
,ŻYCIE  W ZDROWIU,

,AKT  DO  SUMIENIA,



-ZDROWIE a ŻYCIE lub
,,NIEŚMIERTELNOŚĆ,,

-AKT   DO   SUMIENIA-



-RACHUNEK  WŁASNEGO  SUMIENIA-

-AKT DO SUMIENIA SWOJEGO-

,, PRZED  BOGIEM  STWÓRCĄ ,
-CZY  TEN  WIZERUNEK  NA  ZDJĘCIU  MOŻE  BYĆ  TWOIM  MOIM  INNYCH  SUMIENIEM  ? ? -

RACHUNEK  SUMIENIA PRZD SAMYM SOBĄ

,,WSTĘP DO ZROZUMIENIA,,



-SKORO TO CZYTASZ TO OZNACZA TO ŻE-

Żyjąc doszedłeś do kresu swej drogi ,lub że
wszystko inne Cię zawiodło i Ty stanęłeś nad
krawędzią przepaśći swojego losu lub życia

więc ja proponuję Ci Akt do Twojego Sumienia
I zrób ,,TO,, tak jak ,,ja,, to opisuje po prostu

poczytaj .pomyśl .przanalizuj i zrób ,,TO,,.

-Wiara to nie jest Kośćiół i Nie Religia lecz



Wiarą jest  ,,Prawda- niezmanipulowana przez
jakieś - dogmaty nakazy zakazy i akty strachu
-oraz różnego rodzaju rekwizyty ,obrzędy i ich
demonstrację ,a wszystko ma na Celu Ciebie.

,,Wiarą jest Bóg i prawa Boskiego Dekalogu
-tak jak pień wyrwanego z korzeniami drzewa
i ten pień jako jedyny jest i trwa tak jak ,,Akt

Wiary,, -więc wyobrażmy sobie że trzymamy w
dłoniach -ten nasz ,,PIEŃ DRZEWA,, jako nasz
,,AKT CZYSTEJ WIARY,,a z jednej strony mamy
,konary ,gałęzie -tak jak -religie i kośćioły ,a po

przeciwnej jego stronie tego naszego - pnia
drzewa mamy ale pieniek i od niego korzenie
-tak jak mamy ,psełdo religie i w nich mamy

nasze -dylematy ,sekty ,czarne kośćioły ,i



czarne msze a w nich ,to inne i ichne tam są
manipulacje dla równowagi-z jednej strony

są gałęzie i czyste białe energie ,a po drugiej
stronie korzenie i świat czarnego podziemnia

, oczywiśćie dla równowagi jak dzień i noc lub



jak dwa brzegi nad przepaśćią gdzie kładką
lub pomostem łączącym dwa brzegi jest pień

naszej Wiary -nie iluzji i nie naszego -omamu .

-Tak więc stoisz jako Ty ale nad tą przepaścią ,i
nic Ci nie przychodzi do Twojej Głowy bo mózg
Twój jest jak z Waty a Umysł Pusty- lecz Rozum
Chłonny i pragnie czegoś dla Ciebie ,Jeszcze w

Tu i Na tej Ziemi więc ja Ci wskazuję drogę -jak
pomost lub jako belkę Krzyża -Więc podejmnij
tą Drogę ,ale tak cołkiem Serio i Tak Inaczej i



Zrób to Dobrze i Tak bardzo ,,Wyjątkowo,,-.

„SPOWIEDŹ   PRZED
OBLICZEM  BOGA  I  TOBĄ ,,
DLA TYCH WSZYSTKICH OSÓB CO SĄ CHORZY
I LEŻĄCY ORAZ DLA TYCH OSOBISTOŚĆI - CO
TYLKO IM I - DLA  NICH  JEST WIADOME , CO

JAKO ONI W TU NA ZIEMI ŻYJĄC TO -UCZYNILI

I  NIE  CHCĄ  ŻEBY  KTOKOLWIEK INNY OBCY



NIEZNAJOMY I INNY  BRAŁ  W  TYM ICH AKCIE UDZIAŁU
TYLKO SĄ ONI  SAMI  - PRZED  SAMYMI  SOBĄ  I  BÓG

WSZECHWIECZNY  W  WIECZNOŚĆI  WIECZNY

''SYN BOŻY JEZUS CHRYSTUS''-chusta z Bisioru.

-Bisior jest to pewnego rodzaju tkanina wyrabiana od
paru tyśięcy lat na ziemi i cały czas w jednym jedynym

miejscu na Ziemi ,na pewnej wysepce na morzu



Śródziemnym ,i ta tkanina ma przedziwne właśćiwośći a
mianowicie ostatnio przebadana najnowszymi

-Zdjęcie Hustki z Wizerunkiem Twarzy Syna Bożego-

technikami znowu zadziwiła świat nauki ,a mianowicie
ta tkanina jest ognio odporna i niepalna ,próby

przeprowadzone  z użyciem palnika i temperatury 800°C
pokazały że ta tkanina się nie zapaliła lecz tylko nastapił
jej lekki skurcz między jej włóknami ,nićmi a są to także
niezwykle nici bo pochodzą od pewnego rodzaju małża

który żyjąc tylko w morzu środziemnym chroni się przed
śilnymi prądami wodnymi zeby go nie porwały w ten

sposób że wydziela on specyficznego rodzaju nitki -macki



na końcach których ma podczepiki-macki i za pomocą
tych niteczek podczepia się do podłoża chroniąc się -

przed śilnymi prądami wodnymi ,a te jego nitki
mackowe,które są lżejsze i bardziej cieńsze od jedwabiu

mają jeszcze jedną także ciekawą właściwość a

mianowicie nie przyjmują żadnej farby ,barwnika nie
można zmienić ich koloru ,i właśnie z takich niteczek jest



wyrabiany ,,biśior,, i Ten Zaprezentowany Wizerunek na
Hustce z Bisiori powstał z odbicia Twarzy Syna Bożego po
jego Złożeniu do groty ,i tak trwa na tej huśćie z bisioru
jako ,,Cud dla Ludzkośći ,,-jest ta hustka oprawiona w

specjalnej oprawie ,i przed czterystu laty jak pękło szkło
od oprawy to Ten Wizerunek Twarzy Syna Bożego Znikł i
tak znowu po ponad 400 latach się sam na nowo znowu

pojawił ,i trwa on dalej i można go obejrzeć we Włoszech.

-Z listu do Rzymian :1:19\1

Gniew Boży objawia się z nieba przeciwko wszystkim
przejawom bezbożnośći i niesprawiedliwośći tych ludzi

,którzy przez swą nieprawość ,tłumią prawdę.Ukrywając
ją dla swoich niecnych postępków i czynów ,czyniąc z

prawdy sekret niedostępny dla tych drugich częzsto,od
nich zalerznych osób gnębiąc ich i manipulując nimi.

Zatem usiądźcie Sobie Sami będąc ,lub stojąc w spokoju
,przed dużym lustrem i patrząc w nie, i skupcie własną

uwagę nad samymi sobą i wpatrując się w to własne



wasze odbite, oblicze wasz ślad tak jak pozostawił go dla
nas ludzi na chustce z bisioru ,,SYN BOŻY,, po dokanym
jego akcie odejścia z Ziemi i patrząc w wasze odbicie ...

twarzy zróbcie przed samymi sobą i Bogiem ,i z własnymi

aspektami moralnymi ,rachunek własnego sumienia ,ale



tak tylko dla siebie samych ,i przed Bogiem , i dla Nikogo

Więcej ,tylko Wy -TY -sami i On -Bóg Stwórca Absolutu-

.BO NIE JEST WAM ANI NIKOMU INNEMU POTRZEBNY
KTOŚ TRZECI - CZYLI  SPOWIEDNIK I JEGO REKWIZYT

KONFESJONAŁ , A DLA CZEGO MA KTOŚ TRZECI BYĆ I



UCZESTNICZYĆ MIĘDZY TOBĄ  A  ,,BOGIEM,,  I TO TEN

TRZECI MA DECYDOWAĆ ZA  -BOGA-  I CIEBIE , OCENIAĆ

CIE I OSĄDZAĆ - SKORO = BÓG ŚPI W MINERALACH ,
ODDYCHA W ROŚLINACH , A MIESZKA W CZŁOWIEKU =



TO GDY GO JAKO ,,BOGA,, -ODNAJDZIESZ W SAMYM
SOBIE W KAŻDEJ TWEJ KOMÓRCE , TO TEN TRZECI JAKO
TWÓJ -POŚREDNIK SPOWIEDNIK- A  I ZA  RAZEM  TWÓJ

POWIERNIK  NIE  JEST  CI  WCALE  POTRZEBNY !!!! .

Skupieni patrzcie we własne odbicie wizerunku w lustrze



-Zalecenie dla Wszystkich Osób czytających ten opis-

Trzeba niniejszą ,broszurkę przed przystąpieniem -do
Celebry RACHUNKU -Aktu Sumienia ,przeczytać dwa razy

-żeby zrozumieć i pojąć opisane zalecenia z których

można skożystać jako podpowiedzi do prawidłowego



wykonania rytu ,,aktu własnego sumienia,,- ale przed

,,Obliczem Boga,, i podczas czytania ,ale tak Godnie -nie

jak się czyta taką -poranną gazetę, lecz tak - jak by to- co



teraz ,, Czytasz Dawało Ci NOWĄ I DRUGĄ SZANSĘ NA TO
TWOJE W TU Życie - jeszcze ostatni raz ,, Tu na Ziemi ,,

I podczas tego twojego czytania wybierzcie który kolwiek

tu zaprezentowany Wizerunek Boży -szczególnie dla tych
,Osób które takiego To - ,,Wsparcia Potrzebują,,-bo tu
przypomnę wszystkim że cząstka Boga -jest w każdej i



każdym z Nas -Bo Bóg Śpi w minerałach ,Oddycha w
Roślinach a Mieszka w Człowieku -każdym z Nas ,a ci z
Was co potrzebują Takiego Wsparcia lub Rekwizytu to

niech Sami Sobie wybiorą ,,TEN,, -jeden Jedyny z tych tu
Prezentowanych wizerunków ,BOŻYCH i Ten Przez Was

Samych Wybrany Wizerunek Boży-musicie go sobie sami
wydrukować , dla Was Samych ,lub go zaznaczyć i zlecić
innej osobie żeby go dla was wydrukowała -lub pójść na

kserokopie i tam go sobie wydrukować .I po jego
wydrukowaniu musicie się Sami w Sobie Przygotować

,ale tak  całkiem,,GODNIE,,-do celebry-,, AKTU Sumienia
Własnego ,, -przed Obliczem i Wizerunkiem ,,BOGA,,

I ten przez Was Samych Wybrany Wizerunek Boga-który



to jako element Waszego wsparcia lub rekwizytu dla was

po Waszym jego wybraniu jako jedyny -ten co sobie  sami
żeście go dla siebie wydrukowali -to musicie go umieśćić

,w tym wybranym przez was samych miejscu na
tafli-lustra i najlepiej jest go tam przykleić na tym lustrze

,dla większej waszej swobody i spokoju wewnętrznego
.Czyli idąc dalej , usiądźcie sobie wygodnie , przed tym

waszym lustrem -i ,,popatrzcie,, -w To  swoje własne
wasze odbicie w tym waszym lustrze ,i następnie gdy

wybraliśćie ,,To,, miejsce ale jak najbardziej ,,godne,, z



GODNYCH,, w relacjii ,,Wy i On Bóg Stwórca ,a wybrany
Jego Wizerunek ,i to miejsce na tym waszym lustrze i tak
wybierzcie To miejsce w Tym Lustrze -GODNIE , wraz z
relacją czyli to Wasze Własne odbicie i ON BÓG - w TYM
waszym -wybranym przez Was Miejscu- w tym Lustrze -i
ten wizerunek BOGA przyklejcie do lustra ,ten wybrany i

wydrukowany Wizerunek Z Obliczem Boga .który To
Sami dla Siebie Wybraliśćie w korelacjii ON BÓG a wy .

A wybierając -to miejsce do przyklejenia wizerunku
BOGA ,rozważcie Sami wobec Siebie -gdzie i jak w
stosunku do odbicia waszego wizerunku ,umieśćić

wydrukowany przez Was samych - ten wybrany przez
was ,,WIZERUNEK BOGA,,-który został przez was samych



wybrany z tych moich opisów i go przyklejcie do lustra .

-WYBIERAJĄC TO MIEJSCE ZRZUĆCIE WŁASNĄ MASKĘ-

Zrzucają tą własną ,przybraną maskę ,przez Was samych
dla waszego otoczenia i środowiska w ktorym żyjecie ten
jako wasz ten szary marny i ziemski postępek wobec tych

wszystkich innych niż wy sami ,to ,,odrzućcie tą waszą
maskę lub maskownicę niby to wasze tylko prawdy o was
samych ,a wraz z nią tą waszą ,,MASKĄ,, -odrzućcie to coś
a w nim to własne EGO ,a wraz z nim to własne swoje JA ,i
to własne tylko MOJE ,i stańcie przed tym co sami w sobie
zobaczycie -jako Wy bez Maskownicy,i po odrzuceniu to
tego ,,WSZYSTKIEGO ,, ale tak mocno i czysto moralnie i



z własnym uwolnionym już bez zabrudzeń i kołtuństw
-,,czystym Waszym -,Nowiutkim -, kośćem moralnym ,, .

-Podpowiedź ,do wybrania miejsca ,w formie listu
wysłanego do Rzymian przez Św.Pawła .

-Obraz z Wizerunkiem ,,Świętej Trójcy,,-

-BÓG OJCIEC , SYN BOŻY ,DUCH ŚWIĘTY-jako gołębica-



List do Rzymian:2:15/1-fragment jako cytat-

Nie masz zatem wymówki ,ty ,który osądzasz bliźnego.

Potępiając jego ,potępiasz tym aktem siebie samego. Sam
bowiem ,jako sędzia .postępujesz jak one.A wiemy ,że

wyrok Boży na winnych takich czynów jest jak
najbardziej słuszny.Czy więc liczysz na to --ty ,który
potępiasz innych ,a sam postępujesz tak samo --że



unikniesz kary .A może lekceważysz ogrom Bożej
Dobroci ,Powśćiągliwośći i Cierpliwośći ,nieświadom że

Jego dobroć zachęca cię do opamiętania się.

-ZATEM PRZECZYTAJ DWA RAZY I ZROZUM W SPOSÓB
TYLKO DLA CIEBIE POJĘTY I OTWÓRZ SIĘ NA ,,BOGA,,
-ale ZAPANUJ NAD SWOIM !!-ego- ,nad swoim -ja-,nad

swoim -moje-które jak robak drąży Twój umysł -nie mózg

-I po polubieniu własnego spokojnego ,,nowego Twojego



odbicia,,-wizerunku w lustrze przed samym ,samą sobą
-idź- dalej i głębiej ,zamknij własne oczy i wejć w swoje

naciemniejsze zakamarki które tylko TY Znasz i Tylko Ty
wiesz że one w tobie istnieją ,i gdy tam jesteś w tych w

tobie najpodlejszych swoich własnych skrywanych
tajnych tych tylko twoich zakamarkach własnego umysłu
i jego w tobie rozumieniu tkwiących -To popatrz na nie i
jak dobrze się rozglądniesz ,ale po tych najtajniejzych z

tajnych w tobie tkwiących zaułkach to znajdziesz w ich tą
własną odchłań i zerknij do niej do własnej odchłani i w
niej tego własnego i tak tajnego zakamarku ciemnej i tak

mrocznej odchłani i jak Tam w tej odchłani zobaczysz

-Siebie Samego lub Samą jako twoje drugie ,,TO,, w tobie
drzemiące lustrzane odbicie zła ,ale o ciemnej i mrocznej
twojej drugiej strony moralnośći i drugiej twojej połowy



to poznasz własną ukrytą swą połowę mrocznej swej złej
marnej egzystencjii i oczyść ją i wybiel - i połącz te dwie
osobowośći w ,,Jedną i Czystą Postać -aby ,w sposób nie
budzący jakich kolwiek wątpliwośći osiągnąć w sobie

stan -CZYSTOŚĆ-w głębinach Twej Duszy i Twoim Duchu.

-Gdy będziesz czysty i Godny ,,przybierz nowe swoje imię
,lub w formie przydomku dodając do swoich korzennych
imion i nazw wszelakich-nowe i czyste SWOJE Oświecenie

Oczyszczając- swój umysł -ze plugactw wszelakich ,z
własnego Ego,z własnego Ja i z własnego Moje ,odrzućcie
wszystkie emocje degregolady mózgu własnego, a wraz z
nim wytworów -krzaków umysłowych ,i w ciszy i spokoju

wprowadźcie swój umysł i wasze rozumowanie w stan
dla was Tylko ,przyjemny i błogi ,w pełni zrelaksowani i
uspokojeni na poziomie waszego w was samych mózgu i
jego umysłu ,a wasze troski ,i wasze kłopoty zostawcie



jemu-Jako ,,BOGU,, i ,poproście dalej Jego ,,Boga,,-ale Tak
Godnie i Wyjątkowo i Po swojemu żeby On BÓG ,je od

was zabrał tak na zawsze i  jeżeli Prosić Będzieci Godnie
,To On przez jego MOC ,je wszystkie od Was, zabierze.

I wtedy, po ich zabraniu ,On Bóg ,Wszechwiecznie
Wieczny, te wasze błedy ,kłopoty i troski  spali  w

CZYSTYM OGNIU MIŁOSIERDZIA SWOJEGO i znikną one
,na zawsze w was, i tak przygotowani otwórzcie się



jeszcze mocniej i głębiej na miłośierdzie wszechwiecznej
MOCY MIŁOŚIERDZIA BOŻEGO i czyśći oraz otwarci na

jego BOSKIE WSZECHMOCE -to dalej proście, ale o dary i
łaski dla was tylko .Jak was wysłucha to dostaniecie, o co
byście go nie poprośili ,jeżeli czynić będziecie Godnie ,to
dostaniecie ,od Niego Boga .-WSZYSTKO O CO PROŚICIE-

WIZERUNEK TEN ZALECAM WAM WYDRUKOWAĆ I  USTAWIĆ  GO  W
LUSTRZE I ,W TAKIM MIEJSCU ,KTÓRE UZNACIE ZA GODNE ,DLA WAS

SAMYCH, I WASZEGO ODBITEGO W LUSTRZE OBLICZA.



Ale bardziej odpowiedni wydaje mi się Wizerunek poniżej przeze mnie
umieszczony jest to Jezus Chrystus Król wszystkich Królów

,, JEZU  -UFAM TOBIE - '' -CAŁYM SOBĄ

Niejedni na łożu śmierci Tak Wyznawali i prośby ich zostały Wysłuchane.



,,WIZERUNEK -BOGA-wizualizacja,,

,,JESTM KTÓRYM JESTEM przez ,,WIECZNOŚĆ ,,w

,,WIECZNOŚĆI WSZECHIECZNEJ ,,-jak sam to nam



Objawił +++++

+++++WIZUALIZACJA ,,BOGA na TRONIE
Wszech-wszystkiego w Wiecznośći Wiecznego+++++

EMANUJĄCA ENERGIA I MIŁOŚIERDZIE Z TWARZY BOGA
WSZECHWIECZNIE WIECZNEGO  W WIECZNOŚĆI ABSOLUTU -SPOKOJNIE

OCZYŚĆIE SWÓJ UMYSŁ, I OTWORZYĆ SERCE WŁASNE NALERZY.

,,JAM  JEST , KTÓRYM  JEST ,PRZEZ WIECZNOŚĆ W WIECZNOŚCI ,,



MODLITWA  AFIRMOWANA

Ojcze przedwieczny,Przez Twoją dobroć i Miłośierdzie Twojej

Miłośći Przebaczającej-Proszę Ciebie,Ojca Wszechwiecznego w Trójcy
Przenajświętsznej -Jam Jest Którym Jest-Prośimy Cię, o łaskę udzielenia

nam Uniwersalnej Energi Uzdrawiającej Wszech-świata i daru
naenergetyzowania tych naszych ziemskich ciał :Energią zdrowia

,świadomošći kosmicznej i energi regeneracyjnej dla naszch ciał i naszych
organizmów.Ojcze naszych Dusz-Który jesteś Tam ,Uświęcaj w nas

Boskość swojego Syna,Bądz Świętą Wolą Twoją ,by promieniowała ona w
nas i przez nas.Wzmóż w nas działanie Ducha Świętego,abyśmy godnie i z

Łaską Twoją wykonywali Twoje dzieło-tu na Ziemi naszej Amen.

Możesz zacząć rachunek sumienia.



Po takim rachunku sumienia ,którego treść jest w drugim pliku ,i folderze

Spowiedz życie w Bogu ,i waszym oswobodzeniu sie z waszych TYCH i
INNYCH  ,także bądzcie innymi

Fragment obrazu ,,SĄD OSTATECZNY ,,-jako wizja do obrachunku
-OSTATECZNEGO -przed odejśćiem wiekuistym .?



ALE INNYMI NA ZAWSZE DLA WAS SAMYCH I DLA INNYCH TAKŻE

TRWAJCIE W BOGU A ON BĘDZIE TRWAŁ W WAS

POZOSTAŃCIE  CZYŚĆI  I  TRWAJCIE  W  TEJ  CZYSTOŚĆI  WIECZNIE Tego



życzę ,każdej ,z osobna osobie, i osobiśćie ,bądzcie,, CZYŚĆI ,,-duchowo !
na poziomie waszej duszy i waszego ducha -jak lustrzane odbicie na foto.

.WIZERUNEK DLA TYCH W CHOROBIE CIERPIĄCYCH.

OBLICZE DO WYDRUKU

WIZERUNEK  ,, JEZUSA CHRYSTUSA ,,  CIERPIĄCEGO

Panie Jezu Chryste ,Królu Miłośierdzia Świata Całego.Przepraszam Cię za



wszystkie grzechy moje i nasze, popełnione w świadomośći i
nieświadomośći mojej i naszej .Proszę Spal je o Jezu w Ogniu Twego
Miłośierdzia.I oczyść moją duszę i ducha,serce, ciało i umysł ze zła

wszelkiego,abym stał się świątynią Twojego Ducha i prowadź mnie o
Chryste do większej doskonałośći mojej duszy ,ducha, serca ,i ciała ,oraz
umysłu ,abym stać się mógł Twoim uczniem i Narzędziem Twoim tu na

Ziemi i Tam u Ciebie Panie- Amen.

