S∏owo wst´pu
Nadchodzi Era Wodnika
Czy wiesz, ˝e w pierwszym dziesi´cioleciu XXI wieku czekajà Êwiat niezwyk∏e wstrzàsy? Jak si´ w tym odnaleêç, co robiç, jakà drog´ wybraç?
Cia∏a materialne zacznà si´ wysubtelniaç – ju˝ wielu odczuwa na swoim ciele mrowienia, ciep∏o czy inne nieznane dotàd odczucia. Pociàga ich Êwiat Ducha i czujà powo∏anie do zaj´cia si´ sprawami wy˝szymi, by przeistoczyç panujàcy na Ziemi chaos w Królestwo Pokoju.
Wstrzàsu, który stoi przed nami, nie da si´ jednak zdefiniowaç znanymi nam ziemskim j´zykiem. Tak uwa˝a
wielu jasnowidzów, astrologów, wró˝bitów. Czy nale˝y si´ go obawiaç? Zale˝y to od nas samych, gdy˝ b´dzie to
ponadnaturalne oczyszczenie, które zapowiada∏ Bóg ju˝ kilka lat temu, stoimy bowiem na progu nowego wymiaru. Zdaniem wielu astrologów, mistyków, wró˝bitów to dziesi´ciolecie b´dzie poddane dzia∏aniom destrukcyjnych
si∏ kosmicznych, tj. niewidzialnemu KoÊcio∏owi Wspomagajàco-Pokutujàcemu, w którym to si∏y destrukcyjne i pozytywne b´dà walczy∏y o najwi´kszà wartoÊç cz∏owieka – o jego Dusz´.
W naszym materialnym Êwiecie mogà si´ zmieniç biegi pràdów morskich, ekliptyka i biegunowoÊç Ziemi. Mo˝e nastàpiç wiele przewartoÊciowaƒ, zanim nastàpià trzy dni ciemnoÊci poprzedzajàce Paruzj´ Chrystusa.
Wed∏ug wielu przepowiedni zbli˝amy si´ do jakiegoÊ okresu ewolucji. Âwiat nie zginie, ale przeistoczy si´ zarówno w materialnym, jak i duchowym wymiarze. Chiƒski kalendarz przypomina, ˝e do lutego 2003 roku trwa
jeszcze Rok drapie˝cy Tygrysa. Potem zaczyna si´ Rok Królika, który przyniesie du˝y skok w ewolucji cz∏owieka
i Ziemi. Rok 2003 b´dzie równie˝ rokiem Ksi´˝yca i Kobiety. Ksi´˝yc zaÊ jest odbiciem S∏oƒca, nie niesie Êwiat∏a,
lecz mroki. W wielu wypadkach to co uwa˝amy za dobre, mo˝e w∏aÊnie byç z∏em przynoszàcym destrukcje duchowe – na to wszystko otworzà si´ nasze oczy. Przes∏ania te majà swoje potwierdzenia w objawieniach z przesz∏oÊci. Wiele ju˝ si´ spe∏ni∏o, wiele nie spe∏ni si´, gdy˝ zale˝y to od nas samych, tj. od duchowego w∏àczenia si´
w zamian´ z∏ego na dobre, w odrzucaniu z∏ego na naszej drodze i obieraniu dobra.
Zacznà si´ wytracaç i przeminà bezpowrotnie wszelkie ba∏wochwalstwa, liczne religie i wyznania, które ciàgle
jeszcze obstajà przy wyobra˝eniu Boga zemsty i wywodzà z niego wieczne pot´pienie. Przeminie równie˝ uwielbianie ludzkiego ja, gdy˝ nie ma trwa∏oÊci to, co nie jest z Boga. Nadchodzi czas, kiedy grzeszne ˝ycie przeminie,
ludzie b´dà zasiewaç dobre ziarno w gleb´ ˝ycia. Plon b´dzie wówczas prawem ˝ycia, które oni spe∏nià – i które
ich wype∏nia. Ka˝dy cz∏owiek, rodzina, spo∏eczeƒstwo kszta∏tuje swoje ˝ycie tu – na Ziemi. Poprzez swoje post´powanie wytwarza energie, które odk∏adajà si´ w Êwiecie astralnym, duchowym i jakie si∏y wprawi on màdrze czy niemàdrze w ruch – takie muszà ku niemu, do punktu wyjÊcia powróciç jak ko∏o, które nieub∏aganie si´ zamyka.
Okres przejÊcia w nowe tysiàclecie jest czasem rozliczania, który oznacza, ˝e Êwiat nasz wyszed∏ ju˝ spod
wp∏ywu znaku “Ryb”, pod którym to wp∏ywem pozostawa∏ przez 2000 lat, a zaczà∏ wchodziç pod specjalny wp∏yw
“Wodnika”, pod którym pozostawaç b´dzie przez nadchodzàce tysiàc lat. W epoce poprzedniej panowa∏ astrologicznie nad Ziemià ˝ywio∏ wody (Ryby) i z wody dostawaliÊmy si∏´, dawa∏a ona moc i pot´g´ narodom i paƒstwom. Kraje nadmorskie rzàdzi∏y Êwiatem, bo panowanie nad oceanami stanowi∏o o pot´dze. W∏adca znaku
Ryb, planeta Neptun, oddaje teraz swe królewskie ber∏o – trójzàb w r´ce planety Uran, w∏adcy znaku Wodnika
i ˝ywio∏u powietrza.
˚ywio∏ powietrza zwiàzany jest astralogicznie ze znakami zodiakalnymi Wagi, Wodnika oraz Bliêniàt. Oznacza
na wy˝szych planach Êwiat myÊli i stref´ myÊlowà, bo myÊl zaczyna si´ ju˝ budziç przy wy˝szych uczuciach, choç
jeszcze bez pe∏nej ÊwiadomoÊci w∏asnego ja. Merkury przedstawiany by∏ w przesz∏oÊci jako lotny pos∏aniec bogów Olimpu, niosàcy rozkazy pot´g wy˝szych, promotor myÊli i post´pu. Skrzyd∏a u jego sanda∏ów sà symbolem
tego ˝ywio∏u. Kto w tej epoce opanuje powietrze (przesy∏anie energii przez ten ˝ywio∏) i nawià˝e ∏àcznoÊç z KoÊcio∏em Wspomagajàcym, ten b´dzie panowa∏ nad Ziemià, a pot´˝ne floty powietrzne bytów z kosmosu szybowaç b´dà w przestworzu, niosàc pomoc i wyzwolenie lub Êmierç i zag∏ad´ atomowà, o ile ludzkoÊç nie opami´ta
si´ na czas i nie zjednoczy si´ we wspólnym wysi∏ku budowania Nowego Âwiata, by panujàcy obecnie na Ziemi
chaos przewartoÊciowaç w Królestwo Pokoju.
Ten, kto rozpoznaje swoje w∏asne przyczyny, ten równie˝ zna ∏aƒcuchowe powiàzania przyczyn na tym Êwiecie, których skutki prowadzà do wielu ró˝norodnych chorób, cierpieƒ i utrapieƒ. Ten, kto ma wglàd w prawo siewu
i zbioru, zna równie˝ drog´ wyjÊcia z zaburzeƒ ludzkiego ja. I ten kto idzie drogà wyprowadzajàcà z cierpienia,
udr´czenia, choroby i u∏omnoÊci – b´dzie stwarza∏ coraz mniej przyczyn. Dzi´ki temu z∏y siew w glebie ˝ycia maleje, a wschodzi w niej dobry siew – ˝ycie w Chrystusie.
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Znaki op´tania w XX wieku
Narody skazane na zag∏ad´ odznaczajà si´ tym, ˝e zatracajà wszelkie prawa i uczucia religijne. W zwiàzku
z tym obni˝a si´ ich moralnoÊç, poniewa˝ duszami ludzi nie kierujà ju˝ boskie prawa.
Wiadomo, ˝e cz∏owiek sk∏ada si´ z duszy i cia∏a. Cia∏o jest mieszkaniem ducha, który z kolei dzieli si´ na z∏ego i Êwi´tego. Skoro dusze zachwaszczone sà z∏ym duchem, staje si´ jasne, kto takim cz∏owiekiem kieruje.
Powoli nast´puje zwyrodnienie mózgu i wszystkie zdolnoÊci takiego narodu koncentrujà si´ w jednym okreÊlonym kierunku – w kierunku materialnych interesów! Umys∏y ich pracujà wy∏àcznie w sferze twórczoÊci przemys∏owej, przejawiajà zadziwiajàce post´py w mechanice, chemii, handlu, stwarzajà warunki rozkosznego ˝ycia. Zaciera si´ odczuwanie pierwiastków boskich. Ustajà emanacje wywo∏ywane silnà wiarà. Nawet sztuka przyjmuje
pseudorealny zgubny kierunek. Pod pozorem rzekomej „artystycznej prawdy” muzyka staje si´ jazgotliwa, ha∏aÊliwa, chaotyczna i dzia∏ajàca w sposób szczególny na nerwy! Malarstwo i rzeêba podnosi kult brzydoty i pornografii, literatura ulega ska˝eniu, idealizujàc wyst´pki i rozluênienie obyczajów. Przez d∏ugi czas nikt nawet nie spostrzeg∏, ˝e pod kwitnàcà i wysoce „kulturalnà” zewn´trznoÊcià stopniowo dokonuje si´ moralne i fizyczne zwyrodnienie. Spo∏eczeƒstwo oddaje si´ zwierz´cym nami´tnoÊciom, nies∏ychana pycha opanowuje umys∏y, a jej dzikie
okrucieƒstwo staje si´ takà samà potrzebà, jak g∏ód i pragnienie, i czeka tylko okazji, aby si´ przejawiç w formie
niebezpiecznego szaleƒstwa.
Przed wystraszonym wzrokiem ca∏ego cywilizowanego Êwiata nagle ukazuje si´ naród, który pod zewn´trznà
b∏yszczàcà pow∏okà z˝erany jest przez ˝àdze swego poprzednio dzikiego stanu; zatraci∏ szacunek, poczucie godnoÊci, moralnoÊci, obowiàzku i mi∏osierdzia, poszanowania Boga i bliêniego.
