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Przebóstwienie

Dedykuję mojemu synowi

3

Wenus
MAMA
☼ 08/10-1928
┼ 16/02-2013
Anna GĘBUŚ
PARZYŃSKA

BABCIA
MAMA mamy
☼ 11/04-1906
┼ 14/03-1985
Antonina Parzyńska
MATUSIAK

♥ 16/6-1923

DZIADEK
TATA mamy
☼ …1895
┼ 04/08-1947
Edward
PARZYŃSKI

♥ 1948 Szczepaniak

PRABABCIA
MAMA babci
☼ 1873 ┼ 1946
Marianna
Matusiak

PRABABCIA
MAMA dziadka

PRADZIADEK
TATA mamy

Konstancja
Parzyńska/

Jan

PRADZIADEK
TATA dziadka
Jan
PARZYŃSKI

MATUSIAK
ZYCHLA

GWIAZDOWSKA

Badanie drzewa genealogicznego przerwane z powodu odmowy/trudności sprzed 2013
roku, ze strony proboszcza parafii Ostrówek k. Wielunia.
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Krystyna Anna Gebus

PRZEBÓSTWIENIE
Kundalini
biało - czarne buty

RAJ
organizacja darmowa w wieku 0-9 i 65+
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BESTIA 666
Dobry duch w słońcu CHRYSTUS ma przeciwnika, demona w słońcu, moc,
która sprzeciwia się Unii Ziemi i Słońca.

Bestia666 - SoRaTV - przeciwnik Baranka
So (j. duński "hussvin") (j. polski MAryja - ma ryja?); ciało fizyczne; Samech=60
Ra Re to jest Słońce = Baranek = Chrystus; ciało eteryczne; Resh=200
T T (tv-studio; tele-fon; TeleVision/TeleWizja/radio - tale/tele - mowa
nierozwinięte ciało z duchem mamony; mniejsze ego; Tau=400
V Vision; obraz; ciało astralne; Vau =6
60 + 200 + 400 + 6 = 666

TOTUS TUUS Cały twój, ja i Kościół
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Wstęp
Dzisiaj jest dzień „Zwiastowania NMP”. Jestem w kościółku mojego obecnego męża.
Msza święta jest bez komunii świętej, a kazanie mówi o przyszłym prawie udzielania
homoseksualistom małżeństwa w kościele protestanckim.
Jak wynika z tego, to księdzu jest obojętne komu udziela ślubu. Uważa, że nie możemy
wzorować się na Biblii, gdzie dawniej Bóg pozwalał na niewolnictwo, a kobietom nie wolno
było wchodzić do kościoła jak miały menstruację.
A teraz kobiety są kapłankami, a niewolnictwo zostało zniesione. Nie wiadomo czy ten nowy
rytuał ślubu będzie niszczący dla kościoła, tak jak niektórzy przewidują.
Tak więc mój post tzn. bycia na czczo przed komunią św. nie był wykorzystany, a niesmak
i brak duchowego pożywienia przygnębiający. Poczułam, że muszę wkroczyć z moim
posłannictwem – pojednania katolików z protestantami. Bez najmniejszego wahania
umieszczam obrazek Czarnej Madonny jako „Pani Wszystkich Narodów” do kryształowego
koszyczka przed drewnianą figurą (Marii?) w tym kościele, który jeszcze 100 lat temu był
Katolickim Kościołem.
Postanawiam, że nie będę więcej wchodzić do tego kościoła, po pierwszym udzieleniu tutaj
ślubu homoseksualistom. Czuję, że będę współwinną w jego bezczeszczeniu, jeżeli nie
zareaguję.
Przecież, Bóg stworzył mężczyznę i niewiastę na swoje podobieństwo.
Nie może być inaczej, bo inaczej całe podłoże małżeństwa i rodziny będzie w destrukcji.
A co z naszym dążeniu do boskości?
Czy szatan jest na szczycie swojej niszczycielskiej mocy?
A może to tylko ruch małego pionka na życiowej szachownicy?
Jak ludzie są ślepi, aby nie dostrzegać swego boskiego światła, które jest w nich?
Być może, że nie wszyscy posiadamy tą boską cząstkę, co by oznaczało, że nie wszyscy
mamy Ducha Bożego w sobie.
Tak więc nie byłoby różnicy między życiem a filmem.

Ale wróćmy do początku mojej projekcji wspomnień.
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Pan i Pani Wszystkich Narodów
Pomoc ofiarom psychiatrii

Panie Jezu Chryste, Synu Ojca,
ześlij teraz Ducha Twego
na ziemię i spraw,
aby Duch Prawdy zamieszkał
w sercach wszystkich narodów
i chronił je od upadku,
katastrofy i wojny.
Niech Pani Wszystkich Narodów,
która kiedyś była Maryja,
stanie się naszą Orędowniczką
i Współodkupicielką.

