Dyskusje – przemiana, Bóg, Kosmici, Agharta
Miał bym kilka pytań do Pana będę wielce wdzięczny za odpowiedzi
Wiesz coś o portalach między wymiarowych lub innych ?
ostatnio miałem sen o tym pod wawelem
Jak ponownie wykorzystać swój potencjał drzemiącą we mnie moc ? Wiem że taką mam
rozbudziłem ją w sobie kiedyś płynęło z tego wiele dobra wizji i zdolności ale ciemnej stronie się to
nie podobało i zaczęła mieszać przez co rodzice zabrali mnie do lekarza widząc zmiany we mnie i
uznano że jestem chory stwierdzono psychozę Ja wiem że to nie choroba i terapeuta z którym
pracowałem też mi powiedział że nie była to choroba
Dawniej jak byłem mały ok 6 lat stawałem przed lustrem i pytałem kim jest tak naprawdę AR czyli
ja i co ja robię tu na ziemi co to może oznaczać ?
Z wizji płynęły informacje o wampirach i wilkołakach wiesz coś o nich ? Dowiedziałem się też że
jestem jakimś bogiem wcielonym i wcieleniem Jezusa o ile nie było to mieszaniem mi w głowie
przez ciemne moce
Ostatnio miałem nawet sen że chciano mnie ukrzyżować
Jak się przebudzić... ?
2 godz. temu
wiem że ma Pan wiedzę na tematy duchowe i transcendentalne czy mógł by mi Pan odpowiedzieć
na powyższe nurtujące mnie pytania ?
Witaj ! Ewidentnie jesteś wcielonych Dzieckiem Światłości - bo same Twe myśli i uczucia to
zdradzają. Przybyliśmy z 6-tego wymiaru ze Światłości wiekuistej. Kim jesteś z czasem do Ciebie
dotrze. Zachęcam Cię do przeczytania projektu mojej książki dostępnej na chomiku. Wtedy
pojmiesz jak bardzo jesteśmy wielowymiarowi.
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ja doświadczyłem 6-tego i 7-go wymiaru
zarówno pozytywnego jak i negatywnego

pobrałem już kilka pana książek i teraz tylko trzeba znaleźć czas i je przeczytać
jak Pan go doświadczył podczas medytacji wizji niech Pan napisze coś więcej na ten temat
też mnie potraktowano brutalnie - nawet bardzo - omal nie zakończyłem życia - ale widać mam żyć
Jasną stronę mocy doświadczyłem w wyniku b.gorącej modlitwy i tęsknoty za niebem
W Otchłań wdepnąłem w wyniku swej złości
A w Ciemność czyli do Piekła wszedłem godząc się na to

Też odczuwam taką straszną tęsknotę za czymś za niebem Bogiem duchowością czuje jak bym nie
był stąd ale nie na darmo żyje tu na ziemi zapewne mamy tu jakiś cel i misje trzeba ją poznać
zrozumieć i starać się wypełnić
dokładnie - ta tęsknota jest czymś bolesnym - i wyobcowanie też - ale jak widzisz faktycznie mamy
Cel
Piszę jak ten Cel wygląda obecnie - pokonanie sił Ciemności - i ostatecznie Chwalebna Przemiana
Jak go poznać i wypełnić w pełni i jak najlepiej myśli pan że podróże astralne mogą w tym pomóc