I takie w∏aÊnie narody, które zesz∏y do poziomu pierwotnych hord, stanowià niebezpieczeƒstwo dla wszystkiego,
co je otacza. Niebezpieczeƒstwo to jest tym wi´ksze, ˝e narody te sà straszne przez swoje bogactwo, ordynarnà
dyscyplin´, przez wy˝szoÊç techniki, stan dzikoÊci i okrucieƒstwa umys∏owego.
W chwilach takich nieomylne przeznaczenie wydaje na Êwiat∏o ducha zniszczenia. OkolicznoÊci nieuchronnie wiodà do samozniszczenia. Prowadzàc wojny mimo swej przewagi technicznej, nigdy ich nie wygrywajà. Podjudzani sà
przez niebezpiecznych màcicieli powszechnego spokoju, którzy cz´sto w r´kawiczkach doprowadzajà do takiego stanu, majàc na uwadze korzyÊci materialne i bogacenie si´ na krzywdzie drugich. WÊród powszechnego strachu, wywo∏anego ich zwierz´cym okrucieƒstwem nad bliênimi, wskrzeszajàcym z g∏´bin przesz∏oÊci obrazy pierwotnych czasów,
sà ujarzmiani i karani. Niechby taki naród, który zosta∏ rozproszony po Êwiecie, zosta∏ zupe∏nie izolowany i pozostawiony samemu sobie, to wstr´t do pi´kna i wyst´pki przeciw naturze cofn´∏yby go do stanu zwierz´cego – wymordowa∏by si´ nawzajem.
W nadchodzàcej Apokalipsie zniszczone zostanà jedynie tylko te cia∏a, które sta∏y si´ niebezpieczne i szkodliwe. To samo podstawowe prawo dzia∏a tak˝e we wszystkich ni˝szych Êwiatach.
Zdarza si´ tak˝e niekiedy w ciàgu wieków, ˝e i kulturalne narody wpadajà w stan atawizmu i skutkiem tego
stajà si´ niebezpiecznymi dla swoich sàsiadów. Wówczas i do nich stosuje si´ wspomniane przez nas prawo.
Przyk∏adem niech b´dzie komunistyczna Rosja, która na pod∏o˝u martyrologii milionów istnieƒ wybudowa∏a pod
przywództwem ˝ydów ustrój bez Boga.
Podobne wypadki zdarza∏y si´ zwykle w takich czasach, kiedy cywilizacja upada∏a na skutek swego prze˝ycia
si´ lub nawet z powodu nieodpowiedniego jej rozwoju. Przyk∏adem niech b´dzie pot´ga babiloƒska, paƒstwo
egipskie, rzymskie – które poprzez kult bo˝ków, poprzez uprawianie szataƒskich praktyk stoczy∏y si´, wykorzystujàc do swych praktyk demoniczne pentagramy oraz si∏y astralne.
Wykonywanie z ca∏à rozciàg∏oÊcià Lucyferycznego Planu zniszczenia KoÊcio∏a przez Duchowieƒstwo niech
b´dzie tego przyk∏adem w KoÊciele ChrzeÊcijaƒskim. Balans energetyczny pomi´dzy Z∏em a Dobrem zosta∏ zachwiany. Z∏o wzi´∏o gór´ nad dobrem i pi´knem.

S∏uchaj ziemio! Oto Ja przywiod´ z∏e na lud, owoc myÊli ich,
˝e s∏ów moich nie s∏uchali, a zakon Mój porzucili. (Jerem 6,1)
Tylko modlitwa, egzorcyzmy, Êwi´cona woda i czyste powietrze mog∏yby oczyÊciç podobne „akwarium”, w którym wszystko: aura, Êciany i przedmioty przepe∏nione sà astralnym ka∏em, w jakim spo∏eczeƒstwo wyrasta. Si∏y
demoniczne mno˝à si´, ˝ywiàc si´ emanacjami mieszkaƒców i zara˝onym powietrzem! Przy tym fluidyczni
mieszkaƒcy dusz mogà zamieniç si´ w istoty wampiryczne, szodliwe i tak dalece niebezpieczne, ˝e niekiedy dla
ich odp´dzenia trzeba u˝ywaç ognia. Gdyby cz∏owiek mia∏ mo˝noÊç ujrzenia tych tysi´cy diab∏ów, które przyciàgane przekleƒstwami, alkoholem tworzà i bez tego g´stà pow∏ok´ na skutek jego gniewnych emanacji – wzdrygnà∏by si´ z przera˝enia. Lecz ludzie nie widzà nic i najspokojniej oddychajà zara˝onym bakcylami powietrzem,
skar˝àc si´ na nag∏e i niewyjaÊnione bóle w ciele, choroby, zawroty g∏owy i bezsennoÊç.
Niewielu zdaje sobie spraw´, ˝e istnieje nadenergia Chrystusowa, która mo˝e zlikwidowaç wszelkie z∏o astral-
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ne cià˝àce nad nad nami jako nasza karma. Tà nadenergià jest Krew i Woda Chrystusowa podana Êw. Faustynie
Kowalskiej w obrazie Jezusa Mi∏osiernego z wersetem “Jezu Ufam Tobie”. UfnoÊç jest podstawowym sk∏adnikiem
Mi∏osierdzia i z tych przekazów dowiadujemy si´, ˝e kto ze skruszonym sercem zwróci si´ w modlitwie do Zbawiciela, poprosi o oczyszczenie przez Jego Krzy˝, Krew, Wod´, ból duchowy – jego nadenergia oczyÊci wszelkie
z∏e energie znajdujàce si´ w Kronice Atmosferycznej w tym kazualnym komputerze, czyli Gwieêdzie Ca∏oÊci, która jest fenomenem ca∏ego wszechÊwiata. By∏o to podane ludzkoÊci ju˝ przez króla Dawida i zakodowane jest
w symbolice dwóch trójkàtów na fladze izraelskiej, czyli heksagramie makrokosmosu. Trójkàt z ostrzem skierowanym do góry nale˝y do KoÊcio∏a Tryumfujàcego, jako chrzeÊcijaƒska Trójca. Skupia si´ tam energia wszystkich
dobrych uczynków. Mo˝na to nazwaç “bo˝ym bankiem”. Przedstawiane jest w trójkàcie tetragonalnym jako “Oko
OpatrznoÊci Boga Ojca”. Tójkàt skierowany ostrzem w dó∏ jako odwrotnoÊç – to kronika atmosferyczna, czyli bank
astralny z∏ego post´powania. Z niego sp∏ywa materializujàca si´ energia w postaci chorób, kataklizmów, wojen
itp. To wielki magiczny kràg Yin i Yang (bia∏e i czarne) przedstawione na chiƒskim kole promieniowaƒ. Dlatego
te˝ zgodnie z prawem przyczyny i skutku – stworzone ju˝ przyczyny, a wi´c to, co jeszcze nie jest zmazane i wibruje w Kronice Atmosferycznej – w tych latach szybciej spadaç b´dzie na cz∏owieka i dusz´. Ludzie z tego powodu b´dà znosiç ci´˝ki los. Dla niejednego mo˝e to staç tzw. piek∏em. W Kronice Atmosferycznej zakodowana
jest przysz∏oÊç ludzkoÊci i Ziemi, którà wielu postrzega przez sen, jasnowidzenie czy odczucia.
Ju˝ Nostradamus, aby dojrzeç przysz∏oÊç, wchodzi∏ pod piramid´ i w ekstazie obserwowa∏, jak uk∏ada si´ energia
w ciàgach czasów przysz∏ych. Wizjonerzy, jasnowidze, prorocy przez swojà nadÊwiadomoÊç ∏àczà si´ z tym kazualnym komputerem i widzà obrazy przysz∏ych wydarzeƒ, które spe∏niajà si´ dlatego, i˝ nikt tych zdarzeƒ nie oczyszcza
przez w∏àczenie nadenergii, w którà my ludzie jesteÊmy w∏àczeni. Energie te sp∏ywajà na Ziemi´ jako materializujàce si´ elementale ˝ywio∏ów: Ziemi, Ognia, Wody, Powietrza, potocznie nazywane kataklizmami. Z∏e wizje, przysz∏e
kataklizmy, zdarzenia mo˝na przewartoÊciowaç przez heroiczne uczynki, posty, cierpienia czy modlitwy do Mi∏osierdzia. Chrystus swojà energià cierpienia niweluje te rzeczy w Kronice Atmosferycznej.
Ró˝ni wizjonerzy i mistycy dopatrujà si´ w tych latach przejÊcia z jednego Êwiata (materialnego) w Êwiat duchowy (energetyczny). Nie oznacza to, ˝e nastàpi Koniec Âwiata, lecz koniec czasów z∏a, czasów antychrysta.
W czasach tego pot´˝nego prze∏omu spadnà na ca∏à Ziemi´ epidemie, choroby i kataklizmy. Planeta nasza jako
˝ywy organizm b´dzie zrzuca∏a z siebie jarzmo z∏ych energii, b´dzie trzàÊç si´ i otwieraç, dopóki cz∏owiek chce
nad nià panowaç. W tym czasie ludzie mogà widzieç przeró˝ne znaki, które wstrzàsnà wieloma osobami – ci odwrócà si´ definytywnie od materializmu i zacznà gromadziç w Banku Bo˝ym nieprzemijajàce skarby duchowe.