” niech TAK będzie”

Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy,
doprowadzi was do całej prawdy (Jan 16:13)

Bądź wierzącym/wiedzącym aż do śmierci
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1. Czystość dzieciństwa
To było ponad pół wieku temu, ale ten obraz wyraźny jakby dziś.
Wracam po mszy św. w kościele (KRK) mojego dzieciństwa, radosna, lekka jak piórko.
Nie idę, ale niemal unoszę się.
Moja dusza dostała pokarm – przyjęłam „Ciało i Krew Jezusa” z czystym sumieniem, bo
przecież dostałam rozgrzeszenie godzinę przedtem. Wiedziałam, że była to dobra spowiedź,
nie pamiętałam więcej grzechów nawet po spowiedzi, nic mi nie przychodziło na myśl, że
coś zapomniałam.
Czasami, teraz z perspektywy czasu, były to dziecięce, drobne niedoskonałości, coś z czego
zapomniałam wyspowiadać się i czułam, że mi ciąży.
Ale w tym dniu myślałam, że jestem prawie sto procent czysta.
I tu nagle jakby obudzenie, przed wyjściem z kościoła, moje ręce odruchowo odepchnęły
jakiś czerwony samochód osobowy, który z wielką szybkością nadjeżdżał bezpośrednio
przed przejściem dla pieszych. Tylko parę sekund byłam od śmierci albo trwałego
inwalidztwa. Czyżby komuś, czy czemuś, nie dawał zadowolenia mój stan duchowy?

