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JesteÊmy Êwiadkami prze∏omu panujàcej aktualnie ery Ryb i nadchodzàcej ery Wodnika – czasu zarówno
wielkich przemian, oczyszczenia Ziemi, rozwoju duchowego, jak i wielkich zagro˝eƒ ze strony si∏ destrukcyjnych. Rozgrywa si´ decydujàca walka dobra ze z∏em. Wielu ludzi pociàga Êwiat Ducha.
"W ka˝dym cz∏owieku sà pewne wrodzone pragnienia, cz´sto jemu samemu nieznane, od których zale˝y
szcz´Êcie jednostki." Obecnie toczy si´ wi´c najwa˝niejsza walka o najwi´kszà wartoÊç cz∏owieka – jego dusz´.
JeÊli zatem duszy odmawia si´ zaspokojenia, nie tylko nie daje ona swemu cia∏u dóbr i szcz´Êcia, lecz cz´sto
buntuje si´ przeciw niemu, wywo∏ujàc choroby, a nawet Êmierç.
Sà jednak ludzie, którzy nie czujà szczególnego pociàgu do w∏asnego rozwoju. Uwa˝ajà, ˝e naszym ˝yciem
kierujà moce duchowe i nie nale˝y im przeszkadzaç, lecz czekaç do chwili, kiedy same ods∏onià przed nami ten
inny Êwiat. Jakkolwiek byÊmy nie myÊleli, wszyscy jednak zmieniajà zdanie, gdy uÊwiadomià sobie, ˝e ich g∏ównym obowiàzkiem wobec si∏ wy˝szych jest samodzielne rozwijanie w sobie wszystkich zdolnoÊci, które zosta∏y
w nich zaszczepione.
Inni twierdzà, ˝e ujawnianie pewnych prawd o Êwiecie duchowym jest niedopuszczalne. Sàdzà, ˝e tylko ci
powinni wiedzieç, jak wkracza si´ do wy˝szego Êwiata, którzy sami t´ drog´ przebyli. Ka˝dy jednak musi odnaleêç w∏asnà Êcie˝k´.
Droga wtajemniczenia daje cz∏owiekowi pragnàcemu rozwinàç si´ duchowo Êrodki umo˝liwiajàce przeobra˝enie duszy. Nie ulegajcie wi´c przesàdom, dogmatom i b∏´dnemu nauczaniu, bowiem prawdziwa wiedza duchowa daje wskazówki, które nie sà sprzeczne z rozsàdkiem. Pami´tajmy, ˝e tutaj zawsze mamy wolnà wol´.
Z∏e przesàdy, b∏´dne nauki, utajony kamuflarz popychajà do Êlepej wiary. Pozbyç si´ wàtpliwoÊci i poznaç prawd´ – oto nasze g∏ówne zadanie. Dlaczego cz∏owiekowi tak trudno jest uwierzyç? Bo zawsze by∏ wprowadzany
w b∏àd. Dlatego sprawdzajcie wszystko na sobie. Przed ka˝dym nast´pnym wtajemniczeniem najpierw b∏àkamy si´ po kr´tych Êcie˝kach. Ale szko∏a bezdro˝y prowadzi naprzód. Dusza ma wtedy odpowiednià dojrza∏oÊç,
wówczas mogà ujawniç si´ jej ukryte zdolnoÊci, albo uka˝à si´ w jednym z nast´pnych wcieleƒ. Naszym g∏ównym celem jest wi´c przerobienie odpowiednich lekcji na ziemi, zdobycie wiedzy, doÊwiadczeƒ i pewnych çwiczeƒ dla duszy, w którym to etapie ods∏oni si´ Êwiat nadzmys∏owy. Wa˝nà rzeczà w ˝yciu cz∏owieka jest odpowiednia modlitwa i pokuta umo˝liwiajàca oczyszczenie duszy oraz, równie istotny, proces oczyszczania cia∏a.
Wielu zagubionych obecnie ludzi próbuje odnaleêç sens w Êwiecie znajdujàcym si´ pozornie na skraju ob∏´du. Poradziç sobie z obecnie panujàcym chaosem jest niezwykle trudno. Jest to jednak warunkiem przemian
i doÊwiadczeƒ – swego rodzaju testem zdolnoÊci do ewolucji. Ka˝de ˝ycie jest lekcjà, szansà mi∏oÊci. Wybieraj
wi´c mi∏oÊç, proÊ Boga o wsparcie, jesteÊ duchowà istotà, kreuj w swoim ciele zdrowie, nie zaÊ chorob´. Wszelkie nauki, wyznania, religie, obrz´dy i dogmaty przeminà bezpowrotnie, tak jak nasze ˝ycie, liczy si´ tylko to,
co ma trwa∏oÊç w Bogu.
Micha∏ Marciniak
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BIOENERGOTERAPIA, RADIESTEZJA, AKUPUNKTURA.
DLACZEGO CHORUJEMY I CIERPIMY?
OBCIÑ˚ENIA KARMICZNE. SI¸A EGZORCYZMÓW. LECZENIE HOLISTYCZNE
DLACZEGO CHORUJEMY? Choroba jest brakiem równowagi mi´dzy cia∏em i duszà cz∏owieka. Sami jà na
siebie sprowadzamy. O tym, ˝e ktoÊ jest chory, Êwiadczy powstanie w jego polu energetycznym zaburzeƒ
w przebiegu energii, która przesta∏a p∏ynàç i objawia si´ ciemnà barwà. Zdrowy cz∏owiek charakteryzuje si´
jasnymi kolorami, które krà˝à równomiernie w zrównowa˝onym polu. OczywiÊcie dla ka˝dej choroby istniejà
okreÊlone kolory oraz powstajàce z nich formy myÊlowe – myÊlokszta∏ty. Pole energii jest nierozerwalnie z∏àczone ze zdrowiem i samopoczuciem ka˝dego cz∏owieka. Uzdrawianie jest darem, na który po cz´Êci zas∏u˝yliÊmy w poprzednich wcieleniach, ale mo˝emy go uzyskaç, wpinajàc si´ po szczeblach duchowego rozwoju. Bardzo trudno jest byç dobrym i bezinteresownym uzdrowicielem. Trzeba byç zdrowym fizycznie, psychicznie, znajdowaç si´ na bardzo wysokim stopniu duchowej ewolucji. S∏abe strony nie mogà mieç tutaj miejsca.
Trzeba si´ nauczyç panowaç nad energià, si∏à i jasnoÊcià, które ca∏y czas rozwijamy. Energia musi p∏ynàç z mi∏oÊcià, byç u˝ywana tylko w dobrych intencjach, ze szczeroÊcià i uczciwoÊcià. Ka˝de dzia∏anie podlega bowiem
prawom przyczyny i skutku. Jest to karma. Co posiejesz – zbieraç b´dziesz. Je˝eli u˝yjesz energii do negatywnych celów, ostatecznie wróci ona do ciebie. Do uzdrawiania potrzebny jest Bóg i wszystkie dobre istoty duchowe. ProÊ o pomoc! Wiadomo, ˝e oprócz cia∏a fizycznego mamy te˝ cia∏o energetyczne, które daje si´ fotografowaç
(zdj´cie kirlianowskie aury) – nie jest wi´c bynajmniej magiczne. Ju˝ Chiƒczycy zauwa˝yli kilka tysi´cy lat temu, ˝e energia p∏ynie w organizmie przez kana∏y energetyczne. Akupunktura pozwala na sterowanie tà energià.
Bioterapia – to swoiste oddzia∏ywanie jednego organizmu na drugi lub wykorzystanie energii w∏asnej (bioenergii). Bioenergia, energia wewn´trzna organizmu ˝ywego, znajduje odbicie w polu energetycznym istniejàcym wokó∏ tego organizmu. Biopole jest wyk∏adnikiem energii wewn´trznej i harmonii psychosomatycznej. W polu biologicznym cz∏owieka pewne szczególne punkty energetyczne tworzà czakry u∏o˝one w linii osi Êrodkowej cia∏a.
Biopole wokó∏ g∏owy nosi nazw´ aury.
Bioterapeuta to osoba zdolna i predysponowana do lokalizacji zaburzeƒ w biopolu drugiego cz∏owieka oraz
usuwania ich przy pomocy bioenergii, jest w stanie usunàç zaburzenia w strukturze energetycznej majàcej wp∏yw
na funkcjonowanie organizmu. To samo mo˝e zrobiç dobry radiesteta.
Istniejà ró˝ne przyczyny chorób – fizyczne, duchowe, pokoleniowe, emocjonalne lub karmiczne.
CO TO JEST KARMA? Karma to suma etycznych skutków dobrych lub z∏ych myÊli, s∏ów, uczynków cz∏owieka, które wp∏ywajà na obecne lub przysz∏e ˝ycie. Cz∏owiek Êwiadomie lub nieÊwiadomie odk∏ada to wszystko
w postaci energii obcià˝ajàcej jego dusz´. Uwa˝am, ˝e choroba to oddzielenie si´ duszy od cia∏a, moment, w którym umys∏ zaprzàtni´ty jest z∏ymi myÊlami. Kiedy cz∏owiek umiera, jego dusza przyciàgana jest do pewnych
obszarów oczyszczenia, rozpami´tuje swoje czyny i nast´pstwa, cierpi i prze˝ywa duchowo. W Êwiecie subtelno-materialnym nie jest pozbawiona "wolnej woli", jednak gdy ju˝ nie mo˝e d∏u˝ej cierpieç w okreÊlonym kr´gu – nie majàc pomocy z ziemi w postaci modlitw i zadoÊçuczynieƒ – otrzymuje ∏ask´ od Boga, rodzàc si´ powtórnie na ziemi z obcià˝eniami – konsekwencjami karmicznymi. Staram si´ pomagaç cz∏owiekowi holistycznie tzn. leczyç cia∏o, umys∏ i dusz´. W tym celu wykorzystuj´ wszelkie metody tj.: leczenie duchowe, bioenergoterapi´, elektroakupunktur´, radiestezj´, akupresur´, zio∏olecznictwo, masa˝, aromaterapi´ itp.
SI∏A EGZORCYZMÓW jest wielka, bowiem cia∏o jest mieszkaniem "duszy" – subtelno-materialnej pow∏oki,
która znajduje si´ w ciele cz∏owieka. Dusza jest mieszkaniem jeszcze rzadszej energii tj. "ducha". Wszystko zaÊ
poddane jest biegunowoÊci – skoro istnieje Duch Âwi´ty, jego przeciwwagà jest "z∏y duch". I jeÊli cz∏owiek zachwaÊci dusz´ z∏ym duchem, wlewajà si´ w nià istoty demoniczne, gdy˝ wszelkie negatywne zapromieniowanie jest dla nich po˝ywkà. Sà to si∏y ze Êwiata astralnego. Ogromny wp∏yw ma jeszcze promieniowanie geopatyczne (cieki wodne, siatki astralne, przekaêniki astralno--energetyczne – wisiorki). Dlatego tak wiele jest chorób, za∏amaƒ psychicznych, depresji, samobójstw, agresji, przemocy i gwa∏tu, braku odpowiedzialnoÊci za czyny. Poprzez Êrodki przekazu jesteÊmy kodowani i karmieni zabijaniem, przemocà, wzmaga si´ w nas dynamizm seksualny – telewizja odgrywa tutaj du˝à rol´.
Skàd zatem mamy czerpaç dobro? Ca∏e to promieniowanie mog∏oby zneutralizowaç prawdziwe chrzeÊcijaƒstwo. Jezus powiedzia∏: "NieÊcie Ewangeli´ Mi∏oÊci wszystkim narodom" – ludzkoÊç powinna zostaç pouczona,

4

a potem chrzczona. A wi´c Pan chcia∏, aby cz∏owiek najpierw zrealizowa∏ Prawo Bo˝e na sobie samym, aby
móg∏ przyjàç ognisty chrzest Âwi´tego Ducha, a dopiero poucza∏ innych ludzi. Kto bowiem nie urzeczywistnia
w swoim kazaniu Jezusa na Górze, ten nie jest powo∏any przez Boga ani zdolny przekazywaç informacji na temat S∏owa Bo˝ego. Cz∏owiek jednak stara si´ ochrzciç nowonarodzone dziecko wodà tego Êwiata i pouczaç je
zgodnie ze swoimi dogmatami i wyobra˝eniami, choç Pan prosi∏, ˝eby najpierw uczyç, a potem chrzciç. Dlatego z powodu wielu b∏´dnych post´powaƒ, dogmatów, zb´dnych rytua∏ów chrzeÊcijanie nie byli i nie sà zdolni
nieÊç prawdziwego Nieba Mi∏oÊci do wszystkich narodów. "Âlepy Êlepca prowadzi i obaj wpadnà do rowu" – tak
mówi∏ Jezus.
Samo uznanie Boga nie wystarczy, ˝eby zneutralizowaç pole promieniowania, a jest to niebezpieczeƒstwo
zw∏aszcza dla s∏abych dusz. Instytucja KoÊcio∏a katolickiego nie spe∏ni∏a i nie spe∏nia swego zadania, stàd
m.in. tak wiele chorób i zawirowaƒ ˝yciowych. KoÊcielni zwierzchnicy nazywajà siebie nast´pcami Jezusa
Chrystusa, a nie wskazujà wewn´trznej drogi pokrzepienia i absolutnej Mi∏oÊci. Dlatego masy sà zwodzone.
Jest to tylko oddzia∏ywanie na tych ludzi, którzy poddajà si´ nabytym zwrotom s∏ownym, ograniczajàcym dogmatom, powszechnemu materializmowi, oraz pozwalajà si´ prowadziç Êlepà drogà i sobà manipulowaç. Uznajà oni tylko dogmaty, wed∏ug nich pouczajà, nie sà zdolni przynieÊç Êwiatu prawdziwego prze∏omu Bo˝ego,
gdy˝ brakuje im ognistego chrztu Duchem Âwi´tym. Zarozumia∏ym ludziom zawsze brakuje pokory i mi∏oÊci
bliêniego. Uczà wprawdzie Ewangelii, ale sami wed∏ug niej nie ˝yjà. Nie mogà otworzyç wewn´trznego Nieba,
by mi∏oÊç ta oczyÊci∏a ludzi, poniewa˝ sami nie zrealizowali jej na sobie. Wraz z ˝àdzà posiadania i dbania
o ziemskie honory wniknà∏ w duchowieƒstwo zewn´trznego KoÊcio∏a duch przewrotnoÊci. Dlatego wp∏yw si∏
buntu i ciemnoÊci na ludzkoÊç by∏ i jest nadal tak wielki.
Kiedy cz∏owiek w swoim oku zauwa˝a belk´ i stara si´ jà usunàç, zanim zajmie si´ êdêb∏em w oku brata,
dopiero wtedy jest on prawdziwym chrzeÊcijaninem i mo˝e dokonywaç wielkich czynów, wi´kszych nawet ni˝
Jezus z Nazaretu. Dotyczy to wszystkich ludzi, zawodów i profesji.
"NieÊcie Ewangeli´ Mi∏oÊci wszystkim narodom."
"Jeszcze wi´kszych czynów mo˝ecie dokonaç, ni˝ ja dokona∏em."
Duch Bo˝y w Chrystusie jest w ka˝dej duszy – w ka˝dej dzia∏a Bo˝a i zbawcza iskra. JeÊli wi´c cz∏owiek ˝yje
wed∏ug wskazówek Niebiaƒskiego Âwiat∏a, wówczas z iskry powstaje p∏omieƒ i Duch Bo˝y prowadzi i dzia∏a. Dlatego tak wa˝ne w uzdrawianiu sà egzorcyzmy, do procesu których powinny w∏àczyç si´ osoby duchowne.
Kto mo˝e egzorcyzmowaç? Egzorcyzm dozwolony jest wszystkim kap∏anom, a nawet ludziom Êwieckim. Jednak musi to byç osoba o g∏´bokim ˝yciu wewn´trznym, posiadajàca chocia˝ pierwszy stopieƒ doskona∏oÊci
duchowej, ˝yjàca pe∏nià ∏aski, w pe∏ni Êwiadoma walki z mocami z∏a.
Niestety w obecnym Êwiecie wyzysku i materializmu ci´˝ko znaleêç takà osob´. Kap∏ani cz´sto nie wiedzà,
jak wspinaç si´ po drabinie duchowoÊci, choç Tajemnica Szcz´Êcia, zapewniajàca osiàgni´cie wy˝szej duchowoÊci jest sprzedawana w KoÊcio∏ach. To g∏ówny obowiàzek kap∏aƒski – wskazanie drogi do sprawiedliwoÊci i mi∏oÊci bliêniego. Bo gdzie znajduje si´ dziÊ prosty cz∏owiek – chrzeÊcijanin? Na dnie przepaÊci niewiedzy i duchowej Êmierci. Nauka Jezusa Chrystusa nie sta∏a si´ czynem, lecz wywieszkà aroganckich, zarozumia∏ych i opanowanych ˝àdzà w∏adzy i dominacji ludzi.
CZYM JEST BIOENERGOTERAPIA, ODDZIA¸YWANIE BIOENERGETYCZNE?
CZEGO OCZEKIWAå PO PROFESJONALNYM BIOENERGOTERAPEUCIE?
BIOTERAPIA (BIOENERGOTERAPIA) to swoiste oddzia∏ywanie jednego organizmu na drugi przy wykorzystaniu energii w∏asnej (bioenergii).
BIOENERGIA – jest energià w∏asnà ka˝dego ˝ywego organizmu przejawiajàcà si´ w jego dynamicznym
funkcjonowaniu. Energia wewn´trzna organizmu ˝ywego znajduje odbicie w polu energetycznym istniejàcym
wokó∏ tego organizmu i jest zwana polem biologicznym lub biopolem.
POLE BIOLOGICZNE (BIOPOLE) ˝ywego organizmu jest wyk∏adnikiem jego energii wewn´trznej i harmonii psychosomatycznej. Biopole wokó∏ g∏owy cz∏owieka nosi nazw´ aury. W polu biologicznym cz∏owieka pewne szczególne
punkty energetyczne tworzà szereg tzw. oÊrodków energetycznych (czakr) u∏o˝onych w linii osi Êrodkowej cia∏a
i przypisywanych miejscom usytuowania g∏ównych oÊrodków (gruczo∏ów) wydzielania wewn´trznego.
OÂRODKI ENERGETYCZNE (OE) cia∏a cz∏owieka to charakterystyczne punkty odbierane przez bioterapeut´ jako punkty bioenergii. Majà one zwiàzek z umiejscowieniem gruczo∏ów wydzielania wewn´trznego i przy-
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pisuje si´ im zdolnoÊci Ho transferu energii mi´dzy cia∏ami energetycznymi cz∏owieka.
BIOTERAPEUTA (BIOENERGOTERAPEUTA) – osoba zdolna i predysponowana do lokalizacji zaburzeƒ
w biopolu drugiego cz∏owieka, jak równie˝ ich usuwania przy pomocy bioenergii (w∏asnej lub grupowej) i okreÊlonych Êwiadomych dzia∏aƒ fizycznych (passy, g∏aski, impozycje, aplikacje itp.) czy psychologicznych.
LOKALIZACJA ZABURZE¡ BIOENERGETYCZNYCH (BIOLOKALIZACJA) – lokalizacja na ciele drugiego
cz∏owieka miejsc o zaburzonej strukturze energetycznej mogàcych mieç wp∏yw na ca∏oÊciowe funkcjonowanie
organizmu. Miejsca te mogà pokrywaç si´ z obszarami uwa˝anymi przez medycyn´ klasycznà za chore.
W CZASIE ODDZIA¸YWANIA BIOENERGETYCZNEGO osoba korzystajàca z bioenergetyzacji mo˝e odczuwaç nag∏e wzmocnienie lub os∏abienie. Towarzyszyç temu mogà odczucia ciep∏a, goràca, ch∏odu lub zimna
i dreszczy. Pojawiç si´ mogà zawroty g∏owy, md∏oÊci lub napad Êmiechu czy p∏aczu.
Cz´sto mo˝e nie zaistnieç ˝adna reakcja. U osób z padaczkà mo˝e nastàpiç atak o ró˝nej sile. Osoby nie
skar˝àce si´ na ˝adne dolegliwoÊci mogà rejestrowaç pojawienie si´ odczuç fizycznych w miejscach, które wczeÊniej nie sygnalizowa∏y zaburzeƒ. Niezale˝nie od reakcji i jej si∏y pojawienie si´ ich Êwiadczy o oddzia∏ywaniu
bioenergetycznym.
PO ODDZIA¸YWANIU BIOENERGETYCZNYM mogà równie˝ pojawiç si´ powy˝sze odczucia, nawet jeÊli nie
pojawia∏y si´ wczeÊniej. Ich si∏a mo˝e byç bardzo zró˝nicowana i niezale˝na od odczuç i czasu ich trwania (od
1 do 21 dni maksymalnie); Êwiadczà o reakcji organizmu na zabieg i pozytywnym efekcie bioenergoterapii.
Zjawisko nasilenia si´ negatywnych i pozytywnych odczuç po bioenergetyzacji, pojawienia si´ ich równie˝
w nowych miejscach, nosi nazw´ przesilenia i jest symptomatyczne przy poprawie stanu bioenergetycznego
klienta i dobrych rokowaniach.
Przebieg i zró˝nicowanych odczuç u klienta w czasie i po zabiegu wynika ze stopnia uwra˝liwienia i rozwoju zaburzeƒ bioenergetycznych oraz wieku osoby poddajàcej si´ bioenergoterapii. W razie niepokoju zwiàzanego z przebiegiem reakcji psychofizycznych po bioenergoterapii nale˝y niezw∏ocznie skontaktowaç si´ z przeprowadzajàcym zabieg.
BIOENERGOTERAPIA NIE WYKLUCZA TERAPII MEDYCZNEJ I NIE JEST DZIA¸ANIEM ZAST¢PCZYM!

POZYTYWNE AFIRMACJE I MYÂLENIE. DUSZA I CIA¸O
Gdy cia∏o fizyczne cierpi na chronicznà chorob´, lub w sposób ciàg∏y przejawia zaburzenia, cz´sto daje dowód na to, ˝e poÊwi´ca∏o mu si´ zbyt wiele uwagi przez d∏u˝szy czas. Poprawa nie nastàpi, dopóki nie przyjmie si´ postawy pozytywnej, myÊli nie stanà si´ twórcze – wówczas cia∏o zmuszone b´dzie do pos∏uszeƒstwa.
Mo˝esz tworzyç pozytywnie to, co chcesz, skoncentruj si´ tylko na doskona∏oÊci, na tym, co zwiàzane jest
z twym cia∏em. Nie pozwól, aby twoja uwaga spocz´∏a na niedoskona∏oÊci. Pami´taj, ˝e "zdrowie jest lepsze ni˝
picie lekarstwa, a odejÊcie od grzechu – ni˝ przebaczenie." Afirmuj siebie jako êród∏o i obfitoÊç doskona∏ego zdrowia. W momencie, kiedy odczuwasz niepokój, odwróç to w drugà stron´, masz przecie˝ ber∏o w∏adzy w swej ÊwiadomoÊci, a wi´c u˝yj go! Bàdê pos∏uszny nakazowi Jezusa, który mówi: "Nie patrz na nikogo wedle jego cia∏a".
Nie uznawaj wi´c ludzkich niedoskona∏oÊci w myÊlach, uczuciach, dzia∏aniu i s∏owach.
Przy wszelkich problemach proÊ Boga o pomoc, miej ÊwiadomoÊç, ˝e Bóg jest w tobie i rozwiàzuje harmonijnie ka˝dà spraw´. Pami´taj o obecnoÊci JAM JEST, a wi´c Bóg w dzia∏aniu. ProÊ, a otrzymasz, szukaj,
a znajdziesz, zapukaj, a otworzà ci. "Us∏ysz mnie Bo˝e! Przyjdê i strze˝ tego!" "Kochaj bliêniego jak siebie samego." "Kochaj siebie samego, a pokochasz bliêniego swego." "Nie czyƒ drugiemu tak, jak nie chcesz, by tobie
czyniono." Nie ma gorszej rzeczy w ludzkim dzia∏aniu ni˝ sugestia, która próbuje oddaliç od Prawdy. Nic nie
powinno nas ograniczaç – mi∏oÊç, bogactwo, bieda ani ludzkie zamys∏y, które nas wi´zi∏y. Trzeba iÊç zawsze
naprzód. Nie mo˝na ca∏kowicie unicestwiç pot´pienia, krytyki, nienawiÊci, fa∏szywych poj´ç. Obecnie ludzkoÊç
znajduje si´ w wielkim kryzysie ÊwiadomoÊci i potrzebuje pomocy. Pot´˝ny przemys∏ chemiczny, elektrownie
atomowe, ha∏as, elektryczny smog niszczà naturalne Êrodowisko.
Brakuje naturalnego po˝ywienia, czystej wody i Êwie˝ego powietrza. Trujemy siebie i Êrodowisko. Nasze zachowania sà wynaturzone, wi´kszoÊç ludzi jest op´tanych, z∏oÊliwych, zdolnych do gwa∏tu i przemocy. Wielu
ludzi czuje bezsilnoÊç wobec arogantów, nierozsàdnych polityków i przemys∏owców. Rolnictwo to ciàg∏e chemiczne opryski, hodowl´ zastàpiono bezdusznà produkcjà nastawionà tylko na zyski. Pestycydy niszczà od
wielu lat naturalne zdolnoÊci obronne roÊlin przed szkodnikami, co je os∏abia i pozbawia wartoÊci.
Wszystko to przenika w ziemi´ i zatruwa wod´. Woda jest poddana procesowi ultrafiltracji i promieniuje
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kolorem szarym i zielenià negatywnà, do tego jeszcze substancje radioaktywne, choroby AIDS, SARS, nowotwory, sygna∏y satelitów, dziura ozonowa i inne zdobycze cywilizacji. Dlatego powstajà wszelkie sztuczne wynaturzenia, rodzà si´ upoÊledzone dzieci. Powstaje sztuczny demoniczny Êwiat, bo cz∏owiek chce byç màdrzejszy od Boga. Brak mi∏oÊci, pi´kna, dobra i poszanowania powoduje agresj´ i przemoc. Nie ma pracy i Êrodków
do ˝ycia, bogaci sà coraz bogatsi, a biedni coraz biedniejsi. W okresie najwy˝szego bezrobocia g∏upi, chory cz∏owiek kombinuje, jak stworzyç robota, aby go zastàpi∏ w pracy.
Jak si´ temu przeciwstawiç? Trzeba uwolniç Pot´˝ne i Wieczne Âwiat∏o po to, by nauczyç ludzkoÊç pojmowania, dlaczego Êwiat jest przepe∏niony tragediami. LudzkoÊç musi si´ zmieniç, aby nastàpi∏o Królestwo Mi∏oÊci i Pokoju. Nale˝y przeciwstawiç si´ równie˝ myÊlà ka˝demu zjawisku, które jest niegodne, ogranicza ciebie i innych – przeciw pokuszeniu: "Idê precz, natr´tny, bezsilny tworze. Nie znam ciebie, Êwiat mój jest zape∏niony Doskona∏oÊcià Pot´˝nej ObecnoÊci Boga. Id´ drogà prowadzàcà do Boskiej Âwiat∏oÊci”.
Wyrzucaj z siebie wszystko co niepotrzebne, przez Êwiadomà projekcj´. Spal wszystko co niegodne i niedoskona∏e w twoim Êwiecie. Odczuj pi´kno szcz´Êcia i doskona∏oÊç zale˝nie od stopnia zaawansowania. åwicz
uspokajanie zewn´trzne i wewn´trzne, oddychaj g∏´boko i spokojnie.
Przebywaj cz´sto na ∏onie natury, s∏uchaj odpr´˝ajàcej i relaksujàcej muzyki, medytuj, miej kontakt z malarstwem i sztukà. Je˝eli nie mo˝esz czegoÊ zmieniç lub przeciwstawiç si´ z∏u, to przynajmniej nie akceptuj
w myÊli, ˝e tak musi byç. Wszyscy pragnà doskona∏oÊci bogactwa, pi´kna, obfitoÊci i szcz´Êcia. Jednak do celu
idà ró˝nymi drogami. Wszyscy na tej drodze stopniowo tracimy czàstk´ swej duszy. Wiele negatywnych przyczyn przenosimy z dzieciƒstwa, kiedy wskutek prze˝yç, zw∏aszcza nieprzyjemnych, dusza zosta∏a zraniona.
Je˝eli jakaÊ osoba utraci∏a moc, dusz´ albo cz´Êç duszy, przypomina pró˝ni´ wch∏aniajàcà zagubione byty,
wtedy niezb´dna jest pomoc dobrego egzorcysty, jest to bowiem op´tanie. Przywraca si´ wtedy czàstk´ zagubionej duszy oraz kontakt z mocà, dzi´ki czemu nie dochodzi do kolejnych op´taƒ. Natomiast je˝eli ktoÊ cz´sto
choruje, wynika z tego jasno, ˝e potrzebuje natychmiastowego po∏àczenia z mocà. Ka˝dy z nas nosi w sobie duchowoÊç, czy zdaje sobie z tego spraw´, czy nie.
Nale˝y niezw∏ocznie uznaç, ˝e nadszed∏ dzieƒ, aby przyczynowoÊç duchowa w chorobach nie przesta∏a byç
odrzucana przez nauk´. Podczas choroby rozchodzà si´ drogi, poniewa˝ ÊwiadomoÊç jest obcià˝ona dobrymi
i z∏ymi wiadomoÊciami. Wtedy cia∏o oddziela si´ od duszy, w∏àczajà si´ obce byty wodzàce na Êcie˝ki poznania
zupe∏nie inne od tych, które wskaza∏ Bóg.
W dzisiejszych czasach jesteÊmy szczególnie zagro˝eni poprzez odbierane przez nas pot´˝ne manipulacje
umys∏owe. Nie mo˝emy pomieÊciç nawa∏u informacji, przypomina to wielkie wysypisko Êmieci. Wi´kszoÊç ludzi êle rozumie wiar´, polityk´, ˝ycie doczesne. Nie widzà bowiem g∏´bi i jasnoÊci. Kluczowym etapem rozwoju wewn´trznego jest ostatecznie zjednoczenie z Bogiem.
"Czy˝ nie napisano w Waszym Prawie: Ja rzek∏em: bogami jesteÊcie?" (Ew. wed∏ug Êw Jana 10, 34-35) Pismo nazywa bogami tych, do których skierowane jest s∏owo Bo˝e, a Pisma nie mo˝na odrzuciç. "Ja rzek∏em: JesteÊcie bogami i wszyscy – synami Najwy˝szego" (Psalm 82:6). “Bàdêcie wi´c doskonali, jak doskona∏y jest wasz
Ojciec Niebieski”. (Mt. 5-48). A wi´c g∏ównym zadaniem jest wznoszenie si´ po drabinie stopni doskona∏oÊci duchowej na coraz wy˝sze poziomy duchowego rozwoju. Energia jest wi´c si∏à powszechnà, si∏à wszelkiej ewolucji,
naturalnà. Ka˝dy z nas jà posiada. Obcowanie z nià pog∏´bia wiar´. Bacz, by ci´ z niej nie okradli.
JAK ZDOBYå PIERWSZY STOPIE¡ DOSKONA¸OÂCI DUCHOWEJ?

Wiedza ta przekazana zosta∏a przez Chrystusa Êw. Brygidzie szwedzkiej ju˝ w XIV w. W swoich modlitwach kontemplacyjnych pyta∏a Zbawiciela, ile Cia∏o Jego otrzyma∏o ciosów podczas Bolesnej M´ki. Fakt objawienia mia∏ miejsce w stolicy chrzeÊcijaƒstwa, a wi´c na terenie Wiecznego Miasta, kiedy Êwi´ta nawiedzi∏a s∏awnà bazylik´ Êw. Paw∏a, Aposto∏a Narodów. Tajemnica Szcz´Êcia ma niezwyk∏à si∏´ dzia∏ania. Osoby
przyjmujàce jà szczerym i goràcym sercem doznajà wewn´trznej przemiany i wst´pujà na drog´ doskona∏oÊci
duchowej. Osoba, która codziennie podejmie to religijne çwiczenie, nie przerywajàc go, podczas roku odmówi
tyle modlitw Ojcze nasz i ZdrowaÊ Maryjo, ile Zbawca otrzyma∏ ciosów podczas swojej Bolesnej M´ki, otrzyma
pierwszy stopieƒ doskona∏oÊci duchowej, który otwiera duszy wejÊcie w ˝ycie mistyczne.
Na podstawie objawienia i podzielenia ciosów, które otrzyma∏ Jezus Chrystus podczas Swej M´ki, przez
iloÊç modlitw, Papie˝ Grzegorz XIII obliczy∏, ile powinien trwaç rok kalendarzowy i zmieni∏ kalendarz
Juliaƒski na Gregoriaƒski, oraz wprowadzi∏ go w ˝ycie – 5480:15 = 365.33
Cyfra 15 symbolizuje Stacje Drogi Krzy˝owej – jak˝e ubolewaç nale˝y, ˝e KoÊció∏ katolicki koƒczy t´ drog´
na XIV Stacji (z∏o˝enia do grobu), a nie Zmartwychwstaniu, czyli Stacji XV.
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Nasuwajà si´ tu S∏owa Zbawiciela: “Co zatwierdzicie na Ziemi, b´dzie zatwierdzone w Niebie”. Do dziÊ KoÊció∏ nie zatwierdzi∏ Stacji Zmartwychwstania. Widocznie lepiej jest dla hierarchów, aby Chrystus le˝a∏ w grobie, a oni sprawowali nieudolne rzàdy. Codzienne pobo˝ne odmawianie modlitw przez miesiàc pozwala na zdobycie jednej fazy doskona∏oÊci, a z 12 faz sk∏ada si´ ca∏oÊç stopnia duchowoÊci. Pan Jezus oÊwiadczy∏, i˝ ci, którzy b´dà je odmawiaç z g∏´bokà wiarà i pobo˝noÊcià w ciàgu roku, uczczà ka˝dà Jego Ran´. Potem w formie obietnicy doda∏, ˝e ktokolwiek zmówi te modlitwy podczas roku:
1. Uwolni 15 dusz ze swej rodziny z czyÊçca.
2. 15 sprawiedliwych spoÊród krewnych zostanie zachowanych w ∏asce.
3. 15 grzeszników spoÊród krewnych zostanie nawróconych.
4. Osoba, która codziennie odmówi pobo˝nie na kolanach te modlitwy, osiàgnie minimum pierwszy stopieƒ
doskona∏oÊci duchowej.
5. Na 15 dni przed Êmiercià dusza b´dzie prze˝ywa∏a szczery ˝al za wszystkie pope∏nione grzechy ze ÊwiadomoÊcià ich ci´˝koÊci.
6. Na 15 dni przed Êmiercià dam jej Moje NajÊwi´tsze Cia∏o, a˝eby przez nie by∏a uwolniona od g∏odu wiecznego, dam jej Mojà drogocennà Krew do picia, by na wieki nie dozna∏a pragnienia.
7. Po∏o˝´ przed nià Mój zwyci´ski Krzy˝ jako pomoc i obron´ przeciw zasadzkom nieprzyjació∏.
8. Przed jej Êmiercià przyjd´ do niej z Mojà najdro˝szà i Najukochaƒszà Matkà.
9. Przyjm´ z dobrocià jej dusz´ i zaprowadz´ do wiecznej radoÊci.
10. Zaprowadziwszy jà tam, dam jej kosztowaç z przedziwnej studni Mojej BoskoÊci, czego nie uczyni´ tym,
którzy nie odmawiali tych modlitw.
11. Ktokolwiek by ˝y∏ przez 30 lat w grzechu, lecz potem ze skruszonym sercem odmawia∏by pobo˝nie, albo
powzià∏ postanowienie odmawiania tych modlitw, Pan odpuÊci mu wszystkie jego grzechy.
12. Obroni go przed zgubnymi pokusami.
13. Zachowa mu pi´ç zmys∏ów.
14. Uchroni go przed nag∏à Êmiercià.
15. Uwolni jego dusz´ od kar wiecznych.
16. Cz∏owiek ten otrzyma wszystko, o co poprosi Boga Ojca i NajÊwi´tszà Pann´.
17. JeÊliby ktoÊ ˝y∏ zawsze wed∏ug woli Boga i musia∏by umrzeç przedwczeÊnie, ˝ycie jego zostanie przed∏u˝one.
18. Ktokolwiek zmówi te modlitwy, uzyska za ka˝dym razem 100 dni odpustu.
19. Cz∏owiek ten ma zapewnienie, ˝e zostanie przy∏àczony do najwy˝szego chóru Anio∏ów.
20. Ka˝dy, kto by innych naucza∏ tych modlitw, nie b´dzie nigdy pozbawiony radoÊci i zas∏ugi, ale b´dà one
trwaç wiecznie.
21. Tam, gdzie te modlitwy sà odmawiane, Bóg Ojciec jest obecny ze swojà ¸askà.
Zacznij swojà drog´ do doskona∏oÊci duchowej od Tajemnicy Szcz´Êcia!