bo modlitwa na pewno pomaga
podróże astralne to pułapka 5-tego wymiaru. Musisz poznać 6-ty w stanie gorącej modlitwy, a
nawet 7-my. Wtedy będziesz wiedział skąd przybywasz i dokąd idziesz
w astralu po prostu się nie babraj - szkoda na to energii i czasu - bo jak mówię to jest pułapka
też otarłem się wiele razy o śmierć ale widocznie Bóg aniołowie nasi opiekuni nad nami czuwają
pułapka dlatego, że na poziomie astralu zniewolenie przez siły Ciemności też działa
Opatrzność Boska i Anioł Stróż nas ratują - czasami interwencje innych Istot Boskich - tych w
stanie Dusza Św.
Ducha
W pewnych sytuacjach może to też być interwencja dobrych Kosmitów
muszę iść będę później jak wrócę można będzie dokończyć rozmowę
z kosmitami też miałem kontakt
pogadamy później OK - być może jutro bo mam mieć gościa
ale raczej byli oni neutralni chcieli mi coś pokazać i co nieco przekazali ale nie we wszystkim się
rozumieliśmy
nieźle
ja miałem długo kontakt mentalny i psychiczny oraz uczuciowy z Ra
Z Bogiem niech bóg nas i wszystkich ludzi ma w swojej opiece a światłość niech nam przyświeca i
naszym czynom
Niech nas ma w swej opiece
Bóg nasz i Stwórca
Pełnia Miłości
Przy wszelkich kontaktach i chaleingach należy być ostroznym bo ciemne moce potrafią się
podszywać
wiem - ale gdy czujesz Miłość danej istoty to czujesz
i wtedy trudno o błąd
dokładnie to można wyczuć
oki musze iść do później lub następnego razu
do następnego razu
od której pana książki zacząć
Księga całość ! Jestem Jacek - nie mów pan bo źle mi się kojarzy
dobrze Jacku
witaj Andrzeju

A jak ty oprócz modlitwy wspomagasz walkę z złem i pogłębianie miłości i światłości ?
jak Ci opowiem to nie będzie niespodzianki jaka jest zawarta w książce
no tak
powiem Ci tylko, że bardzo prozaicznie
tak po ludzku - aczkolwiek boleśnie
Tak mniej więcej wiem co może być w niej zawarte gdyż interesuje się Modlitwą medytacją
rozwojem osobistym reptilianami aniołami i tym podobnymi rzeczami od ok 6 lat
ja od 14, a tak naprawdę od 18
odprowadzę młodszego sąsiada i zaraz wracam
OK
No to musiałeś przez ten czas zdobyć dużą wiedzę i doświadczenie będzie o czym rozmawiać
troszkę zdobyłem doświadczenia - zwłaszcza mistycznego
ja też ale jak pisałem siłom ciemności nie podobało się to co robię i ostatecznie uznano ze jestem
chory psychicznie niestety
to witaj w klubie
Ale teraz ostatnio byłem na mszy u uwolnienie i uzdrowienie z odnowieniem w duchu świętym
mnie gdy toczyłem największy bój z ciemnością omal nie zabito psychotropami - i sam bym się
zabił pod ich wpływem
u Ojca Józefa Witko ?
też byłem na takiej mszy kiedyś - robi wrażenie
i pomału wychodzę z depresji po utraceniu moich mistycznych zdolności które nabyłem i które
zostały mi ofiarowane i nabieram radości z życia pogłębiam swą miłość do Boga bliźniego i
wszelkiego stworzenia i tym podobne rzeczy
to już jesteś na dobrej drodze
tak 15 grudnia był w moich okolicach
A wcześniej byłem w Częstochowie ks Włodzimierz Cyran
u nas w Zakliczynie k. Tarnowa odprawiał te Msze - ale poprzedni biskup Mu zabronił
niestety kościół katolicki nie jest nieomylny
oj nie
A tam w Częstochowie to się działo ten ksiądz Cyran to ma moc naprawdę wyganiał złe duchy z
ludzi lub jak chuchnął na człowieka z mocną wiarą z prośbą aby duch święty w nim spoczął to