2. Pierwszy raz poczucie szczęścia
Część dzieciństwa i młodość spędziłam w okolicach Jasnej Góry. Około 6 km od tego
klasztoru był dom rodzinny mojego taty (nadmienię tutaj, że to stąd, od protestanckiego
właściciela, był przeniesiony obraz MB Licheńskiej).
Kiedy chodziłam do gimnazjum mieszkaliśmy bliżej klasztoru. Codziennie więc
przechodziłam koło Szczytu Jasnej Góry, idąc do szkoły. W drodze towarzyszyły mi często
modlitwy.
Pewnego razu idąc między klasztorem a kościołem św. Barbary (znanym z pielgrzymek
przybywających po uzdrawiającą wodę z tamtego źródełka), doznałam jakby ekstazy
radości, taką lekkość i wielkie szczęście, radość z życia.
Podobne odczucia miałam później jeszcze dwa razy:
- bezpośrednio po urodzeniu mojego syna
- i pewnej wiosny, kilka miesięcy przed pójściem na emeryturę, na którą tak
z utęsknieniem oczekiwałam.
Z tego ostatniego okresu powstała ta liryka napisana po duńsku „Jeg bor i Paradis” to znaczy
„Mieszkam w raju” (ciężka do przetłumaczenia na język polski, bo rymowanie będzie
zniekształcone).
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3. Zostanę starą panną
Właściwie będąc dzieckiem miałam dwa pragnienia co do mojej zawodowej przyszłości:
zostać zakonnicą albo być chirurgiem. W każdym razie pilnie uczyłam się łaciny, a do tego
byłam też dopingowana przez mojego brata, który często na głos uczył się posługi do mszy
św., będąc ministrantem. I ja przyswajałam sobie umiejętność mszy św. w języku łacińskim.
Z innej literatury, która najbardziej przylgnęła do mojej świadomości było dzieło „Mantua
me genuit”. Nie wiem, dlaczego, ale często mówiłam sobie: „Mantua me genuit” nie
wiedząc, skąd była do tego taka wewnętrzna chęć.
Nie zostałam zakonnicą – powód: kiedy po mszy majowej powiedziałam do młodego
księdza: „Chyba zostanę zakonnicą”, on objął mnie tak serdecznie, przyciskając silnie do
swojego ciała, że poczułam nagle jakieś obrzydzenie do niego. Nie wiem co to mogło być,
ale powstał wtedy jakiś lęk we mnie, że zamiast zostać oblubienicą Chrystusa mogę być
oblubienicą jakiegoś duchownego.
Nie zostałam też chirurgiem z powodów ekonomicznych. W czasach komunistycznych
student nie mógł dostać wsparcia ekonomicznego w przypadku, kiedy rodzice posiadali
domek prywatny. Był to mały i niezbyt funkcjonalny dom, a dochody rodziny: nędzna renta
taty i nie wiele większa pensja często chorującej mamy. Czułam też od nich, że muszę jak
najszybciej usamodzielnić się. I tak zostałam nauczycielką przedmiotów ścisłych.
Zarabiałam nie wiele, ale wystarczająco na dostatnie życie, oszczędne z przyzwyczajenia.
Poznawałam ludzi i byłam między nimi, korzystając z przywilejów, które ta praca dawała
np. mieszkanie poza kolejnością.
Jednak zachowywałam katolickie normy, takie jak: że nie wolno współżyć przed ślubem,
czy nie palić papierosów albo pić alkoholu przed osiągnięciem 18 lat.
W tym czasie miałam chłopaka, który mi się podobał. Nie wiem, czy to była wielka miłość,
ale chciałam go mieć przy sobie. Lubiłam być z nim, słuchać jego głosu i czuć jego
spojrzenia na mnie. Pewnego razu powiedział mi, że nie kupuje się kota w worku, dając mi
do zrozumienia, że bez współżycia seksualnego nie ma sensu takie chodzenie. Zrobiło mi
się bardzo smutno. Nic nie mówiąc wyszłam z kawiarenki, gdzie sobie siedzieliśmy przy
kawce i ciasteczku, i pobiegłam do najbliższego kościoła. Stanęłam przed dużym,
drewnianym krzyżem, z gniewem i pełnym wyrzutem powiedziałam Bogu: „Przestrzegam
Boże wszystkie twoje przykazania i jak tak dalej pójdzie to zostanę starą panną!”. Nagle, ku
wielkiemu mojemu zdziwieniu pojawiło się zdjęcie u góry, po prawej stronie krzyża,
jakiegoś mężczyzny, pełnego na twarzy i całkiem kogoś odmiennego od tego chłopaka,
z którym chodziłam. Odebrałam to jako moje przeznaczenie i nie poszłam już do tego
chłopca w kawiarence. Nadmienię tu już, chociaż wiele innych przygód i nieporozumień
nastąpiło, że obecnie moim mężem jest ten mężczyzna z tej projekcji zdjęcia w kościele
w Gliwicach.
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4. Nie mogę dłużej czekać
Mijały lata. Poznawałam rożnych mężczyzn, mniej lub więcej podobających mi się.
W końcu zdecydowałam na oddanie się jednemu artyście malarzowi, chociaż nie miałam
ochoty zostać jego żoną. Nie było to dobre przeżycie seksualne z powodu mojej grubej błony
dziewiczej, która zasłaniała wejście do pochwy. Na drugi dzień krwawiłam i czułam się
chora. Chłopak ten proponował mi, że może przerwiemy próbę jej zniszczenia, proponował
mi nawet udać się do lekarza. Ale ja uparłam się, że tego dnia stracę cnotę. Później
przychodził jakiś czas pod drzwi, kładł kwiatki, ale ja nie chciałam spotykać się z nim
więcej. Od znajomej sąsiadki z parteru dowiedziałam się, że miał wyrzuty sumienia, nigdy
przedtem nie miał dziewicy. Nie chciałam się z nim spotykać i cały czas byłam stanowcza
„Nie”. Po jakimś czasie przestał przychodzić.
Mijały lata, ale ja nadal czekałam na prawdziwą miłość.
W końcu zdecydowałam się na propozycję sąsiadki, dotyczącą spotkania pewnego
znajomego inżyniera chemii. Powiedziałam, mogę się spotkać, co mi szkodzi. I tak przyszedł
młodzieniec, blondynek, ładne usta, śmiejące się oczy. Spodobał mi się, chociaż
spostrzegłam, że chyba jego wesołość wynika z „kieliszka”, którego wypił przed przyjściem.
Rozmawiałam nawet o tym z sąsiadką, ale ona mi powiedziała, że wypił, aby się tak nie
krępować. I tak, zaprosiłam go drugi raz. Nie czułam wtedy alkoholu. Zaczęliśmy spotykać
się częściej, snuć plany na przyszłość. Zapomniałam całkowicie o moim widzeniu
w kościele. Byłam coraz bardziej przywiązana do jego obecności, właściwie czułam, że go
pokochałam. Na co miałam dłużej czekać, zamieszkał u mnie. Pobraliśmy się, najpierw ślub
cywilny, później kościelny, tak zwany rzymski z trzema księżmi. Jego rodzina utrzymywała
dobą znajomość z księdzem z pobliskiej parafii, ich znajomym ze stron rodzinnych, jako że
pochodzili ze wschodu.
Mąż zarabiał dobrze, był kierownikiem warsztatu produkcji mebli z tworzyw sztucznych.
Dobrze też mi było z nim w łożu małżeńskim. Wkrótce kupiliśmy samochód, później
telewizor kolorowy, co było nie takie powszechne jak na tamte czasy. Mąż przynosił różne
podarki od osób którym świadczył takie czy inne usługi w warsztacie. Coraz częściej bywał
to alkohol. Coraz częściej przychodzili koledzy, z którymi to prawdopodobnie działał
w „Solidarności”. I z czasem widziałam go coraz częściej pijanym. A właściwie to z czasem
przyprowadzał kolegów, ale tych z którymi dobrze mu się piło. Kiedyś przypadkowo
przyszłam z pracy do domu, aby zabrać klasówki, które zapomniałam zapakować rano. A tu
w domu libacja. Zasadniczo to osoba pijanej kobiety w kuchni wywołała we mnie złość. Co
ona tu robi, w mojej kuchni? Wyprosiłam ją, ale ona nie chciała wyjść i nadal robiła jedzenie,
dla mężczyzn w pokoju obok. Tak więc wyprosiłam wszystkich. Od tej pory zaczęłam
częściej wpadać znienacka do domu. Miejsce pracy męża znajdowało się niedaleko od
miejsca naszego zamieszkania. I coraz częściej spotykałam męża z kolegami przy kieliszku
w godzinach pracy.
Zawsze przepraszał, obiecywał, że to ostatni raz, całował po nogach. Postanowiłam o tym
problemie porozmawiać z jego rodziną i co się okazało, oni dobrze wiedzieli, że jest
alkoholikiem. Zaczęłam snuć plany wyjazdu do innego miasta albo za granicę, aby odłączyć
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męża od środowiska, w którym przebywał. Małżonek też zdecydował się na wszycie tabletki
przeciwalkoholowej. Coraz częściej opowiadał mi o tym jak SB namawia go na współpracę.
Jak mu dwa raz zabrali prawo jazdy.
Najpierw zapraszali go do restauracji, syto zastawianego stołu również w alkohol, a później
po wyjściu z restauracji i po zajęciu miejsca za kierownicą, zatrzymywali i zabierali mu
prawo jazdy. W ten sposób próbując go przeciągnąć na swoją stronę, do pracy w rozwalaniu
Solidarności od wewnątrz.
Ta wszyta tabletka też mu przeszkadzała i w końcu wydrapał ją. Męża rodzina zaczęła
uważać mnie niemal za zdrajcę kraju, kiedy usilnie namawiałam męża na opuszczenie
Polski.
Wszystko zaczęło się walić. Relacje z męża rodziną pogorszyły się. I ja nie miałam więcej
ochoty na współżycie z mężem, bojąc się ewentualnego zajścia w ciąże z alkoholikiem. Po
sytuacji, kiedy wylałam mężowi wódkę do zlewu i on mnie uderzył, skończyło się moje
uczucie do niego i myśli ratowania go z nałogu. Zaczęłam myśleć o rozwodzie. Z pełną
świadomością tego, że nie poślubię już nigdy innego mężczyzny, zbyt drogocenne było dla
mnie przystępowanie do Eucharystii.
Życie dla mnie nie miało już tego wymiaru co wcześniej, do tego stopnia, że w 1981 roku
złożyłam je Panu w ofierze za uzdrowienie papieża JP2 po jego postrzale na placu
watykańskim: „Boże weź moje życie a zachowaj papieża”.
Zaczęłam interesować się programowaniem komputerowym, uczyć się języków
komputerowych i wkrótce zmieniłam pracę, przechodząc do Ośrodka Informatycznego.
Złożyłam pozew o rozwód i mąż musiał opuścić mieszkanie. Zabrał telewizor i samochód,
ale mi na niczym nie zależało, tylko na spokoju. Poświęciłam się nowej pracy, szybko
wspinałam się po szczeblach specjalistycznych.
Dostałam rozwód bez problemów, bo nie mieliśmy potomstwa. Ex mąż próbował
kontaktować się ze mną kilka razy na ulicy, jako że też zmienił miejsce pracy blisko mojej.
Mówił, że tylko mnie kocha, ale z jego ust i po jego chodzie wyraźnie było widać spożycie
alkoholu.