CO MO˚ESZ OTRZYMAå DZ¢KI WI¢KSZEJ DOSKONA¸OÂCI DUCHOWEJ?
Stopieƒ doskona∏oÊci sk∏ada si´ z dwunastu faz. Odmawiajàc modlitwy, co miesiàc zdobywamy jednà faz´, tj.
1/12 cz´Êci doskona∏oÊci duchowej. Ka˝dy stopieƒ podwaja pojemnoÊç umys∏u, nape∏nia wiedzà duchowà – otrzymujesz dodatkowego Opiekuna (pomocnika) Duchowego, który jest ci pomocny w czynieniu dobra bliênim.
Ka˝dy stopieƒ doskona∏oÊci powi´ksza biopole tj. “zakres dzia∏ania” w uzdrawianiu, oczyszczaniu, dzia∏aniu na terenie ojczyzny oraz poza nià, na Ziemi i w Kosmosie.
Twoje cia∏o fizyczne wysubtelnia si´ na odczuwanie pierwiastków Boskich oraz wszelkich promieniowaƒ pozytywnych i destrukcyjnych, na które mo˝esz za∏o˝yç os∏on´ energetycznà.
Ka˝dy stopieƒ pobudza do rozwoju siedem oÊrodków ÊwiadomoÊci. W naszym ciele dokonuje si´ obieg duchowych energii zasilajàcy narzàdy i komórki fizycznego cia∏a. Wyp∏ywajàc z sedna duszy, si∏a duchowa przenika oÊrodki ÊwiadomoÊci i poprzez wiele kana∏ów wnika do ró˝nych obszarów organizmu. Dzi´ki temu ka˝dy
narzàd i ka˝da komórka – zasilane boskà energià – zdrowiejà.
OÊrodek Porzàdku – narzàdy p∏ciowe, p´cherz, odbytnica, stawy biodrowe, kolana, stawy skokowe.
Wola – nerki, przewody moczowe, jelito grube.
MàdroÊç– kr´gos∏up, ˝o∏àdek, jelito cienkie, wàtroba, woreczek ˝ó∏ciowy, trzustka, Êledziona.
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Powaga – serce, p∏uca, oskrzela, rdzeƒ kr´gowy, ˝ebra.
CierpliwoÊç – grasica, migda∏ki, tarczyca, gruczo∏y przytarczyczne, tchawica, krtaƒ, gard∏o, z´by.
Mi∏oÊç – uszy, oczy, narzàd równowagi, nos, przysadka mózgowa, szyszynka.
Mi∏osierdzie – mózg i mó˝d˝ek.
Poprzez stopnie doskona∏oÊci rozwijamy w sobie Mi∏oÊç, która dzia∏a w sercu jako dà˝enie, w duszy jako
uczucie, w umyÊle jako si∏a, w duchu jako zasada. Bàdêmy doskonali i czyƒmy wol´ Ojca Niebieskiego, bowiem
przez to przybli˝amy Królestwo Bo˝e na Ziemi´.
BLOKADY ENERGETYCZNE. OCZYSZCZANIE ORGANIZMU
Przyczynà powstawania blokad energetycznych sà g∏´boko utrwalone i skrywane w uczuciach wzorce oraz postawy emocjonalne i mentalne urazy. Do tego mo˝e si´ przyczyniç niew∏aÊciwa sylwetka oraz fizyczne rany.
Energia kundalini wznosi si´ u podstawy kr´gos∏upa i uchodzi przez szczyt, czubek g∏owy, ∏àczàc si´ z pot´˝nym oceanem duchowej energii przenikajàcej ca∏y wszechÊwiat. Ka˝dy, kto piel´gnuje swoje cia∏o, rozwija si´
duchowo, rozwija ÊwiadomoÊç – o wiele ∏atwiej przechodzi przez ka˝dy proces oczyszczania, osiàgajàc wy˝sze
stopnie duchowego dobrodziejstwa. Musimy nauczyç si´ panowania nad swojà wewn´trznà energià, u˝ywania
jej w sposób czysty i zdrowy.
˚yjàc w sposób zgodny z naturà, wiarà, wznoszàc ÊwiadomoÊç, dà˝àc do wiedzy, wchodzimy na wy˝sze poziomy duchowego rozwoju. Cz´sto jesteÊmy inicjowani na drodze duchowej przez istoty z wy˝szych poziomów.
Organizm – dusza i cia∏o – powinien byç oczyszczany przez modlitw´, egzorcyzmy, post, szczerà spowiedê, ale
równie˝ ze wszystkich bolesnych wspomnieƒ, obsesyjnych z∏udzeƒ, negatywnych myÊli, gniewu, zawiÊci, zazdroÊci i wszelkich lubie˝nych i perwersyjnych fantazji seksualnych. Sà to wszystko cienie naszych w∏asnych
demonów, sztucznych tworów stworzonych przez grzeszne myÊli cz∏owieka, tkwiàcych w nas tylko po to, abyÊmy wydobyli je na powierzchni´, oczyÊcili si´, zerwali blokady, odrzucili ukryte wspomnienia i otworzyli w∏asny, zdrowy strumieƒ energii p∏ynàcej do wszystkich komórek naszego cia∏a.
Medytacje pomagajà w przetworzeniu nadmiaru energii seksualnych w wy˝sze formy energii lub przekszta∏ceniu jej w moc uzdrowicielskà, si∏´ wewn´trznà, kreatywnoÊç, radoÊç, pokor´ lub w oÊwiecenie. Nale˝y
znaleêç alternatywne rozwiàzanie. Wiele zwiàzków rozpada si´ bardzo szybko, wskutek tego, ˝e jedna osoba
rozwija si´ wolno, natomiast druga szybciej. Wszystko polega na tym, aby znaleêç swobod´ rozwoju i pe∏ne zrozumienie. Nie mo˝esz kogoÊ kochaç, nie kochajàc Boga. Je˝eli nie kochasz Boga, nie pokochasz prawdziwie tej
drugiej istoty, bowiem w zwiàzku b´dziesz od niej ˝àda∏ tego, czego nie jesteÊ w stanie sam daç. Zrozumienie
jest bardzo mi∏e, ale sà dni, kiedy nie rozumiemy samych siebie. Wiele zwiàzków opartych jest na chorych podstawach. W sferze seksualnej wyst´pujà krótsze lub d∏u˝sze okresy apatii, znu˝enia, braku pop´du lub ozi´b∏oÊç p∏ciowa, impotencja czy kompletny brak przyjemnoÊci p∏ynàcej z seksu. Do tego dochodzà jeszcze czynniki spo∏eczne i materialne. Równie˝ t´ sfer´ nale˝y oczyÊciç i uzdrowiç, aby osiàgnàç kreatywnoÊç, zdolnoÊci
mentalne, oÊwiecenie, wewn´trznà moc i radoÊç ˝ycia.
Wiara jest najwa˝niejszym czynnikiem w procesie oczyszczania. Wszystko, co czytamy, czego si´ uczymy,
co s∏yszymy, podkreÊla koniecznoÊç g∏´bokiej refleksji nad dotychczasowym post´powaniem cz∏owieka. Potrzeba szczególnej rewizji naszej postawy wobec siebie, bliêniego, planety – to warunek przetrwania. Wydaje si´,
˝e obecnie musia∏aby nastàpiç bardzo g∏´boka przemiana Êwiata i procesy oczyszczania, by ludzkoÊç wkroczy∏a w nowy etap rozwoju – Królestwa Pokoju. Nie mo˝na zabijaç wszystkich kanonów ˝ycia duchowego na drodze mi∏oÊci i Êlepo wierzyç, ˝e wszyscy idà w kierunku Boga. LudzkoÊç musi si´ natychmiast opami´taç, bo jest
na skraju przepaÊci. Ludzie sà êli, ja∏owi, wypaleni od wewnàtrz, powsta∏a pot´˝na pustka duchowa i Êwiat
sztucznoÊci na tle kultury konsumpcyjnej oraz zerwania z tradycjà duchowà.
Odci´to duchowe korzenie i ka˝dy czuje si´ gorzej. W obecnym uzdrawianiu ludzi wyczuwamy, ˝e ka˝dy
jest w jakiÊ sposób determinowany wi´zami przesz∏oÊci. Âwiat by∏ i jest niedoskona∏y. Dlatego te˝ doÊwiadczamy cierpienia. Proces oczyszczenia, uzdrowienia to wielka podró˝, którà odbywamy w ciàgu ca∏ego ˝ycia, prowadzeni krok po kroku natchnieniami Êwiat∏a Bo˝ej mi∏oÊci.
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ZAGRO˚ENIE DLA ÂWIATA, POSZCZEGÓLNYCH NARODÓW, CYWILIZACJI, KOÂCIO¸A.
ZAGRO˚ENIE DLA DUSZY
Najwi´kszym zagro˝eniem dla religii i ludzkoÊci sà ˝ydzi i masoneria, która ca∏kowicie przenikn´∏a
w struktury Watykanu i KoÊcio∏a. Istotnà wiarà masonerii jest satanizm. Po II Soborze Watykaƒskim wielu
przedstawicieli hierarchii koÊcielnej zacz´∏o czyniç wielkie uk∏ony w stosunku do masonerii, twierdzàc, ˝e jest
to historyczne zbli˝enie pomi´dzy KoÊcio∏em i antykoÊcio∏em. Masoneria obra∏a sobie za g∏ówny cel zniszczenie ca∏ego chrzeÊcijaƒstwa i przerobienie go na tzw. "naturalizm". Wp∏ywy okultystyczne poÊwi´cone szatanowi sà coraz wi´ksze. Stosuje si´ technik´ podÊwiadomych przekazów poprzez efekty Êwietlne, telewizj´, komputery, telefony komórkowe, systemy Êwietlne, muzyk´, zw∏aszcza rockowà, techno i disco. Powsta∏ gigantyczny plan zniszczenia ludzkiej cywilizacji, a tak˝e KoÊcio∏a katolickiego.
Plan ten ujawni∏a Matka Bo˝a poprzez egzorcyzmy przeprowadzone w archidiezezji abp. Lefebvr’a w roku
1978, kiedy masoƒscy hierarchowie na czele z Papie˝em zacz´li wprowadzaç w ˝ycie postanowienia II Soboru
Watykaƒskiego.
• Zniesiono z o∏tarzy Relikwie Êw. M´czenników, z racji tego, ˝e sà one doskona∏ymi przekaênikami modlitw wiernych. Cia∏o materialne (relikwia) jest na O∏tarzu, a dusza Êw. M´czennika w Niebie. Tworzy si´ wi´c
doskona∏y tunel energetyczny przejÊcia energii modlitwy z KoÊcio∏a Pielgrzymujàcego przez Pokutujàcy do
Tryumfujàcego.
• Przeniesiono Tabernakulum z Centralnego Miejsca O∏tarza i zastàpiono go o∏tarzem pogaƒskim.
• Zdemaskowano zabójstwo Papie˝a Paw∏a VI i zastàpienie go sobowtórem.
• Wprowadzono antykrzy˝ w pastorale papieskim, na ró˝aƒcach, pomnikach papieskich, z ramionami skierowymi w dó∏. Jak podaje Êw. Katarzyna Emmerich, Chrystus umar∏ na krzy˝u z ramionami skierowymi do
góry. Krzy˝ to najdoskonalszy przekaênik energetyczny. Celem tego dzia∏ania jest przechwytywanie energii
modlitwy wiernych i podawanie jej do Êwiata demonicznego.
• Wprowadzono podawanie Komunii na stojàco, czym sprofanowano Cia∏o Chrystusa.
• Zlikwidowano egzorcyzmy przy chrzcie noworodków.
• Zlikwidowano Êwi´cenia akality i egzorcysty w Seminariach Duchownych, aby kap∏ani nie mieli mocy egzorcyzmowania, a op´tanie rowija∏o si´ przez podawanie ràk jako znak pacyfizmu.
Egzorcyzmy i poszczególne punkty Zniszczenia KoÊcio∏a opisane sà dok∏adniej w ksià˝kach: Królestwo
Szatana, Lucyferyczny Plan, Mordy Masoƒskie w Watykanie, Kto paktuje z diab∏em, wydanych przez Katolickie Publikacje.
Ca∏y ten Plan przedstawiony by∏ przez abp. Lefebvr’a Papie˝owi, który wyklà∏ go ze wspólnoty chrzeÊcijaƒskiej jako schizmatyka.
Niebo ju˝ du˝o wczeÊniej powo∏ywa∏o obroƒców wiary i demaskowa∏o fakty, które mog∏yby si´ w przysz∏oÊci spe∏niç. Takim faktem by∏y obchody dwunastej rocznicy oficjalnego istnienia masonerii. W wielu miastach
na kuli ziemskiej odbywa∏y si´ zorganizowane pochody antyreligijne, antychrzeÊcijaƒskie, antykatolickie. Szalejàca wówczas wojna Êwiatowa u∏atwi∏a masonom wywrotnà dzia∏alnoÊç. Nawet w wiecznym mieÊcie masoneria podnosi∏a g∏ow´. W tym czasie stanowisko wielkiego mistrza masoƒskiego piastowa∏ dawny burmistrz
Rzymu, Ernest Nathan. Ulicami tego miasta przeciàgn´∏y pochody z ró˝nymi transparentami. Niesiono mi´dzy innymi czarny sztandar giordano-brunistów, na którym widnia∏ rysunek Lucyfera depczàcego Micha∏a Archanio∏a. Rozlega∏y si´ skandowania: Diabe∏ b´dzie rzàdcà w Watykanie, a papie˝ b´dzie mu za szwajcara – czyli za s∏ug´. A˝ trudno uwierzyç, ˝e jest to dok∏adnie spe∏nione na osobie Jana Paw∏a II – Papie˝a
Polaka.
W tym czasie przebywa∏ na studiach teologicznych w Rzymie Êw. O. Maksymilian Maria Kolbe – wówczas
jeszcze jako alumn. Nie z ksià˝ek dowiedzia∏ si´ brat Maksymilian o judaistyczno-satanistyczno-masoƒskim
zagro˝eniu KoÊcio∏a. Sam by∏ Êwiadkiem bluênierczych manifestacji, które rozgrywa∏y si´ na ulicach Rzymu,
na placu Êw. Piotra. “JeÊli Bóg jest Mi∏oÊcià – myÊla∏ przysz∏y Êwi´ty – wiadomo czym wyró˝nia si´ jego przeciwnik… Wszystkim co dzieli, jàtrzy, rozk∏ada, niszczy – wszystko to nosi stempel szatana”. W stolicy chrzeÊcijaƒstwa m∏odzi alumni zg∏´biajà tajemnic´ z∏a nie w traktatach teologicznych, ale w lekcjach poglàdowych.
Brat Maksymilian prze˝ywa boleÊnie ca∏à duszà satanistyczno-masoƒskie demonstracje, uwa˝ajàc je za tragedi´ KoÊcio∏a. Nie by∏by Rycerzem Niepokalanej, gdyby z miejsca nie szuka∏ ratunku. Szatanowi wypowiada
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walk´ na Êmierç i ˝ycie pod przewodnictwem Niepokalanej, której zaufa∏ bezgranicznie i odda∏ si´ bez reszty.
Brat Maksymilian wraz z siedmioma swoimi wspó∏towarzyszami powo∏uje do ˝ycia “Milicj´ Niepokalanej”. Jako ochron´ przed wp∏ywem energetycznym z∏a na dusz´ ludzkà wprowadza “Cudowny Medalik” z Niepokalanà, która chroni dusz´ jako przekaênik niebiaƒski przed wp∏ywami z∏a destrukcyjnego.
Organizacja masoƒska oparta, podtrzymywana i kierowana jest przez moce z∏a. G∏ównym jej zadaniem jest
zniszczenie KoÊcio∏a, dzia∏a wewnàtrz i na zewnàtrz niego. Za ob∏àkanych og∏aszajà tych, którzy pozostali
i trwajà w wierze i wiernoÊci Bogu i KoÊcio∏owi. G∏oszà, ˝e katolicy mogà nale˝eç do ló˝ masoƒskich, ale odpowiadajà za swoje czyny i post´powanie w lo˝ach. Masoneria zosta∏a pot´piona przez wszystkich papie˝y, oprócz
ostatniego. Wydano encyklik´, która zabrania katolikom pod klàtwà koÊcielnà nale˝eç do masonerii i okazywaç jej pomoc w jakiejkolwiek formie.
Masoni prowadzà swe organizacje pod przewodnictwem ˚ydów Kabalistów. Trzy g∏ówne znajdujà si´
w krajach komunistycznych, kapitalistycznych i w KoÊciele katolickim, do których zostali wciàgni´ci wysocy
dygnitarze koÊcielni. Wycofanie si´ z tej organizacji ludzi, którzy przejrzeli na oczy, jest niemo˝liwe, gdy˝ w wysokich hierarchiach "ló˝ masoƒskich" sà porozwieszane ich zdj´cia, gdzie pe∏ni zawsze s∏u˝b´ jeden z cz∏onków
wysokiego wtajemniczenia. Zdj´cie osoby, które pokrywa si´ drobnymi kropelkami potu, oznacza, ˝e osoba taka myÊli o wycofaniu si´ lub zdradzeniu organizacji. Przez dzia∏anie czarnej magii, skierowanie roburu na
zdj´cie osoby, wysy∏ana jest iskra magnetyczna, która powoduje Êmierç lub Êmiertelnà chorob´, bez wzgl´du
na odleg∏oÊç i miejsce, w którym si´ taka osoba znajduje. W ostatnich czasach masoni wychodzà z podziemia
i nast´puje wciàganie w t´ organizacj´, zapisywanie nowych cz∏onków przy koÊcio∏ach katolickich na ca∏ym
Êwiecie. Przysi´g´ sk∏ada si´ z zawiàzanymi oczyma w tych˝e koÊcio∏ach. Dalsze wtajemniczenia majà na celu spe∏nienie "Lucyferycznego planu zniszczenia KoÊcio∏a." Do masonerii nale˝à przewa˝nie cz∏onkowie pochodzenia ˝ydowskiego. Na Êwiecie w masonerii ma byç zrzeszonych ponad 8 milionów bardzo wp∏ywowych i na
ogó∏ zamo˝nych osób. Te tajne stowarzyszenia praktykujàce rytua∏y i wi´ê braterskà pojawi∏y si´ ju˝ w Êredniowieczu w Anglii, gdzie w Yorku odby∏ si´ ich pierwszy zjazd.
Prowadzà przez wieki walk´ ze zorganizowanymi formami religii, zw∏aszcza z KoÊcio∏em rzymskokatolickim. W wielu krajach dzia∏alnoÊç masonerii by∏a zakazana. Mimo to wiele znanych osób (nawet koronowanych) by∏o cz∏onkami bractwa. Cz∏onkowie ló˝ byli inicjatorami wielkich rewolucji, w tym francuskiej, amerykaƒskiej, wielu przewrotów; kilku prezydentów USA jawnie przyzna∏o si´ do przynale˝noÊci do tego ruchu.
Równie˝ wielu przywódców rewolucji bolszewickiej to cz∏onkowie masonerii.
Celem bractwa jest braterstwo wszystkich ludzi, zniesienie ró˝nych religii, stworzenie rzàdu Êwiatowego
i banku mi´dzynarodowego. Majà olbrzymi wp∏yw na Êwiatowe instytuty, banki. Sà to najbardziej wp∏ywowi
ludzie Êwiata, g∏ównie z USA, Anglii, Francji, Rosji, Kanady, Belgii, równie˝ Polski. Ofiarami masonerii sà dziÊ
miliony ludzi.
Dla wyt∏umaczenia si´ ze swej ob∏udy podali nawet przepisy Soboru, majàce na celu usuni´cie zabobonów
mogàcych przynieÊç s∏aw´ KoÊcio∏a. Dosz∏o do tego, ˝e kap∏anom zabronili b∏ogos∏awiç osoby dr´czone przez
diab∏a, ograniczyli u˝ywanie wody Êwi´conej tylko do Mszy Niedzielnej, pod pozorem gorliwoÊci o godnoÊç liturgii. Trzeba uwa˝aç na "spirytyzm", który nie jest od Boga, lecz zawsze z piek∏a – to rozszerzanie si´ ciemnoÊci na Êwiecie. Jest du˝o ludzi oszukanych pod pozorem niby prawdziwej wiary. Sà to olbrzymie oszustwa,
ofiarami ich staje si´ wiele dusz, które, cierpiàc, nie otrzymujà ˝adnej pomocy i pociechy od tych, którzy w zamiarach Bo˝ych powinni byç ich opiekunami i obroƒcami. S∏owa Boga sà niezmienne. A mimo to wielu cierpi
na obsesj´ i b∏aga o pomoc, nie znajdujàc jej u biskupów, kap∏anów, którzy szydzà z tego, odtràcajà, sà niech´tni, bez wiary i mi∏oÊci. Prawdziwy ˝o∏nierz powinien walczyç, by broniç swej ojczyzny, j´zyka, kultury, wszystkich wartoÊci cywilizacji, w której ˝yje. Jezus Chrystus przyszed∏ na Êwiat, ˝eby zniszczyç dzie∏o szatana, ten
zaÊ zmierza ku temu, aby mu w tym przeszkodziç i unicestwiç KoÊció∏, ludzkoÊç, prawd´.
Jest wielu mistrzów, czarownic i rycerzy diab∏a, którzy mu s∏u˝à. Najlepszà obronà jest modlitwa i pokuta, im bardziej ufna, tym skuteczniejsza w uzyskaniu pomocy z góry – tym bardziej pewne zwyci´stwo! Ró˝aniec, krzy˝, woda Êwi´cona, sakramentalia, krzy˝ energetyczny, Szkaplerz Karmelitaƒski, Medalik Êw. Benedykta, Niepokalanego Pocz´cia Maryji i imi´ Jezusa, Matki PrzenajÊwi´tszej – oto broƒ przeciw bezpoÊrednim
wp∏ywom i atakom z∏a. Diabe∏ zbiera liczne ofiary, nawet wÊród kap∏anów, coraz zuchwalej post´puje wzgl´dem rodzin, narodów, rzàdów, bo ludzkoÊç da∏a mu wolne pole i mo˝e dzia∏aç bez przeszkód. Dlaczego wi´c nie
ma egzorcyzmów? Szatan jest teraz wsz´dzie, gdzie mo˝e tylko zgasiç wiar´, dokonaç poró˝nienia, gwa∏tu,
wszczàç wojn´ lub zamieszki. Majàc wielu wspólników, wÊliznà∏ si´ sprytnie do KoÊcio∏a, jego uporczywym ce-
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lem jest zniszczenie Chrystusa. A jednak biskupi i kap∏ani oraz prawie wszyscy chrzeÊcijanie tego nie widzà.
Do KoÊcio∏a przenikn´∏a zaraza diab∏a, a jest nià pycha, odwrócenie misteriów i profanacja Boga. Wszyscy dali si´ zwieÊç i zeszli z prostej drogi. Liczba tych, którzy dziÊ w KoÊciele znoszà bezczelne jarzmo szatana jest
tak wielka, ˝e mo˝e to was przyt∏oczyç. Wielu biskupów nie dowierza jednak istnieniu tego problemu. W rzeczywistoÊci nic si´ nie robi, a jeÊli si´ robi, sà to starania o inne, drugorz´dne sprawy.
Przeszkadza si´ nawet tym, którzy z prawdziwej kap∏aƒskiej, chrzeÊcijaƒskiej intencji próbujà coÊ uczyniç.
Ta tragiczna rzeczywistoÊç wynika z braku wiary i pokory. Krytykuje si´ ka˝dego, kto na takà wypowiedê si´
odwa˝y. A przecie˝ to Jezus Chrystus przemawia∏ przez wielu, równie˝ kap∏anów.
DLACZEGO NIE MA OBRONY? KOMU ZALE˚Y, ABY WPROWADZIå CHAOS?
Mi∏oÊç jest zawsze silniejsza od nienawiÊci i zwyci´˝y. Ale dlaczego tak wielu biernie czeka i akceptuje niesprawiedliwoÊç, wyzysk, znosi poni˝anie i pozwala na niszczenie, destabilizacj´, kradzie˝, g∏ód, zabijanie
i wszelkie z∏o? Czy˝by dzia∏o si´ to z tchórzostwa czy biernego przyzwolenia, czy te˝ niektórzy majà swój w tym
udzia∏? Dlaczego niektórzy jeszcze czekajà, nie schodzà ze swych tronów, willi, pa∏aców, koÊcio∏ów i nie biorà
steru do r´ki, aby sprawiedliwie zarzàdzaç, uczyç i kierowaç oraz walczyç ze z∏em i broniç chrzeÊcijan? Czy˝by herezje i powszechna anemia zarazi∏a i os∏abi∏a wszystkich? Nie ma ju˝ sprawiedliwych?
Wielu ludzi p∏acze i narzeka, w pracy i w domu prze˝ywa piek∏o. Nie mo˝e znieÊç bezsensu tego ˝ycia, chce
pope∏niç samobójstwo, a przychodzàc do koÊcio∏ów, Êpiewa "czarna madonno, jak dobrze twym dzieckiem byç",
przyjmuje komuni´ na stojàco i s∏ucha kazaƒ o ekonomii i polityce. S∏yszy, jak zniesiono ju˝ posty w wigili´,
ale i tak nie ma co jeÊç, bo mà˝ i ˝ona sà obecnie bez zasi∏ku i pracy.
Czemu wi´c ten pod∏y i op´tany Êwiat jeszcze istnieje? Bo istniejà osoby, które modlà si´ prawdziwie z serca i szczerze. Aby wi´c oczyÊciç to wszystko i wyrwaç si´ z satanizmu, nale˝y ujawniç i sprawdziç mo˝now∏adców – kim sà naprawd´, jakie sà ich konta dewizowe i stan majàtkowy, zlikwidowaç wszystkie bo˝ki i pomniki, które sà profanacjà i odwrotnoÊcià wiary.
Nale˝y mówiç prawd´ i nie baç si´ jej; przewartoÊciowaç op´tane umys∏y wielu ludzi; oczyÊciç KoÊció∏ i polityków z ˝ydów, masonów i zwyk∏ych oszustów i z∏odziei, którzy rozkradli majàtek i dobra narodowe wielu pokoleƒ, którzy zhaƒbili ten kraj i jego przodków przelewajàcych krew za ojczyzn´; mówiç o O∏awie, Medjougourie, Fatimie i innych miejscach, które sà skrz´tnie tajone i niszczone przez duchowieƒstwo. Powinno si´ zmieniç sprofanowanà Bibli´ Tysiàclecia, szczególnie Ks. Rodzaju, gdzie zakodowano kl´sk´ Niepokalanej Dziewicy w walce z pokoleniem szatana, którym jest ka˝dy cz∏owiek z powodu grzechu pierworodnego pope∏nionego
przez Ew´ z szatanem, który jest grzechem seksualnym, ska˝eniem czystej krwi u Ewy z szataƒskà w´˝a, "ojca k∏amstwa", czego nast´pstwem jest: "Bo nie czyni´ dobrego, które chc´, ale z∏e, którego nie chc´. Ju˝ nie ja
to czyni´, ale grzech, który we mnie mieszka." (Rz 7-19-20)
Stara przedsoborowa wersja Biblii – "Po∏o˝´ nieprzyjaêƒ mi´dzy tobà (w´˝em – szatanem) a mi´dzy niewiastà i potomstwem twoim a potomstwem jej; ono zetrze g∏ow´ twojà, a ty zmia˝d˝ysz (ugryziesz) je w pi´t´".
Jest to zakodowanie w podÊwiadomoÊci ludzkiej kl´ski Maryji. W tej chwili panuje w KoÊciele Êcis∏a cenzura
ksià˝ek i pism; szatan doskonale zdaje sobie z tego spraw´ i przez swoje s∏ugi zakodowa∏ w PiÊmie Âwi´tym,
w modlitwach, pieÊniach wiele rodzajów profanacji – bazuje w ten sposób na energii s∏owa, co ma póêniej odzwierciedlenie w Êwiecie materialnym. LudzkoÊç miota si´ pomi´dzy lekkomyÊlnoÊcià a strachem, nie posiadajàc moralnego kierunku. Powszechny materializm to te˝ dzia∏anie szatana.
S∏owa Jezusa i Jego Matki do ludzkoÊci XX wieku: “W tej chwili wy, wasze dzieci, wasze rodziny, wasze spo∏eczeƒstwo zostaliÊcie wzi´ci w niewol´, czego nawet nie zauwa˝acie. Zamieniono was na nieprzyjació∏ was samych i Najwy˝szego Dobra, przez które i dla którego zostaliÊcie stworzeni. Liczba tych, którzy dziÊ w koÊciele
i Êwiecie znoszà bezczelne jarzmo szatana jest tak wielka, ˝e powinno to was przyt∏oczyç. Czy wobec problemu
oboj´tnoÊci, a nawet niedowierzania wielu biskupów nie powinno was niepokoiç?”
Wed∏ug ksia˝ki Zbigniewa Koz∏owskiego Kto paktuje z diab∏em w samym Watykanie zarejestrowanych jest
ponad 100 kardyna∏ów przynale˝àcych do ló˝ masoƒskich. W Polsce co drugi hierarcha ma pochodzenie ˝ydowskie, a przecie˝ to Chrystus do ˝ydów powiedzia∏: “Wy z ojca diab∏a jesteÊcie i powinnoÊci swego Ojca czynicie”.
To nie wymaga komentarza. Jest to tragiczna rzeczywistoÊç wynikajàca z braku wiary i pokory. To co dzisiaj
za podszeptem i namowà szatana dzieje si´ w sercach Moich kap∏anów (mówi Chrystus), jest jeszcze wi´ksze
i ci´˝sze ni˝ Êwi´tokradzka zdrada Judasza. Wcale nie wierzy si´ w szatana, którego zuchwalstwo jest bez mia-
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ry. ¸atwe mia∏ diabe∏ zadanie z aposto∏ami, którzy w Getsemanii tchórzliwie zbiegli. Z dwunastu jeden Mnie
zdradzi∏, inny zapar∏ si´ Mnie, przysi´gajàc, ˝e Mnie nie zna. ¸atwe mia∏ zadanie szatan z kap∏anami ˝ydowskimi, którzy byli ob∏udnikami, egoistami i nieczystymi. Oni si´ nie modlili, chyba ˝e na pokaz publiczny (dziÊ
takich mamy równie˝ wielu), nie z przekonania, tylko na popis. Ich wiara nie by∏a prawdziwa, lecz sta∏a si´
zewn´trznym formalizmem.
Ten rodzaj kap∏anów jeszcze nie wymar∏, lecz nadal roi si´ od nich w Moim KoÊciele. KoÊció∏ b´dzie jednak
oczyszczony od tych ˝mij, które jadem swoim zatruwajà ka˝dego, do kogo si´ zbli˝à. Ma∏o jest takich, którzy
mimo pokus pozostajà wolni od zgubnych wp∏ywów z∏ego ducha. Szatan przeniknà∏ do KoÊcio∏a przez pych´.
Definicjà pychy jest to nadmierna mi∏oÊç do samego siebie, czyli zbyt wysokie ocenianie swojej w∏asnej wartoÊci. Tu nasuwajà si´ s∏owa Zbawiciela: “Ka˝dy kto si´ wywy˝sza, poni˝ony b´dzie”. Czy komukolwiek na Êwiecie wystawiono tyle pominków co Papie˝owi? Nie ma w Polsce miasta, w którym nie by∏oby pomnika, ulicy,
szko∏y, placu Wielkiego Jana Paw∏a II.
Jest to cierpienie nies∏ychane, które jak z∏oÊliwy rak toczy dusze piastujàce wy˝sze stanowiska duchownych
w ciele Mistycznym. Wiadomo zaÊ, ˝e pycha jest korzeniem wszelkiego z∏a. Kryzys wiary stwarza ciemnoÊci,
a w ciemnoÊci nie mo˝na widzieç, co nas otacza. Kryzys wiary idzie w parze z brakiem ˝ycia wewn´trznego,
zaÊ brak ˝ycia wewn´trznego jest brakiem ∏aski, kto zaÊ nie ˝yje wewn´trznie ˝yciem duchowym, nic czyniç
nie mo˝e. Gdy wiara jest s∏aba, ˝ycie wewn´trzne jest tylko maskà, jest tylko udawaniem, tak˝e udawane ˝ycie nie tryska ani Êwiat∏em, ani si∏à potrzebnà do dzia∏ania.
To sà prawdziwe przyczyny kryzysu kap∏aƒstwa. Przeczytajcie Ewangeli´ wed∏ug Êw. Marka: "Jezus ukaza∏ si´ uczniom i powiedzia∏ im: Idêcie na ca∏y Êwiat i g∏oÊcie Ewangeli´ wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy
i przyjmie chrzest, zbawiony b´dzie, a kto nie uwierzy, b´dzie pot´piony. Tym zaÊ, którzy uwierzà, takie znaki towarzyszyç b´dà: W imi´ Moje z∏e duchy wyrzucaç b´dà, nowymi j´zykami mówiç b´dà, w´˝e braç b´dà do
r´ki, a jeÊli by coÊ zatrutego wypili, nie b´dzie im szkodziç. Na chorych r´ce k∏aÊç b´dà, a ci wyzdrowiejà. Po
rozmowie z nimi Pan Jezus zosta∏ wzi´ty do nieba i zasiad∏ po prawicy Ojca. Oni zaÊ poszli i g∏osili Ewangeli´
wsz´dzie, a Pan wspó∏dzia∏a∏ z nimi i nauk´ potwierdzi∏ znakami, które im towarzyszy∏y.”
Dlaczego wi´c duszpasterze nie dzia∏ajà zgodnie z tymi s∏owami? Dlaczego nie egzorcyzmujà, nie uzdrawiajà? Mo˝e po tylu wiekach wyczerpa∏a si´ si∏a tych s∏ów? A mo˝e myÊlà, ˝e duszpasterska troska nie potrzebuje ju˝ poÊwiadczenia z nieba, lub te˝ ˝e uzdrowienia chorych, wskrzeszenia umar∏ych, uwalnianie op´tanych
by∏y potrzebne tylko za czasów Mego ˝ycia, a Êwiat obecny ju˝ nie potrzebuje autentycznych cudów.
DziÊ wielu usuwa z Ewangelii to, w co im wygodniej wierzyç, przedrukowujàc jà na ró˝ne sposoby. Kap∏ani powinni pami´taç, ˝e przez poszczególne Êwi´cenia otrzymali w∏adz´ wyp´dzania szatana i udzielania b∏ogos∏awieƒstwa. Wielu dzisiaj si´ gorszy na samo tylko wspomnienie o egzorcyzmach.
B∏ogos∏awienie i egzorcyzmowanie op´tanego nale˝y do troskliwego duszpasterza i kap∏aƒskiego ojcostwa,
jest obowiàzkiem zwalczanie zgubnego dzia∏ania szatana w ka˝dy sposób i za pomocà wszelkich Êrodków. Ci
chrzeÊcijanie, którzy nie dà˝à do Êwiat∏à, zasn´li g∏´boko, podobni sà do chrapiàcych i bezw∏adnych istot. Sà
to si∏y bez energii, bàdê to z w∏asnej winy, bàdê z winy innych. Brak im odwagi, by przyznaç si´ do pope∏nionych b∏´dów.
Wszystko to prowadzi do ogólnego op´tania i Êwiata chaosu, Êwiata sztucznoÊci. Nast´puje herezja i powszechne zgorszenie. Przyczyn nieskutecznoÊci wielu pasterzy trzeba szukaç te˝ w braku ich poczucia winy
i pokuty. Sà tacy, którzy przeszli Êwiadomie do nieprzyjaciela i wspó∏pracujà z nim. Szatan oblega ludzkoÊç
dwoma po˝àdliwoÊciami – ducha i cia∏a – tym zaw∏adnà∏ Êwiat. Masoneria pozyska∏a skutecznie wielu dostojników na górze i na dole KoÊcio∏a. Chocia˝ prawie ca∏y KoÊció∏ jest uwi´ziony przez te piekielne i ciemne moce, oprze si´ im i nie b´dzie zniszczony, a nawet wyjdzie ze swych obecnych cierpieƒ pi´kniejszy i jaÊniejszy ni˝
kiedykolwiek, dzi´ki ludziom prostym, wiernym Bogu, oddanym i kochajàcym prawd´.
POTRZEBA EGZORCYZMÓW
EGZORCYZMY – pewne formy oczyszczania z wp∏ywów astralnych powodowanych przez duchy, oczyszcza-

nie z form op´tania diabelskiego oraz klàtw, przekleƒstw i uzale˝nieƒ energetycznych. W tej chwili jest na nie
olbrzymie zapotrzebowanie. Op´tania zdarza∏y si´ dawniej, zdarzajà si´ dziÊ. Ofiarami sà osoby nieczyste, zajmujàce si´ spirytyzmem, niewierzàcy, alkoholicy, narkomani, palacze, nieuczciwi, osoby apatyczne, uzale˝nione i inne. Niektóre osoby kontaktujà si´ z duchami, traktujà to jako swego rodzaju wyró˝nienie. Jest to jednak
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bardzo niebezpieczne, bo niektórzy ludzie stracili przez to zdrowie, a nawet ˝ycie, zostali uznani za osoby psychicznie chore. Takà formà szybkiego kontaktu ze Êwiatem astralnym sà wszelkiego rodzaju kursy REIKI; tzw.
inicjacje, powodujàce otwarcie trzeciego oka i umo˝liwiajàce szybki kontakt ze Êwiatem astralnym. Wiele osób
jest póêniej op´tanych, ˝yje w innym Êwiecie – to oszustwo. Egzorcysta odprowadza dusze zagubione do Êwiat∏a, lub wyp´dza z osoby nawiedzonej demona lub diab∏a. ChrzeÊcijaƒstwo uznaje koncepcj´ op´tania demonicznego. Dobrym egzorcystà jest osoba Êwiecka lub wierzàca, b´dàca zawsze w stanie ∏aski uÊwi´cajàcej, która ma pewnoÊç, ˝e Bóg jà ochrania i to w∏aÊnie dzi´ki Niemu ma w∏adz´ nad Êwiatem astralnym. Musi si´
wznieÊç ponad wszelkie podzia∏y, aby dla dobra ludzi czyniç tà pos∏ug´. Równie˝ dobry, uczciwy bioenergoterapeuta zabieg poprzedza badaniem pola energetycznego, czyli aury i dopiero wówczas neutralizuje niekorzystne energie pochodzàce na przyk∏ad od ducha czy demona. Wykonuje zabieg ∏atania dziur w aurze, a nast´pnie nak∏ada i zabezpiecza pozytywnà energià. Na koniec zak∏ada tarcz´ ochronnà.
Wiemy z radiestezji, ˝e oprócz cieków wodnych istniejà równie˝ siatki geopatyczne, astralne szlaki i drogi.
Do tego dochodzà prymitywne myÊli, emocje bàdê myÊlokszta∏ty stworzone w wyobraêniach ludzi. Je˝eli osoba jest op´tana przez sztuczne twory, mamy do czynienia z op´taniem demonicznym. Duchy i demony powodujà, ˝e cz∏owiek jest op´tany i i traci energi´. Szukajà kana∏ów, przez które nawiàzujà ∏atwy kontakt ze Êwiatem ˝ywych. Takie miejsca zagro˝eƒ to cmentarze, obozy zag∏ady, szpitale, koÊcio∏y, miejsca bitew, cierpieƒ,
miejsca zwiàzane z nieszcz´Êciami wi´zienia, meliny, knajpy – tam gdzie jest agresja i z∏oÊç.
Najbardziej nara˝eni na wszelkie ataki sà sataniÊci, egzorcyÊci, szamani, uzdrowiciele, osoby przywiàzane
do zmar∏ych, bioterapeuci, psychiatrzy, alkoholicy, lekarze chirurdzy, internauci, dentyÊci, narkomani oraz
osoby uprawiajàce seks astralny. Mogà byç jeszcze nawiedzenia chrzeÊcijaƒskie lub mistyczne, sà bowiem ró˝nice pomi´dzy rzeczywistym kontaktem z Bogiem a kontaktem urojonym. Urojony kontakt to taki, podczas
którego duchy podajà si´ za wys∏anników Boga.
Nale˝y rozró˝niaç wszystkie te sprawy, poniewa˝ wi´kszoÊç duchownych traktuje zdolnoÊci parapsychiczne jako moce szataƒskie, a osoby, które przejawiajà takie zdolnoÊci – jako op´tane przez diab∏a. Istnieje
mnóstwo b∏´dów w interpretacji wielu nauk. Czasami religie pope∏niajà te same b∏´dy. Wiele osób zostaje op´tanych pod wp∏ywem mistrzów, guru, przywódców religijnych, nieuczciwych kap∏anów, bo najlepsi wierni to
tacy, którzy tylko potakujà nauczycielowi i wierzà bez zadawania pytaƒ. Gdyby pytali, mog∏aby zostaç zdemaskowana Wielka Tajemnica, którà jest to, ˝e w gruncie rzeczy ci duchowi nauczyciele nic nie wiedzà.
KTO MO˚E EGZORCYZMOWAå? Zgodnie z Ewangelià Êw. ¸ukasza 9, 1-6 (MK 10, 1, 9-11; MK 6, 7-13) wszyscy kap∏ani i ojcowie majà prawo spowiadaç i egzorcyzmowaç – jest to obowiàzek fundamentalny, jaki da∏ Jezus ponad 2000 lat temu 12 Aposto∏om, a nast´pnie 72 uczniom: ,,Zwo∏awszy dwunastu Aposto∏ów da∏ im moc
i w∏adz´, by panowali nad wszystkimi duchami i aby leczyli ludzkie s∏aboÊci. I pos∏a∏ ich, aby g∏osili królestwo
Bo˝e i uzdrawiali chorych". Kap∏ani g∏oszà królestwo Bo˝e, ale ca∏kowicie przeoczyli wype∏nianie pozosta∏ej
cz´Êci ewangelii. Tymi Aposto∏ami sà dziÊ wszyscy kap∏ani i majà obowiàzek pe∏niç t´ w∏adz´. Obecnie w Polsce jest zaledwie kilkunastu egzorcystów Êwieckich. 95% kap∏anów, ojców, biskupów, kardyna∏ów i Êwieckich
ma dusz´ zablokowanà nie zawsze ze swej winy – niosà grzechy b´dàce obcià˝eniami pokoleniowymi. Oznacza to, ˝e spowiedê nie przynosi ˝adnych skutków, bo grzechy pozostajà ci´˝arem nie tylko na osobie i rodzinie, ale stanowià ci´˝ar skorupy ziemskiej – to wielkie zagro˝enie dla narodów. Wielu ksi´˝y boi si´ i milczy.
Przy spowiedzi kap∏an mówi, ˝e grzechy sà odpuszczone, a to nieprawda, niech KoÊció∏ w∏àczy w ˝ycie testament Jezusa, a Duch Âwi´ty natchnie i prze∏amie mury istniejàce od 2000 tysi´cy lat, KoÊció∏ zaÊ utrzymuje
je do dnia dzisiejszego. Teraz Jezus ma miliony kap∏anów, ojców zakonnych i mo˝na rozpoczàç misj´ zrozumienia i nieutrudniania ∏aski Mi∏osierdzia Bo˝ego.
S∏owa Ewangelii Êw. Marka – nieroztropna gorliwoÊç 9, 38-41 (LK 9, 49 n) "Wtedy odezwa∏ si´ Jan: Nauczycielu, widzieliÊmy kogoÊ, kto w imi´ twoje wyrzuci∏ czarty, a nie chodzi z nami. ZabroniliÊmy mu wi´c, poniewa˝ nie chodzi z nami. Lecz Jezus odpowiedzia∏: nie zabraniajcie mu. Nikt bowiem spoÊród tych, którzy czynià cuda w imi´ moje nie b´dzie tak ∏atwo mówi∏ êle o mnie, jeÊli kto nie jest przeciwko nam, jest z nami. Ktokolwiek poda wam kubek wody do picia dlatego, ˝e nale˝ycie do Chrystusa, tego, zaprawd´ mówi´ wam, nie
minie nagroda".
II cz´Êç Ewangelii Êw. ¸ukasza 9, 1-6 (Mk 10, 1-4, Mk 6, 7-13) jest podstawà zbawienia ludzi i oznacza, ˝e
uczniowie otrzymali moc i w∏adz´, by panowali nad wszystkimi duchami, aby leczyli ludzkie s∏aboÊci i uzdrawiali chorych. Na chorych r´ce k∏aÊç b´dà, a ci wyzdrowiejà (Marek 16, 15-18). Kto mo˝e egzorcyzmowaç i nak∏adaç r´ce? Wszyscy wierzàcy w Ewangeli´. My mamy nak∏adaç r´ce i wierzyç Bogu. Ka˝dy wierzàcy mo˝e
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to praktykowaç. Rodzice powinni nak∏adaç r´ce na dzieci, jeÊli sà chore. Mamy prawo nak∏adaç r´ce na siebie
nawzajem. "Módlcie si´ jedni za drugich, abyÊcie byli uzdrowieni". Dlatego powiadam wam: wszystko, o cokolwiek byÊcie modlili si´ i prosili, tylko wierzcie, ˝e otrzymacie, a spe∏ni si´. (Mk 11, 2-j-ktv)
Proces przechodzenia z jednego Êwiata do drugiego nie jest czymÊ, co sprawia ból, poniewa˝ procesowi umierania towarzyszy radoÊç i spokój. Umierajàcy widzi cudowne Êwiat∏o, odczuwa ulg´ i wolnoÊç od ci´˝aru cia∏a,
pozbawiony jest zwykle ÊwiadomoÊci. Jednak dokonuje si´ b∏yskawiczny przeglàd najwa˝niejszych wydarzeƒ
jego ziemskiego ˝ycia. Wtedy rozumie, po co przyby∏ na ten Êwiat, pojmuje, jak wykorzysta∏ szans´, którà przynios∏o mu ˝ycie. Widzi, czego dokona∏. Wie, jakie by∏y dobre wybory, a jakie z∏e. Oddziela pora˝ki od sukcesów.
Dalej nast´puje przemieszczanie w tunel kochajàcego Êwiat∏a.
Pojawiajà si´ te˝ dusze obdarzone przezeƒ uczuciem mi∏oÊci. Wi´kszoÊç ludzi, która tego doÊwiadcza, nigdy
ju˝ nie powraca do ziemskiej rzeczywistoÊci i pozostaje w nowym otoczeniu. Ale sà i zb∏àkane dusze, przywiàzane do ziemi, nieprzyciàgane przez Êwiat∏o, odci´te od kochajàcych przyjació∏ czy przewodnika duchowego,
przebywajàce w ciemnoÊciach. Taki duch znajduje si´ na ni˝szym poziomie astralnym. A poziom ten znajduje
si´ gdzieÊ blisko ziemi i jest zamieszka∏y przez zwiàzane z ziemià dusze pochodzàce zarówno od istot ludzkich,
jak i nie b´dàcych ludêmi.
W egzorcyzmach wa˝na jest ÊwiadomoÊç, która rozwa˝a dost´pne bodêce i fakty w celu podj´cia decyzji,
podÊwiadomoÊç to z kolei termin okreÊlajàcy to, co u cz∏owieka subiektywne lub nieÊwiadome. Jest to ta cz´Êç
umys∏u, która zawiaduje emocjami i uczuciami. Wizualizacja – jest to coÊ, co sobie wyobra˝asz, wierzysz w to,
a przez to rzecz czy przedmiot staje si´ realny, nast´puje jego materializacja. "Tym, co nam si´ przydarza, rzàdzi nasza wiara." I wa˝na jest nadÊwiadomoÊç, która jest tà cz´Êcià umys∏u, która w dowolnym momencie ˝ycia cz∏owieka dysponuje ogromnà inteligencjà i niewyczerpalnà mocà tworzenia. Pos∏ugujàc si´ podÊwiadomoÊcià, mo˝na dotrzeç do nadÊwiadomoÊci i dzi´ki temu wykryç op´tanie. Jako ˝e nasza nadÊwiadomoÊç wie
wszystko – dysponujemy niewyczerpalnym êród∏em informacji.
Duch okreÊlany te˝ jako dusza, przywiàzany do Êwiata ziemskiego, znany jest jako realnie istniejàcy byt
pozbawiony cia∏a lub innego miejsca czy strefy ni˝ ziemia. Utkn´∏y na niej, cz´sto nie zdajàc sobie sprawy, ˝e
umar∏y. Osoby przekonane, ˝e po Êmierci nic nie istnieje, tylko ciemnoÊci, cz´sto b∏àdzà w ciemnoÊciach. Ci,
którzy potrafià odprawiç egzorcyzmy, mogà tym zagubionym duszom pomóc. Duch op´tujàcy jest duchem
przywiàzanym do Êwiata ziemskiego, o niskiej zazwyczaj moralnoÊci, ale cz´sto o wysokiej inteligencji. Zamieszkuje niskie poziomy astralne. Ta dusza mia∏a sposobnoÊç i wiedz´ potrzebnà do tego, by wniknàç
w umys∏ osoby ˝yjàcej. Taki duch u˝yje ka˝dego podst´pu, aby móc kontrolowaç swego gospodarza. Sprawia
olbrzymie k∏opoty i musi byç usuni´ty przez egzorcyst´.
Jak d∏ugo dusza zwiàzana z ziemià pozostaje w cudzym umyÊle, tak d∏ugo zak∏óca jego dzia∏anie, narzucajàc mu uczucia nienawiÊci oraz myÊli destruktywne, dotyczàce wrogów czy osób, których z ró˝nych powodów
nie lubi. Stan umys∏u si´ zmienia, istniejà wrogie impulsy mogàce zraniç drugiego cz∏owieka. Sà te˝ duchy z∏oÊliwe, które sk∏aniajà do zabicia drugiej osoby. Przez t´ osob´ duchy wyrzàdzajà krzywd´ tym, którzy jeszcze
˝yjà na ziemi. Egzorcysta posiada ogromny wp∏yw na duchy. Mo˝e nimi kierowaç. Nieraz dusza trzyma si´ innej, myÊlàc i oczekujàc, ˝e ta jej pomo˝e. Kiedy by∏a ˝ywa, nie pokazano jej kierunku, nie dano wskazówek, co
czyniç po Êmierci. Mo˝e myÊleç, ˝e op´tanie osoby ˝ywej jest jej jedynà mo˝liwoÊcià. Kiedy cz∏owiek umiera,
wkracza na poziom astralny z ca∏ym swym baga˝em intelektualnym i duchowym, z jakim opuszcza∏ ten Êwiat.
JeÊli dalej si´ uczy i wzrasta jego màdroÊç, przenosi si´ na wy˝szy poziom oÊwiecenia.
Mo˝e si´ zdarzyç, ˝e nie b´dzie mia∏ nic lub prawie nic do zrobienia na poziomie astralnym lub w Êwiecie
fizycznym. Stopieƒ duchowoÊci cz´sto porównuje si´ do wibracji, im duchowa istota jest bardziej rozwini´ta,
tym wy˝sze wibracje, dlatego duchowe osoby przemawiajàce przez medium skar˝à si´, ˝e trudno im obni˝yç
wibracje, by rozmawiaç. Wa˝ny te˝ jest rytua∏ przebaczenia – uzdrawianie i oczyszczanie bliênich, wobec rodziny, wobec samego siebie.
Mo˝e wystàpiç równie˝ op´tanie diabelskie przejawiajàce si´ chorobami psychicznymi, zjawiskami paranormalnymi, awersjà, l´kiem przed osobami Êwi´tymi, duchownymi, obrazkami, wodà Êwi´conà. Jest to rodzaj
czarnej magii, przekleƒstwo przez osob´ bliskà lub kogoÊ innego.
Mo˝e to byç równie˝ grzech pope∏niony przez danà osob´, która póêniej jest noÊnikiem i powoduje cierpienie
bliskiej osoba np. wspó∏ma∏˝onka czy dzieci itp. Zdarza si´ te˝ ingerencja demoniczna z powodu grzechów innych ludzi na zasadzie ekspilacji; sprawy dziedziczone po przodkach, karmiczne, pokoleniowe. To te˝ prowadzi do op´tania. Istniejà Êwiadome pakty z diab∏em. Im mniej grzechu, tym wi´cej otrzymujemy ∏aski. Dopust
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Bo˝y wed∏ug KoÊcio∏a dopuszcza grzech cz∏owieka, dopuszcza te˝ op´tanie b´dàce skutkiem grzechu. Bóg, który nie chce grzechu, jedynie dopuszcza go, jest w stanie wykorzystaç ów grzech dla dobra cz∏owieka. W podobny sposób wykorzystuje jakby samego diab∏a i jego agresj´ do cz∏owieka, aby wyciàgnàç z tego dobro. Oprócz
osobistego dobra cierpiàcej jednostki, które Bóg dopuszcza jako kar´ za grzechy lub te˝ jako oczyszczenie cz∏owieka, mo˝na mówiç o dobru uniwersalnym. Chodzi o trzy elementy: wzrost chwa∏y Bo˝ej, zbawienne pouczenie dla ludzi, prawda religii katolickiej. WyjaÊniam równie˝ w tym miejscu dwa poj´cia poruszone wczeÊniej:
OKULTYZM – poznawanie rzeczy stworzonych, ale niewyjaÊnionych przez nauk´.
EZOTERYZM – tajemna strona religii.
Najgorszà wspó∏czesnà pomy∏kà jest to, ˝e zniesiono niektóre wa˝ne modlitwy. Do czasu II Soboru Watykaƒskiego odprawiano Msz´ Âwi´tà po ∏acinie, na koniec której kap∏an odmawia∏ modlitw´ do Êw. Micha∏a: "Stràç do
piekie∏ szatana i duchy z∏e, które b∏àkajà si´ po Êwiecie". Potem modlitwa zosta∏a zniesiona, jak i wiele innych
(udzia∏ szatana i masonerii) – przypomina to zamkni´cie parasola w trakcie najwi´kszej ulewy. Szatan pos∏uguje
si´ ludêmi dla swoich celów. Przyczyny nienawiÊci szatana sà spowodowane stworzeniem cz∏owieka, wÊciek∏oÊcià, ˝e przez odkupienie cz∏owiek zosta∏ wywy˝szony do jeszcze wi´kszej chwa∏y, oraz odkupieniem Chrystusa
wyznaczajàcym ju˝ precyzyjny koniec jego królestwa nienawiÊci i koniec czasów. Âw. Augustyn pisa∏: "Bóg sta∏
si´ cz∏owiekiem, aby cz∏owiek sta∏ si´ Bogiem." Kolejne zagro˝enia diabelskie to (z w∏oskiego) Maleficium – jest
sztukà szkodzenia innym z pomocà interwencji szatana lub fattura – przy pomocy przedmiotów w por´ przygotowanych do tego celu oraz rytua∏ów przekazywanych od wieków. Równie˝ zauroczenie przedmiotów – które zostajà na∏adowane mocà wyrzàdzania z∏ego. To liturgia w negatywnej formie, zamiast Boga wzywa si´ z∏e duchy.
Punkty najbardziej nara˝one na z∏y urok talizmanów to g∏owa i ˝o∏àdek. Co chroni? Silna wiara, modlitwa osobista, zbiorowa cz∏onków rodziny, dobrych osób lub dusz poÊwi´conych Bogu, do których trzeba si´ zwróciç,
Msza Âwi´ta, b∏ogos∏awieƒstwo, pielgrzymki do Sanktuarium, medalik Êwi´ty na szyi, krzy˝yki, poÊwi´cone
obrazki, pamiàtki religijne, ró˝aniec, woda Êwi´cona z miejsc mocy, sól i olej egzorcyzmowany. Je˝eli mamy jakieÊ zaczarowane rzeczy, najlepiej je spaliç, odmówiç wczeÊniej modlitw´, poÊwi´ciç wodà Êwi´conà, zwróciç si´
do Jezusa o wyzwolenie. Co pisze Êw. Teresa z Avila? "Nie rozumiem strachu tego, kto wo∏a: «Demon, Demon!»,
podczas gdy móg∏by zawo∏aç «Bóg, Bóg!» i nape∏niç piek∏o panikà. Czy˝ nie wiemy, ˝e demony nie mogà nawet
poruszaç si´ bez zgody Boga? Czym wi´c sà te pró˝ne obawy?" (Teresa z Avila, ˚ycie, rozdz. 25)
Jest jeszcze inne dzia∏anie – z∏e oko, zazdroÊç, z∏y urok, pech itp. Mo˝e to dziaç si´ w domu, biurze, pracy.
Najlepiej zabezpieczyç si´ modlitwà, aktem zawierzenia Jezusowi, wezwaniem do Maryji lub Êwi´tych. A potem nie myÊleç o tym, zajàç si´ czymÊ innym. Mo˝na te˝ modliç si´ za te osoby, które wywierajà z∏y wp∏yw.
Jak dzia∏a szatan? Równie˝ w nocy podczas snu – powodujàc zaburzenia, trudnoÊci w zaÊni´ciu, koszmary,
niepokojàce sny itp. Skàd ta zajad∏oÊç w nocy? Dlatego, ˝e w g∏owie znajduje si´ centrala wszystkich rozkazów,
które regulujà i zarzàdzajà ruchem wszystkich cz´Êci cia∏a. Prawid∏owe funkcjonowanie tego centrum rozkazów i kontroli jest zapewnione przez wymian´, która dokonuje si´ podczas snu: kiedy traci si´ znacznà cz´Êç
snu, nie ma si´ ju˝ mocy, aby dzia∏aç normalnie. Dlatego systematyczny atak podczas snu jest poczàtkiem
zniszczenia ˝ycia. Póêniej nast´puje utrata osobowoÊci i wolnoÊci we w∏asnym zachowaniu i kontroli. W ten
sposób t∏umaczy si´ ca∏kowite odwrócenie na przyk∏a dobrego m´˝a, który czuje si´ w pewnym momencie uj´ty przez obcà kobiet´ uciekajàcà si´ do szataƒskich sztuczek. Najlepszy mà˝, pogodny i serdeczny, kochajàcy
dzieci, przywiàzany do ˝ony, staje si´ innym cz∏owiekiem – nie do poznania. Tak, jakby niewidzialna si∏a, której pochodzenia on sam nie zna, zmusza∏a go do czynienia tego, czego sam by nie chcia∏ uczyniç. Umys∏ jest
zm´czony, nast´puje dekoncentracja, czasami awersja wobec siebie samych, zmieniajà si´ uczucia we wszystkich relacjach, czasami pojawia si´ pragnienie Êmierci, agresja, itp. Wed∏ug KoÊcio∏a si∏a egzorcyzmu zawiera
si´ w imieniu Jezusa. Imieniem Jezusa mogà byç wyp´dzone z∏e duchy nie tylko z osób, ale rzeczy, miejsc
i zwierzàt. Wszystko powinna poprzedzaç modlitwa i post. A co jeÊli choroba jest op´taniem? Poza modlitwà
zwróconà do Pana, by przyszed∏ z pomocà, i daniu rozkazu z∏emu duchowi do opuszczenia w imieniu Chrystusa, dodaje si´ gesty, u∏o˝enie ràk, znak krzy˝a, dmuchni´cie ustami, namaszczenie olejem, u˝ycie popio∏u i w∏osiennicy, które mia∏o zastosowanie w dyscyplinie pokutnej. Inne zwyczaje to woda Êwi´cona, na∏o˝enie stu∏y na
ramiona egzorcyzmowanego, komunia eucharystyczna.
"W imi´ naszego Pana – Jezusa Chrystusa, przez zas∏ugi NajÊwi´tszej Maryji Panny, za wstawiennictwem
Êw. Micha∏a Archanio∏a, Êwi´tych aposto∏ów Piotra i Paw∏a i wszystkich Êwi´tych, niszcz´ wszelki zwiàzek czarnej magii, guse∏, czarów, przekleƒstw, klàtw, obcià˝eƒ karmicznych mi´dzy tobà, duchu nieczysty a... Zwiàzuj´
wszelkà moc tego ducha i nakazuj´ mu zostawiç.... i iÊç do stóp Krzy˝a Jezusa."
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Póêniej nale˝y odmówiç modlitw´ o zniszczenie wszelkiego zwiàzku z czarnà magià, gus∏ami, klàtwami, przekleƒstwami itp. Nast´pnie ma miejsce poÊwi´cenie tej osoby. Powinno si´ równie˝ b∏ogos∏awiç si´ domy, szko∏y,
zak∏ady pracy, pola itd., u˝ywaç wody Êwi´conej, kadzide∏, suszonych zió∏, rozsypywaç sól egzorcyzmowanà, nosiç, wmurowywaç w domy, wrzucaç do studni Krzy˝ Êw. Benedykta, odpromieniaç pola negatywnych promieniowaƒ, siatki i szlaki astralnej uÊwi´conymi czakramami mocy. Skuteczne sà te˝ modlitwy grupowe.
EGZORCYZMOWANIE

Egzorcyzm odmawia si´ w celu oczyszczenia siebie oraz bliênich, przy zapalonej Êwiecy, z u˝yciem wody
Êwi´conej, oraz Krzy˝a Êw. W miejscu, gdzie sà wystawne Krzy˝yki, nale˝y uczyniç znak Krzy˝a Êw., ˝egnajàc
si´ nim lub ˝egnajàc osob´, nad którà odprawiany jest egzorcyzm.
Niekoniecznie osoba ta musi byç przy operacji egzorcyzmowania, zamiast niej powinna byç fotografia dajàca jej mentalny obraz. ¸aska Bo˝a, Woda Êwi´cona i Anio∏owie sprawiajà, ˝e jest to osoba uwolniona od sil nieczystych.
MODLITWA DO ÂW. MICHA¸A ARCHANIO¸A
ORAZ ANIO¸A WALKI APOROLLA

Ksià˝´ta najchwalebniejsi niebiaƒskiego wojska, Âw. Michale Archaniele, Aniele walki, Aporollu, broƒcie
nas przed ksià˝´tami i w∏adzà, przed w∏adcami Êwiata tych ciemnoÊci, przed duchami nieprawoÊci w przestworzach. Przyjdêcie z pomocà ludziom, których Bóg na obraz podobieƒstwa Swego stworzy∏ i od niewoli szataƒskiej wykupi∏ cenà Krwi Swojej PrzenajÊwi´tszej. Was jako Stró˝ów i Patronów czci KoÊció∏. Wam powierzy∏ dusze odkupionych ludzi, abyÊcie je w najwy˝szym szcz´Êciu umieszczali. B∏agajcie Boga Pokoju, by star∏ szatana
pod nogami naszymi, aby nie mia∏ ju˝ mocy trzymania ludzi w niewoli, szkodzenia KoÊcio∏owi. Przeka˝cie nasze proÊby przed Oblicze Najwy˝szego, aby z Mocà Bo˝à od∏àczane by∏o z ziemi za Waszà przyczynà wszelkie
z∏o; demony, szatani, moc z∏ego ducha, którzy nak∏aniajà duchowieƒstwo i wiernych do szkodzenia KoÊcio∏owi
katolickiemu i bliênim naszym. Raczcie wys∏uchaç zniewolone dzieci Bo˝e, aby rych∏o uprzedzi∏o nas Mi∏osierdzie i Mi∏oÊç Bo˝a i abyÊcie schwytali wszelkie moce z∏a powodujàce grzechy i wszelakie z∏o w naszym Êwiecie,
rzucili je do otch∏ani, aby nie zwodzili dalej kap∏anów, ca∏ego duchowieƒstwa i wszystkich ludzi, skàd modlitwami naszymi b´dziemy ich oczyszczaç przez Krew PrzenajÊwi´tszà i oswobadzaç za przyczynà Pana Naszego, Jezusa Chrystusa, Matki Jego Maryji Dziewicy, prosiç o wprowadzenie do Niebios. Niech Pokój, Mi∏oÊç, poszanowanie Boga w cz∏owieku panujà wÊród ca∏ej ludzkoÊci.
EGZORCYZM

W Imi´ Jezusa Chrystusa, Boga i Pana naszego, za przyczynà Niepokalanej Dziewicy Bogarodzicy Maryji,
Êwi´tego Micha∏a Archanio∏a, Anio∏a walki z chóru Cherubinów, Aporolla, Êwi´tych Aposto∏ów Piotra, Paw∏a
i wszystkich Âwi´tych, ufajàc w powag´ naszego Êwi´tego pos∏ugiwania, przyst´pujemy bezpiecznie do odrzucania napadów diabelskiego post´pu.
T´ czeÊç odmawiamy, stojàc, przykl´kajàc tylko przy wymawianiu imienia JEZUS.
PSALM 67