Co na ten temat mówià stare i nowe przes∏ania, przepowiednie, objawienia? Czym b´dà charakteryzowa∏y si´
te lata? Co mo˝e si´ dziaç? Królowa z Saby przewidywa∏a, ˝e nadejdzie taki dzieƒ, i˝ po trzykroç s∏oƒce b´dzie
wschodzi∏o od zachodu, co wzbudzi w ludziach wielki zam´t, szok. Mo˝e byç wi´c tak, ˝e jakiÊ kawa∏ek materii
s∏onecznej, np. planetoida czy nieznana nam kometa przeleci w pobli˝u Ziemi i spowoduje interferencj´ fal. Mo˝e
ona zmieniç biegunowoÊç, a to spowoduje, ˝e nie zapali si´ Êwiat∏o naturalne, co oznacza, ˝e gro˝à dni ciemnoÊci. Zdarzenia te przewidziane sà przez astronomów. Wiadomo ju˝, ˝e pot´˝na kometa zbli˝a si´ do Ziemi i przeleci ko∏o nas w czasie, gdy planety naszego uk∏adu s∏onecznego ustawià si´ w jednà lini´. Ziemi zagra˝a nawet
wytràcenie z orbity. Nostradamus okreÊli∏, i˝ w siódmym miesiàcu 1999 roku zstàpi z nieba “pan terroru”. Potwierdzajà to przytoczone dalej przepowiednie sprzed kilkudziesi´ciu lat. Lubimy wszystko personifikowaç, a s∏owo “pan”,
nie musi oznaczaç ziemskiego cz∏owieka, mo˝e oznaczaç szatana, który og∏osi∏ si´ “panem bogiem” zepsutego materialnego Êwiata. Stàd te˝ pozdrowienia “Z Panem Bogiem”, a nie “z Bogiem Ojcem”.
W Polsce nastanie czas ludzi dobrej woli. Ju˝ ks. Klimuszko, znany jasnowidz, przepowiada∏ dla Polski s∏onecznà przysz∏oÊç, ˝e ona jedna wyjdzie ze Êwiatowych kataklizmów chroniona Wy˝szà Opiekà. Od Polski rozpocznie si´ odrodzenie duchowe narodów ziemi. Niezbyt ró˝owo przedstawia si´ przysz∏oÊç wielkich miast, USA,
Niemiec, Francji, gdy˝ wiszà nad nimi pot´˝ne chmury czarnych destrukcyjnych energii astralnych. Prawo kosmiczne jest brutalne – podobne przyciàga podobne. Dzieje sà coraz bardziej niebezpieczne i zdynamizowane.
Musimy si´ jednak okreÊliç, kto jest kim i kto kogo reprezentuje? Nadchodzi czas SprawiedliwoÊci, która jest wy˝szym przejawem Mi∏osierdzia. Jest to wi´c czas odzyskiwania ÊwiadomoÊci, to˝samoÊci – z w∏asnej i nieprzymuszonej woli. To ta wolna wola, którà odnajdzie w sobie ka˝dy cz∏owiek, mo˝e uratowaç Êwiat przed zag∏adà.
Wielu mistyków, jasnowidzów, parapsychologów uwa˝a, ˝e w tym roku dojdzie do decydujàcej walki Dobra ze
Z∏em. Sà w to wprz´˝one pot´˝ne Chóry Anio∏ów, Pot´g i Mocy. Sà to energie niewidzialne. One otaczajà Âwiat
i majà wp∏yw na naszà ÊwiadomoÊç i wol´, która w obecnej dobie sk∏ania si´ raczej do robienia z∏a ni˝ dobra.
Po oczyszczeniu w roku Boga Ojca i Kobiety, ka˝dy cz∏owiek b´dzie móg∏ nawiàzaç ∏àcznoÊç ze swojà nadÊwiadomoÊcià, tj. swojà drugà po∏owà wy˝szego “Ja”. Nareszcie objawi si´ cz∏owiek – kobieta i m´˝czyzna razem, czyli w zespoleniu to˝samoÊci, a nie z biologicznej potrzeby. W nowym tysiàcleciu wejdziemy w Êwiat∏o rozumowe, czyli w Êwiat∏o duchowe. Dla wielu ludzi, którzy potrafià wyciszyç w sobie wszystkie wewn´trzne astralne szumy, odrzuciç dezinformacje – ten okres b´dzie wspania∏y.
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Zaproszenie do radiestezji
Z odleg∏ych mroków przesz∏oÊci wy∏oni∏a si´ wiedza, która wykorzystywana by∏a przewa˝nie w praktykach majàcych dawaç cz∏owiekowi w∏adz´ nad si∏ami przyrody. Przez wielu, którzy jej nie rozumieli, traktowana by∏a jako
uprawiane czary i inne tajemnicze praktyki, w których uwypuklano istnienie tajemniczych si∏ nadprzyrodzonych.
DziÊ wiadomym jest, ˝e owa tajemnicza wiedza, napi´tnowana w przesz∏oÊci, to nauka o promieniowaniu wyst´pujàcym jako zjawisko fizyczne, dajàce si´ rejestrowaç przy pomocy naukowej aparatury pomiarowej. Do badaƒ radiestezyjnych w∏àcza si´ na Êwiecie coraz wi´cej ludzi, którzy, poznajàc Êwiat ducha, rozwijajà w sobie
zdolnoÊci radiestezyjne, tj. odczytywanie przy pomocy wahad∏a lub ró˝d˝ki odpowiedzi przesy∏anych nam z otaczajàcego nas Êwiata nadprzyrodzonego. Co mówià na ten temat odkrycia naukowców mechaniki kwantowej?
Dziedzina ta bada czàsteczk´ jako fizycznà struktur´ i czàsteczk´ jako fal´. Okazuje si´, ˝e poza granicami
elementarnych czàsteczek: protonów, neutronów, pozytronów – nie istnieje ju˝ Êwiat materialny, lecz istniejà ich
funkcje falowe. “Ca∏y WszechÊwiat” sk∏ada si´ z pewnych substancji, nie sà to materialne substancje, lecz wy˝sze, astralne i duchowe, majàce w fizyce form´ fali. Fale te sà ÊciÊle zorganizowane, bardziej ni˝ Êwiat materialny. Te funkcje falowe okreÊlajà ca∏à struktur´ i budujà ca∏y Êwiat fizyczny. Funkcj´ falowà posiada cz∏owiek, kamieƒ, moleku∏a itp. W∏aÊnie funkcja falowa rzàdzi Êwiatem. Oznacza to, ˝e materialny Êwiat – to nie ˝ywy Êwiat –
jest on rzàdzony przez funkcje falowe.Te wy˝sze inteligencje dzielà si´ na dodatnie i ujemne. Faktycznie Êwiat
rzàdzony jest przez Boga, który dopuszcza dzia∏anie ujemnych si∏. Wylicza si´ to z matematycznà dok∏adnoÊcià –
istnieje d∏ugoÊç promieniowania fali, cz´stotliwoÊç fali, faza fali itp. Fala dzi´ki swej elastycznoÊci mo˝e przyjmowaç dziesiàtki milionów form. Dlatego p∏ynàca fala ma zdolnoÊç posiadania ca∏ej wszechÊwiatowej informacji,
czego nie mogà posiadaç materialne cia∏a. Badania fizyki kwantowej potwierdzajà, ˝e gdy fizyk czy doÊwiadczony radiesteta eksperymentuje swymi przyrzàdami, mo˝e on daç pewne zadanie funkcji falowej, tj. poprosiç, ˝eby
funkcja wyda∏a mu czàsteczk´. W ten sposób by∏a odkryta czàstka neutronu, antyneutronu oraz robiony by∏ szereg eksperymentów z jàdrami atomowymi. Dowiedziono z matematycznà dok∏adnoÊcià istnienie twórczych si∏
wszechwÊwiata, od których zale˝ny jest ca∏y Êwiat materialny. Jest to ostatnie odkrycie kwantowej mechaniki, którà uwa˝a si´ za nauk´.
Nauka podesz∏a do progu, za którym odkry∏a zupe∏nie inny Êwiat. Faktycznie nauka dosz∏a do kresu i zakoƒczy∏a swojà prac´. Obecnie sprawa nale˝y do religii, teologii, nauk radiestezyjnych, czyli promieniowania astralnego. To ju˝ nie jest rzecz nauki. Nauka opisuje tylko Êwiat materialny i Êwiat mechaniczny – to znaczy nauka podesz∏a i odkry∏a Êwiat teologiczny – Êwiat ducha. A teraz sprawa nale˝y przede wszystkim do nauk teologicznych,
które powinny wyodr´bniaç dzia∏anie minusowych si∏ duchowych w Êwiecie i je likwidowaç.
Z nauk teologicznych znana jest ideologia KoÊcio∏a Katolickiego oparta na filozofii Tomasza z Akwinu. Gdy
koƒczy si´ ta wiedza, zaczyna si´ Joga hinduska, która opisana jest w sanskrycie. Ponad tà wiedzà istnieje wiedza kabalistyczna – jest to wiedza o twórczoÊci Êwiata przekazywana przez Boga królowi Salomonowi. Wy˝ej od
tej wiedzy istnieje wiedza ma∏o jeszcze poznana – o Krzy˝u Energetycznym. Jest On najdoskonalszym ostrzem
sp∏ywu energi wy˝szych od kosmicznych. Oznacza to, ˝e w strukturze poznania dowolnego paƒstwa, dowolnego
narodu, 80% powinno byç podporzàdkowane naukom teologicznym,13-15% – naukom filozoficznym i humanistycznym, a empirycznym naukom mo˝e byç poÊwi´cony jakiÊ ma∏y procent. Je˝eli taka struktura b´dzie zachowana – Êwiat zostanie utrzymany. Obecnie prawie wszystko jest rzàdzone przez si∏y minusowe, zmierzajàce do
destrukcji, co mo˝na zaobserwowaç w naszym ˝yciu.
Zastanówmy si´, dlaczego obecnie trwa walka o rozbrojenie. Sprawa polega na tym, ˝e ze wzoru E=mc2 wyp∏ywa jeden wa˝ny fakt: oto nagromadzono ogromnà iloÊç g∏owic z uranem 235. Okaza∏o si´, ˝e je˝eli przez 50
lat wspomniany uran 235 przele˝akuje z zawartoÊcià 20% uranu w balaÊcie – to zaczyna on samoistnie rozpadaç
si´ na pluton. ZawartoÊci tego plutonu wystarczy, a˝eby krytyczna masa, bardzo maleƒka, rz´du 1% nagromadzonego jàdrowego arsena∏u, samoistnie zacz´∏a eksplodowaç w podziemnych sk∏adach, mo˝e dojÊç do apokalipsy atomowej. Âwiat nie zna jeszcze tej brutalnej prawdy. Nale˝y jednak zastanowiç si´, i to rozsàdnie, co z nim
zrobiç? Czy wyrzucaç w przestrzeƒ uk∏adu s∏onecznego, czy a˝ w przestrzeƒ mi´dzyplanetarnà?
