak dobrze nie będziesz nad sobą pracował i nie
zbudujesz jaja energetycznego a potem nie zbudujesz i nie odkryjesz Domu Swego, to oni będą cię
ściągać w dół. Przychodząc do domu będziesz się wkurzał i oni też, w końcu powiedzą synu skończ
z medytacjami, bo nie wyrabiamy a ty powiesz, tak mamo, tato kończę, bo was stracę. Widzę, że
muszę kraść i przeklinać jak wy.
Cyfry są symbolem grafiki. Każdy z nas może ujrzeć po drugiej stronie swój znak mocy. Jeśli
uda się nam go ujrzeć, odkryć, to dobrze ale można też ujrzeć cyfry, które nie są z tej cywilizacji.
W tej cywilizacji nie przerabialiśmy tego tematu tylko w innych, tam posługiwano się cyfrą ale cyfra
była budowlą architektoniczną. To w naszym DNA jest wkodowane, my nie czujemy tego
mechanizmu, który w nas się uruchamia niemniej, jeśli ufasz sobie a cyfry swoje odnajdziesz
i rozciągniesz poza horyzontem zdarzeń, z o wiele większą mocą wszystko się zdarza, nawet jeszcze
nie zdarzywszy przemawia do ciebie. To do przerobienia w medytacji, przyjrzeć się temu na
spokojnie. Umysł przeskakuje po temacie, bo niczego nie potrzebuje i tak rządzi człowiekiem.
Natomiast świadomość będzie to chciała ujrzeć zawsze w doświadczeniu.
„Znajdź swoje cyfry na horyzoncie zdarzeń, który znajduje się na przejściu między teraźniejszością
a przyszłością a na stałe zwiążesz swoje cząstki jak i cząstki swojego pozawnętrza z magią białych
znaków (ludzie popularnie mówią o złotych runach), które i Jezusa prowadziły ku zwycięstwu. Ilość
cyfr nie przekracza 6-8. Jeśli zostaną poprawnie ujrzane w umyśle, w sercu i w matrycy, wówczas
wibracja na stałe wzrośnie. Niepełny ich pakiet znajdujecie w Dziupli a pełny w Domu Swym.”
„Umysł sam uznaje, co jest prawdą a co nie ( i to jest problem, umysł to co wie to wie i nic do niego
nie dociera). Wszystko spostrzegane, jednak traktuje jako prawdziwe i istniejące, nawet grę
pozorów czy totalną iluzję, np. słowo o czymś uznaje za autentyczne objawienie tylko dlatego, że
samo słowo, które jest rzeczą prawdziwą wystarczy mu do tego, by za prawdziwe uznać to, co ono
niesie czyli np. kłamstwo. Dla umysłu samo słowo i obraz są prawdą a niekoniecznie to co sobą
wyrażają.
Świadomość wyraźnie odróżnia prawdę od iluzji (medytując z umysłem idziesz powoli w kierunku
świadomości, jak się te dwa elementy złączą , umysł i świadomość, to świadomość energetyczna
jest na stałe włączona) jak i to, co człowiekowi sprzyja od tego co go zarobaczywia. Tu prawdą jest
treść obrazu i słowa a nie słowo lub obraz. Czy namalowanie upadającego Adama rzeczywiście
oznacza, iż tak się stało? (wygonienie z Raju to chore wizje, to mógł wymyślić tylko szatan).
W żadnym przypadku.” Kiedy będziemy budzić świadomość, będziemy wiedzieć co jest prawdą a co
nie. Rzecz w tym, że istnieje kilka poziomów prawdy, ludzka, duchowa i boska. Dlatego medytując,
modląc się postrzegamy Rzeczywistość z wielu poziomów jednocześnie. W zależności od intencji
możemy bardzo szybko się wznieść, jak i cały czas na niskim poziomie to przerabiać, bo takie
potrzeby nami kierują. Jak potrzebą jest uzdrawianie, bycie podziwianym itd., to na tym poziomie
zostaniesz ale jak wskoczysz na wyższy poziom i chcesz, żeby świat zmienić, żeby się ludzieobudzili, żeby ponaprawiać DNA i wszystko inne, to możesz mieć zamek i ładnie uzdrawiać ale to
jest przy okazji. Niby to tak samo wygląda ale ma inne podteksty. Jednakże obie formy odnalezienia
się są poprawne, bo tak jest. To są dwie poprawne Rzeczywistości a my w nich tkwimy.
Wejdziemy teraz w modlitwie w wewnętrzną integrację.
Modlitwa- medytacja Eksportowanie siebie w przyszłość ( skrót)
Ten czas może być też wykorzystany na to , by coś innego w sobie przerobić jeśli akurat coś się
w nas otworzyło i nań przewodnicy zechcą wykorzystać ten czas i to miejsce, by wprowadzić nas
w doświadczenie na tę chwilę nam potrzebniejsze.
Zbyszkowi (z tego stanu) nie chciało się wracać w tę Rzeczywistość, poczuł się lekki, bez
zobowiązań, wyzbyty z energii, uczuć itd. Nie był z nich wyprany, ale to było tak łagodne, tylko od
niego zależne i zdał sobie sprawę z tego, jak ogromne ciśnienie energetyczne zostało sztucznie
utworzone na tej Planecie. Ciśnienie energetyczne w samej strefie jest tak ogromne, iż my, by się
mu przeciwstawić, musimy non stop żyć intensywnymi emocjami, myśleniem czy przerabianiem
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różnych w nas rzeczy. Nawet organy spalają się, są w napięciu jeśli harmonię się w nich wprowadza,
bo ciśnienie z zewnątrz stara się je zdominować.
Dlatego bez energetycznego jaja, bez stworzenia Domu Swego ewolucja, wzrastanie jest
praktycznie niemożliwe. Wszystko wokół, telewizor, ściany itd. trzeba kochać, aby pozyskać je,
pozyskać do sprawy dla siebie, by zabezpieczało nam właściwą wibrację. Trzeba mieć stworzone
własne środowisko.
Gdy Zbyszek popatrzył (z przyszłości) na siebie w przeszłości, zobaczył siebie skazanego jakby na
wieczne potępienie, nawet nie wiedząc, że jest imadłem energetycznym ściskany.
Zdał sobie sprawę z tego, jakie niewielkie szanse na przetrwanie, na normalność mają ludzie,
u których w przestrzeni dodatkowo zakłada się nawiedzenia, spotykają się w pracy, w rodzinie
z gejzerami niskiej wibracji o wielkim ciśnieniu. To rozumie się będąc w opętaniu lub z opętanym
rozmawiając, nie ma wtedy kontroli myśli, ciśnienie ogromne i on pada. Wtedy siła, która nim
rządzi, przejmuje nad nim kontrolę.
Po wejściu w przyszłość nic nie trzeba robić, bo nie trzeba. Tam tworzymy to, czego tu jeszcze nie
ma, z niczym się nie ścieramy. Zaczniemy tworzyć tylko piękno, dla siebie tego, który za ileś lat
dotrze tu. Tu jest się wśród istot, które współtworzą, współodczuwają, współkreują, które są i to
wystarcza.
Gdy się tam znajdziemy nic nie staje na przeszkodzie byśmy mogli wyreżyserować swoją przyszłość,
zostawić kotwy, by promieniowały cały czas w dół. Tu nas nie dosięgnie ciemność. Jak coś tu
ujrzymy i zdołamy zaplanować, to te ścieżki losu wysoką zaradnością się cechują.
Mamy się teraz znaleźć w takim miejscu świata, gdzie się jest bezpiecznym, gdzie nic nie zagraża,
gdzie będziemy szczęśliwi, może być góra, księżyc itd., jest nam tu dobrze, a w tym znajdźmy
miejsce, by się położyć czy usiąść, fotel, hamak itd. W stanie półsnu opuśćmy ciało, popatrzmy na
siebie, jako świadomość, jak na małe dzieciątko, które dla Ojca jest cały czas małe, nieporadne,
chciejmy, by słodko spało. Odwróćmy się spójrzmy przed siebie poza horyzont zdarzeń i wpłyńmy
w krainę przyszłości. Stamtąd, gdy odwraca się głowę i patrzy na miejsce skąd się wyszło, widać
tylko mrok. Tu możemy budować swój własny zamek. Wszystko co będziemy w stanie w tej
przestrzeni ujrzeć, naprawdę stać się może. Wchodzimy w przestrzeń, zapisujemy swoje
doświadczenia.
Koniec
Jak chcemy wzrastać w przestrzeniach duchowych, musimy mieć ułożone też warstwy
energetyczne np. pokochanie, wraca się na sam dół. To samo jest z przepracowaniem umysłu,
z przeprogramowaniem go.
Ciało jest świątynią dla Boga. Każda z naszych powłok, jest ich 12, jak funkcjonuje poprawnie, jak
się nie buntuje, nie chce dominować, przewodzić istocie ludzkiej, tylko zna swoje miejsce
w szeregu, wtedy synchronizuje się z pozostałymi cząstkami. Jeśli tamte to samo robią, a można te
procesy zainicjować, wtedy kanał komunikacyjny i duchowy jest otwarty i przez to najwyższa
Jednostka może zejść, albo to jest Duch, poziom Ducha Całości, można tam się obudzić, albo jest
budzenie się Syna Bożego, wtedy to pięknie funkcjonuje. Gdyby były przeszkody w ciele fizycznym,
to nie ma też pełnego uzdrawiania duchowego, ponieważ wszystkie elementy w tym uczestniczą.
Duch mówi a wszystkie powłoki to wykonują.
Zapiski Zbyszka „Pierwszy raz sam i to niemal natychmiast, wróciłem do zostawionego
w przeszłości Zbyszka (do tej teraźniejszości, która stała się przeszłością). Żal mi się go zrobiło jak
i jego walki o siebie w tym życiu. Nie mogłem go samego zostawić. Musiałem zrobić coś, co
wydatnie pomogłoby mu odnaleźć się w jego ziemskim świecie. Miast tworzyć czy raczej powielać
i wzmacniać zapisane ścieżki losu, postanowiłem wzmocnić jego. Umyśliłem mocą swej przyszłości,
której byłem elementem, sprząc go z nadchodząca przyszłością i to tak trwale, by owa sama
zechciała mu się objawić, towarzyszyć i wspierać.
Podszedłem do śpiącego Zbyszka i obdarzyłem go energetyczną poświatą, po czym na kostkach
stóp, na nadgarstkach i na czole wymalowałem barwne szlaczki, zaś na szyi i piersi rozłożysty
7

medalion. Potem wymalowałem mu na czarno oczy i niczym żywą trumnę ułożyłem na pachnących
drewienkach pozwalając, by dymiąc okadzało go cały czas (leciały tam procesy balsamiczne). Gdy
nasączał się zapachem kadzideł, wyciosałem z kamienia prostą formę i wsunąłem mu do kieszeni.
Potem zacząłem maleć i tracić moc, starzeć się i obserwować jednocześnie jak to, co sam traciłem,
przenikało na zawsze do śpiącego człowieka (jak się starzałem, tak on młodniał, słabłem, on
zyskiwał siłę, to co w przyszłości miałem uruchomić a czym byłem zaczęło marnieć w oczach a w
nim wzrastało). Gdy się weń na dobre wkodowało, ja już byłem daleko od miejsca medytacji,
starzejący się błyskawicznie i szybko słabnący, życie i siły wyciekały ze mnie bardzo szybko.
Umierałem ostatecznie a zarazem z zastygającym na ustach uśmiechem zadowolenia, dziękowałem
Zbyszkowi, memu twórcy za te krótkie chwile życia, które dał mi w ciągu ostatnich kilku miesięcy
(wchodziłem w tę medytację od paru miesięcy). Zrobiłem to o czym marzył, wzmogłem jego moc i
poprawiłem mu ścieżki losu, z nim to wszystko spinając. Wykonałem zadanie a zadaniem sam
byłem. Umierając, niknąc ucieszyłem się, że mój twórca też ową śmierć widzi i, że od serca mi
dziękuje za poświęcenie (twórca-ja dusza). W ostatnim spojrzeniu ujrzałem jak dzięki naszej
wspólnej pracy wiele się w jego życiu zmieni, a ja Zbyszek (już obudzony) rozpaliłem ognisko (to
które ta eksportowana cząstka mnie przygotowała) z kadzidlanego chrustu, w którym moje
eksportowane w przyszłość ciało energetyczne wyparowało przenosząc się do nieba
energetycznego, w którym mieszkają istnienia jakie przysłużyły się człowiekowi. Potem zdjąłem
malunki z ciała, bo były mi już niepotrzebne i usnąłem na powrót w sobie, tym razem wedle
własnego życzenia, chcąc ujrzeć kolejną cząstkę maszynerii, jaka utrzymuje zręcznie życie
w wielowymiarowej Rzeczywistości, która wydała mi się jeszcze bardziej tajemniczą, niż do tej pory.
No i kolejny raz stworzyłem istnienie (to co my robimy), dałem czemuś życie, co mi się za ten akt
sowicie odpłaciło. Spojrzałem ku górze i choć nic nie zobaczyłem, odczułem obecność Tego, co
i mnie do życia powołał (znalazłem się na poziomie duszy, zrozumiałem, iż sam też do jakiegoś
zadania zostałem stworzony). Zapytałem samego siebie, czy i ja zasłużę kiedyś na to, by on
podziękował mi za moją pracę. Przecież wyposażył mnie w umiejętność wprowadzania zmian.” Tak
samo jak to istnienie powołane w medytacji, eksportowanie siebie w przyszłość, jak zrobi to co
trzeba, ono ginie, zadanie zostało wykonane. Programy, klątwy itd., które my łamiemy mimo
wszystko żyją. One wrócą do stwórcy albo zasilą sieć nisko wibracyjną. W technice załamania, gdy
my totalnie umieramy, bo się rzucamy z 10-go piętra, one wykonują zadanie i się rozpadają. To
samo jest z istnieniem i z nami. Jak wykonujemy zadanie, jest po nas, to spotyka duszę. Jeśli
natomiast dusza zaczyna wyznawać wartości duchowe, z Duchem się jednoczy, to jedyny dla niej
ratunek, łączymy się z jednostką nadrzędną. W ciele fizycznym i eterycznym zaszły poważne zmiany,
jest tam też mowa o wstrzymaniu procesu starzenia i innych. Promotorem była naddusza i poziom
ósmy, czyli typowy świat energetyczny, który podpowiedział, że potrafimy tworzyć programy,
istnienia, które nie tylko wesprą nas w przestrzeni energetycznej, a tam czas i przestrzeń nie
istnieją, tylko istnieje wzmocnienie i sceny, więc możemy tutaj sobie pomóc, nawet nie wiedząc jak.
Nasze jednostki wyższe, energetyczne są znacznie zdolniejsze i tworząc coś, to jest tworzenie
w formie stwarzania, więc jednocześnie uruchamiamy kanał sprawczy na wysokim poziomie. To co
się czytało o tworzeniu np. skubów jest też prawdą, a to tu jest ku pomocy nam. Ludzie źli tworzą
kopie energetyczne, wzorce, inne dziadostwa, to uderza w ludzi, tak działa woodoo. U nas to jest
białe na pożytek nasz.
Maszyneria mówi o tym, że ona kieruje życiem. To, że potrafimy się poruszać, że słońce
świeci, że w ogóle cokolwiek drga, jej zawdzięczamy. Jak chcemy porządnie uzdrawiać, bez
maszynerii nic się nie zrobi.
Uzdrawiane duchowe nie korzysta z Maszynerii, jest to tylko silne wyświetlanie obrazu, kiedy
z prawa, albo ktoś z Góry uruchamia to z Mroku, czyli Świata Przebudowy, który popularnie
nazywamy Maszynerią.
Ten krok, który zrobił Jezus, Budda jeszcze przed nami.