Niech powstanie Bóg i niech rozproszà si´ nieprzyjaciele Jego, i niech ucieknà sprzed oblicza Jego ci, którzy
Go nienawidzà. Jak rozprasza si´ dym, tak niechaj si´ rozproszà; jak rozp∏ywa si´ wosk w obliczu ognia, tak
niech zginà grzesznicy sprzed Oblicza Bo˝ego.
V. Oto przed Krzy˝em Paƒskim uciekajcie moce przeciwne.
R. Zwyci´˝a Lew z pokolenia Judy, z rodu Dawida.
V. Niech Mi∏osierdzie Twoje, o Panie Jezu, b´dzie z nami, a SprawiedliwoÊç od∏àczy wszelkie z∏o z ˝ycia naszego.
R. Poniewa˝ zaufaliÊmy Tobie i Twej Krwi PrzenajÊwi´tszej.
Egzorcyzmujemy ciebie, wszelki duchu nieczysty, wszelka szataƒska mocy, wszelkie napaÊci piekielnego przeciwnika, wszelki legionie, wszelki zborze i sekto diabelska w Imieniu i Mocy Pana naszego JEZUSA Chrystusa, wykorzeƒ si´ i uciekaj z KoÊcio∏a Bo˝ego, od dusz na obraz Bo˝y Stworzonych i Najdro˝szà Krwià Baranka
odkupionych. Nie odwa˝ si´ wi´cej, w´˝u najchytrzejszy, oszukiwaç ludzkiego rodu, przeÊladowaç KoÊcio∏a Bo˝ego i wybranych Bo˝ych przesiewaç i przetrzàsaç jakby pszenic´. Niechaj ci rozka˝e Bóg Najwy˝szy, Któremu
w wielkiej twojej pysze czynisz si´ równym; Który chce zbawiç wszystkich ludzi i chce, aby wszyscy doszli do poznania prawdy. Rozkazuje ci Krew PrzenajÊwi´tsza, Bóg Ojciec, rozkazuje ci Bóg Syn, rozkazuje ci Bóg Duch
Âwi´ty. Rozkazuje ci JEZUS Chrystus, odwieczne S∏owo Bo˝e, Które Cia∏em si´ sta∏o i Które dla zbawienia ro-
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dzaju ludzkiego zgubionego przez twà zawiÊç, upokorzy∏o si´ samo, stawszy si´ pos∏usznym a˝ do Êmierci krzy˝owej. Chrystus, Który KoÊció∏ swój zbudowa∏ na silnej skale i oÊwiadczy∏, ˝e bramy piekie∏ go nie zwyci´˝à, poniewa˝ z Nim b´dziemy zawsze, ka˝dego dnia, a˝ do skoƒczenia Êwiata.
Rozkazuje ci tajemnica Krzy˝a i Krwi PrzenajÊwi´tszej i moc wszystkich tajemnic Wiary ChrzeÊcijaƒskiej.
Rozkazuje ci Bogarodzica Dziewica Maryja, Królowa KoÊcio∏a, ta, Która pysznà twojà g∏ow´ od pierwszej chwili Swego Niepokalanego Pocz´cia w Swojej pokorze star∏a. Rozkazuje ci wiara Êwi´tych Aposto∏ów, Piotra i Paw∏a oraz wszystkich Aposto∏ów Êwi´tych. Rozkazuje ci krew m´czenników, stygmatyków i pobo˝ne wstawiennictwo wszystkich Êwi´tych. Przeto, smoku przekl´ty i wszelki legionie, i sekto diabelska, zaklinamy ci´ przez Boga ˚ywego, przez Boga Prawdziwego, przez Boga Âwi´tego, przez Boga, Który tak umi∏owa∏ Êwiat, ˝e Syna Swego Jedynego da∏, aby wszelki, który wierzy w Niego, nie zginà∏, lecz mia∏ ˝ycie wieczne; przestaƒ uwodziç stworzenia ludzkie i poiç je truciznà wiecznego pot´pienia, przestaƒ szkodziç KoÊcio∏owi i zarzucaç sid∏a na jego wolnoÊç. Idêcie precz szatani, demony, wynalazcy i nauczyciele wszelkiego oszustwa, wrogowie ludzkiego zbawienia. Dajcie miejsce Chrystusowi, Maryji Dziewicy, w Których nic nie znaleêliÊcie ze swoich dzie∏; dajcie miejsce KoÊcio∏owi jedynemu, Êwi´temu, katolickiemu i apostolskiemu, który Chrystus sam naby∏ Krwià Swojà PrzenajÊwi´tszà. Upokorz si´ pod pot´˝nà Mocà Boga, dr˝yj i uciekaj, poniewa˝ my wzywamy Âwi´te i straszne Imi´ JEZUS,
przed którym dr˝à moce piekie∏, Któremu moce niebios, pot´gi i panowania sà podleg∏e; Którego Cherubini i Serafini nieustajàcym wo∏aniem chwalà, mówiàc; Êwi´ty, Âwi´ty, Âwi´ty, Pan Bóg Zast´pów.
(kl´czàc) V. Ojcze Niebieski; wys∏uchaj modlitwy naszej.
R. A wo∏anie nasze niech do Ciebie dotrze. Bo˝e Niebios, Bo˝e Ziemi, Bo˝e Anio∏ów, Bo˝e Archanio∏ów, Bo˝e Wszystkich kr´gów Niebieskich, Bo˝e Patriarchów, Bo˝e Proroków, Bo˝e Aposto∏ów, Bo˝e M´czenników, Bo˝e Wyznawców, Bo˝e Dziewic, Bo˝e, który posiadasz moc daç ˝ycie w mi∏oÊci po Êmierci i spokój po pracy; poniewa˝ nie ma Boga poza Tobà i byç nie mo˝e. Stworzycielu wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych,
Którego Królestwu nie b´dzie koƒca, pokornie prosimy Majestat twojej Chwa∏y, abyÊ od piekielnych duchów
wszelkiej w∏adzy oszustwa i niegodziwoÊci nas Pot´gà swojà wyzwoliç i nietkni´tych przez moce z∏a uchowaç
raczy∏. Przez Chrystusa Pana naszego, Jego PrzenajÊwi´tszà Krew, oczyÊciç nasze dusze, serca i umys∏y ze wszelakiego z∏a, które si´ w nas i przy nas znajdujà. AMEN.
V. Od side∏ szataƒsko-demonicznych.
R. Wyzwól nas Panie.
V. AbyÊ KoÊció∏ Twój Âwi´ty zachowa∏ w Twojej s∏u˝bie bezpieczny i wolny.
R. Ciebie prosimy, wys∏uchaj nas Panie.
V. AbyÊ nieprzyjació∏ Âwi´tego KoÊcio∏a upokorzyç raczy∏.
R. Ciebie prosimy, wys∏uchaj nas Panie.
Teraz nale˝y pokropiç miejsce, siebie, osoby uczestniczàce wodà Êwi´conà, ˝egnajàc si´ przy tym. Odmówiç
trzy razy “ZdrowaÊ Maryjo”, o stra˝ Anio∏ów i Âwi´tych, dla siebie i wyegzorcyzmowanych.
3x. ZdrowaÊ Maryjo, ∏askiÊ Pe∏na, Pan z Tobà. B∏ogos∏awionaÊ Ty mi´dzy niewiastami i b∏ogos∏awiony jest
Owoc ˝ywota Twojego, Jezus. Âwi´ta Maryjo, Matko Bo˝a, modlimy si´ o stra˝ Twojà, Twoich Anio∏ów i Âwi´tych nad nami i KoÊcio∏em Jezusa Chrystusa, którego jesteÊ Matkà i Królowà.
ODDANIE SI¢ W OPIEK¢ ÂWI¢TEMU MICHA¸OWI
ORAZ ANIO¸OWI WALKI APOROLLOWI

O Wielcy Ksià˝´ta wojsk niebieskich, NajÊwi´tsi Stró˝owie KoÊcio∏a, Êw. Michale Archaniele, Aniele Aporollu, oto my, chocia˝ niegodni oglàdania waszego oblicza, jednak ufni w Waszà dobroç, powodowani pot´˝nym
wp∏ywem Waszych modlitw i licznymi Waszymi dobrodziejstwami, stajemy przed Wami w towarzystwie naszych Anio∏ów niebieskich, których bierzemy za Êwiadków naszego nabo˝eƒstwa ku Wam.
Was dziÊ obieramy za swoich szczególnych obroƒców i or´downików. Postanawiamy sobie mocno czciç Was
zawsze i staraç si´ usilnie o CzeÊç Chrystusa i Jego poszanowanie.
Bàdêcie przy nas przez ca∏e nasze ˝ycie, abyÊmy nie obrazili Pana Boga myÊlà, s∏owem lub uczynkiem. Broƒcie nas przeciw tym, którzy atakujà wiar´ i czystoÊç, uwolnijcie od nich Êwiat, a w godzin´ Êmierci uproÊcie pokój naszym duszom i zaprowadêcie do Ojczyzny Wiecznej Mi∏oÊci i Âwiat∏oÊci.
ODDANIE SI¢ NAJÂWI¢TSZEJ MARYJI PANNIE

Matko Bo˝a, Niepokalana Maryjo, Tobie poÊwi´camy cia∏a i dusze nasze, wszystkie modlitwy, prace i radoÊci, cierpienia, wszystko, czym jesteÊmy i co posiadamy. Ochotnym sercem oddajemy si´ Tobie w niewol´ mi∏o-
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Êci. Pozostawiamy Ci zupe∏nà swobod´ pos∏ugiwania si´ nami dla zbawienia ludzi i ku pomocy KoÊcio∏owi
Âwi´temu, którego jesteÊ Matkà i Królowà. Chcemy odtàd wszystko czyniç z Tobà, przez Ciebie i dla Ciebie, dla
Królestwa Jezusa Chrystusa. Wiemy, ˝e w∏asnymi si∏ami niczego nie dokonamy. Ty zaÊ wszystko mo˝esz, co jest
wolà Twego Syna i zawsze zwyci´˝asz. Spraw wi´c, Wspomo˝ycielko wiernych, by nasze zgromadzenie, parafia, ojczyzna i wszystkie dzieci twoje, które zb∏àdzi∏y, by∏y rzeczywistym Królestwem twego Syna i Twoim. Amen.
Chwa∏a Ojcu, Synowi, Duchowi Âwi´temu,
jaka by∏a na poczàtku, niech roÊnie i pot´guje si´,
teraz zawsze i na wieki.
Trudne jest nawracanie si´, odkrycie tego, co duchowe, zw∏aszcza w mentalnoÊci naszych czasów. Biegnij
do Ojca Niebieskiego – jak ma∏e dziecko, które, kiedy oddali∏o si´ i zobaczy∏o du˝ego psa, szybko odwróci∏o si´
i bieg∏o do ojca, a nast´pnie wskoczy∏o na r´ce i z góry patrzy∏o na psa. Tak trzeba uciekaç od z∏ego, od diab∏a.
Przeciwko szatanowi nie walczy si´, nie atakuje go. Nie pozwala na to dysproporcja mi´dzy jego si∏à a naszà
ma∏oÊcià. Trzeba wi´c uciekaç w bezpieczne miejsce – w ramiona Ojca Niebieskiego.
"Uszy tego ludu sà ju˝ przesycone i pogwa∏cone potopem s∏ów – radio, telewizja, internet wszystko doprowadzi∏o do «inflacji s∏owa». Zbyt wiele si´ s∏yszy, a z trudem zapami´tuje cokolwiek. Wspó∏czesny cz∏owiek nie cieszy si´ ziemskim rajem. Cierpi z powodu ograniczeƒ, rzeczywistoÊci niesta∏ej i przemijajàcej." Sà to s∏owa z celebracji Mszy Âwi´tej w Rimini we W∏oszech, podczas której nastàpi∏y masowe uzdrowienia. Panie, Jezu Chryste, daj mi moc nadprzyrodzonà, moc szybkiego i ca∏kowitego wyzwolenia ludzi zranionych przez z∏ego ducha.
Reasumujàc, nie sposób pominàç, jakie szkody uczyni∏ II Sobór Watykaƒski (najgorsza rzecz w dziejach KoÊcio∏a), kiedy w 1965 r. zarzàdzi∏ rewizj´, dlatego 25.01.1983 r. opublikowano nowy kodeks, kanon 1172, który mówi:
"Nikt nie mo˝e dokonywaç zgodnie z prawem (jakim?) egzorcyzmów nad op´tanymi, jeÊli nie otrzyma∏ od ordynariusza miejsca specjalnego i wyraênego zezwolenia." Mogà to czyniç tylko kap∏ani wyznaczeni przez biskupa. Zarzàd KoÊcio∏a jest wspomagany przez Kuri´ Watykaƒskà, która jest utworzona z dykasterii, podobnych do ministerstw w rzàdach cywilnych (wszystko jest zcentralizowane, ocenzurowane, KoÊció∏ wspó∏czesny
to pot´˝na instytucja). Dlatego jest tyle op´taƒ. W ka˝dej diecezji i parafii powinien byç egzorcysta. Tymczasem ci, którzy potrzebujà pomocy, sà odpychani, ka˝e si´ im pisaç podania do biskupów itd. W tym czasie osoba op´tana cz´sto zak∏ada sobie sznurek na szyj´, lub pope∏nia zbrodni´. Nieszcz´sny II Sobór Watykaƒski
skoƒczy∏ 15.11.1972 r. Pawe∏ VI w przemówieniu na placu Êw. Piotra, wyg∏aszajàc i poÊwi´cajàc ca∏y swój wyk∏ad o z∏ych duchach: "Jakie sà najwa˝niejsze potrzeby KoÊcio∏a w obecnym czasie”.
Nie pozwólcie, aby nasza odpowiedê zdziwi∏a was jako zbyt prosta albo nawet zabobonna i nierealna: jednà
z najwi´kszych potrzeb jest obrona przed z∏em, które nazywa si´ Diabe∏. Z∏o nie jest brakiem czegoÊ, ale skutecznie dzia∏ajàcym sprawcà, ˝ywà duchowà istotà, zdeprawowanà i deprawujàcà. Straszna rzeczywistoÊç. Odmawianie uznania istnienia takiej rzeczywistoÊci albo okreÊlanie jej jako pseudorzeczywistoÊci, koncepcyjne
i zmyÊlone uosabianie powodów naszych niepowodzeƒ jest przeciwne nauce Pisma Âwi´tego! By∏o to wówczas
jak grom z jasnego nieba! Póêniej narodzi∏ si´ ju˝ tylko KoÊció∏ wstydliwoÊci, wszystko przekr´cono, odwrócono
relikwie, obrz´dy, ceremonie itd. Dlatego nasili∏y si´ nawiedzenia diabelskie, zewn´trzne zaburzenia, dr´czenia,
posiadanie i op´tanie diabelskie, poddaƒstwo, czarna magia, fa∏szywe nauki, ba∏wochwalstwo itp.
W koÊciele wprowadzono podawanie komunii na stojàco, co jest profanacjà, zlikwidowano, zdj´to z O∏tarzy
i najÊwi´tszego Tabernakulum Relikwie Êw. M´czenników, wprowadzono kult "czarnej madonny" oraz ekumenizm, czyli ∏àczenie wszystkich wiar nieuznajàcych Trójcy PrzenajÊwi´tszej i Matki Boga, nastàpi∏a manifestacja
z odwróconymi krzy˝ami, ze zgi´tymi w dó∏ ramionami, a jest to symbolika szataƒska, zignorowano wiele przekazów z Nieba.
Nasi ojcowie mówili, ˝e nadejdzie taki czas dla ludzkoÊci, ˝e szatan wejdzie na ambon´ i ogonem b´dzie dzwoni∏ na msz´, a ludzie b´dà jà adorowaç. Przyjmujàc komuni´ na stojàco, pope∏nia si´ profanacj´. Dlatego te˝ Bóg
Go nad wszystko wywy˝szy∏ i darowa∏ Mu imi´ ponad wszelkie imi´, aby na imi´ Jezusa zgi´∏o si´ ka˝de kolano
istot niebieskich, ziemskich i podziemnych. I aby wszelki j´zyk wyzna∏, ˝e Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. (Flp 2, 9-11)
Czy to nie dziwne, ˝e dzisiejszy kap∏an czyta t´ Ewangeli´ o poszanowaniu Imienia Jezusa, a za chwil´ Jego
Boskie Cia∏o podaje wiernym na stojàco? Dlatego te˝ wzywanie Jezusa jest wszelkim fundamentem przeciw
szatanowi i wszelkiemu z∏u. Nale˝y go wzywaç z wiarà, równie˝ w egzorcyzmach u˝ywaç imienia Maryji,
w g∏´bokiej ∏àcznoÊci odczytywaç Jej imi´ z Misterium Chrystusa. "Niewiasta", jak jà nazwa∏ Jezus w Kanie
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(J 2, 4) i pod Krzy˝em (J 19, 26), która zrealizowa∏a zapowiedê tej, której pokolenie mia∏o zatruç g∏ow´ w´˝a
(Rdz 3, 15). "Matka", która ofiarowa∏a mu dar stania si´ prawdziwym cz∏owiekiem. "Wspó∏odkupicielka" przez
wspó∏udzia∏ i uczestniczenie w cierpieniach syna, które by∏o cenà naszego odkupienia.
Przez stopniowe poznawanie tego, kim by∏ Jezus, mo˝na dojÊç do zrozumienia potrzeby korzystania ze Êrodków duchowego wzrostu, które zostawi∏ do naszej dyspozycji: sakramenty, chrzest, spowiedê Êwi´ta, eucharystia, ofiara w∏asnego cierpienia. Ciemne si∏y mo˝emy wi´c zawsze odp´dziç od siebie, równie˝ stawiç im opór,
modlitwà, zapaliç w sobie Êwiat∏o wewn´trzne i zewn´trzne, pracowaç nad samym sobà, uwolniç si´ od wzorów zachowaƒ, które przyciàgajà mroczne si∏y, pracowaç nad swojà energetykà, wzmocniç aur´ i pole energetyczne, stosowaç techniki oczyszczajàce, pozbyç si´ l´ku, strachu, bowiem strach to g∏ówne narz´dzie szatana,
pozbyç si´ gniewu, nabraç autentycznej mocy. Tylko ludzie pokorni, ∏agodnego serca i kroczàcy Êladem Chrystusa mogà stworzyç Prawdziwe Królestwo Pokoju i wziàç ziemi´ w posiadanie. Dlatego, ˝e duchowieƒstwo
trzyma si´ nadal skostnia∏ych dogmatów i form, starajàc si´ kontrolowaç swoje owieczki, a nie siebie samych.
Trzeba rozpoznaç wreszcie wielkà Prawd´, która nie znajduje si´ w s∏owach, lecz w sensie i g∏´bi s∏owa.
Kto nie ˝yje zgodnie z przykazaniami Boga, ten nie mo˝e wyjaÊniaç jego s∏ów, poniewa˝ same litery nie sà
w stanie wyraziç Absolutnych Praw Nieba. Si∏a Âwiat∏a jest jednak wy˝szà i zwyci´skà energià, która pokona
ciemnoÊç.
DO KAP¸ANÓW I CA¸EJ LUDZKOÂCI
44 pouczenia oraz ostrze˝enia z zaÊwiatów
na czasy ostateczne, które prze˝ywamy
1. W czasie w∏aÊciwej mszy powinno si´ czyniç 33 znaki krzy˝a wed∏ug Mszy Trydenckiej (przedsoborowej) –
obecnie 2 lub 3.
2. PowinniÊmy ofiarowaç w∏asne cierpienie w jakiejÊ intencji.
3. Komunia przyjmowana na r´k´ i na stojàco jest profanacjà. Zawsze nale˝y przyjmowaç jà do ust i na
kolanach.
4. Ludzie muszà wynagradzaç si´ nawzajem. Potrzebne sà wyrzeczenia, nale˝y cierpieç zast´pczo za innych. Jest to potrzebne, poniewa˝ wszyscy stanowimy Mistyczne Cia∏o Chrystusa.
5. Nale˝y ofiarowaç cierpienie w imi´ Krzy˝a Chrystusowego i M´ki w zjednoczeniu z tym cierpieniem.
6. Trzeba odejÊç ca∏kowicie od modernizmu, który jest fa∏szem i dzie∏em diab∏a.
7. Nale˝y czciç starà wiar´ i dà˝yç do niej.
8. Kl´kaç na koniec Mszy przy b∏ogos∏awieƒstwie.
9. Wprowadziç znowu asperges – kropiç Êwi´conà wodà i kadziç kadzid∏em, odmawiaç modlitw´ do Êw. Micha∏a Archanio∏a i 3 razy “ZdrowaÊ Mario” oraz ,,Witaj Królowo..." – po mszy Êwi´tej – Asperges – kap∏an idzie
przez koÊció∏, kropi Êwi´conà wodà, odp´dza w ten sposób od ludzi z∏e duchy. Szatan musi wówczas wyjÊç z koÊcio∏a. Obecnie bowiem swobodnie si´ po nim porusza.
10. Komuni´ Âwi´tà powinni rozdawaç tylko kap∏ani, a nie laicy i siostry zakonne.
11. PowinniÊmy modliç si´ trzykrotnie: Âwi´ty, Âwi´ty, Âwi´ty.
12. Codziennie modliç si´ do Ducha Âwi´tego.
13. KoÊció∏ i ludzkoÊç mo˝e uratowaç jedynie powrót do rytua∏u Mszy Âw. Trydenckiej, Êwi´tej tradycji KoÊcio∏a i ogromnego bogactwa skarbów KoÊcio∏a Âwi´tego, na które sk∏adajà si´ ró˝norakie nabo˝eƒstwa do Matki Bo˝ej i ró˝nych Âwi´tych, odpusty, sakramentalia mogà si´ przyczyniç do odrodzenia KoÊcio∏a. Tak jak czyni∏ to arcybiskup Lefebvre – wÊciekle atakowany przez modernistów, teologów, kardyna∏ów, biskupów oraz masoneri´.
14. Przywróciç powag´ Êwiàt katolickich, bo wszystko jest obalone i zamienione, inne daty obowiàzujà na
przyk∏ad w wa˝ne Âwi´to NajÊwi´tszej Maryji Panny z Góry Karmelu lub Dzieƒ Zaduszny. Przywróciç nale˝y
liczne odpusty za dusze w czyÊçcu cierpiàce, odpusty zupe∏ne. Odpust zupe∏ny mo˝na by∏o uzyskaç od po∏udnia
od nieszporów na Wszystkich Âwi´tych i przez ca∏y dzieƒ Zaduszny do pó∏nocy. Trzeba iÊç na cmentarz, tam pokropiç Êwi´conà wodà i odmówiç: ,,Wieczne odpoczywanie racz im daç Panie”, “Ojcze nasz...” i przepisane modlitwy. Je˝eli zosta∏y odmówione szczerze i z dobrà intencjà, to przy ka˝dej odmówionej w ten sposób modlitwie
uwalniana by∏a jedna dusza czyÊçcowa – odpust pod zwyk∏ymi warunkami. Teraz mówi si´ w koÊciele, ˝e taki
odpust zosta∏ zniesiony.
15. Msza (prawdziwa) nie powinna byç odprawiana twarzà do ludu, a zw∏aszcza gdy czytajà kobiety, które
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nie powinny w ogóle staç w prezbiterium. Msza powinna byç odprawiana w stron´ o∏tarza i Tabernakulum.
16. Tabernakulum powinno staç poÊrodku koÊcio∏a, okaza∏e, poz∏acane i ze szlachetnymi kamieniami.
17. NajÊwi´tszy Sakrament powinien byç wystawiany, przez Niego sp∏ywa bowiem olbrzymie b∏ogos∏awieƒstwo, ma wielkà wartoÊç dla grzeszników.
18. Modlitwy ró˝aƒcowe powinny byç powszechne w koÊcio∏ach i w ka˝dej rodzinie, najwi´cej po˝ytku i ratunku dla dusz przynosi cz´Êç Bolesna.
19. Najlepsze ksià˝ki do codziennej lektury to: NaÊladowanie Chrystusa Tomasza a Kempis, objawienia Marii
z Agredy, Katarzyny Emmerich. Kluczem jest naÊladowanie Chrystusa i wiara w krzy˝, bo w krzy˝u jest zwyci´stwo i zbawienie. Krzy˝ jest mocniejszy od wojny.
20. Asperges – 33 krzy˝yki, 3 razy ,,Panie, nie jestem godzien” i na koƒcu 3 razy “Âwi´ty Michale...”, trzy
razy “ZdrowaÊ Maryjo”, ,,Witaj Królowo''.
21. NaÊladowanie N.M.P. wed∏ug Ludwika Grigniona ,,doskona∏e nabo˝eƒstwo do N.M.P.'' ze Êpiewaniem pieÊni ,,Kochaç Maryj´”. “Ty jesteÊ przecie˝ Matkà, chc´ byç Twoim dzieckiem w ˝yciu i Êmierci nale˝eç do Ciebie...
¸askawa Królowo, pami´taj... Spojrzyj na mnie, biednego grzesznika...” PieÊƒ do NajÊwi´tszego Sakramentu itp.
22. Wielu kap∏anów i ludzi nie ma w sobie pokory, sà tchórzami, nie chcà si´ nara˝aç na upokorzenia. Nic
nie mówià o szatanie, bo takie kazania uwa˝ajà za przestarza∏e.
23. Wszystkie kazania powinny byç g∏oszone z ambony, a nie z do∏u. Kap∏an ma wtedy wi´kszà moc, mówiàc w∏asnym g∏osem, a nie przez mikrofon. Patrzymy wtedy na tego, który mówi, a nie na kapelusz sàsiada.
To równie˝ jest ukartowane przez szatana. W nowych koÊcio∏ach nie ma ju˝ ambon.
24. Obecnie tylko wkroczenie Boga mo˝e uratowaç KoÊció∏ katolicki, który zmierza ca∏kowicie w p´tle szataƒskie, ku ca∏kowitemu upadkowi, jest przesiàkni´ty przez modernizm i masoneri´, pe∏en idei profesorów,
doktorów i ksi´˝y, którzy mienià si´ byç màdrzejsi od wszystkich, równie˝ od Boga.
25. Prawie w ogóle nie mówi si´ o piekle, czyÊçcu i Êmierci. A je˝eli istniejà jeszcze tacy kap∏ani, sà niemile widziani przez t∏um, który idzie Êlepo ku zatraceniu, idà jak barany na rzeê! Dusze masowo wychwytywane sà w diabelskie szpony.
26. Potrzebna jest prawdziwa odnowa i natychmiastowe przywrócenie starej Mszy, która jako jedyna przynosi nieskoƒczone ∏aski. Potrzeba prawdziwej misji wÊród ludu, odwagi, prawdziwych dzielnych kap∏anów, biskupów oraz ludzi dobrej woli i serca.
27. Obraêliwe dla Boga jest przyjmowanie Komunii i b∏ogos∏awieƒstwa na stojàco. Powinno si´ wówczas
kl´czeç ze z∏o˝onymi r´kami. Tylko stara Msza Êwi´ta przynosi nieskoƒczone ∏aski. Miliony dusz mog∏yby
przez to zostaç uratowane. Prawdziwa Msza i prawdziwa komunia jest dla katolików. Podczas takiej dobrze
odprawionej mszy sam Chrystus zst´puje na o∏tarz pe∏nià b∏ogos∏awieƒstwa. Podczas nowej mszy to diab∏y
taƒczà w koÊciele.
28. Nie w ka˝dym Tabernakulum sà konsekrowane Hostie. Je˝eli kap∏an nie wierzy w s∏owa przemienienia we Mszy, a tak˝e nie ma zamiaru konsekrowania, to Hostia nie zosta∏a konsekrowana. Wtedy jest jak ka˝dy chleb, jak mówià protestanci i sekty.
29. Nawet w Lourdes i Fatimie nie ma ju˝ tyle ∏ask, gdy˝ kap∏ani nie odprawiajà dobrych Mszy Âwi´tych,
a jedynie sprofanowane.
30. B∏´dne jest pojmowanie kierownictwa KoÊcio∏a.Wszyscy koncentrujà si´ na modernistycznym KoÊciele.
Uroili sobie, ˝e w nich jedynie przebywa Duch Âwi´ty. Nauki sà przeinaczane. Wielu mo˝nych ju˝ tylko si´
maskuje, noszà mask´ dobrego. Wewnàtrz kryje si´ pe∏nia zgnilizny i robactwa. Powinni si´ zgromadziç odwa˝ni, by pomimo wszystkich nieprzyjaêni, zatriumfowa∏o Econo. Powinni wystàpiç ci, którzy widzà dok∏adnie, ˝e tylko w wyrzeczeniach, ofierze i w drodze krzy˝owej zawiera si´ naÊladowanie Chrystusa i prawdziwe
kap∏aƒstwo! Nale˝y naÊladowaç diecezj´ Econo, gdzie ordynariuszem by∏ arcybiskup Lefebvre. Wszystkie teorie modernistyczne i masoƒskie sà dobre, ale dla piek∏a!
31. Spowiedê i celibat. Ci, którzy ˝yjà w celibacie, potrafià zachowaç tajemnic´ spowiedzi. Jak˝e mo˝e zachowaç tajemnic´ ten, kto sam nie potrafi opanowaç swojego cia∏a? Kap∏ani powinni s∏uchaç spowiedzi godzinami, na przyk∏ad w Wielki Piàtek, przy spowiedzi nie powinno byç poÊpiechu. Ludzie nie zawsze majà okazj´ do spowiedzi, z powodu braku ksi´dza w konfesjonale. Przychodzà tylko niektórzy, zw∏aszcza s´dziwi.
32. Obecnie Pismo Âwi´te jest wsz´dzie inaczej wyk∏adane, przekr´cane i kombinowane. Nale˝y czym
pr´dzej zaczàç rozpowszechnianie starego tradycyjnego Pisma Âwi´tego. Wszystko inne jest zatrute kombinacjà. Ksià˝ki religijne podlegajà cenzurze i treÊç ich jest wypaczona. Zamieszanie jest straszne. Matka Bo˝a ko-
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cha wszystkie dzieci,wielu dobrych i laików mo˝e z Nià wspó∏pracowaç. Wszyscy muszà si´ modliç, muszà tak˝e cierpieç za i dla ratunku innych dusz, które posz∏yby na rozdro˝a i zatracenie. Obecnie Jezus Chrystus nie
jest obecny we wszystkich Mszach. Jest wielu kap∏anów, którzy nie wierzà w sakramentalnà obecnoÊç Chrystusa przy przemienieniu. Jest to zgubne, ludzie tracà ∏aski lub otrzymujà ich niewiele. Gdyby tylko wszyscy,
którzy mienià si´ kap∏anami, odprawili Trydenckà Msz´, Êwiat zmieni∏by si´ za jednym uderzeniem. Tak
twierdzi Niebo. Nawet Judasz nie by∏ tak z∏y ze swojà zdradà, jak wielu teraêniejszych biskupów, kardyna∏ów
oraz kap∏anów. On póêniej powiedzia∏ – zdradzi∏em Niewinnà Krew! Czy˝ powie tak ktoÊ dzisiaj? Wielu jest
bardziej niegodziwych i podlejszych – zepsuci do szpiku koÊci, jeden pomaga drugiemu tak, by wszystko pozosta∏o ukryte. Matka Bo˝a mówi: “Nie zawiedêcie nawet wtedy, kiedy sprawiedliwi w was zwàtpià!” Jezus przepowiedzia∏: ,,Przyjdzie czas, kiedy ka˝dy, kto was zabije, b´dzie myÊla∏, ˝e czyni przys∏ug´ Bogu. ''To czas obecny. B´dziecie zabijani powoli".
33. Olbrzymi jest udzia∏ Matki Bo˝ej w tworzeniu KoÊcio∏a, Jej troska, pokora, usuni´cie si´ na bok, jako
wspó∏cierpienie w m´ce Jej Syna, z mi∏oÊci do Niego. Nawet w Ewangeliach za ma∏o si´ pisze o Matce Bo˝ej. Jednà z najwi´kszych, która o tym mówi, jest Katarzyna Emmerich, która nawet nie zosta∏a kanonizowana. Ta
wspania∏a, cicha, cierpiàca misjonarka jest jednà z najwi´kszych Êwi´tych w Niebie, a drugà Maria od Jezusa
z miasta Agreda. Jej ksià˝k´ Mistyczne Miasto Bo˝e – w niebieskiej oprawie i 8 tomów w czerwonej oprawie powinna mieç ka˝da rodzina katolicka. Matka Bo˝a poleca, aby g∏osiç z ambon o tych ksià˝kach, które powinny byç
rozprowadzone po ca∏ym Êwiecie. W ksià˝kach tych jest zawarta ca∏a prawda o Maryji – jakie by∏o jej ca∏e ˝ycie
i Êmierç. Jakiekolwiek by∏yby plany Bo˝e wzgl´dem was, ka˝dy mo˝e z Jej ˝ycia czerpaç, ono wszystko obejmuje. Trzeba czytaç te ksià˝ki w imi´ Bo˝e – objawienia Katarzyny Emmerich ˚ywot i Bolesna M´ka Pana naszego Jezusa Chrystusa powinny byç w ka˝dej rodzinie. Wszyscy powinni czytaç o Apokalipsie, o Wielkim Znaku,
o Matce Bo˝ej. Obecnie wiele Biblii i Pism Âwi´tych poprawiono, czyli sfa∏szowano tak, ˝e nie zawierajà w∏aÊciwie nic religijnego. Pochodzà z do∏u, a nie z góry.
34. Nauczcie si´ prawdziwej skruchy, która jest warunkiem ka˝dej spowiedzi. Nie nale˝y bowiem ci´˝ko obra˝aç Boga, który tak strasznie cierpia∏. Te cierpienia opisane sà we wspomnianych ksià˝kach. Pan Jezus
Chrystus cierpia∏ w Ogrodzie Oliwnym o wiele okrutniej, ani˝eli mo˝na to sobie wyobraziç – poci∏ si´ krwià
z bojaêni. Demony strasznie Go przeÊladowa∏y, przychodzi∏y w postaci grzechów, które ludzie wcià˝ pope∏niajà,
pokazywa∏y Mu te okropnoÊci, aby Go zniech´ciç i odebraç Mu odwag´ od tej m´ki. Widzia∏ Jezus strasznà
okropnoÊç tych grzechów, które wywo∏a∏y krwawy pot. MyÊla∏, na co zda si´ Jego m´ka, kiedy ludzie ˝yç nadal b´dà w tak okropnych ciemnoÊciach i strasznie grzeszyç. Odczuwa∏ to jako cz∏owiek – materialnie. By∏ tak˝e Bogiem, ale prze˝ywa∏ w swoim cz∏owieczeƒstwie. Wzià∏ na siebie win´ ca∏ej ludzkoÊci. Przez Jego M´k´ b´dziecie mogli osiàgnàç kiedyÊ niebo.
35. Czyƒcie wi´c pokut´. Jezus pokaza∏ wam dobrym przyk∏adem, jak mo˝ecie ˝yç, i zniós∏ straszne piekielne m´ki dla was. Przygotowa∏ si´ na swe publiczne wystàpienie i swà Wielkà M´k´ przez czterdziestodniowy
post. Wiedzia∏, ˝e m´ka, którà musi ofiarowaç, jest dla ca∏ego Êwiata, dotyczy wszystkich, aby mogli dostàpiç
wiecznego oglàdania Boga. Gdyby to odkupienie nie nastàpi∏o, oglàdaç moglibyÊcie co najwy˝ej raj, ale o wiele wi´cej ludzi posz∏oby do piek∏a, poniewa˝ nie staliby si´ uczestnikami ∏ask, które przynosi prawid∏owa msza
Âwi´ta. Nieskoƒczone ∏aski wyp∏ywajà z Bezkrwawej Ofiary Krzy˝a, przy której dokonaniu p∏ynie do nas Krew
Chrystusa. Obecnie Msza posoborowa zosta∏a jednak zubo˝ona, nie daje tyle ∏ask i b∏ogos∏awieƒstw. Jest to
nasza ofiara Krzy˝a Chrystusowego, która g∏adzi grzechy i daje wiele cudownych ∏ask dla ratunku dusz, które w przeciwnym razie posz∏yby na pot´pienie i do piek∏a.
36. G∏upota ludzka jednak nie mo˝e pojàç tych wszystkich rzeczy i daje si´ ponosiç pysze, zarozumia∏oÊci, wynios∏oÊci. Wszyscy tutaj budujà swoje królestwa. Potrzeba du˝o pokory, bowiem jest to cnota podstawowa. Takà
prawdziwà pokor´ pokaza∏a Matka Bo˝a, która równie˝ dziÊ wszystko czyni dla was ludzi i wyprasza nieskoƒczone ∏aski. Wszelkie wady pochodzà z braku pokory. Nawet jeÊli cz∏owiek jest roztropny i màdry, to szybko si´
zadowala. Cnota pokory musi byç znowu g∏oszona z ambon, dopiero po niej przyjdà inne – czystoÊç. Pycha prowadzi do nieczystoÊci i k∏amstwa. Ka˝dy z was powinien przeczytaç ksià˝k´ NaÊladowanie Chrystusa Tomasza
a Kempis i mieç jà w swym domu. Nale˝y przeczytaç jeden rozdzia∏ i wed∏ug niego post´powaç, póêniej drugi i nast´pne. Lepiej czytaç stare wydanie, bowiem w nowym szatani ziemscy w ludzkiej skórze ju˝ wszystko zmienili.
NaÊladowanie Chrystusa jest czystà pszenicà, a nie kàkolem, cz∏owiek uczy si´ post´powaç krok po kroku, iÊç dalej za Chrystusem. Istniejà miliony ludzi, którzy myÊlà, ˝e sà ju˝ dobrzy, Êwi´ci, to jednak jeszcze nie wystarcza.
Dobrzy to tacy, którzy sà przekonani, ˝e wcià˝ uczynili za ma∏o, a mogli uczyniç o wiele wi´cej.
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37. Matka Bo˝a, mimo ˝e by∏a Najwy˝szà i wybranà przez Boga, odsuwa∏a si´ stale w domowe zacisze, tak
te˝ widzi obowiàzki kobiety jako skromne, domowe, nie powinna si´ ona wznosiç ponad swoje obowiàzki. Jest ona
Królowà Anio∏ów. Jej symbolem jest Wielki Znak Matki Odkupiciela. Wszystkie kobiety, które chcà wznieÊç si´
wy˝ej, b´dà nisko w Niebie (je˝eli b´dà); wszystkie natomiast, które sà skromne, poni˝ajà si´, b´dà wywy˝szone;
sà na dobrej drodze, osiàgajà dla swych rodzin i narodów o wiele wi´cej ∏ask ani˝eli kobiety, które chcà b∏yszczeç.
Gdyby kobiety lepiej wype∏nia∏y obowiàzki domowe, przygotowywa∏y swym m´˝om o wiele przytulniejsze zacisze
domowe, porzàdne po˝ywienie, nie by∏oby tak wiele rozwodów. Wa˝ne jest, aby oboje ˝yli czysto przed ma∏˝eƒstwem, by∏oby wi´cej wyrzeczeƒ partnerów i nie by∏oby tak wiele wykolejonych zwiàzków.
38. Wielkà wartoÊç majà obrazki z modlitwami, powinno si´ je rozpowszechniaç wraz z obietnicami. Obrazek z Jezusem modlàcym si´ w Ogrójcu z kielichem, jest modlitwà, do której przywiàzane sà wielkie obietnice,
obrazek Mi∏osiernego Jezusa z koronkà do Mi∏osierdzia Bo˝ego, dalej 15 modlitw z obietnicami Êw. Brygidy
Szwedzkiej, obrazki NajÊwi´tszego Serca Jezusowego z obietnicami. Ksià˝eczka O doskona∏ym nabo˝eƒstwie do
NajÊwi´tszej Maryji Panny wed∏ug Êw. Ludwika Grigniona. Wszystko to powinniÊcie oprawiç w z∏ote ramki
wraz z modlitwami. Posiadajà wielkà wartoÊç.
39. Zamordowany Papie˝ Pawe∏ VI strasznie cierpia∏ z powodu Mszy Âwi´tej. Chcia∏ on znowu wprowadziç
Msz´ Âwi´tego Piusa V, u∏o˝y∏ nawet odpowiedni dokument z odpowiednimi przepisami, lecz zosta∏ oÊlepiony,
a ,,kopia" sfa∏szowana. Poniewa˝ orygina∏ by∏ autentyczny, podpisa∏ orygina∏ i kopi´. Ujawniono tylko kopi´,
poniewa˝ by∏a przez niego podpisana, ludzie uwierzyli i mówili, ˝e pochodzi od papie˝a. Duch Âwi´ty dopuÊci∏,
aby si´ wype∏ni∏o Pismo. Napisano bowiem ju˝ dawno, ˝e przyjdzie czas, w którym ka˝dy b´dzie mówi∏ “Tu
jest Chrystus" albo “Tam jest Chrystus". Obecnie nikt nie wie, czego chce. Ka˝dy myÊli, ˝e ma racj´ i siebie
stawia na pierwszym miejscu. Sà nawet ludzie, którzy wierzà w wielu Chrystusów i tacy, którzy uznajà jednego, ale fa∏szywego. Jest to robota szatana, który robi wielki chaos i zastawia sieci. W te sieci wpadajà kardyna∏owie, biskupi i inni. W zasadzie KoÊció∏ nie powinien tego przetrwaç, lecz Êwiat musi byç przesiany wed∏ug przepowiedni Chrystusa: ,,Wkrótce nastanie czas, w którym b´dà tylko dwie mo˝liwoÊci, nic poÊredniego.
Aby zrozumieç Objawienie Êw. Jana we w∏aÊciwym sensie powinni wszyscy przeczytaç ksià˝ki Marii z Agredy.
Nasta∏ bowiem czas koƒca.
40. Nasta∏ czas wielkiego chaosu i zwalczania si´ – dlatego jest tak wielu prawdziwych i fa∏szywych mistyków. ¸atwiej jest post´powaç za nimi ni˝ za krzy˝em. U prawdziwych mistyków jest najwi´cej krzy˝y, a stàd
i niewiary oraz przeciwnoÊci ze strony ludzi wszelkiej opozycji. Ci fa∏szywi czynià dzi´ki szatanowi wielkie
sztuczki i dzia∏ajà z wielkim fanatyzmem. Wiele ,,cudów" i wielu fa∏szywych mistyków pochodzi z do∏u. Przyznaje si´ to dzia∏aniu Ducha Âwi´tego, w rzeczywistoÊci dzieje si´ to w imieniu piek∏a. Moce te potrafià jako
,,Anio∏owie Âwiat∏oÊci" uzdrawiaç chorych, gdy s∏u˝y to ich korzyÊci. Dlatego powiedziane jest: “Badajcie
wszystko, a co dobre jest, dzier˝yjcie (zatrzymajcie).”
41. Zbli˝a si´ Królestwo Bo˝e – czas ziemskiego koƒca – jest naprawd´ blisko! Straszne skutki lekcewa˝enia or´dzi Matki Bo˝ej widaç na przyk∏adzie Medjougourje i innych miejsc, jest to ostrze˝enie dla ca∏ego Êwiata, a zw∏aszcza dla KoÊcio∏a. Lekcewa˝y si´ krwawe ¸zy Matki Bo˝ej na miejscach objawieƒ oraz wypowiedzi
mistyków. Matka Bo˝a powiedzia∏a na godach w Kanie: “Co wam Mój Syn ka˝e, to uczyƒcie". Obecnie, przynaglajàc, mówi "Czyƒcie, co on wam rozka˝e, abyÊmy zostali uratowani i uratowali innych”. B∏ogos∏awieni,
którzy nie widzieli, a jednak uwierzyli. Prawda spe∏nia si´ na tych wierzàcych i odnosi si´ do tego, co powiedzia∏ Jezus: ,,Ojcze, dzi´kuj´ Ci, ˝eÊ zakry∏ te rzeczy przed màdrymi i roztropnymi (uczonymi), a objawi∏eÊ je
maluczkim". Trzeba mieç sta∏oÊç w wierze, a nie dziÊ wierzyç w to, a jutro w tamto.
Nie mo˝na ulegaç fa∏szywym mistykom czy mistyczkom ani ˝adnemu kap∏anowi... Nie mo˝na chwiaç si´
jak choràgiewka za ka˝dym podmuchem. Przeczytajcie ksià˝k´ Oszustwo stulecia o Pawle VI i sobowtórze
w Watykanie oraz Rewolucja i przewrót w Watykanie Kolberga.
42. ˚aden obrz´d przy udzielaniu Sakramentów nie powinien byç zmieniony. Sta∏o si´ tak jednak przez masoneri´. Wierni od pó∏nocy do przyj´cia Komunii powinni byç na czczo, przez to czyniç pokut´ i ofiar´. Jest to
post Eucharystyczny. Gdzie nie ma ofiary, wyrzeczenia, tam te˝ mniej b∏ogos∏awieƒstwa i ∏ask. Komunia Âwi´ta zawsze podawana by∏a do ust, po wypowiedzeniu s∏ów: “To jest cia∏o moje”. Chrystus nie chcia∏, by póêniej
podawano jà do ràk. Matka Bo˝a Sakrament przyjmowa∏a do ust i na kolanach. W wielu koÊcio∏ach ludzie,
którzy przykl´kajà i chcà przyjàç komuni´ do ust, sà przez ksi´˝y dyskryminowani. Je˝eli ludzie sà Êwiadomi,
˝e tak czyniç nie wolno, a robià to, pope∏niajà ci´˝ki grzech. Przy sakramencie namaszczenia chorych trzeba
ca∏kowicie namaszczaç wszystkie pi´ç zmys∏ów, rodzina kl´czy wówczas ko∏o ∏ó˝ka chorego.
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Potrzeba wody i krzy˝a dla umierajàcego, wody Êwi´conej, pi´ciu k∏´bków waty, wszyscy obecni muszà si´
modliç za niego. Kiedy namaszczone zostanà wszystkie zmys∏y i wypowiedziane s∏owa: “Niech ci b´dzie odpuszczone wszystko, co zgrzeszy∏eÊ twymi oczyma, uszami, ustami” itd. umierajàcy otrzymuje o wiele wi´ksze ∏aski.
Nawet w stanie grzechu Êmiertelnego mo˝e zostaç jeszcze uratowany. Równie˝ wa˝ny jest Sakrament Bierzmowania i odpowiednie przygotowanie do niego.
43. Wa˝ne jest wzywanie na pomoc Anio∏a Stró˝a. Kap∏ani majà wi´cej ni˝ jednego – otrzymujà nast´pnego przy Êwi´ceniach kap∏aƒskich. Warunkiem poprzedzajàcym nieograniczone dzia∏anie Ducha Âwi´tego jest
modlitwa. Zmieniono rytua∏ Êwi´ceƒ kap∏aƒskich, raczej dla ludu ni˝ ze wzgl´du na Boga i Jego Majestat. Dlatego jest mniej ∏ask, a kap∏ani majà mniej rozeznania w tym, co jest dobre, a co jest z∏e. Im wi´cej modernizmu,
tym mniej ludzi w koÊciele. Przez brak czci dla Mszy Âwi´tej, dla poszanowania Chrystusa w Komunii Âwi´tej
nastàpi∏a ca∏kowita utrata ∏ask ze Mszy Âwi´tej p∏ynàcych.
Wielu ludzi ˝ali si´, ˝e nie sà odwiedzani przez kap∏anów. Oni tymczasem, im wi´cej posiadajà pojazdów
i udogodnieƒ, tym mniej wychodzà do ludzi. Sami majà za ma∏o ∏ask, za ma∏o si´ modlà. Prawdziwy pasterz
gotowy oddaç jest oddaç krew za ka˝dà owieczk´. Szuka ich, choçby by∏y w zaroÊlach – z ofiarà i wyrzeczeniem. Kap∏an, biskup powinien czuç ogromnà odpowiedzialnoÊç swego urz´du. Nawróçcie si´! Idêcie drogà
krzy˝a! Wielu jest bowiem zaÊlepionych.
44. Niebo istnieje, tak samo jak istnieje piek∏o i czyÊciec. Sà duchy, demony i dobre duchy – Anio∏owie, którzy wzywajà do walki. Ka˝dy cz∏owiek ma sumienie. Kto walczy ze z∏em i szatanem, mo˝e potwierdziç, ˝e cia∏o i dusza sà przez niego atakowane, uderzane, os∏abiane.
,,Ka˝dy chrzeÊcijanin przez chrzest otrzyma∏ ˝ycie ∏aski, która czyni go prawdziwym cz∏onkiem Mistycznego Cia∏a Chrystusa. Ka˝da wi´c ochrzczona dusza staje si´ Êwiàtynià Boga.
Przyjdêmy do niego i uczyƒmy tam swoje mieszkanie". Gdzie sà te dusze? Sà cz∏onkami Mistycznego Cia∏a
Jezusa Chrystusa czy agentami ksi´cia ciemnoÊci?
Nie prowadzà prawdziwej Nauki Ewangelii, tylko kierujà si´ przepisami, którymi natchnà∏ ich z∏y duch.
Przyniós∏ ciemnoÊç i zamieszanie, rozdwojenie, niezgod´, powstaje wiele sekt, nikt nie wie, gdzie szukaç prawdy. Katolicy ∏àczà si´ z tymi, którzy nie wierzà w Matk´ Bo˝à, jest mas´ b∏´dów, wszystko si´ rozprasza, wszyscy odwracajà si´ od Nauki Pana Jezusa i g∏oszà w∏asne. OdejÊcie od prawdziwej wiary, porzucenie Sakramentów Âwi´tych, mordy, terroryzm, wojny, gwa∏t, niszczenie gospodarcze, bieda, fa∏szywe duszpasterstwo.
Strze˝cie si´ fa∏szywych proroków i wilków w owczej skórze.
Po owocach ich poznacie. Czy to jest Królestwo Bo˝e? Jest dziÊ wielu Judaszów, którzy w stanie grzechu
ci´˝kiego sprawujà NajÊwi´tszà Ofiar´ Mszy Âwi´tej, w stanie grzechu udzielajà sakramentów Êwi´tych.
Mo˝na si´ zastanowiç, jakiego to “ducha” Êciàgnà∏ Papie˝ w Warszawie podczas uroczystej Mszy Êw. w s∏owach: … “Niech Duch Twój zstàpi i odnowi Ziemi´, … t´ Ziemi´!”
W s∏owach tych nie zosta∏o wyraênie powiedziane, ˝e chodzi o Ducha Âwi´tego, a jego przeciwwagà mo˝e
byç tylko “Z∏y duch”. W zasadzie od tego momentu zacz´∏o si´ w Polsce dziaç êle. Korupcja, rozsprzedawanie
kraju, zak∏adanie agencji towarzyskich, narkomania, najazd ˝ydostwa i dzia∏anie masonerii. Czy takie sà owoce dzia∏ania Ducha Âwi´tego?
Podobnie jak pre˝˝ydent KwaÊniewski (Stolcman) pochodzenia ˝ydowskiego w s∏owach przysi´gi prezydenckiej, przysi´ga∏ “narodowi”, lecz nie wymieni∏ któremu – polskiemu czy ˝ydowskiemu. Jak widaç, na razie
wszystko robi si´ pod dyktando ˝ydów!
KOLEJNY ETAP PLANU BESTII
W siedzibie Unii Europejskiej w Brukseli znajduje si´ superkomputer zdolny opracowaç 2 miliardy numerów.
Celem jest oznakowanie wszystkich ludzi krajów rozwini´tych przemys∏owo.
Oznacza to, ˝e ka˝da z tych osób ma przygotowany identyfikator osobisty, dzi´ki któremu mo˝na mieç o niej
wszystkie dane. Ten superkomputer nazwano Bestià, a poszczególne numery majà wspólny kod kierunkowy: 666.
Ju˝ w lutym 1975 r. dr Hanrick Eldeman, naczelny analityk EWG, publicznie potwierdzi∏ istnienie w Brukseli superkomputera o nazwie “Bestia”, zajmujàcego trzy pietra gmachu i zdolnego oznakowaç numerami wszystkich mieszkaƒców Ziemi.
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SUPERKOMPUTER W LUKSEMBURGU