ludzie upadali
u Witko jest podobnie
charyzmatyczny ksiądz - zakonnik Franciszkanin
sam upadłem 2 razy nie zemdlałem lecz tak pomału osuwałem się na nogach jak gdyby po tym
czułem się tak błogo
nazywają to spoczynek w Duchu Św.
a przy Witko jak wzywał ducha świętego czułem jak by coś napłynęło spoczęło w mojej głowie
ja usiłuję rozpalić w Kościele Nowennę do Ducha Świętego - nieustanną
to możesz mieć już efekt otwierania najwyższej czakry - dobre i złe strony to ma
Duch św ma ogromną moc staram się do niego dużo modlić mam fajną koronkę do niego ale wolę
modlitwę szczerą i własnymi słowami
dzięki takim modlitwom mojej Św.P. Mamusi i moim ujrzałem co ujrzałem - Nowe Niebo
Z czakrami też pracowałem miałem przez jakiś czas otwartą tą 3 oka naprawdę mistyczne rzeczy
się działy
a to ciekawe ? co ujrzałeś
Jak ono mniej więcej wygląda jestem ciekaw ?
Pełnia Miłości, Miłosierdzia, Wiedzy - wieczne TERAZ
Anioła siedzącego mi na ramieniu a więcej rzeczy odczuwałem np myśli innych czy ktoś jest dobry
duchowo czy zły pogrążony itp itd słyszałem głosy z astrala niektóre mi pomagały a niektóre siały
zamęt
Jeszcze Prawdy o którą też często się modlę
ja zawsze słyszę swe serce - a po objawieniach czułem wszystko co czują inni - ci z innych
wymiarów też - to bolało
dlatego rozpoznawałem dobre Istoty czując Ich miłość, a złe czując złość, nienawiść, frustrację
No to rzeczywiście naprawdę głębokie miałeś przeżycia
odlot był wielki
co do książek zacząć o księga całość a później dyskusja o stanie przemiany
zacznij od księgi bo cię poprowadzi
A co do nieba jest ich kilka chyba czy jak to z tym jest ?
jest stare i nowe możliwe do ujrzenia mistycznie z Ziemi - stare to Światłość/Miłość, nowe to
Pełnia Miłości [tu już nie ma elementu Światłości]. Są i wyższe - ale z naszego poziomu ponoć nie
do ujrzenia

czy są jakieś poziomy a później trafia się do tego właściwego ?
widziałeś doświadczałeś to w wizjach snach ?
trzeba omijać astral i iść wprost ku Światłości i Miłości ! Doświadczyłem tego mistycznie - byłem
tam Duszą - albo raczej było to w mej Duszy/Duchu
Dlaczego omijać astral ? mi się wydaje że może być on furtką do czegoś wyższego lub miejscem
gdzie dobrzy mogą pomagać tym zagubionym
omijaj astral - będziesz do Niego bezpiecznie wchodził dopiero będąc w Niebie lub gdy osiągniesz
Nieśmiertelność w Ciele
Lub w takim razie jak pan to zrobił że był pan tam duszą mistycznie jak to osiągnąć i pominąć
astral
Jacek nie pan
sorki
Jacek
Gorąca Modlitwa do Ducha Świętego pomoże
tzw Pragnienie Boga
takie jakie mają mistycy
sorki - muszę kończyć - mam Gościa
Tylko że ja to już odczuwam od ok 10 lat pragnienie Boga jego obecności w mym życiu
doświadczenie nieba i tęsknota za nim
Pragnij mocniej i mocniej - nara
Koniec rozmowy na czacie
narazie dzięki za rozmowę z Bogiem
z Bogiem - dzięki
Już nasuwa mi się wiele nowych pytań ale to może następnym razem
OK
Jak pan myśli czy dożyjemy głównego starcia z siłami ciemności czy jeszcze przez długi czas
będziemy ciemiężeni i duża część stanie się niewolnikami lub zniewolonymi
5 min. temu
Witaj ! Wszystko jest możliwe. Dziś kształtujemy swe jutro w myśl zasady 'jak sobie pościelesz tak
się wyśpisz ?'. Ci źli musieliby unicestwić większą część Ludzkości - jakieś ponad 6 miliardów - ale
mimo ich złych 'chęci' to jest niewykonalne moim zdaniem. Poza tym mamy Pomocników - i
dobrych Ludzi, i dobrych Kosmitów i dobre Duchy
Właśnie wróciłem od księdza który modlił się nade mną
Rozmawialiśmy trochę na temat ezoteryki i nie wiem i nie rozumiem czemu kościół i księża nie
widzą w niej nic dobrego tylko szatańskie moce