Przekazy, które otrzymują niektórzy, B.J. będą pomocne kiedyś też dla innych, by przepracować
różne rzeczy.
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Świat energetyczny musi mieć we wszystkim- współ, współ-praca itd., tak też będzie w świetlanej
rodzinie.
„Zdrój Życia ma trzy poziomy oddziaływania, jest mocniejszy od Kręgu Ognia w oddziaływaniu na
ciało fizyczne a słabsze w oddziaływaniu na duszę i pola pozazewnętrzne i pozawnętrzne, na Ducha
nie działa.”
„Komora Odrodzeniowa działa na ciało fizyczne, energetyczne i duchowe, ale korzystać z niej mogą
jedynie ludzie czyści, tacy, których nikczemność w wartości stałej nie przekracza 1%. W Komorze
Odrodzeniowej znajduje się zapis pierwotnego DNA Adama (czyli tam jest to pierwotne, pierwsze),
co oznacza, że regeneracji są poddawane nie tylko ciała, powłoki istoty ludzkiej ale odbudowie
podlega również DNA, co przekłada się na uruchomienie nowego DNA , sprawczego (przy naszych
działaniach jest to bardzo ważne, Adam był w Raju, więc miał dostęp do Maszynerii, co chciał, to
się działo, bo on też mógł uruchamiać Maszynerię), którym moduluje wiele powłok pod kątem
prawdziwego odrodzenia się w pierwszym wzorze. Dzięki temu powstają niebywałe siły ochronne
w przestrzeni fizycznej i energetycznej pozwalające nie tylko na bycie niewrażliwym na wszelkie
formy ataków energetycznych, ale również na usuwanie toksyn z ciała fizycznego, co było
dotychczas niemożliwe. Nowe DNA przejmuje kontrolę nad stara formułą instrukcji wzbogacając ją
o dopasowane do środowiska, nowe ustawienia przez co człowiek staje się zdrowszy, mocniejszy,
inteligentniejszy i dłużej żyjący. Pojawienie się cząstek praenergii ma też tę zaletę, że ich
funkcjonowania nic nie może zaburzyć. Pozostając poza zasięgiem w przestrzeni fizyczno –
energetyczno – duchowej potrafią każdemu prawemu pomóc w sięgnięciu do wewnętrznego
nieba, wewnętrznego lekarza jak i odbudować na stałe Most Tęczowy. Już 17%-we stwierdzenie
obecności praenergii w DNA oznacza 100%-we przedłużenie życia, 20%-we około 130%-we
przedłużenie życia, 40% praenergii to zatrzymanie procesów starzenia się, odmłodzenie, a 100%-wa
obecność praenergii oznacza niezniszczalność (wszystko Komora Odrodzeniowa, ale 1%
nikczemności). Czynnikiem decydującym o spotęgowaniu integracji z praenergią, mówimy
o medytacjach, jest dostęp do źródła życia a właściwie możliwość ładowania się w Komorze
Odrodzeniowej, jak i stopień wyrażania się w prawie duchowym w myśli, słowie i czynie. Jest to
pierwsza w naszej cywilizacji szansa na odbudowę trwałych związków ze światem duchowym jak
i na odwrócenie procesów dezintegracji istoty ludzkiej. Już 12-stu prawych, regenerujących się na
poziomie 12-tym (mówimy o całości istoty lub syno-bożowskim) wystarczy do zmiany przyszłości
tego świata (takich, którzy wprowadzają cały czas zmiany też w polach biologicznych). Mogą oni
w postaci aktywnych promieni zawrzeć się w jednym człowieku czyli Synu Bożym, w 12 ludziach,
spoglądających na świat oczami PraOjca (czyli jeden Syn Boży ale mogący się przejawić w 12-stu
ludziach fizycznych) lub w setce ludzi siedzących w Grocie Lodowej, 2000 obudzonych w Duchu,
a więc istot schodzących, też jest w stanie unieść ciężar zmian wyprowadzających nas z niewoli.”
Kolejny przekaz:
„W świecie fizycznym istnieje jedna wersja funkcjonowania ciała fizycznego. W świecie
energetycznym istnieją aż 4 wersje, 4 postacie ciała energetycznego czyli duszy. Zaś nie istnieje
jakakolwiek oddzielna, funkcjonująca poza Całością wersja ciała duchowego, ono zawsze wyraża
sobą wolę Całości rozumiejąc jej przewodnią doskonałość i z niej obficie korzystając jak i z pełną
satysfakcją przeżyć wyciskając w Całości indywidualny wzór.
Tu mamy cztery zapisy dusz:
- nieistniejący, podniewolniczy, nie mający wpływu na funkcjonowanie świata (a łazi, rządzi, pluje
i wszystko wie)
- biorcy, biorą z życia co mogą w zamian otrzymując ochłapy, sądząc, że to dary
- kreatorzy, zmieniający, przekształcający tę Rzeczywistość pod kątem praw istot żyjących
w nich świadomie, do nich zaliczamy elitę ludzką i elitę UFO
- programujący (o to nam chodzi), niewidzialne istoty energetyczne, które niczym wirusy i bakterie
ustawiają energetyczne cząstki istoty ludzkiej pod siebie. To prawdziwi twórcy systemu jak
i autentyczni właściciele pozyskanych w ten sposób dusz.
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Oni wpływają na cząstki energetyczne, nie tylko całkiem na powłoki, to tak jakby mieli
władanie nad cząstkami, od strony Maszynerii, wtedy mogą od razu wpływać na myśli i emocje.
„Nieistniejący i programujący nie są w stanie się przeistoczyć bez zmiany wzorców wtórnych, co bez
ingerencji Opatrzności nie jest możliwe. 30% biorców i 100% kreatorów może w pełni pojąć swoją
rolę w łańcuchu pokarmowym i podjąć walkę o wewnętrzne wyzwolenie a potem tak przekształcać
system, by poprzez zmianę środowiska energetycznego i procesów rozwojowych, umożliwić
powstanie nieistniejącym z kolan, przynajmniej przejść z formy czarnej małpy do pozycji białej
małpy (pokazują wielkiego, ciężkiego stwora, nie chodzi o obrażanie), która powielając nowe
schematy zachowań, przynajmniej nie doprowadzi swym wkodowanym naśladownictwem do
własnej, pośmiertnej degradacji.
1. Nieistniejący to 96,3% populacji, to jest zabity, w chwili urodzenia
- mlaskający 2,5% populacji, używa słów i przeżuwa ale nic z tego nie pojmuje ani nie
rozumie (nie wie co gada)
- zastanawiający się to 1% (nad wszystkim ale nic nie mogący, pełne zamatrycowanie)
2. Biorca
- zwyczajny to 0,4% populacji, wypasiony egoizm i systemowa samowiedza
- refleksyjny 0.5%, egoista ale potrafiący dostrzec niuanse między prawdą a obłudą
3. Kreatorzy 0,2% populacji, bezwolna machina wykonawcza, rządzona przez wkodowane potrzeby
4. Programujący
- programista, programujący pola wstępne umożliwiające zmienny ruch energii, bez możliwości
stałych przekształceń Rzeczywistości 0,02% populacji
- dozorcy, jest ich ok. 200 000, to jest programujący – dozorujący, jak wyżej, plus prawo do
wydawania dyspozycji programującym pola wstępne (majster)
- programator, jest ich tylko sześciu (6 osób i wszyscy do paru dni wstecz byli po stronie
ciemności), to istota tworząca dwie Rzeczywistości wedle własnej, nie przymuszonej woli. To
samodzielna bojowa jednostka, która choć może, niemal zawsze wyraża sobą prawo, w którym
została stworzona.
Wartości procentowe są nieco zmienne a ich zsumowanie podpowiada, że część ludzi funkcjonuje
w czasie przemiany, w obu pasmach energetycznych, egzystencjalnych (w zależności od tego jak są
ruchy, część tam przechodzi, część tu, to jest płynne). Jest 6 miejsc na kuli ziemskiej, gdzie światło
tworzy swoje odwody, są to punkty początku i końca ludzkich idei w prawie. Wszystkie istnieją i są
fizyczne, lecz jest to fizyczność punktowa, która tworzy hologram aż 16-sto wymiarowy. Dwa z nich
znajdują się w centrum obu biegunów Ziemi, trzeci w Norymberdze na szczycie jednej z katedr,
czwarty został przechwycony i znajduje się ukryty 76 metrów pod powierzchnią ziemi w Watykanie,
piąty uruchamia boskie DNA w każdym budzącym się Synu Bożym lub aktywizuje Chrystusa
w każdym wzrastającym i nie można go usunąć, gdyż jest podstawą życia jednostki ludzkiej (dlatego
nie podamy, jak by się go usunęło, człowiek przestaje żyć). Szósty jest żywy i nie określony, choć na
pozór jest dookreślony i imienny, zawsze żyje jeden człowiek, który go nosi, przenosi. Wszystkie one
tworzą wspólny hologram będący Żywą Świątynią tego świata, która sama wybiera sobie
wyznawców. W tej chwili żyje dwoje ludzi, którzy przekraczają jej progi, choć tylko jeden o tym wie.
Do dwóch lat w jej podwoje zawita kolejnych 80-ciu i rozpoczną się zmiany, które swoim zasięgiem
obejmą galaktykę, tworząc z waszej rasy wiecznych podróżników i inkarnujących się rycerzy
światłości.”
Pokazali rozmach tego co tu pójdzie, to będzie początek wszystkiego. W przepowiedniach
mówili, że Ziemia zostanie kiedyś opuszczona a ludzkość się rozmnoży jak mrówki.
„Miasto Oriin wraz ze Świątynią Serca, Czarnym i Białym Zamkiem należą do Żywej Świątyni (26-go
o 11.00 czwarty punkt, Jezus zszedł z krzyża, to tak się nazywa) czyli czwarty punkt początku i końca
został za sprawą uświęconego odzyskany co, przy okazji, przyczyni się do upadku watykańskiego
kościoła śmierci. Rozpoczął się jednocześnie proces odradzania świątyni ludzkiego serca i powrót
Synów Bożych na Ziemię. Będzie ich sześciu i sześć zwycięstw zaprowadzi was ku Bogu. Zniknie
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pieniądz, formy oddzielenia, jedną mową zacznie się posługiwać wasz ród, a co niewidzialne, stanie
się dla was czytelne i usłużne.”
„Boże Zastępy, siedem poziomów wsparcia, trzy poziomy stałe (częściowo totalnej ingerencji)
i punkt Zero.
Ingerencja zmieniająca podstawę istnienia, np. funkcjonowanie świata i energetycznego lub
fizycznych i energetycznych powłok, jego elementów. Wsparcie, oddziela to wszystko co wyrosło
i znajduje się w Archaniele Gabrielu. Pierwszy poziom Anioł – Pocieszyciel, drugi poziom Anioł
Brzasku, to spokojne wyciszenie, trzeci, Anioł Wewnętrzny Lekarz, czwarty, Anioł Dnia, piąty
poziom Anioł Nadziei czyli wstępnej kreacji, szósty poziom Anioł Twórczego Uniesienia, tu na
dłuższy czas pozostaje się w wibracji świata duchowego, np. w czasie weny czy stałego dążenia do
zmian określonych czystymi intencjami, siódmy poziom Anioł Nocy czyli wstępnego zwycięstwa.
Ingerencja, tą Siłą jest Archanioł Michał (chwilowy zakaz mówienia). Punkt Zero czyli Oko
Opatrzności należy wyłącznie do Pana Bożych Zastępów i jest jedynie ucieleśnionemu Synowi
Bożemu wypożyczane na czas przebudowy.”
„Mózg przetwarza informacje węzłowo, czyli gromadzi katalogi a między katalogami uruchamia
komunikacyjne drogi umożliwiające przepływ informacji między tymi katalogami. To zajmuje czas
i jest uzależnione od przestrzeni. Umysł jest genialniejszym rozwiązaniem, które dla potrzeb
człowieka tak formuje katalogi i otwartość tras komunikacyjnych, na których odbywa się przepływ
informacji, by jak najlepiej służyło to zaprogramowanemu w przestrzeni energetycznej
funkcjonowaniu człowieka na poziomie fizycznym i na poziomach podstawowych potrzeb czyli
w obszarze społeczno – systemowych uwarunkowań. Umysł jest sztucznym tworem, czymś
w rodzaju oleju łączącego mózg z gęstym środowiskiem energetycznym, który jest eterem, taką
zawiesiną energetycznych atomów, które są jednocześnie budowlą komórek mózgowych jak i ich
energetycznymi kopiami oddziałującymi na psychikę, czyli na myśli i emocje. Bez tej zawiesiny
wpływ myśli i emocji na mózg i odwrotnie, byłby niemożliwy. Gdy między duszą, czyli myślami
i emocjami, a umysłem dochodzi do samoutrzymującej się wewnętrznej synchronizacji, ruch na
szlakach komunikacyjnych między katalogami spada do zera w odniesieniu do wszystkich kwestii
życiowych, poza tzw. biologią fizyczną i energetyczną (im mniej myślisz tym więcej wiesz).
Jednocześnie wydolność mózgu wzrasta z 13-15% do 21% a inteligencja do 170-180IQ. Gdy
harmonia całego fizyczno – energetycznego układu osiąga wartość 120% pierwszy raz włącza się
świadomość podnosząc wykorzystanie mózgu do 30% a umysłu z 10% do 25%, inteligencję do
190-200IQ.
I to jest pierwszy, najważniejszy w budzeniu się świadomości Syna Bożego na poziomie fizyczno –
energetycznym krok, czyli na poziomie człowieka karmicznego. Szara strefa i zniszczone DNA,
system fizyczny i oprogramowanie uniemożliwiają tworzenie świata, w którym można masowo
osiągnąć wyższy poziom świadomości. Do tego są zdolne jedynie jednostki lub małe grupy ludzkie,
które stale zasilają swoich członków określoną wibracją.
Ale gdy dana grupa zawrze swój potencjał w obrębie samej siebie i zastosuje zapory
uniemożliwiające rozerwanie jej wewnętrznego łańcucha energetycznego, wtedy staje się z wolna
tworem mogącym bez problemu podnieść swój potencjał, a więc i potencjał swoich członków
nawet siedmiokrotnie (iluminaci to robią, są w tamtym prawie ale wykorzystują rytuały czyli
metody energetyczne). Średnie wykorzystanie mózgu potrafi sięgnąć w chwilach obliczeniowych,
nawet do 50%, umysłu 50%, rozbudzenie zaś świadomości energetycznej, a więc jasnowidzenia,
jasnosłyszenia, samouzdrawiania itd., sięgnąć też 50%. Standardowa wartość IQ to 220. Tu w
ramach grupy wchodzą stany, stany energetycznej wdzięczności za współistnienie (a to są już
pasma duchowe), dzięki czemu po raz pierwszy włącza się kolejny, nadrzędny w stosunku do
umysłu, twór zwany jaźnią.
W ten sposób rozpoczyna się autentyczna podróż w obszary duchowe. Największą zaletą wejścia
w wyższe wibracje nie jest, wbrew pozorom, wzrost inteligencji czy jedności w grupie, ale wejścia
czystego DNA duchowego w obszary energetyczne i fizyczne, co nie tylko znacznie zwiększa długość
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życia fizycznego i wpływa na przestrzeń energetyczną, a więc i na zachowania ludzkie, ale i pozwala
znacznie podnieść wysokość progu samostwarzania, co znacząco wpływa na tworzenie nowego
obrazu świata pod kątem dążeń tak mocnej grupy.
Mówimy o wspólnocie nowego człowieka, który wyrazi sobą, a więc w myśli, słowie i czynie, nowy
wymiar postrzegania zastanej Rzeczywistości jak i kształtującej się na ich podstawie ogólnej
przyszłości.