PONIŻEJ   WIZERUNEK   DLA   TYCH   KONAJĄCYCH



MATKA   BOSKA   BOLESNA   ZE  STANIĄTEK  DLA TYCH PROSZĄCYCH O
DAR ŁAGODNEJ ŚMIERCI W AKCIE ODEJŚĆIA W CHOROBIE I NIE TYLKO.

DO WYDRUK JEDYNY TAKI NA ŚWIECIE WIZERUNEK ZNANY od 1216 roku
w małej miejscowośći Staniątki pod Krakowem .

Prośili wszyscy ,o dar i łaskę łagodnej śmierci, w akcie konania, i odejścia



do Tam ,historia powiada ,że od czasów 998 roku w Staniątkach ,stawali
rycerze ,wojowie ,ułani,królowie i wszyscy inni ,i przed ,bitwą ,bojem czy

wojną prośili ,o łaskę , i dar łagodnej , i szybkiej śmierci , w akcie

konania.Także ułani prośili ale tak Godnie i z pełną fantazją Ułańską
.Drugi wizerunek o podobnym oddziaływaniu w akcie odejścia ,To PANI



JAZŁOWIECKA -figóra Matki Bożej Jazłowieckiej -patronki Ułanów .

I  JAK  ,KTO  GODNIE , LUB  INACZEJ  , MNIEJ GODNIE , PROSIŁ

TO , TAK  JAK  PROŚIŁ , TO  CO  WYPROŚIŁ

TO  W  AKCIE ,, ŚMIERCI ''

-,,DOSTAŁ,,-

,,HYMN UŁANÓW JAZŁOWIECKICH ,,-fragment

Szczęście i spokój daj tej ziemi ,Pani

Co krwią spłynęła wsród wojen pożogi,

Do Cię swe modły zanosim ,ułani.

Odwróć ,ach odwróć ,o odwróć los srogi.



I by radosna była ,jako uśmiech dziecka,

Spraw to Najświętsza Panno Jazłowiecka .

. Boskie założenia .

#

#

Zrozumienie przed rachunkiem sumienia.

Co to jest ,,grzech,,

Grzech jest to dobrowolne i świadome przekroczenie przykazań i prawd



Bożych,grzech polega więc na nieposłuszeństwie i wynoszeniu własnej

woli i własnego chciejstwa ,nad Wolę Bożą .Grzech może być lekki.ciężki
czyli śmiertelny,albo lekki czyli powszedni.Grzech ciężki popełnia

człowiek wtedy ,gdy przekracza przykazania Boże.

1.W ważnej rzeczy-jest to tzw. Materia wielka.

2.Zupełnie świadomnie czyni mimo iż wie że jest to złe.

3.Dokonuje zupełnie i świadomie i dobrowolnie.

Grzech lekki popełnia człowiek wtedy ,gdy przekracza przykazania Boże.

1.W małej rzeczy



2.Bez jakiejkolwiek świadomośći.

3.Bez całkowitej dobrowolnośći.

Skutki grzechu: Grzech ciężki (śmiertelny) jest całkowitym odwróceniem
się człowieka od Boga od celu ostatecznego .Pozbawia duszę i ducha łaski

uświęconej ,która stanowi nadprzyrodzone życie duszy i ducha .Zrywa
wspólnotę z Bogiem w sposób świadomy i celowy ,pozbawia się wszelkich

kontaktów, jest to największe nieszczęście dla człowieczej duszy i
ducha.Przestaje być dzieckiem Bożym,i wtedy traci wszelkie dary,łaski i
zasługi za dobre uczynki dawniej wykonane,i nie może osiągnąć nowych
zasług dla duszy i ducha swojego.Kto dokonując aktu odejścia-umiera w

stanie grzechu ciężkiego jest odrzucony od Boga na wieki,zostaje po
prostu potępiony ,jest to kara wieczna i jego dusza często tak bywa ,że

tkwi w marażmie pokuty na ziemi i błąkając się po oczeluściach
ziemskich w niebycie podczepia się do pola energii innym żyjącym

ludziom ale postępujących podobnie jak ona za życia.I taka dusza szuka
pomocy i prośi za zwyczaj o łaske modlitwy w jej sprawie.

**

Grzech lekki.(powszedni) osłabia nasza duszę i umartwia ducha ,



pogorszając nasze łączności z energiami i z darami Bożymi które
wcześniej zostały nam dane,ale nie pozbawia człowieka stanu łaski
Pańskiej .Dając po jego naprawieniu powrót do daru Radość Bożej.

*#*

ZŁO ZAWSZE POKONASZ DOBREM.

Zatem tragedią jest dla człowieka utrata kontaktu z energiami Boskimi a
dla duszy i ducha pozbawienie się w sposób celowy i šwiadomy dopływu
świetlistych energi płynących z matrycy Boskiego żródła to stagnacja i

obumieranie z cofaniem się do uzwierzęcenia się na poziomach
najniższych.Dlatego dokonując AKTU SUMIENIA należycie rozważcie

swoje postępki których cięźar obciążeniowy i materia jest zawsze wielka i
są głównym żródłem waszej niedoli ,tu i teraz w ziemskim bytowaniu

.Wymienię tu kilka postępków o wielkiej cięźkośći ich materii,w
zależnośći od wielkośći szkody lub krzywdy jaką ten postępek uczynił w
stopniu duchowych materii ,dla tych Tu,i dla Tamtych z Onymi włącznie

.Rozważcie najpierw ilośći uczynionego zła ,i go naprawcie nie czyniąc go
na nowo.Wielkośći materi ciężkich postępków należy oceniać nie według



własnego odczucia szkody ,ale według odczucia osoby pokrzywdzonej
naszym postępkiem

.

POSTĘPKI O CIĘŻKIEJ MATERII DUCHOWEJ,



1.Przeciwko Bogu.

2.Przeciwko Boskim prawom.

3.Przeciwko duchowi i jego żrõdłom.

4.Przeciwko duszy i jej matrycom Boskim.

5.Przeciwko Im ,przeciwko Tamtym,przeciwko Onym -duchowych.

6.Przeciwko współbraciom duchowych ,i bliżnych swych dusz ale tu i w
światach równoległego bytowania duchowego .

Zatem rozważcie i ponaprawiajcie szkody- dopuki macie taką szansę
będąc w Tu na ziemi ,a póżniej Tam nie będzie nam dane.

**

Patrząc we własne oblicze odbite w lustrze dokonaj aktu sumienia!

-TYLKO ,,TY,,-twoje oblicze i ON jako BÓG STWÓRCA-

,,ZROZUMIENIE ZNAKU KRZYŻA,,
Teraz zajmę się opisaniem znaku krzyża ,dla tych wszystkich co są przez
innych tych -zainfekowani ichnym dogmatem ,są także zmanipulowami
ale przez inne osoby złe i zrozgoryczone w swoim postępowaniu ,swoich
czynach zapewne i ich życiowej potrzebie i twierdzące że znak krzyża -to
jest -,,Nic,,!!? oraz inne wytaczają dowody których ja tutaj nie przytoczę



,POWIEM JEDNO że KRZYŻ jest pięknym darem istniejącym od biliardów
lat świetlnych -On Krzyż istniał istnieje i istnieć będzie i jest on w dwóch

jego formach umieszczony na Nieboskłonie a widoczne są te dwa Krzyże z
naszej Planety Ziemi ,i trwają one w drodze mlecznej jako układy

galaktyk i gwiazd i są we wszechwiecznej wieczności na dowód
przedstawię zdjęcia i szkice i rysinki , ale te astromomiczne-czyli

naukowe dowody na ich istnienie w nieboskłonie od zarania czasów
.Zatem dla mnie autora tych opisów wszyscy Ci co twierdzą że krzyż to zło
-to dla mnie, oni są Źli i w błędzie tkwią ,lub sami są obłąkani i chorzy na

ich własnym mózgu i umyśle ,i jako ci -źli, i inni , ale chorzy nie mają
dobrej wiedzy w tej kwrsti materii a związamej ze znakiem ,,Krzyża,, Po

prostu są upośledzeni i biedni umysłowo ,,Bo brak dobrej wiedzy jest
pewnego rodzaju formą lub upośledzeniem umysłowym -w tych naszych

nowych nadeszłych czasach ale uduchowionych ,,Czasach -Epoki DUCHA I
ERY WODNIKA- czyli Naszego Tu uduchawiania własnej duszy i ducha.

+W W+

Wizualizacja energii jakie emituje krzyż Maltański i jego kształt..

Wracamy do astronomi -jako Nauki a nie astrologi jako filozoficznego
założenia i tezy ,i tak w astronomi i nieba majowego.Dolna część nieba na



wschodzie jest rozświetlona kilkoma gwiazdozbiorami letnimi ,doskonale
można już tam obserwować za pomocą dobrej lunety gwiazdozbiór i

układ Gwiazd,Herkulesa w drodze Mlecznej i tak Przednia część Wēża
znajduje się wysoko nad horyzontem w kierunku ESE,podczas gdy druga
jego część jeszcze nie wzeszła.Możemy również wyróżnić większą część

układu  Wężownika (Ophiuchus),spośród gwiazd tworzących znany

trójkąt letni Wega-Deneb-Altair dwie pierwsze są już widoczne nad
horyzontem . Wega jest główną gwiazdą Lutni ,Deneb najjaśniejszą
gwiazdą jako całość w Łabędziu ,a Altaiir w Orła .Pozostałe częśći

Łabędzia wzeszły również-przynajmniej dla obserwatorów ze środkowej i
południowej Europy.I Tak tworzą one w Drodze Mlecznej ,,WIELKI KRZYŻ

,teraz jest on pochylony lekko w lewo szczyt Wielkiego Krzyża (Deneb )
natomiast z lewej strony ,podstawa krzyża ALBIERO z prawej innym

ważnym gwiazdozbiorem jest Skorpion .I tak dzięki takiemu ułożeniu się
gwiazd mamy dwa drogowskazy na PÓłNOCY-Gwiazdę Polarną i Wielki
Krzyż Północy który w sposób idealny raz na pięć lat ustawia się gdzie

wtedy jego epicentrum stanowi Deneb .Deneb jest postrzegany jako Mega



Centrum i składa się z 40 tysięcy gwiazd ,gdzie każda z niej jako gwiazdy

składowej w Denebie -10 tysięcy razy jaśniej świeci od naszego Słońca .

+++++*+++++



Mapka nieba majowego z widocznym wyrażnie znakiem krzyża-Lutnia
,Łabędż ,Deneb ,a z boku Lis i Strzała ,a z drugiej strony -Jaszczurka .

Zatem przeanalizujcie sami ,skoro gwiazdy układają się w znak Wielkiego
Krzyża Północy  -to czy może to być zła energia ,a i na południu mamy

Drugi krzyż Południa jako Drogowskas dla żeglarzy i tych w podróży to
.NA PEWNO NIE. jest to niedobra energia .To tylko malkontęci i ci

zrozgoryczeni co połamali i podeptali własne walory moralne i winę
zwalają na znak krzyża za własne błędy ,rozterki i nie mający wiedzy co

oznacza znak krzyża ,plują i manipulują ludźmi w ochydny sposób-w
jakimś tam ich własnym ukrytym celu z góry przez nich określonym.

Raz na pięć lat gwiazdy po ustawieniu się na krańcach drogi mlecznej



tworzą idealny znak WIELKIEGO KRZYŻA PÓŁNOCY zwanego też przez
wszystkie istoty uduchowione ,,Wielkim Krucyfiksem ,,-jako znaku do
walki z siłami ciemności ,głupoty i degregolady wytworu umysłu a nie

mózgu -służy do walki z siłami ciemnośći ,złem w onym , i nie tylko.

,,Przestrzenno geometruczna forma zrozumienia ,znaku krzyża,,

Podcza ustawiania się WIELKIEGO KRUCYFIKSU gwiazdozbiory i ich
mapka nieba majowego dla lepszego zrozumienia, Cudu na niebie.

,A tu widok z orbity okołoziemskiej i zrozumienie piękna Gwiaz i ich



znaku ,ale jako krzyża Południa i Wielkiego Krzyża Pónocy w Gwiazdach.

Na zakończenie opisu tego aktu podpowiem że Wszyscy Egzorcyśći ale Ci
żyjący w Światłości Absolutu i godnie i według rytu czyniący Dobro ,raz

na pięc lat odsyłają te wszystkie ONE do Tam i DO nich właśnie wtedy gdy

na niebie i w maju ustawi się WIELKI KRZYŻ PÓŁNOCY lub jak kto woli



WIELKI KRUCYFIKS WSZECHWICZNEJ MOCY.A te osoby które jeszcze nie

,,Zdjęcie Gwiazdozbioru o nazwie ,,Deneb,,-jako epicentrum krzyża,,

są przekonane to im tylko trochę histori przypomnę ,a mianowicie że już
14.000-(słownie czternaśćie tysięy lat temu ,Cywilizacja Sumeryjska i jej

Świetni Naukowcy i Astronomowie ,tamtych zamierzchłych czasów



,obserwując Nieboskłon Nazwali Gwiazdozbiory ,te widoczne z Ziemi i

,,Zdjęcie ściany z wyrobionym znakiem Krzyża -Temp-Maltańskiego,,

Krzyż także obserwowali - i go nazwali ,a na dodatek tego wszystkiego
,obliczyli obwód koła i to koło podzielili na stopnie ,a stopnie na minuty a

te minuty na sekundy ,i z ich mądrośći ,wiedzy i obliczeń których to
dokonali 14.000 - lat temu ,do dnia dziśiejszego kożystamy i nikt ich nie

kwestjonuje ,bo tak są dokładne i dobre.To co powiecie na temat Wiedzy

,,Tych,,-Złych co nie lubią Krzyża i jego Znaku jako Symbolu ,Wiary



,dobra i trwania w Światłośći Wszechwiecznie Trwającej Energi Boga.??

*Zatem dokonajcie aktu sumienia i bądzcie godni i czyśći duchowo ale już
zawsze i wszechwiecznie w wieczności absolutnej.*

-Wizualizacja ,,Wędrowców do TAM -lub na szkolenia Duchowe-



-Inna forma -wpisanego ,,Człowieka z Armi Bożej w Nieboskłonie-

,,CZŁOWIEK NIEBIAŃSKI -wpisany w Gwiazdozbirze,,

-To ci Czyniący Dobro ,w Tu na naszej Ziemi-

-Lub jak Mawiają Niektórzy ,,Nieśmiertelni żyjący nawet w Tu na Naszej



Ziemi ,ponad 900 lat Ziemskich -Opisy możecie znaleść o nich między
innymi w Biblijnej Księdze Rodzaju ,5:5-27;9:29 -wspomina się o nich w jej

,,Zdjęcie Gwiazdozbioru z wizerunkiem ,,Atlasa -zrobione najnowszym
wynieśionym na orbitę okołoziemską -teleobiektywem ,,

Dalej w opisach ,przekazach w wielkiej Tajemnicy ,pierwszy był ,ADAM
,SET,ENOSZ,KENAN,JARED,METUSZELACH,MATUZALEM ,NOE-i od ich

Imion możemy znaleść miasta o takich jak oni noszą Imiona -nazwy Miast
,według opisów w Księdze Rodzaju najdłużej żył w jeden z Nich i dożył on
tu na Naszej Ziemi -969 lat Ziemskich .(Księga Rodzaju 5:28-31 ; 11:10-25 )-

ale wielu niedowiarków uważa te przekazy i relacje biblijne za zwykłe
mity mające zachęcać od prra pra - dawna do dbania o nasze zdrowie  .

Ale niektórzy mistycy te opisy potwierdzali kilkakrotnie między innymi
,zmarła już mistyczka Jeanne Louise Calment ,dożyła ona 122 lat w jej



rodzinnym mieśćie na południwym wschodzie Francji -zmarła ona 4
sierpnia 1997 roku -zatem ocencie Sami tych Nieśmiertelnych ,czy to mity

,relacje - lub opowiadane apokryfy , a być może fakt ,są Oni wśród Nas !!

NA SAMYM KOŃCU JAK WYKONAĆ PRAWIDŁOWO NA SOBIE ZNAK
KRZYŻA BO WSZYSCY LUB PONAD 80 % WYKONUJE ZNAK KRZYŻA NA

SOBIE DO GÓRY NOGAMI TAK JAK TO CZYNIĄ WYZNAWCY ZŁEGO.



,,,ZROZUMIENIE MOCY I ENERGII ZNAKU KRZYŻA,,

A więc składamy trzy palce prawej dłoni w ten sposób ,żeby opuszki
palców tych trzech stykały się ze sobą -palce kciuka-o bioładunku-(+)-

żywiołu eteru -czyli energii naszego mózgu ,palca wskazującego o
bioładunku -(-) -czyli żywiołu powietrza ,zasilającego nasze płuca i palca
dominującego -o bioładunku - (+) -żywiołu ognia -rozgrzewającego nasze
trzewia a nich jelita i ich praca ,lub jak kto woli inaczej to są to ze sobą

połączone energie trzech żywiołów wraz z kanałami i ich energii w
naszych palcach ,czyli żywioł eteru-kciuk ,żywioł powietrza-palec

wskazujący ,oraz żywioł ognia-palec dominujący wraz z ich bioładunkami

-Zatem z energetycznego i naukowego punktu odniesienia ,składając trzy
palce razem -prawej naszej dłoni -wyrównowujemy energie polaryzacji

biooładunków energetycznych w naszych palcach -złożonej dłoni.-I po ich
zsynhronizowaniu ,tych energii biopola na naszych palcach dłoni ,czyniąc

znak Krzyża na własnym naszym ciele przez dotknięcie punktów miejsc
-powodujemy śilniejsze zaiskrzenie i przepływ śił i mocy biowitalnych w
naszym całym Ciele fizycznym i na jego poziomie energii w naszym ciele
,nowych innych tożsamośći energii spolaryzowanych poprzez ich jak by

wzmocnienie zaśilenie energią skondesowaną ,między naszymi złożonymi



palcami i płynącą z nich mocą biowitalnej śiły,a naszym ciałem. Dlatego ci

wszyscy z was którzy nie dokonują dotknięcia punktowego w ten punkt
jest on oznaczony symbolem ,,A,, w barwie czerwonej lub poniżej jako
sefirot o nazwie ,,Korona,,, jako miejsce cel lub docelowy kontakt-na
naszym centrum czoła tylko czynią to nad jego przestrzenią nie ma

dotyku i brak jest komunikacji ale, z własnymi energiami w całym ciele.

-Tym gestem -ruchem i dotykiem pobudzamy wyższe energie w naszych



ciałach do bardziej wydajnej i energetyczniejszej pracy w naszym ciele.

Tak więc wykonując znak krzyża ,na własnym ciele -czyńmy to nie nad

naszym ciałem -lecz w pełnym kontakcie z nim-a poczujemy różnicę
przepływu energii wyższych, w naszym ciele Cielesno fizycznym .A ci z



was co chcą więcej pojąć i zrozumieć o płynących energiach w naszym
całym ciele i poza nim odsyłam do przeczytania innej mojej broszurki w

której znajdziecie pełne i wyczerpujące opisy o energiach w polu ciała i
poza nim pt.BIOTERAPIE-część pierwsza tom 1, polecam -Lucjan.

-Tablica z zaznaczonymi na niej jako szkico gramie naszymi żywiołami i



przepływem energii w naszych palcach i polaryzacją dla przypomienia-

I tak po ich złożeniu w symbol Świętej Trójcy wykonujemy na sobie znak
krzyża ,zaczynając od czoła a kończąc na naszym dołku pępka -po prostu

dzielimy nasze całe ciało na dwie połowy tą po prawicy i tą po lewicy



.Czyli wykonujemy długą linię podziału od góry do dołu.

#

#

Wizualizacja jak złożyć prawidłowo trzy palce do wykonania znaku
krzyża na swoim ciele w sposób prawidłowy i energetyczny .

Następnie wykonujemy linię od punktu centralnego z lewego naszego
barku do prawego punktu naszego barku ,dotykając te punkty złożonymi
trzema naszymi palcami .Czyli wykonujemy znak podziału między naszą

głową ,a linią od miejsca gdzie wojsko nosi na ramieniach pagony ,a
naszym całym korpusem ciała i całą reszta poniżej korpusu.Następnie

wykonujemy akt końcowy dotykając trzema złożonymi palcami w miejsce



naszego gardła lub trochę poniżej krtani - jako punktu centralnego .

Składając trzy nasze palce do wykonania znaku krzyża ,poprzez Świętą
Trójcę wypowiadamy słowa z Godnościa i z pełną Haryzmą zwracając się

bezpośrednio i Osobowo do Wszechwiecznej Matrycy Energii Boskiej



zawartej w jej epicentrum Energii Absolutu -jako znak Rytu Pierwszy.Lub
zrozumienie pierwszej matrycy ,,Energii Wyższych ,,-Tych Boskich-

IMIĘ ŚWIĘTEJ TRÓJCY BRZMI

-BÓG OJCIEC- ,-SYN BOŻY-, -DUCH ŚWIĘTY-

Ale jest to forma o jej wybrzmieniu bezosobowa - czyli czyniąc znak
krzyża na sobie -należy zwracać się bezpośrednio i osobowo -do NIEJ .

,--BOŻE OJCZE -- , -- SYNU BOŻY-- , -- DUCHU ŚWIĘTY--,

1. BOŻE -  dotykamy trzema palcami złożonymi w trzy nasze czoło-punkt
między brwiami -lub lekko wyżej .

2. Ojcze-  dotykamy złożonymi palcami w trójcę - naszego pępka.

3. Synu - dotykamy trzema złożonymi palcami centralny punkt na naszym
lewym -barku-lub trochę wyżej na miejscu gdzie wojsko ma pagony.

4.Boży - dotykamy trzema palcami prawy punkt centralny na naszym



barku w jego epicentrum -lub w miejscu nieco wyżej tam gdzie wojsko ma
pagon na prawym ramieniu .

5.Duchu Święty - dotykamy -rozwarte palce i całą dłoń przykładamy na
wysokośći naszej tarczycy -miejsce poniżej gardła -lub trzema palcami

dotykamy nasz punkt zejścia się kośći obojczykowych -barkowych w jego
centralnym punkcie lub troszkę niżej .Na szkicu poglądowym poniżej.