Gdyby prowadzono matematyczne wyliczenia, równoleg∏e do rozwijajàcej si´ jàdrowej fizyki (to jest kwantowej mechaniki), nie dopuszczonoby do tego. Przewidzianoby zawczasu tworzenie si´ plutonu. Trzeba zaznaczyç,
˝e pluton tworzy si´ w g∏owicach jàdrowych. Minie jeszcze kilka lat i zacznie on samoistnie wybuchaç, a nagromadzone sà dziesiàtki tysi´cy ton. Kuli ziemskej grozi rozerwanie na kawa∏eczki. Samozniszczenie to wyprodukowa∏ cz∏owiek pod wp∏ywem minusowych si∏ (matryc).
Âwiat fizyczny to pó∏prawda. Utrzymujà go w ryzach, jak wspomnieliÊmy, funkcje falowe z przewagà tych
ujemnych. Jak stwierdzajà naukowcy, sà one notowane w lewej stronie oscylografu. Oznacza to, ˝e istnieje Êwiat
i antyÊwiat, który nie przynosi pierwiastka ˝ycia, a mo˝e on tylko zniszczyç Êwiat fizyczny. Aby poznawaç Êwiat
duchów jasnych, musimy wy∏àczyç z niego minusowe si∏y astralne, które dà˝à do jego zniszczenia. Gdyby cz∏owiek mia∏ mo˝noÊç ujrzenia tych tysi´cy diab∏ów, które przyciàgane przekleƒstwami, tworzà i bez tego – g´stà po-
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w∏ok´ na skutek jego gniewnych emanacji – wzdrygnà∏by si´ z przera˝enia. Lecz ludzie nie widzà nic i najspokojniej oddychajà powietrzem zara˝onym bakcylami, ˝alàc si´ na nag∏e i niewyjaÊnione bóle w ciele, choroby, zawroty g∏owy i bezsennoÊç.
Sà dwie drogi prowadzàce do do doskona∏oÊci duszy, ducha i cia∏a oraz do doskona∏oÊci umys∏u, bowiem
Chrystus powiedzia∏: Bàdêcie doskonali, jak doskona∏ym jest wasz Ojciec Niebieski.
ÂwiàtobliwoÊç prowadzi do idealnej moralnoÊci – przez wychowywanie i ciàg∏e doskonalenie uczuç i instynktów rozwija ona serce, daje skupienie w modlitwie, umacnia samozaparcie i pog∏´bia poÊwi´cenie dla dobra bliêniego. JednoczeÊnie jest to poznawanie wszelkich zakamarków duszy, cierpiàcej fizycznie i moralnie, ∏àcznie
z zupe∏nym samowyrzeczeniem si´. Jest to wychowanie duszy i jednoczeÊnie poznawanie wielkoÊci Bo˝ej w najwy˝szym Jego Stworzeniu. Droga adepta radiestety – jest to wi´c droga nauki: wychowywanie rozumu, poznawanie zasad i praw natury rzàdzàcych kosmicznymi si∏ami.

Medycyna a Hipokrates (Primum non nocere)
Choroba – to najcz´stsza forma objawiania si´ przeznaczenia. Zachowanie zdrowia nastr´cza coraz wi´cej
trudnoÊci zarówno poszczególnym osobom, jak i ca∏ym spo∏eczeƒstwom.
Pod wzgl´dem technicznym rozwój medycyny jest osza∏amiajàcy. Ale – paradoksalnie – im wi´kszy rozwój
medycyny – tym wi´cej chorych i tym dro˝sze leczenie.
Wspó∏czesna medycyna naukowa zatrzyma∏a si´ w czasach Hipokratesa (400 rok przed Chrystusem). Wtedy
kap∏ani uzdrawiali chorych Êwi´tym Êpiewem i z zachowaniem przy tym rytua∏u. Wtedy ju˝ powstawa∏y zak∏ady
lecznicze, wtedy te˝ powsta∏a zasada Primum non nocere – “po pierwsze nie szkodziç”. Z tym problemem medycyna ma wiele problemów i dzisiaj. Podobnie jak wtedy, kandydatów na lekarzy kwalifikuje si´ z naboru, a nie
wrodzonych predyspozycji. Medycyna ta od czasów Hipokratesa nie posun´∏a si´ w swoim rozwoju prawie wcale,
jeÊli przeciwstawimy post´p, jaki si´ dokona∏ na przestrzeni wieków w niektórych jej dzia∏ach, zastojowi w innych.
Przed Hipokratesem uzdrawianie nale˝a∏o do kap∏anów, a wi´c by∏o sprawà religii. Choroba by∏a uwa˝ana za wyraz z∏oÊci bogów i leczona przez kap∏ana "budujàcego most" (∏ac. pontifex – budowniczy mostu) poprzez nak∏anianie chorego do pokuty i pojednanie go w ten sposób z bóstwem. Z punktu widzenia medycyny kap∏aƒskiej choroba zawsze zwiàzana jest z winà, a uzdrawianie to akt pokuty, pojednania i nawrócenia.
Odwrócenie si´ Hipokratesa od tej tradycji jest jednoczeÊnie odwróceniem si´ od "bycia chorym" i zwróceniem
si´ w stron´ "choroby". Tak wi´c medycyna do dziÊ zajmuje si´ diagnozowaniem i terapià "choroby", pomija zaÊ
istot´ problemu, czyli "bycie chorym". Cz∏owiek “jest chory”, a nie "ma chorob´". Jednak w∏aÊnie ten chory cz∏owiek nie przez medycyn´ jest leczony, leczeniu podlega jego choroba, jej objawy. Sukcesy medycyny ograniczajà si´ wi´c do chorób, nie dotykajà natomiast i nie odnoszà si´ do problemu "bycia chorym". W ten sposób, dzi´ki jednostkowemu traktowaniu chorób, mamy dziÊ wiedz´ na temat poszczególnych grup objawów (epidemii, chorób zakaênych itd.), z drugiej jednak strony nie dostrzegamy w ogóle, ˝e nie zmieni∏o si´ w ˝adnej mierze samo
"bycie chorym". Hans Bluher, który jak nikt inny potrafi∏ naÊwietliç te wzajemne uwarunkowania od strony filozoficznej, pisze w swoim Traktacie o sztuce leczenia:
Choroby to towary, którymi obarczono ludzkoÊç; iloÊç chorób istniejàca na Êwiecie zawsze pozostaje ta
sama; w ka˝dym razie jakiekolwiek zmiany w tym zakresie w ˝adnym stopniu nie sà uzale˝nione od interwencji cz∏owieka. Gdy lekarz uzdrawia chorego, nie oznacza to, ˝e usuwa ze Êwiata choçby cz´Êç choroby
– podobnie jak spalanie nie niszczy materii – a oznacza, ˝e lekarz zabiera temu cz∏owiekowi jego indywidualny udzia∏ w chorobie i obarcza nim kogoÊ innego, nawet tego nie podejrzewajàc.
Tematem naszym jest przeznaczenie cz∏owieka, musimy zatem zajàç si´ równie˝ problemem "bycia chorym",
tym "towarem, którym obarczono ludzkoÊç". W tym kontekÊcie objawy interesujà nas w mniejszym stopniu. Takie
podejÊcie do tematu sprawia, ˝e konieczne jest powiàzanie medycyny z filozofià i religià, nawet je˝eli medycyna
l´kliwie unika tego zestawienia. Zrozumia∏e jest wi´c, ˝e nasze wnioski w kwestii leczenia chorób oka˝à si´ zupe∏nie rozbie˝ne.
Aby jednak uniknàç nieporozumieƒ, nale˝y na wst´pie podkreÊliç, ˝e nie chodzi nam o atakowanie kogoÊ lub
czegoÊ czy te˝ osàdzanie czyjegoÊ dzia∏ania. Ca∏kowicie niepodwa˝alny pozostaje fakt, ˝e wspó∏czesna medycyna w wielu przypadkach niesie niezb´dnà pomoc, którà ka˝dy w krytycznej sytuacji z wdzi´cznoÊcià przyjmuje.
P∏aszczyznà naszych rozwa˝aƒ nie jest pomoc, ale "bycie chorym" i uzdrawianie. Terapia medyczna ma swoje
uzasadnienie i stanowi b∏ogos∏awieƒstwo w momencie interwencji, nie ma jednak nic wspólnego z uzdrawianiem.
Uzdrawianie bowiem to zawsze uÊwi´canie, odbywa si´ ono w wymiarze nieznanym wspó∏czesnej medycynie.
ObjaÊnienia poj´ç i zwiàzków nie nale˝y traktowaç jako krytyki, ale jako prób´ wykazania, gdzie dzia∏ania podejmowane sà nieÊwiadomie. NieÊwiadomoÊç to nieodzowny zwiastun ÊwiadomoÊci.
Wszystko ma swoje uzasadnienie we w∏aÊciwym czasie – ale czas tak˝e odbiera to uzasadnienie. Pomy∏ka to
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brak wiedzy, poznania – dlatego ka˝da pomy∏ka oczekuje transmutacji, poniewa˝ wszystek o∏ów zostanie kiedyÊ
przemieniony w z∏oto. Tak jak zima marzy o lecie, a noc przygotowuje nadejÊcie dnia, tak ka˝da pomy∏ka nosi
w sobie ukrytà prawd´ – a naszym zadaniem jest uwolnienie zalà˝ka tej Êwiat∏oÊci.
Jednym s∏owem dziedzina choroby, badania przyczyn, uzdrawiania – jest to wiedza o ÊwiadomoÊci ewolucji
wszechÊwiata i cz∏owieka, poznanie wielkoÊci Stwórcy w Jego Laboratorium.