Nadto przeobrażenia dotyczą nie tylko sfery społecznej i politycznej, ale także osobistej
poszczególnych członków nowej rodziny, jak i ich ciał, których żywotność na tym poziomie będzie
już oscylować w granicach 180- 200 lat, dając im nie tylko zadowolenie z wyższej jakości życia ale
i czas potrzebny na wypracowanie globalnych i środowiskowych zmian przestrzeni, stosownie do
wyższego poziomu postrzegania wzajemnych interakcji z tą przestrzenią (pełna komunikacja). W tak
prosty sposób może powstać grupa nie tylko nadzwyczajnie integrująca członków społeczeństwa
przyszłości ale i rosnąca we wpływy suborganizacja, która siłą wspólnego potencjału może
w nowatorski sposób przejąć kontrolę nad reszta społeczeństwa. By tak się stało grupa musi
sięgnąć po mądrość własną i własny potencjał jak i po potencjał i mądrość leżące po drugiej stronie
Rzeczywistości, a potem przebudować zastane struktury w myśl prawa współwłasności
i współtworzenia, współodczuwania i współistnienia, w których nie ma miejsca na własność
prywatną, prócz osobistej, oraz na jakiekolwiek formy oddzielenia, które pozwalają
zamordystycznym organizacjom takimi, pozbawionymi wsparcia, jednostkami rządzić do woli.
Takiego przewrotu można dokonać bez wystrzelenia jednego naboju, o ile próg samostwarzania
przekroczy wartość 83% w przypadku Polski. Siły utrzymujące w naszym kraju machinę zła
funkcjonują na poziomie 30% wartości progu samostwarzania. Niby niewiele ale też i dużo mniej
siły potrzeba do utrzymania już stworzonej anarchii. Rząd polski nie jest tu głównym wyrazicielem
mocy zła ze swoim 30%-wym zaangażowaniem oraz 20%-wym udziale kościoła i tak jest ledwie
niewolnikiem w szponach iluminatów i ciemności, które za was rozdają karty sposobiąc was do roli
niewolników. Przeciwstawić się im może 2000 obudzonych na poziomie 8-mym, których siła
oddziaływania stale wzmacniana przez grupową solidarność, z wolna doprowadzić może do
wykształcenia się nowych mechanizmów społecznych, gospodarczych i osobistych. Przy czym
należy dodać, że nic ze starego modelu nie zostanie utracone a wręcz przeciwnie, zostanie przejęte
jako wspólna wartość narodowa. Dotyczy to w równej mierze kościelnej, gospodarczej jak
i państwowej infrastruktury, lecz by tak się stało, część z nas musi rozpocząć podróż w głąb siebie
(stąd wejście znów do medytacji). To w was, nie na Ziemi, istnieje Świątynia Serca i Biały Zamek,
które zawierają całą wiedzę o tym jak zmienić rzeczywistość społeczną bez odtrącania jej członków.
I nadejdą czasy, gdy to harmonia jedności a nie siła nienawiści będzie tworzyć obraz tej planety
zgodnie z wolą naszą, waszą i tego, który niebawem zejdzie, by wcielić w życie wszystkie
przygotowane projekty zmian. Objawi się on poprzez człowieka, który wyrazi sobą najszczersze
pragnienia przywrócenia Królestwa Niebieskiego na Ziemi.”
Kolejny przekaz…
„U człowieka normalnego przeważają świadome sny, kreacje, które z mocy twórczej
czerpią sprawczy algorytm. Dlatego to, co śnią staje się rzeczywistością bez względu na
obowiązujące zaprogramowanych ludzi schematy. Sprawdź wykorzystanie potencjału twórczego
a pojmiesz, jakim przekleństwem są organizacje utrzymujące oprogramowanie mas, choć ich
przywódcy owym, głoszonym przez siebie prawom podlegać nie zamierzają. Nosząc rytualne
odtrutki, będąc wspierani siłą wolnej grupy, tworzą chorą Rzeczywistość, która tylko im nadaje
przywileje. Rodzina świetlana musi tak potężne światło duchowe uruchomić, by chronić nim przed
energetyczną ciemnością każdego współplemieńca. W ten sposób utrzyma swoją i ich społeczną
ewolucję dając wpływ na wygląd doczesności jak i na wybór swej roli po śmierci ciała fizycznego.
Każdy wolny człowiek, jak i każdy filar świetlanej rodziny musi być wyjątkowy, niepowtarzalny
i określony. Inaczej byłaby to kolejna farsa, kolejna odsłona reżyserskiej inscenizacji samego
szatana.”
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My żyjemy, chodzimy do pracy, mamy rodziny itd., czyli myślą i swoją energetyką cały czas
łączymy się z innymi. Jeśli powstanie grupa wspaniałych ludzi, to oni będą ze sobą przebywać,
razem tworzyć. Wtedy będziemy się obracać w tej samej grupie ludzi i w pracy, i w domu, itd. Nie
będzie spadku formy, więc o kimkolwiek pomyślisz i potencjalny ładunek, który poprzez
poszczególnych członków będzie wyrażał znaczą siłę grupy, wpływa w ciebie, unosi.
Krąg Ognia „Tu następuje rozbicie cząstek ludzkiej istoty na elementy, a potem ich składanie
z automatycznym wymazywaniem destrukcyjnych spoin, które je po swojemu zlepiały tworząc
z nich i w nich nowy porządek rzeczy. Jest aż 5-6 poziomów, na których owe procesy zachodzą.
Na pierwszym poziomie odbywa się czyszczenie istoty ludzkiej z sił bezpośrednio na nią, jako
całość, oddziaływujących, czego klasycznym przykładem są opętania i nawiedzenia.
Na drugim poziomie likwidowane są wszelkie formy energetycznych osaczeń, w tym usuwanie
klątw, chorób, nacieków itd., a więc trucizn i destruktorów niszczących i pogarszających działanie
części istoty ludzkiej. Tu ingerujemy w poszczególne organy jak i czyścimy obszar myśli i emocji.
Na trzecim poziomie czyszczenie jest bardziej dogłębne, a więc i precyzyjniejsze, przy czym
rozszerza się na pewien obszar przeszłości i przyszłości co pozwala niwelować ustalone w minionym
czasie destruktory, a więc i te występujące w ludziach wam nieprzychylnych, jak i korygować,
w pewnym zakresie, ścieżki losu, na których ustalono ograniczające waszą kreację punkty węzłowe.
Na czwartym planie trwa już przebudowa duszy, czyli psychiki i jej pół wewnętrznych
i pozawnętrznych, jak i naprawa ciała fizycznego poprzez pewna modyfikację DNA.
Na piątym poziomie odtwarzanie związków ze światem duchowym.
Szósty poziom to inicjowanie procesów odbudowujących historię zrodzenia Syna Bożego wraz
z implikacjami z tego wynikającymi.
Twarda medytacja potrafi przekształcać powłoki na 4-tym poziomie wewnętrznej integracji. Krąg
Ognia nawet na 6-stym, o ile człowiek jest już do tego przygotowany.
Zaś modlitwa dorzuca do tego wszystkiego procesy zejściowe, co oznacza, iż nie tylko integruje
istotę ludzką z Całością, ale i po jej fizyczno energetycznym i duchowym odnalezieniu się, daje jej
możliwość aktywnego odwzorowania nowych czy też utraconych wzorców, w następnych jej
powłokach, co nazywamy zejściem w przypadku pełnej integracji ze światem duchowym lub
zstąpieniem w przypadku ścieżek Syna Bożego. Nie mniej, we wszystkich tych procesach mamy do
czynienia z budzeniem się Bożej świadomości, a owa swoją integracyjną przygodę zawsze
rozpoczyna od podstaw, a więc od naprawy ciała fizycznego i psychiki, co wiąże się przecież
z przemodelowaniem mózgu i umysłu, co wzrastający człowiek, o ile jest odcięty od pasm
duchowych zwyczajowo własnymi siłami robi w stanie tzw. twardej medytacji. Dla pracujących nad
obudzeniem duchowym pozornie nie ma to znaczenia czy ową podróż odbywają pod patronatem
umysłu czy też jaźni będącej dla świadomości duchowo-energetycznej procesorem.
Znaczenie ma uświadomienie sobie tych zależności jak i tego, że sama podróż z
przeprogramowaniem umysłu jest dopiero początkiem przebudzenia się a nie jego końcem.
Zatrzymanie się w nim, by poprawić pamięć, by rozbudzić różnorakie talenty, by stać się mocnym
człowiekiem nic nie da dla rozwoju istoty ludzkiej, o ile ta przebudowa nie będzie zgodna z
prawami duchowymi. Gdy taki wzorzec jest zaburzony, medytujący albo raczej
przeprogramowujący się ludzie tworzą silną konstrukcję psychiczną i energetyczną wyłącznie na
własne potrzeby i pewnych decydenckich grup, co w konsekwencji doprowadza do upadku istoty
ludzkiej, mimo oczywiście ewidentnych sukcesów w przestrzeni egzystencjalnej. Widać wtedy
wyraźnie jaki potencjał fizyczny i energetyczny jest wykorzystywany na potrzeby elit, systemu bądź
też egoistycznych zachowań. Gdy procesami przemiany steruje Duch, takich problemów nie ma
i człowiek zawsze wie, ku czemu służą wszystkie zachodzące w nim modyfikacje. Dlatego
proponujemy wam prostą zabawę w Krąg Ognia i medytację, taką typową, dla początkujących ale
pod wezwaniem Ducha Świętego, którego radują wszelkie procesy integrujące ludzi między sobą.
I co najważniejsze, wasze osobiste doświadczenia będą szły także takimi kanałami, do których
normalnie eksperymentujący nie mieliby dostępu.”
13

Medytacja, z którą mamy tu do czynienia, jest zejściem w nieprzerobione. Powrócili z tym,
bo tam jest klucz, ciało fizyczne i eter, tam trzeba się ugruntować. Nie mówimy tu tylko o sile
mięśni, ale i o dziwnych ustawieniach i mocach ciała fizycznego, z czego sobie nie zdajemy sprawy.
To one utrzymują całą energetyką. Jak ciało fizyczne ginie, nie ma tak gęstej substancji co energię
utrzyma, więc jest tam coś o czym nie wiemy jak funkcjonuje, być może nie musimy wiedzieć co,
kiedy będzie właściwe, spięte z Całością, będzie utrzymywać na odpowiednim poziomie, także
myśli i emocje. Tam jest klucz.
Do następnej medytacji:
„Są trzy punkty skupienia uwagi, wewnętrzny czyli na elementach ciała fizycznego i wewnętrznych
procesach energetycznych, w–sobny (czyli w sobie), na odczuciach i przeżyciach psychicznych
(większość jeżdżących na różne warsztaty mówi o duchowym rozwoju czyli o zadawalaniu samego
siebie, całą uwagę skupia się na w– sobie, żeby tylko było mu dobrze, żeby mu się udało, itd.),
trzeci punkt skupienia uwagi, zewnętrzny, na związkach z przestrzenią fizyczną. Wszystkie one są
pożyteczne i wskazane dla wyciszenia organizmu, zrównoważenia płynów energetycznych
wewnątrz organizmu ludzkiego jak i pomiędzy nim a otoczeniem. Te stany są błogosławieństwem
dla osób próbujących odzyskać energetyczną równowagę, wyciszyć się jak i na stałe uzyskać
większy spokój wewnętrzny. Pozwalają one na większą kontrolę procesów biologicznych
i energetycznych (Evelyn Monahan i inne osoby w ten sposób zdrowiały) a nawet na stałe
podniesienie wibracji. Mogą być zbawienne dla osób nerwowych, pobudliwych, mających
zaburzone relacje z otoczeniem z powodu swojej agresywnej energetyki, bądź żyjących
w zniewoleniu energetycznym (programy, nawiedzenia, opętania itd., to jest walka z tym czymś, co
człowieka osacza). W połączeniu z afirmacją, medytacją punktową potrafi wyhamować
pobudliwość i wyciek energii przynosząc wyraźną ulgę jak i poprawiając stan zdrowia fizycznego
i psychicznego. To błogosławieństwo dla osób, które do tej pory z energiami nie
eksperymentowały, bądź też nie miały dostępu do wiedzy z obszaru pól energetycznych czy
duchowych (jak nie umiesz wejść w medytację „wysokich wibracji” lub modlitwę, to tutaj też
nieźle, na początku się odnajdziesz, a jak wchodzisz na wyższe poziomy, to kiedyś tu i tak trzeba
zejść, żeby nauczyć się tu komunikacji z podstawowymi cząstkami istoty ludzkiej). Większym
wyzwaniem dla poszukiwaczy prawdy jest skorzystanie z dobrodziejstw medytacji poza punktowej,
która już w ogóle nie skupia się na procesach energetycznych czy na stanie zdrowia powłok istoty
ludzkiej, ich związku z przestrzenią fizyczno-energetyczną, co pozwala cząstkom i powłokom samym
odzyskiwać zdrowie i równowagę, jak i wchodzić w interakcję z zewnętrzem, co niesłychanie silnie
spaja istotę ludzką w całości siebie.”
Na początku mało wiemy o medytacji i robimy to, co piszą w książkach i wierzymy w to, mimo
wszystko wyciszymy się zakładając, że to jest właśnie to, a proste wyjście z ciała, uwolnienie
wszystkich powłok i przyglądanie się co one robią znacznie więcej daje niż wszystko to, co się
opiera na skupianiu punktu uwagi. Tam jest tylko obserwacja. Pozwalam, by medytowały moje
własne cząstki, a w nich jest cały serwis, w nich jest sposób na to, jak one same w chwilach
kryzysowych mają , medytować, wystarczy wycofać się z rządzenia nimi, zrezygnować ze skupienia
uwagi na nich i pozwolić im wyjść i rozpasać się w przestrzeni energetycznej.
„Zrozumienie tych zależności pozwala świadomości (bo wtedy my, psychika wchodzimy w tę
przestrzeń i możemy nawet wejść, jak jest cisza, na poziom świadomości i psychice się przyjrzeć)
wyjść poza obszar psychicznego postrzegania Rzeczywistości i spokojnie obserwować procesy
życiowe ludzkich powłok, jak i pojąc różnicę w tworzeniu życia w zależności od tego, czy przewodzi
procesom twórczym siła psychiczna bądź umysł czy też oprogramowanie, które potrafi zniewolić
całą fizyczno energetyczną strukturę człowieka. Pozostawienie wolnej woli swoim powłokom daje
im szansę na aktywizowanie ich wewnętrznej siły oporu jak i uruchomienie procesów naprawczych,
regulujących cały fizyczno-energetyczny mechanizm. Medytacja obserwacyjna, czyli poza punktowa
pozwala też bliżej przyjrzeć się naturalnym potrzebom poszczególnych powłok, przyczynom ich
upadku lub zniewolenia, jak i dostrzec sposoby pozwalające odzyskać z nimi utracony kontakt na
poziomie fizyczno-czuciowym. Jeśli wejściu w medytację obserwacyjną przeszkadzają myśli
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i energie lub nawyki, czyli tzw. wojująca psychika, jak i wojujący kościół, który zabronił kontaktu
z Bogiem, wtedy należy najpierw przerobić z nią lekcję z opiekuńczości. Gdy Misio (mówimy o misiu
przytulance, odtrącone dziecko, jak nie dostanie zabawki przytulani, niszczeje, ono nie może się
z nikim skomunikować na poziomie czystych intencji. Miłość, troska, bezpieczeństwo, to wszystko
odnajduje w misiu.
To samo my na powrót musimy przerabiać, odwołać się do pierwotnych w nas instynktów
energetycznych)) obudzić w nas wewnętrznego pocieszyciela, wtedy cała uwaga zostanie na nim
skupiona a umysł praktyczny zostanie uniesiony w górę przez podróżującą po snach Rzeczywistości
świadomość. Dzięki niej ujrzy duchowe wyżyny a stamtąd sterroryzowaną istotę, która pragnie go
pozyskać do współpracy, która podąża drogami jakie niekoniecznie powinny zostać uwzględnione
na wspólnej mapie życia. Jest jeszcze trzeci, najpełniejszy proces energetycznej samoregulacji,
który potocznie nazywa się medytacją.