-JAK PRAWDŁOWO WYKONAĆ ZNAK KRZYŻA -punkty owalne
-Zaznaczone na Szkicu w kolorze błękitno-turkusowym .

I po wykonaniu w ten sposób znaku krzyża na swoim własnym ciele i po
wypowiedzeniu z Godnością i z Namaszczeniem słów do Świętej Trójcy



-ale osobowo -mamy dostęp do Energii Matrycy Boskiej .Wykonujmy ten
znak z Godnośćią i nie popadajmy w rutynę i niechlujstwo w procesie

wykonywania tego znaku krzyża na sobie -bo czynimy to dla siebie
samych i dla naszego ducha i dla naszej duszy .Opisuję wykonywanie

prawidłowo na sobie znaku krzyża -bo wiele osób wykonuje go na sobie



do göry nagami-czyli odwrócony w dolną część ,a krzyż działa w dwie

strony ,w tą jasną i białą ,i w tą odwróconą -ciemną i szarą strefę .

-Na prezentowanym zdjęciu widzimmy na szacie liturgicznej



,wyszyty i ozdobiony znak krzyża w barwie złotej a w jego

epicentrum dodatkowy okrąg z symbolami -Znak Klucza Krzyża

do Nieba Św.Piotra i Symbole Początku jako Narodzin ( Alfa) i



Końca jako Aktu Zejśćia (Omega) -Ty jasteś Alfą i Omegą jako
przenośni odwołującej się do Syna Boźego ,,Jezusa Chrystusa,,

-wraz z centralnie umieszczonym znakiem -P i X- razem ze sobą
złączonymi jako znak klucza do bram niebieskich

-Szkic znaku krzyża -takiego jak jest na szatach liturgicznych na

plecach księdza wychaftowany przez zakonnice ,a my



wykonując taki znak krzyża na sobie i na swoim ciele ,wraz z
odpowiednie złożonymi pięcioma palcami ,i odmawiając ryt i z

achowując celebrę możemy prośić osobowo i bezpośrednio jako



my sami bez pośredników -tylko my i On i Miłośierdzie .

,,ZNAK KLUCZA DO NIEBA JAKO SYMBOL ŚWIETEGO PIOTRA,,

-Głębsze zrozumienie układu gwiazd na nieboskłonie- a Ci z Was



czytający te opisy mogą to sprawdzić mając dobrą lunetę ...

-Prezentowane zdjęcia są dla zrozumienia symboliki-CAŁOŚĆI
dla Pojęcia i zrozumienia Znaków i Symboli-

-Symbolika w obrzędzie Rzymsko-Katolickim a Orion- a całość



architektoniczna w Stolicy Państwa i miasta Watykanu.

-Plac Świętego Piotra w Watykanie -

I tu w tym miejscu przypomina się mi , stare Polskie porzekadło -że !,

,,SIEDZI ,,-pod figórą , a,, diabła ma za skórą ,,-bo inaczej mówiąc robi na
sobie znak krzyża odwrotnie lub do góry nogami ,tak jak go robią



sataniśći -czciciele tego złego ,korzystajac z energi szarych .A to z naszej
Woli wybieramy sami z jakich Mocy i z Jakich Energii chcemy kożystać.!!

*

Szkic jak wykonać - prawidłowo na własnym ciele znak ,,Krzyża,,

-Natomiast gdy chcemy pomodlić się ,pokomunikować z miłośierdziem
,,JEZUSA CHRYSTUSA,,-Syna Bożego jako miłośći największej -czyli

oddania życia własnego z miłośći do drugiego człowieka .To wówczas
należy złożyć wszystkie swoje pięć palców w jedność -tak jak ,,JEZUS
CHRYSTUS,,-Syn Boży -doznał pięć ran-czyli razem , składamy pięć

naszych palcöw i czynimy na swoim ciele- znak,, Krzyża ,,- tak samo ,jak



przy złożonych trzech palcach -gdy zwracamy się do - ,,Świętej Trójcy ,,- .

Z tym że gdy chcemy się zwrócić ,pomodlić do miłośierdzia-

-Zwracając się do miłośći największej -,,MIŁOSIETDZIA,,-należy wykonać
na sobie ,,Ryt,,-znaku krzyża tak jak na prezentowanym szkicu -



-Zatem otwierając kluczem znaku krzyża drugą matrycę Energii Boskich i
zwracając się bezpośrednio do - MIŁOSIERDZIA-

 ,,JEZUSA CHRYSTUSA,,-to należy odmówić inną treść -słów i regół ,rytów
,jako My Sami i Indywidualnie zwracamy się bezpośrednio- do Jego

Miłośierdzia -Jako Syna Bożego Miłośiernego i przez pięć palcöw i przez
pięć ran -zadanych gdy Konał -dokonując aktu zejśćia z Ziemii-składamy
sami czyniąc to Najgodniej jak tylko potrafimy- Prośbę -o Jego Łaskę lub
Dar dla Nas -samych od ,,Niego Płynący ,,.A tak nas ludzi sobie upodobał

-miłując nas nad Własne Życie ,które za nas Oddał i w procesie Jego
Konania -wyiskrzyło się ,,MIŁOSIERDZIE,,-jako-,, Miłość Największa,,

-Inny znak ,,Krzyża równowagi i wszechwiecznej harmoni -to znak krzyża
zakonnikow szpitalników -rytu i obrzędu maltańskiego ,jako znak krzyża

,służący do oczyszczania i uzdrawiania -tych wszystkich w potrzebie-

-Znany i celebrowany ,znak krzyża od ponad 1000 Tysiąca -lat na Ziemi-



-Jak złożyć pięć palców własnej dłoni -lub pięć żywiołów w całość-

ale jest to inna regóła i inny ryt ,wraz z celebrą i jej procesem wykonania
-ale tak Godnie i z Namaszczeniem Wszelakim -tak jak to Ty Byś- Oddawał

własne Życie za drugiego człowieka w hołdzie jemu -czyli temu drugiemu



za którego oddajesz własne życie -jako Twój Akt Miłośierdzia ,czyli aktu

miłośći największej gdzie w Twojej Pełnej Świadomośći oddajesz Swoje



Własne Życie ,po to by uratować Życie drugiej ,ale Obcej Ci Osoby.

-BO ci wyznawcy złego także -chodzą do kośćiołów ,kaplic ,katedr ,bazylik
,ale klękając wykonują na sobie znak krzyża odwrócony do góry nogami-i
przez ten to ich gest i czyn - śćiągaja czarne fluidalne energie od złego i na
jego hwałę ,bo to oni sami i świadomie ,wybrali taką własną drogę lub ich
taką ścieżkę ciemnośći- z pełną i ich świadomą decyzją ,,takiego,, wyboru.

-ZATEM NIECH NIKT I NIGDZIE NIE POPADA W RUTYNĘ-

Wykonując na Sobie Znak Krzyża -trzeba Go Godnie i z
namaszczeniem wszelakim Celebrować -tak jak Wojsko Oddając

Hołd -celebruje proces znaku Salutowania do Orła-Godnie i z
Honorem i Celebrą Wszelaką i Tak Wy Wszyscy Czyńcie Na Sobie

Znak Krzyża -Godnie nie popadając w Rutynę -poniżej
przedstawiam skutki popadania w RUTYNE która gubi



Wszystkich -Zdjęcie z gazety jako- ,,Ostrzeżenie,,-



Poniżej część dalsza jako Ostrzeżenie i przestroga.

-Widzicie co prasa nam donośi ,więc nie popadajcie w rutynę



,czyniąc znak ,,KRZYŻA,,-na sobie czyńcie go prawidłowo i
Godnie -bo nawet osoby wyświęcone i konsekrowane popadając

w rutynę idą w złą stronę- ale ja Ich nie oceniam ,bo ja nikogo
nie oceniam -po prostu tylko przedstawiam fakty .Zatem niech

każda i każdy z was przemyśli jak wykonuje na sobie znak
Krzyża -prawidłowo i Godnie ,czy w pośpiechu i do góry nogami

obganiając jak gdyby na sobie w przestrzenii muchy czerni.

-Bo znak krzyża działa w jedną i drugą stronę ,a jak ty to czynisz
-Bo wielu popadło w rutynę i zaczynają od czoła do splotu

słonecznego ,oraz w lewo na serce lub oskrzela i w prawo na
sutku pierśći lub na oskrzeli płuc -mamrocząc przy tym coś- po

swoim nosem -czyli robią znak krzyża odwrócony do góry
nogami-przy okazjii tłumacząc innym ,że na sercu bo z miłośćią

-ale do kogo nią Pałają - to tego nie mówią -a to złe i czarne
energie -tylko czychają na ,,Takich,,-bez wiedzy i niechlujnie



wykonujących znak krzyża -a trzeba ,,Czynić go Godnie,,

-Objawienie Św.Jana 13:18_z wizji dwóch bestii.

Druga bestia .(11).Zobaczyłem też inną bestię.Wychodziła ona z
Ziemi.Miała dwa rogi podobne do Barankowych,lecz mówiła jak
smok .(12).Jej władza była pod każdym względem przedłużeniem

rządów pierwszej bestii.Pracowała ona dla niej.To dzięki niej
ziemia i jej mieszkańcy kłaniali się pierwszej bestii-tej,której

śmiertelna rana została uzdrowiona.(13).Bestia ta dokonywała
wielkich znaków .Na oczach ludzi zsyłała nawet ogień z nieba na

ziemię .(14).Za pomocą tych znaków,które dano jej możliwość

czynić wobec pierwszej bestii,zwodziła ona mieszkańców ziemi.
Namówiła ich nawet,aby wykonali podobiznę bestii ,która miała

ranę od miecza ,a mimo to ostała przy życiu.(15).A kiedy to
uczynili,dano jej możliwość ożywić podobiznę bestii,tak, że

przemówiła.Za jej też sprawą wszyscy ,którzy nie pokłonili się



podobiżnie besti,zostali zabici.(16).Druga bestia sprawiła,że
wszyscy:mali i wielcy ,bogaci i ubodzy ,wolni i niewolnicy ,

musieli przyjąć znamię na swoją prawą rękę albo na swoje czoło

.(17).Bez tego znamienia nikt nie mógł nic kupić ani sprzedać



.Aby to uczynić ,musiał mieć na sobie znamie-imię bestii lub
liczbę jej imienia.(18).Tu trzeba mądrośći.Kto ma rozum ,niech

obliczy liczbę besti.Jest to liczba człowieka :

.sześćset sześćdziesiąt sześć .

-Bo jak to czynisz takie -pozbierasz plony ,ale odchodząc do Tam-

Nie popadajcie w rutynę ,,ODGANIAJĄC MUCHY,,-!!!



-ZOBACZ RÓŻNICĘ I ZAPAMIĘTAJ NA ZAWSZE-

-Napis czarny krzyż nie oznacza że jest zły ,bo jest on czarny -ale



staje się on zły gdy - jest on działający w odwrotną stronę- gdy

jest wykonany do-góry nogami-odwrotnie na naszym ciele .Bo
gdy popadniemy w ,,Rutynę ,,-to od razu stracimy dobre energie

,,Tak jak widzimy na zaprezentowanych fotosach ,nawet ci



Najwięksi ze Stolicy Apostolskiej ,od czasu do czasu także

popadają w ,,Rutyne,,-ale Boże Miłośierdzie jest Łaskawe,,

,,Tu na tym szkicogramie widzimy pod numerem -1- znak krzyża
prawidłowy i o dobrej energii ,a pod numerem -7- znak krzyża



do góry nogami zrobiony czyli o złej energetyce tak jak go

wykonują czciciele ,,złego,,-satany upadłego sataniśći ,zatem

zapamiętajcie sobie Wszyscy i Wszechwiecznie .Bo czarny krzyż
nie zawsze oznacza że jest niedobry ,tylko ten odwrócony .

-Znak czarnego krzyża zakonnego i jest on dobry jako krzyż ,bo



jest prawidłowo wykonany na ramieniu ,,Krzyżaka,,

-Inny czarny krzyż na piersiach -ale prawidłowo zrobiony-

-Bądź- Tą Osobą która będzie demaskować ukryty fałsz i blef ,



,,złego,, -niech rozbłyśnie jasne świadectwo prawdy o krzyżu- ale
takim prawidłowo wykonanym ,podczas gdy się żegnamy,,

Prawidłowy znak Krzyża -zwalcza ten odwróconyny- swą Mocą



Prawdy ,Światłośći ,Energii i Śiły-zatem wybierajcie Samii.

-Opis znaku Krzyża ,w starodruku wraz ze szkicami zakonnymi-

Stare opisy i przekazy -pokazują kanony prawdy wraz ze
szkicem -w celach poglądowych i dydaktycznych .



-Inne ujęcie w negatywie dla lepszego spostrzeżenia rysunków-

-Krzyż równoramienny -zakonu kawalerów maltańskich-służy

jako trzeci Ryt do Celebry i Obrzędu w Trzeciej matrycy Boskiej.



Do Godnej Celebry w Rycie i Takim Obrzędzie .

I pod takim znakiem ,spoczywają w pokoju od wieków -i to dla
niego niejeden niejedna oddała swe życie jako akt prawdy wiary

-Prasa nam pokazuje i donośi ,jak zmienia się kośćielny marsz
tych co są głównymi decydentami i zarządcami ,więc pomyślcie



ja nie będę komętować niech artykuły gazet przemawiają??

-Zatem zastanów się kto i po co ,tak czyni z duszą i duchem - i
jaki ma swój Cel ,i jak teraz będzie wykonywany znak Krzyża -
ale w Kośćiele , bo tu przypomnę Wszystkim że w Polsce mamy



Instytucję Kośćielną ,czyli Kośćiół Instytucjonalny od mamętu
podpisania przez Rząd ,,KONKORDATU,, z Watykanem .

-Zatem strach pomyśleć ,jak będzie teraz wykonywany ,,Krzyż,,-

-Ale bądżmy dobrej nadzieii i wiary ,że będzie on Prawidłowy-

A dla Tych Wszystkich którzy się zastanawuają dlaczego z takim



pietyzmem i gorliwośćią opisuję znak krzyża ,to podpowiadam
że ,Nawet pewne powiedzmy Grona Bioterapeutów i uczących

inne osoby technik uzdrawiania ich metodą ,głośno i publicznie
opluwają znak krzyża ,,Twierdzą że to jest on złym znakiem i
szkodliwie działający,i tak poznałem takie oto -TE- osoby na

spotkaniach Ezoterycznych w Gdańsku -kiedyś ,ktöre namawiały
mnie na ich kurs i szkolenie ,ale u nich i w ich założeniach i na
dodatek zajmowały się egzorcyzmami w ich pojęciu, -,,a jak,, .

A był to Pan -co widzimy -autor tej broszurki ,który gdy mnie
poznał i pogadaliśmy trochę , to aż spóchł i się zaczerwienił



,chyba ze złośći że źle trafił ze swoją propozycją Jego nauki w

stosunku do mojej Skromnej Osoby ,i nawet zaoferował mi Jego
znacznik który powyżej prezentuję oraz -Książkę ,której zdjęcie

wam prezentuję .I ja - w ramach rewanżu zaproponowałem
analizę Temu Panu robiąc mu pomiary sfery ,duszy i ducha na

mierniku analogowym - ,, BOVISA ,,- i na elektroniczno -

empirycznych pomiarach na ,Biosferomierz-Bovisa -bo mam ich
tych mierników powiedzmy kilka - całą rodzinkę ,od takiego
podstawowego po taki bardziej zaawansowany dokonujący
dodatkowo waloru pomiarowych ,ale  zaburzeń i anomali



zdrowotnych ,bo ten inny troszkę miernik analogowy Bovisa ma
jeszcze także funkcję pomiaru ,,Volla,, i to po tych pomiarach ,

aż przyśiadł ten Pan, ale ze wstydu i braku śił ,mocy i energi , ale
w nim samym jako on uzdrowiciel i egzorcysta ,co bezprzecznie

 wykazał pomiar analogowy ,a co dopiero by  wyszło przy jego
tego Pana -pełnym skaningowym zczytaniu jego duszy i ducha za
pomocą bioskaningu elektronicznego , ale na pełnych zakresach
zczytywania skanującego ,i to na poziomach astralnych duszy i
na poziomie duchowym ducha , wraz z podłączeniami ale tymi
astralnymi ,opętaniem- i na dodatek jeszcze na tej broszurce

 dopis ,,że ona leczy ,, ale kogo i z czego to już inna całkiem



sprawa - to aż strach pomyśleć - i włosy się jeża na głowie -

bo wraz z Tym Panem przyszli jego uczniowie po ukończonym u
niego kursie uzdrawiania -i nauki wykonywania między innymi
egzorcyzmów ale tylko świeckich -tak jak to gromko mówili ale
czy może być ktokolwiek egzorcystą kto nie ma Wiary w Boga
,bo dla niego kogoś ,,TAKIEGO,,BÓG,,-to nie Wiara i w Boga on
nie wierzy -ot jest Takim Niby Egzorcystą ,jak sam sie określa..

pytanie -i co to może być za egzorcyzm-? Czy one wogóle są ????
I tak mój znajomy bacznie obserwujący tę- grupę Egzorcystów- z



Kosmoenergetyki ,podesłał mi ich -skalę do badań- jak to było
gromko w internecie ogłoszone że to jest ,,SKALA,,-nie diagram-?

Więc tą w ichnem pojęciu ,,SKALĘ,, prezentuję ,bo czy coś
takiego w formie rysunku na kartoniku może być -skalą- ,czy

tylko karteczką z diagramem do analiz nie ,,BADAŃ,,-bo dla
mnie i innych osób ,to nie żadna SKALA -bo każda skala musi



mieć podzielnik ale proporcjonlny na lini noniuszowej no i
instrument do pomiarów ,analogowy lub elektroniczny ,żeby

spełnić warunki ,,skali,, zatem popatrzcie sobie na taki cudak.

Zatem ile może być warta nauka takiego Kosmo-uzdrawiania u
powiedzmy tego Pana ,Który Sam nie Wierzy w Boga i u niego na
jego kursach uczy się osoby wykonywać obrzęd egzorcyzmu ale

tylko świeckiego ,to co to może być za egzorcyzm skoro jego jako
sam i Egzorcyzm wykonuje się dla osób Wierzących w ich Rytach



i ich Kanonach Wiary i ich Religi ,wraz z zaleceniami ich Praw
Kośćielnych ,a skoro się w Boga nie Wierzy i jeszcze napiętnuje
znak krzyża to jaki to muśi być akt takiego egzorcyzmowania ,i
tu ja dalej nie będę tego opisywać ani oceniać ,to To ,,Wy,,- sami

bądźcie cenzorami takiego czynu i takiej nauki wykonywanej
profesji przez tego Pana o jego nazwisku jak jest to pokazane i
zaprezentowane w jego kśiążeczce ,-o tej samej nazwie co jest

napisane w książeczce tego Pana i na dodatek Powstały już
szkoły ,które dalej brną w Marażmie ich Ciemnoty ,i uczą tam w

tych ichnych szkołach czegoś tego ,,Kosmo..... na bazie tej
ksiażki .I w tej niby kśiążce i w jej narożniku ten mocny dopisek
,,że ta książka leczy,, -??? Ale chyba z kasy za nią ,bo jak można

coś takiego napisać ,chyba jako przestrogę. Po prostu ten Pan po

pomiarach wypadł on bardzo blado ,bo po niżej poziomu wody z
kranu ,i jak tu kogo kolwiek można uzdrawiać z tak nędznymi

walorami i darami i na dodatek egzorcyzmować -i tyle na temat
tego Pana ,i jego nauki ,,NIECH MU BÓG WYBACZY,,-oceniając go

-  który pałał zionąc wielką nienawiśćią do znaku krzyża .A
jednen z Panów adeptów -uczniów po ukończonym kursie tej

niby ,,Kosmoenergetyki,, u tego Pana-był u mnie ale przed
kursem , i zrobił sobie pomiary na mierniku Bovisa ,i jego



wyniki które osiagnoł podczas pomiarów jego walorów, były
ponad przeciętne i wielce obiecujące bo były na poziomach

dobrych i pozytywnych relacjii w nim drzemiących .A po kursie
ten Pan uczeń popadł w kłopoty i problemy na poziomie duszy i

ducha i został zainfekowany czymś ,,Tam,, po inicjacjii na
zakończenie tej Ichnej niby to nauki ,,Kosmoenergetyki,,ich .I

jak to raczył się mnie zwierzyć i prośić o pomoc ,w jego sprawie

duszy i ducha ,to opowiedział mi więcej szczegółów o swoim
,,Guru,, -od tej -,,kosmoenergetyki,,-i jak ten Pan ich po kursie



inicjował , wyświęcał i namaszczał jako akt wejścia w stan po
ukończonym kursie Kosmoenrrgetyki ,to nie chcę się tu mnie

opisywać takich -,,tych,,-zabobonnych rytuałów poddalstwa i na
poziomie zniewolenia komuś ,duszy i ducha - ale adepta tej -??

,,STARE GDAŃSKIE PRZYSŁOWIE -brzmi jakże aktualnie i dziś
-że ,,MIECZEM OGNIA NIE PRZETNIESZ,,-zatem myśl ...!!!

kosmoenergetyki jako elementu uzalerznienia i zniewolenia - bo
to co czynił wyświęcając ich na kosmoenergetyka ,to -przechodzi



ludzkie pojęcie jak mogą być tak naiwni ludzie ,którzy deklarują

się że są chrześćijanami rzymsko katolickiego kośćioła ,a chodzą

na kursy i szkolenia ,gdzie się depcze i opluwa znak krzyża ,i po
to ten mój mały opis na temat znaku krzyża ,ale w dobrym tego



znaczenia i zrozumienia jako całośći wiedzy dobrej i białej .

Zatem niech Ci czarni ,zajmują się czarnym złym -ich żniwem na
poziomach ich astralnego bytu w ,,czerni, ,a ja zawsze wybieram

białe i dobre energie duchowe ,te płynące od żródła energii tych



Wszechwiecznie Wiecznych i z Matryc jako Boskie Żródło .

,,Znak krzyża i płynąca z tego kształtu dobra energia,,

Wizualizacja holograficzna dla wzrokowców .