5. Wszystkie moje słupy
Pewnego dnia, po powrocie z pływalni, zastałam policję stojącą przed moimi drzwiami.
Przestraszyłam się, bo myślałam, że to jakaś polityczna sprawa, w tym czasie było wiele
niespodziewanych aresztowań. A oni mi mówią, że znaleźli mojego męża (zarówno on jak
i ja nie zdążyliśmy zmienić dokumentów) w restauracji i myślą, że nastąpił zgon.
Poszłam zaraz do tej restauracji, było to nie daleko od domu. W restauracji dowiedziałam
się, że znaleziono go w ubikacji nad ranem i że stwierdzono zgon. Ciało zabrano do kostnicy
na pobliskim cmentarzu. Dowiedziałam się, że był z czterema osobnikami dzień wcześniej,
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jedli i popijali. Właściciel restauracji dał mi do zrozumienia, aby nie zajmować się tą sprawą,
bo ci osobnicy według niego to byli z SB i to może być dla mnie niebezpieczne. Z restauracji
poszłam później do kostnicy. Był tam już lekarz, który miał przeprowadzić sekcje zwłok,
jako że znaleziono zmarłego w miejscu publicznym. Później słyszałam piłę, nie wiem, ile
upłynęło czasu, bo jakby z transu obudził mnie głos lekarza, który powiedział: „8 i pół
promila, otworzyliśmy czaszkę to był taki odór alkoholu, że trudno byłoby uwierzyć, aby
ktoś sam był w stanie tyle w siebie wlać”; a później: „wątroba, serce i inne organy bez
zmian”.
Nie wiedziałam co myśleć i co robić, w końcu postanowiłam iść do byłych teściów. Przyjęli
mnie jakbym była nadal ich synową, objęliśmy się tak jak z czasów mojego małżeństwa.
Znali już stan rzeczy, policja również ich odwiedziła.
Uczestniczyłam w pogrzebie właściwie jak żona, bo większość nie wiedziała, że nie byliśmy
już małżeństwem. Ja zmieniłam miejsce pracy, on też, a jego rodzice, tak jak i ja, nie
afiszowali się naszym rozwodem. Dostawałam kondolencje od dawnych kolegów
z Solidarności/Związków Zawodowych, przyszło ich dużo i to z sztandarami.
Płakałam tylko, a serce mi mówiło powiedz im prawdę. Ale milczałam.
Na któryś dzień po pogrzebie udałam się do prokuratury i poprosiłam o kopię
z przeprowadzonej sekcji zwłok. Powiedziano mi, że nie mogą znaleźć, że gdzieś papiery
zaginęły.
Bezmoc, różne myśli nie dawały mi spokoju, nie mogłam spać. Czułam głowę ciężką, tak
jakby jakiś ciężarek był umieszczony w jej środku. Traciłam równowagę, nie potrafiłam iść
wprost na chodniku – wszystkie słupy były moje. Widok zmarłego w trumnie, teraz
z opuchniętą twarzą, przywodził mi na myśl tego mężczyznę, którego widzenie kiedyś
miałam w kościele, ale czy to chciał mi Bóg pokazać?
Wyjechałam do sanatorium na kurację.