To poszukiwanie punktu wgłębnego czyli lustra wewnętrznych zaprzeczeń (przykładem
tego, małym, jest eksportowanie siebie, nie jest to zaprzeczenie sobie ale rozdzielenie się na
kolejny swój element, tworzenia jakby kopii). Kto je odnajdzie i przy nim spocznie, kto na spokojnie
i z dystansu ujrzy w nim samego siebie, ten będzie mógł wymazać z jego powierzchni te obrazy,
które są niewłaściwe i dopisać te, które powinny przeniknąć jego istotę na zawsze, tak w obszarze
fizycznym, psychicznym jak i egzystencjalnym. A kto w owym lustrze ujrzy własnego Ducha, ten
wejdzie w medytację punktu zero i uzyska umiejętność przebudowy siebie pod okiem
przewodników. Gdy to zajdzie, podróż w głąb siebie stanie się największą przygodą życia pociągając
za sobą zmianę wszystkiego, zarówno obserwatora jak i jego snów w Całości. Medytacji z lustrem
wewnętrznych zaprzeczeń nikt nie uczy, bo i nikt nie dotarł do punktu własnego początku
(w modlitwie wchodzimy w punkt własnego początku ale nigdy nie pozwalaliśmy naszym cząstkom,
które były w tym punkcie, współbrzmieć i być w oddzieleniu, to my, nadrzędna świadomość,
obserwowaliśmy, wyciągaliśmy wnioski a nie słuchaliśmy jak zachowują się jelita małego dziecka,
powłoki a one przemawiają. To potencjał, który gaśnie). Skoro nikt na ową ścieżką nie może cię
naprowadzić, to i nie pytaj i nie szukaj, tylko pozwól umysłowi (temu programowi), by dotarł do
miejsca, w którym on sam powstał (Wielki Psycholog na fotelu). Gdy znajdzie swój początek i swój
właściwy zapis, wtedy pokaże ci dusza, co według wzorca czynionym być powinno a co się nie stało
z powodu energetycznego upadku.”
Czyli jak my się rodzimy, to tak jak dostajemy tę drugą osobowość, to umysł też jest
zaprogramowany na lepsze niż to, co w nas jest, nie kopie 10 razy dziennie tylko 3 razy, jest krok do
przodu, ale rodzice uczą kop częściej. Jak dotrzemy w różnych medytacjach i odsłonimy jak on
funkcjonuje, możemy przywrócić jemu (umysłowi) tan pierwotny zapis ale muszą być sceny, by
ujrzeć jak być powinno (czyli nie tylko zapis serca ale umysł, matryca, która w nas jest). Umysł
obejmuje wszystko, niemniej zamatrycowanie wtedy, to nowe, w jasnej przemianie możemy
utrzymać, bo przyjaciela, nasz własny umysł, przeciągniemy na swoją stronę.
Teraz wejdźmy w medytację „Misio deszyfrator” największą konkurencja dla ezoteryki
i kościoła, niepokonany zawodnik, nikt z nim nie wygra. Jeśli go obudzimy w sobie, możemy śmiało
iść.
„Stań się dzieckiem i go przytul a obudzisz w sobie to, co straciłeś, wewnętrznego lekarza
i pocieszyciela. Ten kto ci powiedział, że duże dzieci nie powinny się bawić zabawkami, ten był
pierwszym faszystą w twoim życiu. Drugim był ten, co boskości w tobie nie dostrzegł a na dodatek
ci mówił, że potężnego Syna Bożego zwyczajny człowiek zabił i powiesił na krzyżu. Miś opowie ci
historię o tym, jak było naprawdę i jak wspaniałym jesteś człowiekiem. On będzie dla ciebie tobą
śnić.”
Wchodzimy w początki modlitwo-medytacji, w czas, kiedy byliśmy małymi dziećmi i kiedy w tych
artefaktach odnajdywaliśmy to, co było w nas najpiękniejsze, przyjaźń kochanie, twórczość,
największą naszą doskonałość. Rodzice, sąsiedzi, wszyscy nam zaprzeczali, odmawiali nam prawa
do własnej potęgi, to lokowaliśmy to w nim. Uruchamialiśmy nieświadomie swój największy
potencjał a w tym przekazie uczestniczył już umysł. Wracamy do podstaw, nie tylko świadomość,
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ale i umysł we wspólnym tańcu, który musi nas wynieść na piedestał. My to jest synchronizacja
powłok, to jest i umysł i świadomość.
Medytacja Misio-deszyfrator
Zamykamy oczy, podążamy za energiami, które będą nas prowadzić. Tymi energiami, istotami
będzie wszystko to, co stanowi cząstki ciała fizycznego, jego organy i ono samo, cząstki ciał
energetycznych jak i owe samo, towarzysząco przynajmniej, też będą uczestniczyć cząstki duchowe
i biologia, ukryte coś, co istnieje w czarnych kryształach a to całą Rzeczywistość wyświetla w białym
świetle. Pole kryształów, czy ten główny kryształek jest soczewką, natomiast cała Maszyneria jest
czarna tak jak i PozaRzeczywistość.
Jeżeli otrzemy się tu o podstawową biologię, potrafi ona owe cząstki obudzić w swej czystości, jak
nie pełnej, to dużo lepiej od tej, która my w nich postrzegamy albo im na własne potrzeby
wmawiamy. To wszystko zostanie poprawnie odkodowane.
Jest coś gęstego między nami.
Tu podejdzie do nas Misio-przytulanka, największy nasz przyjaciel, on pomaga. Wyłoni się z czarnej
przestrzeni, podejdzie i zacznie rozmawiać, to jest potęga i bardzo inteligentny, choć udaje małego,
zabawkowego i niewiele wiedzącego. Jest to jednak skondensowana prawda, moc i wiedza, to jest
odbicie w lustrze tego co jest najszlachetniejsze. Podszedł, patrzy dlatego, że spotkał tego, który
jest wyrazicielem wszystkich duchowych potrzeb, tego, który potrafi odbudować świat jaki jest
potrzebny przyszłym pokoleniom i samemu Stwórcy. To my, ci, którzy mają to wszystko zmienić, w
rozmowie z Misiem, przypomnimy sobie jacy byliśmy potężni i kreatywni, gdy byliśmy dziećmi. Nic
nie mogło nas zmóc, stanąć na przeszkodzie. Misio nam o tym przypomni, rozbudzi te stany
uniesienia, które zostały z DNA wypisane. Idziemy ze Misiem w otchłań tej ciemności, a w niej są
kolorowe pokoje i światy pełne gwiazd, tam z nim porozmawiamy, czemu po nas i dla nas przyszedł.
Koniec
Do Zbyszka Misio powiedział „Skoro ja jestem to i ty jesteś.” Misio-deszyfrator jest niczym
innym tylko już na poziomie dziecka eksportowaniem siebie w przyszłość. To jest eksportowanie
własnej mocy do działania, dziecko to robi, ono się przytula do Misia i myśli o przyszłości.
W rozmowach z nim szuka rozwiązań co do przyszłości (tatuś już nie będzie bił mamusi ?) i robi
wszystko, by jego moc tam zadziałała. On o tym nie wie, robi to Misio, w którym jest ukryty on,
czyli to istnienie, które w sobie powołujemy do działań, to jesteśmy my.
Dopowiedź Zbyszka: „Skoro ja stary chłop, wciąż widzę i czuję świat piękna i nadziei jak i jego
przedstawicieli, to wciąż żyję i nic nie jest stracone.”
Musi być radość w życiu i Misio przypomina, że to jest ciągle dostępne i obowiązkowe, musi być
zaliczane, bo to jest energetyka, to pokarm dla duszy.
Misio-deszyfrator to nic innego, tylko Duch Całości, dlatego budzimy wszystko to co najpiękniejsze
i co nas uruchamia, nasze własne odpowiedzi.
Nakazy, zakazy są ważne dla społecznych rebeliantów, dla ludzi zagubionych, więc się je
stawia (jesteś głupi, nie rozumiesz, nie będziesz przestrzegać znaków, nigdzie nie trafisz, itd.), czyli
upośledza się dodatkowo człowieka, pozbawiając go jego wartości, jego mocy i wiary w niego
samego.
Społeczeństwo ma „jemiołów” a nie obywateli, ma podmioty, którym się pokazuje co trzeba robić
itd. W przyszłości będziesz bez nakazów, a znaki drogowe będą jako podpowiedzi, jak się poruszać,
gdy jest ślisko. Ludzie będą świadomie odpowiedzialni za własny i innych los.
Laboratorium przyrody – wstęp do medytacji
„Miast eksperymentować z oddechem, dotykiem i energetyczną znajdź się na łonie przyrody
i pozwól wszystkim, samoświadomym cząstkom swojej istoty samym tworzyć utracone związki z ich
własnym Domem”
Mamy tu do czynienia z obserwacją, medytacją obserwacyjną czyli poza punktową.
„Obserwuj jak twoje powłoki bez twojego dyrygowania, same odzyskują wewnętrzny spokój
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a nawet duchową równowagę. Dostrzeż ile złego im wyrządziłeś swoją arogancją i
nieprzemyślanymi wyborami, ile bólu zadałeś narzuconymi ograniczeniami a potem się zastanów,
kto i dlaczego cię uwiódł, byś w pozornie dobroczynnej medytacji wystąpił przeciwko własnym
nawykom w tej chwili, a więc i przeciwko sobie”. Jak jesteśmy zaprogramowani, bo te wdrukowane,
czy chorobotwórczo podrzucone nam myśli, emocje, nawyki zmieniają nas i każą nawet na własną
istotę krzywo patrzeć i się odcinać od niej, jak coś nas boli, odcinamy się od tego, idziemy do apteki
po anty bólowe środki. Odcinając się od siebie, od sygnałów ciała, walcząc z tym co do nas mówi,
nie uruchamiamy procesu samoregulacji. Nie dopuszczamy do myśli tego, że ciało może się samo
uzdrowić, tylko do lekarza. Nie mówimy moja nóżko przytulę cię i będzie dobrze itd. Jak się
nauczymy uczciwie ze sobą rozmawiać, czyli wystąpimy przeciwko własnym nawykom odnajdziemy
się w tej Rzeczywistości poprawnie.
„Człowiek oprogramowany zawsze robi to, czego od niego wymagają wgrane instrukcje, jest
automatem kierowanym przez architektów systemu, którzy ustawili określone wzorce zachowań,
jak i losy całej cywilizacji. Istniejąc w grupie zombii ani podejrzewa, że wszyscy kroczą w
niewłaściwym kierunku, bezrefleksyjnie, w odcięciu od Ducha tworzą zgorzkniały świat własnego
zaprzedania. Ale gdy ty się dałeś wymanewrować, twoje powłoki nie straciły związków z przyrodą.
Pozwól im się odrodzić w ramach wspólnego zwycięstwa, pozwól, by pokazały co potrafią uczynić
dla waszego wspólnego dobra”. Przyroda to wszystko co nas otacza, gwiazdy, teściowa, buldożery,
powietrze widziane i niewidziane a w tym wszystkim funkcjonują nasze powłoki, kiedy je spuścimy
i będziemy obserwować, podpowiedzą nam jak żyją, jak się mają i co dla ich dobra możemy zrobić.
Myślimy wtedy o ich dobru. Nawet ze swoją psychiką możemy porozmawiać, która się załamuje,
ona nam podpowie co trzeba robić i można pewne rzeczy wykonać, można całkowicie się zmienić.
Wejdziemy teraz w modlitwę, całkowicie wyjdziemy z siebie i zobaczymy czy ciało fizyczne, czy
duszebne, czy coś je symbolizujące a nawet Miś - przytulanka niech przyjdzie i podpowie co trzeba
zrobić dla ich dobra, a nie dla naszego.
Jak kolano wyzdrowieje, psychika nam się poprawi, wtedy i my, w tym wehikule, inaczej będziemy
funkcjonować. Mamy być mocni, nie możemy się załamywać i do tego można doprowadzić dla
dobra swego i innych.
Wchodzimy w medytację.
Medytacja laboratorium przyrody
Wszystko się uspakaja i nagle zaczyna się ruch, żywioły zaczynają się objawiać. Ogromny strumień
wody rwie w podskokach a na jego powierzchni unoszą się ludzie, nie mogą utrzymać równowagi
ale wiedzą, że nie utoną. Ten strumień to nie element zewnętrznego świata, w Duchu Całości
istnieją wszystkie istoty, natomiast w Duchu Świętym, w oku całej tej Rzeczywistości istnieje
wszystko, nawet to pozornie martwe i to też jest częścią naszej wielkiej, wspólnej istoty. Kto to
odkryje, czyli to swoje pozazewnętrze, zrozumie, że to jest tylko jego pozazewnętrzem, wtedy
zaczyna się z tym komunikować. Ci co chodzą po dnie nie wiedzą i nie czują, że to energetycznoduchowe wody kształtujące ten świat są przez nich pomijane, dla tych istot telewizor jest martwy,
inni ludzie są martwi, chyba, że mają z tego korzyść, natomiast asfalt jest martwy, biedronka głupia
itd. Ci ludzie, którzy żyją, którzy płyną, ze wszystkim się komunikują, wszystko czego dotykają jest
dla nich piękne, twórcze, jest symbolem życia, które Bóg powołał, tak samo jak i ich.
Jak będziemy za chwilę postrzegać tę Rzeczywistość, to okaże się, że wszystko na co rzucimy okiem
jest częścią naszej istoty, ze wszystkim możemy porozmawiać i wszystkiego doświadczyć. Nawet
wychodząc z ciała fizycznego, by zobaczyć czego ono potrzebuje, albo gdy przyjdzie do nas „ktoś”
lub „coś” informując czego potrzebują nasze powłoki, to także ten „ktoś” i to „coś” jest częścią
naszej wielkiej, wspólnej istoty.
Wchodzimy tylko w siebie, choć ten świat może być dla nas cudowną krainą, Rajem, który ponoć
opuściliśmy. Opuściliśmy, bo zapomnieliśmy, że w nim ciągle jesteśmy, a w nim są pierwotne
mechanizmy i ukryte w naszym DNA pierwotne stany, w których byliśmy zdrowi, potężni
i kształtujący Rzeczywistość wg praw duchowych. Poznaliśmy na Drzewie Dobrego i Złego całą
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Rzeczywistość w różnych jej odsłonach, tworzyliśmy, niszczyliśmy itd.
Poprzez doświadczenie opowiadaliśmy się po którejś ze stron.
Dziś wiemy, że to co było w Raju, było najdoskonalszym wyborem i tego będziemy bronić, tych
zapisów w nas wkomponowanych. Rozmawiając z chorymi kolanami, z depresyjnym ciałem
egzystencjalnym itd. pamiętajmy, że warto z nich wyjść, dać im wolną wolę, by one same w Raju
w nas zawartym, boć to żywa świątynia, jest wszystko co naprawi każdą cząstkę naszej istoty.
Laboratorium przyrody, czyli odsłona Raju na Ziemi. Wchodzimy, doświadczamy, to przygoda
z samym sobą, ze swoimi cząstkami.
Koniec
Z przekazu W. „Raj jest wszędzie, wokół, na co patrzę, widzę i czuję. On jest i był zawsze, tylko filtry
wokół głowy nie pozwalały go dostrzec. Całe bogactwo świata, naszego Raju jest zawsze, na
wyciągnięcie dłoni...Patrz i odczuwaj, zanurz się w tej radości, utoń w niej, aby już nigdy, nie mieć
ochoty jej opuszczać i wychodzić z Raju. Trwaj w stanie radości, w stanie Raju. Jak to wszystko
utrzymać, jak w tym wytrwać, żeby to było w każdej sekundzie? Stwórz automat podobnie jak Start
Systemu.”