ROZMOWA - MODLITWA -DIALOG Z AFIRMACJĄ -  I  PROŚBĄ

KWADRANS przed PRZENAJŚWIĘTSZYM -myśli podane przez
św.ANTONIEGO MARIĘ CLARET .

Ojciec Claret używał takiej formy rozmowy,gdzie Jezus zwraca się do
każdego z nas osobiście.Nie potrzeba wielu wiadomości ,by Mi się

przypodobać- wystarczy ,że Mnie bardzo kochasz.Mów do mnie,jak



gdybyś rozmawiał ze swoim przyjacielem .

Musisz mnie o coś prośić dla kogoś ?

Powiedz mi jego imię ,a następnie -co byś chciał, żebym teraz dla niego
uczynić .Proś o wiele ,nie wahaj się prośić .Mów do mnie prosto i otwarcie
o biednych , których zamierzasz pocieszyć , o chorych, których cierpienia

ty widzisz ,o zabłąkanych , dla których gorąco pragniesz powrotu na
prawdziwą drogę ,Powiedz mi o wszystkich , chociasz jedno słowo .

# #

A dla ciebie - czyż nie potrzebujesz ,dla samego siebie jakiejś Łaski.

Powiedz mi otwarcie ,czy może jesteś dumnym , samolubnym , niestałym
,niestarannym .... i poproś Mnie , żebym ci z pomocą w twoich nielicznych

czy też licznych wysiłkach ,które podejmujesz ,by się pozbyć tych wad.

Nie wstyć się !Jest wielu sprawiedliwych ,wielu świętych w niebie ,którzy
popełniali te same błędy .Ale oni prośili godnie i tak pokornie ....i z

biegiem czasu zobaczyli , że są od tego wolni .

Nie zwlekaj prosić też o zdrowie , o szczęśliwe zakończenie twoich prac



,interesów czy studiów .To wszystko mogę ci dać i daję .A ja życzę sobie
,żebyś mnie o to prośił , jeśli to się nie koliduje przeciwko twojemu

uświęceniu , natomiast jemu sprzyja i je wspiera .Czego ci akurat dzisiaj
potrzeba ?Co mogę dla ciebie uczynić ?Gdybyś ty wiedział ,jak bardzo

pragnę ci pomóc !Czy masz w tej chwili jakiś plan ?

@

Opowiedz mi o nim .Czym się zajmujesz ? O czym myślisz ?Co mogę
uczynić dla twojego brata ,dla twojej siostry ,twoich przyjaciół ,twojej
rodziny ,dla twoich przełożonych ?Co ty chciałbyś dla nich uczynić ?

A co dla mnie -czy nie masz życzenia żebym był uwielbiany ?



Czy zechciałbyś swoim przyjaciołom uczynić coś dobrego ,im ,krórych ty
moźe bardzo kochasz ,ale oni żyjąc nie myślą o mnie ?Powiedz Mi: co

dzisiaj budzi nadzwyczaj twoją uwagę ?Czego pragniesz z utęsknieniem ?
Jakie środki posiadasz , aby to osiągnąć ?

Powiedz Mi o twoim nieudanym przedsięwzięciu ,a Ja powiem ci o
przyczynach tego niepowodzenia.Czy nie chciałbyś mnie dla siebie

pozyskać ?Może czujesz się samotny lub żle usposobiony ?.

* *

Widok czystej i nie zmąconej wody żywej źródlanej Symbolu życia.

Opowiedz Mi w szczegółach ,co cię smuci.Kto cię zranił? Kto obraził twoją
miłość własną ? Kto ciebie znieważył ?Informuj Mnie o wszystkim ,a wnet

dojdziesz tak daleko ,że powiesz ,iż za Moim przykładem wszystko
darujesz i wszystko zapomnisz .

Za lub w Nagrodę otrzymasz Moje pocieszające błogosławieństwo .

MOŻE SIĘ BOISZ ?

Czy odczuwasz w swojej duszy owo nieokreślone przygnębienie ,które
wprawdzie jest bez podstaw ,ale mimo to nie przestaje rozrywać ci serca

? Rzuć się w ramiona Mojej Opatrznośći Jestem przy tobie ,u twojego boku

Ja wszystko widzę ,wszystko słyszę i w żadnym momencie nie zostawię cię

Czy odczuwasz antypatie u ludzi ,którzy cię przedtem lubili ,a którzy cię
zapomieli ,od ciebie się odwrócili mimo ,że z twojej strony nie było

najmniejszego powodu do tego ?Poproś za nich ,a Ja ich przywrócę do
twojego boku ,jeżeli nie staną się zawadą dla twojego uświęcenia A czy



nie masz czasem jakiejś radosnej wiadomości dla mnie ?

Dlaczego nie pozwalasz Mi w niej uczestniczyć ?Przeciesz jestem twoim
przyjacielem .Opowiedz Mi ,co pokrzepiło twoje serce i wywołało twój
uśmiech w okresie od twoich ostatnich odwiedzin u mnie ?Być może

miałeś przyjemne zaskoczenia ,może otrzymałeś szczęśliwe wiadomośći ,
list ,sympatię moźe przezwyciężyłeś trudnośći , wyszedłeś z sytuacji bez

wyjśćian? TO WSZYSTKO JEST MOIM DZIEŁEM.

Ty masz mi po prostu powiedzieć '' DZIĘKUJĘ MÓJ OJCZE ''

A czy nie chcesz Mi nic obiecać ?Ja czytam w głębi twojego serca.Ludzi
można łatwo zmylić ,ale nie Boga .Mów więc otwarcie do Mnie .Czy jesteś

zdecydowany nie poddawać się więcej wiadomej okazji do grzechu i
popełniania różnorodnych postępków .Czy chcesz zrezygnować z rzeczy ,

które ci szkodzą ,nie czytać książek które pobudzają twoją wyobrażnie
kształtując negatywne postawy i działania ,czy oglądać nieskromnej

telewizji ,analizować plugact wszelakich w internecie ,przeciwko
twojemu Bogu i jego Majestatowi opisywanych przez ludzi

zrozgoryczonych i zniesmaczonych ,któży wyżekli się Boga ? I nie
przystawać z nimi i z człowiekiem który zmącił spokój twojej duszy ?

Czy będziesz znowu łagodnym ,miłym i usłużnym wobec tego
człowieka,którego miałeś do dziś za wroga , bo ci się sprzeciwił ?

Więc dobrze ,powracaj teraz znowu do twojego zajęcia ,do twojej pracy
do twoich studiów .



Ale nie zapominaj  ,, KWADRANSU ,,który przeżywaliśmy razem.

Zachowaj -jak dalece możesz rozwinąć -milczenie ,skromność ,
wewnętrzne skupienie ,miłość bliźnego.

Kochaj Matkę Moją ,która i twoją jest.



 I przyjć znowu z sercem przepełnionym jeszcze większą miłością i jeszcze
bardziej oddanym Mojemu Duchowi .

Wtedy znajdziesz w Moim Sercu codziennie nową miłość ,nowe
dobrodziejstwa i nowe pocieszenia .

##
-To WSZYSTKO JEST TWOIM DZIEŁEM -



DZIĘKUJĘ CI MÓJ OJCZE -WSZECHWIECZNY W WIECZNOŚĆI WIECZNY-

,,WIZUALIZACJA  ,,

Zwycięstwa nad aktem odejścia .

,,RACHUNEK SUMIENIA ,,



Dla tych co są po akcie sumienia i czują że
nadszedł ich kres drogi w ziemskim bytowaniu

-I NA KONIEC CHCĄ SIĘ POJEDNAĆ Z -

,,BOGIEM ,,-STWÓRCĄ-,,

Zrozumienie majestatu Boskiego -dla tych co o kanonach
prawd Wiary nie Religi zapomieli .

Zatem prawdą Wiary jest że ,,Bóg jest Jeden ,,i imię jego
brzmii tak jak to ,objawił osobośćie Mojrzeszowi na

górze Synaj ,gdzie Mojrzesz oczekiwał przez 40 dni i 40
nocy ,i po tym czasie ,,BÓG STWÓRCA ABSOLUTU,,-przed



Mojrzeszem Objawiając Swój zamysł po Wszech Czasy dla
Ludzkośći -wypalił ,,ARKĘ PRZYMIERZA ,,-Białym i

Czarnym Światłem Absolutu jako -dekalog i zalecenie ,po
Wszech-Czasy dla Ludzkośći na szafirowych tablicach -a

że Zamyśił to po Wszech Czasy -to opadały mu ,,ŁZY
RADOŚĆI ,,-na te Szafirowe Tablice . I jako pamiątkę tego

Aktu możemy znaleść Szafiry gwieździste w formie
kamieni szlachetnych z grupy korundów z asteryzmem
.Dlatego wielu znawców twierdzi żę szafiry gwieżdziste
lub z asteryzmem to ,,UKRYTE  ŁZY  RADOŚĆI  BOŻEJ ,,

Tu widzimy sygnet ,a w epicentrum szafir gwieźdźisty.

które po wszech czasy będą odkrywane w kamieniach
szlachetnych na znak lub pieczęć ,,Aktu Przymierza,,lub
10 przykazań ,albo zaleceń ,,-BOSKICH  DLA  LUDZKOŚĆI

-,,Gdzie naszym przedstawicielem- LUDZKOŚĆI był
MOJRZESZ i dekalog dotyczy zawartego przymierza z

,,Ludźmi i Bogiem ,,

-Dlaczego podkreślam że ,,Dekalog dotyczy Ludzi ,,



-bo ostatnim czasem powstaje dużo różnorodnych
ugrupowań ,które manipulując innymi  określając że
dekalog dotyczy także -zwierząt - szczególnie te osoby

które ze względów tylko im wiadomych określając swoje
stanowisko mawiają że zwierzęta mają duszę i dekalog
także dotyczy zwierząt -Szczególnie te osoby niejedzące
mięsa ,weganie ,wegetarianie manipulują przykazaniem

,,Nie zabijaj,,-dodają- i nie jadaj tego co od zabitego
zwierzęcia pochodzi czyli mięsa .Popierając swoją tezę
przykazaniem Bożym z dekalogu .Ale ,nie uwzględniają

faktu że ,,Arka Przymierza ,,-w postaci dekalogu dotyczy



Ludzkośći i w całośći jak odniesienia do człowieka .

Przykazania te zostały wypalone białym i czarnym
światłem na szafirowych tablicach jako AKT

PRZYMIERZA z BOGIEM -i przekazane zostały po ich
wypaleniu -Mojrzeszowi .I jak ujrzał Mojrzesz akt ich



wypalania białym i czarnym światłem-to upadł na ziemię
z przerażenia i strachu .I drżącym głosem zapytał -KIM
JESTEŚ PANIE -i z góry padła odowiedź- na zadane przez
Mojrzesza pytanie -- ,, JESTEM  KTÓRYM  JESTEM  przez

Wieczność w Wiecznośći ,,i tak brzmni imię ,,BOGA,,

Tak więc ,,RACHUNEK SUMIENIA,,-po akcie
opiera się na 10 przykazaniach -,,BOSKICH,,-

,,OTO ,,10 ,,-Przykazań -BOSKICH-dla tych co
jednają się z Bogiem w akcie dokonania

żywota w Ziemskim Swoim Bytowaniu -lub są
na łożu śmierci i konając odchodzą do Tam .

Imię Boga Brzmi



,, JESTEM  KTÓRYM  JESTEM , PRZEZ
WIECZNOŚĆ ,  w  WIECZNOŚĆI   WIECZNY ,,

,,Tu na tym starym sztycho szkicu widzimy ,,BOGA
STWÓRCĘ ABSOLUTU,, i Akt myśli Boskiej stwórczej wraz
z atrybutami ,widzimy w Ręku Boga Cyrkiel i po jego obu

stronach ,kontownicę i pozostałe narzędzia tak
niezbędne do zamyśleń ,,Geometrii Świętej Boskiej ,, nie



jako atrybuty Wolnomurzy i ich atrybuty .

Imię to zostało objawione przerażonemu
Mojrzeszowi na górze Synaj -Bóg Stwórca
,odpowiedział mu , po zadanym drżącym

głosem pytaniu -,,Kim jesteś Panie ,,-i wtedy
BÓG -odrzekł do Mojrzesza podając Swoje

IMIĘ-

,,I ZAWARŁ Z LUDZKOŚĆIĄ AKT PRZYMIERZA



Po Wszech Czasy -w formie -ARKI RZYMIERZA-
Gdzie jako Ludzkość -był Mojrzesz .

,,Pojęcie i zrozumienie ,,

Majestat Boski -podział i zrozumienie .



,,Rachunek sumienia w ostatnią godzinę życia ,,

.-Pojednanie się z Bogiem -.

,,słowa BOGA OJCA ,,
Przykazania Boskie i ich zrozumienie ,w formie pokuty

lub zadość uczynienia przed dokonaniem aktu odejścia .

,,MODLITWA przed rachunkiem sumienia ,,

Wszechmogący i miłośierny Boże ,oświeć mój umysł
.abym poznał grzechy ,które popełniłem i odmień moje

serce ,abym szczerze nawrócił się do Ciebie .Niech Twoja
miłość zjednoczy mnie z wszystkimi ,którym

wyrządziłem krzywdę .Niech Twoja dobroć uleczy moje
rany ,i uwolni mnie od moich słabośći .Niech DUCH

Święty obdarzy mnie nowym życiem , i odnowi we mnie



miłość ,aby w moich czynach zajaśniał obraz twojego
Syna ,który żyje i króluje na wieki wieków Amen .

,,ZATEM TAK CZYNIĄC NIE POTRZEBUJECIE

POŚREDNIKA -spowiednika ,między Wami a Bogiem.

,, Pierwsze przykazanie Boże ,,

1 . Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną .

W bibli ,,Die Gute Nachricht,,-Dobra Nowina ,w zakreśie
odpowiedzialnośći  kościoła katolickiego i

ewangelickiego krajów niemieckojęzycznych , to
przykazanie- brzmi i wygląda nieco inaczej -

.-Ja jestem Pan ,twój Bóg .Obok Mnie nie ma dla ciebie
żadnych innych bogów.Nie sporządzaj sobie żadnego

obrazu Boga .Nie rób też sobie żadnego wizerunku
niczego co jest w niebie ,na ziemi lub w morzu .Zatem
prawdę zawiera więc nie litera ,lecz jej sens .Dlatego

pojmowanie sensu przez codzienne spełnianie przykazań



Boskich ma tak wielkie znaczenie dla nas Ludzi na Ziemi.

Zrozumienie sensu tego przykazania:

-nie modliłem się i nie rozmawiałem z Tobą Boże w ogóle.

-dobrowolnie wątpiłem o prawach wiary ( wymień jakie )

-zapierałem się wiary w Ciebie Boże

-publicznie krytykowałem prawdy wiary w Ciebie Boże

-wstydziłem się swojej wiary

-nie starałem się o pogłębienie swojej wiedzy religijnej



,poprzez czytanie i studiowanie ,BIBLI ,Pisma Świętego
,książek religijnych i rozpatrywania żywotów Świętych.

-nie ufałem Bogu w swoich utrapienieniach i próbach

-narzekałem na Pana Boga ,w swoich niepowodzeniach

-poddawałem się rozpaczy ,depresjii i zwątpieniu .

-wierzyłem w zabobony ,wróżby ,magię brudną i gusła .

-znieważałem osoby duchowe ,miejsca i rzeczy
poświęcone , namaszczone ,i konsekrowane ,krzyże ,
,cmentarze ,kośćioły i kaplice ,obrazy i malowidła z

wizerunkami Świętych .

-przeszkadzałem drugim w spełnianiu praktyk
religijnych ,w pracy ,domu ,środowisku i otoczeniu moim

-ceniłem pieniądz ,wygody ,przyjemności ,sport -bardziej
niż sprawy Boże , i zbawienie własnej duszy .



-narażałem się na utratę wiary ,przez złe widowiska
,filmy ,książki ,programy telewizyjne,złe towarzystwo

-należałem lub należę do organizacji ateistycznych

-zapierałem się Boga ,nie dając świdectwa o Nim .

-odwodziłem innych od Boga -poprzez swoje postępki.

-występowałem przeciw nauce Bożej i jej prawdom wiary

-dawałem zgorszenia swoim złym zachowaniem,lub złym
mówieniem przeciw Bogu i jego Majestatowi .

Pierwsze przykazanie mówi też o tym ,żebyśmy nie
czynili sobie obrazu tego ,co jest nisko na ziemi lub w

wodzie poniżej ziemi .Możemy to zrozumieć jeśli wiemy



,że nie to ,co widzimy na ziemi ,jest prawdziwą
rzeczywistością ,Nasze fizyczne oczy widzą tylko powłokę
,pod którą ukrywa się życie ,a wraz z życiem dusza i duch

Lub jak pojmują inni że skoro Duch Boży mieszka w
każdym człowieku ,to nie potrzebujemy żadnego

spowiednika ,pośrednika który to może z tą wiedzą - mu
przekazaną ,uczynić To co uzna on za słuszne i dobre, ale
w jego pojęciu i zrozumieniu ze względów na jego i w nim

jego obowiązku wobec jego dogmatu kościoła i w nim
tam panujących w tym kościele ,nakazöw , zakazów i
obowiązköw łącznie z poddalstwem w stosunku tego

spowiednika do jego zwierzchniköw postawionych nad
nim w całośći tego ich dogmatu i chierarchi jego kośćioła

i on jako z tego kośćielnego rytu ,a tu przypomnę tym
wszystkim że w Polsce mamy Kośćiöł Instytucjonalny ,od



momętu gdy został podpisany ,,Konkordat,,- czyli to już
Instytucja Kośćielna, a nie pomoc tym z udręczoną duszą
,lub z udręczonym duchem tkwiącym w każej i w każdym

z nas .Zatem po co nam pośrednik lub spowiednik jest
potrzebny ???? Skoro Duch Boży mieszka w każdym

człowieku.Zatem zwracajmy się sami i bezpośrednio do
Boga ,który cząsteczkowo Tkwi w Nas Samych .To

zwracajmy się do naszego Wnętrza w Nas i wówczas
Porozmawiajmy z Bogiem po oczyszczeniu się i

przygotowaniu się na taką ale Godną rozmowę z Bogiem
-prosząc go jako Jedynego Boga.

2.DRUGIE PRZYKAZNIE BOŻE .



Nie będziesz brał imienia Pana Boga Twojego na
daremno.

-wymawiałem imiona Świętych lub imię Boże -bez
uszanowania i bez potrzeby ,w żartach,w gniewie z
przyzwyzajenia bez godnośći popadając w rutynę

-blużniłem przeciw Bogu jego Majestatowi i Świętym

-nie dotrzymywałem przysięgi ,albo ślubów złożonych
Bogu jego Majestatowi i Świętym .

-przysięgałem niepotrzebnie lub złożyłem fałszywą czy



niemoralną przysięgę .Czy naprawiłem wyrządzoną
przez to krzywdę ?

-przyjęłem po świętokradzku Sakrameny święte -

-przeklinałem kogoś w myślach lub publicznie złorzecąc

-rozmawiałem o sprawach religijnych lekceważąco...

-wstydziłem się chrześćijańskiego pozdrowienia lub
zewnętrznych gestów religijnych ,jak znak krzyża

świętego ,przyklęknięcie ,zdjęcie nakrycia z głowy , przed
krzyżem świętym ,kaplicą ,kościołem

-noszę lub nosiłem symbole religijne -jako ozdoby
maskotki lub fetysze -a nie jako zewnętrzny wyraz wiary

-używałem słów z Pisma Świętego dla żarów i kpin ,w



obronie grzesznych i niecnych interesów ,dla poparcia
błędnej nauki i wymyślnonych tez ,kłamstw i nieprawd

-brałem udział w seansach okultystycznych i
spirytystycznych wywodząc i manewrując innymi .

,,TRZECIE PRZYKAZANIE BOŻE ,,

Pamiętaj ,abyś dzień święty -święcił .

Tydzień to siedem dni ,zatem sześć dni będziesz pracował
i wykonywał wszelką twą pracę ,lecz dzień siódmy

ustanowiony jako niedziela jest dniem świętym
ustanowionym przez Pana twojego Boga i nie będziesz
wykonywał żadnej pracy ani ty , ani twoja żona ,twoja

koieta ,ani twój syn ,ani twoja córka ,ani twój pracownik
,ani twój bliżny ,ani twoje bydło ,ani twoje zwierzęta  ,ani



obcy który przebywa w twoim domostwie w twoich
bramach i twoim majątku .Więc dzień siódmy niedziela
jest dniem odpoczynku nabierania sił i świętowania za
udany miniony tydzień i świętując podziękujmy Panu

Bogu za dary i łaski tego minionego czasu.

CZWARTE PRZYKAZANIE BOŻE

4.Czcij ojca twego i matkę twoją .

-nie okazywałeś swoim rodzicom miłośći ,szacunku

-odnośiłeś się do rodziców w sposób ubliżający,kłóciłeś
się z nimi ,obmawiałeś ich ,wstydziłeś się ich lub wręcz

biłeś się z nimi .

-nie starałeś się im pomóc ,nie byłeś posłuszny ,i nie



modliłeś się za nich do Boga .Czwarte przykazanie uczy
nas ,że również ojciec i matka są naszymi bliżnymi i

powinniśmy ich poważać ,cenić tak jak wszystkich ludzi
,nośić w swoim sercu .Cześć jednak należy się jedynie

Bogu naszemu Panu .Trzeba więc rozróżniać pomiędzy
poważaniem a czcią .

PIĄTE PRZYKAZANIE BOŻE

5.Nie zabijaj .

Przykazanie to oznacza dosłownie to -nie zabijaj czy nie
morduj bez względu na to czy idziesz na wojnę ,i tu

nasuwa się pytanie do Ciebie drogi czytelniku: Jeżeli ktoś
odebrał by Ci życie ,to czy miałoby to jakiekolwiek
znaczenie -czy zostałeś zabity ,czy zamordowany i

umęczony ,na pewno dla Ciebie nie ma znaczeni ,bo ty i



tak i tak jesteś trupem ,po prostu nie żyjesz .Zatem gwałt
i chaos zawsze wytwarza to samo ,i z tego faktu wynika

bezsensowność wszystkich wojen i bitew na które
żołnierze wyruszają ,aby nastąpił pokój .Czy jednak

przez broń ,armaty i technologie ,przez zabijanie
naszych bliżnych można osiągnąć pokój ?