Okultyzm - czczenie szatana - jest złe - bo Lucyfer upadł w Ciemność zmuszając innych do
oddawania sobie boskiej czci. A ezoterycy tego nie czynią choć słusznie uważają się za boskie
istoty. Nie ma w tym nic złego, tak jak i w przekazach nie ma.
Też mi się podobnie wydaje i dlatego dziwi mnie że kościół ma taki stosunek do ezoteryki
Do czasu. Kościół też się uczy. A my mistycy stajemy się nauczycielami Ludzkości - chcąc nie
chcąc
Mnie w Krakowie młodzi ludzie, mieszkałem na miasteczku studenckim wśród studentów nazywali
prorokiem 21 wieku po tym co im mówiłem głosiłem podczas czasów mojego przebudzenia
doświadczania mistycznych rzeczy budziłem uznanie wśród ogromnej ilości młodych
niestety ciemnym się to podobało i atakowano mnie na różne sposoby nawet zastraszano policją na
fb przez to co wypisywałem z znajomymi na tematy transcendentalne mistyczne ezoteryczne
I tak trzymaj - bo możesz należeć do dawnych Proroków, którzy się budzą przy Końcu Czasów
z czasem będziesz wiedział kim jesteś. Jeśli należysz do Proroków to Jesteś wcieleniem
Archanioła=JAHWE
ale jak na razie nie poddaję się przestałem głosić dobre słowo wychodząc do ludzi teraz skupiłem
się na modlitwie rozmowie z osobami naszego pokroju i uświadamianiu innych ludzi przez internet
głównie
Jeszcze brakuje Ci opieczętowania Duchem Świętym - aby poznać Niebo - i do tego dąż całym
sercem
Możliwe jak byłem mały i po dziś dzień jestem dosyć wrażliwy za młodu lubiałem spędzać czas na
naturze głównie w lesie i często sam W wieku kilku lat już zadawałem sobie egzystencjonalne
pytanie co ja tu robie na ziemi i kim naprawde jestem póżniej podczas gorących modlitw czułem w
duszy że doczekam przełomowych czasów
no właśnie - doczekaliśmy
Myślę że duch święty już spoczął na mnie teraz tylko muszę się dużo modlić do niego czekać aż
spłyną na mnie jego dary myślę że pokarze mi kiedyś w końcu niebo i ewentualnie uchroni od
astralu gdyż trochę mnie ciągnie żeby rozpocząć tam jakąś swoją działalność ku światłości
Na astral mamy czas - zresztą z Nieba schodziłeś do astralu aby dokonywać żniw dusz do Nieba.
Teraz zajmij się Ziemią bo tu przybyłeś i tu masz misję.
A jak doświadczyłeś nieba co widziałeś odczuwałeś musiało byś to ogromne przeżycie
Uczucie na Full - Pełnia Miłości - Miłosierdzia, Wiedzy, Wieczne TERAZ - cudowna i
nieskończona EKSTAZA Jedności z Bogiem
czułem pewnie tego przedsmak jak spocząłem w duchu św w Częstochowie taką błogość a pełnię
zrozumienia i radości po przebudzeniu o którym mówiłem wcześniej
to co czułeś to dopiero przedsmak - Pragnij, a poznasz PRAWDĘ, że Jednym Jesteśmy z Bogiem
Dokładnie zostaliśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boga jego cząstka jest w nas