Reasumujàc powy˝sze, powtórzyç trzeba, ˝e nauka przemawia do rozumu cz∏owieka, zaÊ religia, czyli dziedzina Êwi´toÊci – przemawia do serca i kszta∏tuje dusz´. My wszyscy posiadamy umys∏, serce i dusz´, chocia˝
wprawdzie pierwszy bywa najcz´Êciej zaçmiony; oczywiÊcie ludzi dobrego serca jest bez porównania wi´cej ni˝
Êwiat∏ych umys∏ów. Wi´kszoÊç, mo˝na powiedzieç, kieruje si´ tylko prostymi zmys∏ami, a ma∏ej garstce zaledwie
dost´pne bywa rozwini´cie poj´ç teologicznych i po∏àczenie tych praw z ewolucjà wszechÊwiata. Z tego te˝ wynika, ˝e religia jest niezb´dna tak dla ludzi inteligentnych, nie mogàcych zupe∏nie oddzieliç siebie od cia∏a, jak równie˝ i dla masy, dla której wy˝yny abstrakcyjnych poj´ç sà niedost´pne. Tak wi´c nauka magiczna, za jakà uwa˝aç nale˝y radiestezj´ – ze wzgl´du na to, ˝e posiadanie jej jest niebezpieczne i zdolne z∏amaç s∏abe natury – nie
mo˝e byç dost´pna dla t∏umu i pozostaje dziedzictwem wy∏àcznie ludzi silnych umys∏em i duchem. Poniewa˝ dla
osiàgni´cia doskona∏oÊci duch ludzki musi posiadaç obie ga∏´zie wiedzy w jednakowym stosunku – wi´c sprawiedliwy i b∏ogos∏awiony przechodzi nast´pnie do poznania wiedzy, a uczony znów do niezb´dnego wyrzeczenia si´,
do mi∏oÊci do Boga i ludzi.
Uwa˝am tak˝e za konieczne dodaç, i˝ temu, kto sta∏ si´ adeptem w tej dziedzinie, nie b´dàc sprawiedliwym,
grozi daleko wi´ksze niebezpieczeƒstwo za∏amania si´ na drodze i nadu˝ycia swojej wiedzy, poniewa˝ w g∏´bi jego duszy wcià˝ jeszcze czajà si´ ziemskie nami´tnoÊci u˝ywania tej wiedzy dla zaspokojenia swoich potrzeb materialnych. Do poznawania tego przeogromnego Êwiata astralnego, duchowego i energetycznego, którego nie widzimy, a który nas otacza i cz´sto bez naszej ÊwiadomoÊci rzàdzi nami. Oddajemy t´ publikacj´ jako g∏´bsze wtajemniczenie w dziedziny ˝ycia, które wielu uwa˝a∏o dotychczas jako niedost´pnà dla ogó∏u magi´. Ka˝dy cz∏owiek, posiadajàcy dobrà wol´, mo˝e poznaç prawd´, zdobyç wy˝szà wiedz´, drogà pracy i wytrwa∏oÊci. Im wy˝ej
wzniesiecie si´, tym lepiej b´dziecie poznawali mechanizmy praw, które powodujà, ˝e wiara, modlitwa i stosowanie dobra, a wi´c uczucia, wytwarzajàce czyste i goràce pràdy, sà niezb´dne, jako przeciwwaga z∏a i stanowià
prawo równowagi, na którym opiera si´ istnienie Êwiata.
Zbigniew Koz∏owski

Czy posiadamy zdolnoÊci radiestezyjno-ró˝d˝karskie?
Jest to pytanie najwa˝niejsze, na które znajdujemy odpowiedê w PiÊmie Âwi´tym w s∏owach Chrystusa: Bàdêcie doskonali, jak Bóg Ojciec doskona∏ym jest. Ka˝dy cz∏owiek stworzony jest na obraz i podobieƒstwo samego
Boga, wi´c posiada zdolnoÊci nie tylko radiestezyjne, ró˝d˝karskie, lecz i inne np. takie jak: jasnowidzenie, ∏àcznoÊç charyzmatycznà ze Êwiatem Ducha, biolokacj´, moc i si∏´ leczenia siebie i innych. W∏aÊciwoÊci te posiadamy jako wrodzone, u wielu sà one utajone i nie ka˝dy zdaje sobie spraw´, ˝e takowe posiada, lecz ka˝dy mo˝e je
w sobie rozwinàç.
Niniejsza publikacja ma na celu odkrycie w sobie i rozwini´cie zdolnoÊci radiestezyjnych i ró˝d˝karskich oraz
ukierunkowanie ich ku rozwini´ciu w sobie daru leczenia bioenergià. Nie zawsze w naszym otoczeniu znajduje
si´ doÊwiadczony radiesteta, który mo˝e zach´ciç nas do praktykowania wahad∏em czy ró˝d˝kà. Lecz ka˝dy sam
mo˝e po krótkim treningu, sprawdziç swoje predyspozycje i pracowaç nad rozwini´ciem ich. Do tego samosprawdzenia naszych mo˝liwoÊci radiestezyjnych b´dzie potrzebne nam wahad∏o jako czu∏y ∏àcznik ze Êwiatem Ducha.
Wahad∏o jest przyrzàdem, który pozwala nam odczytaç przesy∏anie fal ze Êwiatów wy˝szych, astralnego i duchowego. Najprostszym wahad∏em mo˝e byç jakikolwiek przedmiot pochodzenia naturalnego. Doskona∏e jest wahad∏o magnetyczne wykonane na wzorcu promieniowania Ziemi, opatrzone trzema bateriami (pierÊcieniami)
z krzy˝em na wierzchu. Przez Krzy˝ nie w∏àcza si´ z∏o (duchy demoniczne). Schemat doskona∏ego wahad∏a na
promieniu Ziemi podamy w dalszej cz´Êci tej publikacji. Na poczàtek mo˝e to byç szklana, drewniana lub zrobiona
z chleba kulka, kasztan, ˝o∏àdê. Do takiego wahad∏a przymocowujemy kawa∏ek cienkiego bawe∏nianego sznurka,
d∏ugoÊci oko∏o 30 cm. Na koƒcu robimy w´ze∏ek, aby sznurek nie wysunà∏ si´ nam z r´ki przy szukaniu d∏ugoÊci
linii promieniowania. D∏ugoÊci linii promieniowania szuka si´ mi´dzy dwoma palcami lewej r´ki (+) i (–), kciukiem
i palcem wskazujàcym.
Sposoby nawiàzania ∏àcznoÊci ze Êwiatem Ducha
Chwytamy sznurek tu˝ przy sercu wahad∏a, wypuszczajàc rozbujane lekko wahad∏o z palców i obserwujemy,
kiedy b´dzie ono przechodzi∏o w oscylacj´ kolistà. Pe∏ne ko∏a mi´dzy dwoma palcami oznaczajà naszà fal´
w Êwiecie Ducha tzn. mamy ∏àcznoÊç z naszym dobrym opiekunem (Anio∏em Stró˝em).
Lewà d∏oƒ k∏adziemy na splocie s∏onecznym, tj. w okolicach p´pka, gdy˝ tam w∏aÊnie umieszczony jest jeden
z naszych wa˝niejszych czakramów energetycznych. Wyciszamy si´ wewn´trznie i staramy si´ uwolniç od niepo-
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trzebnych myÊli, koncentrujàc tylko na wahadle i myÊli, przez którà chcemy nawiàzaç ∏àcznoÊç ze swojà nadÊwiadomoÊcià tzn. swoim duchowym jasnym opiekunem.
Najlepiej te rzeczy robiç nad krzy˝em lub obrazkiem Jezusa Mi∏osiernego. Promieniujàca Krew i Woda z Serca Chrystusa jest nadenergià samoistnie oczyszczajàcà wszelkie z∏e emanacje. Poprzez s∏owa: Niech ˝yje Jezus
Chrystus, Pochwalona niech b´dzie Matka Bo˝a, Duch Âwi´ty, Bóg Ojciec w Trójcy Jedyny! powinna nastàpiç
oscylacja wahad∏a w prawo (ko∏a zgodnie ze wskazówkami zegara), jesteÊmy pewni, ˝e mamy ∏àczoÊç z Dobrem.
Drugim wa˝nym pytaniem jest: Czy posiadamy w∏asnoÊci radiestezyjne?
Po kilku chwilach wolno zwisajàce lub lekko rozbujane wahad∏o zaczyna powoli robiç ruchy koliste lub elipsowate w prawo, zgodnie ze wskazówkami zegara. Taki kolisy ruch oznacza „Tak” lub „Plus”. U niektórych ruchy
nastàpià dopiero po pewnej chwili, najpierw bardzo wolno wahad∏o zatacza∏o b´dzie ma∏e ko∏a lub elips´ w prawo. U tych, którzy majà bardziej rozwini´te predyspozycje, ruch wahad∏a b´dzie zdecydowny, a ko∏a wi´ksze.
Najwa˝niejszà rzeczà przy çwiczeniu wahad∏em jest to, aby si´ “wyzerowaç” umys∏owo, byç jak dzieci´, które nic
nie wie i nic nie sugeruje. Taka poza jest wa˝na, gdy˝ chroni nas przed z∏udnà prawdà.
Podam tu przyk∏ad: Nawiàzujàc ∏àcznoÊç z duchowym opiekunem pewnej osoby, poprosi∏em jà, aby przygotowa∏a sobie w umyÊle kilka pytaƒ odnoÊnie swojej przesz∏oÊci, swoich przyjació∏, zdarzeƒ w ˝yciu. Trzymajàc jà za
r´k´ (dla lepszej ∏àcznoÊci), poprosi∏em, aby zada∏a w myÊli pytanie pierwsze. Ruch wahad∏a nad obrazem Jezusa wskazywa∏ “tak”, du˝e ko∏a w prawo. Przy koncentracji i zadawaniu w myÊli nast´pnego pytania, wahad∏o odpowiedzia∏o elipsà w prawo, a wi´c: troch´ “tak”. Skomentowa∏em, ˝e jest to pó∏prawda. Przy zadaniu trzeciego
pytania ruchy wahad∏a by∏y wzd∏u˝ne, a wi´c: “nie”. Po podzi´kowaniu za ∏àcznoÊç, spyta∏em, czy si´ zgadza.