-wszelka krzywda: fizyczna ,psychiczna ,ekonomiczna czy
moralna -wyrządzona pośrednio lub bezpośrednio ,sobie

lub bliźnemu -godzi w piąte przykazanie Boże .

SZÓSTE PRZYKAZANIE BOŻE .

6.Nie cudzołóż.

-wszystkie postępki związane z tym aspektem -godzą w to



przykazanie Boże ,zatem rozwasz swoje postępowanie w
tej kwestii materii bardzo wnikliwie i dokładnie sam

.Skoro zawarliście przed Bogiem związek małżeński ,to
jako mąż i żona dotrzymujemy sobie wiernośći w

myślach ,słowach i czynach ,cudzołóstwo popełniamy już
wtedy ,kiedy jesteśmy niewierni i godzimy w złożone

sobie na wzajem ślubowanie .

SIÓDME PRZYKAZANIE BOŻE .

7.NIE Kradnij .

Kraść oznacza ,że coś bliźnemu naszemu zabieramy ,że
czegoś go pozbawiamy .Zdaża się ,że okradamy bliźnego
z pieniędzy ,z jego mienia materialnego ,moralnego lub

duchowego .Ale także możemy okraść bliźnego z jego
czasu ,np.prowadząc z nim nieistotne rozmowy,

ingerując w jego życie lub kiedy nie pozwalamy mu iść



wybraną przez niego drogą, narzucając mu swoją i
własne zdanie ,i oczekujemy od niego żeby uwierzył w to

,co mu przedstawiamy -jako nasze mniemanie .

ÓSME PRZYKAZANIE BOŻE .

8.Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźnemu



twemu .

-kłamałem i kłamię z przyzwyczajenia ,posądzam
lekkomyślnie ,bez potrzeby mówiłem o wadach lub

grzechach bliżnych -obmawiając ich

-nie dochowałem powierzonych mi tajemnic,oczerniałem
bliżnych ,opowiadając o nich nieprawdziwe rzeczy,byłem



obłudny wobec bliżnych ,nie naprawiłem krzywd
spowodowanych moimi kłamstwami ,nie dotrzymałem
słowa ,obietnicy ,osądzałem bliżnych ,byłem wścibski
,podglądywałem ,podsłuchiwałem ,zwalałem winę na

bliźnego ,donośiłem fałszywie ,zmuszałem bliźnych do
przyjmowania poglądów sprzecznych z jego

przekonaniem ,mówiłem bezmyślnie .gadulstwo .Co to
jest mniemanie ? Mniemanie zawsze mówi ,że czegoś nie
wiemy .Prawdy nie znamy ,dlatego wymyślamy sobie coś

,co pasuje do naszych schematów myślowych i dlatego
wydaje nam się to logiczne .To wtedy jest-to, nasze
mniemanie .Skoro mniemanie daje świadectwo o

nie-wiedzy ,może być nieprawdą -na planie duchowym.

DZIEWIĄTE PRZYKAZANIE BOŻE .



Nie pożądaj żony bliźnego twego .

-nie pragnij żony bliżnego ,w myślach słowach
i uczynkach swoich ,nie prowadź do sytuacji w
której pragniesz ,pożądasz ,i prowokujesz do

popełnienia grzechu nieczystości seksualnej ,z
żoną swojego bliżnego .Zatem zapytaj siebie

samego ,co należy do mnie ?Nie staraj się
przywłaszczać sobie niczego,co należy do

drugiego ,ani jego żony ,ani jego dzieci ,ani
jego pracowników ,ani jego zwierząt .

DZIESIĄTE PRZYKAZANIE BOŻE

Nie porządaj żadnej rzeczy bliźnego twego.

-przywłaszczyłeś sobie cudze rzecz ,owoce cudzej
pracy ,zabierałeś cudzy czas każąc na siebie czekać



,wyrządziłeś szkodę przez własne lenistwo
,spóźnialstwo,niedotrzymanie umowy ,zatrzymałeś

rzecz porzyczoną ,byłeś chciwy zazdrosny i
porządałeś dobra cudzego ,urządziłeś się

materialnie cudzym kosztem ,nie wynagradzałeś
sprawiedliwie za pracę dla ciebie ,oszukiwałeś w

handlu ,przywiązałeś się zbyt mocno do rzeczy
materialnych ,zabierałeś bezmyślnie drugim ich

czas ,oszukiwałeś przy tranzakcjach .

Zalecana Modlitwa po dokonanym Rachunku



Sumienia -dla Ciebie i Boga i nikogo Więcej .

Niech twoje oblicze odbite ,stanie się Godne.

,,PANIE i BOŻE mój ,dziękuję Ci za to ,żeś mnie



stworzył ,żeś mnie powołał do wiary w Ciebie, i
Jezusa Chrystusa ,Syna Twojego ,Zbawiciela

naszego .Ty udzielasz nam Ducha Świętego ,abyśmy
się stali Twoimi dziećmi i dziedzicami .Ty nie

opuszczasz grzesznika -lecz szukasz go z ojcowską
miłośćią .Ty stale odnawiasz nas przez ,Sakrament
Przebaczenia i Pojednania się z Tobą ,abyśmy coraz

doskonalej upodobniali się do Twojego Syna
.Dziękuję Ci wraz ze wszystkimi bliźnymi ,za

cudowne dzieło Twojego Miłośierdzia ,i wielbię Cię
,wraz ze wszystkim i wszystkimi , za nasze

zbawienie .Tobie Niech będzie Chwała , przez Syna
Twojego Jezusa Chrystusa , w Duchu Świętym ,teraz



i na wieki wieków -Amen -

Wszechmogący Miłosierny Boże ,Proszę Cię
pokornie , wybacz mi grzesznemu ,w imię Syna
Twojego ,Jezusa Chrystusa ,daj mi wytrwałość w

dobrem ,aż do śmierci mojej , i wspieraj mnie , i nie

dozwól mi oddalać sie od CIEBIE - BOŻE .



+ -Amen- +

I uczyńmy na sobie prawidłowo znak,, krzyża ,,

Dlaczego świat ,taki jaki jest ,nie może dać nam
pokoju ?Dlatego ,że nie bazuje on na ofiarnej

miłośći ,lecz na miłośći rozumianej jako własnej



.Ludzie muszą zrozumieć i zawrócić,, z drogi do
miłośći jako własnej ,tej seksualnej i tej jako

dynamizm i moc ,i pieniądz -i rozwinąć w sobie tą
miłość ofiarną i wewnętrznie czystą i miłośierną to
wtedy ten zatwardziały świat pozbawiony pokoju

ducha i duszy ,będzie po mału stopniowo się
przeistaczał .Dziesięc przykazań lub zaleceń BOGA

wskazuje nam drogę -zawierając z nami

,,AKT  PRZYMIERZA  Z  BOGIEM,,

Po dobrze ,wykonanym rachunku sumienia ,NIE
LĘKAJCIE SIĘ SPOTKANIA NA SĄDZIE

OSTATECZNYM .



,,ZADOŚĆUCZYNIENIE,,

Po dokonanym własnym rachunku sumienia ,przed
.BOGIEM i jego Majestatem -i własnym Obliczem.

Oceń sam siebie -ale tak jak to ty byś ocenił Biźnego
Swego -za to co on uczynił mówiąc ci , o tym fakcie.

,,I PO WŁASNEJ OCENIE ,samego siebie ,w
Majestacie Boga -sam sądź siebie ,ale bądź surowy i

miłosierny zarazem -następnie -zadaj ,sam ,sobie
-pokutę i uczyń zadośćuczynienie .

Twoja pokuta i zadośćuczynienie ,niech będzie tak



jasna i czytelna -jak twoja własna księga złożona na
twoim własnym pochówku ,,Trumnie ,,w akcie
odejsćia z Ziemi do Tam -gdzie Bóg ci każe Iść.

Zrozumienie ,,Majestatu Bożego ,,-dla Tych co o nim
zapomieli -a na nowo go ,,Odnaleźli w sobie ,,

,, JEST  JEDEN  BÓG ,,



Pod postacią Świętej Trójcy -BÓG OJCIEC ,SYN BOŻY
,DUCH ŚWIĘTY -

,, MAJESTAT BOSKI -LUB ARMIA BOŻA ,,

,,Jest czterech Archaniołów ,,lub czterech
,,KSIĄŻĄT ,,naczelnych dowódców czterech ARMI

BOŻEGO Porządku ,w czterech stronach Świata
Bożego .A każdy z czterech Książąt ma swoich

siedmiu zastępców -tak jak siedem dni tygodnia
,lub siedem plag ,albo siedem trąb ,lub siedem



gwiazd jako klucz do Bram Nieba ,

albo Klucz Świętego Piotra ,lub siedem gwiazd jako
Klucz Mądrośći Salomona

-Dalsze zrozumienie siedmiu na fotosach-



-Inne spojrzenie na to co przekazują gwiazdy-

-Zatem skoro gwiazdy tak się konfigórują to-

-Zatem niech energia tych gwiazd nami kieruje-



-opis w Bibli ,,objawienie Jana 16:10 ,cytat -

Objawiły się bowiem Twoje sprawiedliwe dzieła
.Potem zauważyłem ,że w niebie został otwarty

przybytek namiotu świadectwa .Z przybytku
wyszło siedmiu aniołów.Przytrzymywali siedem
klęsk .Ubrani byli w czyste ,lśniące płótno .Piersi

zdobiły im złote pasy .A jedna z czterech Istot
podała siedmiu aniołom siedem złotych czasz .Były
one pełne gniewu Boga żyjącego na Wieki Wieków
.Wówczas przybytek napełnił się dymem chwały
Bożej oraz Jego Mocy .W tym czasie nikt nie mógł
wejść do przybytku ,aż do chwili wypełnienia się
siedmiu klęsk przytrzymwanych przez siedmiu

aniołów.

We wnetrzu tego obrazu widać ,czterech



,,Archaniołów ,,-lub cztery Istoty Wyższe ,albo
czterech ,,Książąt ,,-dowódców Armi Bożej .

A każda z tych czterech ARMI BOŻYCH -składa się z
144 tysięcy żołnierzy Bożych ,,Jest to opisane w
Objawienie Jana -14:1 ,Wizja baranka i 144.000

odkupionych . fragment cytatu: To ci ,którzy nie
splamili się kobietami .ich dziewiczość nie uległa

naruszeniu .Idą za Barankiem ,dokątkolwiek
pójdzie .Zostali oni wykupieni spośród ludzi jako

pierwszy owoc -dla Boga i dla Baranka .W ich



ustach nie doszukano się kłamstwa -są bez skazy .

Czterech ARCHANIOŁÓW -i ,,KSIĄŻĄT ,,-to do nich
możecie się zwracać ,prosząc Ich o dary ,łaski i

wiedzę duchową -jak będziecie prośili Godnie ,i
wasza prośba będzie pokorna i godna ,to prośby te



zostaną spełnione ,to krocząc ścieżką prozy życia
doczesnego w tym naszym ziemskim bytowaniu

,spotkacie z Woli Pana Naszego ,kogoś ,lub osobę
która wam pomorze i wskaże kierunek drogi do

obranego waszego Celu w ziemskim Bycie.

,,CZTERECH ARCHANIOŁÓW,,

Lub  CZTERECH  KSIĄŻĄT



 -  ARMI   BOŻEJ  -

-ARHANIOŁ ,,GABRIEL ,, -Oznacza ,jego imię można
przetłumaczyć jako ,,Mąż silny Bogiem ,,-to on

zwiastował światu narodziny Mesjasza-inni
tłumaczą jego imię jako ,,BÓG jest Moją Śiłą ,,-

Zjawia się w naszym życiu gdy zapracujemy sobie
godnościami duchowymi na jego łaski i nauki płynące od
Niego Archanioła Gabriela ,ucząc nas pokazuje nam ,że

zostaliśmy stworzeni na wzór i podobieństwo Boga i
każdy z nas ma w sobie Boską czastkę ,przypomina nam o



naszej pierwotnej czystośći ,niewinnośći i świętośći .Uczy
nas źe nasze ciało jest świątnią duszy i ducha, i należy o
nie dbać ,odpowiednio odżywiać, aby nam jak najdłużej
posłużyło w tej naszej drodze ziemskiego życia i bycia .

Jego wizerunek jest ,przedstawiany z białą lilią ,lub jak
na tym wizerunku z białym ptakiem jak symbol czystośći

i całkowiemu oddaniu się prawdzie .Archanioł Gabriel
kierując naszymi ścieżkami życia uświadamia nas ,gdy
wątpimy w swoje kwalifikacje ,a chcemy czynić dobro i
służyć innym ,pomagać im .To on zatroszczy się o to aby

inni dostrzegli nasz zapał i dobre chęci ,a nie brak



praktyki ,czy odpowiedniego wykształcenia .

Pomoże nam dostrzec ,że to nie brak naszych kwalifikacji
nas blokuje ,gdyż posiadamy najlepszą wiedzę -tą Boską ,i

uświadamia nas równocześnie o Boskiej Mądrośći ,z
której możemy korzystać w każdej sytuacji -bo także ona

tkwi w nas samych .Archanioł Gabriel kieując naszymi
ścieżkami życia kieruje do nas ludzi ,którzy potwierdzają

nasze poczucie wartośći i dobrze spełnione zadania
.Archanioł Gabriel jest patronem pisarzy ,poetów

,dziennikarzy ,pomaga uzyskać Boskie przewodnictwo i
natchnienie twórcze pomaga nam także w

komunikowaniu się z drugim człowiekiem .



,,ARCHANIOŁ MICHAŁ ,,

Archanioł ,,Michał ,,-jego imię oznacza ,,Któż
jak Bóg ,, zwany jest księciem aniołów -

Archanioł ,,Michał ,,-uważany jest za tego
który jest sprawiedliwośćią ,odwagą i silną
wolą ,to jego wzywamy gdy potrzebujemy
ochrony .Przewodzi aniołom niebiańskich
płomieni .Gdy boimy się ruszyć do przodu

,realizować swöj cel obranej drogi w rozwoju
duszy i ducha -wbrew innym ,Archanioł Michał

pomoże nam w wykonaniu tego kroku ,broni
nas również przed atakami ze strony świata

astralnego ,a w nim złe duchy ,demony i
omamy wszelakie ,i złe myślokształty ,które

żywią się naszym strachem ,lękiem i



negatywną energią astralną ,jak nasiąknięte
mury ,domostwa ,i miejsca złych mocy

astralnych .W tym celu należy Go Poprośić o
pomoc a On Archanioł i Książe -pomoże nam.

Archanioł ,,Michał ,,-jego wizerunek jest przedstawiany
w zbroi z mieczem w jednej dłoni i wagą sprawiedliwośći

w drugiej dłoni .Pomaga nam odnaleść siłę w sobie do
tego ,dodaje nam odwagi do dokonywania zmian w

naszym życiu ,odcięcia się od negatywnych
energiin,emocji ,poczucia winy ,sytuacjii i ludzi dla nas
negatywnych .Oczyszcza nasze wizje przyszłośći z lęku
-kieruje naszymi ścieżkami rozwoju ducha tak abyśmy



uniknęli wszelkiego niebezpieczeństwa.

To dzięki jego prowadzeniu nas i jego pomocy
zdobędziemy się na odwagę i męstwo ,aby kończyć z
przyjmowaniem pozycji ofiaru losu w naszym życiu .

,,ARCHANIOŁ RAFAŁ ,,

Archanioł Rafał -oznacza ,,uzdrowienie Boże
,,-jest patronem ,uzdrowicieli ,lekarzy ,i



podróżujących osób.

Archanioł Rafał -jego wizerunek jest przedstawiany
jako ten Archanioł kroczący z laską a u paska na

biodrach ma ,sakiewkę z ziołami do uleczania ,chorych i
cierpiących ,także włada energiami zdrowia i sił

witalnych ,prowadząc nas uczy nas rozpoznawać zioła
,drzewa i roślinnośći które nas utrzymają w długim

zdrowiu i siłach niezbędnych do osiągnięcia naszego Celu
w wyznaczonym dla nas kierunku przez Boga dla nas -bo
my jako narzedzia Boże ,mamy pomagać i leczyć bliźnych



i im pomagać w ich niedoli choroby .

Wizerunek Archanioła ,,Rafała,,-na tle drzew i ziół.

,,ARCHANIOŁ URIEL ,,

Archanioł ,,Uriel ,,-ozacza ,,Światło Boga ,, -jest
opiekunem światłośći Wszechwiecznej

,opiekun gwiazd jako czwartej strony świata .
Zjawia się w naszym życiu , po to abyśmy poczuli w nas
samych światło własnej duszy i ducha ,mając go jeszcze
bardziej rozświetlić i uświadamnia nam to czego sami



nie dostrzegamy w sobie ,czyli naszą wewnętrzną w nas
istniejącą świątynię ducha .

Wizerunek Archanioła Uriela jest przedstawiany z
pustymi rękoma ,ale one nie są puste nicośćią ,tylko
dzierżą ,,Światło Boga ,, to światło Wszechwieczne .

To On pokazuje nam ,że dzielić możemy się tylko tym ,co
mamy ,a nie tym ,czego pragniemy -szczególnie wszyscy

psełdo-uzdrawiacze i bieoenergoterapełci i psełdo
jasnowidze nic nie mając lub mistrzowie szarej-reiki , i
znawcy kosmoenergetyki manipulacyjnej -chcą swoje
urojenia przekuć na swój sukces -psełdo sukces i ich

omam ?I tu nam jasno podpowiada Archanioł Uriel że z
pustego i próżnego nawet Salomon nie nabierze i nie

naleje ,a co dopiero przeciętny i zwykły człowiek
.Pokazując nam uczy pokory ,że aby móc pomagać innym



,sami musimy być śilnymi .A żeby być śilnym ,musimy
sami poświęcić więcej czasu i uwagi ,nad własną drogą

rozwoju duszy i ducha , aby samemu stać- za sobą mocno
i pewnie .

Archanioł ,,Uriel,,-wyprowadza nas z zaułków ciemnośći
,kierująć nas na drogę światła -Wszechwiecznego

,pomaga swoim działaniem nam abyśmy pozbyli się
złudzeń i ciemnot - omamów ,odrzucając stare schematy

zachowań ,pozwala nam kroczyć dumnie w kierunku
Światłośći Bożej .Jest także opiekunem błyskawic

,gromów jasnych z nieba kierując nami daje nam Światło
Bożej Doskonałośći ,we Wszechwiecznie Trwającej

Wiecznośći.Na przedstawionym wizerunku Archanioł
Michał waży duszę i ducha tego co odszedł z ziemskiego



bytowania ,a Archanioł Uriel -przejmuje taką istotę po
sądzie ostatecznym i pokazując Światło Boże -kieruje

ducha i duszę w kierunku ostatecznym we
Wszechwiecznośći .

,,DOWÓDCĄ I SZEFEM CZTERECH ARCHANIOŁÓW JEST,,

,,SYN BOŻY,,



,,RYTUAŁ PRZEBACZENIA ,,

,,ZROZUMIENIE RYTÓW ,GESTÓW I ICH CELEBRY
-dla Tych Wszystkich co Zdobyli Dar Pierwszego
Stopnia Doskonałośći Duchowej ,jako dostęp do

Dwunastu Matryc Energii Najczystrzych ,A
Płynących Wszechwiecznie Z Żródła Wiecznośći,,

,,Dla Dzieci Armi Bożej i Krzyża Miłośierdzia,,

,,Jak dla Armi Krzyża,,

Składając prawidłowo trzy palce



Zrób na sobie prawidłowo znak krzyża -tak jak go
opisałem i z godnośćią wszelaką i z rytem Boskim-
jako energii rytu i majestrii matrycy ,,Pierwszej,,

Wobec Rodziny: Przed Bogiem Ojcem ,na Twe
Miłosierdzie Panie Jezu ,mocą Ducha Świętego

,przebaczam mojemu ojcu ,przebaczam mojej matce
,przebaczam bez wyjątku wszystkim żyjącym i

nieżyjącym członkom mojej rodziny ,przebaczam
wszystkim swoim bliżnym ,żyjącym i nieżyjącym

.Przebaczam im całe zło , jakie świadomie lub
nieświadomie mi wyrządzili .

,,PIERWSZA MODLITWA ,,



Jako klucz do matrycy pierwszej doskonałośći.

Oto jesteśmy Panie Jezu ,aby Ciebie wielbić
rozpamiętując Twoją Świętą Mękę .Odnajdujemy Ciebie
Jezu ,wysłuchaj naszych próśb o zjednoczenie się z Tobą
w Świętej Męce Twojej ,na czas odnowy Duszy i Ducha

naszego ,w zobowiązaniu naszego trwania w modlitwie
,w rocznym codziennym uwielbianiu Ciebie.

,,Ojcze nasz .-który jesteś w Niebie .Uświęcaj się Imię
Twojego Syna .Bądź Święta Wola Twoja ,byśmy uświęcali



swoje dusze i swojego ducha .Chleba Twojego Duchowego
,Dawaj nam dnia każdego .I jako Ty odpuszczasz nam

nasze winy ,my odpuszczamy wszystkim naszym
winowajcom .Nie dozwól byśmy zwodzeni byli na

pokuszenie Przez świętych Twoich obcowanie ,dawaj
nam zawsze najlepszą alternatywę wyboru ,w myślach i

poczynaniach naszych .Wybawiaj nas Ojcze od zła
wszelkiego przez Opatrzność Twoją nad nami.

-Pozdrawiamy Cię Maryjo ! Błogosławiona Jesteś w
cierpieniu a Synem Twoim .Święta Maryjo,Matko Boża

modlimy się z Tobą ,do Ciebie i przez Ciebie ,o
oczyszczenie nas ze zła wszelkiego ,przez zasługi Męki

Twojego Syna .

Westchnienie: O Jezu ,Ufamy ,iż stan naszej duszy i
naszego ducha ,odmianę otrzyma w Łasce Ojca ,Twojej

Jezu i Ducha Świętego .