Komputer Bestia nie jest ju˝ wcale najwi´kszym urzàdzeniem tego typu na Êwiecie. Znacznie wi´kszy znajduje si´ w Monet Building w Luksemburgu. O jego sprawnoÊci technicznej Êwiadczy chocia˝by fakt, ˝e jest w stanie
pomieÊciç w sobie identyfikatory i podstawowe dane szeÊciu miliardów osób, czyli wszystkich mieszkaƒców Ziemi!
Jego numer kierunkowy to równie˝ 666.
Zdumiewajàce jest to, ˝e gdy pod litery wyrazu COMPUTER podstawi si´ wartoÊci numeryczne (w post´pie
arytmetycznym) alfabetu angielskiego, to otrzymamy nastàpujàcy wynik:
C – 18
O – 90
M – 78
P – 96
U – 126
T – 120
E – 30
R – 108 Razem 666
Obliczamy to w ten sposób, ˝e liczby porzàdkowe kolejnych liter alfabetu angielskiego mno˝ymy przez 6 i otrzymane wyniki przyporzàdkowujemy odpowiednim literom angielskim, np. literze „A” przyporzàdkowano liczb´ 6,
literze „B” – 2 x 6 czyli liczb´ 12, „C” – 3 x 6, czyli 18 itd. Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku s∏ów „Znami´
Bestii”, po angielsku mark of the beast. Podstawmy wartoÊci cyfrowe:
M – 78
A – 6
R – 108
K – 66
O – 90
F – 36
B – 12
E – 30
A – 6
S – 114
T – 120
Razem 666
Superkomputery Unii Europejskiej mog∏y byç krokiem przybli˝ajàcym praktyczne zastosowanie biblijnego
„znamienia Bestii”. W przysz∏oÊci powszechne kodowanie mo˝e uniemo˝liwiç dokonywanie transakcji kupna
i sprzeda˝y osobom niepos∏usznym wobec Systemu. Sprowadza si´ to do kontroli i panowania nad Êwiatem.
W 1798 r. ks. Adam Clark w komentarzu do Apokalipsy napisa∏: „Znami´ Bestii b´dzie liczbà sk∏adajàcà si´
z 18 cyfr, podzielonych na 6 grup po 3 cyfry w ka˝dej. W 1977 r., potwierdzi∏ to Hanrick Eldeman, naczelny analityk EWG. Oznajmi∏ on wówczas, ˝e ka˝dy cz∏owiek na Êwiecie otrzyma identyfikator sk∏adajàcy si´ z 18 cyfr.
Na przyk∏ad numer 666 122 388 220 432 328 oznacza∏by:
666 – numer kierunkowy superkomputera globalnego
122 – kraj
388 – region
220 – miejscowoÊç
432 – strefa
328 – numer osobisty
CZASY OSTATECZNE
Ewangelia wielokrotnie wspomina o czasach ostatecznych, w których objawi si´ cz∏owiek zatracenia. Nie b´dzie odziany w czerwone szaty, ani te˝ nie b´dzie zionàç siarkà. Wejdzie na o∏tarze Chrystusowe jako wielki
i Êwi´ty nauczyciel ludzkoÊci: nawo∏ywaç b´dzie do pokoju, zjednoczenia wszystkich religii w jednoÊci ekumenicznej. B´dzie pisa∏ ksià˝ki na temat nowej wizji Boga, dopasowanej do nowoczesnego stylu ˝ycia ludzi. B´dzie mówi∏ o Chrystusie, ˝e by∏ On najwi´kszym cz∏owiekiem jaki kiedykolwiek ˝y∏… Zmodernizuje KoÊció∏,
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zak∏adajàc antykoÊció∏, w którym b´dà poodwracane misteria Chrystusowe, dzia∏ajàce na korzyÊç szatana,
gdy˝ ten jest b∏aznem Boga i dzia∏a przez odwrotnoÊç. KoÊció∏ odwrócony i pozbawiony Jego Boskiej duchowej
zawartoÊci b´dzie mistycznym cia∏em Antychrysta, bez ˝adnych wartoÊci duchowych dajàcych zbawienie. Pos∏u˝y si´ on wszelkiego rodzaju z∏em, k∏amstwem, by nieÊç szkod´, pod pozorem dobra. (III Tes. 2,4.9)
Apokalipsa Êw. Jana podaje liczb´ “Bestii” w s∏owach: “Tu jest potrzebna màdroÊç. Kto ma rozum, niech przeliczy liczb´ Bestii: liczba to bowiem cz∏owieka; a liczba jego jest szeÊçset szeÊçdziesiàt szeÊç” (Apokalipsa 13,18).
JakoÊ tak dziwnie si´ sk∏ada, ˝e nasz Wielki Ojciec Âwi´ty z nazwy ma po 6 liter. Piastuje stanowisko Papie˝a
te˝ jako szeÊcioliterowy wyraz w trzech staro˝ytnych j´zykach biblijnych. “Papie˝ posiada tak wielkà dostojnoÊç
i jest tak bardzo wywy˝szony, ˝e oddaje si´ mu czeÊç boskà i uwa˝a za zast´pc´ Boga na ziemi, dlatego ukoronowany jest potrójnà tiarà jako król trzech Êwiatów: KoÊcio∏a Pielgrzymujàego, Wspomagajàco-Pokutujàcego
i Tryumfujàcego.” Jakie litery znajdujà si´ na papieskiej tiarze i co oznaczajà:
VICARIUS FILII DEI to w j´zyku ∏aciƒskim “zast´pca Syna Bo˝ego”. Katolicy uwa˝ajà, ˝e KoÊció∏ jest widzialnà organizacjà i musi mieç widzialnà g∏ow´. Zanim Chrystus wstàpi∏ do Nieba, wyznaczy∏ Êw. Piotra, aby
pe∏ni∏ rol´ jego przedstawiciela… stàd biskup Rzymu, jako g∏owa KoÊcio∏a, otrzyma∏ tytu∏ “Vicar Chrystusa”
(zast´pca Chrystusa). Metoda odczytywania wartoÊci liczbowej s∏ów znana jest jako GEMATRIA i stosowana
by∏a przez rabinów do obliczania numerycznej wartoÊci ka˝dej litery, by, dajàc sum´ liczb, wyznaczyç ekwiwalent Imienia. Ka˝da spó∏g∏oska ma przypisanà okreÊlonà wartoÊç liczbowà. Alf, jest pierwszà literà rozpoczynajàcà alfabet, ma wartoÊç 1; Bet = 2; Jod = 10; Pe = 80, itd. a˝ do ostatniej, którà jest Taw = 400. Liczba b´dàca sumà wartoÊci spó∏g∏osek danego s∏owa jest symbolicznym wyk∏adnikiem quantum substancji, z jakiej uformowana zosta∏a monada bytu nazwana danym s∏owem, ponadto wskazuje ona na ontologiczne zwiàzki tej˝e monady z innymi o takiej samej bàdê ni˝szej albo wy˝szej wartoÊci liczbowej. W podobnej kolejnoÊci litery
mo˝na podstawiaç pod alfabet hebrajski, ∏aciƒski, grecki.
W j´zyku ∏aciƒskim: Vicarius Filii Dei
V …….5
F…….0
D ……....500
I …….1
I …….1
E …….. 0
C ….....100 L …. ..50
I ……....1
A …….0
I …….1
501
R …….0
I …….1
+ 112
I ……..1
= 53
+ 53
U …….5
= 666
S ……..0
= 112
W j´zyku greckim: Lateinos (cz∏owiek z Rzymu)
Λ …….....30
A …….... 1
T …… ....300
E …….... 5
I ……..... 10
N …….....50
O …….....70
Σ ……......200
= 666
W j´zyku hebrajskim: Romiith – Królestwo Rzymskie
d
z
m
v
v
t

…….... 200
……….... 6
……….. 40
………... 10
………... 10
……… 400

= 666
Papie˝ 6 Ojciec 6 Âwi´ty 6 = 666 – Wielki = 6
Ludzie oddajà w∏adz´ nad sobà jednostkom najbardziej zdegenerowanym, najokrutniejszym, powodujàcym
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najwi´ksze zbrodnie, takim jak: Akeksander, Katarzyna, Napoleon, Stalin, Hitler. Im naród jest bardziej og∏upiony i op´tany tym bardziej zdegenerowymym jednostkom oddaje w∏adz´ nad sobà. Takich ludzi historia
okreÊla “wielkimi”. Im w∏adca by∏ wi´kszym zbrodniarzem, bardziej bezwzgl´dnym i okrutnym, tym cz´Êciej
poddani dawali mu przydomek “wielki”: Aleksander Wielki, który w wojnach wytraci∏ setki tysi´cy ludzi, Piotr
Wielki – car Rosji, który z w∏asnej ch´ci i upodobania wyr´cza∏ kata w wykonywaniu wyroków Êmierci, wspomniana Katarzyna Wielka oraz inni wielcy w historii.
Wielcy w swoich zbrodniach i okrucieƒstwach, a przecie˝ s∏awieni przez historyków i potomnych. By∏ kult
Stalina, Hitlera, a teraz jest kult Papie˝a. W tym wypadku jest to zbrodnia duchowa, a te sà najci´˝sze w opinii Boga. Lucyfer zgrzeszy∏ przez pych´!
“Po owocach ich poznacie” – mówi Chrystus. Zastanówmy si´ KTO przyczyni∏ si´ do wype∏nienia Lucyferycznego Planu Zniszczenia KoÊcio∏a, który by∏ przes∏any Papie˝owi Janowi Paw∏owi II?
Kto… zlikwidowa∏ tabernakula i wyrzuci∏ Chrystusa z centralnego miejsca na O∏tarzach?
Kto… wprowadzi∏ podawanie Chrystusa w Komunii na stojàco. W PiÊmie Âwi´tym wyraênie powiedziane jest, ˝e
przed Imieniem Chrystusa (wypowiedzeniem go) b´dzie zgina∏o si´ ka˝de kolano. Podawanie Chrystusa na stojàco jest
profanacjà. W Objawieniach o∏awskich Matka Bo˝a mówi: “Nie pozwólcie, aby Komuni´ przyjmowano na stojàco i na r´k´, bo tak te˝ ju˝ zaczyna byç w Waszym Kraju!” (przekaz z 1986 r.)
Kto… zlikwidowa∏ Relikwie Êw. M´czenników z o∏tarzy? Msza Êw. wed∏ug S∏ów Boga Ojca jest bezowocnà,
nie przynosi ˝adnych wartoÊci duchowych, a tylko op´tanie!
Kto… ignoruje przekazy z Nieba “Boga Ojca”, o zapowiedzi nadchodzàcych kataklizmów oczyszczajàcych
Ziemi´, i Or´dzie Zbawienia? Trzy razy by∏o to najwa˝niejsze Or´dzie wys∏ane do Watykanu, za ka˝dym razem zignorowane. Czy wedle przepowiedni musi zginàç 1/3 ludzkoÊci? A przecie˝ jest szansa odwrócenia!
Kto… wprowadzi∏ kult “czarnej madonny” (wszetecznicy)? Matka Bo˝a mówi∏a przez nie˝yjàcà ju˝ stygmatyczk´ Katarzyn´ Szymon: “Dzieci! – nie nazywajcie Mnie “czarnà madonnà” – czarnego nazywa si´ diab∏a. Ja
jestem Waszà Panià Jasnogórskà!”
Mówi Chrystus: “Nikogo na Ziemi nie nazywajcie Ojcem, Jednego macie Ojca tam w Niebie!”
Czy Papie˝, nazywany Ojcem Âwi´tym, jest ojcem jakiegoÊ cia∏a materialnego? Tym bardziej nie jest ojcem
Duszy cz∏owieka, gdy˝ ta dana jest nam od Boga Ojca!
Kto… trzyma na us∏ugach w Watykanie ponad 100 kardyna∏ów–masonów? Podana przez “Obserwatore
Romano” lista personalna znajduje si´ w ksià˝ce Kto paktuje z diab∏em wydanej przez Katolickie Publikacje.
Kto… pos∏uguje si´ symbolikà szataƒskà w swoim papieskim pastorale – Krzy˝ ze zgi´tymi do do∏u ramionami. Wed∏ug wiarygodnych przekazów mistycznych podanych przez stygmatyczk´ ubieg∏ego wieku, Katarzyn´ Emmerich, Chrystus umar∏ na Krzy˝u z ramionami uniesionymi do góry.
Kto…wprowadza Ekumenizm – ∏àczenie wszystkich wiar (nieuznajàcych Trójcy PrzenajÊwi´tszej, Matki
Boga) w jednà “bahaj religi´” – Chwa∏a Bogu – ale jakiemu? Âwiàtynia Bahajów w Izraelu!
Kto… si´ manifestowa∏ w Izraelu na tronie z odwróconym krzy˝em?
Kto… pielgrzymuje po Êwiecie i b∏ogos∏awi wiernych odwrotnoÊcià Krzy˝a, Êciàgajàc na te rejony kataklizmy? Ameryka Po∏udniowa – trz´sienia Ziemi, Polska – powodzie, Izrael – wojna ˝ydowsko-palestyƒska.
Kto…uwielbia∏ w´˝a przed krzy˝em egipskim w Izraelu? Wà˝ zawsze jest symbolem szatana!
Kto…powala nazywaç si´ Ojcem Âwi´tym, pozwalaç si´ ca∏owaç po r´kach, kl´kaç przed sobà, co oznacza
niewolnicze poddaƒstwo?
Âwi´toÊç zawsze otrzymuje si´ po Êmierci i po procesie beatyfikacji oraz kanonizacji. Kiedy takowa odby∏a
si´ w przypadku Papie˝a Wojty∏y, który pozwala si´ nazywaç Êwi´tym?

Wed∏ug s∏ów Chrystusa: “Po owocach ich poznacie.”
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Jakie sà owoce braku dzia∏ania na ludzkoÊç Ducha Âwi´tego,
braku Chrystusa w Komunii Êw. Widzimy to w dzisiejszych dziennikach telewizyjnych a raczej “kronikach
kryminalnych”.
Jaka jest wi´c przysz∏oÊç KoÊcio∏a i Papie˝a?
Wed∏ug s∏ów Chrystusa: “Ka˝dy, kto si´ wywy˝sza, poni˝onym b´dzie!”
Czy jest jeszcze jakieÊ miasto w Polsce, w którym nie ma pomnika Papie˝a, ulicy Jana Paw∏a II, domu
nazwanego jego imieniem?
Pycha jest nadmiernà mi∏oÊç do samego siebie,
czyli zbyt wysokim ocenianiem swojej wartoÊci.
Wprowadzenie kultu cz∏owieka, a likwidowanie Kultu Boga,
by∏o i jest grzechem luceferycznym!!!
Oto wyjàtki z ksià˝ki Prawdziwe ˝ycie w Bogu – przekazu Chrystusa do ludzkoÊci danego Vasuli Ryden –
tom II, zeszyt 31, odnoÊnie antychrysta naszych czasów!
“… O, Moje dziecko, tylu Moich zaÊlepi∏y opary szatana! Nale˝àcy do Mnie buntujà si´ zuchwale i bez najmniejszego wahania. Brak im szczeroÊci, nie znajduj´ w nich tak˝e Êwi´toÊci. Szukam mi∏oÊci i nie znajduj´
jej w nich wcale. Nie widaç sprawiedliwoÊci, a màdroÊç zosta∏a zastàpiona deprawujàcym ich szaleƒstwem. Poniewa˝ ich j´zyki sà ob∏udne, szemrzà tylko zdradliwie. Ci buntownicy pozwolili, by pró˝noÊç sta∏a si´ ich koronà, a ber∏em – przyj´te przez nich niepos∏uszeƒstwo. Nie znajduj´ w nich ˝adnego pokoju. Ich sposób myÊlenia nie jest Moim, zmierzajà do kl´ski i do zrujnowania Mojego Miasta.
O, Kainie! Kainie? Gdzie jest Duch, którym ci´ obdarzy∏em? Czy znowu dà˝ysz do zniszczenia samego
siebie? Zna∏em twojà gwa∏townoÊç od dnia twych narodzin. Poniewa˝ wiedzia∏eÊ, ˝e to nie jest dla Mnie niczym nowym, oto przychodzisz w przebraniu, ubrany jako Arcykap∏an.
Przyodzia∏eÊ si´ w Moje szaty, w z∏oto i srebro, by ukryç twe ciemne oblicze, dane ci przez Czarnà Besti´.
Nie masz w sobie Êwiat∏a. W∏o˝y∏eÊ na swà odra˝ajàcà twarz mask´, aby ukryç swe ohydne oblicze i aby
twój wyglàd móg∏ zupe∏nie zmyliç nawet Moich Wybranych. Mnie nie mo˝e zmyliç twoja maska, poniewa˝ Moje Oczy widzà, ˝e pod maskà baranka ukrywasz ogromne zniszczenie. Uzbrojony jesteÊ w Z∏o a˝ po z´by! Teraz zmierzasz zdobyç ca∏y Êwiat, zniszczyç maleƒkie Êwiat∏o, które jeszcze w nim pozosta∏o. Pragniesz – przez
usuni´cie ludzi pe∏nych mocy i opanowanie Mojej Âwiàtyni – powi´kszyç bezprawie i wykorzeniç wszystko, co
Âwi´te.
To sà, Moje dziecko, ˝mije, które pokaza∏em ci w wizji, pe∏zajàce po Moich Âwi´tych Sakramentach
i po Moim Tabernakulum. Zwiedzie on wielu i ludzie b´dà op´tani i zaÊlepieni z powodu jego oszukaƒczych szat. Te biedne dusze b´dà przekonane, ˝e ten, którego widzà w swej epoce na w∏asne oczy – jest Arcykap∏anem we w∏asnej osobie!
Z powodu rozg∏osu i pe∏nego przepychu przebrania przyniesie on Wielkie Odst´pstwo ca∏emu Mojemu KoÊcio∏owi. Przyniesie spustoszenie, lecz wszystko b´dzie os∏oni´te wielkimi nadzwyczajnymi zjawiskami i znakami na niebie.
Rzuci na ziemi´ Mojà nieustannà Ofiar´, podepcze jà i zniesie wszystko w sposób zamaskowany i z∏oÊliwy.
Moje Âwi´te Miasto b´dzie pod w∏adzà Kaina, poniewa˝ odrzucono Moje ostrze˝enia. Przyszed∏em do moich
niespodziewanie, boso, lecz wyÊmiali Mnie. W∏adza Kaina potrwa krótko, dzi´ki Moim umi∏owanym duszom,
które wynagradzajà, modlà si´ i sk∏adajà z siebie ofiary. Wszystko to wzià∏em pod uwag´, by wasze ofiary nie
by∏y daremne. Wasze modlitwy mogà usunàç niegodziwoÊç i gwa∏cenie prawa.
Panie, co stanie si´ z Twoimi Êwi´tymi?
Ku Mojemu wielkiemu ubolewaniu wielu z nich zostanie zwiedzionych z powodu jego wyglàdu. Z powodu
swej maski baranka zjedna sobie wielu. Pokaza∏em ci jednak, ˝e w rzeczywistoÊci jego wn´trze podobne jest
do ˝mij, zadaje Êmierç… Vasulo, wielkim uderzeniem pioruna i Moim Ogniem powal´ tego Buntownika i wszystkich idàcych za nim. Zdepcz´ ich kryjówk´, poniewa˝ zosta∏a zbudowana z Oszustwa, oraz obróc´ w proch ich
schronienie, poniewa˝ jego fundamenty zosta∏y zbudowane z K∏amstw. Przywo∏am potem Moich Ablów i z wielkà mi∏oÊcià wezm´ ich w obj´cia. Schroni´ ich w Moim NajÊwi´tszym Sercu.
Stanà si´ czyÊci jak go∏´bie, Moje NajÊwi´tsze Serce b´dzie ich schronieniem. Popatrzcie wokó∏ siebie, nie wi-

28

dzicie? Nie zauwa˝yliÊcie, jak wielu Moich braci spiskuje przeciwko Mnie? Jestem zdradzany, Moje dziecko,
przez tych, którzy nale˝à do Mnie. Moje dziecko, oni sà zaÊlepieni przez Pró˝noÊç, Pych´ i Niepos∏uszeƒstwo.”
Podobne przekazy Chrystusa by∏y podawane w przesz∏oÊci przez siostr´ Partavoz, Veronik´ Luken, ks. Michaliniego, Johna Leary z New Jersey. Najbardziej zdumiewajàce by∏y wizje Ojca Pio na temat upadku KoÊcio∏a – do tego stopnia, ˝e hierarchowie zabronili ich g∏oszenia i rozpowszechniania. S∏ynny stygmatyk na w∏asne oczy widzia∏ ogromne przera˝ajàce zmiany majàce nastàpiç na ziemi po
roku dwutysi´cznym. Ziemia i oceany uniosà si´ i wzburzà – oznajmi∏ – a ludzi ogarnie szaleƒstwo, zabijaç si´ b´dzie dzieci w ∏onie matek, a rodzina przestanie istnieç. Papie˝ zdradzi Boga
i zacznie s∏u˝yç Bestii”.
Szatan potrzebuje energii do zrealizowania swoich planów, do których nawo∏uje m.in. Radio Maryja, aby modliç si´ we wszystkich intencjach Papie˝a, który prawdopodobnie sam nie zdaje sobie sprawy, ˝e
dzia∏a przeciwko Bogu.
CHARAKTERYSTYKA SYSTEMÓW FINANSOWYCH
SYSTEM KAPITALISTYCZNY:

èród∏em oko∏o 95% (w Kanadzie i USA 98%) pieni´dzy sà banki, w oko∏o 5% – mennica paƒstwowa. Praktycznie wszystkie pieniàdze krà˝àce w spo∏eczeƒstwie sà pieni´dzmi zad∏u˝onymi. Faktyczny monopol na tworzenie
kredytu finansowego, niezb´dnego do rozprowadzania to warów i us∏ug oraz do utrzymywania w ruchu gospodarki, majà banki. Ów zad∏u˝ony pieniàdz, w postaci tzw. kredytu finansowego, dostaje si´ g∏ównie w r´ce prywatnych przedsi´biorców.
SKUTKI: d∏ug narodowy stale roÊnie, równie˝ odsetki, czyli tzw. koszty obs∏ugi d∏ugu, rosnà podatki i inflacja cenowa (kosztowa). Dobra narodowe stajà si´ zastawem wierzycieli bankowych i stopniowo przechodzà pod
ich kontrol´. Gospodarka funkcjonuje sprawnie dzi´ki efektywnemu wykorzystaniu kredytu, jednak tylko do
czasu; bywajà jej okresowe za∏amania, depresje, recesje, kryzysy – w koƒcu gospodarka musi zostaç zd∏awiona w p´tli zad∏u˝enia.
SYSTEM KOMUNISTYCZNY:

Pieniàdz gotówkowy i bezgotówkowy w gospodarce jest tworzony w postaci praktycznie niezad∏u˝onej. Monopol na tworzenie kredytu finansowego ma paƒstwo. Ów prawnie niezad∏u˝ony pieniàdz, jako kredyt finansowy, dostaje si´ g∏ównie w r´ce biurokratów i partyjnych ideologów.
SKUTKI: d∏ug narodowy mo˝e nie rosnàç, jeÊli nie po˝ycza si´ pieni´dzy od innych krajów. Gospodarka funkcjonuje niesprawnie, poniewa˝ kredyt finansowy dostaje si´ w r´ce ideologów i biurokratów. Wskutek nieefektywnoÊci roÊnie inflacja popytowa i gospodarka upada.
SYSTEM KREDYTU SPO¸ECZNEGO:

Pieniàdz dla gospodarki, kredyt finansowy, jest tworzony w postaci niezad∏u˝onej, w wysokoÊci odpowiadajàcej narodowej produkcji towarów i us∏ug, tj. zgodnie z wielkoÊcià kredytu realnego. Faktyczny monopol na
tworzenie kredytu ma paƒstwo. Pieniàdz w postaci kredytu finansowego trafia g∏ównie do ràk prywatnych
osób i przedsi´biorców.
SKUTKI: D∏ug narodowy nie narasta, bo pieniàdz nie jest zad∏u˝ony. Podatki sà niewielkie (z czasem wyeliminowane ca∏kowicie). Gospodarka funkcjonuje sprawnie, gdy˝ kredytem obracajà g∏ównie przedsi´biorcy prywatni. Nie ma inflacji cenowej ani popytowej, dopóki import nie przerasta eksportu, a gospodarowanie kredytem jest
efektywne, nie ma intensywnych zbrojeƒ, wojen ani wielkich kl´sk ˝ywio∏owych. Rozwoju mo˝liwoÊci produkcyjnych spo∏eczeƒstwa nie hamuje brak kredytu finansowego, jego wysoki koszt. Ka˝de przedsi´wzi´cie materialne
mo˝liwe do zrealizowania, uznane za potrzebne, jest finansowane z kredytu spo∏ecznego, bez zad∏u˝enia.
Czy wiesz, jak dzia∏a "zaraza bankowa"?
Czy wiesz, ˝e praktycznie wszystkie pieniàdze ludnoÊci wchodzà w obieg jako d∏ugi wobec jakiegoÊ banku?
Czy wiesz, ˝e profesor Maurice Allais, paryski noblista w dziedzinie ekonomii (1988 r.) porówna∏ kreacj´ (tj. tworzenie z niczego) pieniàdza przez banki komercyjne (prywatne) do dzia∏alnoÊci stowarzyszenia fa∏szerzy, po˝yczajàcych na procent swoje produkty; przy czym prawo Êciga tylko pozabankowych konkurentów tego procederu?
Czy wiesz, ˝e banki komercyjne wp´dzajà w ten sposób naród w sieç zad∏u˝enia, zaw∏aszczajàc dla siebie
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procenty, nale˝ne spo∏eczeƒstwu jako dywidenda od narodowego kapita∏u?
Czy wiesz, ˝e ca∏kowity d∏ug Ameryki Po∏udniowej w 1980 r. wynosi∏ 243 miliardy dolarów? Sp∏acono 321
miliardów USD odsetek. Mimo to pozosta∏o do sp∏acenia 427 miliardów dolarów.
243 - 321 = 427 mld USD
Czy wiesz, ˝e w Polsce zad∏u˝enie zagraniczne, pod koniec 1980 r. wynosi∏o 23,4 mld USD? W okresie 1981-1989
Polska sp∏aci∏a, w postaci rat kredytowych i odsetek, 18,2 mld USD, a mimo to d∏ug zagraniczny wzrós∏ pod koniec
1989 r. do 43,3 mld USD. Zad∏u˝enie to, mimo jego zredukowania przez Klub Paryski, si´ga∏o w 1993 r. 46,816 mld
USD.
23,4 - 18,2 = 46,8 mld USD
Oto arytmetyczna "zaraza" niewolniczego pieniàdza, emitowanego jako zad∏u˝enie. Czy taka logika nie jest
z∏odziejska?
dr Szcz´sny Górski
SKA˚ENIE ÂRODOWISKA I ÂWIATA
Kolejnym zagro˝eniem ludzkoÊci jest totalne zniszczenie Êrodowiska, masowa wycinka lasów oraz sztuczne, genetyczne po˝ywienie. Owszem, istnieje teoria, ˝e niektórych witamin brakuje u cz∏owieka nieraz przez
ca∏e ˝ycie, wskutek niew∏aÊciwego od˝ywiania. Jemy bowiem byle jak, byle co i byle gdzie. Niewielki brak witamin to ma∏e choroby, du˝y brak to du˝e choroby, a bardzo du˝y – to rak, choroby nieuleczalne.
Wiele jest obecnie szkó∏, sekt, wielu pomylonych, a wr´cz op´tanych, ezoteryków nawo∏ujàcych do usuwania krzy˝y. T∏umaczà to energià cierpienia i innymi bzdurami. Jest to najwi´kszy b∏àd. Dlaczego? Bo szatan
okropnie nie lubi Krzy˝a – ani nazwy, ani znaku. Na Krzy˝u zosta∏ bowiem pokonany.
Wpaja intryg´ nienawiÊci w istnienie Boga Mi∏oÊci, aby ludzie nie wierzyli. Wiele si´ te˝ mówi za jego sprawà o tym, ˝e nie ma piek∏a ani czyÊçca. Czyni to celowo, przewrotnie, niezgodnie z jakimikolwiek zasadami, zw∏aszcza wiary. Jest to burzenie ludzkich umys∏ów i wszystkiego, co napotyka na swojej drodze, aby na
popio∏ach i gruzach prawdy i mi∏oÊci zasiewaç chwasty ideologii masonerii i satanizmu.
Skoro Êwiat jest tak ska˝ony przez szatana, gdzie znajduje si´ jasna droga, którà trzeba iÊç? Mo˝e wÊród
prostych ludzi, bo proste rzeczy sà najtrudniejsze do wykonania. Mo˝e w rejonach ludzi rozwijajàcych si´ duchowo, którzy wyczuwajà silnie prostà drog´ jedynie w wyrzeczeniu si´, w ofierze i Krzy˝u. Bo tam tylko mo˝na znaleêç naÊladowanie Chrystusa oraz prawdziwe kap∏aƒstwo. Tacy ludzie majà wi´cej Êwiat∏a ni˝ inne
ugrupowania, które potrafià si´ tylko che∏piç i wywy˝szaç....
Ca∏y czas ktoÊ specjalnie ciàgnie t´ planet´ w dó∏. Ludzie niepotrzebnie bojà si´ Êmierci, która jest tylko
przejÊciem do innej postaci istnienia. Raz przyj´te istnienie nie koƒczy si´ nigdy. Dlatego wdzi´czni jesteÊmy
za to Bogu. Wiara w ˝ycie po Êmierci, a obecnie rozró˝nienie dobra i z∏a, cele ˝yciowe, uzasadnienie i zrozumienie cierpienia to klucz ˝ycia. Równie˝ nasza duchowoÊç nadaje treÊci ˝yciu, zmusza nas do szukania celu, bo
cz∏owiek to przede wszystkim duch. Wa˝na jest te˝ psychika, jej g∏ówne negatywne czynniki to: brak celu w ˝yciu, pesymizm, brak aktywnoÊci umys∏owej i fizycznej, pustka uczuciowa, samotnoÊç, brak zainteresowaƒ, egoizm, brak kontaktów rodzinnych i spo∏ecznych, oboj´tnoÊç na ludzi, Êwiat, brak zasad, post´powanie niezgodne z sumieniem itp. Kolejne zagro˝enie wiary i KoÊcio∏a to powszechne zniewa˝anie NajÊwi´tszego Sakramentu w wielu miejscach, równie˝ w koÊcio∏ach. Niemiecka mistyczka, Katarzyna Emmerich, w objawieniach widzia∏a najrozmaitsze rodzaje zniewa˝ania NajÊwi´tszego Sakramentu poprzez: zaniedbanie, nieposzanowanie
i opuszczenie, a˝ do wyraênej pogardy, nadu˝ycia i najohydniejszego Êwi´tokradztwa; poczàwszy od zwrócenia
si´ ku bo˝yszczom Êwiatowym, ku pysze i fa∏szywej wiedzy, a˝ do b∏´dnych nauk, niewiary, zaciek∏ego fanatyzmu czy krwawych przeÊladowaƒ.
Osobnicy w tym t∏umie sà ró˝ni – Êlepi, chromi, g∏usi, niemi. Âlepi nie chcieli widzieç prawdy, chromi, widzàc jà, nie chcieli przez lenistwo iÊç za nià, g∏usi nie chcieli s∏uchaç przestróg Pana i Jego próÊb, niemi nawet
s∏owem nie chcieli walczyç za Niego. Wreszcie dzieci zapominajàce o Bogu, rodzice i nauczyciele przesyceni rozkoszami Êwiata, otumanieni, ze wstr´tem odwracajàcy si´ od rzeczy Boskich, êle wychowani i pouczeni, nieuczciwi ministranci. Z przera˝eniem ujrza∏a wielu kap∏anów rozmaitych stopni w hierarchii koÊcielnej, nawet
takich, którzy sami mieli si´ za pobo˝nych i wierzàcych.
Te zniewagi Jezusa w NajÊwi´tszym Sakramencie zwi´ksza∏o jeszcze wielu zarzàdców KoÊcio∏a, którym
brak poczucia sprawiedliwoÊci i obowiàzku. Âwiàtynie ulega∏y i ulegajà zniewa˝eniu, a koÊcio∏y stajà si´ puste;
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kap∏ani popadajà w takà pogard´, ˝e wewnàtrz KoÊcio∏a zagnieêdzi∏ si´ bród, opiesza∏oÊç, materializm, przypochlebianie si´ dostojnikom Êwiata, zaspokajanie zachcianek i planów Êwiatowych.
Kap∏ani zaj´li si´ tym gorliwie, zostawiajàc w zapomnieniu króla Nieba. ZadaliÊmy mu rany – upadajàcy
grzesznicy, którzy jak ˝ar∏oczne psy wyrzucajà z siebie spo˝yty pokarm i znowu chciwie wracajà do ˝eru. Widzia∏a mi´dzy nimi niegodnie sprawujàcych Msz´ Âwi´tà i udzielajàcych NajÊwi´tszego Sakramentu, a zarazem t∏umy takich, którzy oboj´tnie lub niegodnie przyjmowali NajÊwi´tszy Sakrament.
Mnóstwo by∏o takich, dla których êród∏o wszelkiego b∏ogos∏awieƒstwa, tajemnica Boga ˚ywego, sta∏a si´
s∏owem przysi´gi lub przekleƒstwem w z∏oÊci. Byli mi´dzy nimi ˝o∏dacy i s∏udzy szatana, którzy rozsypywali
NajÊwi´tsze Dobro, zanieczyszczali Êwi´te naczynia, poniewierali haniebnie, a nawet bezczeÊcili w strasznej
szataƒskiej s∏u˝bie bo˝yszczy.
Tak widzia∏a to i opisa∏a w ˚ywocie i M´ce Pana naszego Jezusa Chrystusa Katarzyna Emmerich. Uzdrowienie tego Êwiata powinno zatem wyjÊç od ludzi, którzy spowodowali ca∏e to nieszcz´Êcie.
Oto s∏owa Matki NajÊwi´tszej, której Or´dzia ignorowane sà przez hierarchów KoÊcio∏a.
“Otwieracie teraz drzwi dla wszelkiego rodzaju heretyków, od∏àczonych braci. Oni nie przychodzà, by zjednoczyç si´ w dobrym duchu i sercu; przychodzà, by przez sprytne diabelskie machinacje was przejàç!
O, Pasterze, którzy jesteÊcie zwodzeni – co Ja widz´ w domu Mego Syna, jeÊli nie od∏àczonych braci na Jego kazalnicy! Nawet tych ze Êwiàtyƒ i synagog szatana, na Jego kazalnicy! Po co, dlaczego!
Nigdy w waszych krajach nie b´dzie dobrze,
dopóki Syn Mój w tabernakulum nie powróci na centralne miejsce O∏tarza.
Wejdêcie wi´c na prawdziwà drog´, aby nie iÊç na zatracenie. Bo wy, wasze dzieci, wasze rodziny, wasze
spo∏eczeƒstwa, zostaliÊcie wzi´ci do niewoli, czego nawet nie zauwa˝acie. Zamieniono was na nieprzyjació∏ was
samych i Najwy˝szego Dobra, przez które i dla którego zostaliÊcie stworzeni.
Walczmy wi´c wspólnie, demaskujmy z∏o, otwierajmy ludziom oczy, gdy˝ przez swoje zaÊlepienie ci hierarchowie Êciàgajà nas i dzieci nasze do piekie∏, z którego kto i kiedy nas wyciàgnie?”
ASTROLOGIA, WRÓ˚BIARSTWO, REIKI, REMEDIA, CZARNA MAGIA,
BA¸WOCHWALSTWO, FA¸SZYWE NAUKI, TALIZMANY I INNE
Wszystkie te poj´cia wrzucono do jednego worka z bioenergoterapià, uzdrawianiem duchowym, radiestezjà,
nazywajàc je okultyzmem. Jest to poj´cie mylne, bowiem okultyzm to poznawanie rzeczy niewyjaÊnionych, nadprzyrodzonych. Jest jednak prawdà, ˝e wi´kszoÊç wspó∏czesnych uzdrowicieli i magów dzia∏a za pomocà czarnej lub szarej energii. Wszyscy, którzy rozpowszechniajà fa∏szywe nauki, nieprawdziwe diagnozy, manipulacje,
wró˝biarstwo i ba∏wochwalstwo, którzy Êwiadomie zwrócili si´ w stron´ komercji, wielbiàc bo˝ki, diabelskie talizmany, sà z góry skazani na kl´sk´. Wszystkie te negatywne energie wczeÊniej czy póêniej wrócà do nich.
Chc´ dziÊ powiedzieç o oszustwie astrologii. ˚adna ludzka istota nie powinna jej poÊwi´caç uwagi, jest to
sposób u˝ywania ˝yczeƒ Êwiata zewn´trznego, sztuczne programowanie nieszcz´Êcia lub fa∏szywie poj´tego
szcz´Êcia, zaprzeczenie doskona∏oÊci i obecnoÊci JAM JEST. "Nie ma ˝adnej sprawy ani stadium nauki, które
by spowodowa∏y tak wiele nieszcz´Êcia i tyle˝ zbrodni poÊrednich, jak obecna astrologia". Tylko dzi´ki Bogu
i wierze w Niego cz∏owiek mo˝e si´ codziennie ratowaç. Uwalnia si´ od runi´cia w przepaÊç, utoni´cia w b∏ocie – czym stajà si´ knowania zewn´trzne. Przecie˝ wy nie musicie znaç negatywnych prognoz przysz∏ej Êmierci, nieszcz´Êcia albo tak zwanej si∏y z∏ej gwiazdy przeznaczenia. Jedynym ˝yciem twojej istoty, do którego serce powinno byç kierowane, jest Bóg. Je˝eli rozpraszasz swà uwag´ astrologià, numerologià, kaba∏à, kartami,
itp., zawsze znajdziesz przepaÊç, w którà upadniesz.
Dawniej astrologia by∏a inna – nie pokazywa∏a ˝adnych negatywnych zapowiedzi. Majàc do czynienia z horoskopem, który wskazuje nieszcz´Êcie czy czyjàÊ Êmierç lub upadek, ró˝ne umys∏y zwracajà si´ ku tym myÊlom, poÊrednio nawiàzujà ∏àcznoÊç i nap´dzajà ich energi´, pope∏niajàc tym samym prawdziwà zbrodni´ tak
delikatnie, ˝e przeraziliby si´, gdyby okaza∏o si´, ˝e mieli w tym swój udzia∏. Je˝eli móg∏byÊ widzieç przez jeden dzieƒ z Wielkiego Punktu Wewn´trznej Wizji destruktywnà si∏´ tworzonà i u˝ywanà przez dzisiejszà
astrologi´, uciek∏byÊ od niej jak od jadowitej ˝mii, która czeka, by ci´ ukàsiç i wprowadziç Êmierç do twoich ˝y∏.
A wi´c nie pozwól, by twoja uwaga zosta∏a pochwycona lub oddzielona przez inne rzeczy zewn´trzne, jeÊli
chcesz uniknàç ko∏a nieskoƒczonych inkarnacji.
Ka˝dego dnia pope∏niane sà przez astrologi´ straszne zbrodnie i inne nauki, metody, które ustanawiajà ne-
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gatywne sugestie. JeÊli ktoÊ mówi, ˝e Pani X umrze w tym roku, jest to zbrodnia dlatego, ˝e Pani X jest dzieckiem Boga i ma prawo ˝yç tutaj przez ca∏y czas, który jest jej przez Niego przeznaczony. Istniejà zbrodnie jeszcze gorsze ni˝ zabójstwo fizyczne, których nie powinno si´ porównywaç, poniewa˝ pope∏niane sà przez ludzi,
którzy nie wiedzà, co robià. Istnieje dzia∏anie i pewne Prawo nie do obalenia, a jest nim to, ˝e ci, którzy pope∏niajà to, o czym mówimy, muszà te czyny sp∏aciç przez doÊwiadczenie tego samego. Rzeczy, które robi si´ Êwiadomie, majà o wiele wi´cej mocy. Kiedy energia jest uwolniona, dzia∏a, poniewa˝ cz∏owiek wprawi∏ jà w ruch,
nie ustalajàc ró˝nicy pomi´dzy królem a czyÊcibutem.
Tak samo pobudzone mo˝liwe jest do zaakceptowania natychmiast. Nie s∏uchaj destrukcyjnych rozmów, bo
jeÊli kontrolujesz swoje uczucia w splocie s∏onecznym, to ˝adna si∏a nie powinna wejÊç w twój Êwiat, jeÊli nie
zostanie zaproszona. Z kolei jeÊli gromadzisz z∏oÊç, zazdroÊç, nienawiÊç, natychmiast o˝ywia to inne sfery o tej
samej wartoÊci, gromadzi si´ i przenika w zawrotnym tempie. Jest to kana∏, przez który przenika ca∏a masa
destruktywnych dzia∏aƒ. Jest te˝ obecnie wiele symboli i znaków o treÊci satanistycznej. Na ca∏ym Êwiecie,
w ostatnich latach rozpowszechnia si´ z niespotykanà si∏à kult szatana.
Rozpowszechnia si´ podr´czniki kultu i rytua∏ów z nim zwiàzanych, plakietki, medaliki, wisiorki, pierÊcienie, ubiory, pentagramy, pierÊcienie atlantyckie – które sà przekaênikami energii demonicznej, odwrócone
krzy˝e z ramionami skierowanymi w dó∏. Wszystko to jest odwrotnoÊcià rzeczy mistycznych. Sà rozpowszechniane przez sekty, masoneri´, New Age oraz osoby nazywajàce si´ uzdrowicielami duchowymi, bioterapeutami, radiestetami, mistrzami REIKI i innymi. Mo˝na to wszystko kupiç w sklepach ezoterycznych, na targach,
bazarach itp.
WIADOMOÂå NA TEMAT PIERÂCIENIA ATLANTÓW.
OR¢DZIE MATKI BOSKIEJ DO NAUKOWCÓW

LudzkoÊç czeka wielka kara od Boga. Musicie stoczyç wielkà bitw´ z duchami ciemnoÊci, które otaczajà was
i krà˝à po Êwiecie. Szczególnie dotyczy to was (...), którzy tytu∏ujecie siebie naukowcami, radiestetami. Do was
zwraca si´ to ostrze˝enie.
Niektórzy zdajà sobie spraw´ z niebezpieczeƒstwa nadejÊcia kuli ognistej (komety). Nie stwierdzi si´ jednak tego na razie przez teleskopy u˝ywane na ziemi, co, gdyby nastàpi∏o, mog∏oby spowodowaç wielkà panik´. Kule ogniste mogà byç widoczne wprost. Istnia∏ kiedyÊ przed potopem Làd Atlantydy, czterokrotnie wi´kszy od Ameryki, zamieszkany przez miliony mieszkaƒców.
Stolicà paƒstwa by∏o miasto o tej samej nazwie – siedmiomilionowa Atlantyda. Dà˝enia jej mieszkaƒców
kierowa∏y si´ tylko ku sprawom Êwiatowym, tak jak teraz kierujà si´ dà˝enia wielu naukowców. Ludzie Atlandydy nie szli drogami Bo˝ymi, ˝yli energiami i wiedzà Lucyfera. Posiadali olbrzymià technik´, tak wielkà, jaka jest obecnie w USA, Japonii, Rosji i wielu innych krajach. Mieli równie˝ bomby, których nie zdà˝yli u˝yç
w walce pomi´dzy Atlantydà (pó∏noc) a Lemurià (po∏udnie). Mieli tak˝e odpowiednik waszych wyrzutni rakietowych. Kiedy przygotowywali si´ do uderzenia na Lemuri´ i ju˝ je zaczynali, kontynent ten zapad∏ si´ pod
wodami i pokryty zosta∏ morzem i lodem. Wszystko to mia∏o miejsce podczas ostrze˝eƒ Noego przed potopem
(ostrzega∏ przez 120 lat). Te làdy uleg∏y zniszczeniu przez wielkie kule ogniste, szerokie na wiele kilometrów
(meteory), Êci´∏y one z obydwu biegunów lody i zmiesza∏y je razem.
Miasta kontynentu prowadzi∏y pogaƒski sposób ˝ycia. Tylko nieliczni uwierzyli w ostrze˝enia przed karà i ci
nieliczni opuÊcili kontynent i zbudowali sobie 5 barek (arek). Noe razem z rodzinà i pomocnikami nie by∏ jedynym, który si´ uratowa∏ (w arce Noego uratowa∏o si´ oko∏o 100 osób). Noe by∏ tylko jedynym zanotowanym, jako ˝e mieszkaƒcy jednego kontynentu nie wiedzieli o mieszkaƒcach kontynentu drugiego. Jedynie mieszkaƒcy
Lemurii (po∏udnia) zdawali sobie spraw´ z istnienia innych niecywilizowanych kontynentów. Bogowie i bo˝ki
Egiptu w rzeczy samej byli Lemurianami, m´˝czyznami i kobietami o wielkiej wiedzy medycznej i naukowej
wykraczajàcej poza zrozumienie przez Egipcjan. W przeciàgu 20 dni kontynent by∏ zalany przez wod´ i zniknà∏ z powierzchni ziemi, 20 dni równie˝ zabra∏o czasu, aby Arka Noego wylàdowa∏a na górze Ararat. Z siedmiomilionowego miasta Atlantydy uratowa∏o si´ w pi´ciu arkach po 32 (160 osób). Wszyscy pozostali uratowani w arce Noego oraz ci na 5 ma∏ych arkach, nie znali si´ ponad 700 lat, ˝yli daleko od siebie, na przyk∏ad
w Ameryce i Azji, a dopiero póêniej zacz´li si´ poznawaç i integrowaç pomi´dzy sobà. Miejcie równie˝ w pami´ci los Sodomy i Gomory. Tak te˝ mo˝e byç z waszym narodem.
Wszelka kombinacja trzech kl´sk, które nadejdà od sprawiedliwego, kochajàcego Boga (...). PowinniÊcie to
równie˝ zrozumieç z fotografii danej w Beyside (Nowy Jork) Weronice Luken. Cudowne fotografie komety, która
zbli˝a si´ do ziemi i spowoduje wygini´cie wielu milionów ludzi, je˝eli do okreÊlonego przez Boga czasu, a ten czas
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ju˝ si´ koƒczy, ludzie nie b´dà pokutowaç i nie powrócà do Boga.
Dziwicie si´ bardzo Trójkàtowi Bermudzkiemu. Moje dziecko, teraz ci to powiem. DziÊ wasz Êwiat potrzebuje owej informacji, chocia˝ z tego powodu wielu porzuci moje objawienia do ciebie (z powodu tej informacji),
to jest przecie˝ ma∏a grupka naukowców, którym trzeba zwróciç uwag´ na prawd´ o wzgl´dnym czasie i przestrzeni... o polach przep∏ywu magnetycznego tego Trójkàta. Moje dziecko, powiedzia∏am ci, ˝e by∏o 5 barek
(arek), okr´tów, którymi uszli ze zniszczenia Atlantydy i Lemurii. Ogólna liczba tych z zaginionego kontynentu,
którzy prze˝yli to 160 osób. Ta rasa Lemuryjska po zmieszaniu si´ z rasà Noego, mniej wi´cej 700 lat póêniej, ciàgle próbowa∏a pociàgnàç technologiczny rozwój waszego Êwiata na poziom osiàgni´ty w obecnym czasie. Potrzebowali wyposa˝enia wykonanego w erze waszego czasu. Planem potomków Atlantydy i Lemurii by∏o i jeszcze jest
wykorzystaç obecnà technologi´ do zbudowania wielkich statków, wasz Êwiat nazywa je U.F.O., ˝eby potomków
Atlantydy i Lemurii przyprowadziç z powrotem w ciàg czasu, do dni przed Noem, usi∏ujàc zatrzymaç wydarzenia, które spowodowa∏y, ˝e kontynent zapad∏ si´ pod wodami oceanu. Ale poniewa˝ to niemo˝liwe, by zmieniç wydarzenia czasu, gdy one ju˝ min´∏y, wi´c doznawali dotychczas niepowodzenia. Wielu ludzi z ery waszego czasu
znikn´∏o z waszego wymiaru czasu przez przeniesienie ich na pok∏ady tych statków powietrznych.
Niektóre wasze samoloty musia∏y byç zniszczone, gdy˝ lecia∏y za blisko statków Atlantydów – Lemurów, podczas gdy te wlatywa∏y w okna czasu. Praktycznie b´dà oni czyniç wszystko, ˝eby zachowaç (ukryç) wiedz´ o tym,
jak dzia∏ajà okna czasu, w waszej spo∏ecznoÊci.
Okna czasu by∏y u˝ywane przez Atlantydów i Lemurów przy wielu okazjach, kiedy ten kontynent by∏ jeszcze pod wodà (niezatopiony). Okna czasu sà spowodowane przez stosunek do linii magnetycznych ziemi, jej po∏o˝enia w systemie s∏onecznym. Wszelki magnetyczny lub elektryczny impuls o wielkim napi´ciu jest wystarczajàcy, ˝eby otworzyç okno czasu w Trójkàcie. ˚eby to sprawdziç, wystarczy zaobserwowaç fakt, ˝e zegarki
u ka˝dego pasa˝era w samolocie przelatujàcego tam, b´dà si´ spóêniaç oko∏o 10-15 minut przy làdowaniu samolotu, podczas gdy przy starcie wskazywa∏y czas dok∏adnie. Okno czasu mia∏o wp∏yw na te zegarki.
Nie trap si´, moje dziecko, "znak Atlantów" nie uczyni ci krzywdy, gdy pierÊcienia nie nosisz. Jak d∏ugo nosisz Mój Szkaplerz, który dla ciebie b∏ogos∏awi∏am, on uczyni ci´ jakby niewidocznym dla ich oczu, gdyby ci´
odkryli. Najlepszym talizmanem i ochronà jest medalik Matki Bo˝ej, Jezusa, Krzy˝, Krzy˝ Êw. Benedykta, Êw.
Alberta, ró˝aniec, szkaplerz karmelitaƒski.
WIADOMOÂCI O CUDOWNYM MEDALU – KRZY˚U ÂW. BENEDYKTA

Moc Krzy˝a Êw. jest historycznà prawdà, a zarazem dogmatem naszej religii. Poniewa˝ do znaku tego bardzo
rzadko si´ uciekamy, dlatego nie doznajemy ˝adnej pomocy i musimy przypisaç sobie s∏abà wiar´. Otoczeni jesteÊmy zewszàd zasadzkami. Ustawiczne niebezpieczeƒstwo grozi naszej duszy i cia∏u. Idêmy wi´c za przyk∏adem
pierwszych chrzeÊcijan, uzbrajajàc si´ znakiem krzy˝a. Niech si´ On znajduje w miastach, wsiach, domach i publicznych miejscach na piersi naszej i w sercu. Cudowne skutki u˝ywania medalu Êw. Benedykta to cielesne
uzdrowienia, duchowe ∏aski, szybkie nawrócenia, obrona przed zasadzkami z∏ego ducha oraz obrona przed ró˝nymi niebezpieczeƒstwami. Sà to sakramentalia ofiarowane KoÊcio∏owi po to, by broni∏y waszych dusz przed atakami demonów, przed truciznami w jedzeniu, wodzie i powietrzu. Sakramentalia te sà pomocne dla wszystkich
ludzi Êwiata szczególnie w czasach dzisiejszych, gdy ziemia oczyszczana b´dzie z wszelkiego z∏a.
Znaczenie liter na medalu Êw. Benedykta: litery znajdujàce si´ mi´dzy ramionami krzy˝a C.S.R.B. oznaczajà."Krzy˝ Êw. Benedykta".
Na pniu krzy˝a znajdujemy litery C.S.S.M.L. które oznaczajà:
"Krzy˝ Âwi´ty niech mi przyÊwieca"
Na poprzecznych ramionach widzimy litery N.D.S.M.D. wyra˝ajàce zakl´cie:
"Z∏y duch niechaj nie ma nade mnà w∏adzy"
W ∏aciƒskim j´zyku pierwsze dwa wiersze tworzà pentametr, czyli pi´ciostopniowy wiersz. W j´zyku polskim mo˝na je oddaç w sposób: "Krzy˝ Âw. niechaj zawsze mi przyÊwieca.
Szatan zaÊ z∏ych myÊli niech nie wznieca."
Wokó∏ medalu znajduje si´ d∏u˝szy napis, który przedstawia pierwsze Âwi´te Imi´ Jezusa Chrystusa, wyra˝one w monogramie: I.H.S. Wiara i codzienne doÊwiadczenie dostatecznie pouczajà nas o wszechmocy tego
Imienia. Po prawej stronie medalu wypisane sà doko∏a litery: V.R.S.N. S.M.V.S.M.Q.L.I.V.B. które znaczà:
“Szatanie, ustàp, prosz´, twych rad ja nie znosz´, chcesz
mnie w grzech wprowadziç, spróbuj sam trucizny za˝yç.”
Zdania te wy˝ej przytoczone pochodzà z ust Êw. Benedykta. Te w pierwszym wierszu wypowiedzia∏, dozna-
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jàc silnej pokusy w czasie pobytu na pustyni w grocie niedaleko Subiaco, a czyniàc krzy˝ przy wymawianiu tych s∏ów: "Zwyci´˝y∏ szatana". ZaÊ drugie wypowiedzia∏ w chwili, gdy nieprzyjaciele jego podali mu zatruty napój i gdy nad takowym, uczyniwszy znak zbawienia, wykry∏ zamach zbrodniczy – naczynie bowiem zawierajàce trucizn´ po wypowiedzeniu przytoczonych s∏ów zaraz p´k∏o.
Ka˝dy chrzeÊcijanin winien te s∏owa zapami´taç i zawsze, gdy doznaje jakiejkolwiek pokusy, takowe wymawiaç. Moc znaku Krzy˝a Âw. jest tak wielka i straszna dla szatana, ˝e stanowi niedost´pnà tarcz´, poza którà mo˝emy si´ ca∏kiem
czuç bezpieczni. Aprobata KoÊcio∏a wydana w Rzymie w roku 1857 jest
potwierdzeniem faktu, ˝e u˝ywanie tego medalu mo˝e wyjednaç przez poÊrednictwo Êw. Benedykta wiele ∏ask u Boga.
Medal Êw. Benedykta skutecznie:
1. Niweczy zabobony i czartowskie wp∏ywy.
2. Oddala czarowników.
3. Uzdrawia zwierz´ta tkni´te zarazà.
4. Broni cz∏owieka przed czartem.
5. Nawraca grzeszników, cz´sto na ∏o˝u Êmierci.
Nadto medal Êw. Benedykta skutecznie:
1. Niweczy si∏´ trucizny.
2. Oddala zaraz´.
3. Przywraca zdrowie, szczególnie cierpiàcym na kamienie ˝ó∏ciowe, bóle w boku, plucie krwià.
4. Matkom rodzàcym zapewnia szcz´Êliwy poród.
5. Chroni przed piorunami.
6. Chroni przed nawa∏nicami.
7. Chroni przed pokusami nieczystymi.
Skuteczny sposób u˝ywania medalu:
1. Medal nale˝y nosiç na szyi, przy sobie.
2. W razie epidemii, zaraêliwych chorób zawieszamy go na Êcianach lub drzwiach domu. Podczas zarazy
nale˝y zawiesiç go na Êcianach stajni, obór i innych pomieszczeƒ dla zwierzàt.
3. Przy budowie domów, koÊcio∏ów itp. medal wmurowuje si´ w fundamenty.
4. Przeciw robactwu na polach, w ogrodach, sadach medal zakopuje si´ w ziemi.
5. W domostwach, gdzie jest studnia, umieszcza si´ poÊwi´cony medal w studni: wrzuca si´ go do wody, woda ta daje zdrowie ludziom i zwierz´tom. W przypadku problemów z trawieniem, z wàtrobà, ˝o∏àdkiem, brakiem apetytu wypiç szklank´ nieprzegotowanej wody, zanurzajàc w niej na kilka chwil medal.
W czasie choroby, kontuzji, ran, wrzodów przyk∏adaç medal na zbola∏e miejsca, k∏aÊç na niegojàcej si´
ranie, pomi´dzy opatrunkiem.
Formu∏y zawartej w medalu nale˝y nauczyç si´ na pami´ç i w odpowiednich sytuacjach wypowiadaç:
"Krzy˝ Âw. niechaj zawsze mi przyÊwieca, szatan przeto z∏ych myÊli niech nigdy nie wznieca."
T´ formu∏´ wypowiadamy, kiedy z∏y duch chce nas wziàç pod swoje jarzmo, doznajàc pokus, czynimy kciukiem
znak krzy˝a w okolicach splotu s∏onecznego (okolice p´pka). Je˝eli ktoÊ zapomnia∏by formu∏y, ma dwie mo˝liwoÊci zabezpieczenia si´ przed z∏em:
1. Wypowiedzieç: Vade retro satana i zrobiç znak krzy˝a w okolicy splotu s∏onecznego.
2. Wypowiedzieç imi´ Êw. Benedykta ze s∏owami: “broƒ mnie” i zrobiç znak krzy˝a jak poprzednio na splocie s∏onecznym.