Z przekazu J. „…..słuchaj otoczenia i się z nim zjednocz, by słyszeć i widzieć wszystkie podpowiedzi
otaczającego cię świata… Naucz się rozmawiać ze wszystkim. Jeśli otworzysz się na świat, na
kontakt z przyrodą, zawsze usłyszysz podpowiedź. Rozmawiając z ciałem ono podpowie ci
o zagrożeniu jakim jest choroba czy wypadek, ono wcześniej widzi zagrożenie, ono wie, wcześniej
odbiera informacje tylko umysł to odrzuca….Informacja płynie z zewnątrz, tylko ty, otumaniony
nakazami i zakazami tego nie słyszysz. Najważniejsze jest kochanie wszystkiego i akceptacja, że jest
tak, jak jest, bo wszystko jest cząstką twojej istoty”. Ważną rzeczą jest komunikacja między
cząstkami.
Trzeba się nauczyć być w całości swojej istoty, synchronizacja, komunikacja. Filtry na nas
nałożone ukazują wszystko w wypaczeniu, nie lubimy własnej nogi, koleżanki itd., jest to
niewłaściwe.
Zapiski Zbyszka „I ożyło we mnie wszystko to, co było przeze mnie zdominowane, co dawało mi
prawo do wykorzystania ciał pod kątem własnych potrzeb. Samo pysznie się unosząc, dworując
z czegoś, co pozornie mną nie było, gasiłem w sobie światło prawdy i pojednania, sycąc
jednocześnie dezintegrację i energetyczne szalbierstwo. Nawet mi do głowy nie przyszło, że
sprzedawałem siebie samego (pokazali różne elementy mojej struktury przestrzeni, czyli innych
ludzi, drzewa, przeszłość itd., stany, istnienia, to wszystko są elementy, nawet jakaś emocja naszej
istoty i możemy tym gardzić np. bólem, a to mówi, jak nie będzie cię kolanko boleć, to ci odpadnie
a tak my cię informujemy, byś naprawił to, co wymaga naprawienia. Szydząc odcinamy się od tego,
uznając za niewłaściwe, bo filozofii duszebnej to nie pasowało).
Nawet mi do głowy nie przyszło, że sprzedawałem siebie samego a teraz, ujrzawszy obraz
stworzony przez pozostałego mnie pojąłem co mam zrobić i jakim być, by cała moja istota była
mocna, w pełni kreatywna i ze wszystkiego zadowolona (i nie chodzi tu tylko o moje powłoki, ręce,
nogi czyli ciało fizyczne, duszę, strukturę przestrzeni, ciało egzystencjalne itd. ale też o to co
pozornie jest zewnętrzem lodówkę, stół, rodzinę itd., mówimy o wszystkim, bo to ciągle my).
Poczułem wdzięczność za wszystko i wycofałem się ruchem ze swoich powłok, choć wciąż obecny
w nich byłem. Dzięki temu ujrzałem jak nie zniszczone moją wolą DNA zaczęło się odradzać pod
wpływem DNA duchowego, dając moim cząstkom i powłokom sposobność do odradzania się
w prawie żywej świątyni. Wszystko zaczęło zdrowieć, współbrzmieć, współtworzyć genialne
rozwiązania w całej płaszczyźnie egzystencji ukazując nowy świat, nową Rzeczywistość, przyszłość
moją i moich dzieci ukazaną w innym świetle, pozbawioną czarnych wizji i zniekształceń, które
utrzymywałem obrazem własnych myśli. Uśmiechnąłem się ku własnym cząstkom i podziękowałem
za objawienie. Przyrzekłem więcej o przyszłości nie śnić (pozytywnej, negatywnej, jakiejkolwiek,
w ogóle po co zaprzątać sobie głowę tym, skoro inne, mądrzejsze, mocniejsze cząstki mnie, będą
realizować ten plan i jeszcze mi podpowiadać, jak ja mam w tym uczestniczyć), gdyż moje sny nie
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potrafiły dorównać sile i mocy sprawczej moim cząstkom jak i wartości tworzonych przez nie dzieł.
Ustąpiłem im pola, opuściłem tron jedynowładcy, wmieszałem się w tłum. Zrozumiałem, iż od tej
pory będzie już tylko lepiej.
Nastała modlitwa obecności a nie rządzenia przez obecność. Pozwoliłem zaistnieć cudowi,
z którego i ja powstałem.
Kierując się intencjami, a więc ogólnym dobrem, zaufałem Całości, jej mądrości, przewodnictwu
i ciepłu, którym zacząłem być obdarzany.”
Laboratorium przyrody to wiwisekcja na wszystkich poziomach. Jak będzie kiedyś źle, wejść
w tę modlitwę, bo tam wszystko jest, tam pokazują jak wszystko spokojne naprawić, dla
współegzystencji zrobić, rozwiązania płyną.
Medytacja Boska muzyka (spalacz umysłu)
Znajdź się w domu pełnym ludzi, zdemontuj kaloryfer i zacznij na nim grać, skrobiąc po jego
powierzchni lub w nią uderzając (może to być inny przedmiot ale mało muzyczny). Graj na nim
mimo ewidentnego braku talentu i nieprzychylnej reakcji zdziwionych ludzi. Wtop się w te żałosne,
wymęczone dźwięki i odnajdź, poprzez istotę kaloryfera, jego muzyczną użyteczność, wasze
wspólne związki z przestrzenią. Stańcie się obaj nieśmiertelni i obserwujcie jak zanika życie na całej
Planecie wraz z jej atmosferą. Grasz ale powoli, dla ciebie sekunda to jeden rok, powolutku to idzie
do przodu, aż zniknie wszystko. Nie ma nic, nie ma śladu po dawnej cywilizacji. A potem nawet
przyroda zniknie. A gdy na martwym globie zostaniecie wy dwaj, wtedy przyjrzyj się osobliwym
uczuciom, którymi darzysz kaloryfer, jak i nieudolnym dźwiękom, które wciąż z niego wydobywasz.
Odczuj jak są one miłą formą kontaktu z czymś, czemu nadałeś formę istnienia (jedyne coś oprócz
ciebie), a gdy na koniec tej przygody będziesz potrafił zagrać z kaloryferem w karty lub partyjkę
szachów, to i potrafisz z nim rozmawiać. Odkryjesz wtedy w sobie moc sprawczą i pojmiesz, jak
bardzo obce i niedostrzegalne w swej doskonałości jest dzieło Boże, którego doświadczasz i którego
ty sam, wraz z kaloryferem, jesteś elementem. Poznasz prawdę o tym, jak niewłaściwie odczuwają
je ludzie, jak drwią z niego i się od niego oddzielają (mówimy o dziele Bożym) miast czuć do niego
wdzięczność i potrzebę nieustannego potęgowania wzajemnych związków. Cudem jest wszystko,
każdy element dzieła Bożego, nawet i kaloryfer, dzięki któremu możesz poznać samego siebie jak
i swoje związki z Bogiem. A na końcu tej drogi i medytacji z uśmiechem będziesz mógł wyszeptać do
kaloryfera, dziękuję Ci Ojcze za odnalezienie Ciebie ,mówimy do kaloryfera, nie widząc już w nim
kaloryfera tylko element dzieła Bożego a poprzez element dzieła Bożego i obecność Boga w nim,
a naprawdę w tamtych przestrzeniach jest to jedno i to samo.
Mówiąc do kaloryfera będziesz mówił do Boga, dziękuję Ci Ojcze za odnalezienie Ciebie, po czym
wraz z nim zaczniesz wyczarowywać wspólne, piękne dźwięki.
Wchodzimy w medytację. Znajdujemy przedmiot muzycznie bezużyteczny. Znajdźmy się z nim
w sali, gdzie są ludzie, tu nikt z takim instrumentem nie wejdzie, zacznij grać, będziesz grał i grał.
Ludzie się zmieniają, ale nikt ci nie przeszkadza. Na zewnątrz mijają setki, tysiące lat, a ty ciągle
grasz. Wtedy zniknie wszystko, martwy glob, nawet słońce przemieni się w zwykłą gwiazdę. Ty
jesteś już inny, jesteś echem dawnego człowieka, nie masz ciała, nic ci nie szkodzi, tylko grasz. Tylko
kaloryfer o dawnym świecie ci przypomina, najukochańszy przedmiot. Jest pamiątką,
odzwierciedleniem dzieła Bożego.
Światy rodzą się i giną ale ty już powstałeś i nie zginiesz, nawet gdyby wszystko przestało istnieć to
ty, jako świadomość i kaloryfer, jako już powołana, przez ciebie istnieniowa świadomość, istnieć
będzie.
Nie masz nowych praw tylko te stare, w którym wzrastałeś i tym starym obdarzyłeś też kaloryfer.
On może do ciebie mówić, tak jak i ty do niego, on może się stać bardzo człowieczy tak, że zagra
z tobą w karty. Odczuj jak wielkim prezentem od Boga on jest i jakie przesłanie dla ciebie niesie.
Koniec
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To co my robimy, to jest poruszanie dwóch tematów, po pierwsze medytującego umysłu, z tym
ludzie mają problem. Umysł medytujący pierwszy raz w życiu, poprzez takie ćwiczenie zaczyna
zakładać, iż ten schemat, który ma w głowie można całkowicie zmienić, dowolnie dopasować.
Dopóki nie ma tej pracy, czyli nie wchodzimy tutaj, nie korzystamy z umysłu praktycznego a jest
włączony umysł analityczny, a bo cierpienie, niska wibracja, oprogramowanie, które mi odpowiada,
bo nim gnębię innych, niestety tam schemat wciąż funkcjonuje, tam nie ma medytacji. Natomiast
przez wędrujący umysł można dotrzeć wtedy do świadomości. Umysł zakłada, że istnieje coś
takiego co samo jest medytacją, bo świadomość to jest medytacja. Tam są wszystkie dowolności,
czas, przestrzeń nie istnieje. Tu obalenie tych parametrów przez umysł jest niemożliwe, niemniej,
skoro można je obalić, to znaczy, że coś je potwierdza czyli to ,co teraz jest w swoim zaprzeczeniu.
To jest początek wielkiej przygody z samym sobą.
Zdefiniowanie siebie jako indywidualność jest początkiem Całości. Skoro mówisz, tylko ja
jestem, ja się doświadczam, więcej nie potrzeba, jesteś i tak elementem dzieła Bożego.
Jeśli jest jakieś inne spojrzenie na znane poprzez umysł, on to zapamiętuje, bo to jest jego
pierwsze doświadczenie. Gdy pojawia się kaloryfer (a nie misy tybetańskie i elfy) jest to uderzenie,
które on mimo wszystko musi unormować, musi się do tego odnieść i to zostaje, za 2, 3, 5, lat, na
łożu śmierci zawsze przypomnisz sobie o kaloryferze i powiesz, to jest zagadka, którą rozwiązałem,
a którą wciąż nią jest (misy tybetańskie za parę lat zapomnisz).
Zapiski Zbyszka: „Kaloryfer to symbol potęgi twojego sumienia. Dopóki on w tobie żyje, dopóty
istnieje jako symbol siły sprawczej, jako żywe echo świata, który się rozpadł ostatecznie, choć dał
wcześniej schronienie i doświadczenie wielu istoto i istnieniom. To brama do ciebie samego jak
i kod pozwalający odtworzyć to, co było i funkcjonowało.
Mało który z was wie, że nosi w swoim sercu zapisy wszystkich swoich doświadczeń, które dają
świadectwo boskiego geniuszu jak i niosą w sobie podziw dla waszych dokonań, choćby tych
niechlubnych. Kaloryfer to też symbol twoich związków z Bogiem, ostatni, prócz ciebie, artefakt.
I choć w twoim DNA wszystko wciąż żyje i śpiewa, to weź pod ramię tylko kaloryfer i idź go oddać
Ojcu w zamian za Jego obecność, choć po prawdzie, nie musisz tego robić, bo dzieło Boże a Bóg są
jednym i tym samym. To być może, dla uspokojenia i okiełznania twojego umysłu lepszym będzie
osobista podróż do Ojca. Jak to zrobić? Poproś o to kaloryfer, on z Bogiem jest nierozerwalnie
związany, tak samo jak ty, tyle tylko, że mu nigdy do głowy nie przyszło, by mógł być od swego
Stwórcy odcięty.
I ty nie jesteś dopóki w ogóle istniejesz, a gdy istnieć przestaniesz, to ze zdziwieniem odczujesz, że
nic się nie zmieniło, że przestać istnieć może tylko to, co w istnieniu zostało potwierdzone,
a w Bogu trwa jedno i drugie tak samo. Trwasz także i ty, jak nie wierzysz, zagraj na kaloryferze.”
Nasze związki z Bogiem, z Całością są nierozerwalne, tylko potrzeba je właściwie w sobie ustawić.
Mózg nie jest przeszkodą, umysł może być przeszkodą, jeśli ktoś nam go programowo zwichrował.
My musimy „odwichrować”, czyli medytacja umysłem. Świadomość to wiąże sama z siebie z tym,
co trzeba, duchowa już w pełni tego doświadcza, a boska się już w tym wyraża. Ten element, który
nam przeszkadza, to jeszcze nie przestawiony na pierwotne wzorce umysł i dzięki grze na
kaloryferze możemy to złamać w sobie.
Medytacja w-sobna
Medytacja w-sobna, podróżująca w nas.
„Stwórz w sobie dźwięk i niczym Bóg przeniknij nim wszystkie swoje cząstki obserwując jaki na nich
skutek wywierają tworzone przez ciebie wibracje. Znajdź złote dźwięki, echo twojej mocy
i przeniknij nim swoje powłoki, jak i wszystko to, co w nich żyje. Sprawdź, jakie słowa, myśli i obrazy
je uzdrawiają a jakie niszczą i sprzyjają rozmnażaniu się w nich robactwa”.
W ciele fizycznym więcej jest robaków niż komórek ludzkiego ciała, jedne nam sprzyjają, inne nie,
ale to jest życie. Właściwe dźwięki, zależne od intencji, będą to synchronizować i odtwarzać, owsiki
padną, zostanie to co nam służy. Tyczy się to też przestrzeni energetycznej. Żyją w nas dziwne
rzeczy, klątwy od innych, nasze, których nie wysłaliśmy, różne chore wizje i podrzucone czarne
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skrzynki. To funkcjonuje i nas ogranicza.
Dźwięki nie rozbijają tego, one wszystko autentycznie zmieniają, przywracają do pierwotnego
stanu.
„A potem naucz się błogosławiennie szeptać, nucić swoje imię czyniąc z niego prawdziwie upojną
kołysankę.”
Każdy z nas inaczej wypowiada swoje imię. Palce mamy takie same ale odcisk jest inny, więc nie ma
znaczenia, że tu jest 50 Ew, każda i tak jest osobliwa.
Najpierw dźwięki i patrzymy co się będzie działo w przestrzeni. Gdy mówimy o naszych powłokach,
to też o lodówce, może jedzenie nie będzie się tak szybko psuć, o drzwiach itd. Zostało naukowo
udowodnione, to co kochamy dłużej funkcjonuje, rzadziej się psuje itd. Jak to wesprzemy
dźwiękami, naszą czystą energetyką, ingerencją, to wzmocnimy wszystko ponadto, co przy
kochaniu by zachodziło. Ale gdy imię swoje użyjemy, to jest to jeszcze bardziej zdopingowane,
wtedy budzi się malutki zwycięzca. Kiedyś, dzięki imieniu, znacznie podnosiliśmy poziom uzdrawia,
czyli ono ma sens. Ważne jest wierzyć w siebie i w to imię. Trzeba się tu staremu, negatywnemu
wzorowi przeciwstawić i urosnąć we własnych oczach, dać sobie prawo do tego, by w Swoim Domu
też mieć coś do powiedzenia, choćby przy współgraniu i współtworzeniu.