,,DRUGA MODLITWA,,

Miłuję Cię Stwórco ,przez Krzyż i Krew Twoją Świętą
,broczącą z ran Twoich .Imię moje ( tu wymień imię

swoje).Proszę zaufaj mi ,iż cierpiąc wraz z Tobą
,uwidaczniam Miłość moją ,jednocząc się w pełnej
akceptacji zdarzeń z Błogosławioną Matką Twoją.

Strzeż nas Królowo Nieba i Ziemi w postanowieniach
naszych ,trwania przy Krzyżu Miłośierdzia Miłośći Jezusa

Chrystusa teraz i na zawsze.Oto stajemy się jednośćią
Maryjo z Synem Twoim Jezusem Chrystusem.

Ojcze nasz :który jesteś w Niebie ,uświęcaj nas Swoją
Miłośćią Bądź Święta wola Twoja ,byśmy się uświęcali



DUCHEM ŚWIĘTYM .Chleba Twojego duchowego dawaj
nam dnia każdego .I jako Ty odpuszczasz nam nasze winy

i my odpuszczamy wszystkim naszym winowajcom.Nie
dozwól byśmy zwodzeni byli na pokuszenie ,dawaj nam

zawsze najlepszą alternatywę wyboru ,w myślach i
poczynaniach naszych. Wybawiaj nas Ojcze od grzechów
naszych ,przez niezmierzone Miłośierdzie Twojego Syna.

Pozdrawiamy Cię Maryjo szafarko Krwi Przenajświętrzej
Błogosławiona Jesteś w cierpieniu z Synem Twoim

.Święta Maryjo Matko Boża modlimy się z Tobą przez
Ciebie ,o oczyszczenie nas ze zła wszelkiego .przez ból
Twojego Serca przebitego cierniami boleśći naszych

grzechów.



Westchnienie :O Jezu Miłośći Miłośierdzia zjednocz nas
ze Sobą w mocy Ojca .Twoim Jezu i Ducha Świętego.

,,Drugi układ złożenia palców -pięciu jak pięć ran ,,

Składając tak palce dłoni czynimy znak krzyża na sobie .

Lub składając pięć palców uczyń znak krzyża ,a w rycie i



obrzędzie drugim -jako do ,,MIŁOŚIERDZIA,,-ale wówczas

odmów inną modlitwę składając prośbę o dar -Zdrowia

lub Łaskę Uzdrowienia ,Ciebie -Twojego Chorego Ciała ,



Twoich Chorych Organów i Twoich Chorych Tkanek .

,,I JAK BĘDZIESZ -GODNIE PROŚIŁ- TO TAK JAK



POPROŚISZ ,TO MOŻE OTRZYMASZ -to o co Będziesz Sam
Prośić ,,-ale pokornie i Godnie....

,,Zatem jak złożysz swoje palce u dłoni to taki wykonaj na
samym sobie -znak krzyża ,to taką otworzysz matrycę
energii Bożych i spływające na ciebie ,,Dary i Łaski,,-



-Wizerunek ,,JEZUSA CHRYSTUSA ,,-Miłośiernego-

Na Twe Imię Panie Jezu ,mocą Ducha Świętego ,uwalniam
ich bez żadnego uwarunkowania i proszę Cię Panie Jezu
,byś ich obsypał Swoimi Darami i Błogosławieństwami

.Na Twe Imię Panie Jezu ,mocą Ducha Świętego -ja
przebaczam każdemu ,z mojej bliższej ,i dalszej rodziny



,z żyjących i nieżyjących ,każdemu , kto wyrządził mi
jakąkolwiek krzywdę .

Wobec otoczenia; Przed Bogiem Ojcem ,na Twoje
Miłośierdzie Panie Jezu ,mocą Ducha Świętego

,przebaczam tym wszystkim ,którzy mnie otaczają ,w
pracy zawodowej ,w miejscach wypoczynku i miejscach

rozrywki .Wszystkim ,których postawiłeś na mojej
drodze ,a w szczególnośći -(i tu w myślach swoich
wymieniamy osoby ,do których mieliśmy ,zawiść

.uraz,nienawiść ,czy radowaliśmy się z ich nieszczęśćia )
Na Twe Imię Panie Jezu ,mocą Ducha Świętego ,uwalniam
ich na zawsze ,bez żadnego uwarunkowania i proszę Cię

Panie Jezu ,byś ich także obsypywał Swoimi Łaskami i
Błogosławieństwami .Na Twe Imię Jezu ,mocą Ducha

Świętego przebaczam wszystkim tym osobom .



,,SYN BOŻY,,

Wizerunek ,,ZBAWICIEL WSZECHŚWIATA ,,i KRÓL
KRÓLÓW WSZECHWIECZNIE TRWAJĄCY SYN BOŻY

,,JEZUS CHRYSTUS ,,-ten który, pokonał śmierć .

Wobec siebie samego:

Przed Bogiem Ojcem ,na Twe Miłosierdzie Panie Jezu
,mocą Ducha Świętego ,proszę o wybaczenie mi



wszystkich moich grzechów popełnionych w świadomośći
i nieświadomośći mojej .

Daj mi moc i wolę czynienia dobrze wokół braci ,i sióstr
naszych ,oczyść moją duszę i ducha mojego ,oczyść serce
,ciało i umysł ,bym stał (a) się świątynią Ducha Świętego
.Prowadż mnie do większej doskonałośći duszy mojej i

ducha mojego ,serca ,i umysłu.

Syn  BOŻY  MIŁOŚIERNY ,,JEZUS CHRYSTUS ,,



Bóg Ojciec

,,Jestem Który Jestem ,Przez Wieczność w Wieczność
Wieczny ,,

Wizja    ,,BOSKIEGO AKTU MYŚLI STWÓRCZEJ  ,,



,, I  TU  PRZYPOMNĘ  WSZYSTKIM  O  ZNAKU  RYBY ,,

,,ZNAK RYBY CHRZEŚĆIAN Z CZASÓW GDY NA ZIMI WŚRÓD
NAS LUDZI ŻYŁ I NAUCZAŁ NAS ,,SYN BOŻY,, i tak podczas gdy

nauczał zebrały się tłumy ,,Jego Słów Słuchające,, ale byli ci

ludzie głodni i On Syn Boży ich wszystkich nakarmił chlebem i



rybą ,i Objawił Dla Ludzkośći Cud Rozmnożenia , Chleba i Ryb

Zatem pomyśl Człowieku ,który ze Znaków ,Symboli nam przez

Boga Stwórcę Przesłanych za Pomocą Jego Syna Jest Symbolem



Wszech Energii i Łaski Daru Cudu dla Ludzkośći .

,,Ew,Marka 6:35,,

-35. A gdy zrobiło się już późno ,uczniowie podeszli do Jezusa z
taką radą .Miejsce to jest puste i godzina już późna . 36. Rozpuść
ich ,niech idą do okolicznych zagród oraz wśi i kupią sobie coś

do jedzenia .37. A on na to : Wy dajcie im jeść .Wtedy Go zapytali
: Czy mamy iść ,nakupić chleba za dwięćie denarów ` i dać im
zjeść ? .38. Ile macie chlebów ? - zapytał - Idźcie i zobaczcie .A
gdy się upewnili ,odpowiedzieli .Pięć i dwie ryby . 39. Wtedy

polećił im posadzić wszystkich grupami na zielonej trawie .40
.Rozłożyli się więc gromada przy gromadzie ,po stu i po

pięćdzieśięciu .41. A On wzioł te pięć chlebów i dwie ryby
,spojrzał w niebo i pobłogosławił .Następnie łamał chleb i dawał

swoim uczniom ,a ci kładli go przed ludźmi .Także dwie ryby
rozdzielił między siedzących .42. I jedli wszyscy - i nasycili się .43
. Potem zebrali dwanaście koszy pełnych kawałków chleba i ryb.

44 . Tych zaś ,którzy jedli chleb ,było pięć tyśięcy mężczyzn .



,,TRZECIA MODLITWA,,

Szczególną troską o dobry Jezu otaczasz nas.W
niepojętej Męce i krwawych Ranach zawierasz

miłość względem nas.Odkupicielu dusz i
duchów,wszystkich ,jednocząc się z Tobą w monęt
ukoronowania cierniem ,my grzesznicy wielokroć

raniąc Ciebie ,stapiamy się z Tobą przez Twoje
wybaczające słowa:Powiadam wam jesze dziś być

może będziecie Ze Mną w Raju,,Niech wybaczająca
miłość Twych Słów w godzinę śmierci wezwie nas

przed Twoje Święte Oblicze .

Ojcze nasz: uświęcaj nas w Ranach Twojego Syna
Bądż Świętą Wolą Twoją ,byśmy Miłośierdzia

doznawali .Miłość Największą Miłośierdzie
-przebaczającą dawaj nam dnia każdego

.Odpuszczaj nam nasze winy ,jako i my staramy się
odpuszczać naszym winowajcom.Nie dozwól byśmy
zwodzeni byli na pokuszenie ,ale zbawiaj nas przez

Opatrzniść Twoją od zła wszelkiego.

Bądź pozdrowiona Maryjo , w jednośći z Synem
Twoim .Błogosławiona jesteś Królowo Niebieska

.Święta Maryjo ,Matko Boża modlimy się o opiekę
Twoją ,Twoich Aniołów i Świętych.

Westchnienie: Dziękujemy Ci Ojcze za Dar Miłośći
Wybaczającej w Synu Twoim i słowach dla nas

,,JEZU UFAM TOBIE,,



Wizualizacja czystych krain raju wszechwiecznego .

-EGZORCYZM-

Ale jako forma oczyszczenia duszy.

,,Zatem egzorcyzm jest podzielony na fazy od Aktu



Wyrwania z Tunelu Wszechwieczmej Czerni Złego
po akt wybielania i tylko jako forma oczyszczenia
popełnionych błędów na poziomie duszy i ducha -

,,BO EGZORCYZM,,-jest to -Celebra Aktu Uwolnienia
z Opętania od Mocy ze Śiłami Złego ,i jest Czyniony
w Akcie Wiary w BOGA -i dokonuje się Go- zgodnie
z kanonami ,,DANEJ :WIARY, RELIGI I OBRZĄDKU
KOŚĆIELNEGO-gdzie mamy ,Kośćioły : Koptyjskie ,

Ormiańskie ,Rzymsko Katolickie ,Anglosaskie
,Grekokatolickie ,Ausburskie ,Luterańskie , i inne i
ze względu na Aspekt wyznawanej wiary ,religii i w
nich panującej liturgi  jej rytu ,obrzędu i celebry , i

tak po uwzględnieniu tych różnych aspektów
wierzeń przez Osobę Opętaną i Podległą Śiłom



Mocy Zła.Ale z okresu jej Wierzenia -przed jej
opętaniem i poddalstwem w moce i śiły złego.I tak

Celebrant lub ,,Egzorcysta,,-aby wyrwać Taką cudzą
duszę z głębi odchhłani wiecznego tunelu czerni
-złego ,ale - Osobę Opętaną i wyrwać jej duszę z

objęcia i zawładnięcia nią przez moce i siły złego-
musi zawsze Sam jako on Celebrant i,,Egzorcysta,,
musi koniecznie postawić na Szali -Wojny -Walki i
Równowagi , w takiej -Walce ze Złym- Swoje Życie i
swoje Zdrowie-wraz ze swoją własną ,,Duszą,, jako

Zastaw na równoważni walki -I ,,GDY ON jako ten
,,EGZORCYSTA,,-źle zacznie czynić taki - Akt i Jego
Celebrę to musi za to zapłacić ,ale własną duszą i
ponośi zawsze Tego Czynu i Aktu Konsekwencję ,i
niech Wam tu posłuży jako przykład -cykl zdjęć a
zrobionych podczas celebry dokonywania aktu i

Egzorcyzmowania-powiedzmy ,,Kobiety Opętanej i



pod Władaniem jej - Duszy i Jej Ciała - Śiłami i
Mocami złego ,i chcąc ją uwolnić pewna Zakonnica
podjęła się tego Aktu i Celebry ,i sama zapłaciła za
Ten jej Akt ,- Ogramną Cenę -po prostu została ona

nauczona pokory do czynienia takiego ,,AKTU,,
-jakim jest odczynienie dla drugiej osoby aktu

,,EGZORCYZMU,,poprostu podczas rytuału -popadła
ona w śpiączkę ,i po trzech mieśiącach jej trwania-

w takim stanie ,,śpiączki ,, nie odzyskując pełnej
swojej własnej świadomośći woli i przytomnośći
umysłu-była w tym okreśie - zwykłą-roślinką lub



trawką ,warzywem po prostu odeszła -umierając
-ale gdzie poszła , trafiła- jej dusza-to tylko się

możecie sami domyślć ,za Taki Akt i Tyle... ??? .

Zdjęcie przeprowadzanej walki o uwolnienie innej i
cudzej duszy podczas ,,aktu-egzorcyzmowania,,-

Popatrzcie na postać w tle tych zdjęć ,i co tam
widzicie ,jest to zapewne ,,To Coś ,, co było -w ciele
osoby egzorcyzmowanej i po przejśćiu ,uderzyło w



,,TĄ,, -osobę która celebrowała -Egzorcyzm-

A tu widzimy już finał -złego celebowania ,,Aktu,,
Egzorcyzmowania ,-śpiączk i finał- efekt śmierć .

Niech zdjęcia -Uczą Pokory i będą ostrzeżeniem .Bo
zawsze stawia się los i włsne Życie na szali ,,AKTU,,-



podczas celebrowania ,,EGZORCYZMU,,

AKT UWOLNIENIA LUB OCZYSZCZENIA

,,Jego zrozumienie i pojęcie,,

W celu oczyszczenia ,duszy i ducha.



W rycie i celebrze kościoła
rzymsko-katolickiego dla Tych

odchodzących ,i cierpiących ,w chaosie
duchowym ,w niemocy ,lub pod

działaniem innych sił i mocy ciemnych
,a nie mogących wyraźić , mową

,gestem ,znakiem że chcą pojednać się z
BOGIEM STWÓRCĄ PRZED ich się

Oczyszczeniem lub przed ich ZEJŚĆIEM
do TAM przed Śmiercią.

I odejśćiem z tego naszego ziemskiego



bytowania w Tu na naszj Ziemi.

Zatem Ta osoba która będzie prowadzić i

Celebrować Akt Oczyszczenia Duszy i Ducha,



,Zaczynając musi wykonać Znak Krzyża,

Na tym wizerunku Papieża Emeryta - mamy
znak krzyża w kolorze czarnym ,jest to krzyż

odwrócony do góry nogami ,krzyż czarny i
śćiągający czarne i negatywne energie , taki

znak wykonują sataniśći i opętani okultyśći ,a
nam chodzi o znak krzyża czystych i jasnych

energii ,oczyszczających i uzdrawiających ,i na



tym wizerunku Papieża Emeryta ,jest on
zaznaczony owalnymi okręgami w kolorze
czerwonym ,a w ich wnętrzu są numerki od

-nr.1 do -nr.5. w kolorze purpury -i tak

składamy nasze trzy palce prawej ręki ,na
Znak i Cześć Świętej Trójcy ,której imie brzmi



,,BÓG OJCIEC ,SYN BOŻY ,DUCH ŚWIĘTY,, -

-ale jest to forma bezosobowa.

A dokonując ,,oczyszczenia jako my sami,,

 -musimy się zwrócić ,,OSOBOWO,,i tak -
bezpośrednio i tak zaczynając ,RYT  i CELEBRĘ



, zaczynamy od naszego czoła ,i wymawiamy
na głos  ,, GDNIE  I  BEZPOŚREDNIO ,,

Wizualizacja ,,BOGA STWÓRCY ABSOLUTU,, i



atrybuty Boskośći ,Cyrkiel ,Kątownica i reszta.

,,CELEBRA  ZNAKU  KRZYŻA,,

Punkt nr.1- wypowiadamy Godnie słowo
,,BOŻEE,,- jest to punkt miejsce na naszym

czole między maszymi brwiami .



Punkt nr.2-wypowiadamy Godnie słowo
,,OJCZEE,,-jest to punkt miejsce na naszym



pępku .

Punkt nr.3- wypowiadamy Godnie słowo
,,SYYNU,,-jest to punkt miejsce na naszym

lewym barku .

Punkt nr.4-wypowiadamy Godnie słowo
,,BOŻYY,,-jest to punkt miejsce na naszym

prawym barku .

I wten sposób wykonaliśmy prawidłowo znak
krzyża naszą prawą dłonią ze złożonymi

trzema naszymi palcami .które teraz



rozwieramy i całą naszą dłonią kładziemy w
punkt miejsce oznaczone jako nr.5 -i

wypowiadamy na głos Godnie słowa ,,DUCHUU
ŚWIĘĘTYYY,,-jest tomiejsce na naszej klatce

pierśiowej między naszymi sudkami .

I wykonując w ten sposób ,,ZNAK KRZYŻA,, i
wymawiając opisaną formę ,,OSOBOWGO,,

czyli bezpośredniego skomunikowania się nas
ze ,,ŚWIĘTĄ TRÓJCĄ,,-bez pośredników tylko
jako my sami indywidualnie ,otworzyliśmy

matrycę ,,MOCY I ŚIŁ I ENERGI JASNYCH



BOŻYCH A PŁYNĄCYCH BEZPOŚREDNIO ,,
-które bezpośrednio nas zaśilają i wzmacniają.

 Zatem ,,TA,, osoba która będzie
,,CELEBROWAĆ AKT OCZYSZCZENIA ,, jako

ona -musi sama być czysta duchowo  i
nieskazitelna ,a przed przystąpieniem co

Celebry ,Obrzędu Oczyszczania - musi oczyśćić
swój mózg i swój umysł i swój rozum ,oraz

swoją duszę i swojego ducha - i najlepiej
używając trzeciego znaku krzyża



wszechharmoni i równowagi wszchwiecznej
jako świadectwa i matrycy energii Bożych i

-będzie potrzebowała mieć zgodę osób
,bliźnych , rodziny -osoby konającej ,leżącej i
nie mogącej samej wyraźić zgody ,aprobaty
jakimkolwiek gestem ,miną ,znakiem w celu

potwierdzenia i udzielenia zgody na
dokonanie oczyszczenia ducha i duszy za
pomocą egzorcyzmu w rycie i obrzędzie

kośćioła rzymsko - katolickiego i greckiego..



,, RYT  OCZYSZCZENIA  DUCHOWEGO ,,

Powyższy Ryt Celebracji oczyszczania Ducha i
Duszy dokonuje się w celu egzorcyzmowania Siebie

,oraz Bliźnich ,przy zapalonej świecy woskowej
,oraz Krucyfiksu poświęconego ,dobrze jest także

zastosować olej wyświęcany do konsekrowania
ołtarzy w nowo wybudowanych kościołach lub olej



święcony używany do Sakramentu Bierzmowania
,oraz wody i soli- święconej egzorcyzmowanej .A w

przypadkach ciężkich ,lub ze znakami opętania

trzeba koniecznie mieć wsparcie Duchowe dla tego



który będzie czynić honory Celebry Oczyszczenia.

Wsparcie duchowe w ciężkich przypadkach jest
aktem śiły do Walki z Tymi ciemnymi mocami.

I tak Osoba Celebrująca Akt Oczyszczania muśi
wzmocnić się jako Ta Osoba Oczyszczajaca i tak :

,,Duszo Chrystusowa,,

Duszo Chrystusowa ,uświęć mnie.

Ciało Chrystusowe ,zbaw mnie.

Krwi Chrystusowa ,napój mnie.

Wodo z boku Chrystusowego ,obmyj mnie.

Męko Chrystusowa ,pokrzep mnie.

O dobry Jezu ,wysłuchaj mnie.



W ranach Twoich ukryj mnie.

Nie dopuść ,abym się oddalił od Ciebie.

Od nieprzyjaciela złośliwego broń mnie.

W godzinę śmierci wezwij mnie.

I każ mi przyjść do siebie.

Abym ze świętymi Twymi chwalił Cię

Na wieki wieków Amen.

,,Modlitwa o Uwolnienie od Złego Ducha,,

Kyrie eleison .Panie ,nasz Boże .Władco wieków
wszechpotężny i wszechmocny .Ty stworzyłeś wszystko i

wszystko przemieniasz swoją wolą .Ty w Babilonii



zmieniłeś rosę ogień pieca siedem razy mocniej
rozpalonego niż zwykłe :otoczyłeś opieką i uratowałeś

swoich trzech świętych młodzieńców ,Ty jesteś
nauczycielem i lekarzem naszych dusz . ,,fragment,,,

Kontęplując do Miłośierdzia Jezusa Chrystusa
zapala świecę woskową i wszystkie osoby

namaszcza olejem święconym ,wodą święconą
egzorcyzmowaną ,wraz z Krucyfiksem -w miejscach
gdzie są eksponowane Krzyżyki należy robić znak

Krzyża Św. Krucyfiksem przyklękając i żegnając się
nim ,lub żegnając osobę nad którą odprawiany jest



Akt Oczyszczania ,i trzeba rozsypać sól czystą ,do
okoła i w miejscach kątów, narożnych ,pokątnych
wszystkich czyli tych z dołu i z góry ,jak znaku dla
tych mocy dyskretnie po kątach się ukrywających .

.Niekoniecznie taka osoba musi być przy operacji
takiego Aktu Oczyszczania .Ale zamiast niej musi
być jej,jego - aktualna fotografia -jako hologram
dająca Osobie Celebrującej jej mentalny Obraz

Wizerunek Łaska Boża .Miłosierdzie Jezusa
Chrystusa ,Olej święty ,Woda i sól , święcona
egzorcyzmowana ,Archaniołowie i Aniołowie

sprawiają,że ta osoba jest duchowo uwalniana od
sił i mocy nieczystych .Po jej oczyszczeniu należy

fizycznie lub nad jej zdjęciem odmawiając
-kontemplując Miłosierdzie wykonać po Trzy kroć



znak Krzyża Świętego przyklękając a znak wykonać

Krucyfiksem

,,CZWARTA MODLITWA,,

Uwielbiamy liczne Twoje Rany Zbawco nasz
umiłowany  ! Przez Krew Najświętrzą strugami

wylaną ,gorąco Cię prośimy oczyść nas ,oczyść cały



świat i proces uwznieśleń Ducha i Duszy rozpocznij
w nas przez słowa matki : ''Pragnę Synu'' .Niech na

wzór oddania Twego Ojcu poprzez Twoje święte
''Pragnę'' ,doznamy wylania Miłośći i jednoczącej
nas w Tobie postawie .przemień zło w dobra czyn.