SYMBOLE I ZNAKI
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O TREÂCI SATANISTYCZNEJ
1. Znak symbolizujàcy trójjednoÊç nauki tajemnej, jeÊli jest w kontekÊcie z innymi symbolami
okultystycznymi.
2. Szataƒska taÊma nieskoƒczonoÊci; symbolizuje op´tanie ˝ycia.
3. Stylizowany liÊç "koniczyny satanistycznej trójjednoÊci".
4. Symbol podpisania paktu z szatanem, któremu oddaje si´ dusz´ w zamian za dobra doczesne, obfitoÊci.
5. Tzw. "W∏oski Róg" lub wà˝ (u˝ywany w Szkocji i Irlandii); za jego pomocà wyra˝a si´ jakby
proÊb´ o wsparcie finansowe, skierowane do ksi´cia tego Êwiata – szatana.
6. Krzy˝ zam´tu. Jest to bluênierczy znak, który mia∏ zakwestionowaç ukrzy˝owanie Jezusa
Chrystusa; odwrócony znak zapytania.
7. LiÊç koniczyny – satanistycznej trójjednoÊci.
8. Skarabeusz (egipski chrabàszcz) – symbol w´drówki duszy z magicznymi si∏ami.

9. Symbol "czwórek": 1 – szatan + przywiàzani do niego ludzie; 2 – czar muzyki, przez którà szatan oddzia∏uje na psychik´ ludzkà; 3 – tzw. "Êwi´te kowad∏o" i 4 – “moc demoniczna" – moc powieszonych samobójców.
10. Symbol szaty boga Thora, szataƒska "b∏yskawica" (¸k. 10,18) symbolizuje szatana spadajàcego jak
b∏yskawica (oddzia∏y SS podczas II wojny Êwiatowej nosi∏y ten znak na swoim umundurowaniu).
11. Znak Ank – symbol reinkarnacji i uwielbienia boga RA (Lucyfera). Zwany tak˝e krzy˝em
egipskim lub kosmicznym. Górne rami´ zap´tlone w Kosmosie nie pobiera energii ze Êwiata
niebiaƒskiego.
12. Heksagram – Gwiazda Dawida; u˝ywany przy ka˝dym rytuale satanistyczno-kabalistycznym; posiada ogromnà Êmiertelnà moc w okultyzmie, uwa˝any za najbardziej niebezpieczny znak.
13. Symbol pochodzàcy z chiƒskiego taoizmu: Yin-Yang; wyra˝ajàcy harmoni´ New Age – Nowego wieku bez chrzeÊcijaƒstwa.
14. Znak Atlantydów – rozcz∏onkowana Gwiazda Dawida; symbol cywilizacji, która przez odejÊcie od
praw bo˝ych podda∏a si´ okultyzmowi, stracona podczas potopu. Z KoÊcio∏a Pokutujàcego wspomaga energetycznie przez ten znak energiami kosmicznymi wszystkich, którzy go noszà.
15. Tzw. "Krzy˝ Nerona" lub "stopa czarownicy", "Runo Êmierci"; jest to najbardziej rozpowszechniony
znak satanizmu na Êwiecie, t∏umaczony fa∏szywie jako znak pokoju i symbol pacyfizmu. Jest to odwrócony Krzy˝, z po∏amanymi poprzecznymi ramionami. Cesarz Neron okazywa∏ w ten sposób pogard´ i brak
szacunku dla Chrystusa. Znak ten jest odwrotnoÊcià Krzy˝a Chrystusowego. Jak podajà mistycy, stygmatycy (b∏. Katarzyna Emmerich) na Krzy˝u z ramionami skierowanymi do góry dokona∏o si´ Zbawienie
Âwiata. Wszelkie odwrotnoÊci ramion Krzy˝a skierowanymi do do∏u sà satanistyczno-okultystyczne.
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PODLEG¸OÂå RAMION KRZY˚A W SYMBOLICE APOKALIPSY
Krzy˝ z ramionami prostymi (∏aciƒski) lub skierowanymi do góry jest jednym z najpot´˝niejszych przekaêników o˝ywiajàcych energie si∏y ˝yciowej Ziemi. Znak Krzy˝a na czole – to znak magiczny, przewy˝szajàcy wszystkie inne. Rami´ pionowe to "si∏y pasywne", poprzeczne to "si∏y aktywne", w w´êle krzy˝a skupiajà si´ pràdy czterech ˝ywio∏ów zawarte w formule modlitwy. Ka˝de z czterech ramion Krzy˝a podleg∏e jest: jednemu EwangeliÊcie, jednemu Êwi´temu
zwierz´ciu Apokalipsy oraz jednemu z ˝ywio∏ów. Taki Krzy˝ ukazywa∏ si´ w ka˝dym widzeniu stygmatyczce ubieg∏ego wieku, b∏. Katarzynie Emmerich, która opisa∏a dok∏adnie ewolucj´ ludzkoÊci, ˝ycie i Bolesnà M´k´ Jezusa Chrystusa w ksià˝ce o tym samym tytule. Chrystus umar∏ na Krzy˝u z ramionami wzniesionymi do góry. Jak widaç znak “pacyfizmu” znany jest masonom jako odwrócony krzy˝ Chrystusa (symbol 15). Szatan pos∏uguje si´ zawsze odwrotnoÊcià.
Szkoda ˝e nie wiedzà tego hierarchowie, Papie˝, a nawet twórca filmu “Pasja”, re˝yser Mel Gibson, który podobno przy
pisaniu scenariusza korzysta∏ z wiedzy objawionej Katarzynie Emmerich.
Pionowa linia Krzy˝a przyjmuje duchowà i kosmicznà radiacj´, a linia horyzontalna przekazuje jà na powierzchni´ Ziemi lub w Kosmos, na inne planety. OdwrotnoÊç ramion kieruje energi´ w Ziemi´, do Êwiata demonicznego.
Tymczasem wielu wierzàcych czyni znak krzy˝a niedbale, szybko i bez namys∏u, pionowà lini´ prowadzi od czo∏a do
serca, poziomà zaÊ koƒczàc na oskrzelach, co daje odwrócony krzy˝, wejÊcie do Êwiata ducha, lecz nie KoÊcio∏a TryOrze∏
Êw. Jan
Ogieƒ
Byk
Êw. ¸ukasz
Woda

Cz∏owiek
Êw. Mateusz
Ziemia
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umfujàcego, ale Pokutujàcego. Swojà dalszà modlitwà zasila “królestwo szatana”. Modlitwa nie dociera do Ojca Dobra i Mi∏oÊci, lecz do “ojca k∏amstwa i nienawiÊci”. Skàd tyle z∏a bierze si´ na Êwiecie, skàd szatan i ca∏y Êwiat demonów czerpie energi´? Niestety zasilajà go nieÊwiadomie op´tani katolicy.
Spryt szatana jest przera˝ajàcy. Nie bez przyczyny masoneria poda∏a pastora∏ papieski papie˝owi Paw∏owi VI, który to pastora∏ przejà∏ Wielki Papie˝ Jan Pawe∏ II, wywy˝szony jak Êwi´ty. Poprzez miliony zdj´ç, portretów, pomników,
statuetek z tym odwróconym krzy˝em w pastorale poustawianych w domach, energi´ naszej modlitwy przechwytuje
szatan w∏aÊnie przez t´ furtk´ astralnà, jakà jest krzy˝ papieski z ramionami do do∏u. W Watykanie nie mo˝na ju˝ kupiç ró˝aƒca z krzy˝em prostym, wszystkie sà papieskie, cz´sto z jego podobiznà – to nieÊwiadome op´tanie przez antychrysta. W normalnym krzy˝u nap∏ywajàca do naszej biosfery energia z modlitw przechodzi przez pionowà lini´ Krzy˝a i zostaje przewartoÊciowana w w´êle Krzy˝a przez – Êw. WINO tj. Krew i Wod´ Chrystusa, która wylewa si´ z obrazu "Jezu Ufam Tobie". Nadenergia Mi∏osierdzia Bo˝ego wylewajàca si´ z Centrum i Ramion Krzy˝a czyÊci wszelkie
z∏o, tj. astralny ka∏, w którym p∏awià si´ byty demoniczne. Ramiona horyzontalne sà przekaênikiem energii si∏ aktywnych, które podtrzymujà ˝ycie w przyrodzie. W naszym Êwiecie materialnym (KoÊciele Pielgrzymujàcym) ka˝dy przedmiot promieniuje energiami astralnymi lub niebiaƒskimi – duchowymi. Zwracajmy wi´c baczniejszà uwag´, jakie ozdoby, obrazy, plakaty, wisiorki, pierÊcienie nosimy, lub jakie wiszà w naszych domach, gdy˝ one przynoszà destrukcj´
w ˝ycie zarówno fizyczne, jak i psychiczne. Przez brak znajomoÊci dzia∏ania pól promieniowaƒ poddani jesteÊmy pod
wp∏yw wp∏ywu demonicznego, co powoduje brak odpornoÊci w naszym ciele, wszelkie migreny, zawroty g∏owy, bezsennoÊç, sny demoniczne – wszystko to p∏ynie bowiem z owych energetycznych przekaêników.
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DWA OBLICZA ENERGETYCZNEGO UZDRAWIANIA
Najstarsze formy uzdrawiania energetycznego to medycyna chiƒska, stara sztuka lecznicza, która polega
na udra˝nianiu zablokowanych kana∏ów – akupunktura, akupresura. Bardziej wspó∏czesna forma to elektroakupunktura. Obecnie metody te cieszà si´ powodzeniem na ca∏ym Êwiecie. Klasyczna bioterapia traktuje cz∏owieka jako integralny element wszechÊwiata, w którym istnieje sta∏y obrót wiecznej boskiej energii.
OczywiÊcie wiedza ta jest wielkà zagadkà. Rola uzdrawiajàcego polega na uporzàdkowaniu energii w∏asnej
pacjenta, do∏adowaniu czakramów, likwidacji blokad i niedro˝noÊci w meridianach. Cz´sto pacjent posiada
zbyt ma∏o energii i terapeuta musi do∏adowaç energi´ ˝yciowà pacjenta. Poczàtkujàcy bioterapeuci oddajà swojà energi´, lub mówià, ˝e czerpià jà z kosmosu i kierujà w okreÊlone miejsca. Radz´ czerpaç Uniwersalnà Energi´ zawsze z Boskiego èród∏a, poprosiç o wsparcie dobrych anio∏ów i wszystkich Êwi´tych. Terapie energetyczne z powodzeniem stosuje si´ równie˝ na odleg∏oÊç, jako ˝e myÊl jest zarówno energià, jak i materià. Pozornie
wyglàda to na absurd, jest jednak potwierdzone przez tysiàce przyk∏adów. Zabieg jest adresowany do konkretnej osoby i miejsca.
Zbawcza energia przep∏ywa przez jego organizm i jest kierowana do innego wymiaru czasoprzestrzeni, zwanego nadprzestrzenià, dalej bezb∏´dnie trafia do osoby chorej. Jednak energetyczne dzia∏anie ma te˝ drugà
stron´. Jest nim dzia∏anie destrukcyjne, zwane morderstwem energetycznym.
Mechanizm jest analogiczny do uzdrawiania. Zabójca emituje wiàzki ujemnej energii, której cios doprowadza do rozregulowania energetycznego adresata.
Ofiara mo˝e przebywaç nawet w schronie, a jednak mentalne pociski trafiajà jà prosto w "serce". Na Êwiecie sà wykwalifikowani mordercy energetyczni. Cz´ste zbrodnie zabójców energetycznych majà póki co wszelkie znamiona zbrodni doskona∏ej. Nale˝y pami´taç, ˝e tak samo destruktywne dzia∏anie ma nienawiÊç, zazdroÊç, przekleƒstwo, z∏e ˝yczenia itp. Formy obrony – to konsultacja z majàcym doÊwiadczenie mistrzem wiedzy tajemnej, egzorcystà lub kap∏anem. Wiele jest obecnie równie˝ przy zjawisku bioenergoterapii przyczyn
patologicznych. Brak jest ograniczeƒ przy rejestracji dzia∏alnoÊci gospodarczej, brak odpowiednich przepisów
prawnych zobowiàzujàcych bioterapeutów do posiadania uprawnieƒ zawodowych wydanych przez Izby RzemieÊlnicze czy Stowarzyszenia, stosunkowo uboga jest na ten temat wiedza pacjentów, nieznajomoÊç zasad
i skutku zabiegów zbiorowych oraz liberalizacja kar za wykroczenia jako ma∏o szkodliwe spo∏ecznie.
Jest wielu oszustów, którzy pojawiajà si´ nagle i znikajà – to tzw. "Latajàcy Holendrzy" wykorzystujàcy masowo reklam´ o tzw. "cudach i niezwyk∏ej mocy". Robià krótkie seanse zbiorowe, podczas których podstawione
osoby doznajà cudownych uzdrowieƒ. Tacy ludzie ignorujà prowadzonà terapi´ medycznà, odradzajà branie leków zaleconych przez lekarzy. U˝ywajà magicznego j´zyka niezrozumia∏ego dla klienta, zabraniajà po zabiegu kontaktu z innymi uzdrowicielami. Stawki za zabiegi sà wygórowane. Wielu uzdrowicieli dzia∏a na bazie
tzw. szarej energii, sami majà zachwaszczone organizmy, k∏opoty z psychikà i ca∏kowicie zamkni´tà duchowoÊç. Sà te˝ tacy, którzy, zabierajàc energi´ jednym, dajà innym – tzw. hieny energetyczne. Wielu jest ca∏kowicie op´tanych, z badaƒ radiestezyjnych wynika, ˝e majà po 100, 200 czy nawet wi´cej duchów w mocy umys∏u. Nale˝y pami´taç, ˝e ˝eby uzdrawiaç, nale˝y mieç odpowiednie wykszta∏cenie, przygotowanie medyczne,
byç odpornym fizycznie, psychicznie i duchowo.
Czym charakteryzuje si´ osoba zdrowa?
Wed∏ug mnie, oprócz tego, ˝e jest zdrowa fizycznie, psychicznie i duchowo, posiada jeszcze odpowiedni status spo∏eczny. Uwa˝am, ˝e potrzebà chwili jest przebadanie ka˝dego uzdrawiajàcego pod wzgl´dem stanu
zdrowia, iloÊci bytów w mocy umys∏u oraz stanu uduchowienia jego duszy.
TABELA KOLORÓW
Jest ona rozwini´ciem kolorystyki z wahad∏a uniwersalnego, odpowiada poszczególnym uk∏adom w organizmie. Magnetyczne wahad∏o z krzy˝em, magnesami oraz trzema bateriami, symbolizujàcymi Êwiat materialny, astralny i czysto duchowy, jest czu∏ym ∏àcznikiem z naszà nadÊwiadomoÊcià, podÊwiadomoÊcià – duchowoÊcià. NadÊwiadomoÊç, czyli nasze wy˝sze "JA" lub nasz wspomagajàcy "Opiekun Duchowy", jest w stanie nam
przyjÊç z pomocà i poprzez wahad∏o doradzaç we wszelkich poczynaniach oraz pomagaç w analizie stanu zdrowia (swojego i innych). Poprzez wahad∏o w∏àczamy si´ w Êwiat ducha. Nie zapominajmy, ˝e Êwiat ducha jest
podzielony na duchy jasne i ciemne (astralne).
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Je˝eli wahad∏ujemy na promieniowaniu Chrystusa Mi∏osiernego (na Jego stopach) w zasadzie nie w∏àcza
si´ z∏o. Mamy czysty kontakt z jasnymi opiekunami. Je˝eli badamy siebie – po wyszukaniu swojej d∏ugoÊci linii promieniowania, mi´dzy dwoma palcami (+ i –), kiedy wahad∏o zatacza pe∏ne ko∏a w lewo nad wewn´trznà
stronà d∏oni, Êciàgamy odd – zapromiemowanie naszej osobowoÊci. Wahad∏o po kilkunastu ruchach kolistych
zatrzymuje si´. Jednà r´k´ trzymamy na swoim splocie s∏onecznym, drugà wahad∏ujemy nad stopami Chrystusa, w myÊlach proszàc o ∏àcznoÊç. Pe∏ne ruchy koliste w prawo oznaczajà TAK.
Przekazujemy Pozdrowienie Apostolskie (“Pochwalony Jezus Chrystus”) – czekajàc na odpowiedê TAK (pe∏ne ko∏a w prawo). Przenosimy wahad∏o na kolejne kolory na tabeli, badajàc stan poszczególnych systemów
naszego organizmu. Destrukcj´ oznacza wir wahad∏a w lewo. Wd∏u˝ny ruch wahad∏a (-) NIE. ProcentowoÊç
elipsowatego ruchu wahad∏a w lewo: ma∏a elipsa – 20, Êrednia – 50, pe∏ne ko∏a – 100%.
KOLORYSTYKA CIA¸A ASTRALNEGO

10 – Czarny – energie destrukcyjne (demonicznoÊç)
20 – Szary – promieniowanie rakowe
30 – Bràzowy – system odpornoÊciowy (bakterie-wirusy)
40 – Czerwony – uk∏ad krwionoÊny
50 – Pomaraƒczowy – uk∏ad trawienny
60 – ˚ó∏ty – uk∏ad wydalniczy
70 – Zielony – zapromieniowanie
80 – Niebieski – uk∏ad oddechowy
90 – Indygo – uk∏ad kostno-˝ylny
100 – Fioletowy – uk∏ad nerwowy
110 – Ultrafioletowy – ruch wahad∏a w prawo to suma promieniowania Krwi i Wody z serca Chrystusa – nadenergia Wina – w∏àczenie w dzie∏o przez Mi∏osierdzie
120 – Bia∏y – zaanga˝owanie w duchowoÊç
Poszczególne numery na kolorach oznaczajà drgania impulsów Êwietlnych/sek. Im ni˝sza cyfra, tym wi´kszy poziom destrukcji w osobowoÊci.
KOLORYSTYKA CIA¸A DUCHOWEGO

Na powy˝szej tabeli mo˝emy badaç równie˝ duchowoÊç cz∏owieka, pobierajàc energi´ z podÊwiadomoÊci,
czyli Banku Pami´ci, oraz zakodowaƒ w podÊwiadomoÊci. Otwartà d∏oƒ trzymamy na splocie s∏onecznym, drugà wahad∏ujemy nad stopami Chrystusa, proszàc o ∏àcznoÊç duchowà. Po pe∏nych ruchach wahad∏a zgodnie ze
wskazówkami zegara wahad∏ujemy nad poszczególnymi kolorami. Wahad∏o kr´ci si´ odwrotnie do wskazówek
zegara.
Czarny – gniew
Szary – z∏oÊliwoÊç
Bràzowy – sk∏onnoÊç do na∏ogów
Czerwony – nieczystoÊç
Pomaraƒczowy – ∏akomstwo
˚ó∏ty – zazdroÊç
Zielony – moce astralne, op´tanie
Niebieski – pycha
Indygo – lenistwo, nawyki
Fioletowy – nerwowoÊç
Ultrafioletowy – zaanga˝owanie w duchowoÊç (jako plusowy)
Bia∏y – dzia∏anie Duch Âw. na osobowoÊç (+ jako plusowy).
Diagram parametryczny tabeli dolnej oznacza: w górnym trójkàcie – dzia∏anie si∏ i bytów pozytywnych oraz
negatywnych.
Równoramienny krzy˝ z zaznaczonymi ˝ywio∏ami: Ziemià, Ogniem, Powietrzem, Wodà, jest centrum, od
którego wahad∏o ustawia si´ na mentalne pytanie o zaanga˝owanie duchowe. Im bardziej wahad∏o odchyla si´
od 0, tym wi´ksze jest zaanga˝owanie w sprawy ducha zarówno w aspekcie pozytywnym, jak i negatywnym.
Dolny trójkàt w tabeli oznacza procentowoÊç tego, co badamy, oraz stan zdrowia w stosunku do wieku.
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Osoba w dobrej kondycji ma oko∏o 80-90%, chory – poni˝ej 70%; bardzo chory – poni˝ej 60%. Mniej ni˝ 50%,
oznacza, ˝e choroba przejmuje dominacj´ nad organizmem, ma miejsce zagro˝enie ˝ycia. Przy 30% mo˝e nastàpiç Êmierç kliniczna.
Na tabeli kolorów mo˝na diagnozowaç wiele rzeczy, tak˝e stan aury bia∏ej – uduchowienia lub op´tania,
czyli iloÊci bytów w aurze lub osobowoÊci cz∏owieka. W dolnej cz´Êci, na powierzchni trzech pól kolorystycznych
mo˝na zbadaç stan karmiczny osobowoÊci:
op´tanie – czerƒ (byty w aurze lub duszy),
obcià˝enia karmiczne – zieleƒ,
obcià˝enia grzechowe – bràz.
Je˝eli wahad∏ujemy nad prostokàtami, palcem drugiej d∏oni dotykamy koloru ultrafioletowego (WINA). Je˝eli wahad∏o zmieni obrót na pozytywne, przez modlitw´ otrzymujemy ∏ask´ oczyszczenia obcià˝eƒ karmicznych.
Pozostaje mieç nadziej´, ˝e z czasem przepisy polskiego prawa b´dà bardziej czytelne, a us∏ugi – profesjonalne, uzdrowiciele skuteczni i kompetentni.
To samo dotyczy innych profesji: egzorcystów, reikowców, masa˝ystów, uzdrowicieli duchowych, zielarzy
itp. Liczymy, ˝e zostanà wyeliminowani oszuÊci, kr´tacze i wielu nawiedzonych.
DESIDERATA
Przechodê spokojnie przez ha∏as, poÊpiech i pami´taj,
jaki spokój mo˝na znaleêç w ciszy.
O ile to mo˝liwe, bez wyrzekania si´ siebie,
bàdê na dobrej stopie ze wszystkimi.
Wypowiadaj swà prawd´ jasno i spokojnie i wys∏uchaj innych,
nawet t´pych i nieÊwiadomych, oni te˝ majà swojà opowieÊç.
Unikaj g∏oÊnych i napastliwych, sà udr´kà ducha.
Porównujàc si´ z innymi, mo˝esz staç si´ pró˝ny lub zgorzknia∏y,
zawsze bowiem znajdziesz gorszych i lepszych od siebie.
Niech zarówno twoje osiàgni´cia, jak i plany
b´dà dla ciebie êród∏em radoÊci.
Wykonuj swà prac´ z sercem, jakkolwiek by∏aby skromna,
jà jedynie posiadasz w zmiennych kolejach losu.
Bàdê ostro˝ny w interesach, na Êwiecie bowiem pe∏no oszustwa,
niech ci to jednak nie zas∏oni prawdziwej cnoty.
Wielu dà˝y do wznios∏ych idea∏ów i wsz´dzie ˝ycie jest pe∏ne heroizmu.
Bàdê sobà, nie udawaj zw∏aszcza uczucia,
ani nie podchodê cynicznie do mi∏oÊci,
albowiem wobec osch∏oÊci i rozczarowaƒ ona jest wieczna jak trawa.
Przyjmij spokojnie, co ci doradzajà lata,
z wdzi´kiem wyrzekajàc si´ spraw m∏odoÊci.
Rozwijaj si∏´ ducha, aby mog∏a ci´ os∏oniç w nag∏ym nieszcz´Êciu.
Nie dr´cz si´ tworami wyobraêni. Wiele obaw rodzi si´
ze znu˝enia i samotnoÊci.
Obok zdrowej dyscypliny bàdê dla siebie ∏agodny.
JesteÊ dzieckiem wszechÊwiata nie mniej ni˝ drzewa i gwiazdy.
Masz prawo byç tutaj. I czy to jest dla ciebie jasne czy nie,
wszechÊwiat jest bez wàtpienia na dobrej drodze.
Tak wiec ˝yj w zgodzie z Bogiem, czymkolwiek si´ trudzisz
i jakiekolwiek sà twoje pragnienia.
W zgie∏ku i pomieszaniu ˝ycia zachowaj spokój ze swà duszà.
Przy ca∏ej u∏udzie, znoju i rozwianych marzeniach jest to pi´kny Êwiat.
Bàdê uwa˝ny. Dà˝ do szcz´Êcia.
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MIMO WSZYSTKO
Ludzie sà nierozumni, nielogiczni i samolubni.
Kochaj ich mimo wszystko!
JeÊli czynisz dobro, oskar˝à ci´ o egocentryzm.
Czyƒ dobro mimo wszystko!
JeÊli odnosisz sukcesy, zyskujesz fa∏szywych przyjació∏
i prawdziwych wrogów.
OdnoÊ sukcesy mimo wszystko!
Twoja dobroç zostanie zapomniana ju˝ jutro.
Bàdê dobry mimo wszystko!
SzlachetnoÊç i szczeroÊç wzmagajà twojà wra˝liwoÊç.
Bàdê szlachetny i szczery mimo wszystko!
To, co budujesz latami, mo˝e runàç w ciàgu jednej nocy.
Buduj mimo wszystko!
Ludzie w gruncie rzeczy potrzebujà twej pomocy,
mogà ci´ jednak zaatakowaç, gdy im pomagasz.
Pomagaj mimo wszystko!
Dajàc Êwiatu najlepsze, co posiadasz, otrzymujesz ciosy.
Dawaj Êwiatu najlepsze, co posiadasz MIMO WSZYSTKO!
Kent M. Keith, 1968 r.

O MI¸OÂCI, ˚YCZLIWOÂCI, RADOÂCI, SEKSIE, GNIEWIE,
RELIGII, MÑDROÂCI I INNYCH WARTOÂCIACH
Mi∏oÊç zawsze wytwarza pozytywnà energi´. Najwi´kszà radoÊç sprawia Bogu dzielenie si´ mi∏oÊcià, przemiana duchowa nast´puje tylko dzi´ki energii mi∏oÊci. Bóg zawsze ci´ kocha i wybacza ci wszystko, spodziewa si´, ˝e ty b´dziesz kocha∏ i wybacza∏ te˝ innym. Natomiast w ludzkim rozumieniu mi∏oÊç mo˝na najlepiej
sprecyzowaç jako ch´ç poÊwi´cenia samego siebie dla innych, aby mogli oni zdobyç duchowà wiedz´ i rozwój
duchowy. Dlatego przypominaj ludziom o mi∏oÊci, bo mi∏oÊç w najwspanialszej formie to ta powodujàca dzia∏anie. Nasza dusza jest cz´Êcià cia∏a Boga, dlatego jest wieczna i nieÊmiertelna. Cia∏o ziemskie skrywa mo˝liwoÊci naszego cia∏a duchowego, natomiast choroba to przekaênik z∏ych myÊli Twoich lub innych ludzi.
MyÊli trzeba wi´c çwiczyç. UÊmiech pomo˝e twej duszy przebiç si´ przez Êwiat wewn´trzny do zewn´trznego. Wszystkie trudnoÊci to próby ˝yciowe potrzebne dla naszego rozwoju duchowego. Mamy wolnà wol´, ale
nie przeciwstawiajmy si´ Bogu, jeÊli chcemy mieç pokój i harmoni´. Dusze, które ˝ywi∏y z∏e myÊli podczas ˝ycia na ziemi, unikajà Êwiat∏a w chwili Êmierci, gdy˝ bardzo wstydzà si´, ˝e wszystko to z∏o zostanie wyjawione! Seks powinniÊmy uprawiaç w sta∏ym zwiàzku, w mi∏oÊci, nigdy w z∏oÊci. Jest to prezent od Boga dany nam
po to, abyÊmy mogli wyraziç swojà mi∏oÊç. Gniew, z∏oÊç, uraza, nienawiÊç powoduje niemo˝liwoÊç przep∏ywu
pozytywnej Boskiej energii mi∏oÊci i Êwiat∏a. Kiedy nawet przebywasz w obecnoÊci kogoÊ, kto przepe∏niony jest
tymi z∏ymi wibracjami, potraktuj go z mi∏oÊcià. Stanowisz bowiem dla niego przyk∏ad, który mo˝e póêniej naÊladowaç. Zemsta powoduje równie˝ wielkie k∏opoty. Duch os∏abia si´ przez brak mi∏oÊci, przemoc os∏abia cia∏o. èród∏o energii to Bóg – jest zawsze dost´pne dla wszystkich, musisz si´ tylko do niego dostroiç. Kto nie ma
w sobie mi∏oÊci, ten nie ma te˝ energii. Równie˝ ˝yczliwoÊç jest aktem bezinteresownego uczucia. Wrogom trzeba przebaczyç ze zrozumieniem i przyjaênià, z pokorà i mi∏oÊcià, w koƒcu przyjdà chwile, kiedy otworzà si´
i przestanà odrzucaç twoje dobro i ˝yczliwoÊç. Ca∏y wszechÊwiat jest KoÊcio∏em Boga, natomiast wszelkie religie to instytucje o charakterze kulturowym, obecnie materialnym – zawsze by∏y i sà wykorzystywane do w∏asnych celów.
KoÊció∏ powszechny to wszystkie dzieci Boga poszukujàce prawdy po to, by mog∏y wieÊç ˝ycie pe∏ne mi∏oÊci.
Bóg jest niezmierzony. Wi´kszoÊç religii ogranicza to, co nie posiada ˝adnych granic. Ka˝da religia udowadnia
wy˝szoÊç nad innà, a filozof zwalcza filozofa i do niczego to nie prowadzi, bowiem wszystko przeminie. Utwierdziç si´ w jakimÊ przekonaniu oznacza próbowaç skoƒczyç to co nieskoƒczone. Jest tylko jedna prawdziwa religia – religia mi∏oÊci. Od religii strachu lepiej trzymaç si´ z daleka. Ludzie kochajà bardziej religie ni˝ Boga. Ma-
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my wolnà wol´ i przeciwstawiamy si´ Bogu, jednak gdy tak dzia∏amy, stwarzamy zamieszanie. Jak d∏ugo istnieje grzech, tak d∏ugo b´dà istnieç na Êwiecie choroby i cierpienia. Szatan i demony sà takie, jakimi je stwarzasz. èród∏em wszystkich z∏ych uczynków, grzechów jest postrzeganie siebie jako istoty oddzielonej od Boga
i od innych, a to stwarza z∏udzenie, egoistyczne uczynki. Najlepsze wartoÊci to odwaga, szacunek, uprzejmoÊç,
cnota i mi∏oÊç. Szcz´Êcie jest rezultatem przyswajania sobie moralnych wartoÊci i praktykowania ich w codziennym ˝yciu. Historia ludzkoÊci uczy, ˝e prawie wszystkie wojny toczy∏y si´ o ró˝nice w wierzeniach religijnych.
Boga u˝ywano do b∏ogos∏awieƒstwa w zabijaniu.
DziÊ ˝yjemy w przekonaniu, ˝e posiadamy broƒ, która zniszczy ca∏y Êwiat. PowinniÊmy uÊwiadomiç sobie, ˝e
˝yjemy w ró˝nych rzeczywistoÊciach. Najlepszym sprawdzianem jest to, która rzeczywistoÊç sprawia, ˝e jesteÊmy lepsi, uprzejmi, delikatni, kochajàcy siebie nawzajem. Màdry cz∏owiek s∏ucha g∏osu swojej intuicji, a dopiero potem dzia∏a. Prawdziwym celem màdroÊci jest nauczyç si´ ˝yç duchowym ˝yciem z wolà Boga, a nie ludzi. Dbaj wi´c o swojà energi´. MyÊl wytwarza energi´, myÊli wype∏nione mi∏oÊcià stworzà mi∏oÊç.
BIOTERAPIA, RADIESTEZJA, UZDRAWIANIE, DROGA ROZWOJU DUCHOWEGO
Najlepszym sposobem na unikni´cie zagro˝enia ze strony istot astralnych jest rozwijanie ÊwiadomoÊci swej
jednoÊci z Bogiem. S∏u˝à do tego medytacje mi∏oÊci, czystego Êwiat∏a oraz odkrywania boskoÊci w sobie. Wprawdzie sà na tym Êwiecie “betonowe umys∏y”, których nie wstrzàÊnie nawet bomba atomowa, gdy˝ od ludzkiej myÊli dzieli nas niewyobra˝alny dystans. Skoro bowiem potrafimy zabiç, otruç, to o jakim rozwoju duchowym mówimy? Kap∏ani oszukujà i uprawiajà pedofili´, a osoby rzàdzàce Êwiatowymi mocarstwami robià najwy˝sze Êwiƒstwa, jakie mo˝na sobie wyobraziç, a póêniej ok∏amujà w ˝ywe oczy naród. Blaise Pascal w swojej pracy MyÊli
wypowiedzia∏ brzmiàce jak proroctwo s∏owa: "Ostatni wysi∏ek rozumu, to uznaç, ˝e istnieje nieskoƒczona mnogoÊç rzeczy, które go przerastajà. Wàt∏y jest, jeÊli nie dosi´ga tej ÊwiadomoÊci."
Wszystkie przekazy odnoÊnie proroctw, wizji i zdarzeƒ, to co zobaczyliÊmy, podkreÊlajà koniecznoÊç g∏´bokiej refleksji nad dotychczasowym post´powaniem cz∏owieka, k∏adàc szczególny nacisk na potrzeb´ rewizji naszej postawy wobec bliêniego oraz Matki Natury jako warunek przetrwania obecnej cywilizacji. Nie ma na razie co marzyç o erze Pokoju i Harmonii. Tylko ogieƒ móg∏by oczyÊciç to, co jest w tej chwili. Musi nastàpiç przemiana Êwiata i procesy oczyszczania. W tej chwili ludzie prze˝ywajà stany pustki, beznadziei, brak mi∏oÊci,
utrat´ sensu ˝ycia. A nawet stany rozpaczy. Czujà si´ ja∏owi i wypaleni. Idà na skraj przepaÊci. Dlaczego?
Bo jest tam pustka duchowa, która powsta∏a na tle kultury konsumpcyjnej i zerwania wi´zi z kulturà duchowà. W swoim dà˝eniu do wolnoÊci ludzie odci´li korzenie duchowe i czujà si´ jeszcze gorzej. Zabijajà wszystkie kanony ˝ycia duchowego i Êlepo wierzà, ˝e idà w kierunku Boga. Równie˝ uzdrawianie przekonuje, ˝e ka˝dy z nas w jakiÊ sposób determinowany jest w´z∏ami przesz∏oÊci, dlatego, ˝e ˝yjemy w niedoskona∏ym Êwiecie.
Z∏e uczucia powstrzymujà rozwój emocjonalny i duchowy. Proces naszego uzdrowienia to ciàg∏a podró˝, którà
odbywamy w ciàgu ca∏ego chrzeÊcijaƒskiego ˝ycia.
B∏ogos∏aw wi´c przez modlitw´ wszystkich wrogów. Wszyscy nale˝ymy do Boga i przyszliÊmy na ziemi´ nie
za kar´, jak twierdzà religie, ale ˝eby uczyç si´ w ziemskiej szkole. Bóg nas nigdy nie opuszcza, to my opuszczamy Jego. JeÊli si´ czegoÊ panicznie boisz, na przyk∏ad Êmierci, nieszcz´Êcia, wypadku – doÊwiadczysz tego. Dlaczego niektóre dusze zostajà i b∏àdzà? Bo nie przesz∏y na drugà stron´ kurtyny Êmierci. Przyczyn jest bardzo wiele; niektóre nie wierzà, ˝e umar∏y, sàdzà, ˝e nadal ˝yjà, inne bojà si´ odpowiedzialnoÊci. Jest ich wiele. Jezus mówi∏: "GdybyÊcie widzieli przez chwil´, co was otacza, umarlibyÊcie w jednej chwili ze strachu." Nag∏a Êmierç, wypadek, katastrofa powoduje, ˝e dusze sà zaskoczone nieraz w najlepszym momencie ˝ycia, wówczas nie chcà s∏yszeç, ˝e nie ˝yjà. Jest to grupa, która silnie uto˝samia si´ ze swoim cia∏em.
Niektórzy kochali jeÊç, piç, cenili materializm, alkohol, narkotyki, seks, hazard. Chcà naprawiç b∏´dy pope∏nione za ˝ycia. Na dworcu mi´dzy niebem a ziemià przebywajà duchy, które majà na sumieniu zarówno drobne,
jak i wielkie grzechy. Obecnie wielu op´tanych ludzi zwraca si´ o pomoc do dostojników KoÊcio∏a i do ksi´˝y. Bezskutecznie krà˝à od parafii do parafii. Wi´kszoÊç pot´pia ich za grzeszne ˝ycie, twierdzà, ˝e grzechy w nieformalnych zwiàzkach sà nie do wybaczenia. Kierujà do psychiatry, ka˝à si´ modliç. Dlaczego nie chcà pomagaç? Z wielu wzgl´dów, które porusza∏em wczeÊniej.
"Ci, którzy uwierzà w imi´ moje, z∏e duchy b´dà wyrzucaç"
(MK 16,17-18)
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Wobec wszystkich przeciwnoÊci ˝ycia ziemskiego g∏ównym zadaniem jest wyrabianie w sobie odwagi i szukanie prawdy. Odwaga i przytomnoÊç umys∏u sà tym samym. Trzeba bezwzgl´dnie odrzuciç tchórzostwo; myÊli
stanowià êród∏o ˝ycia, myÊli duchowe, pe∏ne nadziei, sà ˝ywym pokarmem dla cia∏a. Zawsze mo˝na si´ uzdrowiç
na drodze duchowej.
Trzeba pami´taç, ˝e ka˝da choroba pochodzi od z∏a. Bóg jest wszechpot´˝ny, tylko Bo˝a si∏a pomaga i uzdrawia. Je˝eli to zrozumiecie, mo˝ecie uzdrawiaç, bo cia∏o cz∏owieka jest Bo˝e. Rozstaƒcie si´ ze wszelkim z∏em, chorobà, ca∏à uwag´ skupcie na uzdrowieniu, myÊlcie o sprawach przyjemnych i radosnych. Miejcie ÊwiadomoÊç, ˝e
dobro jest silniejsze ni˝ z∏o. Módlcie si´. Je˝eli uwierzysz, podczas uzdrowienia z∏o zostanie odtràcone i wyjdzie
przez g∏ow´, r´ce lub nogi. Póêniej nap∏ynie dobra energia. Na∏adujesz si´ jak akumulator. Poczujesz ciep∏o, mrowienie, ch∏ód, pràd, mo˝e byç te˝ ból, który póêniej ustàpi, zdj´cie ci´˝aru z cia∏a. Poczujesz si´ dobrze i zdrowo.
Na koniec podzi´kuj Bogu. Równie˝ radiestezja i bioenegoterapia jest drogà dochodzenia do prawdy. Dlatego
tutaj wa˝na jest uczciwoÊç, ˝yczliwoÊç i zwalczanie wszelkiej negacji oraz ch´ç niesienia pomocy. Wa˝nym
czynnikiem jest samokszta∏cenie si´, nauka, czyli zdobywanie wiedzy, obserwacje i wyciszenie niepokoju umys∏u. W radiestezji wa˝na jest ÊwiadomoÊç zewn´trzna, a wi´c odci´cie si´ od tego, co dzieje si´ na zewnàtrz.
W ten sposób poszerzamy potencja∏ mózgu. Je˝eli natomiast Pan Bóg obdarzy kogoÊ, nie musi stosowaç ˝adnych kanonów, tylko robiç swoje, a wi´c pomagaç. Je˝eli przy tym sà jeszcze modlitwy, nast´puje silne po∏àczenie aury, przechodzi pot´˝na energia.
Wa˝ne jest cz´ste oczyszczanie organizmu oddechem, mogà to byç metody jogistyczne. Trzeba równie˝ pami´taç, ˝e promieniujà na siebie wszystkie organizmy ˝ywe, ludzie i zwierz´ta. Nale˝y sprawdziç, czy przebywamy, Êpimy w bezpiecznym miejscu. Istnieje promieniowanie kosmiczne i promieniowanie naszej galaktyki.
Wszystko promieniuje dodatnio i ujemnie, organizmy ˝ywe, materia nieo˝ywiona, kryszta∏y, kolory, tony. Nale˝y pami´taç, ˝e ka˝dy uzdrowiciel podlega odwodnieniu, nie mo˝e robiç ˝adnych popisów, uprawiaç zarozumialstwa, nale˝y codziennie sprawdzaç w∏asnà biowitalnoÊç, nie stosowaç alkoholu, u˝ywek, leków psychotropowych, cz´sto robiç oczyszczanie. Zadaniem dobrego uzdrowiciela jest doprowadzenie pacjenta do równowagi cia∏a, umys∏u i duszy. Zawsze pami´tajmy, aby kontrolowaç swoje emocje i zmieniaç depresj´ w stan zadowolenia. W Êrodowisku zawodowym bioenergoterapeutów, w Stowarzyszeniach i Zrzeszeniach, tematem g∏ównym
jest dziÊ praca nad regulacjami prawnymi, które znormalizowa∏yby sytuacj´ medycyny naturalnej w Polsce pod
wzgl´dem etyki, wykszta∏cenia i umiej´tnoÊci, kontroli wspó∏pracy z medycynà konwencjonalnà.
KOLEJNOÂå BADA¡ RADIESTEZYJNYCH
1. Sprawdzamy biometrem BOVISA swoje zapromieniowanie, witalnoÊç, energi´ podawanà i odbieranà.
2. Sprawdzamy zapromieniowanie pacjenta, pytamy, gdzie pracuje, jak Êpi, gdzie Êpi, badamy stan zdrowia. Lewa r´ka wyciàgni´ta jako antena w kierunku badanego, w prawej wahad∏o.
3. Sprawdzamy, ile stopni jest na jocie – witalnoÊç, wiek biologiczny oraz wra˝liwoÊç radiestezyjnà, aby stwierdziç,
z kim mamy do czynienia.
4. Sprawdzamy kolor osobisty i kolor organizmu, energi´ pobieranà i oddawanà na zewnàtrz. Obni˝ony kolor i podwy˝szone pobieranie energii oznacza stan zapalny.
5. Biometr cz∏owieka – pytamy o procent choroby- zdrowia.
6. Biometr przyczyny choroby – fizyczne: cieki, anomalie, od˝ywianie, uszkodzenie organów; emocjonalne:
emocje, stres, negatywne myÊlenie; psychiczne: depresje, zaburzenia psychiczne mózgu i centralnego uk∏adu; duchowe: pokoleniowe karmiczne, klàtwy, byty.
7. Sprawdzamy rytmy fal mózgowych; stres – biometr kó∏ko.
8. Korzystamy z planszy przedstawiajàcej cz∏owieka astronomicznego (patrz ok∏adka), nast´pnie sprawdzamy poziom bólu mierzony w dolach, sprawdzamy, który lek usunie ból.
9. Sprawdzamy braki witamin i mikroelementów.
10. Oczyszczamy cia∏o astralne, zapromieniowanie pacjenta magnetycznym wahad∏em.
11. Po leczeniu oczyszczamy si´ sami najlepiej poprzez modlitw´, do Mi∏osierdzie Jezusa Chrstusa, aby
przez Krew i Wod´, czyli Êw. ¸ask´ Wina oczyÊci∏ nasze cia∏o astralne i duchowe.
BIOMETRY do nabycia w siedzibie P∏ockiego Stowarzyszenia Bioenergoterapeutów i Medycyny
Alternatywnej MAZOWSZE przy ul. Jesiennej 6, lok. 3, 09-407 P∏ock, tel/fax (024) 268 86 96
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KOLORY RADIESTEZYJNE
1. CZARNY – energie destrukcyjne. Kolor ten powoduje kruszenie szarych komórek w systemie nerwowym.
Wp∏ywy si∏ demonicznych.
2. SZARY – jest to kolor rakowy (“nowotwór” – inny twór). Przyczynà mo˝e byç os∏abienie odpornoÊci organizmu spowodowane szkodliwym promieniowaniem cieków wodnych, siatki astralnej.
3. BRÑZOWY – kolor ten jest odpowiedzialny za systemy odpornoÊciowe poszczególnych organów oraz zapromieniowanie cz∏owieka.
4. CZERWONY – ca∏y system krwionoÊny. Kolor ten emitujà nerki, ˝ylaki oraz narzàdy p∏ciowe.
5. POMARA¡CZOWY – ten kolor odpowiada za ca∏y system trawienny.
6. ˚Ó¸TY – osoby promieniujàce tym kolorem sà podatne na choroby uk∏adu wydalniczego. Mogà to byç hemoroidy, schorzenia wàtroby, trzustki, Êledziony.
7. ZIELONY – zapromieniowanie astralne – cieki wodne.
8. NIEBIESKI – posiadacze tego koloru sà nara˝eni na choroby uk∏adu oddechowego – gard∏a, p∏uc, oskrzeli itp.
9. INDYGO – osoby z tym kolorem sà nara˝one na choroby uk∏adu kostnego i ˝ylnego. Cierpià z powodu reumatyzmu.
10. FIOLETOWY – ca∏y uk∏ad nerwowy. Sà to ró˝nego rodzaju nerwice, nadpobudliwoÊç, brak koncentracji,
bóle g∏owy itp.
11. ULTRAFIOLETOWY – kolor ten jest bardzo rzadko spotykany. Osoby posiadajàce go mog∏y prze˝yç Êmierç
klinicznà lub doznaç ∏aski uzdrowienia.
12. BIA¸Y – osoby z tym kolorem sà stworzone do wy˝szych celów. Cechuje je du˝y procent uduchowienia, dobro, pokora oraz poszanowanie bliêniego. Celem ich ˝ycia jest czynienie dobra w naÊladowaniu Chrystusa.
Kolorem osobistym, czyli aurà, nazywamy wyk∏adnik promieniowania wszystkich naszych organów. Ka˝dy organ naszego cia∏a posiada swoje w∏asne promieniowanie. Wypadkowà tych promieniowaƒ jest nasz kolor
osobisty. Cz∏owiek mo˝e osiàgnàç taki stan duchowy, aby by∏ zadowolony. Potrzeba do tego jednak wytrwa∏oÊci, zapa∏ musi wzrosnàç w Êwiat dzia∏ania. Nale˝y kierowaç ducha ku sile dobra, a wzmo˝e to rzeczywistoÊç
przedmiotu, utworzy si´ najwy˝szy stopieƒ zag´szczenia niewidzialnego Êwiata. Nie trwoƒ si∏y i energii na
z∏oÊç, sprzeczki, k∏ótni´, walk´ z wiatrakami, bo nadajesz tym si∏om nieodpowiedni kierunek. WÊciek∏oÊç obróç na napraw´. Ugruntuj w swoim sercu w∏aÊciwy nastrój. Cz∏owieka wy˝szego cechuje subtelnoÊç spostrze˝eƒ. Podobne przyciàga zawsze podobne. Je˝eli zaufasz sobie, zachowasz energi´, b´dziesz mia∏ zapa∏ i b´dziesz w posiadaniu duchowej si∏y. WszechÊwiatem rzàdzi bowiem si∏a i Najwy˝sza MàdroÊç. Zrozum! Ty sam
odpowiadasz za swoje zdrowie! Powiedz: moja religia jest bardzo prosta – jest nià ˝yczliwoÊç, pomoc innym ludziom, poÊwi´cenie, dobro, mi∏oÊç i uwaga, abym nikomu nie zrobi∏ krzywdy.
Podziw i szacunek stanie si´ udzia∏em tej kobiety, która potrafi utrzymaç swoje miejsce w ˝yciu wysoko, silnie, swobodnie, ale która te˝ b´dzie dà˝yç bez wytchnienia ciàgle w gór´, ku dalszym celom. Matka mo˝e oczekiwaç od m´˝a i dzieci takiej mi∏oÊci i poszanowania, jakà da sama.
Na pewno nie mo˝e si´ chowaç w kàt swego domu, bo wtedy staje si´ czymÊ poÊrednim mi´dzy piel´gniarkà
a niaƒkà, pozwala si´ w rodzinie wyzyskiwaç, zamienia si´ w zwierz´ pociàgowe, odczuwa wszystkie domowe nieszcz´Êcia, bo je sprowadza – prawdziwe i urojone. Matki, które w ten sposób same si´ poni˝ajà, zamiast przynieÊç po˝ytek swej rodzinie, dzieciom, sà jeszcze bardziej lekcewa˝one i pokutujà za te b∏´dy. Jest to wch∏anianie cudzych myÊli, stawanie si´ cz´Êcià innych ludzi, narz´dziem, które s∏ucha g∏upiej ci˝by dogmatycznych idiotów,
niemej woli otoczenia. Cz∏owiek taki staje si´ wykopaliskiem, kuk∏à lub starcem, zni˝a si´ do poziomu bezradnej us∏u˝noÊci, coraz bardziej traci zdolnoÊç do jakiegokolwiek czynu.
Takiego bardziej tolerujà, ni˝ kochajà. Takiego pe∏nego s∏aboÊci cz∏owieka szybko opuszcza energia, s∏abnie,
w dzieƒ i w nocy dzia∏a on na siebie i innych. A wi´c mi∏oÊç jest najwa˝niejsza.
Czy równie˝ swoje dzieci powinno si´ kochaç nade wszystko? Sà rodzice, którzy nie kochajà dzieci, sà
równie˝ dzieci, które nie kochajà rodziców. Nieraz myÊlisz, ˝e kochasz dziecko czy partnera, a tak naprawd´ kochasz w nim tylko swoje w∏asne poglàdy – to tyrania. Matka te˝ powinna byç wolna, jak w czasie swego panieƒstwa, zanim zosta∏a matkà. Nie mo˝na przy ˝adnym doÊwiadczeniu sp´dziç ca∏ego ˝ycia. Wiara jest ziarnem
wszystkich cudów.