Jego Pełnia Jest w nas nie cząstka
A wiesz może czemu dobrzy kosmici nie manifestują się aby nam w końcu pomóc czekają na
odpowiedni moment ? czy na to aż sami sobie poradzimy ?
wolą żebyśmy sobie sami poradzili. To raz. A dwa - są w 6-tym wymiarze ze swymi bazami i
statkami w stanie Nieśmiertelności wiecznej Światłości ! Schodząc tu staną się śmiertelni. Czy Ty
chciałbyś się stać kamieniem ? Dla Nich to trudna decyzja. Ale ja Ich zachęcam by to uczynili.
staną się śmiertelni ale przyczynią się do szczytnego celu pomocy nam pożyją z nami umrą a po
śmierci znów życie wieczne
Koniec rozmowy na czacie
dokładnie
A ci kosmici z tego wymiaru są tylko neutralni i negatywni np szaraki i inni ?
Szaraki i Gady i ich wasale są w 4-tym wymiarze - są faktycznie negatywni. Do 6-tego nie mają
wstępu.
Ale hybrydy i inne wynalazki mają tu na ziemi i w kosmosie
hybrydy też są. Na Ziemi również.
na Ziemi mają swe podziemne bazy.
Na szczęście na ziemi przybywa miłości pozytywnych wibracji ludzi świadomych i przebudzonych
Gdy nasza MIŁOŚĆ będzie promieniować coraz silniej i silniej nie zdołają się do nas zbliżyć Ci
negatywni
o bazach podziemnych też słyszałem nie tylko na ziemi ale również księżyc i kto wie gdzie jeszcze
nie zniosą tej MIŁOŚCI
Polecam książkę Wojmusa 'Galaktyczna Rodzina' - tam jest wiele wyjaśnień
Miłość staram się bardzo często wypromieniowywać z serca
i w tym powinniśmy się ćwiczyć
niedługo wracam
OK
ide do kuzyna
jak wrócę
to
dokończymy rozmowę
OK
do zobaczenia później

do zobaczenia
już jestem
co u kuzyna słychać ?
A w porządku byłem u niego poćwiczyć na siłowni i pogadać z nim
właśnie czytałem Twoją książkę
to pięknie - trzeba dbać o tężyznę ciała
i co ?
w zdrowym ciele zdrowy duch do tego zioła i zdrowa dieta
oczywiście
trzeba jakoś odtruć organizm od tej chemii co w nas pakują
sie wie
poza tym jak się odpowiednio oczyści organizm to się lepiej myśli funkcjonuje i różne zdolności
ukryte się czasami uaktywniają
możliwe
Strasznie potraktowała cię ciemna strona u mnie przebiegło to trochę łagodniej na szczęście
ale żyję
Opatrzność działała skutecznie
nom dokładnie i oby Boże błogosławieństwo nas nie opuszczało
A z aghartą ma pan jakiś kontakt co tam teraz się dzieje ?
Jacek ! Czekają - ślę Im Wici - wiedzą już, że trzeba ratować Planetę przed zagładą
Czekają na co na odpowiedni moment ?
muszą zrezygnować ze swego odwiecznego pokoju i wyjść w burze naszej cywilizacji - to trudna
decyzja dla Nich
Ale jak tego nie zrobią to kto wie co ich czeka elity gady mają taką technologie że masakra w
głowie się nie mieści rodem z filmów sci-fi
fakt
ale Agharta-Szambala ma moc duchową
też prawdopodobnie mam jakieś implanty ale na szczęście nie szkodzą mi modliłem się żeby Bóg
miał nad nimi pierwszorzędną piecze
No dokładnie mają moc duchową i wiedzę

mnie czasami dokuczają implanty - ale daję radę trwać
Agharta wiele osiągnęła dzięki życiu w pokoju i w rozwoju duchowym - ale muszą nam pomóc już czas
czemu nie pojednali się z nami wcześniej zanim na ziemi było dobrze
?
uciekali w świat podziemny przed zagładą - i słusznie uczynili
jaką zagładą chodzi o potop
?
potop i wojny atomowe + zniszczenie sieci energetycznej Ziemi
pamiętam rozmowę którą kiedyś przeprowadził pewien szamrany typ w okularach istny facet w
czerni pytał pewną osobę w zakopanym jak ona myśli czy w górach mogli by przetrwać ludzie woje
atomową czy wybuch wojny
I od razu przypomniała mi się legenda o śpiącym wojsku pod giewontem coś jest na rzeczy
coś jest ! Rama ratował tak swych Ludzi gdy poprzednia Cywilizacja dogorywała
Bądźmy dobrej myśli, myślmy pozytywnie módlmy się kierujmy mądrością miłością a jakoś to
zniesiemy i przetrwamy z tego co zauważyłem z roku na rok jest coraz więcej świadomych ludzi a
niektórzy przebudzają się
to dobry znak czasów
Uważam, że nieustanna Nowenna do Ducha Świętego też jest ratunkiem
z pewnością tak