Dzięki medytacjom w sobie zawartym będziemy ewoluować, doskonalić się aż kiedyś rzekniemy
swoje imię Adam, Ewa i (zadzieje się) będzie posprzątane. Każdy Wielki Mistrz to robił. To ważna
medytacja, stricte osobista.
Wnikamy w świat, w którym i tak jesteśmy będąc w sobie, zaczynamy podróż z dźwiękami a potem
z własnym imieniem.
Koniec
Będąc w takim stanie (medytacja) można wiele zmienić, jeśli intencje są czyste. Medytacja w-sobna
to czysty przykład uruchamiania i odczucia własnej mocy sprawczej.
Natomiast cisza, to najgłośniejszy dźwięk jaki jest ale słyszą go tylko aniołowie a oni są ciszą. Gdy
my jesteśmy w ciszy, to nie zakłócamy tego co tam jest, myślą, gadką, nieciekawym obrazem.
Wtedy ukazuje się to co jest, jest bicie kosmicznego serca, czy ten dźwięk ukazuje się w swojej
obecności. Serce i dzwon są kosmiczne, mówimy o nich w odniesieniu do ciała kosmicznego. Ciało
kosmiczne zawarte jest w Duchu Całości.
Każdy stan w jaki wchodzimy, kochania, wybaczenia, współodczuwania itd. to są wibracje,
roboczo można nazwać to dźwiękami, bo one temu też towarzyszą, grafice, bo pokazują się piękne
projekty jak i czasami uproszczające to, cyfry. Stany dźwięczą harmonizując resztę, im wyższa
wibracja, tym wyższy dźwięk.
Zapiski Zbyszka „Gdy nuciłem dźwięki, wydały mi się one nieskoordynowane i dziwne, takie mało
wyraziste i pozbawione artystycznego wyrazu. Ale same w sobie były potężne i wiele mogące, tylko
artysta nie potrafił ich właściwie uchwycić ani nadać im odpowiedniej formy. Lecz i artysta i dźwięki
są doskonałe tylko umiejętność ich zestawiania pozostawiała wiele do życzenia. Czy w istocie
ludzkiej nie są ukryte wszystkie talenty, czy przypadkiem nie wystarczy, by samo wypowiedzenie
swego imienia mogło otworzyć drzwi do harmonii sfer? Przecież ta zdolność jest cząstką naszej
istoty, zdolność zrobienia czegoś, za co często w ogóle nie wiemy jak się zabrać. I ja jestem i dźwięki
i moje imię jako symbol mocy sprawczej ludzkiego geniuszu i Boskiego wstawiennictwa. I zacząłem
wypowiadać swoje imię a potem ono samo się rozmnożyło i ze wszystkiego poczęło wydobywać
cudowną muzykę, która w całości odtworzyła Raj. I usnąłem spokojne ciesząc się, że cud z muzyką
tak prosto zaistniał. I spałem i śniłem ale wciąż nie rozumiałem, że moje imię jest mieszkaniem Raju
i od zawsze nim było, że było i jest kluczem do mnie samego, do wszystkomożliwości
w jakimkolwiek doświadczeniu, bowiem to, o czym pomyślę i tak zawiera w nim, czyli w Raju
i w imieniu rozwiązanie”. Jak wydobywamy imię poprawnie, to ładnie brzmi. Dlatego te imiona
często nam się odbiera, bo jak dostaniesz inne, nie swoje, nie potrafisz się odnaleźć, a jak ono
brzmi jako numerki albo rangi, to już ciebie nie ma, ale dzięki temu możesz na wojnę posłać innych.
Zabawa z wibracją trwa, ale mamy do czynienia trochę z innym ruchem, medytacja ku-sobna,
porywająca coś, by ono zmierzało ku nam.
21

Medytacja ku-sobna
Nuć jakieś dźwięki pod nosem wyobrażając sobie, że stają się one czarną dziurą ściągającą ku tobie
cały hałas tego świata.”
Czyli pochłania wszystko. Nie ma znaczenia, bo to są tylko problemy duszy, czy to jest dobre czy złe.
W świecie energetycznym wszystko jest właściwe, wszystko zależy od tego, kto i w jakim celu, np.
nóż i inne narzędzia wykorzysta.
„Miast rozprzestrzeniać się koncentrycznie, zaczynają one płynąć ku tobie kierunkowo (czarna
dziura wszystko ściąga a ty jesteś w czarnej bluzie albo koło niej ale obserwujemy dziwne zjawisko,
wszystko jest skierowane na nas i w nas wali, strach) wszystko ku sobie niczym klej
ściągając...Wtedy zrozumiałem jak bardzo zniekształcono sens medytacji czyniąc z niej
bezużyteczne narzędzie”.
Do sensu ostatniego zdania trzeba dojść, wtedy zobaczymy co się dzieje z inwokacjami,
z kościelnymi śpiewami, z afirmacjami itd. To jest tylko podkręcenie swojej wiary, żeby było lepiej
i nic więcej. Medytacja tworzy twoją siłę, jeśli o niej zapomniałeś.
Wchodzimy, nucimy pod nosem, wszystko ściągamy ku sobie. Zobaczymy co z tego powstanie.
Destrukcja i tworzenie to jedno i to samo, to jest zmiana tylko tej zmianie nadajemy formę.
Medytacja to odkrywanie naszej obecności w zewnętrznych powłokach.
Oddzielenie czyni z medytacji bezużyteczne narzędzie, gdyż nie jesteśmy w stanie wyjść
wówczas poza obszar własnego ego, które stanowi czarną dziurę.
Zapiski Zbyszka „I zanuciłem i zmieniłem wszystko burząc architekturę wszechświata. Czy byłem
destruktorem, czy mnie za to przeklęto? A czy Pan Bożych Zastępów też jest nieszczęściem
wszystkich i wszystkiego co siłą swej woli zmienia? Filozoficzne pytanie. A czy nie trzeba ściąć
trawy, by jako kompost pożywką dla nowego się stało? Czy można powiedzieć, że coś ją
zamordowało i jest przez to obarczone grzechem? Może i grzechem nie jest niszczenie
wszechświata, bo czyż jego stary obraz wciąż nie jest żywym w Stwórcy wspomnieniem? A skoro
tak, skoro niszczeniem tylko zmieniam formę tego samego, tak samo jak medytacja, mogę jedną
z form w rozwoju zasilić. To czyż rozwijanie i zwijanie kobierca życia nie jest przypadkiem jednym
i tym samym? Poczułem niepotrzebność wszystkich swoich czynów, zamiarów i niezrealizowanych
dążeń. Odczułem niepotrzebność starań, przewidywań i wszystkiego znanego, wszystko straciło
sens. Wtedy ujrzałem mały, czarny punkt na łonie Wszechrzeczy, symbol swego istnienia, symbol
swej obecności. To byłem ja, taki zwyczajny i cały, nic i wszystko znaczący, będący sobą i swym
zaprzeczeniem. Nie mówię o powłokach, mówię o świadomości. Byłem wszystkim tym, czego
szukałem, by to odnaleźć niepotrzebne były mi dźwięki, zawołania i medytacje. To zewnętrzne,
poza punktem, czyli poza mną było tylko doświadczeniem świata, który Stwórca uruchomił jako
lunapark. Pojąłem, że za bardzo przejąłem się zasadami gry w lunaparku, przyjmując je jako
dookreślenie mnie samego. Niepotrzebnie uwierzyłem, że chcąc pomieszkać w piwnicy jej prawom
muszę się podporządkować tracąc swoją prawdziwą tożsamość. A ja byłem tylko punktem,
człowiekiem, którego nie można skrzywdzić, można uchybić tylko imieniu i czynom jego powłok.
Wszedłem w ten punkt i stałem się nim, niczym dla świata (przestałem istnieć), który uznał się za
wszystko.
Wtedy ujrzałem czym jest medytacja, próbą utrzymania statusu powłok w przygotowanej dla nich
Rzeczywistości ale ja, punkt, niczego nie potrzebowałem, bo wszystko w sobie zawierałem czyli całą
instrukcję obsługi lunaparku i powłok, nawet to, co do poprawnego funkcjonowania powłok poza
mną (tym punktem) jest potrzebne. To we mnie było zawarte i zwarło się z życiem albo Maszynerią,
która tym życiem steruje. Uśmiechnąłem się i znów spowłoczniałem czyli znów zaistniałem
w zewnętrzu poza punktem, w swoich powłokach, ciesząc się, że więcej o nic nie będę prosić, bo
wszystko ze mnie się wywodzi, także ja sam. Nie potrzebuję zdrowia, bo nim jestem, nie potrzebuję
medytacji, bo nią jestem, nie potrzebuję dźwięków, bo jestem ich podstawą. Gdyby nie to, nie
mógłbym, w powłoce będąc, uruchamiać tych dźwięków, ta umiejętność, ta zdolność była we mnie
zawarta, łącznie z rozpiską wszystkich ich rodzajów. Wszystko istnieje dzięki memu powołaniu,
wystarczy chcieć, by Boskie Wszystko pod moje powłoki w lunaparku Całość ustawiało. Odnalazłszy
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siebie, odnalazłem wszystko, a co do powłok, to zechciałem, by same, w myśl najczystszych praw
się z sobą zsynchronizowały.”
Jeśli im nie będziemy przeszkadzać, one same ładnie się złączą, bo my chcemy i instrukcje zaczerpią
od nas, tego najwyższego, najczystszego w nas DNA. Zawsze to jest lepsze niż nasza beznadziejna
kombinatorka.
Medytacja Komora Odrodzenia
Wykorzystamy siebie jako punkty, które mają zapisy wszystkich naszych doświadczeń.
Pozwalamy, by wszystkie nasze powłoki po swojemu się w sobie odnalazły. Dotychczas my
rządziliśmy (rękami) a teraz one będą mogły robić co chcą, ale nie do końca, bo one są z nami
związane, one znają nasze cele i chcą nam pomóc, zachowując swój status. Natomiast my ich nie
znamy i nie chcemy im pomagać jeśli nam nie służą. Teraz, kiedy puściliśmy je wolno, te wszystkie
elementy zaczynają inaczej się łączyć, tworzyć inną wibrację. Ta wibracja chodzi nam po plecach.
Czujemy się niekomfortowo.
Ojciec ma taki znak, koło białe z czarnym punktem, PraOjciec ma czarne koło z białym punktem
(odwrotnie) obaj się przenoszą, jeden w PozaRzeczywistość, drugi kotwi się w Duchu Całości. Kiedy
te dwa symbole się złączają, to wtedy świadomość Syna Bożego, dzięki darowi obecności, może
w powłokach po Bożemu się przejawiać. Gdy te procesy zachodzą, boskie DNA, czy tam, gdzie my
się wspinamy najwyżej, duchowe na jakimś poziomie, promieniuje na DNA energetyczne powłok,
na biologiczne, do którego energie lub ciało fizyczne należą i dzięki temu, tam odtwarzane jest
najpoprawniejsze DNA.
Procesy, które sterują tymi powłokami są precyzyjniejsze, doskonalsze, bliższe pierwowzorowi.
Dzięki temu wątroba już się nie starzeje, uruchamia nowe procedury, nowe sposoby ratowania się
przed tym, co ją niszczy (np. alkohol).
To samo tyczy się struktury przestrzeni, ciała egzystencjalnego i innych, powoli przychodzą
instrukcje, jak w niesprzyjającym środowisku najlepiej wytrwać. Połączenie tych dwóch cząstek,
Ojca z PraOjcem czyli świadomości z obecnością sprawia, iż możemy z najwyższego poziomu
ściągnąć własną siłę sprawczą potrafiącą zmienić coś na poziomie biologii, która leży poniżej
poziomu komórek i atomów. Żeby temu nie przeszkadzać, możemy stać się jednym punktem Buddy,
w którym On zawarł całą swoją świadomość, w rzeczywistości wszedł do niego i siedział tam,
pozwalając, by wszystko na zewnątrz tańczyło. Niczego nie ograniczał, dzięki czemu mógł
obserwować jak funkcjonuje bez filtrów, które patrzenie wykoślawiały. Możemy też znaleźć się
w Komorze Odrodzenia, w której zachowujemy cząstkę siebie, powłoczną ale zarazem, w zgodzie
z całą naturą, z całą Rzeczywistością, będąc w Kosmicznym Łonie pozwalamy, by wszystko i tak się
odradzało. W punkcie Buddy nie potrafimy jeszcze zamieszkać, jesteśmy na dziś trochę za słabi,
więc możemy rozpasać się w tym co znamy.
Znajdziemy się teraz w najgęstszej wodzie świata, w matrycy, w tym maśle, które wszystko
wyświetla, wyświetla nasze powłoki i cały ten świat, barwy każdej lampki, każdego atomu, jego
gęstość itd. Dlatego raz widzimy powietrze, drugi czarną dziurę wszystko wchłaniającą, bo
wyświetla to wg instrukcji w nas zawartych.
Jak w Komorze Odrodzeniowej obudzimy DNA na wyższym poziomie, automatycznie zacznie ono
wpływać na Ducha Świętego czyli na to masło i bez jakichkolwiek działań, według pierwowzoru
wszystko się pojawi we właściwej postaci. Tu nie będzie naprawiania fragmentu organu, on od razu
będzie zdrowy, łącznie z nowocześniejszym, czyli bliższym pierwowzorowi sposobie oddziaływania,
sterowania pracą organu, (wątroby) organizmu itd. Pozwólmy, by wody Komory Odrodzeniowej
całego nas, łącznie z powłokami przeniknęły dając wszystkiemu wolna wolę, także działaniu
Komory. Zechciejmy, by wszystko w nas stało się jak najszczęśliwsze, jak najwłaściwsze, jak
naj….naj…, by stało się to, co cząstki w nas chcą, by się stało. Nazywamy to odrodzeniem istoty
ludzkiej, odrodzeniem, odtworzeniem w największej, nam dostępnej poprawności jej powłok.
Niech się dzieje totalna regeneracja.
Niczego nie wymuszać, niech to się samo dzieje, poza naszą ubogą wiedzą. Mamy tylko utrzymać te
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procesy. Niech zachodzi to co zajść może.
Pokazują, jak się jest w tym punkcie, rezygnując z rządzenia powłokami, to tam znajduje się to
nasze, syno-bożowe DNA, które wystarczy chcieć, by resztę ustawiało i ono wstęgami (różne wizje)
wchodzi w pasma DNA od razu je łącząc z czymś, co to naprawia. Wystarczy uruchomić w sobie,
swoją mocą, odrodzenie naszej istoty, a więc wszystkich powłok zewnętrznych i to już się cały czas
dzieje .
Te procesy uruchomiliśmy. W zależności od intencji, czy pozwalamy, by powłoki się regenerowały
czy też nie, tak samo i pewne niedoskonałość i inne rzeczy mogą zmienić to, co możemy robić.
Przeciętnie powinno się wszystko poprawić w granicach 40%, do stanu obecnego. Niech się toczy,
nie przeszkadzamy.
Ta modlitwa będzie cały czas trwała.
Koniec
Ludzie żyją iluzją, że są dobrzy. W Polsce wykorzystanie człowieka 98-100%.
Te mechanizmy są tak trwałe, że ludzie nie zdają sobie z tego sprawy. Jaskrawo to widać, gdy
partner odchodzi, włącza się nienawiść. Ludzie żyją iluzją, że mechanizmy kościelno-społecznosystemowe, rządowe, jak i polityka, są usprawiedliwione, że to jest właściwe w 93-95%.