Kobieta odpowiedzia∏a, ˝e na dwa pytania odpowiedê by∏a zgodna, odpowiedê na trzecie pytanie nie zgadza∏a
si´. Zapyta∏em, jakie to by∏o pytanie? Czy zmienia∏am szko∏´ podstawowà – odpowiedzia∏a. Odpowiedê by∏a
“nie”, a ona twierdzi∏a, ˝e szko∏´ zmienia∏a!
Zaczà∏em g∏´biej badaç spraw´ i okaza∏o si´, ˝e zmieni∏a budynek szkolny, a zakres nauczania szko∏y podstawowej si´ nie zmieni∏. Âwiat duchów jasnych jest szalenie delikatny i subtelny, i nad podziw inteligentny, tak ˝e
czasami wymuszamy pytanie, na które w krótkim s∏owie “tak” lub “nie” nie mo˝na daç jasnej odpowiedzi i my t∏umaczymy sobie, ˝e zostaliÊmy zwiedzeni. Poprzez lekkie uderzenie serca wahad∏a (nieparzystà iloÊç razy), najlepiej w przedmiot drewniany lub pochodzenia naturalnego, zbijamy nagromadzony wokó∏ niego odd (stare promieniowanie). Powinno si´ to robiç przed ka˝dym nowym çwiczeniem, je˝eli wahad∏o nie jest magnetyczne. Teraz lewà
d∏oƒ wyciàgamy przed siebie wierzchem do góry i rozwieramy wszystkie palce.
Serce wahad∏a ustawiamy nad jednym z palców, zadajàc mentalne pytanie: Jaki ∏adunek posiadamy w tym palcu, dodatni czy ujemny? Zaobserwujemy, ˝e nasze wahad∏o nad du˝ym palcem robi ruchy wzd∏u˝ne, nad nast´pnym koliste, i znowu wzd∏u˝ne i koliste.
Oznacza to, ˝e posiadamy w sobie ∏adunki plusowe i minusowe, i ˝e p∏ynà w nas jakieÊ ukryte pràdy, o których
nie zdawaliÊmy sobie sprawy. Poleca∏bym tu troch´ poçwiczyç nad przedmiotami. Je˝eli weêmiemy np. jab∏ko,
znajdziemy d∏ugoÊç linii promieniowania poprzez wypuszczenie sznurka wahad∏a nad jab∏kiem, do chwili a˝ zacznie zataczaç pe∏ne ko∏a w lewo. Odwracamy jab∏ko ogonkiem do góry i zapytamy, jaki jest tu ∏adunek? Odpowiedê powinna byç “ruchy wzd∏u˝ne” (–) (nie). Nad szypu∏kà, gdzie kiedyÊ by∏ kwiat, b´dzie oscylacja “tak”: ko∏a
w prawo. Ka˝da rzecz materialna w naszym Êwiecie jest funkcjà falowà i wysy∏a swoje okreÊlone promieniowanie.
Znalezienie d∏ugoÊci linii promieniowania nad wszystkim, co badamy, jest bardzo wa˝ne. W przypadku jab∏ka
schodzimy do promieniowaƒ w Êwiecie roÊlin, w przypadku badania kamienia, wchodzimy w Êwiat minera∏ów.
W dalszych badaniach b´dzie to bardzo wa˝ne i mo˝e si´ przydaç.
Podam przyk∏ad: B´dàc z wizytà u pewnej Pani w Chicago, zobaczy∏em w jej mieszkaniu przeÊliczne kamienie
otoczaki o ró˝nokolorowych ˝y∏kach. Potrzebne mi by∏y takie do odpromienników. Spyta∏em, skàd je ma. Odpowiedzia∏a, ˝e by∏a na wycieczce nad brzegiem jeziora Huron, w jedynym miejscu gdzie takie kamienie si´ znajdowa∏y. Poda∏a mi miejsce, w przybli˝eniu ok. 80 km linii brzegowej. Pojecha∏em specjalnie nad to jezioro i zaczà∏em iÊç brzegiem wzd∏u˝, próbujàc znaleêç te pi´kne otoczaki. Schodzi∏em oko∏o 20 km, poÊwi´cajàc prawie ca∏y
dzieƒ. Wpad∏o mi do g∏owy, ˝eby znaleêç d∏ugoÊç linii promieniowania kamienia, pobraç w lewo odd (promieniowanie), przenios∏em wahad∏o nad map´ – w odleg∏oÊci 30 km zacz´∏o si´ kr´ciç w prawo. Pojecha∏em i dok∏adnie
w to miejsce trafi∏em. Nieraz jeszcze próbowa∏em takie otoczaki znaleêç w innych miejscach, niestety by∏y tylko
na odcinku kilku kilometrów na d∏ugoÊci kilkusetkilometrowej pla˝y.
Prowadzàc dalsze çwiczenia, sznurek wahad∏a ∏apiemy tu˝ przy jego sercu i prowadzimy wahad∏o nad rozwartymi palcami lewej r´ki, pomi´dzy palcem wskazujàcym a kciukiem. Wahad∏o wykonywa∏o b´dzie ruchy wolne,
ruchy wzd∏u˝ne pomi´dzy tymi rozwartymi palcami.
Powoli wysuwamy z palców sznurek, wypuszczajàc go spomi´dzy palców, wyd∏u˝ajàc odleg∏oÊç od serca wahad∏a, szukamy d∏ugoÊci naszej linii promieniowania. Gdy wahad∏o zacznie zataczaç ruchy najpierw elipsowate,
a po chwili koliste, znaczy to, ˝e znaleêliÊmy swojà d∏ugoÊç promieniowania, na której to powinniÊmy pracowaç,
badajàc siebie i swoje predyspozycje czy mo˝liwoÊci oraz badajàc leki czy zio∏a ze wzgl´du na ich przydatnoÊç
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lub szkodliwoÊç. Z d∏ugoÊcià linii promieniowania jest jak z telefonem – dzwoniàc pod niew∏aÊciwy numer, nie
otrzymamy potrzebnej informacji.
Podobne doÊwiadczenie robimy, gdy sprawdzamy innà osob´. U m´˝czyzny testujemy prawà jego d∏oƒ, u kobiety – lewà. Chcàc nawiàzaç ∏àcznoÊç z opiekunem innej osoby, rozpoczynamy diagnozowanie nad stronà wierzchnià
d∏oni. OczywiÊcie pomi´dzy palcami (du˝ym i wskazujàcym) szukamy d∏ugoÊç linii promieniowania i trzymajàc na tej
d∏ugoÊci wahad∏o przyst´pujemy do pracy w testowaniu czy dobieraniu leków, zió∏ lub innych prac.

Âwiat Energetyczny
Musimy zdaç sobie spraw´, ˝e poprzez wahad∏o wkraczamy w Âwiat Energetyczny, Âwiat Ducha, który dzieli
si´ na dobro i z∏o. Istniejà trzy Êwiaty energii.
Âwiat! Kiedy cz∏owiek u˝ywa tego s∏owa, wymawia go cz´sto bezmyÊlnie, nie tworzàc obrazu, który by odzwierciedla∏, jaki w∏aÊciwie jest ten Êwiat, o którym mówi.
Wielu, starajàc si´ wyobraziç sobie pod tym poj´ciem coÊ konkretnego, widzi wszak˝e w Duchu niezliczone
cia∏a niebieskie o ró˝nych w∏aÊciwoÊciach i rozmiarach, uporzàdkowane w uk∏ady s∏oneczne, jak w´drujà przez
wszechÊwiat po swoich trajektoriach. Wiedzàc, ˝e mo˝na odkrywaç nieustannie nowe obiekty w miar´ doskonalenia przyrzàdów s∏u˝àcych do ich obserwacji, przeci´tnego cz∏owieka w koƒcu zadowala wyraz “nieskoƒczonoÊç”, w wyniku czego powstaje w nim mylàce i fa∏szywe wyobra˝enie.
Âwiat materialny – w religii jest jest to KoÊció∏ Pielgrzymujàcy – wszystko, co mo˝emy widzieç, dotknàç,
wszystko to, co jest zbite swoim stopniem zag´szczenia. Jest to tylko zbiór poszczególnych atomów uformowanych w pewnien kszta∏t, posiadajàcy swoje miejsce w przestrzeni.
Stworzenie materialne jest ju˝ od swego poczàtku zwiàzane z niezmiennymi prawami tworzenia i rozk∏adu, albowiem to, co nazywamy Prawami Natury, jest twórczà wolà Boga, która swym dzia∏aniem nieustannie Êwiaty
tworzy i rozk∏ada. Owa twórcza wola jest jednolita w ca∏ym stworzeniu, do którego nale˝y Êwiat subtelnomaterialny i g´stomaterialny, jako jedna monolityczna ca∏oÊç.
Wszystko to na siebie promieniuje, odzia∏uje i jest przekaênikiem w ∏àcznoÊci z materià drobnosubtelnà i g´stomaterialnà.
Âwiat astralny – w religii jest jest to KoÊció∏ Wspomagajàcy i Pokutujàcy, a wi´c oddzia∏ywanie na nas bytów
tak dobrych, jak i z∏ych – ze Êwiata przez nas niewidzialnego.
Gdy g∏´biej si´ zastanowimy nad s∏owami Chrystusa do ∏otra na krzy˝u: Zaprawd´, powiadam tobie, jeszcze
dziÊ b´dziesz ze Mnà w raju, to dochodzimy do wniosku, ˝e raj to jeszcze nie Niebo. W raju zosta∏ pope∏niony
grzech wyp∏ywajàcy ze z∏a. W Kr´gach Niebiaƒskich ju˝ z∏a nie ma.
Trzeba tu wi´cej rozeznania, aby przez ∏àcznik, jakim jest wahad∏o, nie wejÊç w KoÊció∏ Pokutujàcy, który sk∏ada si´ z pot´˝ej iloÊci p∏aszczyzn oczyszczania dusz, które opuÊci∏y ziemskie cia∏a i sà w procesie oczyszczania lub
pokutowania jako demony, aby przejÊç w dalszy proces ewolucji ku doskona∏oÊci.