6. Powrót do domu
Zdecydowałam się na powrót do miasta rodzinnego. Dostałam pracę z młodzieżą.
Poświęcałam niemal cały dzień na remonty klubu młodzieżowego, urządzaniu zabaw,
wykładów, projekcji filmów. Jednak praca w skorumpowanym społeczeństwie nie była
możliwa i zgodna z moją moralnością. Nadrzędny kierownik zamawiał wszystko to, co mi
było potrzebne do remontu, ale jak się później okazało były to zamówienia przekraczające
potrzeby klubu. Zaproponował mi, aby w moim mieszkaniu, wykafelkować łazienkę z reszty
kafelek, zrobić boazerię w przedpokoju z reszty desek. Zapaliło mi się czerwone światełko,
że chcą wciągnąć mnie w swoje machinacje finansowe.
Grzecznie podziękowałam, był zdziwiony, że odmówiłam, bo przecież wiedział, że
wprowadziłam się do nowego mieszkania, które wymagało pewnego wkładu pracy
i materiałów.
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Zaczął często przyjeżdżać na tak zwane pogaduszki, czyli kontrole i był częściej w stanie
wskazującym na spożycie alkoholu. A kiedy pewnego dnia dał mi do podpisania rachunki
za materiały klubowe, odmówiłam podpisu. Skoro to nie ja kupowałam takie ilości, nikt też
ze mną nie uzgadniał wielkości potrzeb klubowych.
Tak więc zaczęłam szukać nowej pracy. Ku mojemu zadowoleniu dało mi się dostać pracę
w rachunkowości w Banku Wojewódzkim. Jeździłam swoim samochodem, do podrzędnych
oddziałów, na kontrole prawidłowości kodowanego wypełniania dokumentów. Praca ta była
przygotowaniem do przyszłego komputerowego przetwarzania danych. A jako że byłam
obeznana z takimi zagadnieniami miałam dobre rokowania na przyszłość. W międzyczasie
moje zadania/obowiązki były rozszerzane. Dobrze też układała mi się współpraca
z bezpośrednim kierownikiem. Coraz częściej byłam jego prawą ręką w robieniu
sprawozdań i prognoz do władz na wyższym szczeblu politycznym. Otwierały mi się oczy
– jak w nędznym stanie leży cała gospodarka tego regionu.