Cały sprzęt Samsunga będzie śledził, nadawał i kierunkowo słał wszystkie pasma (podpisali takie
umowy). Robią nawet ukryte bateria w telefonach, że nawet przy uszkodzeniu sprzętu i tak cały
czas będzie nadawał.
Jeśli ktoś nad sobą nie pracuje, Góra się odcina i człowiek posługuje się tylko swoją własną mocą.
My się nie przyrównujemy do Jezusa, czy Buddy, tylko mówimy, że oni mieli podobnie trudną
drogę. Było im o tyle łatwiej, że środowisko ich było bogate, dawało wykształcenie i wiedzę
niedostępną na tamte czasy. Wtedy był tzw. aktywny mistycyzm czyli dostęp do wiedzy mieli
zamożni. Dzisiaj ta wiedza jest tylko dla masonów, oni mają do niej dostęp, jest jednak uboższa od
tego co my wiemy.
Niedługo zaczniemy projektować całą przestrzeń. Skale pójdą w świat, każdy z czasem będzie je
miał, by tak się stało, a stanie się, to muszą być przekształcenia w przestrzeni, programy nasze
działające i wsparcie Pana Bożych Zastępów. Skale mówią tylko i wyłącznie o rozwoju człowieka,
a cały potencjał i wpływ na świat stąd się zaczyna. Mówią wprost, im jesteś doskonalszy, tym masz
większą wiedzę, dostęp do astralnej biblioteki jest dla każdego. Wszystko zależy od tego, dokąd
sięgnąć potrafisz.
Treści siać będą mogli tylko i wyłącznie, bo to są prawa autorskie, uzdrowiciele duchowi. Oni
będą wiedzieć jak to ująć, oni będą tym żyć.
Pokochanie, wybaczenie, jak nie jest przekroczone 100%, to nie ma znaczenia czy masz 90% czy
10%. Jak nie ma tego przerobionego, to w chwilach trudnych to wychodzi (półka nie jest gotowa jak
masz tylko deskę i gwoździe). Trzeba to zaliczyć, ugruntować i wtedy ta wibracja w tobie jest, jak
będziesz spadać, będzie cię to wkurzać, bo jest inna od twojego wzoru zachowania i trzeba zrobić
wszystko, by wejść wyżej. Ważne tu jest jedno, jak się ugruntujesz a spada wibracja, już ci to nie
pasuje. Można to zrobić „pozycją na bociana”, która wszystko wycisza, harmonizuje.
W medytację my nie wchodzimy, bo po co, chodziło o pokazanie, że te tematy i tak
będziemy przerabiać (te np. z twardej medytacji) z poziomu Ducha, jest to pełniejsze ale to jest dla
tych, którzy nie wiedzą czym ona jest.
Z czasem na nas spadną nauki wahadełkowania, spotkań z ludźmi itd., musimy być do tego
przygotowani. Choć tego nie dostrzegamy, pewne rzeczy zaczynają się układać w nas i w
przestrzeni, będzie można tym się dzielić, nowym, prawdziwym.
W Indiach jest największe „koszenie” ludzi na świecie, zło i dobro może materializować jak ma
odpowiednią energetykę, bo nabierają ludzi. A kto z nich uzdrawia? Tam nie ma prawdy. Gadanie o
mapach myśli, pracują nad tym psychologowie, neurolodzy od wielu lat, to jest największe
przestępstwo, to jest uświadamiane człowiekowi, żeby grupował info, dzięki czemu, będzie
inteligentniejszy i sprawny informacyjnie, ale tylko w obrębie wkodowanych informacji. Procesy
poznawcze na nowe są zamknięte i to jest to najgorsze. Trzeba to wyrzucić do kosza. Jak się ludzie
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nauczą poprawnie, bez schematów, to widzieć, najlepiej z poziomu duchowego, bo włącza się
świadomość duchowa, ona nas podpina i prowadzi, wtedy jest wszystko jasne. Tego musimy
nauczyć ludzi, bo widzą wszystko w zaprogramowaniu.
Najgorsze są trucizny energetyczne, które od ludzi lecą, ze względu na szarą strefę, działają
cały czas. Jeśli nie są kierunkowe tylko na ciebie ale ogólnie złośliwe, to cały czas działa. Trzeba to
ludziom uzmysłowić.
Jak powstanie grupa uzdrowicieli duchowych, tam nie będzie trucizn, ich pole będzie tak silne, tak
skondensowane, że nie będzie trucizn.
Zło robi rytuały, by utrzymać wielki potencjał, mordują dzieci. U nas Zeus wszystko przygotuje.
Jak będziemy nad sobą pracować, do ośmiu lat 70% ludzi potrzebujących pomocy będzie korzystać
z naszych działań. My się specjalizujemy w sprawach duchowych, w budzeniu człowieka, żeby był
nowy człowiek, wolny ( a nie zajmujemy się polityką, gospodarką, od tego są inni ale trzeba ich
kontrolować).
Akademia Wiedzy, dział pytania i odpowiedzi.
Wiedza duchowa oznacza, iż my stajemy się czyści albo chcielibyśmy zapytać Ojca jak powinno
wyglądać nasze życie tutaj, jak powinniśmy się zachowywać, do czego dążyć. Sens pytań jest tu
trochę inny, choć tyczy się także życia. Najważniejsze tu, by zrozumieć, że życie to, które nas tu
kształtuje i my je, bo środowisko wpływa na nas a my je budujemy, przede wszystkim ma tak nas
ustawić, tak udoskonalić, aby nasze wyjście w świat PozaRzeczywisty, czyli nasze drogi po śmierci
doprowadziły nas do Domu, żeby nie wygnano nas w inne jeszcze krainy. Dlatego pytanie jest,
dokąd zmierzasz, wędrowcze. Żyjemy tu po to, by odzyskać zapisy w Macierzy, byśmy mogli wrócić
tam, skąd przyszliśmy a nie iść na tułaczkę, zwłaszcza, że w tej tułaczce, przez „błędowską pustynię”
nasze akumulatory osłabną i dusza padnie. Nim padnie, ciemność porwie duszę i długo będzie ją
wykorzystywać. Nie można do tego doprowadzić. Trzeba zrozumieć jaki jest mechanizm, czym tu
jest kościół, który nas zawodzi, system, który nas wykańcza i czym jest oprogramowanie, które
trzyma człowieka w takich schematach, w tak koślawej wizji świata, że trudno uwierzyć, iż jeden
człowiek, nasze własne dziecko idzie mordować drugie dziecko, zabije je i powie ojcu, tatusiu ja cię
kocham a on podprowadzał pieniądze z twojego portfela i nie mogłeś tyle pić, więc go zabiłem.
Jesteś bohaterem, mój synu, powie ojciec. Tak jest z wojnami i orderami bohaterów. A ludzie w
myśli to utrzymują. Oglądają broń (internet) i marzą, by ją mieć, kupują dzieciom plastykową, by
kiedyś zabijał brata, bo ojcu pieniądze podebrał. To chore.
Pytanie dotyczy Jezusa, Jego życia i rzekomego ukrzyżowania, bo to wiedza zakłamana.
Pytanie to ma niby tyczyć się przyszłości, czyli zaglądanie w przeszłość, odgrzebywanie takich
rzeczy może sprawić, że przyszłość będzie lepiej wyglądać.
Kościół nie obchodzi czy to co mówią jest prawdą czy nie. Pytanie dotyczy odwołania do
skostniałego, zaprogramowanego świata. Nie ma znaczenia czy pytanie dotyczy Jezusa, czy
będziemy analizować, co było z drugą wojną światową, Spartanami itd., cały czas odgrzewamy,
odnosimy się do martwego pozornie świata, który jest, a niby chcemy odnieść się do przeszłości. To
pytanie ściąga nas do minus 40%, a mówimy o Jezusie, bo odnosi się do przypominania świata
przeszłego, łącznie z tymi mocnymi uderzeniami. Jezus jest ikoną, nie jest ważne, że to jest Istota
czysta, ale jest zgrupowana w obszarze niszczenie ludzkiej cywilizacji, bo On jest związany
z kościołem, doktrynami, to jest śmierć energetyczno-duchowa. Ludzie idą do kościoła, bo chcą
zobaczyć Boga. Średni katolik zaniża wibracje o 30%, bo cały czas utrzymuje to, co było, tak jak
cmentarze.
Jezus mówił, świata nie zmienisz, jeśli nie postawisz ostrej granicy między przeszłością i przyszłością
i nie zaczniesz żyć tylko przyszłością. Nie ma żadnych pytań odnośnie historii. Wszystko co u nas
(w Polsce) się dzieje, ma odniesienie do historii, muszą o tym przypominać, by trzymać nas
w przeszłości. Ktoś opracował taki schemat i on promieniuje cały czas, czegokolwiek dotkniesz
z przeszłości, utrzymujesz ten smród i własne ograniczenie. Nie może być żadnych pytań odnośnie
przeszłości, bo jak chcesz zbudować przyszłość, ona musi mieć inny schemat. Nowego schematu
nigdy nie dostrzeżesz żyjąc przeszłością. Nie możemy osądzać, krytykować drugiego człowieka
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według jakiś urojonych wizji (np. zdrada), bo to jest stawianie się ponad Bogiem, Bóg nas nie
osądza, Bóg nie wpływa na nasze zachowanie, Bóg jest neutralny.
Krytykując, osądzając nie dostrzeżemy schematów, które On dla nas przygotował, żyjemy wg
więziennych schematów, specjalnie dla nas przygotowanych.
Chcąc się rozwijać, nigdy nie zadajemy pytań odnośnie przeszłości. Żyje się nowym światełkiem,
a schematy ukazują inną historię (zdradził ale jaki później był dobry). Jezus mówił wyraźnie,
wszystko co było (kościoły, cmentarze) musi zniknąć. Jak człowiek włącza nowy schemat, jest
obudzony duchowo a w Duchu jest widzenie wszystkiego tego co było, będzie i co się teraz tworzy.
Tego trzeba się nauczyć (też w rodzinie), nie odgrzebywać tego, bo to daje siłę światu
energetycznemu (też odnośnie ludzkości). Istoty energetyczne rządzą tym światem. Ich interesuje
tylko, żeby schematy były rozmnażane, trzymają nas w tym potrzasku. Jak zaczniemy żyć nowym,
nie będziemy zasilać starych struktur. Ci co rządzą, rytualnie non stop to odtwarzają, obrzędy
satanistyczne, watykańskie obrzędy śmierci, w USA 30 000 dzieci poświęca się na ołtarzu, tak elita
rządząca rytuałami wzmacnia swoją potęgę, przyzywają zło.
Jak tworzysz nowe, przychodzi nowe promieniowanie. Jezus na pewno nie był ukrzyżowany, ale
ktoś na krzyżu zginął sądzą, że to był Jezus. Nawet gdyby był ukrzyżowany, nic by Mu się nie stało.
Odszedł w wieku 114 lat. Czy mógł wszystko, nie, Jego syn zmarł na Jego rękach, wiedział, że nie
może go uratować.
Jak będziemy wchodzić do Biblioteki Wiedzy będą nam tam wszystko pokazywać i nauczą nie
zaglądać w przeszłość.
Przestaje się pamiętać o wielu niepotrzebnych rzeczach, traci się to ale odnalezienie się w życiu, ale
mądrość egzystencjalna gwałtownie rośnie. Stare schematy, czyli ustawiania umysłu po to, żeby
sterować psychiką, znikają. Cały czas jest formowanie umysłu pod kątem czarnej dziury, to jest
więzienie.
Jak wychodzimy z depresji musimy zacząć żyć nowym, bo jak tylko sobie przypomnisz co było, za
chwilę cię to wszystko chwyta, odtwarza się w tobie, bo zapis był i jest po tobie, z depresji nie
wyjdziesz. Sam z tego wyjdziesz, tylko na siłę żyj przyszłością, bez psychoanalityków.
Pytanie Mówimy o odbudowaniu się istoty ludzkiej i zmianach, które w tej chwili zachodzą na
Ziemi, o budowaniu Edenu. Co oznacza bycie człowiekiem Edenu?
Planeta Ziemia, ludzie mówią o 7-miu czakramach ale było ich 33. Czakramy nie są energetyczne
tylko duchowe, choć pewna wibracja energetyczna w pasmach duchowych jest zawarta. One
zniknęły, kilka ma szczątkowe promieniowanie. Została uformowana otoczka wokół Ziemi, dzięki
czemu ciśnienie ciemności zmalało, stanęło na granicy ale to co jest w środku, to ciśnienie, które
ciemność powodowała kanałami, to życie historią, to ciągle tutaj jest ale będzie maleć.
Jak na Ziemi ma powstać nowy człowiek, to musi on mieć właściwą energetykę, musi mieć wibrację
wyższą ponad tę co jest. Mózg, umysł, świadomość, jaźń wszystko to ma swoją wibrację, w sumie
to wszystko z sobą synchronizuje się i wibracja jest coraz wyższa.
Człowiek Edenu, nie będzie żył przeszłością, inaczej to wszystko będzie postrzegał, będzie w stałym
kontakcie ze swoimi wyższymi pasmami, co poprzez wewnętrzną harmonię można odkryć, na
wszystko będzie inaczej patrzył, pod kątem praw duchowych, czyli tego, jak być powinno. Jego
wibracja, średnia, w stosunku do normalnego człowieka będzie 6-7 krotnie wyższa. By to utrzymać,
musi stworzyć swój energetyczny, wewnętrzny Dom, pracować nad swoim energetycznym
obudzeniem. Energetyczne Niebo musi go stanowić. Żeby je utrzymać, nie może wchodzić
w konflikty z kimkolwiek innym. Konflikty nie są fizyczne, one są energetyczne, to są problemy,
chore stany, którymi żyjemy. Człowiek, który chce być wolny od wpływów energetycznych, od
oprogramowań, musi wiedzieć o co chodzi, by móc się tam przeciwstawić wewnątrz siebie. Przy
podniesieniu wewnętrznych wibracji i sposobie ich przerabiania zupełnie inaczej się zachowujemy,
powoli nasze wibracje przenikają wszystkie elementy, z którymi się zadajemy. Jak my się
z kimkolwiek zadajemy, te elementy są inno wibracyjne, później te pola oddziałują na nas cały czas,
wtedy nasza energetyka się zmienia. Dlatego trzeba przepromieniować je tak, żeby się zmieniły. To
są elementy, które tworzą nasz wewnętrzny Dom. To z czym jesteś myślą, słowem i czynem
26

powiązany, na ciebie oddziałuje. To co my widzimy, ciało, to tylko punkt węzłowy, dusza to jest
moloch, a struktura przestrzenna, ludzka, która jest częścią naszej istoty, to jest gigant, obejmuje
tych, z którymi mamy kontakt i nad tym trzeba zapanować. Jak nad tym panujesz i tam są
podniesione, twoje już wibracje a przerobiłaś pokochanie itd., więc utrzymujesz to swoją postawą,
nic cię nie wkurzy. Pamiętajmy, że na te elementy działają inne elementy nisko wibracyjne, które je
uszkadzają, ale on w swojej przestrzeni się utrzymuje. Parę osób panujących nad swoimi energiami,
jak się połączą, to ich potencjał energetyczny gwałtownie rośnie. Nagle człowiek myśli o drugim,
który jest potężny energetycznie, nie ma obniżania poziomu wibracji.
Jak utworzą grupę ludzi, którzy ze sobą żyją, współpracują, tworzą firmę, wszystko odbywa się
w ich kręgu, choć też wychodzą na zewnątrz, ale są połączeni przede wszystkim z tą grupą, celami,
przyjemnościami itd., to przychodzi dzień, kiedy ich potencjał może wzrosnąć 200 razy, przy
realizowaniu różnych swoich celów życiowych. To jest potęga. Masoni potrafią to podnieść tylko 30
razy, dlatego świadomie wpływają na ludzi, też na poziomie polityczno-gospodarczym.