One to dzia∏ajà pod nadzorem z∏ego ducha, gdy˝ wszystko ma swojà biegunowoÊç. Sà od∏àczone od czystych
emanacji Bo˝ej Mi∏oÊci i pracujà dla z∏a, aby w∏àczyç adepta do swego królestwa albo aby ten sta∏ si´ narz´dziem
wykonywania ich woli, czyli woli szatana, w budowaniu królestwa ciemnoÊci.
I tu wielu radiestetów, bioenergoterapeutów, egzorcystów jest pod dzia∏aniem tych bytów, gdy˝ pozornie
uzdrawiajà swojà bioenergià innych, nie majàc rozeznania, jakie energie puszczane sà przez nich w ruch. Tak
czarnà, jak i bia∏à energià mo˝na uzdrawiaç. Znajdujemy na to odpowiedê ju˝ w Starym Testamencie. Moj˝esz,
prowadzàc ˚ydów do Ziemi Obiecanej, zwróci∏ si´ do Pana Boga z proÊbà, by lud jego nie chorowa∏. W tym miejscu podszywa si´ pan tego Êwiata, ksià˝´ ciemnoÊci i poleca zrobiç Moj˝eszowi w´˝a miedzianego, wywy˝szyç
go na kiju, skàd b´dzie rozchodzi∏a si´ energia uzdrawiajàca. Z przekazów wiemy, ˝e mia∏y miejsce uzdrowienia.
Wà˝ jest zawsze symbolem szatana. Miedê z kolei jest dobrym przewodnikiem energetycznym. Modlitwa kierowana do Pana Boga, jest si∏à nap´dowà, pod którego podszywa si´ szatan. By∏y takie uzdrowienia. Jak˝e wielki jest spryt szatana, który poprzez to objawienie stworzy∏ zap´tlony krzy˝, który krà˝y jako krzy˝ egipski – wisiorek, b´dàcy antenà w ∏àcznoÊci ze z∏em.
Dla porównania podajemy promieniowanie kszta∏tu w´˝a i krzy˝a zap´tlonego, który pobiera tylko energi´
astralnà z p∏aszczyzn oczyszczania, a nie ma przejÊcia w Êwiat duchów jasnych, niebiaƒskich. Nad jednym i drugim symbolem wahad∏o b´dzie kr´ci∏o si´ energià wiru w lewo. Natomiast na Krzy˝u z ramionami do góry, na którym prawdziwie umar∏ Chrystus, jak podajà mistycy i stygmatycy – wahad∏o kr´ci si´ pe∏nymi ko∏ami w prawo
– wi´c promieniowanie jest prawid∏owe.

10

Prosimy o trening wahad∏em, w jakim kierunku b´dzie oscylacja nad poszczególnymi zdj´ciami.
Trudne to do wyt∏umaczenia, ale na swój ludzki sposób rozumowania wyobraêmy sobie, ˝e w Êwiecie energii
Pan Bóg jest energià uniwersalnà, gdzie jest Z∏o i Dobro, podobnie jak pràd elektryczny, jest energià uniwersalnà,
gdzie jest plus i minus. Pod∏àczajàc pod napi´cie piecyk, mamy ciep∏o. Pod∏àczajàc lodówk´, mamy zimno. W tej
uniwersalnej energii jest tak˝e i szatan. Szatan i jego poplecznicy to zbuntowani Anio∏owie stworzeni przez Boga.
Skoro ta Uniwersalna energia Pana Boga obejmuje Êwiat materialny i Êwiat astralny, wi´c musi obejmowaç tak˝e
i szatana, gdy˝ on jest tylko stworzeniem zbuntowanym przeciw Bogu, a stworzenie nie mo˝e byç poza Stwórcà
– jest wi´c w Nim, a wi´c w∏àczone w Âwiat Ducha. Dla lepszego zrozumienia zróbmy sobie krótki podzia∏:
Pan Bóg dzieli si´ na:
Lewica
Prawica
Ojciec k∏amstwa i nienawiÊci
Ojciec Dobra i Mi∏oÊci
Antychryst
Jezus Chrystus
Z∏y duch
Duch Âwi´ty
Wszetecznica (czarna madonna)
Matka Boska (jasnogórska)
Âwiat duchów ciemnych
Âwiat duchów jasnoÊci
Tak mo˝emy ciàgnàç a˝ do swojej polaryzacji, polaryzacji kamienia i atomów, z których sk∏ada si´ ca∏a materia. Musimy jednak mieç rozeznanie, ˝e cia∏o cz∏owieka jest mieszkaniem duszy. Dusza jest subtelnomaterialna,
a wi´c astralna. Dusza jest mieszkaniem ducha, który dzieli si´ na dobro i z∏o. JeÊli cz∏owiek zachwaÊci swojà dusz´ z∏ym duchem – wlewajà si´ demony i takim cz∏owiekiem kierujà. Nie zdaje on sobie z tego sprawy i wszekie
zjawiska paranormalne, uzdrowienia przypisuje sobie, a w rzeczywistoÊci jesteÊmy tylko narz´dziami w otaczajàcym nas Êwiecie duchów jasnych i ciemnych.
Âwiat duchowy – w religii jest jest to KoÊció∏ Tryumfujàcy, gdzie nie ma ju˝ ˝adnego z∏a. Dzieli si´ na Kr´gi Anio∏ów,
Archanio∏ów, Ksi´stw, Mocy, Pot´g, Panowaƒ, Tronów, Cherubinów, Serafinów, Geniuszy, Duchów ˚ywio∏ów, 24 Starców, Âwiata Baranka, Kr´gu Tronowego Trójcy PrzenajÊwi´tszej oraz nadenergii “WINA”.
ÂwiadomoÊç, podÊwiadomoÊç, nadÊwiadomoÊç
Terminem “stopieƒ ÊwiadomoÊci” okreÊlamy naszà wiedz´ nabytà, inteligencj´ i wszystko to, co wykszta∏ci∏o
nasz poziom umys∏owy i duchowy. Jeden stopieƒ ÊwiadomoÊci sk∏ada si´ z 12 faz. Stopni ÊwiadomoÊci jest dwanaÊcie. Wielu zastanawia si´ nad tà numerologià. Bierze si´ ona z prastarej wiedzy Króla Salomona „Kaba∏y”
(Uk∏ady sefirotyczne), która to przekazywana by∏a od Boga i mia∏a na celu poznanie okultystyczne w Êwiecie rzeczy stworzonych, a nie wyjaÊnionych jeszcze przez nauk´.
Cyfra dwanaÊcie oznacza doskona∏oÊç. W Starym Testamencie cyfrà doskona∏à by∏o siedem, co oznacza∏o
siedem Kr´gów Niebiaƒskich. Chrystus podczas swej Duchowej M´ki w Ogrodzie Oliwnym przed ukrzy˝owaniem, podniós∏ te kr´gi z siedmiu do dwunastu, co ma odbicie w dwunastu aposto∏ach, dwunastu miesiàcach
w roku, dwunastu znakach zodiakalnych, dwunastogodzinnym czasie dni i nocy.
Analizujàc te zagadnienia, zaczynamy wkraczaç powoli w poznanie okultystyczne Êwiata i jego coraz wy˝szych form oraz praw na przestrzeni jego ewolucji. Nale˝y tu wyjaÊniç, ˝e pod s∏owem “okultyzm” kryje si´ poznanie rzeczy stworzonych, lecz nie wyjaÊnionych przez nauk´.
„Ezoteryzm” natomiast traktuje o tajemnej stronie religii. èle si´ dzieje, ˝e pod termin okultyzm podciàgane sà
nies∏usznie wszelkiego rodzaju praktyki czarnej magii, wró˝by, jak i wszelkiego rodzaju wywo∏ywanie duchów.
Pragniemy nadmieniç, ˝e rzeczy te nie majà miejsca w naszych wydaniach. Gdy bardziej zapoznamy si´ z wiedzà radiestezyjnà oraz teleradiestezyjnà, badajàc zdj´cia ludzi, których odbicie stwarza mentalny obraz w naszej
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jaêni, stwierdzimy, ˝e ludzie niedorozwini´ci, psychopaci i dzieci sà w pierwszym stopniu ÊwiadomoÊci. Cz∏owiek
o niskim intelekcie jest w ÊwiadomoÊci drugiej. Ogó∏, który ma trzeêwe spojrzenie na Êwiat, jest w ÊwiadomoÊci
trzeciej i poziomach wy˝szych. Ludzie uzdolnieni z wy˝szà wiedzà, celem w ˝yciu i szerszym pojmowaniem Êwiata sà w ÊwiadomoÊci szóstego i siódmego stopnia.
Stopnie ÊwiadomoÊci rosnà wcià˝ z nabywaniem wiedzy oraz uduchawianiem duszy – d∏ugoÊç naszej linii promieniowania wyd∏u˝a si´, co ma odbicie w d∏ugoÊci sznurka na wahadle, pomi´dzy palcami a jego sercem. Gdy
koƒczy si´ jego d∏ugoÊç, tzn. jesteÊmy w dwunastej fazie jakiegoÊ stopnia ÊwiadomoÊci, przechodzimy do pierwszej fazy nast´pnego stopnia ÊwiadomoÊci. ÂwiadomoÊç tak˝e dzieli si´ na plusowà i minusowà. Plusowà okreÊla zawartoÊç koloru bia∏ego w aurze cz∏owieka, jego uduchowienie, to znaczy jakim duchem jest on kierowany.
Skoro istnieje duch dobry, Bo˝y, Êwi´ty – istnieje tak˝e duch z∏y. Skoro istnieje Êwi´tych obcowanie, istnieje tak˝e
obcowanie si∏ przeciwnych.
Cz∏owiek sk∏ada si´ z duszy i cia∏a, wiadomym jest, ˝e cia∏o jest mieszkaniem duszy.
Dusza z kolei jest mieszkaniem ducha, który z kolei dzieli si´ na Z∏ego Ducha
oraz Ducha Dobrego, czyli Âwi´tego.