Jezu ,niechaj się stanie zawołanie moje : Oto jestem
,w pełnym zjednoczeniu się z Tobą w Męce Twojej

Świętej -dla nas i dla całego świata.

Ojcze nasz: który jesteś w niebie .Uświęcaj nas
Twoim Miłośierdziem .Oczyść ducha i duszę ,serce
,ciała i umysły nasze .przez zasługi bolesnej Męki

Twojego Syna .przez Jego Krzyż ,Krew ,i Twoje



Miłośierdzie ,niech doznamy oczyszczenia i
uwznioślenia ducha i duszy .

Pozdrawiamy Cię Maryjo , szafarko Krwi
Przenajświętrzej .Błogosławiona Jesteś w cierpieniu

z Synem Twoim ,Święta Maryjo ,Matko Boża
Modlimy się z Tobą i przez Ciebie ,o oczyszczenie
nas ze zła wszekiego i o prowadzenie nas drogą

Twojego Syna .

Westchnienie: Oto jestem .umiłowany Jezu ,strzeż
nas i prowadź w Miłość Twą Miłośierną ,w dobroci

Ojca ,Twojej Jezu i Ducha Świętego .



-Oczyszczania ciąg dalszy :

-namaszczając tą osobę lub jej zdjęciowy wizerunek
,olejem święconym i wodą i solą  - święconą i
egzorcyzmowaną .W przypadku zdjęciowego

wizerunku po tym Godnie Celebrowanym Akcie z
zachowaniem Rytu i Obrządku ,nalerzy zdjęcie

spalić nad świecą woskową ,odmawiając w procesie
spalania zdjęciowego wizerunku -Psalm -....67.

,,Modlitwy część dalsza,,

-Modlitwy o Uwolnienie od Złego Ducha ,,

Ty jesteś nauczycielem lekarzem naszych dusz.Ty jesteś
zbawieniem dla ucekających się od Ciebie .Ciebie

prośimy i wzywamy ,byś unicestwił ,wypędził i zmuśił do
ucieczki wszelką potęgę złego ducha ,wszeką obecność i



knowania szatańskie ,wszeki szkodliwy wpływ i wszelkie
czary i uroki złych i nikczemnych osób ,działających na
szkodę Twego sługi -(Tu nalerzy wymienić imię)-Spraw
,aby zamiast zawiśći i  szkodzeniu przez czary dostąpił
obfitośći dóbr ,mocy ,powodzenia w życiu  i miłośći .Ty

Panie ,który darzysz miłośćią ludzi ,wyciągnij Twoje
mocne dłonie .Twoje wysoko wznieśione potężne

ramiona ,przyjć z pomocą i nawiedź ten Tój obraz,ześlij
mu anioła pokoju ,niezwyciężonego opiekuna duszy i

ciała ,który by oddalił i przepędził wszelką niegodziwą

moc ,wszeką truciznę i gusła osób szkodzących i
zawistnych .Każdy bowiem ,kto doświadcza Twojej

pomocy ,śpiewa Tobie z wdzięcznośćią :Pan jest moim
obrońcą,nie będę się lękał tego ,co może uczynić mi

człowek .Nie będę się lękał zła ,bo Ty jesteś ze mną ,Ty



jesteś moim Bogiem ,moją mocą ,moim potężnym Panem,
Panem pokoju ,Ojcem przyszłych wieköw.Prośimy Cię

Panie ,nasz Boże ,miej litość nad Twoim obrazem i
wybaw Twojego sługę od wszelkiej szkody lub

niebezpieczeństwa pchodzącego od czarów ,wesprzyj go i
uchroń od wszelkkiego zła.Przez wstawiennictwo

najbardziej Błogsławionej i Chwalebnej Pani Matki Boga
,zawsze Dziewicy Maryi ,jaśniejących aniołów i

wszystkich świętych Twoich ,Amen.

I tak Wykonując znak Krzyża Celebrant -Żegna
Krucyfiksem świecę woskową mówiąc .

W Mocy Ojca ,Syna i Ducha Świętego i następnie
musi odmawiając Modlitwę do św.Michała



Archanioła oraz Anioła Walki Aporolla.
Celebrować Cały Akt Oczyszczania .

I po dokonaniu Aktu Oczyszczenia -należy spalić w
ogniu świecy woskowej zdjęciowy wizerunek i
dokonać Rytu Zamknięcia Aktu Oczyszczania

-Egzorcyzmowania .

,,PIĄTA MODLITWA,,

Przywołujemy na pamięć drogocenną ,nigdy nie
kończącą się Twoją Świętą ofiarę .Oddalamy zgiełk

świata ciszą ,jednocząc się z Tobą ,odnawiamy w
Chrzcie Świętym wypowiedziane słowa : Wierzę w

Ciebie Boże Żywy ,wierzę w Ojca ,Syna i Ducha



Świętego i wyrzekam się zła grzesznego.
Umiłowany Stwórco i Odkupicielu nasz przez Mękę
Twą Świętą ,odradzaj w nas przynależność naszą do

Ciebie ,w miłośći Ojca ,Twojej Jezu i Ducha
Świętego .

Ojcze nasz : który jesteś w Niebie ,uświęcaj się
Bóstwo Twoje i Twojego Syna w nas ,Bądż Świętą

wolą Twoją ,jaka jest w Twoich Aniołach i Świętych
.Spraw byśmy Twoją Wolę wykonywali.Wsparcia
Twojego duchowego dawaj nam dnia każdego.Nie

dopuszczaj do nas zła grzesznego i wyzwalaj nas od
wszystkich nieprawośći .Prowadź nas do większej
doskonałośći ducha i duszy ,serca ,ciała i umysłu .

Bądż pozdrowiona Maryjo ,oblubienico Ducha



Świętego .Święta Maryjo ,Matko Boża modlimy się z
Tobą ,do Ciebie ,o wylanie Łask ,Darów ,i Owoców

Ducha Świętego .

Westchnienie : Pełnią naszych serc trwać przy
Tobie będziemy Panie ,w Miłośći Ojca ,Syna i Ducha



Świętego .

-Psalmy -żywota-pisma-modlitwy-regóły,znajdziesz-

-Biblia -

,, UZDROWIENIE  TRĘDOWATEGO ,,



Ew.Łukasza 5:19 .

12/.W czasie pobytu Jzusa w jednym z miast zjawił
się u Niego człowiek ,cały pokryty trądem.Gdy

zobaczył Jezusa ,upadł na twarz i poprośił :Panie,
jeślibyś tylko zechciał ,mógłbyś mnie oczyśćić .

13 /Wtedy Jezus wyciągnoł rękę ,dotknął go i
powedział :Chcę ,bądź oczyszczony .I trąd
natychmiast utąpił .14 /Następnie polecił

uzdrowionemu :Nic nikomu nie mów ,ale idź ,pokaż
się kapłanowi i tak ,jak nakazał Mojżesz ,złóż ofiarę



za swe oczyszczenie -na świadectwo dla nich.

,,Więcej opisów znajdziecie w ,,Bibli ,, z tym że są

biblie różne ,ja przeanalizował ich sidem różnych .



,,Ale ruszając w drogę ,,warto zrobić choćby dwa ,,

Zatem będąc już świadomymi ,zróbmy na samym



początku naszej drogi dwa kroki -w dobrą stronę.

,,I po ich zrobieniu poanalizujmy nasze Życie,,



,, A  CI  Z  WAS ,,
,, CI  PRZEKLĘCI  Z  WŁASNEJ  WOLI  I  ŻYCZENIA ,,

To Ci - co po złożonej przyśiędze wobec siebie
samych wobec swojej dumy i butty moralnej złożyli
przyśięgę Bogu , i wobec Tylko Boga  i  Pośrednika.

Bo złożyli przyśięgę ,obietnicę wobec Boga i
własnego ducha ,a osoby konsekrowanej lub

uduchowionej z duchowych -i tak ta ich przyśięga
,obietnica została opieczętowana ale pieczęcią ich

własnej duszy w stosunku do ich ducha i wobec
osoby która była przy złożeniu - takiej ich złożonej



obietnicy ,lub przyśięgi ,albo ślubu lub namaszenia

ich, ale na ich duszę w duchu i wobec Boga, i tej

złożonej przyśięgi ,,Boskiej,,- niedotrzymali łamiąc



ją jako same ich własne , przez własne zaniedbanie
,lenistwo -złamały zbeszcześćiły- Taką Pieczęć

Boską ,w formie założenia i obietnicy ,ich przyśięgi

I taki akt złamania przez samych Tych składających
taką słowną daną ich przyśięgę i obietnicę ale - na
Ołtarzu ich własnego Ducha i ich własnej Duszy , a

wobec BOGA WSZECHWIECZNEGO W WIECZNOŚĆI
WIECZNEJ ,czyni ich ,,PRZEKLĘTYMI,,-to są takie



Osoby samr przeklęte ,,WIECZNIE,,-bo sami złamali
pieczęć złożonego własnego Ducha wobec własnej
Duszy i w obecnośći BOGA JEDYNEGO WŁADCY.

I takim Tym co sami tego słowa - złamania dokonali

złamali własną duszę i własnego ducha wobec Boga



To -Nikt nie jest w stanie - takim im Onym - pomóc .

Tylko Sam Bóg -który podarował nam ducha może
spalić taką pieczęc złożonej przyśięgi do Boga,

,, ZATEM  CI  PRZEKLĘCI  WOBEC  SAMEGO  BOGA ,,

A przeklęci przez samych siebie -jako przeklęty



Duch Łamowiercy nie ma szans na oczyszczenie za

pomocą jakiegokolwiek egzorcyzmu w tu na Ziemi.
Kto kowiek i kiedykolwiek gdy dopuści sam do
takiego przez siebie samego -złamania danego

BOGU SŁOWA i ZŁOŻONEJ BOSKIEJ PRZYŚIĘGI ale
złożonej na moc własnego DUCHA to jego ten Duch
zazwyczaj zostaje ,Reinplantowany z tego jego ciała
i tej duszy do ciała ale już drugiej osoby,a to zawsze

wszystko się zaczyna po ,,ZŁAMANNIU PRZYSIĘGI,,
i taka osoba ,ale już po zabraniu jej DUCHA przez



BOGA STÓRCĘ ABSOLUTU zawiśnie w tym swym
marażmie ziemskim ale z własną duszą bez Ducha
bo jej podarowany Duch przez BOGA został przez
niego SAMEGO JAKO BOGA -Reinplantowany do

ciała drugiej Osoby za Boską przyczyną Relokacji
Ducha ,i cóż taka osoba jako Przekęta przez samą
siebie w wyniku Złamania Słowa Danego przez nią
Bogu jeszcze zazwyczaj troszkę pożyje tkwiąc w jej
maraźmie jako  żywota ziemskiego, pożyć musi ale
troszkę i pod nadzorem , ale zazwyczaj opieki i to

Selekcjonera Dusz i Duchów Boskich tak już innym

i tak długo pożyje aż jej Reinplantowany Duch ale



już tkwiący w drugiej Innej Godniejszej Osobie nie
dokończy Boskiego Planu i Jego Zamysłu zaistnienia

dla tego Ducha ,i po jego takim się Spełnieniu ale
już u drugiej Osoby to Bóg Stwórca dokonuje Aktu
Zamknięcia Danego Ducha i Go Zabierając po jego

Relokacjii z Reinplantacją ,wywołuje zazwyczaj akt
i Powolną Stałą Agonię Tego Wyklętego Ciała i to

Pozbawionego Ducha Ciała Łamowiercy ..I wówczas
za taką osobą kroczy w jego Cieniu tego Przeklętego
Jego Ciała i duszy jego , ale Boski Selekcjoner Dusz i
Duchów jako Darów Bożych i nie Ma jakiej kolwiek
Modlitwy lub daru Prośby Kierowanej Do Boga ,o
Akt Łaski i Odkupienia DUCHA za Taki Czyn ,Czyli
Złamania danego Słowa i Boskiej Przysięgi danej



Bogu a złożonej na Moc Ducha w własnym Ciele...

,,Cytat ze wstępu do Bibli Templariuszy,, -tej tajnej z tych
najtajniejszych w celu zrozumienia co oznacza ,,SŁOWO,,

-BO NA SAMYM POCZĄTKU ZAISTNIAŁO ,,SŁOWO,, i Aby



Nic Co Bez Niego Powstało Nie Żyło z Duszą i Duchem  ale
w Człowieku- ,,Bo na samym początku Wszechświata było
,,Słowo,, -które Wyrzekło ,,BÓG,, i To z Niego Jako Słowa ,i
z Jego Śiły ,i z to Jego Mocy ,i to z Jego Energii Wszelakiej
Powstał ,,BŁYSK,,-bo nie było Nic tylko trwała próżnia w
Nicośći ,i ten ,,BŁYSK,,-Nabrał Treśći i Jego Kształtu ,ale

już jako ,,Światło,,-Mocy Strumienia Energi BOGA ,Ale po
,,SŁOWIE,,które to Wyrzekło - ,,BÓG,,-

,, PSALM 67 ,,.......

Niech powstanie Bóg i niech rozproszą się

nieprzyjaciele Jego i niech uciekną sprzed oblicza
Jego ci ,którzy Go nienawidzą .Jak rozprasza się
dym ,tak niechaj się rozproszą :jak rozpływa się



wosk w obliczu ognia ,tak niech zginą grzesznicy
sprzed Oblicza Bożego.

V/-.Oto przed + Krzyżem Pańskim ,uciekajcie moce
przeciwne.

R/-.Zwycięża Lew z pokolenia Judy ,z rodu Dawida.



V/-.Niech Miłośierdzie Twoje ,o Panie Jezu ,będzie z
nami ,a Sprawiedliwość odłączy wszelkie zło z życia

naszego.

R/-.Ponieważ zaufaliśmy Tobie i Twojej Krwi
Przenajświętszej .

Oczyszczamy Egzorcyzmując ciebie ,wszelki duchu
nieczysty ,wszelka szatańska moc ,wszelkie napaśći
piekielnego przeciwnika ,wszelkie legiony ,wszelkie

zborze i sekto diabelska ,w Imieniu i Mocy Pana
naszego ,,JEZUSA + CHRYSTUSA ,wykorzeń się i

uciekaj z duszy i ducha Bożego i z Kośćioła Bożego
,od dusz i ducha na Obraz Boży Stworzonych i
Najdroższą Krew Baranka odkupionych + Nie



odważ się więcej ,wężu najchytrzejszy ,oszukiwać
ludzki ród ,prześladować dusze i duchy oraz

Kośćiół Boży i wybranych Bożych przesiewać i
przetrząsać jakby pszenicę ,+ Niechaj ci rozkaże
Bóg Najwyższy ,Któremu w wielkiej twojej pysze

czynisz się równym ; Który chce zbawić wszystkich
ludzi i chce aby wszyscy doszli do poznania prawdy

.Rozkazuje ci Krew Przenajświętrza ,Bóg Ojciec +
Rozkazuje ci Bóg Syn +Rozkazuje ci Bóg Duch

Święty + Rozkazuje ci Jezus Chrystus ,odwieczne
Słowo Boże Które Ciałem się stało +

+Które dla zbawienia rodzaju ludzkiego zgubionego
przez twą zawiść ,upokorzyło się samo ,stawszy się

posłusznym aż do śmierci krzyżowej .Chrystusa,



Który Kośćiół swój zbudował na silnej skale i
oświadczył ,że bramy piekieł go nie zwyciężą

,ponieważ z Nim będziemy zawsze ,każdego dnia
,aż do skończenia świata.

,, PRA -STARY  ZNAK  RYBY  JAKO  SYMBOL ,,

Rozkazuje ci tajemnica Krzyża i Krwi
Przenajświętszej + ,moc wszystkich tajemnic wiary



Rozkazuje ci Bogarodzica Dziewica Maryja
,Królowa Kośćioła + która pyszną twoją głowę od

pierwszej chwili Swego niepokalanego Poczęcia w
Swojej pokorze starła .Rozkazuje Ci wiara świętych

Apostołów ,Piotra i Pawła ,oraz wszystkich
Apostłów ,męczenników i świętych + .Rozkazuje Ci

krew męczenników ,stygmatyków i pobożne
wstawiennictwo wszystkich śwętych +.

Przeto smoku przeklęty i wszelki legionie i sekto
diabelska ,zaklinamy Cię przez Boga Żywego +

przez Boga Prawdziwego + ,przez Boga Świętego +,
przez Boga ,który tak umiłował świat ,że Syna

Swego Jedynego dał ,aby wszelki duch ,który wierzy
w Niego ,nie zginął ,lecz miał życie wieczne

.Przestań uwodzić stworzenia ludzkie i poić je
trucizną wiecznego potępienia ,przestań szkodzić
człowiekowi i Kośćiołowi ,i zarzucać śidła na jego

wolnośći .Idźcie precz szatani ,demony ,wynalazcy i
nauczyciele wszelkiego zła ,- oszustwa i ciemnoty ,-



zmysłowośći ,- pychy i zazdrośći oraz ,wrogowie
ludzkiego zbawienia +

,,MODLITWA OCZYSZCZAJĄCA PRZECIWKO WSZEKIEMU
ZŁU ,,

Duchu Pana ,Duchu Boży ,Ojcze ,Synu i Duchu Święty
,Trójco Przenajświętsza ,Dziewico Niepokalana

,aniołowie ,archaniołowie i święci z nieba ,zstąpcie na
mnie ...

Przemięcie mnie ,Panie, ukształtuj mnie ,



napełnij mnie sobą ,posługuj się mną.

Odpędź ode mnie wszelkie moce zła ,zniszcz je ,

abym ja był zdrów i mógł dobrze pracować .

Oddal ode mnie czary ,gusła,czarną magię ,czarne msze ,
przedmioty zaczarowane ,zamówienia,przeklęństwa

,uroki ,napady złego ducha ,opętania diabelskie ,obsesje
diabelskie ,wszystko ,co jest złem ,grzechem ,zawiścią

,zazdrością ,przewrotnośćią ,chorobą fizyczną
,psychiczną ,moralną ,duchową ,pochodzącą od złego

ducha .

Spal te wszystkie rodzaje zła w ogniu piekielnym ,aby już
nigdy więcej nie dotykały mnie

ani żadnego innego stworzenia na tym świecie.

Rozkazuję i polecam mocą Boga wszechmocnego , w imię
Jezusa Chrystusa Zbawiciela ,

przez wstawiennictwo Niepokalanej Dziewicy ,

wszystkim duchom nieczystym,

wszystkim ich objawom ,które mnie niepokoją

aby mnie opuśćiły natychmiast

aby mnie opuśćły raz na zawsze

i by poszły do piekła wieczystego,

związane przez Archaniołów: św.Michała,

św.Gabriela, św.Rafała , św.Uriela

przez naszych Aniołów Stróżów,



zmiażdżone piętą Najświętszej Dziewicy Niepokalanej.

- RYT  I  OBRZĘD. CELTYCKI -

-Krzyż Irandzko -Celtycki jako znak klucz czwarty-

Używany do celebry i otwierania matrycy czwartej.



Ale w rycie i obrzędzie celebry Irlandzko Celtyckim

,, Matryca  Energii  Wszechwicznych  -jest ich - 12 - ,

Wizualizacja spływających energii.



,,Inny opis ze szkicem dla zrozumienia ,,

Szkicogram Tronów ,Potęg w Krzyżu Wpisany.Dla



Tych osób co Chcą Sprawdzać ,Moce ,Potęgi ,Śiły

-Wizerunek Miłosiernego Pana Naszego



,,Jezusa Chrystusa ,,

-Należy kontemplując Miłosierdzie odmówić -



Boskie Uzdrawianie ,Kontemplacje I i II.

,,Pozdrowiony bądż Mistrzu cudów piękna i mądrośći ,,

STWORZYCIELU !

Ty jesteś tu na Ziemi w każdym kształcie ,dźwięku ,woni.

Z Tobą przebywamy nasze życie .Niech Ci będą DZIĘKI
,żeś otworzył nam oczy i uszy ,by Twoje piękno

zrozumieć i żyć nim jak chlebem .

Niech Ci będą DZIĘKI za Zdrowie Duszy ,Ducha i Ciała ,za
dar słońca ,trud ,kwiat i jagodę ,za trud i spoczynek ,za

pogodę naszych serc.

OJCZE NASZ KTÓRYŚ JEST W NIEBIE

Boże i Ojcze wszystkich nas ludzi ,który jesteś duchowo
wszędzie ,a w niebie chcesz nas wiecznie w Miłośći Swej

uszczęśliwiać ,do Ciebie wznośimy serca naszych dusz i z
dziecięcą ufnośćią prosimy o to ,co polecił nam SYN



TWÓJ ,a Pan nasz ,,JEZUS CHRYSTUS,,

Święć Się IMIĘ i MOC TWOJA

Potężną łaską swoją spraw ,Prośimy Ojcze Miłośći i
Jednośći ,aby wszelkie stworzenie poznało -Ciebie w

Boskośći ,JEZUSA CHRYSTUSA ,aby chwała Imienia JEGO
rozrastała się na Wieki Wieków w Wiecznośći Wiecznie

Przyjć Królewstwo Twoje tu do nas na Ziemię ,

By wszyscy ludzie uwierzyli Twoim Świętym Planom.

Przyjśćia Twojego Królewstwa na Ziemię.

,,ZROZUMIENIE MIŁOŚĆI NAJWIĘKSZEJ MIŁOŚIERDZIA,,

Z przekazu mistycznego ,pojęcie i zrozumienie :

,,MIŁOŚIERDZIE,,
-Powiedz Moim kapłanom ,że zatwardziali grzesznicy
kruszyć się będą pod ich słowami ,kiedy będą mówić o
niezgłębionym miłośierdziu Moim ,o litośći ,jaką mam
dla nich w sercu swoim .Kapłanom ,i tym ,którzy głośić

będą i wysławiać miłośierdzie Moje ,dam im moc



przedziwną i namaszczę ich słowa ,i poruszę serca ,do
których przemawiać będą .