Za każdym razem jak podnosi się poziom wibracji, inteligencja wzrasta. Przeciętne IQ Polaka 110.
Osoby mające przepracowane pokochanie itd., w strumieniu mają IQ 160, już rozeznanie
w przestrzeni, umiejętność przewidywania itd. ujęte w aktywnej zaradności życiowej rośnie z 6% do
30%. Jest większy wpływ na życie. Przy grupie takich samych ludzi, 90 osobowej, IQ podnosi się do
180, aktywna zaradność życiowa 50%. Jak mówimy o Edenie czyli o świecie przyszłości, gdzie nie
ma własności prywatnej, wszystko jest współdzielone, to jest to możliwe tylko w przypadku osób
mających IQ 200.
To są ludzie zupełnie inaczej pojmujący Rzeczywistość.
My, bez ćpania to robimy jak wchodzimy i utrzymujemy światy duchowe w sobie. Ci ludzie, którzy
pracują nad sobą, mają pościągane węzły karmiczne, słyszą swój głos wewnętrzny cały czas,
sumienie, intuicja, to wszystko pracuje. Powstaje współwłasność, bo się o nią dba. Lenin miał
przebłyski tego, ale to byli prymitywni ludzie, średnia wynosiła 70 IQ, nie
byli w stanie tego pojąć. Eden buduje nie system tylko ludzie, oni wiedzą jak, tu nie ma zakazów,
nakazów. W przyszłości nie będzie znaków drogowych, zostaną tylko jako informacje np.
o zagrożeniach. Wtedy ludzie będą wiedzieć, czuć i nie zaryzykują tam, gdzie nie trzeba. Takie
symulatory na świecie były robione z pozytywnymi wynikami.
80% wszystkiego w Polsce nie należy do nas, wszystko zostało wyprzedane. Polska została
przeznaczona na pariasa czyli kraj niewolniczy, to Tusk z Kaczyńskim wcielają. Wiele krajów już jest
do tego przysposobionych, nowoczesne niewolnictwo. Gorzej jest z Afryką, tam się wszystkich
wykańcza.
Jak 20% Polaków się podniesie, przejmą władzę, reszta społeczeństwa ujrzy rzeczywistość wyraźnie
i wpłyną na politykę całej Europy. Stanie się to w ciągu 60 lat, ale to jest współ,
współodpowiedzialność, współtworzenie, współszczęście itd., totalne mrowisko, bez własności
prywatnej, tak jak myślał Lenin ale u bogów, ma być bóg-człowiek albo uduchowiony człowiek,
który z własnego wyboru tworzy nowe wartości a siła grupy będzie go wspierać. Walka o nas, o to,
o co chodzi zaczyna się od walki o siebie samego. Człowiek powinien mieć 245 IQ, to jest granica
między energetycznym a duchowym, Jezus osiągnął 300 IQ, jak działał, jak rozmawiał z Bogiem.
Rozmowy z Bogiem to są wewnętrzne widzenia. Ładnie to ujęto w filmie „Noe”, on rozmawiał
z Bogiem, ale nikt Boga nie widział, Noe się zmieniał, mówił np. do kamienia itd.
To samo jest z nami. Tamten świat nie jest obrazowym odzwierciedleniem tego.
Pytanie Na czym polega rozwój duchowy?
Rozwój duchowy skupia się na trzech elementach, pierwszy to jest ciało fizyczne. Jak można
pracować nad sobą, jak cię zamknęli w obozie na Sybirze, czy dręczy cię ktoś z rodziny? Wtedy
myślisz tylko o tym, żeby przetrwać, najeść się itd. Dopóki nad ciałem fizycznym nie zapanujesz i
powoli nad przestrzenią fizyczną (żeby cię nie zabili), nie ma rozwoju duchowego. Musisz umieć
poruszać się w przestrzeni fizycznej, odnaleźć się w niej. Jak już to opanowałeś, wtedy możesz zająć
się swoją energetyką, a nią jesteś ty sam. Musisz wtedy zacząć kontrolować swoje myśli i emocje,
one przenikają też strukturę fizyczną ale też tworzą znacznie szerszą przestrzeń, przestrzeń
27

energetyczną, ciało egzystencjalne, strukturę przestrzeni ale tu stykasz się też z innymi ludźmi. Oni
maja swoją przestrzeń. Czyli, żeby kontrolować swoje myśli, musisz nauczyć się harmonizować
wewnętrzne energie. Średnio u normalnych ludzi 60% ich myśli i emocji nie należy do nich tylko do
innych ludzi, którzy wdrukowują swoje podejście do świata, swoje programy, marzenia.
To wszystko programuje i kształtuje twój wizerunek. Są tu ograniczenia, bo np. chcesz kupić działkę
i gangster też, więc się wycofujesz. Ale jak zapanujesz na wewnętrzną energetyką, myślami
i emocjami, to powoli dopasujesz się swoją mocą, która rośnie, także do środowiska
energetycznego. Środowisko energetyczne w 100% przytłacza przeciętnego człowieka. Ale jak
zbudujesz swój energetyczny Dom, będzie cię przytłaczać tylko w 20%. Jeśli to osiągniesz zacznie
cię interesować przestrzeń duchowa. Najpierw wyższa wibracja, potem przestrzeń duchowa.
W przestrzeni duchowej budząc się jesteś sam, jest ona olbrzymia. Czasami jak Góra ci podpowie,
możesz któregoś z ludzi trochę obudzić, podpowiedzieć mu co to znaczy współżyć z innymi ludźmi,
że nie musi strzelać do dzieci itd. Powoli przygotowujesz takiego człowieka i on też zaczyna się
budzić, wtedy on ma swoje wielkie pole, ty swoje. Twoje promieniowanie w przestrzeni duchowej
staje się coraz silniejsze, a DNA na poziomie duchowym jest mniej naruszone niż twoje DNA na
poziomie energetycznym, a ono mniej zniszczone niż DNA fizyczne. Ludzie o tym nie wiedzą, bo
urodzili się ze zdefektowanym DNA fizycznym, dlatego żyjemy tyle, ile żyjemy, reklamy mówią, że
twoje życie nie od ciebie zależy tylko od tego co ci Tusk powie, 67 lat i powinieneś umierać,
farmacja powie, że w tobie nie istnieje regulacja samo naprawcza, kupuj leki. Te programy działają
na fizyczność już zdefektowaną, ale jeśli się budzisz w lepszej energetyce, masz dostęp do DNA
energetycznego, które jest doskonalsze od fizycznego, wtedy łańcuch DNA fizycznego jest
naprawiany, ludzie żyją dłużej, pewne choroby na poziomie fizycznym znikają itd. Jesteś
zadowolony i momentami włączasz się w pasma duchowe, wtedy do DNA energetycznego
z przestrzeni duchowej, wpływa DNA duchowe, modyfikując energetyczne, czyniąc z człowieka
doskonalszą duszę, pole energetyczne. Człowiek jest doskonalszy, inaczej patrzy na życie, dłużej żyje
itd.
Swoją podróż ze wzrastaniem zaczynasz dopiero po jakimś czasie. Nie zdążysz przedłużyć o wiele
swoje życie ale masz jeszcze dzieci. One się rodząc, jak ty miałeś lepsze DNA, one otrzymują je
w spadku. Są zdrowsze, spokojniejsze, zupełnie inaczej wszystko widzą, ale trzeba je uczyć, co to są
banki, granice itd. To jest rozwój duchowy.
Pytanie Głodówki, jak to działa na ciało fizyczne i energetyczne ?
Kto powiedział, że głodówka ma być lekarstwem, czasem zabija. Niemniej czasem nam wyjdzie, że
dobrze jest zrobić głodówkę nie tylko pod kątem odtrucia ciała fizycznego ale pod kątem
łańcuchów energetycznych, zyskania pewnej mocy. Głodówka prawdziwa, musi być kontrolowana,
albo odczytujesz, albo chodzisz do lekarzy na badania, żeby się nie przejechać. Najpierw spala się
tłuszcz. Koło 12-13 dnia przychodzi przełom kwasiczny, nas zwija, zawroty głowy, odór z ust. Wtedy
spalimy cały tłuszcz, zaczyna się likwidowanie złogów w ciele fizycznym. Głodówka obejmuje też
człowieka energetycznego, on nie szczupleje tylko się rozszerza w swojej przestrzeni energetycznej,
wtedy otwierają się w człowieku pewne energetyczne kanały i pomaga to zlikwidować trucizny, w
stawach i innych miejscach te, których nie da się zlikwidować w inny sposób. W głodówce
dietetycznej to nie zajdzie, nastąpi tu poprawa kondycji, odżyje, kamienie kałowe zejdą itd.
Natomiast jak otwiera się świat energetyczny, do tego dodasz jakieś rytuały, bo wpływa to na
wyczyszczenie całego organizmu a nawet tworzy stałe zrosty w przestrzeni eterycznej. Eter łączący
energetykę z ciałem fizycznym, to lepiszcze staje się trwałe, taka warstwa ochronna. Jelito pokrywa
się taką warstwą, że nawet tasiemce nie przedostaną się do organizmu, dzięki eterowi. Później jest
niebezpieczna sytuacja, bo organizm nie ma co jeść, zaczyna jeść mózg, bo jest najsłabszy.
Przedłużenie głodówki o 1 dzień może skończyć się schizofrenią, dlatego musi być granica głodówki
ustalana. Ale tuż przed tym budzisz się na poziomie duchowym, kanały się otwierają.
Jak pracujesz nad sobą i otworzysz kanały energetyczne ustawiają się pewne pasma duchowe
w sobie, stajesz się małym Kręgiem o Ognia.
Tu mówimy o całkowitej głodówce energetyczno -fizyczno-duchowej.
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Pytanie; czym jest Dziupla, jak działa?
Dziupla to technika pomocnicza. Mamy mieszkanie trzeba je odkurzać. Odkurzacze dziś są
samojezdne, same odkurzają itd. ale nie wszystko zrobią. Dziupla to taki odkurzacz ale odkurzacz
działa tylko wtedy, kiedy wiemy, że on jest i umiemy go uruchamiać. Jeśli wiem, że Dziupla jest, to
ma działać, chcę, żeby działała. W zależności od naszej mocy ona coś w nas likwiduje. Ona
promieniuje na pewną przestrzeń. U średniego posiadacza czyści 60% różnych złogów
energetycznych (smsy, mmsy itd.) Ona ma też częściowe działanie na ciebie jako właściciela
i ochrania cię też, częściowo, w środowisku pozazewnętrznym. Trzeba też w to wierzyć, by z tego
korzystać. Dziupla, jeśli się z nią łączymy, oczyszcza nas z wielu rzeczy, nie wystarczy raz poprosić
i jest na stałe.
Osoby, które są wpisane do Dziupli nie są przez nią chronione poza domem, bo jest jeden
właściciel, osób można wpisać 20-21. Te osoby nawet, jak pojechały w Andy, dorwały ich
w piramidach demony, opętały, czyli możesz wpaść w nawiedzenia, pod wpływem różnych osób,
które stosują specyficzne energetyczne techniki, wodoo itd., żeby cię osaczyć, wtedy ta osoba łączy
się z Dziuplą, niech to zrobi poprawnie. Skupić się, wyobrazić sobie, że jesteś w domu i Dziupla
otwiera tę przestrzeń, rozszerza się, ciebie obejmuje albo ty w nią wchodzisz, jak to widzisz, tak się
dzieje i ściągnie opętania. To taki odkurzacz energetyczny. Trzeba rozmawiać z Dziuplą, tam są
przewodnicy, którzy przychodzą, ma otwarty kanał w przestrzeni duchowej itd., ale trzeba
rozmawiać z nią jak w modlitwie z innymi się tego uczyć. Nie wszystko tu można wytłumaczyć.
Pytanie Czemu katolicy nie potrafią rozróżnić dobra i zła w kościele?
Fizyczne zrodzenie Jezusa było na Bliskim Wschodzie, ale duchowe zrodzenie było na obszarach
Polski, tutaj zszedł i dlatego tutaj był kanał duchowy. W Jerozolimie jest największe miejsce zła,
programowana przestrzeń, wszystko tam opiera się na programach, są w powietrzu, w ziemi,
zaklęta umowna przestrzeń (patrz wideoblog). Tam, gdzie się wpływa na ludzi (miejsca świeckie
i kościelne), tam są miejsca nawiedzeń, tam są przejścia, strefa mroku albo studnia, która jest
intensywnością, łączy kanał papieski z pozostałymi, to główne miejsce mocy (złej). Tu ludzie
wchodzą w niskie wibracje, działa to w 100%. Jeśli np. Kaczyński dostanie się do miejsc
opanowanych przez ciemną sieć, programy zaczynają działać i pojawia się powolne znieprawienie.
Ginie wszystko co ten człowiek po ludzku wiedział. Każdy, kto wejdzie w te schematy jest zniszczony
w myśli, słowie, czynie, tak przeprogramowany, by niszczyć innych, uznawać się za autorytet, mieć
satysfakcję z niszczenia świata.
Nad Anglią też stworzono kanał, bo był tu ośrodek władzy, połączono to z systemem. Wtedy
przychodzą istoty, które sterują, wpływają na myśli, emocje, tworzą energetykę, która pogarsza
jakość myśli człowieka, człowiek się stacza, pomaga mu w tym kościół ze swoim zakłamaniem.
Oprogramowanie leci i w kościele i w systemie, czyli jest to sposób wykorzystania człowieka.
I w zamkach (ośrodkach władzy) i w kościele istnieje tak zwana, święta geometria. Święty to ten, co
blasku kościołowi i majątku przynosi. Te miejsca wibrują i ciebie nie ma, ta wibracja, która tam jest,
ma inną polaryzację i niszczy człowieka. Dotykając „uświęconej wody” też sobie szkodzisz,
urytualniono wszystko, by ludzie dawali się programować, jak się temu opierali, palono ich na
stosie.
W każdym miejscu na Ziemi, gdzie tworzy się ośrodki władzy religijnej, politycznej a nawet
gospodarczej jest węzeł ciemnej sieci, wszędzie.
U Indian był wódz, który dbał o bezpieczeństwo, by było dobrze i szaman, który dbał o to, by ludzie
umieli się z Duchem, z Manitu porozumieć, otrzymywać od niego wskazówki, by wiedzieć, jak
bratersko żyć. Tam dbano o każdego człowieka plemienia. Do tego trzeba kiedyś wrócić. Szatan to
nie imię własne, to stanowisko, on odszedł, ale jego wojsko zostało i szaleje, by jak najwięcej
zniszczyć.
Pytanie Dom Swój, jak go budować, jaki ma wpływ na nasz rozwój?
Dom Swój ma kilka poziomów. Pierwsze, dom fizyczny, musisz go zbudować, wiesz jak on
wygląda, ma być bezpieczny. Mamy tu pozorowaną wolność.
Mamy też dom energetyczny, bo jesteśmy duszą, mamy myśli i emocje. By zbudować dom, który
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cię chroni, musisz cały ten obszar pokochać (fizyczny), wtedy wchodzisz z tym w interakcję, staje się
to takie jak ty. Człowiek jako dusza jest olbrzymi (wieś sobą przenika). Jak to pokochasz, wtedy
możesz mieć myśli i emocje takie, jakie chcesz, byle się przeprogramowćł na to, jakie myśli mają
być ( kochać, współtworzyć itd.)
Jak przenikasz wszystko kochaniem, to nie ma tu elementów tobie szkodzących.
Jak pokochasz dom fizyczny, pokochasz ludzi, twój dom energetyczny się rozszerza. Potem
rozszerzysz dom energetyczny na przestrzeń duchową, czyli spojrzysz na świat po duchowemu. To
jest budowa Domu Swego ale to jest budowa siebie. My a Dom Swój to jest jedno i to samo, tylko
trzeba zrozumieć, z czego on się składa.
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