7. Umowa z babcią
Na dłuższe odwiedziny przyjechała do moich rodziców babcia (mama mojej mamy).
Była to kobieta z dużym życiowym doświadczeniem, lubiana przez wszystkich. Nigdy nie
wtrącająca się ze swoimi uwagami, ale zawsze dająca porady tym, co ją o to prosili.
Prawdopodobnie jej rodzice przymusili ją do małżeństwa ze zdolnym krawcem, który
przenosił się z wioski do wioski, gdzie szył ubrania na miarę.
Z późniejszych opowieści mojej mamy, dziadek miał nieślubne dziecko, a i później jakąś
kochankę we Francji. Dziadkowie wyjechali do pracy za chlebem po pierwszej wojnie
światowej.
Tak więc ich życie było podzielone na dwa kraje, tak jak i moje teraz, chociaż w innym
stopniu, bo ja przebywam z mężem i dzieckiem razem, a oni byli oddzieleni od dzieci, które
były pozostawione pod opieką babci mamy. Moja mama poznała swojego biologicznego tatę
dopiero jak miała 12 lat.
To, co dziadkowie dorobili się za granicą zostało zniszczone w czasie drugiej wojny
światowej. W nowo wybudowany dom padła bomba, jedyna w całej wsi (była to jakaś
zawieruszona bomba z akcji na Wieluń).
Po śmierci dziadka babcia resztę swojego życia spędziła razem ze swoją najmłodszą córką,
ale przed śmiercią chciała być więcej u mojej mamy, jako że rodzice mieszkali na pierwszym
piętrze i posiadali balkon. Za ciężko było jej schodzić z czwartego piętra u jej młodszej
córki.
Przychodziłam więc częściej do rodziców, aby rozmawiać z babcią. To ona była moim
jedynym przyjezdnym gościem w czasie uroczystości mojej Pierwszej Komunii Św.
Potrafiła też przytulić, pocieszyć. Emanowało z niej jakieś dostojeństwo, dobroć i mądrość.
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Rozmawiałam z nią o wszystkim m.in. o wierze. Wypytywałam się jej o jej wyobrażeniu
Boga, o świętych, jak i na ile kościół zna prawdę i czy istnieje życie po śmierci. Babcia
odpowiedziała mi: „Tak na prawdę to nie wiem, ale na wszelki wypadek to dobrze jest się
modlić”. A ja spytałam ją: „Babciu, jak kiedyś umrzesz to dasz mi znać z innego świata?”
„Dobrze, dam ci znać, jeśli to będzie możliwe” - odpowiedziała mi.
I tak modliła się dużo, uczęszczała do kościoła i prosiła o dobrą śmierć.
Chciałam tutaj dopisać o babci - to co kiedyś już napisałam po duńsku, ale niestety w tym
czasie, kiedy przyjechałam w odwiedziny do Polski, była w Danii duża nawałnica z piorunami i taki zwiększony przepływ przez elektryczność w naszym domu, że wyładowanie
przeszło przez mój komputer. Jak do tej pory nie odzyskałam danych.
Czyżbym miała nie wydawać książki w języku duńskim?
Ale wróćmy do historii poprzedzającej moją ucieczkę z Polski.