43

WIERZENIA, RELIGIE, POLITYKA, KOÂCIO¸Y, UBIORY, KRZY˚E
Nigdy nie powinieneÊ nosiç starych ubraƒ lub butów, tym bardziej po kimÊ. JeÊli je d∏ugo nosisz, nasycajà
si´ myÊlowymi pierwiastkami. Sà to zarówno Êwie˝e myÊli, jak równie˝ te stare, których si´ nie wyzby∏eÊ. WÊlizgujà si´ troski i zmartwienia ze zmar∏à jaênià ubieg∏ych lat. Noszenie butów po kimÊ to przyjmowanie chorób owego cz∏owieka. Na stopach sà receptory, które odciskajà si´ przez stare wzorce przebytych kroków. Uduchowienie to zdolnoÊç rozpoznania wszystkich starych b∏´dów, to odnajdywanie wy˝szych, subtelniejszych êróde∏ szcz´Êcia we wszystkich rzeczach. ˚ycie wed∏ug cia∏a, to najwi´kszy b∏àd cz∏owieka. Wtedy pi´trzà si´ k∏opoty i zmartwienia. Nawet kap∏an ubiera si´ podczas spe∏niania swych obowiàzków w kap∏aƒski strój poÊwi´cony okreÊlonej ceremonii. Nie wk∏ada go w zwyk∏ym ˝yciu, w poÊpiechu i ci˝bie ludzkiej, aby aura nie zosta∏a dotkni´ta przez niskie myÊli. Gdyby nosi∏ ten ubiór codziennie, wtedy wniknà∏by w niego z∏y humor, ka˝dy
niedobry odruch codziennego ˝ycia.
Dlatego te˝ na dnie wiary w czary, gus∏a, amulety, szaty, relikwie i poÊwi´cone rzeczy – le˝y du˝a cz´Êç
prawdy. Ubiór jest myÊlowà pow∏okà – ˝a∏oba to ciemne kolory. U chiƒczyków, dla których Êmierç oznacza tylko utrat´ pewnego narz´dzia duchowego, obowiàzuje kolor bia∏y, który nie jest barwnà, ale jasnà ciszà.
Wielu ludzi pozornie przeznaczonych dla siebie tworzy nieszcz´Êliwe zwiàzki. Je˝eli ktoÊ przestaje si´ ceniç, przestaje si´ podobaç. W zwiàzku trzeba posy∏aç pràd si∏y m´˝owi czy ˝onie, wtedy dusza nie ponosi ˝adnej szkody. W ˝yczeniu poczuç wartoÊç zwiàzku, zrobiç zdrowy uk∏ad duchowy. Wtedy w ˝yciu jest cel. Najgorsza jest tyrania, jaka panuje pomi´dzy ma∏˝onkami, rodzicami i dzieçmi. KtoÊ mo˝e siedzieç na naszym karku jak wampir, nawet o tym nie wiedzàc. Takie panowanie jest zawsze szkodliwe. Kto ma∏o si´ ceni, przez innych b´dzie ma∏o ceniony. Kto boi si´ odpowiedzialnoÊci i woli byle jaki kàt, zawsze zostanie niczym – maszynà, z której ∏upià inni. Niezb´dnà formà oczyszczania duszy jest spowiedê. Trudno jest ˝yç ze ÊwiadomoÊcià
grzechów. Najlepiej ˝yç w prawdzie, wtedy duch i moc cia∏a promieniuje jasnoÊcià i radoÊcià. Nale˝y uwolniç
si´ od starych b∏´dnych myÊli, odnaleêç ukryte wady, odrzuciç zawiÊç, z∏oÊç, pozbyç si´ zazdroÊci. Modlàc si´,
pragnij si∏y, która by ci´ uwolni∏a od tych cech, pragnij màdroÊci, która otworzy drog´ do wyzwolenia z wad
i sk∏onnoÊci do grzechu.
Gdy otrzymasz jakàÊ z∏à wiadomoÊç, za∏amujesz si´. Jaki to ma zwiàzek z cia∏em? Cz∏owiek staje si´ smutny, nie ma zaufania do siebie, do bliêniego. Kiedy mówi si´ mu prawd´, czuje si´ obra˝ony. Dlaczego tak si´
dzieje? Bo cz∏owiek by∏ zawsze pod czyimÊ dobrym lub z∏ym przewodnictwem.
DziÊ koÊcio∏y sà nieÊwiadome i przez wielu zniewa˝ane. Ludzie przynoszà tutaj ró˝ne myÊli, wycierajà przed
koÊcio∏em buty, lecz serca nigdy nie oczyszczajà. Nie ma pogrà˝enia w ciszy i w spokoju, po∏àczenia w silnà i czystà atmosfer´ ducha. Obecnie wszyscy pragnà pieni´dzy kosztem wewn´trznego upadku. Dla niektórych jednak
przyjemniej jest dawaç, ni˝ otrzymywaç. ChrzeÊcijaƒstwo wyros∏e z tradycji ˝ydowskiej odziedziczy∏o w pewnym
stopniu koncepcj´ mÊciwego Boga g∏oszonà przez proroków judaizmu i pogan. “Oko za oko, zàb za zàb”. Ta pozbawiona mi∏oÊci i cierpliwoÊci podstawa przejawia si´ te˝ w dzisiejszym KoÊciele.
Krzy˝, starsza forma litery X – symbolizuje tajemnic´. Ustawiano go na Êcie˝kach do Êwiàtyƒ, staro˝ytni
u˝ywali tego znaku do obrony przed z∏ymi istotami, aby utrudniç, przeszkodziç przeciwnikowi. Jest to równie˝
skrzy˝owanie dwóch energii. Âcie˝ka jest symbolem widmowego sznura ∏àczàcego Ni˝sze Ja z Wy˝szym, czyli ró˝aƒca. Strumieƒ energii w postaci kszta∏tów myÊlowych musi przenieÊç obrazy modlitewne do Wy˝szego
Ja. Blokadà jest ka˝dy w´ze∏ na Êcie˝ce, na sznurze widmowym – wstrzymuje bowiem swobodny przep∏yw
energii – many do Wy˝szego Ja. Krzy˝ typu Y jest rozga∏´zieniem konarów drzewa – symbolem podzia∏u, to samo dotyczy V, rozdzielenia pomi´dzy ni˝sze i wy˝sze Ja. Krzy˝ z ramionami w dó∏, odwrócony, inaczej stopa czarownicy, jest rozpowszechniany jako znak satanizmu, a t∏umaczony fa∏szywie jako znak pokoju i symbol pacyfizmu. Jest przeniesieniem energii na najni˝szy poziom – astral. Równie popularny krzy˝, znak Ank – zwany
krzy˝em egipskim lub kosmicznym – to symbol wywy˝szenia w´˝a na pustyni przez Moj˝esza i uwielbienia
boga Ra. Mamy dêwigaç man´ – czyli energi´ – podnosiç jako swój krzy˝, wysy∏aç do wy˝szego Ja.
"PodnieÊç coÊ na r´kach i nieÊç za sobà" znaczy podnieÊç energi´ za pomocà sznura widmowego, ró˝aƒca,
podà˝aç za "ofiarà" do zaakceptowania przez Wy˝sze Ja, Boga – czyli ofiar´ z many. Powo∏ujàc ucznia, Jezus
powiedzia∏: "Dêwigajcie swój krzy˝ codziennie i podà˝ajcie za mnà". Energia jest wi´c si∏à ˝ycia, gdy dajemy
cz´Êç swojej si∏y ˝yciowej Wy˝szemu Ja, a to zwraca nam jà wraz z oczy-szczajàcym b∏ogos∏awieƒstwem i pomocà. Wówczas odzyskujemy "˝ycie" w normalnej i pe∏nej postaci.
Najtrudniejszà lekcjà ˝yciowà jest uczenie si´ Mi∏oÊci doskona∏ej, bezinteresownej, bezwarunkowej. To ni˝-
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sze Ja uczy si´ jej w sposób niedoskona∏y, jedynie za poÊrednictwem instynktów. Matka kocha swoje dziecko
cz´sto zaborczo i egoistycznie. Mà˝ kocha ˝on´ i dzieci zaÊlepiony w ten sam sposób. To nie jest idealna mi∏oÊç,
mo˝e si´ w ka˝dej chwili przemieniç w nienawiÊç i odwracanie si´ plecami. "Niepe∏na wiedza jest zazwyczaj
niebezpieczna." Najwi´ksza tajemnica mówi, ˝e po∏àczenie "partnerów duchowych", którzy stopià si´ kiedyÊ
w jedno, czyli pierwiastek ˝eƒski i m´ski, nie powinno martwiç kandydatów do awansu. Ka˝dy kandydat musi si´ nauczyç tylko jednego – mocno i bezinteresownie kochaç. Nasza "po∏ówka" mo˝e byç blisko, w naszym
domu lub niewielkiej odleg∏oÊci od niego, a mo˝e na innym kontynencie lub wymiarze. Mo˝e to byç tylko chwilowa roz∏àka. O prawdziwej mi∏oÊci marzà wszyscy.
ChrzeÊcijaƒstwo, którego wzorce zosta∏y ukszta∏towane dopiero ok. 400 roku n.e. sta∏o si´ systemem skostnia∏ym, statycznym, trwajàcym bez zmian w Êredniowieczu, podobnie inne religie, jak buddyzm, gdzie przywrócono system kastowy, w którym duchowni stali na szczycie drabiny religijno-spo∏ecznej, a nietykalni – na
najwy˝szym szczeblu.
Naprawd´ Jezus przekaza∏ i uczy∏, ˝e "mi∏oÊç jest najwi´kszà z owych rzeczy", trzeba kochaç bliêniego jak
siebie samego. Przekazywa∏ prawd´ o tym, ˝e istnieje Ojciec Niebieski, do którego nale˝y kierowaç modlitwy.
Dlatego nikogo na ziemi nie nazywajcie Ojcem, bowiem jeden jest tylko Ojciec Niebieski w Niebie.
Jezus nakaza∏ porzucenie starych zwyczajów sk∏adania ofiar, nigdy nie twierdzi∏, ˝e nieprzestrzeganie zasad ustanowionych przez ludzi lub instytucje, a dotyczàcych obrzàdków religijnych, jest grzechem. To w∏aÊnie
ludzie, dostojnicy koÊcielni, dla swoich celów, nie znajàc nauk wewn´trznych, wymyÊlili b∏´dne doktryny,
obni˝yli presti˝ kobiet, przypisujàc im ni˝sze miejsce na skali rozwoju ludzkiego. Ojciec Niebieski naucza∏
przemienienia i ciàg∏ego awansu duchowego, po którym nast´puje mistyczne po∏àczenie ˝ycia wype∏nionego
mi∏oÊcià, dobrocià i ˝yczliwoÊcià do bliênich, wyrzucania z∏ych duchów i odblokowania Êcie˝ek do Wy˝szego Ja.
Naucza∏, ˝e ka˝dy cz∏owiek odpowiada za swoje czyny przed Bogiem i innymi ludêmi, oraz ˝e ˝adne sakramenty tego nie zastàpià. Uczy∏ równie˝ drogi Prawdy i Âwiat∏a.
"Oto czyni´ wszystko nowym. Kto ma uszy do s∏uchania, niechaj s∏ucha. Wielu jest wezwanych, lecz niewielu wybranych"
Wszystkie nasze wierzenia to podstawa do bogactwa, biedy, wszystko to tworzy naszà rzeczywistoÊç. Ludzie, którzy nie chcà znaç prawdy ani odkryç swojej prawdziwej mocy, zawsze zmierzajà do destrukcji, sà puÊci w Êrodku, ˝yjà jak szczury w kana∏ach. Pozwalajà sobà manipulowaç.
Wszystkie choroby, w tym psychiczne, sà zablokowaniem traumy, na przyk∏ad zaburzenia serca, wstyd cia∏a, gwa∏t, niemi∏e prze˝ycia w dzieciƒstwie itp. Kiedy mówimy prawd´, nikt nie chce nam wierzyç, tak silnie
jesteÊmy przewartoÊciowani przez rzàdy, koÊcio∏y, sfa∏szowanà wiedz´ i histori´.
Wszystko tworzy tzw. Zespó∏ Zarzàdzania Âwiatem, to w∏aÊnie jemu zale˝y najbardziej, abyÊmy nie odkryli prawdy. W zasadzie jest to garstka ludzi, najbogatsze rody Êwiata, które kontrolujà dos∏ownie wszystko. Sà
to si∏y ciemnoÊci. Celowo uczà bzdur, sà w stanie zmieniç za swoje pieniàdze program nauczania na ca∏ym
Êwiecie. Nale˝y pami´taç, ˝e tylko mi∏oÊç, natura, muzyka, sztuka, malarstwo, praca z cia∏em, rzeêba, rozwój
duchowy pozwala na otwarcie prawej pó∏kuli mózgu. Stajesz si´ wtedy wolny od nakazów, zakazów i dogmatów. Pozwala to od∏àczyç ci si´ od wszystkiego, co niepotrzebne. JesteÊ wtedy ca∏oÊcià, a nie rozbità czàstkà.
JesteÊ blisko Boga, natury, z dala od Êwiata sztucznoÊci, który stworzy∏ szatan. Wszystko bowiem, co sztuczne, to diabe∏, lucyfer: sztuczne rzeczy, sztuczne ubranie, sztuczne jedzenie, sztuczne organy itd. To jest ten Nowy Porzàdek Âwiata, czyli manipulacja – ludzkoÊç pod kontrolà, tworzenie energii strachu i hologramów, zamkni´cie ÊwiadomoÊci. Bóg nie napisa∏ Biblii, zrobi∏ to cz∏owiek. Do dziÊ zmieniono jà jeszcze na wiele sposobów. Kiedy poznajemy prawd´, stajemy si´ wolni, nie boimy si´. Boimy si´, kiedy jej nie znamy, kiedy nas kontrolujà. Kluczem do zdrowia m´˝czyzny czy kobiety jest szcz´Êcie. Wówczas cia∏o otwiera si´ na mi∏oÊç do samego siebie, dzielicie si´ mi∏oÊcià i szcz´Êciem, jesteÊcie dobrymi ˝onami, matkami, m´˝ami, ojcami. B´dziecie
dobrzy dla siebie i innych. Tym, którzy rzàdzà Êwiatem, tworzà rzàdy, polityk´, banki, wszystkie wojny i rewolucje, zale˝y, abyÊcie si´ bali i ˝yli na najni˝szych wibracjach – strach i k∏amstwo to ich or´dzie.
Na przyk∏ad k∏amstwo o ˝yciu seksualnym to spirala w dó∏, przoduje w tym zw∏aszcza KoÊció∏ – ˝ycie bez
seksu, bez mi∏oÊci to niskie wibracje uto˝samiane z ciàg∏ym poczuciem grzechu, na koniec zablokowanie uwolnienia, czyli zakaz seksu pod ró˝nymi postaciami. Dajesz innym rzàdziç swoim cia∏em, komuÊ, kogo tak naprawd´ nie znasz. Wtedy nie masz nawet szacunku dla siebie. Nast´puje brak komunikacji i energia strachu
miedzy kobietà a m´˝czyznà, to równie˝ celowa robota si∏ ciemnoÊci. KiedyÊ ludzie dzielili cia∏o na strefy zakazane. Wyglàda∏o to tak, jakby Bóg stworzy∏ cz∏owiekowi osobno g∏ow´ i narzàdy p∏ciowe. Jedne partie by∏y
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doceniane, inne napawa∏y obrzydzeniem. Na znak protestu niektórzy ojcowie KoÊcio∏a obcinali sobie penisa, a
zakonnicy nie podmywali tych cz´Êci cia∏a, co koƒczy∏o si´ chorobà.
Aby prawid∏owo korzystaç z przyjemnoÊci, oboje partnerzy powinni dawaç, a nie braç. Bóg stworzy∏ kobiet´ i m´˝czyzn´, aby mogli wyraziç mi∏oÊç. W swoim ˝yciu powinniÊmy ˝àdaç – “chc´” zrobiç to lub tamto, a nie
“chcia∏bym”. Poczucie winy i z∏a to ograniczenie.
W dziedzinach nauki, religii, historii funkcjonuje dziÊ wiele k∏amstw. Unia Europejska jest ca∏kowitym
zniewoleniem narodów w koncepcji kapitalizmu. Tak naprawd´ komunizm i kapitalizm zosta∏ stworzony przez
tych samych ludzi. Rewolucje te˝ wywo∏ujà ci sami ludzie. Tylko prawda i przebudzenie mo˝e uratowaç ludzkoÊç. Pieniàdz jest teraz nowym Bogiem na Êwiecie. Pieniàdz jest mocà, ale zdrowie Wszechmocà. JeÊli wi´c
chcesz doÊwiadczyç BoskoÊci, musisz do tego dà˝yç. Ufaj i wierz, ˝e Bo˝a si∏a pomaga i uzdrawia. Gdy jeden
pomaga drugiemu, to wszystkim nam pomaga Bóg. Dobro bowiem mo˝na potwierdziç tylko czynami. Ja nie
˝yj´ z ludzi, tylko dla ludzi. Najbardziej zadufane kraje kapitalistyczne zbrojne w cyfry danych gie∏dowych
i banki, armie i militaria mogà runàç w gruzy jednej nocy, bo w swej infrastrukturze nie kryjà zalà˝ków jakiejkolwiek ewolucji i praw Boga. Cuda w niebie sà dla nas ca∏kowicie niezrozumia∏e. Je˝eli ˝yjemy zgodnie
z duchem, z którym przyszliÊmy na ziemi´, mo˝emy si´ szybciej rozwijaç. Robimy to poprzez wyra˝anie mi∏oÊci do Boga, która jest w nas, i robimy to, kochajàc Boga, siebie i ludzi. Niby to proste. Natomiast w Êwiecie
duchowym pragnieniem szatana jest ca∏kowite zniszczenie rodziny, ludzi, narodów. Próbuje równie˝ ten cel
osiàgnàç, porozumiewajàc si´ z kobietami, tak, jak to zrobi∏ w raju z Ewà. Pewnie strasznie ba∏ si´ duchowoÊci u kobiet oraz tego, ˝e Bóg potrzebuje ich do wychowania dzieci. Dlatego z∏y duch próbuje uzyskaç dost´p
do nast´pnych pokoleƒ, usuwajàc z domów rodzinnych zarówno duchowoÊç, jak i kobiety. Niszczy wi´ê i jednoÊç rodziny, wówczas pewny jest sukcesu. W wielu domach powstaje pró˝nia, kiedy matki zostawiajà swoje
dzieci, zw∏aszcza w okresie kluczowych lat, podczas których wytwarza si´ wi´ê mi´dzy dzieckiem a matkà,
dawcà ˝ycia. Odczuwa si´ to te˝ w ˝yciu doros∏ym. Dziecko nie ma poczucia wi´zi, zwraca si´ przeciw rodzicom, a rodzice przeciw dziecku.
Si∏a rodziny stanowi o sile Êwiata. Sà etapy w ˝yciu, podczas których bardzo cierpimy. Wówczas trzeba si´
intensywnie modliç do Boga, aby skierowa∏ nas na w∏aÊciwà drog´, jeÊli taka jest Jego wola. ˚ycie na ziemi
przypomina szko∏´, dusze zostajà tutaj, dopóki nie dostanà Êwiadectwa. Jest jedno tylko przes∏anie od Boga,
który mówi, ˝e wszyscy mamy wzajemnie si´ kochaç. Naprawd´ tylko Bóg zna serce cz∏owieka. Ka˝dy KoÊció∏,
który stawia si´ na miejscu Boga, tak jak s´dzia, pope∏nia grzech polegajàcy na umieszczeniu Strachu i poczucia winy mi´dzy nami a Bogiem. Niebiosa wcià˝ otwierajà si´ i rozst´pujà, by ods∏oniç ziemi´ i pokazaç, jak
miliony ludzi znajdujà mi∏oÊç, eksperymentujà, uczà si´ i pope∏niajà pomy∏ki. Osoby, które przebudzi∏y si´ dla
Boga, majà obowiàzek dzieliç si´ Jego mi∏oÊcià z innymi. Wszelkie przebaczenie zaczyna si´ od przebaczenia
samemu sobie, nie mo˝emy kochaç innych, gdy nie kochamy siebie.
Zaakceptowanie wszystkich prze˝yç i uznanie ich za dobre, choçbyÊmy myÊleli, ˝e sà z∏e, pomaga nam
w rozwoju duchowym, który osiàgamy na ziemi. Przes∏anie mi∏oÊci i duchowoÊç trudno jest znaleêç w strukturach tradycyjnych religii.
Religia jest tylko strukturà, zbyt cz´sto u˝ywa si´ religii, aby raniç innych ludzi w imi´ Boga. Bóg to nie religia, ale coÊ wi´cej. Dlatego szukanie równowagi mi´dzy cia∏em a duchem jest wa˝ne. Przekazanie innym znajomoÊci naszej mocy Boga to odpowiedzialnoÊç. Uniwersalne prawo dawania i otrzymywania to takie, na mocy
którego otrzymujesz mi∏oÊç lub wiedz´, poznajesz dalej prawd´ i dzi´ki temu mo˝esz znowu otrzymaç. JeÊli
kurczowo trzymasz si´ swoich darów, majàtku – nic nie zyskasz. U˝yj tego, co masz. Wiedza nieodkrywana
jest martwa, nieprzekazana trafia donikàd. W∏aÊnie teraz ma miejsce kluczowe przebudzenie duchowe, mówi
si´ o czasach ostatecznych. Równie˝ przebudzenie duchowe niektórych staro˝ytnych ludzi Boga.
To On zatwierdza tych ludzi i rzàdzi ich ˝yciem. Ta staro˝ytna wiedza zosta∏a zachowana w ich komórkach.
Ich misjà jest rola nauczycieli. Sà prawdziwymi pasterzami, którzy dzi´ki prawdzie i mi∏oÊci b´dà kierowaç innych do Êcie˝ki Boga. Wszyscy ci niezwykli ludzie zostali przez Niego wybrani – tysiàce dusz, które odwa˝y∏y
si´ wystàpiç naprzód, porzucajàc tradycj´, by iÊç za g∏osem serca. Jest wielu ludzi, którzy posiadajà prawdziwe dary, charyzmaty. Dar od Boga jest udzielany cz∏owiekowi dla dobra wspólnoty. Kto posiada charyzmaty,
dar Ducha Âwi´tego, ma prawo i obowiàzek u˝ywania ich. Je˝eli wi´c nie mo˝emy negowaç istnienia darów Ducha Âwi´tego u niektórych wiernych, danych dla pomocy KoÊcio∏owi przeciwko szataƒskim atakom, konsekwentnie powinniÊmy uznaç, ˝e obowiàzkiem wspólnoty KoÊcio∏a jest je rozwa˝yç, podtrzymaç i pozytywnie ukierunkowaç. Natomiast wyÊmiewanie, ignorowanie, dyskryminowanie, rezerwowanie sobie monopolu na wszystko
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i otaczanie podejrzliwoÊcià tych, którzy je posiadajà, jak to si´ dziÊ systematycznie czyni, jest wielkà winà. “Nie
gaÊcie Ducha” – mówi Êw. Pawe∏ (1 Tes 5, 19).
Równie˝ rozeznanie jest szczególnym Êwiat∏em, które sprawia, ˝e widzimy, jak majà si´ rzeczy wobec Boga. Wiele odpowiedzi i podstaw nauki oraz postawy osobiste ksi´˝y pozostajà w wyraênej sprzecznoÊci z Ewangelià i normami koÊcielnymi, spo∏ecznymi, budzà wr´cz zdumienie.
Pycha przybra∏a pot´˝ne rozmiary. JeÊli pomyÊla∏byÊ choç troch´ inaczej, jesteÊ w b∏´dzie, lub jesteÊ wys∏annikiem szatana. Dotyczy to nie tylko post´powania, ˝ycia, nauk, ale w∏aÊnie braku reakcji na przypadki
wymagajàce natychmiastowej pomocy, egzorcyzmów, itd. Uwa˝ajà to nawet za g∏upstwa, wyra˝ajà jako
ÊmiesznoÊç i owoce fantazji ludzkiej. Pomimo i˝ technika i myÊl techniczna idzie do przodu, problemów nie
ubywa, wr´cz przeciwnie. Przybywa te˝ coraz wi´cej chorób, wirusów i bakterii.
W dzisiejszych czasach uzdrawianie duchowe staje si´ ponownie ogromnà si∏à. Rolà uzdrawiania duchowego jest
wi´c czerpaç i wykorzystywaç Êwi´te êród∏o dost´pnej mocy i energii – byç doskona∏ym kana∏em do przyjmowania
i przekazywania innym, dawaç poczucie równowagi, harmonii oraz samemu posiadaç zrozumienie ˝ycia, które nas
otacza. Prawdziwi uzdrowiciele postrzegajà cz∏owieka ca∏oÊciowo. Wiadomo, ˝e mi∏oÊç jest, nie ma poczàtku ani koƒca. Nasze ziemskie ˝ycie jest tylko cienkà nitkà czasu. W∏aÊciwe myÊlenie, w∏aÊciwe post´powanie, w∏aÊciwe jedzenie, w∏aÊciwe ˝ycie sà g∏ównymi czynnikami, które decydujà o zdrowiu. Nie ma znaczenia leczenie komórek cia∏a,
jeÊli nie zgodzimy si´, ˝e cia∏o jest tylko komórkà wszechÊwiata. ˚ycie jest, a wiecznoÊç nie ma poczàtku ani koƒca.
Wszystko jest Êwi´te, wszystko pochodzi z jednego êród∏a i wszystko wróci do tej jednoÊci, gdy si´ dope∏ni czas. ˚ycie jest jednoÊcià i darem. Dzi´ki temu przez krótkà chwil´ jesteÊmy fizycznà czàstkà ca∏ego planu tworzenia.
"JesteÊmy Êwiàtynià ˝ywego Boga." Dobro i z∏o przenikajà si´ nawzajem, aby stworzyç kosmicznà harmoni´. Ziemia jest ˝ywà istotà, której cz´Êcià jest cz∏owiek. OtrzymaliÊmy tutaj wolnà wol´ jako Boski eksperyment i z tego wynikajà wszystkie ludzkie problemy, zanieczyszczenie planety oraz morze m´ki i cierpienia.
PRZESTROGI, OSTRZE˚ENIA, PORADY, OCENY
Wydaje si´, ˝e wiele nieszcz´Êç w naszym ˝yciu prywatnym i spo∏ecznym wynika z braku tolerancji oraz braku zrozumienia tego, co nas otacza. Uleganie wszelkim autorytetom bez rzeczowej weryfikacji jest wygodne, ale
wówczas cz∏owiek nara˝a si´. Ju˝ w poprzedniej epoce naukowe autorytety wprowadzi∏y psychologi´ lub ekonomi´ socjalistycznà i inne dziedziny wiedzy. Wiemy, jak to si´ skoƒczy∏o. Kadry naukowe wprowadzi∏y jednà dziedzin´ wiedzy. Obecnie Êwiat o˝ywiony jest we wszystkich dziedzinach. Równie˝ dawni panowie z tytu∏ami otrzymali tzw. “nawiedzenia” czy iluminacj´ wiedzy.
Ogólnie brak jest elastycznego myÊlenia, wszyscy sà bowiem naukowcami z tytu∏u formalnych osiàgni´ç.
Nie ma ju˝ wielkich wynalazców. Nie liczà si´ sprawy proste, lecz skomplikowane. A Êwiat pozostaje wcià˝ nieznany. Na czym wi´c polega wspó∏czesna medycyna komplementarna, jak wielu jà nazywa?
Wydaje si´, ˝e jest cz´Êcià ca∏ego ˝ycia, które nas otacza. Chodzi g∏ównie o stany chorobowe organizmu
i wielkie dotychczas nieznane mo˝liwoÊci ich leczenia. Trzeba wreszcie pojàç, ˝e wszyscy jesteÊ-my dzieçmi natury, nikt nie powie, ˝e natur´ mo˝na dzieliç na podobieƒstwo ideologii ró˝niàcych si´ ludzi. Nie ma wi´c medycyny niekonwencjonalnej, konwencjonalnej czy alternatywnej. Jest tylko medycyna leczàca. JeÊli nie leczy,
trudno jà jakkolwiek nazwaç.
Odpowiedzià na pytanie, czego nie doceniamy i co lekcewa˝ymy, jest poj´cie z∏a, dlatego, ˝e ca∏y czas przestrzega si´ nas przed wizjami pesymistycznymi. Z∏o, choç silniejsze od wi´kszoÊci z nas, jest na zewnàtrz, a nie
wewnàtrz mojej psyche. Na progu millenium ludzkoÊç jest rozdarta miedzy dwiema sprzecznoÊciami. Wi´kszoÊç szuka wygód, bezpiecznego seksu, dobrej pracy i przyjemnego wype∏-nienia wolnego czasu. Druga warstwa ludzi walczy o byt, jeszcze inni o zaspokojenie swoich potrzeb duchowych. Dlaczego? Tradycyjne religie
nie zaspokajajà ju˝ obecnie potrzeb duchowych. Istnieje du˝a nieufnoÊç do KoÊcio∏a, mediów, przekazów. Miliony ludzi drà˝à do êróde∏ duchowoÊci, co nie powinno budziç reakcji wÊród ludzi wierzàcych. Wielu b∏àdzi, zanim wejdzie na prawdziwà Êcie˝k´. Cz∏owiek chce si´ dowiedzieç i poznaç prawd´, chce poznaç Boga, ˝ycie, co
go czeka po Êmierci, co robi∏ wczeÊniej, co to jest kosmiczny byt, wreszcie – dobro i z∏o. Tymczasem t∏umaczy
si´ cz∏owiekowi zupe∏nie coÊ innego i straszy go piek∏em. Ju˝ w tym momencie nie potrafi sobie poradziç z bólem, strachem i rzeczywistoÊcià. Wraz z narodzinami przyjà∏ ból, póêniej równie˝ cierpi, umartwia si´, oddaje
to, co materialne, aby nie wejÊç na drog´ grzechu i pychy. A ten, który spija ca∏à Êmietank´, straszy go jeszcze
bardziej.
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Nasz byt okreÊli∏ bowiem poczàtkowy upadek, który zabra∏ nam mo˝noÊç naturalnego, codziennego kontaktu z Bogiem. A przecie˝ Chrystus mówi w Ewangelii, ˝e istniejà równie˝ na ziemi ludzie, którzy pochodzà nie
od Boga, lecz od diab∏a. Je˝eli owi pot´pieni wybrali takà s∏u˝b´, oznacza to, ˝e cyrograf podpisali przed urodzeniem. Wielu wi´c mo˝nych, urodziwych, bogatych, wp∏ywowych, równie˝ nauczajàcych osób mo˝e byç przesiàkni´tych z∏em, pogardà dla wszystkich ludzi. Jedynie Bóg wie, kto z nas nale˝y do synów i córek Êwiat∏a,
kto do ciemnoÊci. Los Judasza Êwiadczy o tym, ˝e cz´Êç ludzi tylko pozornie ma wolnà wol´, a naprawd´ sà tylko kukie∏kami diab∏a. JesteÊmy jednak te˝ istotami Boskimi – tak mówi∏ Chrystus, przypominajàc Psalm Dawida: “Czy˝ w Prawie Waszym napisano: JAM rzek∏ – Bogami jesteÊcie” (J 10, 33).
Przyk∏ady ludzkiej egzystencji na ziemi Êwiadczà, ˝e wi´kszoÊç ludzi zmienia si´ dopiero w chwili zupe∏niej katastrofy. Nakazy, jakie otrzymujemy poprzez ludzi jasnowidzàcych, sà bardzo surowe, surowsze od
wszystkich, jakie chrzeÊcijanie s∏yszeli do tej pory. Pos∏anie Madonny z Medjougourie wzywa do nawrócenia,
modlitwy, postu i pokuty. Poza tym nale˝y wierzyç, kochaç, post´powaç wed∏ug sumienia, ale równie˝ realnie
patrzeç i nie dopuszczaç g∏upoty. LudzkoÊç mia∏a ju˝ setki, tysiàce ostrze˝eƒ ze strony m´drców, proroków, jasnowidzów w kierunku opami´tania si´, lecz zawsze ostrze˝enia te by∏y ignorowane. Przekonanie USA, ˝e mo˝e sterowaç materià, pot´gà gospodarczà, materialnà, technologicznà i byç ˝andarmem Êwiata, jest bardzo
zgubne. Ka˝de dzia∏anie w jednej spo∏ecznoÊci ma wp∏yw na pozosta∏e.
Równie˝ przeciw temu przeciwstawià si´ si∏y natury. Za wszelkimi zbrodniami, zamachami, wojnami kryjà si´ si∏y ciemnoÊci i narz´dzie w r´kach przeznaczenia. Ciemne myÊli: to animozje, zazdroÊç, zemsta, odwet,
zaczyn, praêród∏o energii post´pujàcej i przejmujàcej kontrol´ nad ludzkim post´powaniem. To wektory z∏a, to
gaz wpuszczony do tunelu, to morderca duszàcy niemowl´, to autobus wpadajàcy w przepaÊç, to atak terrorystów na Nowy Jork. Obecnie ta planeta p´dzi z wielkà szybkoÊcià. Czy z∏o zwyci´˝y tak, jak kiedyÊ zwyci´˝y∏o w Atlantydzie i u Rzymian? Âwi´te wojny, okropne wydarzenia, tragedie pozbawiajàce wszelkiej nadziei i dramaty wojen. Na zgliszczach jednej wojny wywo∏ujà drugà. Chmury energii z∏à sà coraz pot´˝niejsze, wszystko
przys∏aniajà, czy˝byÊmy znaleêli si´ koƒcowych czasach kolejnej dekadencji?
Czy zniknà drogi prowadzàce donikàd? Nie – musimy natomiast zrobiç coÊ dla siebie – usunàç agresj´, pogodniej spojrzeç na Êwiat i wys∏aç mu mi∏oÊç; zbudowaç komfort dla w∏asnej duszy, wewn´trzny spokój – zaistnieç we w∏asnej mocy. Âwiat materializmu i egoizmu zmieni∏ bowiem naszà duchowoÊç w pustyni´.
Z ksi´gi Ziemi wynika, ˝e bez rodziny ciemnoÊci, która równie niegodziwie, co bezsensownie atakuje nasze
wartoÊci, nigdy nie zaznalibyÊmy przebudzenia. WpadlibyÊmy w pe∏ne samozadowolenie niczym krowy prze˝uwajàce zawartoÊç w∏asnych ˝o∏àdków, nie dostrzegajàc tego, co si´ dzieje. Pewnie, ˝e Êwiat obecny jest chory, my te˝ jesteÊmy troch´ nienormalni, bo ˝yjemy w nienormalnej, skrzywionej sytuacji. Zara˝amy si´ nienormalnoÊcià. Grzech pobudza z∏o, zaÊ dobry uczynek wzmacnia dobro i sprowadza b∏ogos∏awieƒstwo. Niech wi´c
nikt nikim nie pogardza, niech Êwiat przeniknie myÊl pe∏na mi∏ujàcej bezimiennej ˝yczliwoÊci.
We wszystkich religiach kluczowym elementem jest pokora, a nie pycha, jak obecnie. O ile si´ nie zamykamy w sobie i przed Êwiatem, droga do dobrych uczynków i màdrego normalnego ˝ycia jest sposobem na osiàgni´cie spokoju umys∏u i duchowego ˝ycia. Mi∏oÊç jest najg∏´bszym i najpe∏niejszym sensem. Równie˝ bezinteresownoÊç, czystoÊç serca i umys∏u, pokora. Je˝eli energia Boska podnosi na sile wszystko, co jest dobre, to
energia szatana ˝ywi si´ wszystkim co z∏e. Szatan jest emanacjà z∏a, centrum rozpadu i destrukcji, jest to istota, która karmi si´ ludzkimi grzechami. Demony to sztuczne twory, skondensowane emanacje z∏ych myÊli.
Obecnie Antychryst rzàdzi ziemià, choç niewidzialnie. Jego narz´dzia to narkotyki, alkohol, pornografia,
urzàdzenia elektroniczne, niektóre rodzaje muzyki, masoneria w KoÊciele, materializm. Tysiàce lat karmi si´
nas ró˝nymi k∏amstwami, ka˝da osoba zosta∏a zaszufladkowana, zakodowana i podporzàdkowana temu, w co
wierzy. Jest oddzielona od prawdy, prawdziwego zdrowego myÊlenia i od innych màdrych ludzi.
KomuÊ zale˝y, aby wprowadziç ide´ roz∏àki. Trzeba wi´c iÊç z ciemnoÊci ku Êwiat∏u. Gdy Êwiat∏o Ci´ przeniknie, to ciemne zasady zacznà si´ rozpadaç niczym stara budowla. Zniknà wygody, pojawi si´ moc duchowej
energii, wywo∏ujàc geofizyczne przemiany na ziemi, rozpadnà si´ sieci elektroniczne, wielu znajdzie si´ w trudnej sytuacji. Przygotuj si´ na ten moment. Materializm nie ma nic do powiedzenia na jeden wa˝ny temat –
sens naszego ˝ycia. Wiele objawieƒ na Êwiecie nie zosta∏o uznanych przez KoÊció∏, wielu prawdziwie Êwi´tych
nigdy nie b´dzie beatyfikowanymi.
Niemiecka zakonnica, Yvette, dozna∏a przekazu od Chrystusa (objawienie prywatne, nieuznane oczywiÊcie
przez KoÊció∏): “Mój krzy˝, Êwietlisty krzy˝, który zajaÊnieje na ca∏ym niebie, b´dzie znakiem dla wszystkich
mieszkaƒców tej ziemi. Ten krzy˝ b´dzie wysy∏a∏ promienie, które dla jednych oka˝à si´ karà, a innym przy-