Wszystkim duszom ,które uwielbiać będą to Moje
miłośierdzie i szerzyć jego cześć ,zachęcając inne dusze
do ufnośći w Moje miłośierdzie -dusze te w godzinę ich

śmierci nie doznają przerażenia .Miłośierdzie Moje
osłoni je w tej ich , ostatniej walce .

Duszom ,które uciekać się będą do Mojego Miłośierdzia ,i
duszom ,które wysławiać i głośić będą innym o Moim



wielkim miłośierdziu ,w godzinę ich śmierci postąpię z
nimi według nieskończonego miłośierdzia Mojego .

Ale przyobiecał Bóg wielką łaskę , szczególnie Tobie i
wszystkim ,którzy głośić będą o tym wielkim

miłośierdziu Moim. Ja sam bronić ich będę w godzinę
śmierci ,jako swej chwały.I chociażby grzechy dusz
czarne były jak noc ,kiedy grzesznik zwraca się do

miłośierdzia Mojego ,oddaje Mi największą chwałę i jest
zaszczytem męki Mojej ,Kiedy dusza wysławia Moją

dobroć ,wtenczas szatan drży przed nią i ucieka na samo
dno jego piekła.

Pragnę zaufania od swych stworzeń ,zachęcajcie dusze
do wielkiej ufnośći w niezgłębione - miłośierdzie Moje .

Miłośierdzie masz i macie okazywać zawsze i wszędzie
bliźnym ,nie możesz nie możecie się od tego usunąć ani

wymówić ,ani uniewinnić .



Przez dziewięć dni trzeba odmawiać -zaczynając od

znaku krzyża ,ale do , miłośierdzia i za pomocą pięciu
palców celebrować ,Znak na sobie tak - ,,GODNIE,, - Tak

jak pięć ran zadanych na krzyżu ,użyj pięciu palców.

,,AKT Oddania i zawierzenia się Miłośierdzu Bożemu,,



+O najmiłosierniejszy Jezu .Twoja dobroć jest
nieskończona ,a skarby łask nieprzebrane .Ufam

bezgranicznie Twojemu miłośierdziu ,które jest ponad
wszystkie dzieła Twoje.Oddaję się Tobie całkowicie i bez
zastrzeżeń ,ażeby w ten sposób móc żyć i dążyć do mojej

doskonałośći duszy i ducha za Twoją Pomocą.Pragnę
szerzyć Twoje miłośierdzie ,tak wobec duszy ,jak i ducha

oraz ciała mojego ,zwłaszcza starając się o nawrócenie
grzeszników ,niosąc pociechę potrzebującym pomocy
,chorym i strapionym .Strzeż mnie więc ,o Jezu ,jako

własnośći swojej i chwały swojej ,jakkolwiek czasami
drżę ze strachu ,uświadamiając sobie słabość moją ,to

jednocześnie mam bezgraniczną ufność w Twoje
Miłośierdzie ,Oby wszyscy ludzie poznali zawczasu

nieskończoną głębię Twojego miłośierdzia i zaufali mu i
wysławiali je na wieki wieków .Amen. +

,,OTO DZIEWIĘĆ MODLITW -dla TYCH CO CHCĄ PODJĄĆ



TRUD ICH CELEBRACJII w akcie - ,,Zawierzenia,, -

,,MODLITWA DNIA PIERWSZEGO,,

(+)

Jezu najmiłośierniejszy ,którego właśćiwośćią jest
litowanie się nad nami i przebaczanie nam ,nie patrz na

grzechy nasze ,ale na ufność naszą ,jaką mamy w
nieskończoną dobroć Twoją ,i przyjmnij nas do
mieszkania najlitośćiwszego Serca swego ,i nie

wypuszczaj nas z niego na wieki .Błagamy Cię przez
miłość Twoją ,która Cię łączy z Ojcem i Duchem Świętym.

O wszechmocy miłośierdzia Bożego,

Ratunku dla człowieka grzesznego.

Tyś miłośierdzia i litośći morze,

Wspomagasz tego ,kto Cię uprasza w pokorze.



Ojcze Przedwieczny ,spójrz okiem miłośierdzia na
ludzkość całą -a szczególnie na biednych grzeszników

-która jest zamknięta w najlitościwszym Sercu Jezusa ,i
dla Jego bolesnej męki okaż nam miłośierdzie swoje

,abyśmy wszechmoc miłośierdzia Twego wysławiali na
wieki wieków . AMEN.

(+)

,,Dzień drugi,,

(+)

Jezu najmiłosierniejszy ,od którego wszystko wyszło co
dobre pochodzi,pomnóż w nas łaskę ,abyśmy godne

uczynki miłośierdzia spełniali ,aby ci ,co na nas patrzą
,chwalili Ojcq miłośierdzia ,który jest w niebie .

Zdroj Bożej miłośći,



W sercach czystych gośći,

Skąpane w miłośierdzia morzu,

Promienie jak gwiazdy ,jasne jak zorza.

Ojcze Przedwieczny ,spójrz okiem miłośierdzia swego na
grono wybrane w winicy swojej ,na dusze kapłanów i

dusze wybrane ,i obdarzaj ich mocą błogosławieństwa
swego ,a dla uczuć Serca Syna swego ,w którym to Sercu
są zamknięte ,udziel im mocy światła swego ,aby mogli
przewodzić innym na drogach zbawienia ,by wspólnie

śpiewać cześć niezgłębionemu miłośierdziu Twojemu na
wieki wieczne .AMEN.

(+)

,,Dzień trzeci ,,



(+)

Jezu najmiłośierniejszy ,który wszystkim udzielasz łask
swych nadobficie ze skarbca miłośierdzia swego ,

przyjmnij nas do mieszkania najlitośćiwszego Serca
swego i nie wypuszczaj nas z niego na wieki.Błagamy Cię

o to przez niepojętą miłość Twoją ,jaką pała Twe Serce ku
Ojcu niebieskiemu .

Są niezbadane miłośierdzia dziwy ,

Nie zgłębi ich grzesznik ,ni sprawiedliwy ,

Na wszystkich patrzysz okiem litośćiwym

I wszystkich pociągasz do swej miłośći.

Ojcze przedwieczny ,spójrz okiem miłośierdzia na dusze



wierne jako na dziedzictwo Syna swego i dla Jego
bolesnej męki ,udziel im swego błogosławieństwa i
otaczaj ich swą nieustanną opieką ,aby nie utraciły
miłośći i wkarbu wiary świętej ,ale aby z całą rzeszą

anołów i świętych wysławiały niezmierzone miłosierdzie
Twoje na wieki wieczne .AMEN.

(+)

Dzień czwarty.

(+)

Jezu najlitościwszy ,który jesteś światłośćią światła
całego ,przyjmnij do mieszkania najlitościwszego Serca
swojego dusze pogan,które Cię jeszcze nie znają ,niechaj
promienie Twoj Łaski oświecą ich ,aby i oni wraz z nimi
wysławiali dziwy miłośierdzia Twojego ,i nie wypuszczaj



ich z mieszkania najlitościwego Serca swego.

Niech światło Twojej miłośći

Oświeci dusz ciemnośći.

Spraw ,aby Cię te dusze poznały

I razem z nami miłośierdzie Twe wysławiały.

Ojcze Przedwieczny ,spójrz okiem miłośierdzoa na dusze
pogan i tych ,co Cię jeszcze nie znają ,a które są

zamknięte te w najlitościwszym Sercu Jezusa .Pociągnij
ich do światła Ewangelii .Dusze te nie wiedzą ,jak



wielkim jest szczęściem .Ciebie miłować ; spraw ,aby i
one wysławiały hojność miłosierdzia Twojego na wieki

wieczne . AMEN.

(+)

Dzień piąty.

(+)

Jezu najmiłośierniejszy ,który jesteś dobrocią samą ,Ty
nie odmawiasz światła proszącym Ciebie ,przyjm do

mieszkania najlitościwszego Serca swego dusze
heretyków i dusze odszczepieńców i pociągnij ich swym

światłem do jedności z Bogiem i nie wypuszczaj ich z
mieszkania najlitościwsaego Serca swego ,ale spraw ,aby

i oni uwielbiali hojność miłośierdzia Twego.



Ojcze Przedwieczny ,spójrz okiem miłośierdzia swego na
dusze heretyków i dusze odszczepieńców ,którzy
roztrwonili dobra Twoje i nadużyli łask Twoich ,

trwając uporczywie w swoich błędach .Nie patrz na ich
błędy ,ale na miłość Syna swego i nq gorzką mękę Jego

,którą podjął dla nich ,gdyż i oni są zamknięci w
najlitościwszym Sercu Jezusa .Spraw ,niech i oni

wysławiają wielkie miłośierdzie Twoje na wieki wieczne
,Amen.

(+)

Dzień szósty.

(+)

Jezu najmiłośierniejszy ,któryś sam powiedział :Uczcie



się ode mnie ,żem cichy i pokornego serca -przyjm do
mieszkania najlitościwszego Serca swego dusze ciche i

pokorne ,i dusze małych dzieci .Dusze te wprowadzają w
zachwyt niebo całe i są szczególnym upodobaniem Ojca
niebieskiego ,są bukietem przed tronem Bożym,którego

zapachem sam Bóg się napawa .Dusze te mają stałe
mieszkanie w najlitościwszym Sercu Jezusa i nieustannie

wyśpiewują hymn miłości i miłośierdzia na wieki.

Prawdziwie dusza pokorna i cicha

Już tu na ziemi rajem oddycha,

A wonią pokornego jej serca

Zachwyca się sam Stwórca.

Ojcze Przedwieczny ,spójrz okiem miłośierdzia na dusze



ciche ,pokorne i dusze małych dzieci ,które są zamknięte
w mieszkaniu najlitościwszego Serca Jezusa .Dusze te są
najwięcej upodobnione do Syna Twego ,woń tych dusz

wznośi się na ziemi i dosięga tronu Twego.

Ojcze miłośierdzia i wszelkiej dobroci ,błagam Cię przez
miłość i upodobanie ,jakie masz w tych duszach

,błogosław światu całemu ,aby wszystkie dusze razem
wyśpiewywały cześć miłośierdziu Twemu na wieki

wieczne .Amen.

(+)

Dzień siódmy.

(+)

Jezu najmiłośierniejszy ,którego Serce jest miłością samą
przyjmij do mieszkania najlitościwszego Serca swego



dusze ,które szczególnie czczą i wysławiają wielkość
miłośierdzia Twego.Dusze te są mocarne siłą Boga

samego ;wśród wszelkich udręczeń i przeciwnośći idą
naprzód ufne w miłośierdzie Twoje ,dusze te są

zjednoczone z Jezusem i dźwigają ludzkość całą na
barkach swoich .Te dusze nie będą sądzone surowo ,ale

miłośierdzie Twoje ogarnie je w chwili zgonu.

Dusza ,która wysławia dobroć swego Pana

Jest przez Niego szczególnie umiłowana.

Jest zawsze blisko zdroju żywego

I czerpie łaski z miłośierdzia Bożego.

Ojcze Przedwieczny ,spójrz okiem miłośierdzia na dusze
,które wysławiają największy przymiot Twój ,to jest

niezgłębione miłośierdzie Twoje , a które są zamknięte w



najlitośćiwszym Sercu Jezusa ,Dusze te są żywe
Ewangelią ,ręce ich pełne uczynków miłośierdzia ,a

dusza ich przepełniona weselem śpiewa pieśń
miłośierdzia Najwyższemu.

Błagam Cię, Boże ,okaż im miłośierdzie swoje według
nadziei i ufnośći ,jaką w Tobie położyli ,niech się spełni
na nich obietnica Jezusa ,który im powiedział ,że ,,Dusze

,które czcić będą to niezgłębione miłośierdzie Moje -ja
sam bronić je będę w życiu ,a szczególnie w śmierci

godzinie ,jako swej chwały.

(+)

Dzień ósmy.

(+)



Jezu najmiłośierniejszy ,któryś sam powiedział że
miłośierdzia chcesz ,otóż wprowadzasz do mieszkania

Twojego najlitościwszego Serca dusze czyśćcowe ,dusze
które Ci są bardzo miłe ,a które jednak wypłacać się

muszą Twojej sprawiedliwości.Niech strumienie krwi i
wody ,które wyszły z Serca Twego ,ugaszą płomienie

ognia czyśćcowego ,aby się i tam sławiła moc
miłośierdzia Twego.

Ze strasznych upałów ognia czyśćcowego

Wznośi się jęk do miłośierdzia Twego.

I doznają pocieszenia ,ulgi i ochoty

W strumieniu wylanym krwi i wody.

Ojcze Przedwieczny ,spójrz okiem miłośierdzia na dusze



w czyśćcu cierpiące ,a które są zamknięte w
najlitościwszym Sercu Jezusa .Błagamy Cię przez bolesną
mękę Jezusa ,Syna Twego ,i przez całą gorycz ,jaką była
zalana Jego przenajświętrza dusza ,okaż miłośierdzie

swoje duszom ,które są pod sprawiedliwym spojrzeniem
Twoim ; nie patrz na nie inaczej ,jak tylko przez rany
Jezusa ,Syna Twego najmilszego ,bo my wierzymy ,że

dobroci Twojej i litości liczby nie masz .

(+)

Dzień dziewiąty

(+)

Jezu najlitościwszy ,który jesteś litością samą,
wprowadzamy do mieszkania najlitościwszego Serca



Twego dusze oziębłe niehaj w twym ogniu czystej miłości
Twojej rozgrzeją się te zlodowaciałe dusze ,które

podobne są do trupów imtakim Cię wstrętem napawają
,O Jezu najlitościwszy ,użyj wszechmocy miłośierdzoa

swego i pociągnij je w sam żar miłości swojej ,i obdarz je
miłością świętą ,bo Ty wszystko możesz

Ogień i lód nie może być złączony.

Bo albo ogień zgaśnie ,albo lód będzie roztopiony.

Lecz miłosierdzie Twe ,o Boże

Jeszcze większe nędze wspomóc może .

Ojcze Predwieczny ,spójrz okiem miłośierdzia na dusze
oziębłe ,a które są zamknięte w najlitościwszym Sercu



Jezusa .Ojcze miłośierdzia ,błagamy Cię przez gorzkość
męki Syna Twego i przez trzygodzinne konanie Jego na

krzyżu ,pozwól ,aby i one wysławiały przepaść
miłosierdzia Twego.

(+)

Święty Boże ,Święty Mocny Nieśmiertelny ,zmiłuj się nad
nami i nad wszystkimi duszami i nad całym światem.

,Amen,

(+)

,,WIARA,,-jest jak pień drzewa ,które
oburącz chwycimy w dłonie i tak z

jednej strony będziemy mieli -gałęzie i



liście żyjące ze światła i czystej energii
światłośći ,i tu mamy ,kośćioły ,religie
czerpiące ze źródeł prawd jasnośći ,a
po przeciwnej stronie będziemy mieli

pieniek i korzenie żyjące ze świata
ciemnośći -i tu mamy religie ciemne ze
świata ciemnośći i ich strach i dogmaty.

I tak Bóg stwórca dał nam samym
wybór ,czy będziemy czynić znak

krzyża na sobie prawidłowo ,Godnie i
korzystać ze świata ,prawd jasnych ,czy



będziemy czynić na sobie znak krzyża
do góry nogami i korzystać ze świata -

ciemnośći i ich dogmatów .
,Deum ac ianuam imbeat aperiri,

,,W IMIĘ BOGA - OTWÓRZCIE SOBIE  DRZWI ,,

Bo Bóg śpi w minerałach ,oddycha w



roślinach ,a mieszka w człowieku .

Więc odkryj -odnaleź- Go- w Sobie

,,CZŁOWIEKU,,

,,Więc Wy Wszyscy co dotknęliśćie-
zerkając w Otchłań-Czerni Absolutu

będąc Tu za Życia na Ziemi,,

Zabiegajcie o Swoje Zbawienie Duszy z
Bojaźnią i Drżeniem puki jest Wam

Dany Czas na To , by uczynić To w Tu.



Będąc tu na Ziemi

Niech mój opis Tego Aktu Zapali w Was
Światełko Myśli Waszych w Tu - zanim
Wy konając ZROZUMIECIE własny Cel.

-Akt zejścia na łożu śmierci -i To Ta
osoba Konając Wyznała w Ostatnim
Swym Tchnieniu ,przy mnie który ją

odprowadzał z Bytu Ziemskiego do Tam

,,RZEKŁA ,,



-JEZU UFAM TOBIE-

I to ona doznała ulgi odchodząc-

,,AMEN,,

,,DUCHU ŚWIĘTY UDZIEL ŚWIATŁA I MIŁOŚIERDZIA,,
,,MIŁOŚĆI  NAJWIĘKSZEJ ,,

Duchu Święty ,Boże ,który światłem z Nieba wzbogacasz
nas ,jednostki i narody ,prowadząc pokolenia wszystkich

wieków do wspólnoty w Wierze ,racz napełnić nasze
umysły łaską i ożywić nasze serca ogniem miłośierdzia

,aby wszyscy umocnieni Darami Nadprzyrodzonymi
służyli Ci ochotnie i doszli swoją Drogą ,do pełni jednośći

z Tobą ,który Żyjesz i Królujesz na Wieki Wieków w



Wiecznośći Wszechwiecznej - ,,AMEN,,-

-Opisał dla wszystkich: - Tych w takiej ich potrzebie i nie tylko -

Jam   +++++  Luc  +  jan  +++++

-DLA TYCH WSZYSTKICH OSÓB KTÓRE PODJĘŁY TRUD



ODNALEŹIENIA  BOGA W SOBIE  A TEN MÓJ OPIS  JEST
MAŁO  SATYSFAKCJONUJĄCY  TO  IM  POLECAM

,,TAJEMNICĘ SZCZĘŚĆIA,,

Z którą polecam się zaprzyjażnić na trzy miesiące
,odmawiając ją i kontemplując -została ona objawiona

Świętej Brygidzie -polecam i zachęcam-Lucjan.

-Ci z was co chcą niech zadzwonią-prześlę pocztą-a Te
wszystkie osoby czytające te moje opracowania ,jeżeli



chcą pójść drogą jasnej światłośći dążąc do Celu w Tym

naszym Tu Ziemskim bytowaniu i rozwijać się duchowo
na poziomie ducha i duszy to polecam moje inne

opracowania i opisy pt.BIOTERAPIE -część pierwsza



-tom1-zrozumienie pól energii w naszym Ciele i poza Nim

 ,Bioterapie -część druga-tom 2 -wraz z anatomią i

zrozumieniem innych energii ich nazw i funkcjonowania



w nas samych ,Nauka Widzenia Aury -dla tych z takimi
darami Bożymi, ENERGIE LASERA -nowy kierunek w

uzdrawianiu -polecam ,GEOEMITER-a- Radestezjologia
-zrozumienie działania i jak stosować ,Woda Cud

Życia-jako Twór Żyjący i Myślący a jej Inteligencja- jej
pojęcie i stosowanie ,Batalia o Zdrowie i Bitwa o Życie ,a

witaminy kontra walka z boreliozą ,bartonellą ,tibolą
,babeszjozą i innymi patogenami a Esencje Energii dla

Zdrowia i Witaminy -zrozumienie patogenów w nas
samych  ,Energie Drzew -i jak z nich kożystać dla zdrowia

i wiele innych opracowań nigdzie nie dostępnych ,ale
można zamówić w zapisie elektronicznym na nośnikach

pamięci,pendrajw,karty Sd , -mikro- u mnie polecam-

samodoskonalenia się i doskonalenia na poziomach



własnej duszy i swojego ducha -Lucjan tel.667.448.798.



-Opisuję dla tych Wszystkich w takich potrzebach-

,Ordine Farmacisti a Pontifice Maximus,



+++++ Lucjan Antoni Jan 1 vel Kaper Gdański +++++



Część dalsza dla tych co lubią wiedzieć więcej-



Część końcowa-











+++++LUC JAN  ANTONI  JAN  1  vel  KAPER  GDAŃSKI+++++



ORDINE  FARMACISTI  a  PONTIFICE  MAXIMUS

Tel ,667.448.798   -   biofiogeneza@gmail.com ,lucjanzgdanska@gmail.com

Zdjęcie pola energii astralnej ,,aury,,-zrobione na targach ezoterycznych.

Przesyłam wszystkim Istotom i Osobą pozdrowienia -przesyłając ,,DAR
ŚWIATŁA ABSOLUTU,,-dla wszystkich w tu i Teraz ,oraz dla Tych w Tam i



dla tych w Tym Onym -bądzcie zawsze radośni ,uśmiechnięci i szczęśliwi



kroczą ścieżką prozy życia do obranego Celu .



Jam (+++++ Luc-jan +++++)

Wizja ważenia nas w TAM ,bo nadzy przyszliśmy i tacy sami jako nadzy
odejdziemy ,zabierając tylko to -co Duchowe i Czyste ,a pozostałe to nic

 nie warte i pozostanie w Tu na Ziemi wraz z Naszym Ciałem jako biomasa



Więc Pamiętajcie tylko To Co Czyste i Duchowe Odrodzi się w Tam.

-Zatem zadbajmy za życia ,jeszcze Tu będąc na Ziemi o to co Czyste ,na

poziomie Duszy i Ducha -Samodoskonaląc się i Rozwijając .Bo ucząc się



rozwijamy się ale nie dla sukcsu materialistycanego lecz duchowego.



Opis tego aktu będzie uzupełniany co jakiś czas ,,ZIEMSKI,,

-Inne moje broszurki i opisy ,książki także polecam.+ Lucjan +.

-Użyte przeze mnie słowa wyrazy są opisane
językiem słownictwa prostego i ogólnie

pojętego i zrozumiałego dla wszystkich osób
nie używam słownictwa ,wyrazów i słów

wysublimowanych lub sfer dystyngowanych Te
osoby które są zniesmaczone proszę o dar
łaski ich wybaczenia ,ale chęćią moją -jest
dotrzeć do każdej i do każdego ,dyktuje mi

prozę słowa prostego ,porzucając słownictwo
Wyższych Sfer i Elit -bo Cel jest zbyt Wielki



,zatem Ci wszyscy co czują niesmak niech
oglądają szkice ,ryciny i fotografie, a one na
pewno uzupełnią me prosto skreślone słowa.

Zapamiętajcie to przysłowie z Gdańska

,,MIECZEM OGNIA NIE PRZETNIECIE,,