8. Wolny kraj?
Pewnego dnia dostałam wezwanie na policję. Biura znajdowały się w dużym wieżowcu
z pięknym dużym wejściem, ale mnie wezwano do wejścia bocznego, gdzie się znajdował
Komisariat nr 1. Chodziło o sprawę zamiany mieszkania, jakoby ten mężczyzna, z którym
się zamieniłam chciał wycofać się z transakcji. Jakobym nie dopełniła zobowiązań zamiany.
Dziwiło mnie to, że tu policja jest wmieszana, a nie Spółdzielnia Mieszkaniowa. Policjanci
byli bardzo nieprzyjemni. Pokazali mi tylko metalowe łóżko z szarym kocem i powiedzieli,
że mają prawo zatrzymać mnie na 48 godzin w sprawie wyjaśnienia. Po jakimś czasie
wypuścili mnie i do tej pory nie wiem o co tu właściwie chodziło. Później dowiedziałam się
od znajomych, że ten mężczyzna z zamiany, był zatrudniony w SB.
Po jakimś czasie znów wezwanie, aby się wstawić, ale do budynku administracyjnego
policji. Nie wiedziałam o co chodzi, nie było nic napisane tylko data, godzina i piętro.
W portierni pokazano mi windę, abym wjechała nią na pierwsze piętro i szła do drzwi na
wprost. W małym pokoju siedział mężczyzna w średnim wieku, blondyn, trochę otyły.
Wyjął jakąś kartkę z zeszytu z napisanym ręcznie oświadczeniem, że całą naszą rozmowę
zachowam w tajemnicy i z nikim o tym nie będę rozmawiać, i kazał mi to podpisać, co
uczyniłam. Następnie spytał się mnie czy jestem zadowolona z pracy, słyszał, że jestem
zdolna i zasługuje na lepsze stanowisko. Obiecał mi wsparcie, ale pod warunkiem, że będę
współpracować z nim, bo chciałby więcej wiedzieć, co się dzieje w tym banku, w którym
jestem zatrudniona. Przed oczami stanął mi pierwszy mąż i jego problemy z SB, zaczęłam
się bać. Odpowiedziałam mu, że nie wymagam wyższego stanowiska, i że na taką
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współpracę nie nadaję się. On mi odpowiedział abym się zastanowiła, bo takiej okazji mogę
nie mieć drugi raz.
Wyszłam od niego, nogi się pode mną ugięły. Zaczęłam oglądać się za siebie, czy mnie ktoś
nie śledzi. I tak spotkały się moje oczy z mężczyzną, którego często spotykałam rano przed
moim blokiem. Zaczęło mi się wydawać, że chyba byłam śledzona już dużo wcześniej.
Coraz częściej myślałam o opuszczeniu kraju. Bałam się, że jak mnie upatrzyli to nie dadzą
mi spokoju, tak jak nie dawali mojemu pierwszemu mężowi. Bałam się o życie. A po drugie
moi rodzice cały czas kłócili się ze sobą. Nie miałam nikogo z kim mogłabym porozmawiać
o swoich obawach.
Idąc raz alejami miasta zaczęłam zwracać się do mojej babci, zmarłej trzy miesiące temu
(zmarła w spokoju, na ramieniu swojej wnuczki, tak jak sobie wymodliła).
„Babciu pomóż mi, bo już nie mogę wytrzymać” i nagle tak jakby automatycznie odwróciła
się moja głowa i spojrzałam w okno biura podróży, były tam dwie wycieczki, jedna do
Anglii, a druga tańsza do Danii. Wiedziałam teraz, że nadszedł czas planowania wyjazdu.
Zdawałam sobie sprawę z tego, że to nie tak łatwo dostać paszport i zezwolenie na wycieczkę
do zachodniego kraju.
Najpierw miałam niesamowitą ochotę, aby zażądać od dyrekcji banku dużej podwyżki płacy
i to od razu. Później pomyślałam, że lepiej będzie, jak zacznę od uporządkowania moich
rzeczy osobistych i przygotowania biurka na stan – „nigdy tu nie powrócę”. Po paru dniach
byłam gotowa i zrobiłam to, odważnie weszłam do dyrektorskiego biura i przedstawiam
moją prośbę. Zdziwiło mnie bardzo, że zaraz na drugi miesiąc dostałam o trzy grupy więcej.
Na takie coś pracownicy musieli czekać latami. Szłam już na całego, bo wiedziałam, że to
już koniec mojego pobytu w kraju, ale na wszelki wypadek nie paliłam za sobą mostów.
Skąd mogłam wiedzieć, czy mnie przyjmą w Danii, bo tam wykupiłam bilet, na tyle było
mnie stać. O moim planie wyjazdu nie mówiłam nikomu.
Dopiero przed samym wyjazdem wtajemniczyłam mojego tatę, który mieszkał sam na
starym mieszkaniu, bo mama nie chciała wziąć go do bloków. Dostałam od niego 100
dolarów które włożyłam do pustej szminki. Nie brałam nic więcej, bo nie mogło to podpadać
biorąc za dużo, na tylko trzydniową wycieczkę. Mama upiekła mi placek drożdżowy, ja
kupiłam trochę suszonej kiełbasy, bo jako to, że drogo jest kupować w Danii. I tak w jednym
ubraniu, które miałam na sobie opuściłam kraj. Jak się później okazało, to dwie trzecie
wycieczkowiczów jechało z zamiarem pozostania.
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9. Odnalazłam go
Zaraz w pierwszy wieczór spotkałam w hotelu Polaków, którzy opowiedzieli mi co i jak
z pozostaniem w Danii, i na drugi dzień poszli ze mną na policję, abym powiedziała, że
proszę o azyl.
Bałam się bardzo policjantów, ale wkrótce okazało się, że ci duńscy byli bardzo uprzejmi
(po latach diametralnie również o nich zmieniłam zdanie).
Zostałam przewieziona samochodem policyjnym w jakieś inne miejsce, wzięto odciski
palców, zrobiono wywiad, zabrano wszystkie dokumenty i moje rzeczy osobiste, a później
zawieziono mnie do obozu dla uchodźców na małej wysepce. Tutaj było wielu
obcokrajowców, w tym również Polacy. Już od następnego dnia byłam włączona w życie