48

niosà chlub´ i uzdrowienie. Wiele osób zostanie tymi promieniami uleczonych. (...) A ta nieszcz´Êliwa przez pewien czas planeta odzyska znowu nale˝ne jej miejsce poÊród niezliczonych miliardów planet.” Ta ma∏a Ziemia
jest pierwsza i ona pozostanie pierwszà i jedynà planetà w ca∏ym kosmosie, bo ma ten przywilej, ˝e zosta∏a
przesiàkni´ta krwià Stwórcy!
Nasza planeta stanie si´ jedynà, która b´dzie wys∏awiana i pe∏na chwa∏y, poniewa˝ tu przyszed∏ Syn Bo˝y,
aby przelaç swojà krew jako Zbawiciel. Ta ma∏a Ziemia, która jest niczym w olbrzymim kosmosie, stanie si´ najpi´kniejszà i najwspanialszà planetà w ca∏ym WszechÊwiecie! Równie˝ objawienia w La Salette, 19 wrzeÊnia
1846 r., które by∏y publikowane trzykrotnie przed 1904 r. (dalszemu rozpowszechnianiu przeciwstawi∏ si´ Episkopat Francji): "Ksi´˝a z powodu z∏ego ˝ycia, lekcewa˝àcego i bluênierczego sprawowania Êwi´tych Tajemnic,
z powodu zami∏owania do pieni´dzy, zaszczytów i przyjemnoÊci, stali si´ Êciekiem rzeczywistoÊci (...). Namiestnik
mego syna wiele wycierpi. èli ludzie b´dà po wielokroç godziç w jego ˝ycie, lecz nie zdo∏ajà mu zaszkodziç. Ani on,
ani jego nast´pca nie ujrzy tryumfu KoÊcio∏a Bo˝ego (...).
Na ziemi b´dzie panowa∏ swego rodzaju fa∏szywy pokój, ludzie b´dà myÊleli tylko o tym, ˝eby si´ bawiç (...).
Ksi´˝yc b´dzie Êwieci∏ zaledwie nik∏ym czerwonawym Êwiat∏em, woda i ogieƒ spowodujà konwulsyjne ruchy kuli ziemskiej i straszliwe trz´sienia ziemi."
Jak wiadomo, materialiÊci i wyznawcy New Age opierajà swój Êwiatopoglàd na przekonaniu o znikomoÊci naszego gatunku wobec wszechÊwiata. Cytowane tutaj Êwiadectwa sà odmienne.
Wszystkie z ca∏à mocà podkreÊlajà wyjàtkowà pozycj´ Ziemi. Ziemia – g∏osi przes∏anie Nadrz´dnych Bytów
przekazane Phyllis Schlemmer – jest jedynà planetà we WszechÊwiecie, która ma tak wielkà rozmaitoÊç roÊlin
i zwierzàt. Jest najpi´kniejszà ze wszystkich planet, w∏aÊnie z powodu ró˝norodnoÊci.
Wasz Êwiat jest wspania∏ym miejscem, gdzie istniejà i spe∏niajà si´ wszystkie czàstki WszechÊwiata, w którym stajà si´ jednym stworzeniem, w przeogromnej radoÊci (...). Kiedy ukoƒczycie to, po co przybyliÊcie na t´ planet´, ca∏y WszechÊwiat zajaÊnieje Êwiat∏em, które b´dzie oÊlepia∏o, poniewa˝ b´dzie to Êwiat∏o czystej mi∏oÊci.
Kiedy ziemia zostanie ocalona, ca∏y WszechÊwiat wzniesie si´ na poziom, na którym wszystkie dusze posiàdà
swojà natur´, do której zawsze dà˝y∏y. I wtedy ich radoÊç i mi∏oÊç wp∏ynie nawet na dusze, które pozostajà
w ciemnoÊciach (...).
Podobne przekazy og∏oszone przez Barbar´ Marciniak pochodzà od Plejadan. Równie˝ wed∏ug Kalendarza
Majów w grudniu 2012 r. nastàpi zakotwiczenie wielu wymiarów, otworzà si´ linie czasu.
Na pewno wi´c istnieje Êwiat duchowy, Êwiat czystych myÊli. Byç mo˝e Êwiat fizyczny po∏àczy si´ ze Êwiatem duchowym i b´dà stanowiç jedno. Niepotrzebnie wi´c wszystkie techniki wschodnie, medytacje, przeró˝ne teozofie, medycyna alternatywna wrzucona jest do jednego worka i kojarzona z New Age.
Robià to ci, którzy nie majà poj´cia o duchowoÊci, lub poj´cie to jest bardzo nik∏e, i traktujà je jako zagro˝enie dla siebie. Dotyczy to te˝ duchownych, którzy sà Êwiadomi reakcji ludzi na odkrycie prawdy. Istnieje równie˝ spo∏eczna i g∏´boka repulsja na bezzasadne i beznadziejne uproszczenia materializmu, który uprawiajà.
W ciàgu 30 lat zwali∏a si´ na ludzi pot´˝na iloÊç dezinformacji, przyÊpieszy∏ czas.
Wizjonerzy, osoby uduchowione, naukowcy, badacze zapowiadajà wielkie transformacje. Przygotujmy si´
do nich najlepiej jak potrafimy. ProÊmy o pomoc opiekunów duchowych, zaufajmy Bogu. Mamy pe∏ne prawo
poznawaç wszystko nieznane, nowe, to nie przypadek, ale proces poddawania si´ materii w sferze ducha. Homilia Êw. Walentego mówi: “Od poczàtku jesteÊcie nieÊmiertelnymi dzieçmi ˝ycia wiecznego.”
Przyjmijcie wi´c Êmierç na siebie jako swój udzia∏, abyÊcie jà poch∏on´li i zniszczyli, aby Êmierç umar∏a
w was, przez was. Gdy rozwià˝ecie ten Êwiat, sami b´dziecie rozwiàzani, b´dziecie panami stworzenia i wszelkiej przemijalnoÊci.
Celem ˝ycia cz∏owieka jest pe∏en rozwój indywidualny jego osobowoÊci poprzez ukszta∏towanie jego pozytywnych cech, eliminacje negatywnych, zdobycie wiedzy, pracy nad sobà i niesienie bezinteresownej pomocy,
pog∏´bienie uczuç wy˝szych, do osiàgni´cia pe∏nej mi∏oÊci ogarniajàcej wszystko.
"Otwórz serce i umys∏, zbli˝a si´ czas rewolucji wewn´trznej cz∏owieka. To my tworzymy przysz∏oÊç. Âwiat∏o nape∏nia nas i jest wszystkim."
Na ziemi wcià˝ jest czas na odpowiednie ˝ycie, wcià˝ mo˝na kupiç bilet do nieba. ProÊci, zwykli ludzie
z wielkà mi∏oÊcià w sercu sà najbardziej dojrza∏ymi duszami. Ale sà i tacy, którzy noszà jedynie odrobin´ mi∏oÊci w swoim sercu. Ci dopiero muszà nauczyç si´ ˝yç.
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OSÑDY LUDZKOÂCI
Zawini∏a ca∏a ludzkoÊç. Upadek moralnoÊci w polityce, ˝yciu gospodarczym jest obecnie olbrzymi. Wzajemna zawiÊç, nieposzanowanie praw cz∏owieka, brak mi∏oÊci, nikczemna walka o w∏adz´ i zaszczyty. Rozpusta, ludobójstwo,
zabór terytoriów narodów s∏abszych przez silniejszych i bogatych. Metody d∏awienia gospodarczego konkurentów,
w stosunkach mi´dzynarodowych – to wspó∏czesne metody i zasady walki konkurencyjnej paƒstw pseudocywilizowanych. Âwiat pe∏en jest zbrodni i nienawiÊci religijnej, narodowoÊciowej i rasowej. Màdry ciàgle ust´puje g∏upiemu, a przestaje ust´powaç dopiero wtedy, kiedy znajdzie si´ nad brzegiem przepaÊci, gdy ju˝ jest za póêno. Zanika
granica mi´dzy dobrem a z∏em. Agresorzy, z∏odzieje, mafiosi z regu∏y nie ponoszà kary. Zdrada i oszustwo dominujà. Mno˝y si´ egoizm, z∏oÊç, upór, szataƒskie traktaty, fa∏szywe sàdy, potajemne uk∏ady, zjawiska wzajemnej nienawiÊci, frustracji i zbiorowa agresja. Czy s∏aboÊç ludzka i przebieg∏oÊç diabelska w obr´bie naszej planety podejmie
si´ ustaliç stopieƒ winy poszczególnych winowajców? "Dla tych, którzy cierpià, przyjdzie dzieƒ wesela; dla tych,
którzy wàtpià – dzieƒ sàdu i kary."
A teraz sprawa wspó∏czesnych uzdrowicieli XXI wieku. Trzeba pami´taç, ˝e uzdrowiciel traci swojà moc, je˝eli ˝yje w sposób niegodny, staje si´ zach∏anny, robi cokolwiek niew∏aÊciwie lub zbyt intensywnie oddaje si´
przyjemnoÊciom ˝yciowym. Aby si´ obudziç dla tych, którzy chorujà, ˝yjà w grzechu, czasami wystarczy jeden
silny impuls, jedno prze˝ycie, aby na przyk∏ad najgorszy draƒ sta∏ si´ porzàdnym cz∏owiekiem.
I tacy ludzie wtedy chcà reszt´ ˝ycia prze˝yç w ∏asce u Boga i ludzi. Niewiele ponad 100 lat temu uznano,
˝e cz∏owiek nie ma duszy, a ˝ycie po Êmierci nie istnieje. Wywo∏a∏o to nienaturalny strach przed Êmiercià i nie
pozwala∏o si´ cieszyç ˝yciem. Có˝ za bzdury! Nie uczono cudownej tajemnicy wchodzenia do nieba. Ewangelia
jest wsz´dzie, ale ludzie nie potrafià do niej dotrzeç. Na pewno w oczach Stwórcy wszystko jest wa˝ne i cenne,
nie powinno si´ wi´c krytykowaç ˝adnej religii, narodów. Wszystko zale˝y od misji, jakà mamy wykonaç w ˝yciu. Przed przyjÊciem na Ziemi´ oÊwieceni przez Boga, zapewne znamy swoje misje i przesz∏e doÊwiadczenia,
próby, jakimi b´dziemy tutaj poddawani. Korzystajàc z tych misji, uczymy si´ wykorzystywaç i rozumieç prawa rzàdzàce Êwiatem oraz prze∏amywaç wszelkie ograniczenia narzucane nam przez ziemskie ˝ycie. Uczymy
si´ wi´c mi∏oÊci i s∏u˝by bliênim. Dlatego dzi´ki tym uczynkom dojrzewamy. Nie ka˝dego jednak ∏atwo nam
pokochaç, cz´sto dzieje si´ tak dlatego, ˝e w innym cz∏owieku dostrzegamy coÊ, co tkwi w nas samych i czego
nie tolerujemy. JeÊli chodzi o tak intensywny rozwój naszej cywilizacji w ostatnim okresie, nie mamy byç z czego dumni. Ostatnie czasy to szalony p´d cz∏owieka w kierunku zmiany ekosystemów. Budujemy nowe miasta,
wycinamy lasy, zmieniamy naturalne Êrodowisko. Szkody wyrzàdzajà wszyscy, pojawia si´ masa odchyleƒ od
ustalonej przez tysiàce lat równowagi. Przyroda odpowiada powodziami, trz´sieniami ziemi. Cz∏owiek produkuje lekarstwa “na wszystko”, czyli na nic. Antybiotyki powodujà nasilenie chorób, w tym nowotworowych,
i os∏abienie systemu odpornoÊciowego ca∏ych populacji. Wprowadza si´ nowe nieznane leki, o skutkach których dowiemy si´ za 30 lat.
Zmiany degeneracyjne zmuszajà nas, ˝eby ka˝dy osobnik by∏ przypisany do poszczególnego szpitala. Zbli˝amy si´ do kresu mo˝liwoÊci naszego genotypu. Gro˝à nam manipulacje genetyczne, modyfikacja roÊlin, klonowanie ludzi i zwierzàt. Nie wolno zmieniaç tego, co stworzy∏ Bóg. Wszystko to wraca jak bumerang, uderzajàc jeszcze szybciej w ca∏e pokolenia gatunku ludzkiego. Choroby dopadnà nas jeszcze szybciej. Praca staje
si´ kultem lub prawdziwà m´kà. Czas wolny jest tylko po to, by zregenerowaç si∏y do nast´pnej pracy. Nast´puje mieszanie ras, masowe migracje za chlebem. Miliony ludzi umiera z g∏odu. W nauce i medycynie zachodzi pewna ewolucja, z której mimo b∏´dów trudno si´ czasami wycofaç.
B∏´dnie myÊlà niektórzy lekarze, i˝ wchodzàc na poziom komórkowy i biochemiczny, zdob´dzie si´ wszystkie informacje na temat chorego. W pierwszym rz´dzie nale˝y uleczyç dusz´ cz∏owieka, cz∏owiek jest ˝ywym
organizmem zbudowanym nie tylko z komórek. Nale˝y poznaç jego osobowoÊç biologicznà, zbadaç zmiany, jakie w nim zachodzà i ewolucj´ tych zjawisk tj. choroby.
W danych spo∏ecznoÊciach Bóg by∏ wsz´dzie, dziÊ ludzie nie potrzebujà Jego obecnoÊci. L´ki i rozterki gaszà sami pigu∏kami albo alkoholem. Cz∏owiek zawsze wykorzystywa∏ si∏y natury, które pozwoli∏y mu podbiç
t´ planet´. Innym wa˝nym elementem jest higiena. Codziennie czyÊcimy, myjemy cia∏o, bierzemy kàpiele i natryski, a co z kàpielà wn´trza? Wszyscy – medycyna, KoÊció∏, politycy – starajà si´ oddzieliç nauk´ dobrà od
z∏ej. Robià to zw∏aszcza krzykliwi przedstawiciele. Nakazujà w coÊ wierzyç, stosowaç i praktykowaç. Jeden powiada, ˝e za akupunkturà i homeopatià stoi szatan, a drugi, ˝e radiestezjà nie mo˝na si´ zajmowaç, bo wahad∏em buja diabe∏, a jeÊli b´dzie on praktykowa∏, to stoi za tym Bóg. Taka wszechwiedzàca jejmoÊç gotowa jest
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oddaç ˝ycie nowej rzeczywistoÊci. Je˝eli my, ludzie, uwa˝amy, ˝e skoro naturalne sposoby by∏y kiedyÊ, to powinny byç i dzisiaj, je˝eli sà skuteczne i ratujà zdrowie i ˝ycie, musimy o nie walczyç wspólnie. Kasy chorych
wydajà przecie˝ pieniàdze pochodzàce z naszych podatków. Nie wolno im wydawaç na byle co, wbrew naszej
woli. Lekarze wydajà je wed∏ug swoich potrzeb, nie zawsze uczciwie. Zawsze garstka ludzi decyduje, jakie sposoby sà dobre, a jakie z∏e. Instytucje lekarzy i szereg innych op∏at utrzymywane sà z naszych pieniàdzy i powinny przy zwrocie kosztów respektowaç wybór chorego.
Wp∏yw ˝ydowski narasta zarówno w polityce, jak i gospodarce, KoÊciele i strukturach paƒstwa. Âmia∏o mo˝emy zmieniç nazw´ Polski na JUDEOPOLONIA. DziÊ wszyscy mówià, ˝e nic nie mo˝emy zrobiç, ˝e tak musi byç. Nie macie si∏y i czasu, aby upomnieç si´ nawet o w∏asne pieniàdze. Og∏oszono, ˝e macie wszyscy – od
noworodka, do babki i dziadka – olbrzymi d∏ug publiczny. Musicie go jak najszybciej sp∏aciç, bo rosnà odsetki.
Czy ktoÊ z was zaciàga∏ te kredyty? Ma∏a grupa spo∏eczna dyskryminuje innà – prawie 90% spo∏eczeƒstwa,
niemal ca∏y naród – wymuszajàc lichw´, z∏odziejskie podatki i rozkradajàc zgodnie z "prawem" wspólny majàtek narodowy. Âmieje si´ prosto w twarz, wyrzucajàc na bruk miliony ludzi i oskar˝ajàc ich o kombinacje, warcholstwo, bije pa∏ami i polewa rolników wodà. Obni˝a i zabiera renty, podnosi podatki i ustala olbrzymie kominy p∏acowe. Urz´dnik, burmistrz, dyrektor spó∏ki zarabia 100 razy wi´cej ni˝ ci´˝ko pracujàcy robotnik.
MEDYCYNA
Istnieje medycyna konwencjonalna i niekonwencjonalna. W Polsce mamy medycyn´ nietolerancyjnà, dyskryminujàcà wiele kierunków, nie ze wzgl´dów merytorycznych, ale doktrynalnych. Taki nacjonalizm uprawiany jest za wspólne spo∏eczne pieniàdze. Jest to wymierzone przeciw ludziom chorym w imi´ bezdusznej
doktryny tzw. medycyny nowoczesnej. Polega to na powszechnym rozkradaniu pieni´dzy i braku Êrodków nawet na higien´, jedzenie, leki itd. Ale w màdrych g∏owach paƒstwa nie mieÊci si´ post´p, za przyczynà starych
wypróbowanych metod. W tej dobie cywilizacji zapomniano bowiem o Bogu, o zio∏ach, o duchowoÊci, natomiast
akupunktur´ uznaje si´ na ca∏ym Êwiecie, ale nie u nas.
Ci màdrzy lekarze zapomnieli, ˝e cz∏owiek posiada dusz´, to jest to wy˝sze cia∏o astralne, które jest programatorem cia∏a fizycznego. Chcàc kompleksowo i skutecznie leczyç, musimy oczyÊciç energetycznie ujemne zapromieniowanie cia∏a astralnego, przez magnetyczne waha∏a, przez modlitw´, a potem programowaç to cia∏o
astralne magnetycznymi wahad∏ami, w których znajdujà si´ pierwiaski leków, zió∏, mikroelementów.
Medycyna niekonwencjonalna i tzw. akademicka nie b´dzie ˝adnà medycynà leczàcà, jeÊli nie uzna natury
i Boga. Nie mo˝na tylko dzieliç natury i wiary na podobieƒstwo ideologii ró˝niàcych si´ ludzi.
JeÊli jedna i druga medycyna nie leczy, jest tylko szalbierstwem. Wielu lekarzy, uzdrowicieli w jednej i drugiej medycynie to szalbierze, zw∏aszcza ci, którzy ukoƒczyli uczelnie medyczne, zdobyli dyplomy za przys∏owiowe "siano". Ci jednak zabierajà obecnie najwi´cej g∏osu i stajà si´ bohaterami artyku∏ów prasowych. Wielu
uwa˝a si´ za cudotwórców. W rzeczywistoÊci najlepiej potrafià ukatrupiç swojego pacjenta, albo zrobiç z niego
kalek´. W og∏oszeniach prasowych czyta si´ o królach nastawiajàcych kr´gos∏upy, lub og∏asza si´ w jednej osobie Wielki Mistrz Reiki, egzorcysta i Wielki Mistrz Uzdrawiania Duchowego, oferujàc jednoczeÊnie zaczarowane talizmany. Lub kartki ze swoim podpisem energetycznym, które nale˝y nosiç jako talizman na piersi.. Jest
to ˝enujàce i godne ubolewania.
Z kolei lekarze w razie pomy∏ki zawsze mogà usprawiedliwiç si´ prawem b∏´du lekarskiego. Tworzà pewien
rodzaj mitu zawodowego, którego g∏ównym zadaniem jest sprawiç, ˝e stojà ponad prawem oraz ocenà moralnà. Ponad prawem stoi w tym narodzie równie˝ ten, kto ma du˝e pieniàdze. Tacy ludzie przeszkadzajà post´powi, sà ma∏o elastyczni i niczego nie rozumiejà. W zasadzie kieruje nimi strach przed utratà poparcia Êrodowiska lub wielkich wodzów rozdzielajàcych stanowiska. JednoczeÊnie wielu z tej grupy to ludzie najbardziej
skorumpowani, którym nieobce jest ∏apownictwo i nadu˝ycia.
I dziwne w tym wszystkim, ˝e przewa˝nie sà to dzieci narodu wybranego, ˚ydzi. Jak wiemy z doÊwiadczenia ˝ydzi ˝yjà z k∏amstawa, podst´pu i z ludzkiej krzywdy.
Generalnie po obu stronach medycyny stoi szarlataƒstwo pewnych grup, wynika to z natury cz∏owieka i jego pazernoÊci, ale niejednokrotnie i g∏upoty. Ludzie widzà cz´sto ró˝ne rzeczy nawet bez z∏ej woli i wykszta∏cenia. Niektórzy zajmujà si´ tylko wykpiwaniem metod, które powsta∏y u zarania ludzkoÊci. Nieakademickie
metody stosowa∏ te˝ Jezus Chrystus, najlepszy uzdrowiciel. Lekarzowi powinno si´ p∏aciç za to, ˝e pacjent jest
zdrowy, a nie chory i b´dzie teraz leczony do koƒca swojego ˝ycia. Leczmy przyczyny, a nie skutki.
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Zapobieganie chorobom jest nieporównywalnie taƒsze ni˝ ich leczenie. Nie jest wa˝ne, czym si´ leczymy, sokiem z malin czy penicylinà, masa˝em czy inhalacjà. Màdre umys∏y wcià˝ wymyÊlajà coraz dro˝sze antybiotyki, kasy chorych, tworzà instytuty, wynalazki, syntetyki, organizujà przetargi. Nie dopuszcza si´ jednak do
chorego profilaktyki, zdrowego ˝ywienia, energii modlitwy, egzorcyzmów i ˝ycia zgodnego z naturà. Cz∏owiek
w obecnej dobie ju˝ sam nie wie, co ma jeÊç, czym oddychaç. Lekarze wsz´dzie w powietrzu widzà zarazki, wirusy i bakterie. Nikt nie widzi, ˝e organizm ka˝dego cz∏owieka jest w stanie sam walczyç z chorobà, trzeba mu
tylko w tym pomóc.
Zarozumialstwo niektórych ludzi si´ga szczytów i prowadzi do olbrzymich szkód, staje si´ groêbà dla egzystencji cz∏owieka. Szanujmy wi´c wszystko co nieznane, natur´, i próbujmy zrozumieç. Stare przys∏owie niemieckie mówi: "Czego ch∏op nie rozumie, tego nie lubi." Dajmy wi´c màdrym ludziom mo˝liwoÊç dzia∏ania
i niech kierujà si´ dobrem i rozumem. Tylko kto ich dopuÊci? W dzisiejszych czasach nietrudno o to, aby przylgn´∏a do nas jakaÊ z∏a energia. ˚yjemy w ciàg∏ym stresie, niepewnoÊci jutra, stale nara˝eni na wp∏yw komputerów, telefonów komórkowych, urzàdzeƒ elektronicznych, jesteÊmy bombardowani olbrzymim strumieniem
informacji, które niszczà nasz umys∏. Os∏abia to barier´ energetycznà, stajemy si´ wra˝liwsi, podatni na dzia∏anie niewidzialnego Êwiata. Mo˝emy byç te˝ wtedy obiektem celowych ataków ze strony tych, którym podpadniemy. Si∏y astralne i z∏e energie, których pe∏no jest w otoczeniu, wykorzystujà kiepski nastrój cz∏owieka
i wkraczajà w jego biopole. Sami sobie szkodzimy, najbardziej poprzez z∏e myÊlenie, które kszta∏tuje naszà rzeczywistoÊç, ale os∏abia psychik´.
Ciàgle stajemy w obliczu energii z∏a, przekleƒstw, klàtw rzucanych przez wrogów. Niszczàcej energii trzeba si´ przeciwstawiç i pozbyç poprzez prac´ mentalnà, a nie medycyn´. Pigu∏ki pomogà tylko przez chwil´ albo wcale. Wyobraêm sobie wi´c t´ struktur´, która si´ rozpada na miliony czàsteczek, a te opadajà na ziemi´
do ognistej kuli, do jàdra i ulegajà przemianie. "Spal, Matko Ziemio, i przetwórz na dobrà energi´. Niech ta z∏a
struktura si´ rozpadnie."
OCZYSZCZANIE I ODTRUWANIE
(KAMICA MOCZOWA, ˚Ó¸CIOWA – JAK BEZOPERACYJNIE ZLIKWIDOWAå KAMIENIE I Z¸OGI?)
KAMICA ˚Ó¸CIOWA
KURACJA CEBULOWA

Cienko pokrojonà du˝à cebul´ zmieszaç z 4 ∏y˝kami oliwy z oliwek. Dodaç 150 ml wody i 40 g niesolonej s∏oniny. Gotowaç 10 minut. Popijaç ten lepki ciep∏y p∏yn ma∏ymi ∏ykami przez 2 dni. Przed snem wypiç fili˝ank´
wywaru z kory kruszyny. Po zagotowaniu pozostawiç na kilka godzin do naciàgni´cia. Kuracj´ takà nale˝y
przeprowadzaç nie cz´Êciej ni˝ raz w roku i za ka˝dym razem wykonaç badanie USG jamy brzusznej w celu
sprawdzenia, czy pozosta∏y w organizmie jakieÊ z∏ogi.
KAMICA MOCZOWA

Sà to naros∏e moczowe z∏ogi w nerkach, moczowodach i p´cherzu. Ze wzgl´du na sk∏ad chemiczny
wyró˝niamy kamic´ szczawianowà, fosforanowà, cystynowà, ksantynowà. W zaawansowanych przypadkach
konieczny jest zabieg chirurgiczny.
MIESZANKA I – OLIWA Z CYTRYNÑ

Utarte 4 surowe ˝ó∏tka zmieszaç z 250 ml oliwy jadalnej, dodaç sok z 2 cytryn i 100 ml spirytusu lub 200
ml wódki. Mas´ podzieliç na 2 równe cz´Êci. O godzinie 18 spo˝yç jednà cz´Êç, nazajutrz o godzinie 8 wypiç 2
∏y˝ki sto∏owe oleju rycynowego, o godzinie 13 spo˝yç drugà cz´Êç masy, a o 18 2 ∏y˝ki oleju rycynowego. Po zabiegu wskazane le˝enie oraz powtórzenie kuracji po 10 dniach.
MIESZANKA II – ZIO¸OWA

3 dni po powtórnej kuracji oliwà i cytrynà rozpoczàç picie zió∏ wed∏ug receptury: zalaç 2 ∏y˝ki mieszanki z 50
g korzenia ∏opianu, 50 g ziela marzanki, 50 g ziela skrzypu, 25 g liÊci pokrzywy, 25 g owoców bzu czarnego, 25
g kwiatów bzu czarnego 2 szklankami ciep∏ej wody. Doprowadziç do wrzenia i gotowaç pod przykryciem 3 minuty. Po 10 minutach odcedziç, a nast´pnie przelaç p∏yn do termosu. Piç 1/2 szklanki 3 razy dziennie.
MIESZANKA III – ZIO¸OWA

2 i 1/2 ∏y˝ki mieszanki z 50 g ziela rdestu ptasiego, 50 g ziela po∏onicznika, 25 g owoców dzikiej ró˝y, 25 g
owoców ja∏owca, 25 g kwiatów wiàzówki, 25 g ziela skrzypu zalaç 3 szklankami wody, gotowaç na ma∏ym ogniu
5 minut, przecedziç. Piç po szklance 3 razy dziennie.
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MIESZANKA IV – ZIO¸OWA

3 ∏y˝ki mieszanki z 50 g kwiatów wrzosu, 50 g kwiatów wiàzówki, 50 g ziela rdestu ptasiego, 25 g ziela uczepu, 25 g liÊci mi´ty pieprzowej zalaç 3 szklankami wrzàtku, parzyç 15-20 minut. Piç po szklance 3 razy dziennie. Po miesi´cznej przerwie powtórzyç kuracj´ wszystkimi trzema mieszankami.
METODA MICHA¸A MARCINIAKA (radiestety, zielarza, bioenergoterapeuty) leczy wrzody i bóle ˝o∏àdka, kamie-

nie w woreczku ˝ó∏ciowym. Kamienie nerkowe powstajà bardzo cz´sto wskutek nienawiÊci i z∏oÊci. MyÊl wi´c pozytywnie od rana do wieczora i wybaczaj, ˝ycz ka˝demu bez wyjàtku dobrze. Mi∏oÊç to zdrowie dla ciebie i innych.
MIESZANKA RYSZARDA BÑKA leczy kamic´ ˝ó∏ciowà. Utarte 4 surowe ˝ó∏tka zmieszaç z 250 ml oliwy ja-

dalnej. Dodaç sok z 2 cytryn i 100 ml spirytusu lub 200 ml wódki. Wymieszaç, podzieliç na 2 równe cz´Êci.
Pierwszà za˝yç w równych proporcjach o godzinie 18, 20 i 22. Nazajutrz o godzinie 8 wypiç 2 ∏y˝ki sto∏owe olejku rycynowego, a o godzinie 13, 15 i 17 spo˝ywaç w równych proporcjach drugà cz´Êç masy. O godzinie 18 wypiç 2 ∏y˝ki oleju rycynowego. Po ka˝dym spo˝yciu mieszanki po∏o˝yç si´ na pó∏ godziny na prawym boku. Kuracj´ powtórzyç po 10 dniach.
MIESZANKA MARKA GU¸AJSKIEGO. Przez 3 kolejne dni rano na czczo piç po 100-200 ml oliwy z oliwek

w nast´pujàcej miksturze: utarte z 1 ∏y˝eczkà cukru ˝ó∏tko zmieszaç z ∏y˝eczk´ soku cytryny oraz ∏y˝eczk´ koniaku. W trakcie ucierania stopniowo dodawaç ok. 150 ml oliwy z oliwek. Mikstur´ nale˝y piç jak najwolniej
– ma∏ymi ∏ykami przez 30 minut. Po jej wypiciu po∏o˝yç si´ na godzin´ na prawym boku. Kamienie zacznà gromadziç si´ bezboleÊnie w uk∏adzie trawiennym, skàd nastàpi ich wydalenie.
MIESZANKA TOMASZA åWIEKA

¸y˝k´ sto∏owà mieszanki z 50 g owoców jarz´biny, 50 g ziela dziurawca, 50 g kwiatostanów kocanki,
50 g korzenia mniszka, 50 g kory kruszyny, 30 g ziela rdestu ptasiego, 20 g ziela krwawnika zalaç szklankà
wrzàtku, parzyç pod przykryciem 15-20 minut, a nast´pnie przecedziç. Piç 2 razy dziennie przed jedzeniem,
stosowaç równie˝ preparaty: PADMA 28, MUMIO, ssaç olej s∏onecznikowy i piç naturalny sok z cytryny.
KURACJA CZARNÑ RZODKWIÑ

Pierwszego dnia wypijamy 100 ml soku z czarnej rzodkwi. Przez kolejne 3 tygodnie zwi´kszamy t´ iloÊç a˝
do ostatniego dnia, kiedy wypijamy 400 ml soku, a potem równie˝ przez 3 tygodnie zmniejszamy dawk´ tak,
aby wróciç do 100 ml. Zawsze Êwie˝y sok nale˝y piç na czczo.
USUWANIE KAMIENI Z P¢CHERZA MOCZOWEGO

Proponuj´ przeprowadziç kuracj´ ze stràków fasoli. Oko∏o 30-50 g stràków bez ziaren gotuje si´ 3 do 4 godzin na wolnym ogniu. Nast´pnie wywar odcedza si´ przez g´ste sitko lub kawa∏ek p∏ótna, zwracajàc uwag´, aby nie przedosta∏
si´ nawet najmniejszy odpadek. Herbat´ nale˝y przygotowywaç z dnia na dzieƒ, gdy˝ szybko ulega zepsuciu, szczególnie latem. Odwar pijemy w ma∏ych dawkach po çwierç szklanki kilka razy dziennie.
OCZYSZCZANIE WÑTROBY ZE Z¸OGÓW I KAMIENI

Kuracja odblokowuje system wydalniczy, jelito grube, co w efekcie powoduje odblokowanie trzustki i zanik
wielu dolegliwoÊci.
Na oczyszczanie wybieramy dwa dni, w których mo˝emy pozostawaç w domu blisko toalety i ∏ó˝ka. W tych
dniach, a nawet dzieƒ wczeÊniej nie nale˝y za˝ywaç lekarstw. Kuracj´ rozpoczynamy od spo˝ycia lekkostrawnego Êniadania – owsianki z owocami, soku owocowego, chleba, miodu (unikajàc mas∏a i mleka!). Mo˝na równie˝ zjeÊç pieczonego ziemniaka, warzywa gotowane z solà. Od godziny 14 nie nale˝y jeÊç ani piç (z∏amanie zakazu powoduje z∏e samopoczucie). Wsypaç do s∏oika ca∏à porcj´ – ok. 100 g "Epsom Salt" (epsomit – siarczan
magnezu). Wymieszaç w 3 pe∏nych szklankach wody. Porcja ta b´dzie za˝ywana 4 razy po 3/4 szklanki. Mikstur´ przechowywaç w lodówce (sch∏odzona lepiej smakuje i ∏atwiej przyswajalna przez organizm).
O godzinie 18 wypiç pierwszy raz 3/4 szklanki sch∏odzonego roztworu przygotowanego uprzednio. Mo˝na
po wypiciu przep∏ukaç usta wodà. Przygotowaç ok. pó∏ szklanki oliwy z oliwek (z pierwszego t∏oczenia na zimno) oraz du˝y czerwony grejpfrut.
O godzinie 20 wypiç drugi raz 3/4 szklanki roztworu "Epsomitu", nast´pnie o 21.45 wlewamy po∏ow´
szklanki oliwy i dope∏niamy jà sokiem z grejpfruta. Przelewamy do s∏oika, a nast´pnie zamykamy wieczkiem
i dobrze mieszamy – potrzàsajàc. Wieczorem o godzinie 22 nale˝y wypiç ca∏à porcj´ mikstury powoli przez
s∏omk´, tak by zaj´∏o to oko∏o 15 minut.
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Nast´pnie po∏o˝yç si´ na plecach – z g∏owà wy˝ej tu∏owia – i staraç si´ w tej pozycji zasnàç. Nast´pnego ranka
nale˝y wypiç mi´dzy godzinà 5 a 7 nast´pnà porcj´ "Epsomitu". Po wypiciu k∏adziemy si´ do ∏ó˝ka, czekajàc na reakcj´. 2 godziny póêniej – wypiç ostatnià porcj´ i wróciç do ∏ó˝ka. Po 2 nast´pnych godzinach mo˝na napiç si´ soku
(pomaraƒcza lub grejpfrut) i po pó∏ godzinie zjeÊç jakiÊ owoc. Po nast´pnej godzinie mo˝na ju˝ jeÊç normalnie, uwa˝ajàc kuracj´ za skoƒczonà.
UWAGA: w czasie tej kuracji, nale˝y byç blisko toalety, gdy˝ wydalamy co jakiÊ czas kamienie przez odbyt. W organizmie (wàtrobie i jelicie grubym) znajduje si´ oko∏o 800-1500 kamieni. W czasie pierwszej kuracji mo˝na wydaliç oko∏o
500 kamieni. Dobrze jest t´ kuracj´ powtórzyç po miesiàcu, co powoduje jeszcze skuteczniejsze odblokowanie wàtroby ze
z∏ogów i kamieni. Póêniej powtarzaç kuracj´ systematycznie co 3 lata.
Receptura rozpowszechniana przez
POWRÓT DO NATURY
80-345 Gdaƒsk, ul. Pomorska 86 d,
tel. (058) 556 33 32
LIKWIDOWANIE PIASKU I KAMIENI W NERKACH

Zmieszaç 250 g czystego wosku pszczelego, 250 g bia∏ego (diocium) kadzid∏a (drobno ut∏uczonego), 50 g mastyksu (gnaphalium), 100 ml czystej oliwy z oliwek (rozgrzanej na ma∏ym ogniu), ciàgle mieszajàc, a˝ masa
uzyska konsystencj´ g´stego kremu. Nie doprowadziç do wrzenia. Spo˝ywaç 1 ∏y˝eczk´ 3 razy dziennie 20 minut przed jedzeniem tak, aby nie dotyka∏a z´bów (wstrzymujàc oddech).
USUWANIE KAMIENI ˚Ó¸CIOWYCH

250 ml oliwy z oliwek nale˝y ucieraç z czterema ˝ó∏tkami, dodaç do tego sok z dwóch cytryn oraz 100 ml
spirytusu (lub 250 ml wódki). Mas´ t´ podzieliç na dwie równe cz´Êci. O godzinie 18 spo˝yç po∏ow´, nazajutrz
o 8 wypiç 2 ∏y˝ki oleju rycynowego. O godzinie 13 spo˝yç drugà po∏ow´ masy, a o godzinie 18 znowu 2 ∏y˝ki oleju rycynowego. Kuracj´ powinien poprzedziç jednodniowy post Êcis∏y kontynuowany a˝ do jej zakoƒczenia. Kuracj´ mo˝na powtórzyç po 10 dniach, je˝eli kamienie sà du˝e.
USUWANIE KAMIENI NERKOWYCH
KURACJA I

Z obmytych kartofli obraç obierki, po czym gotowaç je oko∏o godziny na wolnym ogniu. Po wystudzeniu piç
jednà szklank´ wywaru (przez oko∏o 10-15 dni). Obierki mo˝na wymieniç na rabarbar lub szczaw, który kruszy
kamienie. Kuracj´ nale˝y przeprowadzaç, stosujàc diet´ jarskà – najlepiej przy nieco wyg∏odzonym organizmie.
KURACJA II

Wywar z posiekanej s∏omy owsianej rozpuszcza kamienie nerkowe. S∏om´ nale˝y gotowaç 1/2 godziny na
ciemnà kaw´. Piç jednà ∏y˝k´ dziennie.
OCZYSZCZANIE NEREK I PRZEWODÓW MOCZOWYCH

Szklank´ pszenicy ∏uskanej namoczyç i gotowaç do mi´kkoÊci, odcedziç i wymieszaç z jednà ∏y˝kà miodu. Mikstur´ spo˝ywaç przez okres 7-10 dni, g∏odujàc. Zaparzyç wrzàtkiem du˝à naç pietruszki i piç cz´sto – ok. 2 l dziennie. Wydalany mocz ma przykrà woƒ i staje sie ciemny – oczyszczony jest ca∏y uk∏ad wydalniczy.
LECZENIE WRZODÓW ˚O¸ÑDKA I DWUNASTNICY
KURACJA I

Zmieszaç dwie ∏y˝ki màki pszennej, jednà ∏y˝k´ miodu, jednà ∏y˝k´ mas∏a niesolonego, a nast´pnie wyrobiç na g∏adkà mas´, tak aby mia∏a konsystencj´ cukierka. Podzieliç t´ mikstur´ na pó∏. Spo˝yç po∏ow´ tej masy przed snem (nie nale˝y nic jeÊç i piç a˝ do rana). Nazajutrz na czczo spo˝yç drugà po∏ow´, nie jeÊç, nie piç
przez co najmniej godzin´. Podczas kuracji, po za˝yciu mikstury, dobrze jest zjeÊç ga∏àzk´ trzyletniego aloesu,
dobrze go prze˝uwajàc. Wrzody ust´pujà po trzech tygodniach kuracji.
KURACJA II

Nierozwini´te jeszcze pàczki topoli zalaç spirytusem i pozostawiç w ciemnym miejscy na 3 tygodnie. Po
okresie le˝akowania piç codziennie wieczorem, dodajàc ∏y˝k´ oliwy z oliwek, z mas∏em lub Êmietanà.
ODTRUWANIE ORGANIZMU

¸y˝kà oleju oleju s∏onecznikowego p∏ukaç usta 15-20 minut rano, na czczo (przepychaç olej powoli przez z´by), po czym wypluç do umywalki i wyp∏ukaç dok∏adnie jam´ ustnà (nie po∏ykaç!). Umyç z´by szczoteczkà. Za-
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bieg odtruwa organizm, goi dziàs∏a, usuwa stany zapalne jamy ustnej. Mo˝na go stosowaç codziennie przez
d∏u˝szy okres.
CITROSEPT (ekstrakt z grejpfruta) – reguluje i wspomaga prac´ przewodu pokarmowego i uk∏adu krwio-

noÊnego, ma wp∏yw na wyglàd skóry, wspomaga leczenie grzybicy, przywraca odpornoÊç w trakcie ci´˝kich
chorób, po antybiotykach. Pomaga przy AIDS, oczyszcza organizm.
ALOES – poprawia odpornoÊç, eliminuje toksyny, oczyszcza, zwi´ksza energi´, pobudza regeneracj´ komórek.

PERZ – ∏y˝k´ rozdrobnionych k∏àczy perzu zalaç oko∏o 1/4 l letniej wody. Odstawiç do sp´cznienia na
trzy kwadranse. Mieszaç i podgrzewaç przez kilka minut, gotowaç 5-8 minut. Wycisnàç lub przecedziç.
Piç trzy razy w równych dawkach zawsze po jedzeniu. Odwar dzia∏a moczop´dnie, oczyszcza krew, odtruwa ca∏y organizm, ma dzia∏anie m.in. przeciwgoràczkowe.
NASTURCJA – m∏ode i Êwie˝e liÊcie oraz kwiaty nasturcji (do 15 g na osob´) spo˝ywamy w formie sa∏atki, do której

dodaç mo˝na troch´ zielonego koperku, rze˝uchy i utartego korzenia chrzanu. Ca∏oÊç doprawiç cytrynà, oliwà lub
Êmietanà. Jest to zdrowa sa∏atka wzmacniajàca i oczyszczajàca z toksyn.
OCZYSZCZANIE JELITA GRUBEGO

3 chleby razowe ciemne, krojone, rozk∏adamy na tacy, aby wysch∏y. Pierwszego dnia oczyszczania jemy czerstwy chleb i pijemy jogurt naturalny, drugiego dnia jemy chleb i pijemy kefir, trzeciego – jemy chleb i pijemy
wod´ niegazowanà z sokiem naturalnym przygotowanym w∏asnor´cznie z warzyw i owoców przepuszczonych
przez sokowirówk´.
UWAGA: Podczas trzydniowej kuracji jemy i pijemy tylko wtedy, kiedy odczuwamy potrzeb´.
WZMACNIANIE ODPORNOÂCI U DZIECI

Salatk´ z kapusty kiszonej, natki pietruszki, cebuli, pokrzywy suszonej nale˝y jeÊç codziennie przez miesiàc, a potem powtórzyç kuracj´. Jest szczególnie polecana dzieciom i m∏odzie˝y os∏abionej i nieodpornej na
choroby.
Proporcje sà dowolne, wa˝ne aby by∏a smaczna. Mo˝na dodaç oliw´ z oliwek i sok z cytryny do smaku.
WZMOCNIENIE I OCZYSZCZENIE ORGANIZMU

Stosowaç py∏ek pszczeli, mleczko pszczele, propolis, Padma 28, mumio, aloes, olejek pichtowy, olejek rokitnikowy, korzeƒ ˝eƒ-szenia, tran, selen + E, wiesio∏ek, Antioxidant + Selen+ ABCDE, Vite Buerlecthin, B-kompleks, Lecytyna, Magnefar B6, Magne B6, Centrum, Vigor Senior, Wapƒ magnez cynk, Panvitan, L karnityna, Omega, Aspargin, Asmag, Ekogol, Vitabutin, Biotyna, keonzym Q10, Vitaminy A+E, Vilcacora, Maca,
Iskial, Noni, Alveo, z∏oty korzeƒ, srebro i z∏oto koloidalne, cynk koloidalny itp.
ODTRUWANIE ORGANIZMU

Dbaj o regularne wypró˝nianie i przywrócenie sprawnoÊci jelit po oczyszczeniu. W tym celu nale˝y piç 68 szklanek p∏ynów na dob´, w dni goràce wi´cej, umiej´tnie regulowaç sk∏ad flory bakteryjnej, codziennie wykonywaç çwiczenia ruchowe, cz´ste spacery, unikaç silnych Êrodków przeczyszczajàcych, wyeliminowaç stres
i wszelkie sytuacje konfliktowe, nie nadu˝ywaç Êrodków farmakologicznych, stosowaç diet´, unikaç mi´sa
wieprzowego, stosowaç mieszanki zio∏owe.
ODTRUWANIE WÑTROBY

Wàtroba spe∏nia w naszym organizmie ponad 50 czynnoÊci niezb´dnych do regulowania prawid∏owego przebiegu procesów biochemicznych. Ârodki odtruwajàce wàtrob´: Artechalin, Boldoloim, Cynarex, Biliaroten fix, Cholagoga I II III, Cholegran, Cholesol, Fito Mix XII, Cynarein, Raphacholin AC i C, Solaren, Sylivit, Sylicynar, Sylimarol, Sylimarosol, Succus taraxaci, Syligran, wyciàg z karczocha itp.
ODTRUWANIE NEREK

Nerki sà parzystym narzàdem spe∏niajàcym podstawowe trzy czynnoÊci: wewnàtrzwydzielniczà, regulacyjnà i wydalniczà. Fitolizyna, Debelizyna, FitoMix XIII, Nefrol, Urosept, Urosan, Biogram A, Urogran Vida Fix, Nefrobonisan, Rubimex, ziele fio∏ka trójbarwnego, owocnia fasoli, liÊç brzozy, Urostop, Diureticol, Diuroflos, Ginjal, ziele skrzypu, ziele naw∏oci. Itp.
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ODTRUWANIE MÓZGU

Stosowaç Rutina, Rutinoscorbin, Rutisol, Rutoven, Venescin, Torene, Troxevutin, Alliorut, Circularine, Venoruton, Venoforton, Detralex, Troxescorbin, Billobil, Ginkofar, Esceven, Tanaan, Tinctura Gingko Bilobae, Memoplant itp.
ODTRUWANIE SKÓRY

Hydroterapia (mycie, kàpiele, sauna), aloes, roÊliny napotne, napary, preparaty napotne, masa˝e, witamina C, zio∏a ogólnie odtruwajàce, wody mineralne i lecznicze, g∏odówki, akupresura.
MIESZANKA ZIO¸OWA DR THEISS oczyszczajàca skór´ i regulujàca prac´ nerek i wàtroby. 2 czubate ∏y˝ki sto∏owe mieszanki z 15 g liÊci pokrzywy, 15 g ziela skrzypu, 15 g kwiatostanów lipy, 15 g korzenia mniszka, 15 g
kwiatów jasnoty bia∏ej, 10 g kwiatów wiàzówki, 10 g korzenia ∏opianu, 5 g kwiatów nagietka wsypaç do termosu,
dolaç 2 i 1/2 szklanki wrzàtku. Termos zamknàç, a po godzinie przecedziç zawartoÊç przez sitko. Piç 3 razy dziennie
po 1/2-2/3 szklanki naparu.
POPRAWA TRAWIENIA I WITALNOÂCI

Mieszank´ z 50 g nasion czarnuszki, czàbru, estragonu, gorczycy bia∏ej, imbiru, korzenia lubczyka, owoców
kopru w∏oskiego, majeranku, ziela tymianku, owoców kminku, nasion kozieradki zmieliç w m∏ynku. Spo˝ywaç
1/2 ∏y˝eczki do posi∏ku przez ca∏y rok.
LIKWIDOWANIE ZABURZE¡ CZYNNOÂCI ÂLEDZIONY
RECEPTURA O. KLIMUSZKI

Mieszank´ z 50 g korzenia arcydzi´gla, liÊci pokrzywy, kwiatostanów kocanki, koszyczków rumianku, ziela dziurawca, ziela glistnika, owoców kopru w∏oskiego piç 3 razy dziennie po szklance pó∏ godziny po posi∏ku.
BRAK WITAMIN

Wszelki niedobór witamin powoduje przeró˝ne zaburzenia w organizmie, w zwiàzku z tym powstajà zaburzenia w przemianie materii, a to prowadzi do zaniku odpornoÊci. Mieszank´ z owoców ró˝y, owoców jarz´biny,
owoców g∏ogu, liÊci porzeczki czarnej, liÊci pokrzywy, liÊci mi´ty pieprzowej, korzenia mniszka lekarskiego, ziela krwawnika, k∏àcza tataraku piç 3 razy dziennie po szklance pó∏ godziny po posi∏ku. Na Êniadanie drobniutko posiekaç 3 zàbki czosnku, posypaç nim kromk´ chleba posmarowanego mas∏em; na kolacj´ – chleb i Êredniej
wielkoÊci cebula pokrojona i polanà oliwà z oliwek. Takie menu stosowaç przez 3 tygodnie. JeÊç owoce (kiwi) i
warzywa.
OCZYSZCZANIE ORGANIZMU PO KURACJI ANTYBIOTYKOWEJ

Antybiotyki ratujà ˝ycie wiele milionów ludzi. W przypadkach ci´˝kich chorób zakaênych jest to skuteczna
broƒ – jednak obosieczna. Leczà one jeden organ kosztem ca∏ego organizmu. Nawet przy najmniejszym dawkowaniu antybiotyków organizm ludzki przypomina las po po˝arze: zniszczona flora bakteryjna, zachwiana
równowaga biologiczna i zmniejszona odpornoÊç na inne choroby.
UWAGA: w czasie leczenia antybiotykami nale˝y spo˝ywaç du˝o witamin, a zw∏aszcza z grupy B. Za˝ywaç
codziennie 1 ampu∏k´ Lakcydu. Po kuracji antybiotykami oczyÊciç organizm, krew, uzupe∏niç sole mineralne,
piç 3 razy dziennie po szklance przed posi∏kiem napar z 50 g korzenia arcydzi´gla, korzenia mniszka lekarskiego, korzenia lubczyka, k∏àcza perzu, k∏àcza pi´ciornika, k∏àcza tataraku, owoców ró˝y, owoców jarz´biny, kwiatów wiàzówki, liÊci borówki czernicy, ziela fio∏ka trójbarwnego. Na Êniadanie spo˝yç ok. 150 g tatara z surowej
ciel´cej wàtróbki z chrzanem. Na obiad spodeczek surowej kapusty zalanej prawdziwà oliwà z przyprawami,
czosnkiem i cebulà.
ZAKO¡CZENIE
Wielkim zagro˝eniem jest antybiblijny i antymaryjny charakter neokatechumenatu. Odpowiednikiem
w Polsce jest Odnowa w Duchu Âwi´tym. Ma tam miejsce pomniejszenie kultu Matki Bo˝ej i Âwi´tych Paƒskich. JeÊli nie zostanie to skasowane, wówczas KoÊció∏ Polski czeka taki sam los jak KoÊció∏ na zachodzie Europy: we Francji, Holandii itd. Wielu dzia∏a pod p∏aszczykiem duchownych i g∏osi herezj´, przewrotnoÊç i hipokryzj´. Podwa˝a si´ Objawienia Bo˝e, mówi o nieomylnoÊci papieskiej.
Wszystko to dzieje si´ za pot´˝ne ofiary pieni´˝ne wiernych, którym w zamian podaje si´ trucizn´ duchowà i prowadzi do diabelskiego ob∏´du – obezw∏adnionych masoƒsko-liberalnà "tolerancjà i wolnoÊcià". Grupy