Stopnie Doskona∏oÊci Duchowej, rozpoczynajà si´ od momentu, kiedy cz∏owiek uzyskuje wi´cej ni˝ 50% aury
bia∏ej, kiedy w duszy cz∏owieka zajmuje miejsce Duch Âwi´ty, to znaczy przeciàgnie si´ na stron´ dobra. Cz∏owiek taki segreguje ju˝ swoje myÊli, odrzuca te pochodzàce od z∏a (nie rozwija ich). Nie ma ˝adnych negatywnych
myÊli w stosunku do bliênich, nawet wrogów, gdy˝ wie, ˝e ludzie tacy si´ jeszcze nie narodzili i znajdujà si´ pod
wp∏ywem z∏ych emanacji. Rozwija myÊli, które pochodzà od jego Duchowych Jasnych Opiekunów, tak˝e od Anio∏a Stró˝a. Odbiera pierwszà ∏àcznoÊç ze Âwiatem Niebiaƒskim. Pragniemy tu zaznaczyç bardzo wa˝nà rzecz,
z której nie ka˝dy zdaje sobie spraw´, a o której to nie mo˝emy zapominaç w ˝adnej chwili naszego ˝ycia, we
wszystkich naszych poczynaniach:
Cz∏owiek w dzisiejszym stopniu rozwoju nie wytwarza jeszcze swoich myÊli.
Nie ma myÊli, która powsta∏aby sama z siebie w mózgu cz∏owieka, gdy˝ jest on tylko odbiornikiem fal przesy∏anych nam z zaÊwiatów nadprzyrodzonych: astralnego i wy˝szego duchowego. Ka˝da wi´c myÊl powsta∏a
w umyÊle, nie jest w∏asnà myÊlà. Nie zdajàc sobie sprawy, cz∏owiek nachyla si´ zawsze, by s∏uchaç podszeptów
Êwiata duchowego, którym ulegnie albo nie, a który otacza nas ze wszech stron. Wszelkie pragnienia, myÊli, pomys∏y, w jakimkolwiek kierunku idàca twórczoÊç, wszystko co cz∏owiek zwykle uwa˝a∏ za „swoje”, jest mu tylko
podsuni´te przez otaczajàcy go ze wszech stron Âwiat Ducha, który dzieli si´ na Dobry Niebiaƒski i ten Astralny,
w którym panuje przewa˝nie z∏o.
Majàc na uwadze te niezwykle wa˝ne rzeczy wiemy ju˝, ˝e wahad∏o s∏u˝y jako czu∏y ∏àcznik z naszym duchowym opiekunem czy naszym Anio∏em Stró˝em. Im wy˝sza ÊwiadomoÊç, tym do wy˝szego kr´gu Âwiata Duchowego jesteÊmy pod∏àczeni i mamy doskonalszego opiekuna, który zaczyna nas powoli wprowadzaç w Êwiat subtelnoduchowy, co mo˝emy nazwaç wy˝szà ÊwiadomoÊcià, czyli NadÊwiadomoÊcià. Im wy˝sza doskona∏oÊç tj. uduchowienie dusz, tym do wy˝szego chóru anielskiego jesteÊmy pod∏àczeni i mamy z wy˝szego kr´gu nieba swego duchowego opiekuna i wsparcie w naszych praktykach.
Skoro poprzez wahad∏o dostajemy odpowiedê „Tak” lub „Nie” nie wiemy, kto jà nam daje – czy nasz dobry
opiekun, czy z∏y. Aby wyeliminowaç ten z∏y wp∏yw, powinniÊmy cz´sto sprawdzaç t´ ∏àcznoÊç poprzez zakl´cie,
którego u˝ywa∏o wielu Êwi´tych, gdy nie byli pewni, jakie si∏y w∏àcza∏y si´ do ich ˝ycia. Doskonale robi∏ to stygmatyk w∏oski, Ojciec Pio. Gdy przychodzi∏a myÊl, której nie by∏ pewny, czy pochodzi od dobra czy od z∏a – wypowiada∏ zakl´cie Niech ˝yje czy Niech b´dzie pochwalony Jezus Chrystus, którego ˝aden z∏y duch nie móg∏ potwierdziç, gdy˝ z∏o przeciwne jest Chrystusowi. Oddala∏ nast´pnie t´ myÊl i je˝eli powtórnie go nawiedza∏a, to pewnym
by∏, ˝e pochodzi od dobra i rozwija∏ jà, kontemplujàc, ws∏uchujàc si´, co te˝ Êwiat ducha dobrego przekazuje.
Obserwujàc uwa˝nie ko∏yszàce si´ wahad∏o, prosimy o ∏àcznoÊç ze swoim duchowym opiekunem, wymawiajàc to apostolskie pozdrowienie – je˝eli wahad∏o ko∏ysze si´ wzd∏u˝nie, znaczy, ˝e nie mamy ∏àcznoÊci lub mamy
∏àcznoÊç ze z∏em. Brak ∏àcznoÊci z naszym jasnym opiekunem spowodowany mo˝e byç naszym niesprecyzowanym lub niejasnym pytaniem, na które wy˝sza inteligencja nie jest w stanie odpowiedzieç, gdy˝ zanim wypowiemy t´ myÊl, przesy∏ajàc jà w astral, ju˝ nasi opiekunowie jà znajà. Nie mo˝emy zapomnieç, ˝e pytanie nasze, które mamy zadaç, jest ju˝ wytworzone w naszej ÊwiadomoÊci jako istniejàcy myÊlokszta∏t i dla Êwiata ducha jest
wiadomym. Lecz cz´sto myÊl takà podsuwa nam z∏o. Je˝eli jesteÊmy pod∏àczeni do dobra, odpowiedê b´dzie
twierdzàca. Z∏o jako bardziej agresywne przewa˝nie stara si´ pod∏àczyç pierwsze i doradzaç nam po swojemu,
wyprowadzajàc nas cz´sto (przez dawanie b∏´dnych odpowiedzi) na manowce. Z∏o ma na celu zdobycie najwy˝szej wartoÊci cz∏owieka – DUSZY LUDZKIEJ, którà chce pozyskaç dla swojego Êwiata, pod swój wp∏yw. A wi´c
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gdy w∏àczy∏o si´ z∏o, nale˝y zbiç wahad∏o i ponownie prosiç z ca∏à stanowczoÊcià o ∏àcznoÊç ze swoim duchowym opiekunem. Gdy z∏o zg∏osi si´ powtórnie, mo˝na je przegoniç w sposób inteligentny, s∏owami jakie wypowiada∏ Êw. Benedykt: Z∏y duch niechaj nie ma nade mnà w∏adzy lub Z∏y duchu, ustàp, prosz´, twych rad ja nie znosz´, chcesz mnie w z∏o wprowadziç, spróbuj sam trucizny za˝yç. Je˝eli zg∏osi si´ nasz „Jasny Opiekun”, nale˝y
Go pozdrowiç oraz przez Niego pozdrowiç Hierarchi´ Niebiaƒskà i zadawaç pytania dalej.
Nigdy nie nale˝y zadawaç pytaƒ w formie – czy mog´?, gdy˝ Dobro szanuje naszà wolnà wol´ i zawsze odpowiedê b´dzie twierdzàca. Nie powinniÊmy nigdy pytaç o swojà przysz∏oÊç czy przysz∏oÊç innych, gdy˝ kowalem
jej ka˝dy bywa sam. Je˝eli czynisz dobro, dobro wraca do ciebie, a twój wewn´trzny spokój, aprobata ˝ycia w naturalny sposób promieniuje na otoczenie. Je˝eli czynisz z∏o, wraca ono do ciebie jak bumerang, cz´sto w innej,
lecz zawsze negatywnej postaci. Pytanie powinno byç zadawane w formie – Czy powinienem zrobiç to lub tamto?
W tym wypadku nasz opiekun s∏u˝y nam za doradc´ i podsuwa nam lepszà alternatyw´, gdy˝ my nie mamy doskona∏ego rozeznania, czy nasz wybór jest w∏aÊciwy w tej czy innej sprawie. S∏owa w modlitwie doskona∏ej, której
nauczy∏ nas Chrystus: … i nie wódê nas na pokuszenie, oznaczajà w∏aÊnie – Daj nam, Ojcze, najlepszà alternatyw´ wyboru we wszystkich naszych myÊlach i naszych poczynaniach. Dostajemy t´ alternatyw´ poprzez Jego
Anio∏ów czy naszych Duchowych Opiekunów, którzy weszli ju˝ do któregoÊ kr´gu nieba i stamtàd roztaczajà nad
nami opiek´. Od tej chwili zaczynamy wkraczaç na drog´ poznania otaczajàcego nas Êwiata nadprzyrodzonego.
Zaczynamy poznawaç Êwiat tak materialny, jak i duchowy. Âwiat jest tak zaprogramowany, ˝e mamy plus i minus, dobro i z∏o, sól i cukier, materi´ i antymateri´.
Wykonajmy par´ prostych przyk∏adów na podr´cznych przedmiotach. Weêmy np. bateryjk´ elektrycznà, wahad∏ujàc nad jej jednym koƒcem´, dostajemy odpowiedê wahad∏a poprzez ruchy koliste, na drugi jej koniec wahad∏o odpowiada ruchami wzd∏u˝nymi, a wi´c jest plus i minus. To samo gdy weêmiemy nó˝, o∏ówek, jab∏ko czy bateryjk´. Aby sprawdziç, czy otrzymujemy odpowiedzi prawid∏owe, zawijamy naszà bateryjk´ w papier i wahad∏ujemy nad jednym z jej koƒców poprzez opakowanie. Tym sposobem sprawdzamy siebie i poznajemy konwencj´ ruchów, czy nasze wahad∏o reaguje na plus pozytywnie, zataczajàc ko∏a, czy negatywnie, co z kolei zale˝y od polaryzacji naszego cia∏a.
W nast´pnym zeszycie:
Co to jest polaryzacja?
Oscylacja ruchu wahad∏a
Wybór wahad∏a na promieniowaniu (energii) Ziemi
Pos∏ugiwanie si´ wahad∏ami magnetyczno-leczniczymi
Promieniowanie – Aura, Gwiazda Ca∏oÊci
Oczyszczanie cia∏a astralnego, likwidowanie chorób
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