56

modlitewne – Odnowa w Duchu Âw., Modlàcy si´ do Ducha Âw. pomijajà poÊrednictwo jego umi∏owanej oblubienicy Maryji, a czasem wyrzekajà si´ jej i odrzucajà modlitw´ Ró˝aƒcowà. Jest to ca∏kowicie sprzeczne
z Pismem Âwi´tym i Tradycjà KoÊcio∏a.
Nieraz twierdzà, ˝e otrzymali dar j´zyków, a be∏kocà, nie wiedzàc, co otrzymali z inspiracji z∏ych duchów,
które w bardzo ∏atwy sposób si´ kamuflujà. Nast´puje fa∏szywa zbiorowa euforia nawiedzonych, muzyka na
ró˝ne tonacje i zachwaszczeni kap∏ani z czarnà pow∏okà na aurze. Komu to jest potrzebne i po co?
˚àdni jesteÊcie darów duchowych, staracie si´ je posiàÊç za wszelkà cen´, ale czy na to zas∏ugujecie? Wielu
jest tam nawiedzonych, chorych psychicznie, porzucajàcych rodziny, m´˝ów, ˝ony i dzieci. Sà Êwi´cie przekonani o swej wy˝szoÊci, wartoÊci i towarzyszàcej im bliskoÊci Boga. Potrzebujà raczej egzorcysty i dobrego psychiatry. Âlepo wierzà, ˝e sà wybrani przez Boga. Trzeba bardzo du˝o pokory, prostoty, pracy nad sobà, noszenia pokornie krzy˝y, praktyki chrzeÊcijaƒskiej, pomocy bliêniemu i wielkiej wartoÊci oraz cnót chrzeÊcijaƒskich, aby prawdziwie otrzymaç dary Ducha Âwi´tego, a nie urojenia.
Ten, kto ˝yciem swoim Êwiadczy o mi∏oÊci do Boga i bliêniego, i kto oddaje mu si´ przez Maryj´, na w∏asnoÊç otrzyma prawdziwe ∏aski z Nieba. To za ma∏o – poklaskaç, poskakaç, pobujaç si´, wys∏uchaç ha∏aÊliwej
muzyki, posiedzieç godzin´ lub dwie – by otrzymaç ∏aski. Cz´sto obra˝a si´ Boga bezwstydnym ubiorem, brakiem uszanowania NajÊwi´tszego Sakramentu. Kap∏ani ˝erujà na biednych duszach, które przychodzà zagubione, chore, cz´sto te˝ bez Êrodków do ˝ycia. Zapominajà, ˝e najdoskonalszà drogà do Ducha Âwi´tego jest
Maryja, którà nale˝y czciç wzorem Êw. Maksymiliana, Êw. Ludwika de Granion i innych wielkich Êwi´tych.
Nale˝y odmawiaç Ró˝aniec Êw., w którym szczególnie jest czczony Duch Âwi´ty. Ró˝aniec jest wielkim darem
z Nieba. Znam przypadek kap∏ana, który podczas spowiedzi zabroni∏ kobiecie po˝ycia w ma∏˝eƒstwie, w zamian za co mia∏a otrzymaç dar Ducha Âwi´tego. Dochodzi do paranoi i ogólnego op´tania. Jedynie to, co daje
Niebo, jest darem Trójcy Âwi´tej, gdy˝ Matka Bo˝a nie czyni niczego, co by nie by∏o wolà PrzenajÊwi´tszej Trójcy. Szatan strasznie boi si´ Matki Bo˝ej, Ró˝aƒca Êw., w przeciwieƒstwie g∏upiego be∏kotu i wywy˝szania si´.
Âciàganie Ducha Âwi´tego na zawo∏anie to naginanie woli Bo˝ej do ludzkiej, uràganie Bogu. Wyglàda to tak,
jakby Duch Âwi´ty by∏ na us∏ugach i na zawo∏anie pierwszej lepszej i cz´sto op´tanej osoby Êwieckiej.
Pe∏ni´ darów Ducha Âwi´tego udzieli∏ Chrystus biskupom, równie˝ przy Sakramencie Bierzmowania. Dary
i charyzmaty otrzymujà czasami osoby, które zas∏u˝à ofiarnà i wytrwa∏à s∏u˝bà Bogu i bliêniemu i wcale nie
muszà to byç osoby Êwieckie. Jak˝e znamienne sà s∏owa biskupa Stanis∏awa Wielgusa z P∏oc-ka z 2004 r. o czasach obecnych w Polsce i Zjednoczonej Europie:
"DziÊ silniejsze stajà si´ si∏y, które chcà redukowaç ludzkoÊç do szarej masy zdolnej tylko do produkowania
i konsumpcji z krótkà przerwà na rozrywk´, po której cz∏owiek jest ju˝ tylko pustym workiem. Agresywne rydwany neomarksistowskich zrodzonych w latach 60-tych XX wieku teorii wychowawczych siejà zniszczenie
w edukacji, pozbawionej jakiegokolwiek ∏adu etycznego. Równajà one ze sobà dobro i z∏o, pod∏oÊç i szlachetnoÊç, prawd´ i fa∏sz, zboczenie i cnot´, prowadzàc w ten sposób rzesz´ m∏odych ludzi do chaosu moralnego i ∏amiàc bezwzgl´dnym atakiem politycznym i medialnym tych ludzi, którzy buntujà si´ jeszcze przeciwko totalitaryzmowi bez ideowoÊci, dà˝àcemu konsekwentnie do zastàpienia w ˝yciu i ÊwiadomoÊci Europejczyków etosu judeochrzeÊcijaƒskiego tzw. poprawnoÊcià politycznà z jej kompletnym relatywizmem etycznym i egoistycznym hiperindywidualizmem, kraƒcowym hedonizmem i Êcigajàcym zawzi´cie jakiekolwiek Êlady patriotyzmu
kosmopolityzmem. Towarzyszy temu wszechobecna propaganda konsumpcyjnoÊci, w której sens ˝ycia sprowadza si´ do tego, by jak najwi´cej pracowaç, jak najwi´cej wydawaç, by myÊleç tak, jak podpowiadajà postmodernistyczne i neomarksistowskie media – bawiç si´, a nawet g∏oÊno Êmiaç tylko wtedy, kiedy przewidzia∏ to
ubli˝ajàcy swoim poziomem ludzkiemu rozumowi re˝yser filmów, kabaretów i programów, w którym bo˝kiem
jest seks, a g∏ównym celem atak na chrzeÊcijaƒskie i patriotyczne wartoÊci, wyszydzane jako fundamentalistyczne i ca∏kiem nie pasujàce do nowej Europy.”
Fragmenty kazania Mszy Âwi´tej z 3 maja 2004 r. w Katedrze P∏ockiej:
“Papie˝ Pius XI, który podczas ataku bolszewików na Polsk´, w 1920 r., wówczas jeszcze jako nuncjusz apostolski, przebywa∏ w Warszawie i który widzia∏ Maryjne ryngrafy na piersiach i ró˝aƒce w r´kach polskich ˝o∏nierzy idàcych tu˝ za rogatki swojej stolicy do Êmiertelnej walki o dobro i dopiero co odzyskanà niepodleg∏oÊç,
gdy zosta∏ papie˝em ju˝ w 1924 r. ustanowi∏ specjalne Êwi´to ku czci N.M.P. Królowej Polski obchodzone od
tego czasu w dniu 3 maja ka˝dego roku. W rocznic´ ustanowienia Konstytucji 3 Maja, która by∏a ostatnià próbà ratowania ginàcej w XVIII wieku pod ciosami z∏owrogich sàsiadów Polski.
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Nie jest to wi´c przypadek, ˝e podczas dzisiejszego Êwi´ta w koÊcio∏ach ca∏ej naszej ojczyzny gromadzà si´
przedstawiciele w∏adz wszystkich szczebli, aby uczciç szlachetnà wol´ ratowania polskich patriotów sprzed ponad 200 lat i aby prosiç OpatrznoÊç o b∏ogos∏awieƒstwo dla polskiego narodu i opiek´ nad zagro˝onymi przez
ró˝ne nieszcz´Êcia Polakami, którzy przed 15 laty odzyskali w cudowny sposób wymarzonà przez poprzednie
pokolenia wolnoÊç i niepodleg∏oÊç, ale którzy jak˝e cz´sto albo z niej w pe∏ni nie korzystajà, albo jej w przest´pczy sposób nadu˝ywajà.
Do wielu zagro˝eƒ, w cieniu których przysz∏o niestety ˝yç w naszych czasach wielu Polakom, takich jak bezrobocie, bieda, utrata bezpieczeƒstwa socjalnego, korupcja, przest´pczoÊç, dochodzà zagro˝enia natury ideowej, moralnej, zagro˝enia najbardziej os∏abiajàce kondycj´ i to˝samoÊç spo∏eczeƒstwa polskiego. Jednym
z nich jest zagro˝enie kosmopolityzmem i ateistycznà laicyzacjà.
Lansowane sà one przez okreÊlone si∏y, za pomocà s∏u˝àcych im czasopism, pewnych specjalnie konstruowanych programów telewizyjnych i radiowych, a nawet niektórych kabaretów. Na to zagro˝enie nale˝y wskazaç w∏aÊnie dziÊ – w czasie Êwi´ta, które ∏àczy w sposób szczególny dwie istotne dla Polaków wartoÊci towarzyszàce im przez ponad 100 lat historii – patriotyzm i chrzeÊcijaƒstwo.
Ideologowie wyros∏ej z postmodernizmu tzw. "poprawnoÊci politycznej" nazywanej dziÊ coraz powszechniej
Êwieckim absolutyzmem, odrzucajàcy rzekomo w imi´ pokoju spo∏ecznego wszelkie sta∏e, obiektywne wartoÊci
religijne, moralne i patriotyczne, atakujà cz´sto obydwie wy˝ej wymienione polskie wartoÊci. Katolickie chrzeÊcijaƒstwo, które uwa˝ajà za fundamentalizm oraz patriotyzm polski, uto˝samiajà z nacjonalizmem. Katolicyzm i patriotyzm, has∏o s∏u˝by Bogu i ojczyênie uwa˝ajà za g∏ównà przeszkod´ stojàcà Polakom na drodze do
tego, by staç si´ tzw. “Prawdziwymi Europejczykami”.
Ideologowie postmodernizmu lansujà model cz∏owieka, który odrzuca wi´zy narodowe, jasno okreÊlone
prawdy religijne i jednoznaczne zasady moralne. Odrzuca je jako coÊ, co ogranicza jego absolutystycznie pojmowanà wolnoÊç, co ogranicza jego konsumpcyjny Êwiatopoglàd, w którym bogiem sta∏ si´ zysk, Êwiàtynià
bank, a nabo˝eƒstwem zakupy w supermarkecie zaspokajajàce jego nienasycony g∏ód rzeczy. Ten dziwny g∏ód
ka˝e cz∏owiekowi staç nawet przez ca∏à noc w kolejce, jak to dzia∏o si´ w Warszawie kilka tygodni temu w pewnym supermarkecie, a potem t∏oczyç si´ z nara˝eniem zdrowia i ˝ycia w t∏umie tysi´cy innych osób, aby dokonaç zakupu po promocyjnej cenie, nie chleba bynajmniej czy niezb´dnego ubrania, lecz rzeczy, bez których
mo˝na si´ ∏atwo obejÊç. Przed takim cz∏owiekiem ideologowie tzw. "poprawnoÊci politycznej" stawiajà dwa g∏ówne cele: jak najwi´cej pracowaç i jak najwi´cej kupowaç, a myÊlenie zostawiç im. To oni bowiem czujà si´ powo∏ani do decydowania o tym, co ma myÊleç nowoczesny Europejczyk, kogo ma wybieraç do parlamentu, na kogo
powinien si´ oburzaç i kogo powinien chwaliç, a nawet kiedy powinien si´ Êmiaç przy oglàdaniu specjalnie dla
niego przygotowanych seriali filmowych. To ideologowie poprawnoÊci politycznej oÊrodkiem myÊlenia milionów
ludzi czynià seks, tylko o nim ka˝à rozmawiaç, tylko to ludziom pokazujà w telewizji i filmach i tylko do tego
ich od przedszkolnych lat zach´cajà. Wiedzà, co robià. Rozk∏ad wszystkich historycznych cywilizacji zaczyna∏
si´ zawsze od rozk∏adu moralnego, od rozk∏adu ma∏˝eƒstw i rodzin.
Polska wesz∏a do Unii Europejskiej. W∏aÊnie kraje Unii by∏y przez minione lata stawiane Polakom za wzór
nowoczesnoÊci i europejskoÊci. Ideologowie poprawnoÊci politycznej, powo∏ujàc si´ na obywateli Unii, wielokrotnie przedstawiali ich jako ludzi, którzy pozbyli si´ ju˝ judeochrzeÊcijaƒskich zasad moralnych i przywiàzania do swojego kraju, którzy jednog∏oÊnie godzà si´ na niczym nieskr´powanà aborcj´, eutanazj´, doÊwiadczenia na ludzkich embrionach na tzw. ma∏˝eƒstwa homoseksualne, na usuwanie symboli religijnych z ˝ycia
publicznego oraz na wiele innych ateistycznych dzia∏aƒ. Nale˝y z wielkà mocà podkreÊliç, ˝e chocia˝ Polska
dopiero przedwczoraj sta∏a si´ cz∏onkiem Unii Europejskiej, nie oznacza to, ˝e poprzez minione 100 lat swojej
historii by∏a poza Europà. Tak jak inne kraje naszego regionu, Polska wraz z krajami zachodnimi tworzy∏a Europ´. Wnios∏a do tego dzie∏a swój olbrzymi wk∏ad: kulturowy, naukowy, religijny i wojskowy. Wystarczy wymieniç takie nazwiska jak: W∏odkowic, twórca prawa mi´dzynarodowego, Kopernik, Chopin, Sk∏odowska, Ernest Malinowski, Pawe∏ Strzelecki, wielu, wielu innych. DziÊ cz´sto zapomina si´ o tym na zachodzie. Ale to
w∏aÊnie Polska przez wieki broni∏a Europy przed najeêdêcami ze wschodu, tatarskimi, tureckimi i innymi.
To Polska by∏a przez wieki krajem tolerancji, o której przestajà dziÊ mówiç ideologowie postmodernizmu,
po swojemu zresztà i fa∏szywie definiujàc to poj´cie. W czasach, kiedy we Francji i w Niemczech panowa∏a zasada quius regio, etos religio znaczàca tyle, ˝e w∏adca narzuca∏ swoim poddanym religi´, którà sam wyznawa∏,
to w∏aÊnie polski król, Zygmunt August, wypowiedzia∏ do wszystkich obywateli Rzeczypospolitej i zastosowa∏
w praktyce politycznej s∏ynne s∏owa: "Nie jestem panem waszych sumieƒ".
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To w∏aÊnie Polska ju˝ od XV wieku rzàdzona by∏a w oparciu o parlamentaryzm i konstytucjonalizm. To Polska powstrzyma∏a zalew Europy przez Turków, dzi´ki zwyci´stwu pod Wiedniem w 1683 r. To Polska uchroni∏a
Europ´ przed bolszewizmem w 1920 r. To Polska w 1939 r. przy ówczesnej inercji mocarstw Europejskich jako pierwsza powiedzia∏a zbrodniczemu hitleryzmowi NIE! I walczy∏a z nim na Êmierç i ˝ycie na wszystkich
frontach II wojny Êwiatowej. W “nagrod´” za to zosta∏a niestety oddana przez zwyci´skie mocarstwa pod sowieckà okupacj´ na 50 lat. To Polacy przyczynili si´ do demonta˝u systemu komunistycznego w Europie. Ale
na zachodzie ma∏o si´ mówi o SolidarnoÊci, tak bardzo w tym wzgl´dzie zas∏u˝onej. Za to za symbol upadku
komunizmu uwa˝a si´ obalenie Muru Berliƒskiego.
Wszyscy na Êwiecie znajà histori´ komunistycznego Czegewary i wielu z nich otacza go czcià. Ale nikt nie
pami´ta o olbrzymich zas∏ugach Pi∏sudskiego dla Europy, który zatrzyma∏ w 1920 r. nawa∏´ bolszewickà.
Wszyscy na Êwiecie wiedzà o powstaniu ˝ydowskim w Warszawskim gettcie, a ma∏o kto wie o powstaniu Warszawskim i totalnym zniszczeniu Warszawy przez hitlerowców w 1944 r. Najpot´˝niejsza armia podziemna
i ruchu oporu, jakà by∏a Armia Krajowa, oskar˝ana jest przez ró˝nych publicystów w ró˝nych krajach o nacjonalizm, fanatyczny katolicyzm i antysemityzm.
Umacniajàc si´ w strukturach Unii Europejskiej, nie miejmy kompleksów. Nie traktujmy naszych sàsiadów jako przewy˝szajàcych nas niebotycznie nauczycieli wszelkich wartoÊci. Owszem! Bàdêmy skromni
i uczmy si´ od nich sprawnoÊci ekonomicznej oraz tego wszystkiego, w czym nad nami praktycznie górujà, a nie
naÊladujmy Êlepo ich u∏omnoÊci i wad, którym ich tak˝e nie brakuje. Przestaƒmy byç wreszcie pawiem i papugà narodów. Przestaƒmy Êlepo naÊladowaç wszystko to, co wymyÊlà na zachodzie. Nie zapominajmy o tym,
˝e stworzono tam ogromne dobro naukowe i inne. Ale tam tak˝e stworzono b∏´dne ideologie totalitarne, które
w XX wieku spustoszy∏y Êwiat.
Nie ulegajmy lansowanemu, a zrodzonemu z materialistycznego hedonizmu, poglàdowi, ˝e w kszta∏ceniu
m∏odzie˝y wa˝ne sà tylko umiej´tnoÊci praktyczne, a humanistyk´, histori´ i filozofi´, powinno si´ zepchnàç
na margines, bo szkoda na nie czasu. Nie wolno o tym zapominaç, ˝e to w∏aÊnie humanistyka daje cz∏owiekowi suwerennoÊç intelektualnà, osobisty poglàd na Êwiat, który niekoniecznie musi byç taki, jaki by mu chcieli narzuciç tzw. ideologowie poprawnoÊci politycznej.
My, Polacy, musimy byç dumni z tego, ˝e mamy swoje wady i grzechy narodowe. Kochajmy swój kraj, tak
jak kochajà swoje kraje inni – te narody, które przez ideologów postmodernizmu stawiane sà nam cz´sto za
przyk∏ad i wzór. Kosmopolitami bynajmniej nie sà Amerykanie, Francuzi, Hiszpanie, Anglicy, W∏osi, Belgowie
i inni, którzy ciàgle manifestujà swój patriotyzm. Niektórzy z nich utrzymujà swoje historyczne dynastie królewskie, cenià niezwykle wysoko hymny narodowe, sztandary, swoich narodowych bohaterów, swojà histori´,
obyczajowoÊç i kultur´. I tak byç powinno. Patriotyzm bowiem nie ma nic wspólnego z gardzàcym innymi narodami nacjonalizmem. Patriotyzm to twórcze umi∏owanie ojczyzny z tym wszystkim, co to poj´cie wyra˝a. Nie
mo˝na biernie patrzeç na poni˝anie patriotyzmu. Trzeba odbudowywaç dum´ z narodowego god∏a, które winno zdobiç ka˝de urz´dowe pomieszczenie i ka˝dà klas´ szkolnà, a nawet nasze prywatne domy. Nie mo˝na si´
wstydziç flagi narodowej i beszczeÊciç hymnu narodowego. Dum´ z symboli narodowych nale˝y podeprzeç solidnà wiedzà z historii Polski i z historii rzymskokatolickiego KoÊcio∏a. Patriotyzm i mi∏oÊç do ojczyzny w ró˝nych
czasach ró˝nie si´ wyra˝a. Czasem wobec zagro˝enia bytu narodowego, trzeba walczyç o nià z bronià w r´ku. Ale
zawsze trzeba walczyç o ojczyzn´ s∏owem, ksià˝kà, wyk∏adem, odpowiednim wychowaniem m∏odzie˝y. Zawsze
trzeba uczciwie pracowaç i wspieraç wszelkimi sposobami swój kraj, na takà miar´, na jakà nas staç, rozwijajàc
polskà kultur´, nauk´, polski obyczaj, dbajàc o polskà ziemi´, o polskie zabytki, o polskie miasta i wsie – nigdy
nie zapominajàc o modlitwie za ojczyzn´, modlitwie zanoszonej do Boga przez poÊrednictwo naszej Królowej, Matki Syna Bo˝ego. Polska kultura zakorzeniona jest g∏´boko w Europejskiej kulturze ∏aciƒskiej. Nasz ród jest stamtàd w∏aÊnie. I stamtàd jest nasze chrzeÊcijaƒstwo! Nie zapominajmy o tym, ˝e mimo sekularyzmu, mimo dzia∏aƒ
ateistycznej laicyzacji, co widaç wyraênie w zmaganiach o wzmiank´ na temat chrzeÊcijaƒskiej przysz∏ej Konstytucji Europejskiej, oko∏o 80% Europejczyków to chrzeÊcijanie. Do∏àczmy do nich z naszà Polskà gorliwà religijnoÊcià. Pozostaƒmy wierni Dekalogowi Ewangelii, pozostaƒmy wierni wierze naszych przodków, ich goràcej mi∏oÊci ojczyzny. Z pewnoÊcià trzeba w nowej sytuacji ekonomiczno-politycznej przezwyci´˝aç najrozmaitsze problemy i trudnoÊci, ale jeÊli b´dziemy solidarni, jeÊli b´dzie nas o˝ywia∏ Duch patriotyzmu, troski o ojczyzn´, jeÊli walczyç b´dziemy z egoizmem, korupcjà, oszukaƒczym trybem ˝ycia, przest´pczoÊcià i innymi chorobami naszych
czasów, jeÊli z Bogiem zaczynaç b´dziemy ka˝dy dzieƒ, to na pewno pokonamy wszelkie z∏o, a swoim dzieciom
i wnukom zapewnimy pi´kniejsze, bezpieczniejsze i zgodne z wolà Bo˝à ˝ycie. Amen!"
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Obudêmy si´ wi´c wszyscy. Takich biskupów, patriotów i prawdziwych Polaków nam potrzeba, aby nasz
Êwiat sta∏ si´ lepszy i pi´kniejszy – aby by∏ sprawiedliwy i pe∏en mi∏oÊci, a wszystko dlatego, by za kilka wieków nie mówiono o naszym pokoleniu jako najwi´kszych barbarzyƒcach w historii ziemi. Walczmy wi´c, wspierajàc si´ i proÊmy goràco Boga w modlitwie, aby nie by∏y to czasy ostateczne!
Rozwój duchowy a czasy ostateczne – taki tytu∏ widnieje na ok∏adce. Ale czy tak musi byç? Czy rzeczywiÊcie ˝yjemy w czasach ostatecznych? W uzdrawianiu duchowym, w naszym rozwoju wzorem by∏ Jezus, którego powinniÊmy naÊladowaç. Poprzez Sakramenty i duchowe dary udzieli∏ nam samego Siebie. PowinniÊmy go
nie tylko naÊladowaç, ale pozwoliç Mu, by ˝y∏ w nas. Wtedy b´dziemy mogli prawdziwie uzdrawiaç. I nie pocieszajmy si´ tym, ˝e inni post´pujà gorzej ni˝ my. W PiÊmie Âwi´tym Bóg wzywa nas do Êwi´toÊci, daje nam
te˝ wszystko, co jest potrzebne, abyÊmy to powo∏anie zrealizowali. Ka˝dy z nas jest duchowym n´dzarzem. Nieraz ˝ycie tak si´ pogmatwa, ˝e nie mo˝emy ruszyç palcem.
Wtedy przychodzi szatan i rzuca cz∏owiekiem jak Êmieciem o ziemi´. Âwiadczy o tym przypowieÊç o cz∏owieku le˝àcym jak k∏oda u stóp Jezusa, którego przyjaciele spuÊcili przez otwór w dachu. Nieraz ˝ycie sprowadza nas do parteru, a zaraz potem przychodzi opami´tanie i wzywa nas do g∏´bokiej wiary w mi∏osierdzie.
Niech pami´tajà o tym wszyscy: "Ty nie wiesz wszystkiego. Dlatego chc´ ci powiedzieç – cz∏owiek powinien
w Duchu i Prawdzie modliç si´ do Boga, ale nie tylko samymi ustami, jak czynià dzieci tego Êwiata, które myÊlà, ˝e si´ modlà, gdy przez d∏ugi czas wargami swymi poruszajà. Je˝eli chcesz w Duchu i Prawdzie si´ modliç, mi∏uj Boga w sercu twoim i czyƒ dobrze wszystkim, zarówno przyjacio∏om, jak i wrogom – a b´dzie to
w∏aÊciwà modlitwà przed Bogiem." (Jakub Lorber).
Porzàdni te˝ nieraz nie kochajà Boga. Zasadniczym problemem cz∏owieka jest w istocie nie sam grzech, ale
to, jak zachowuje si´ po jego pope∏nieniu – co z tym zrobi. Dlatego Bóg wzywa wszystkich, którzy ˝ywià si´ jak
syn marnotrawny gorzkimi stràkami wyrzutów sumienia, i goràco zach´ca – wróçcie. PowinniÊmy w pe∏ni zachwyciç si´ Jego Mi∏osierdziem. ˚adne grzechy, ˝adna spowiedê, najgorsze rzeczy nie powinny zgorszyç kap∏ana, bo on sam wie, jak szatan potrafi upokorzyç cz∏owieka. "Idê i ja ciebie nie pot´piam." Takich s∏ów dozna∏a
jawno grzesznica. Przecie˝ ludzie od wieków pijà, objadajà si´, kradnà, cudzo∏o˝à, k∏ócà si´. Najgorszym dramatem jest to, ˝e nie chcà wróciç do Boga. Je˝eli chodzi o rozwój duchowy, to trzeba pami´taç, ˝e mamy siedem cia∏ oprócz fizycznego, z których ka˝de jest obdarzone w∏aÊciwà ÊwiadomoÊcià. Z cia∏em fizycznym wià˝e
si´ to, co znamy, nasze “tu i teraz”.
Subtelniejsze cia∏o ma wglàd w g∏´bszy wymiar rzeczywistoÊci. Od naszego stopnia rozwoju, naszej ÊwiadomoÊci zale˝y, czy b´dziemy doznawaç rzeczywistoÊci na wy˝szych poziomach. Je˝eli wi´c zajmiemy si´ cia∏em
i umys∏em tylko fizjologicznie, wówczas doznamy z poziomu cia∏a eterycznego i pozosta∏ych zostanie zepchni´ta w twór zwany nieÊwiadomoÊcià. Psychologia, zw∏aszcza zachodnia, podzieli∏a sfer´ cz∏owieka na Êwiadomà
– znanà, i nieznanà – nieÊwiadomà.
NieÊwiadome to niepoznane – jeÊli zaÊ zaakceptujemy fakt istnienia cia∏a eterycznego i pozosta∏ych cia∏
subtelnych, astralnych i innych, otworzy si´ przed nami szeroka rzeczywistoÊç. Gdy mamy ich ÊwiadomoÊç,
mo˝emy doÊwiadczyç ich aktywnoÊci i odbieraç sygna∏y. Cz´Êç odkryç i dzie∏ powsta∏o w czasie snu. Podczas
snu odbieramy ostrze˝enia, potrzeby, pragnienia, sny prorocze. Mo˝na odbywaç astralne w´drówki we Ênie.
Wi´kszoÊç z nas nie jest Êwiadoma nawet cia∏a fizycznego, bogactwa odczuç i dêwi´ków. Zwraca naszà uwag´,
dopiero kiedy zachoruje. Wtedy si´ nim zajmujemy, bo musimy, potem znów je ignorujemy.
By powsta∏o cia∏o fizyczne musia∏y zaistnieç cia∏a naszych rodziców, przodków i tak a˝ do zarania Êwiata.
W ciele fizycznym znajduje si´ pami´ç odczuç wszystkich tych cia∏. Poprzez bezmiar tego czasu narodzi∏a si´
ogromna wiedza i màdroÊç. A wi´c cia∏o fizyczne jest oÊrodkiem przekazu. Sny wi´c realizujà pragnienia, spe∏niajà ˝àdze ludzkiego ego. Ka˝dy niedosyt seksu to sen erotyczny. Gdy nie spe∏niamy si´ w zwiàzku, Ênimy,
˝e ktoÊ nas kocha itd. Jest to podÊwiadome odczucie.
Fizyczne cia∏o nie ma te˝ mo˝liwoÊci podró˝y w czasie ani przestrzeni. Natomiast cia∏o astralne jest siedzibà uczuç, emocji, mo˝e wp∏ywaç na organizm ludzki destrukcyjnie lub leczniczo. Mo˝e te˝ podró˝owaç w przestrzeni, odleg∏oÊç nie stanowi problemu. We Ênie cia∏o odbywa w´drówki. Nawet w medytacji odczuwamy, widzimy obrazy, które sà niezwyk∏e. Mamy wi´c do czynienia ze snem cia∏a astralnego.
Mo˝na te˝ Êniç Êwiadomie, programowaç sny. Jest jeszcze cia∏o atmiczne, uosabia ono nie cz∏owieka, ale
ide´, której s∏u˝y. Obser-wujàc sen cia∏a atmicznego, mo˝esz poznaç siebie takiego, jakim jesteÊ. Jest jeszcze
cia∏o kosmiczne i nirwaniczne, w którym istota ludzka zanika, ∏àczàc si´ z Bogiem. Obecnie ludzie wra˝liwi na
rzeczy niewyt∏umaczalne odczuwajà, jak skóra cierpnie im na plecach. Panuje przekonanie, ˝e w rzeczy nie-
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znane nie nale˝y si´ d∏ugo wpatrywaç. Czasami trzeba mieç zdolnoÊci parapsychologa, aby niektóre rzeczy zobaczyç. Sà bowiem tajemnice, niezwyk∏oÊci, momenty, nieziemskie znaki; wypatrujemy czegoÊ, co jest poza
Êwiatem realnym. I tak w jasnowidzeniu wizja jest odwrotnoÊcià obrazu wyobraêni. Najpierw pojawia si´ myÊl,
a obraz dopiero wtedy, kiedy sobie coÊ wyobra˝amy. W wizji jest odwrotnie – najpierw pojawia si´ obraz, póêniej myÊl o tym, co ten obraz przedstawia. JesteÊmy tu na ziemi w celu przejÊcia kolejnego etapu oczyszczenia,
aby wznieÊç si´ na wy˝sze poziomy. Staramy si´ odnaleêç dobro, sprawiedliwoÊç i mi∏oÊç we wszystkim.
W ten sposób ∏atwiej jest wszystko pojmowaç. Gorzej gdy mamy do czynienia z przesàdami, uprzedzeniami,
obawami. Dlatego mi´dzy nami sà dusze bezpaƒskie jak psy, nie pozwalajà si´ do siebie zbli˝yç, sà pe∏ne chciwoÊci i nienawiÊci, niezadowolone z po∏o˝enia poza w∏asnym cia∏em, domem poprzednich wcieleƒ. Te dusze
przeklinajà, kradnà, uciekajà, stajà si´ ∏upem ciemnych bytów, które je wykorzystujà. Uczà si´, jak pozostaç
na ziemi, w pobli˝u rzeczy, które kochajà – pieniàdzy, alkoholu, kobiet, na∏ogów. Wsuwajà si´ w ciemne aury
lub cia∏a nie posiadajàce Êwiat∏a i spotykajà, aby móc prze˝yç ponownie to, co kochajà.
Równie˝ ci, którzy podajà si´ za naszych przyjació∏ i nauczycieli, mówià, ˝e majà iskr´ Bo˝à, a nie posiadajà ˝adnego Êwiat∏a i dzi´ki temu padajà ofiarà z∏ych bytów. WiadomoÊci te sà ostrze˝eniem, pisze si´ o tym
w Biblii, ale za ma∏o si´ o tym mówi.
Trzeba wi´c wystrzec si´ nieraz w∏asnych zgubnych przekonaƒ, nie trzymaç si´ b∏´dnych nauk, dogmatów,
zredukowaç przyzwyczajenia i i naukowe wyjaÊnienia. Trzeba móc widzieç i wiedzieç. Do tego potrzebna jest
baza odpowiedniej duchowoÊci, czystoÊci serca i myÊli. Aby coÊ osàdziç, nale˝y mieç odpowiednie duchowe zdolnoÊci i Boskie rozeznanie. Kto ich nie ma, lepiej niech nie osàdza. PójÊcie w∏asnà drogà jest trudne, nie ka˝demu uda si´ dojÊç do koƒca. JeÊli chcesz zbadaç samego siebie i ujrzeç w∏asne b∏´dy, to ci si´ uda, naprawisz je
wtedy. Kto szuka prawdy, odnajdzie jà. ˚ycz´ ka˝demu powodzenia na drodze rozwoju duchowego!
Kto pragnie prawdziwie ukochaç Jezusa dla Niego samego, nie mo˝e si´ liczyç z opinià Êwiata!
Nie ma takiego stanowiska na ziemi ani takiego Êwi´tego zespo∏u czy zwiàzku ludzi, którzy byliby odpowiedni do rozsàdzania spraw i woli Boga.
Ca∏e Niebo spoglàda na ziemi´, ˝yjesz na ziemi w ca∏ej krasie duszy i cia∏a, unikajàc grzechu, dobrze czynisz, radosnymi z wdzi´-cznoÊci oczyma chwalisz Stwórc´, cieszysz si´ ˝yciem, niesiesz radoÊç bliênim, szcz´Êliwie wyznajesz Chrystusa, dobrze czujesz si´ w Jego Królestwie.
Najmilszy Bogu jest cz∏owiek czysty i radosny, który niesie w dusze bliênich spokój i s∏onecznà cisz´. Biedacy szperajà, szukajà, a nie wiedzà, ˝e przez zrozumienie s∏ów Jezusa odrodziliby siebie i ca∏y Êwiat; Êl´czà
cz´sto nad g∏upstwem wypowiedzianym przez g∏upca. Samotnym jest tylko ten cz∏owiek, który odrzuca i poni˝a swoich bliênich. Cz∏owiek jest zawsze ubogi w energi´ na skutek oddalenia si´ od Boga i stworzenia sobie
wyobra˝enia Boga Zemsty. Poprzez swoje dalekie myÊli sta∏ si´ ubogi.
DziÊ sami ludzie robià z siebie bogów dla przywództwa, zaszczytów, ho∏dów – Êwiecka w∏adza i koÊcielna
hierarchia. Ci dygnitarze dysponujà wielkim majàtkiem, majà uznanie i wp∏ywy. W ten sposób panujà nad
ludêmi. Kto ich czci, uzale˝nia si´ od nich i czyni z nich bogów. To jest te˝ ba∏wochwalstwo. Wtedy trafiajà cz∏owieka skutki przyczyn. Bój si´ tylko swoich ludzkich myÊli, s∏ów i sprzecznych z prawem czynów, gdy˝ to ci´
wprowadza w d∏ugie pot´pienie.
Wszelkie wierzenia, ba∏wochwalstwa, uwielbienie ludzkiego Ja przeminà, gdy˝ nie ma trwa∏oÊci, co nie jest
z Boga. Przeminà równie˝ ró˝ne religie i wyznania, które ciàgle obstajà przy wyobra˝eniu Boga Zemsty i wywodzi si´ z niego wieczne pot´pienie. Jest to prawo siewu i zbioru. Kto wierzy i ufa, ten si´ wzbogaca i dozna
szcz´Êcia. Kto wàtpi i wystawia bliêniego na prób´, nie mo˝e byç obdarowany przez Ducha, gdy˝ nie wierzy,
a sprawdza. Jego wàtpliwoÊci sà przeszkodà w pomocy i uzdrowieniu.
Wszystko jest ˝yciem z jednego prazdroju Boga. Cz∏owiek b´dzie cierpia∏ tak d∏ugo, jak d∏ugo zadaje ból bliêniemu, cz∏owiekowi, zwierz´ciu, roÊlinie. Dusze niektórych ludzi, którzy mimo duchowej wiedzy nadal stwarzajà sprzecznoÊci, napierajà do ponownych wcieleƒ na ziemi. Po Êmierci ich cia∏ nieoczyszczone przyczyny pozostajà w kronice Atmosferycznej. W kolejnej inkarnacji wywo∏ujà to, co jest w niej zakodowane i ˝yjà dalej
w szacie ziemskiej z tymi samymi sk∏onnoÊciami i ˝yczeniami. Czyny niezmazane wibrujà jeszcze szybciej,
szybciej spadajà na cz∏owieka i dusz´. W koƒcu Êwiat materialistyczny zniknie. Kiedy ziemia si´ oczyÊci i stanie si´ Êwietlista, wiele dusz nie b´dzie ju˝ mog∏o powróciç, drogi b´dà ograniczone. Cz∏owiek wi´c sam niszczy swojà duszà i swoje cia∏o, przez myÊlenie, mówienie, post´powanie, stwarzajàc w ten sposób ∏àcznoÊç
z ciemnoÊcià. Piek∏o nie jest miejscem, ale stanem duszy, która odda∏a si´ sprzecznoÊci, czyli "ksi´ciu ciemnoÊci". Kto nie zna siebie, ten nie mo˝e wstàpiç do nieba, dopiero po oczyszczeniu duszy.
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Odczuwajcie ∏àcznoÊç ze wszelkim stworzeniem, wszystkimi zwierz´tami, kamieniami, roÊlinami i chroƒcie ˝ycie, które wam jest powierzone.
Nie depczcie umyÊlnie ˝ycia, roÊlin, nie zabijajcie zwierzàt. Kto umyÊlnie depcze ˝ycie, stwarza przyczyny.
Depcze on tym samym swoje w∏asne ˝ycie i b´dzie z tego powodu cierpia∏. Ziemia si´ jednak oczyÊci w wyniku
pewnych procesów. Pow∏oka ziemi i atmosfera zostanà dalece oczyszczone przez cia∏a niebieskie i morza. Pozostanà na ziemi obszary z grubszej materii tzw. plamy ziemi, czyli skupiska negatywnej energii. Te energie
sà szczàtkami z odleg∏ych czasów, kiedy ciemnoÊç dzia∏a∏a na ziemi, to pozosta∏oÊç z rozszczepienia atomów
i resztki substancji chemicznych i wszystkiego negatywnego, co tylko cz∏owiek na ziemi uczyni∏. Warto przeczytaç ksià˝k´ na ten temat p.t. Pola Promieniowaƒ.
Energie te pozostanà przez d∏ugi czas nieaktywne, pokryte lawà. Równie˝ w nowej atmosferze pozostanà
obszary, w których zakodowane b´dà jeszcze aspekty cierpienia ludzi i zwierzàt. Pod koniec fazy Królestwa Pokoju w jego subtelniejszej materii – zanim nastàpi przeistoczenie ziemi – szatan, a wi´c si∏y demoniczne, b´dà mog∏y przy pomocy tych szczàtków energii negatywnych jeszcze raz zmierzyç si´ z ludêmi i ziemià. Jeszcze
raz Odwieczny we Mnie, w Chrystusie, da mo˝liwoÊç przeciwnikowi, aby sam siebie rozpozna∏ – zanim za∏o˝y sobie
kajdany w duchowych polach ewolucji. Demoniczne istoty b´dà walczyç do koƒca. Jedynà szansà jest samorozpoznanie i nawrócenie si´ – statnia mo˝liwoÊç. Inaczej wasza struktura czàsteczkowa duchowego cia∏a b´dzie uszkodzona.
Sà to s∏owa Jezusa do prorokini Gabrieli z Würzburga.
Je˝eli chodzi o przyrod´, prawdziwà rzeczywistoÊcià jest odwieczny Duch, wszechprzenikajàce ˝ycie, z którego wywodzà si´ substancje, ukszta∏towane istoty, istoty duchowe, duszki przyrody, zwierz´ta, roÊliny, minera∏y. Duch jest odwiecznym, wszechprzenikajàcym ˝yciem, które pulsuje w istotach duchowych, ludziach,
zwierz´tach, roÊlinach i minera∏ach, a wi´c we wszystkim. Natomiast "Duchy” to obcià˝one dusze. PowinniÊmy za ˝ycia przejawiaç màdroÊç. Prawdziwie màdrym jest tylko ten cz∏owiek, który spe∏nia prawa Bo˝e. Wielu "màdrych" i roztropnych uczyni∏o z tej ziemi ugór. B∏ogos∏awieni sà wi´c ci, którzy rozpoznajà, ˝e ich dalszy
byt mo˝e byç m´kà lub wolnoÊcià, albowiem cz∏owiek zbiera to, co zasia∏. Kto wi´c ˝yje prawdziwie, ten widzi
to, czego duchowo martwi nie widzà – s∏yszy to, czego martwi duchowo nie s∏yszà. ˚ycie p∏ynie z cz∏owieka, zwierz´cia, roÊliny, kamienia, z ca∏ej nieskoƒczonoÊci. Kto ˝yje w Bogu, jest w ca∏ej nieskoƒczonoÊci.
Wielu znawców Biblii i teologów nie mo˝e zrozumieç s∏ów Boga, starych poj´ç do objawionego s∏owa dzisiejszych czasów, dla czasu Êwietlistego. Szablonowe u˝ywanie ich dla w∏asnych interpretacji wprowadzi∏o do Biblii
du˝o ludzkich aspektów. Nie zawsze b∏´dne interpretacje by∏y Êwiadome – cz´sto wynika∏y z nieÊwiadomoÊci,
z ludzkich przekonaƒ. Stare zwroty i stare poj´cia, w których Boska prawda zosta∏a oddawana ludzkimi s∏owami, majà jednak w dzisiejszym czasie cz´sto inny sens i inne znaczenie.
Kto pragnie dostàpiç nieba, musi byç bogaty w wewn´trzne wartoÊci. Kto naby∏ dla siebie bogactwa na ziemi i widzi je jako swojà w∏asnoÊç, ten w Duchu ˝ycia jest ubogi. Kto rozwinie wewn´trzne bogactwo, temu niczego nie b´dzie brakowaç. U˝ywaj zewn´trznego majàtku, ale dla dobra ogó∏u i we w∏aÊciwy sposób, pomna˝aj go dla dobra wszystkich. A dobre dusze niech dà˝à do sprowadzenia wszystkich istot do odwiecznego PraÊwiat∏a Boga.
Niech wkroczà na drog´ doskona∏oÊci. W dzisiejszych czasach równie˝ ludzie myÊlà tak jak dawniej, kiedy
mia∏o miejsce olbrzymie zepsucie KoÊcio∏a i papiestwa w Europie. Przyk∏adem sà nauki Husa, Lutera, Heronima, których spalono lub chciano spaliç na stosie. ¸atwiej by∏o i jest powierzyç swoje zbawienie papie˝owi
i ksi´˝om, ni˝ samemu dbaç o czystoÊç serca. KiedyÊ mordowano na rozkaz papie˝a, rzucano klàtwy, prawie
wszystkie wojny mia∏y religijne t∏o. Roz∏amy w KoÊciele by∏y cz´ste, nieraz a˝ trzech papie˝y bi∏o si´ o w∏adz´.
W tym celu wystawiono na sprzeda˝ rozmaite urz´dy i b∏ogos∏awieƒstwa KoÊcio∏a. Wszyscy chwytali za
broƒ, aby zdobyç odpowiednià pozycj´. Za pieniàdze mo˝na by∏o zdobyç odpusty i oczyÊciç si´ z grzechów. DziÊ
pieniàdz równie˝ dominuje we wszystkich hierarchiach koÊcielnych. Obecnie zepsucie, grzesznoÊç i zmys∏owoÊç nie jest wcale mniejsza, wielu pogrà˝a si´ w zacofaniu duchowym i grzechu. Sà tak samo ró˝ne najbardziej absurdalne i rozpowszechnione kulty, zabobony opanowa∏y ludzkie umys∏y do tego stopnia, ˝e cz∏owiek
traci rozsàdek. Tak jak kiedyÊ panuje nauka o m´kach piekielnych, z których mo˝na si´ by∏o wykupiç w formie odpustów, uwolniç z grzechów oraz wybawiç dusze zmar∏ych przez ofiarowanie pieni´dzy na koÊció∏. DziÊ
za pieniàdze sà te same oferty, ka˝da msza musi byç op∏acona. Ale czy jest wa˝na?
Jakim prawem powstajà? Czy prawem zysku, celem zwolnienia z ∏aski Bo˝ej przedmiotu handlu?
"Niech zginà wraz z tobà pieniàdze twoje, ˝eÊ mniema∏, i˝ za pieniàdze mo˝na nabyç dar Bo˝y" (Dz. 8, 20)
Wiele b∏´dnych nauk KoÊcio∏a wydaje biedne dusze na wieczne pot´pienie. Nikt nie mo˝e si´ wywy˝szaç po-
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nad Boga. Wielu kurczowo trzyma si´ tradycji b∏´dów przesz∏oÊci, nawet kiedy Bóg zsy∏a im Êwiat∏o, nie chcà
go przyjàç. Zbyt cz´sto przywódcy religijni na ca∏ym Êwiecie, którzy sà wychwalani i czczeni, zapominajà o swej
zale˝noÊci od Boga i zaczynajà sobie ufaç, popadajà w pych´ i w rezultacie starajà si´ tylko kontrolowaç umys∏ami i sumieniami ludzi. Tymczasem wi´kszoÊç z nas chcia∏aby na tej ziemi kochaç, byç kochanym, porozumiewaç si´ z ludêmi, cieszyç si´ ˝yciem, chwaliç Boga, porzuciç troski i k∏opoty, pomagaç sobie wzajemnie, cieszyç si´ z ma∏ych rzeczy, iÊç przez ˝ycie w pogodnym nastroju i Êmiaç si´ po drodze. Pragniemy wew-n´trznego
bogactwa, pe∏ni spokoju, chcemy s∏u˝yç innym i nie wypaÊç ze stanu ∏aski dla pokus tego Êwiata. Mo˝emy byç
szcz´Êliwi, cieszyç si´ ka˝dà chwilà, mieç si∏´ i mo˝noÊç zadowolenia z siebie. MyÊli tworzà nasze oblicze, okreÊlajà ka˝dy ruch, kreujà zdrowie, g∏ównie zaÊ modlitwa, proÊba, ˝yczenie, tajemne b∏aganie. Wszystko to przybli˝a nas do milionów pragnàcych do Wiecznego Ducha. A duch ten przez miliony lat kreuje nasze formy i cia∏a. MyÊl wi´c, ˝e chcesz zawsze budowaç swój w∏asny idea∏. W ten sposób przyciàgniesz pomocne pierwiastki,
aby twój idea∏ myÊlowy zbli˝y∏ si´ do rzeczywistoÊci.
Ka˝dy cz∏owiek jest Êwiàtynià Boga, nie trzeba zatem szczególnego miejsca, aby Go czciç. Dopóty cz∏owiek
nie uzna Boga, b´dzie sprawia∏: symbole, rytua∏y, znaki, samouwielbienie, obrazy, ceremonie, koÊcio∏y i pa∏ace. Czcij Boga i sanktuarium twojego wn´trza, zachowuj czystoÊç twojej Êwiàtyni przez szlachetne myÊli i czyny. Wtedy b´dziesz w ∏àcznoÊci ze Stwórcà, który odpowie na twoje modlitwy. Bo nie wiesz dzisiaj, kogo lub co
uwielbiasz. ˚ycie wszelkich pró˝niaków na tej ziemi, naciàgaczy, oszustów i z∏odziei jest marnotrawstwem
energii ka˝dego dnia. Sà to ludzie, którzy kradnà energi´ Boga. Kto nie korzysta odpowiednio z ˝ycia, u˝ywa
go po to, aby wyzyskiwaç wspó∏braci lub zadawaç gwa∏t ludziom, zwierz´tom i roÊlinom, ten wykracza przeciw prawom ˝ycia.
Ludzie myÊlàcy o dobrobycie sà zatruci przez zach∏annoÊç i zazdroÊç, wykorzystujà ziemi´. Nap´dzajà to
egoistyczne myÊlenie, obcià˝ajàc dusz´ tym, co czynià bliêniemu. Potrzebne jest wi´c oczyszczenie i nowe czyste pokolenie. Prawo skutku i przyczyny zawsze symbolizuje bicz. Nie wolno wi´c uderzaç gwa∏tem i okrucieƒstwem. ˚ycie w Bogu jest duchowym chlebem, pokarmem dla duszy. Kto go spo˝ywa, ten równie˝ jako cz∏owiek nie b´dzie g∏odowa∏, ani cierpia∏ niedostatku. Wegetujà ci, którzy marnotrawià ˝ycie, kto zaÊ pragnie ˝yç
w Bogu, ten odcina si´ od b∏´dów tego Êwiata.
Równie˝ Jezus wyjaÊnia przez prorokini´ Gabriel´ z Würzburga, ˝e mocà Ojca móg∏ przynieÊç wielu ludziom uÊmierzenie oraz uzdrowienie i poprowadziç ich równie˝ do rozpoznania przez ˝ywe s∏owo. Jednak nie
ka˝demu cz∏owiekowi, który do Mnie przyszed∏, mog∏em pomóc i s∏u˝yç. Na wielu po∏o˝y∏em r´k´, a nie wyzdrowieli. Równie˝ nie ka˝da ciemna si∏a w cz∏owieku, do której przemówi∏em, wstàpi∏a z niego. Albowiem prawo ˝ycia g∏osi: wed∏ug Twojej wiary b´dzie ci dane! Jak równie˝: odtàd nie grzesz wi´cej! Prawo ˝ycia dalej mówi: wierz tak˝e i wtedy, kiedy na swoim ciele jeszcze nie odczuwasz tego, co dokona∏o si´ w twojej duszy.
W ciele i na ciele tylko to zadzia∏a, co cz∏owiek ze swoich b∏´dów i grzechów rozpozna, po˝a∏uje, za co poprosi o przebaczenie, co przebaczy i czego ju˝ wi´cej czyniç nie b´dzie. Kiedy cz∏owiek mówi inaczej ni˝ myÊli, jest
faryzeuszem.
Dzisiaj te˝ faryzeusze pos∏ugujà si´ tà samà bluênierczà mowà, ka˝dy w rzeczywistoÊci jest zastraszonym
cz∏owiekiem, który ciàgle musi myÊleç, aby nie rozpad∏ si´ jak domek z kart, który swoimi k∏amstwami zbudowa∏. OÊlepieni faryzeusze, przywódcy narodów i liczni zwierzchnicy koÊcielni mówià – nieÊwiadomie lub
Êwiadomie – wiele nieprawdy. Âwiadomie mówià ró˝ne rzeczy ze strachu, ˝e stracà swojà pozycj´; nieÊwiadomie – gdy˝ nie kontrolujà swoich odczuç i myÊli. Posàdzajà oni ponadto swoich wspó∏braci o mówienie nieprawdy, pot´piajà tych, którzy przemawiajà z odwiecznej prawdy.
Kto daje fa∏szywe Êwiadectwo przeciw bliêniemu swojemu, ten boi si´ odwiecznej Prawdy, którà jest Bóg.
Liczni faryzeusze w szatach kap∏aƒskich, sà przekonani o tym, ˝e sà miarodajni w sprawach wiary. Zarzucajà bliêniemu, ˝e jest szataƒski, lub "paktuje z diab∏em", poniewa˝ sami swoim ˝yciem i myÊleniem mniej lub
wi´cej s∏u˝à diab∏u. Dlatego wystrzegajcie si´ tych, którzy pot´piajà swoich bliênich i êle o nich mówià, gdy˝
oni sami sprzymierzyli si´ ze z∏em. Ka˝dy bowiem dzieƒ dany jest nam do rozpoznania.
Ujawniajcie zatem prawd´, walczcie o sprawiedliwoÊç, nie zgadzajcie si´ ze z∏em, nie dajcie sobà manipulowaç, sprawdzajcie wszystko na sobie samych. Jako autor tej ksià˝ki ˝ycz´ wam powodzenia na drodze rozwoju duchowego – aby wszystkie dusze podà˝a∏y drogà w kierunku Êwiat∏a.
Micha∏ Marciniak
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LIST DO MATKI BO˚EJ...
– I có˝ poczniesz, Matko, w tych czasach straszliwych,
w czasach nieprawoÊci, w czasach z∏a, burzliwych,
czy znajdziesz czterdziestu m´˝ów sprawiedliwych...?
– Czy b´dzie ich tylu, gdy Polska zgubiona
wo∏a twej pomocy, Praw Bo˝ych st´skniona...?
Bo ju˝ z∏oÊç Szatana jest nazbyt wezbrana
i coraz boleÊniej powi´ksza si´ rana...
– A mo˝e Twa R´ka lud wesprze, wspomo˝e,
by czas ostateczny wzbudzi∏ Mi∏osierdzie Bo˝e...?
– Bo jakà˝ nam wolnoÊç w∏adza uczyni∏a,
˝e pod obce prawo Polsk´ uwi´zi∏a...?
– ˚e kroczy∏y po niej inne, obce wojska,
za to, ˝e Ojczyzna jest S∏owiaƒskà i jest Bo˝à Polskà...?
– A ˝e ból jest nieznoÊny, bolà wszystkie rany
i jest wcià˝ dotkliwy, bo rozdrapywany...
– Ty wiesz przecie˝, Matko, co znaczy boleÊç,
gdy cz∏owiek z niemocy mo˝e bardziej ugrzàÊç...
– Jak wi´c na to patrzeç, gdy takie zewszàd boleÊci,
gdy zmys∏owoÊç ludzka wrogo ducha pieÊci...?
– Do kogo zawo∏aç, by zadaç pytanie...
czy krzyczeç, ˝e jest to duchowe powolne konanie,
jeÊli cz∏owiek nie wie, ˝e zbiera karanie...?
– A tu czarna chmura zbiera si´ i grozi
i co rusz to nowy owoc zdrady nowa zdrada rodzi,
a Szatan podst´pem b∏´dnà ludzkoÊç zwodzi...!
– Nie masz ju˝ ci radoÊci, bo ju˝ duch zbyt s∏aby,
S¸UCHA RAD SZATANA, ZNÓW GDY TEN ZSY¸A ZWADY..
– Czy s∏yszysz, jak p∏acze, Matko, Kraj Polan wybrany,
jak jest styrany i sponiewierany...?
– Czy ten p∏acz tysi´cy w imi´ praw wyroku
nie mo˝e dostàpiç Mi∏osierdzia kroku...?
– A coraz to bardziej srogi ból uwiera,
brat brata zabija, bije, poniewiera,
bo Êwiat∏oÊç od Boga ju˝ tam nie dociera...
A SZATAN, JAK MO˚E, W POZÓR LUD UBIERA...
– Jak˝e, to...? – Zapytam: przez tak d∏ugie wieki
czort mo˝e zamykaç zm´czone praw Bo˝ych powieki...?
– Dzielà nami czarci, Polsk´ rozdzierajàc,
nic serca dla siebie, dla bliênich nie majàc...!
– Wszak Ty jesteÊ Matko w przecudnej niebiaƒskiej koronie.
TyÊ Królowà Niebios, Polski ziemi i ludziom w obronie.
A lud jest Ci wierny, z Bogiem, w obyczaju,
cierpi niedostatek i stojàcy w rozstaju...!
– Czy apokalipsy czas bezprawia, bezrzàdu straszliwy,
dla Ciebie Madonno smutny, dla Polski burzliwy,

64

b´dzie czasem Twoim, ˝e znów Polska wzejdzie,
JAK WRZUCONE ZIARNO OBUMAR¸E...
CZY TEN CZAS NADEJDZIE...?
–Wszak to w Twojej myÊli, z MyÊlà Bo˝à, Matko Bo˝a by∏o,
by to, co stworzone wed∏ug praw, s∏u˝y∏o...
A tu tyle mordów przez z∏o rozpowszechnione;
– p∏aczà w ∏onach dzieci narodzin st´sknione,
które nie zostanà nigdy narodzone,
PRZEZ D¸O¡ NIEPRZYJAZNÑ ZE Z¸EM POGODZONE!
– I nie ma ratunku gdy po ludzku spojrzeç,
bo cz∏owiek w ciemnoÊci nic nie mo˝e dojrzeç...
– Lecz niejedna dusza Praw Bo˝ych st´skniona,
gdy widzi T´ Polsk´, jaka jest poraniona,
jak znosi zadane przez czarta znamiona...
p∏acze, cicho szlocha, g∏osem wraz z przyrodà, wsz´dzie,
GDY WIDZI CZ¸OWIEKA W JEGO WIELKIM B¸¢DZIE...
A tu przemijajà cierpieƒ d∏ugie wieki
i ci´˝ar wcià˝ rani zm´czone powieki...
– I nic ich nie zwalnia, lecz wcià˝ obola∏e
bolà coraz bardziej powieki nabrzmia∏e...
– Ile jeszcze, Matko, bratniej krwi nad nami,
ile jeszcze cierpieƒ,...dusz niewiernych Ci´ splami...?
I kiedy wi´c ta wolnoÊç upragniona przyjdzie,
kiedy Nowe S∏oƒce Rzeczypospolitej Êwieciç b´dzie...?
– Czy nie doÊç tyranii, Kraju zaprzedawania
CZY NIE DOÂå JU˚ MORDÓW I KRWI PROFANOWANIA...?
– I cierpia∏aÊ Polsko i cierpisz przez lata,
za d∏ug wobec Boga, gdy˝ taka krwià jest zap∏ata...
– A Twe dzieci, Polsko, Matko w Pospolitej Rzeczy
p∏aczà, wylewajàc ∏zy, inny Bogu przeczy!
– A tu tyle praw bezbo˝nych ci´˝aru, tyranii,
gdy obcy T´ Ziemi´ Polskà zlanà krwià rodzimà rani...?!
I coraz to wi´kszy ci´˝ar..., tyle ∏ez si´ roni,
a wróg coraz bardziej bije, kradnie, trwoni...!
– I tylko p∏acz wsz´dzie, bieda, g∏ód i trwoga
OD ODST¢PCY CZARTA, ODWIECZNEGO WROGA,
gdy zamiast przyjació∏ wybiera wroga...,
¸AKNÑC DOBRA ÂWIATA, PORZUCAJÑC BOGA...!
– Nie masz ci ju˝ rady na takie uk∏ady,
BO NA CO DZIE¡ WSZ¢DZIE K¸ÓTNIE, MORDY, ZWADY...!
– Nie masz ci spokoju, w cz∏owieku pokoju,
bo gdyÊ z Prawem Boga, jesteÊ w niepokoju,
˚E DOZNASZ ZA PRAWO, NIEPRAWOÂCI, ZNOJU...
– I zbyt ma∏o jest Âwiat∏a dla biednej, b∏´dnej ludzkoÊci,
LECZ W TOBIE NADZIEJA NA BRZASK, JUTRZNI¢ DO ÂWI¢TOÂCI...
Lecz widaç t´ Nadziej´, nowy brzask – to nowe Êwitanie
I NADZIEJ¢ W BOGU, W TOBIE MATKO,
˚E DOBRO I POKÓJ NASTANIE...
Twój Naród – Sp´tany
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