obozowe, między innymi do pracy w kuchni. I tutaj wpadłam w oko jednemu Turkowi,
kierownikowi kuchni. Przynosił mi śniadania do pokoju i zaczął namawiać, abym pozostała,
wtedy on mnie zatrudni. Spodobało mu się to jak dobrze formuje bułeczki. Śmiać mi się
chciało z tego, bo przecież on nie wiedział, że mam wyższe wykształcenie i że ja najpierw
muszę nauczyć się duńskiego. On umiał trochę po polsku i tak żeśmy się dogadywali.
Później wywieziono mnie do innego obozu, gdzie było bardzo dużo Polaków czekających
na azyl. Ci co czekali dłużej pocieszali mnie, że ja osoba z wyższym wykształceniem dostanę
szybko azyl. I tak się stało ku mojej radości. Wkrótce też powiadomiłam rodzinę, że nie
wracam. Po otrzymaniu azylu przewieziono mnie do innego obozu, gdzie dostałam rower,
tak aby mogła poruszać się po okolicy i jechać między innymi do kościoła. Za kieszonkowe
które zaczęłam dostawać kupiłam też sobie magnetofon i po trochu sama rozpoczęłam naukę
duńskiego.
Niestety, w tym obozie, w jednym budynku były tylko dwie kobiety, a reszta ponad
trzydziestu mężczyzn. Musiałam zamykać się wieczorami, bo mi nie dawali spokoju. Ale
żaden z nich mi się nie podobał, a i większość to byli rozwodnicy albo żonaci. Ta druga
dziewczyna znalazła sobie stałego partnera i miała spokój, później razem przeprowadzili się
do wspólnego mieszkania. Postanowiłam napisać do Kościoła Katolickiego w Kopenhadze
z prośbą o pomoc w znalezieniu jakiegoś mieszkania bliżej stolicy. Niestety nie otrzymałam
od nich jakiejkolwiek odpowiedzi. Wyjechałam razem z jednym Polakiem, który opowiadał,
że ma znajomości w Kopenhadze. I tak przyjechaliśmy do jednej Żydówki polskiego
pochodzenia, która pomagała emigrantom. Dostaliśmy nocleg i wyżywienie, a na drugi
dzień znalazła nam pokoje, w piwnicy u takiego arabskiego Żyda. I tak zamieszkałam
w Kopenhadze. Wkrótce też zaczęłam chodzić na naukę języka duńskiego, a wieczorami na
dodatkowe lekcje, które sama opłacałam. Moja znajoma koleżanka skontaktowała się
z moimi rodzicami i przywiozła mi trochę dolarów ze sprzedaży mojego auta.
Wkrótce też udało się mojemu tacie dostać wizę i odwiedzić mnie. Nie podobało mu się to
jak byłam traktowana przez tego araba, któremu nagle spodobałam się i próbował uzależnić
mnie od siebie. A skoro powiedziałam mu „nie” zaczął mnie szantażować. Nie pozwalał mi
korzystać z lodówki, a nie miałam swojej. Zamykał przede mną drzwi do kuchni. Doszło do
konfliktu, w który włączyłam tatę. A kiedy uderzył mojego tatę zadzwoniłam na policję.
I tak zabrano mnie do hotelu a tato wrócił do Polski. Kupiłam sobie telewizor i video,
i zaczęłam więcej uczyć się duńskiego, aby poznać jakiegoś Duńczyka. W kawiarence, gdzie
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spotykali się ludzie z rożnych narodowości i gdzie była dostępna do czytania prasa
zagraniczna, nawiązałam znajomość z przyjemnym blondynem. Jednak nic mnie nie
pociągało seksualnie do niego. Po jakimś czasie z pomocą nauczycielki duńskiego
postanowiłam napisać do biura matrymonialnego. I o dziwo doszło do spotkania z moim
obecnym mężem.
Od pierwszego wejrzenia wiedziałam, że to on jest moim przeznaczeniem, które objawiło
mi się kiedyś w kościele. Niesamowite, że musiało tak dużo złego, ale koniecznego zdarzyć
się, aby spełniło się to, co było mi przeznaczone. To był ten pocałunek słodki jak miód, to
było to zbliżenie co dało mi rozkosz.
I tak zostałam Polką co żyła z Duńczykiem „po polsku”, to takie duńskie powiedzenie
z czasów pierwszej wojny światowej.
Nie długo trzeba było czekać abym zaszła w ciąże po raz pierwszy.
Ślub organizował w całości pan młody. Odbył się w KRK z dwoma kapłanami i w trzech
językach: polskim, duńskim i angielskim.
Po wielkich tarapatach z urzędem paszportowym udało się moim rodzicom razem
przyjechać na mój ślub.
Nie było to dla mnie zaskoczeniem, że z czasem dostawałam niesamowitą zgagę, nie
mogłam nic jeść, bo zaraz było mi niedobrze. Poszliśmy do lekarza (polskiego Żyda) a on
mi powiedział, że w obozie koncentracyjnym rodziły się dzieci chociaż matka nie odżywiała
się tak jak powinna. Powiedział żebym nie martwiła się, bo płód, który jest OK weźmie
pożywienie z moich zasobów. Tak więc nie dostałam żadnej pomocy.
W 18-stym miesiącu okazało się, że nie ma bicia serca płodu. Powiedziano, że mój organizm
zaczął wchłaniać płód i dlatego też poczułam się lepiej, ta silna zgaga ustąpiła, ponieważ
płód zmarł.
Śpieszono się, aby od razu zrobić zabieg, który miał ratować moje życie. Nie zgodziłam się,
nie chciałam w to uwierzyć. Dano mi na drugi dzień innego lekarza i ponownie
przeprowadzono badanie. Znów nie było słychać bicia serca. Za namową męża nie
oponowałam, jak mi zaczęli załączać narkozę. Z tego co zrozumiałam mieli prowokować
poród, a jak się później okazało, to zrobili skrobankę. Oczywiście części ciała dziecka bez
uzgodnienia ze mną oddali do utylizacji, a może coś innego zrobili o czym niewolnik nie
może się dowiedzieć.
Po paru tygodniach musiałam poddać się jeszcze raz zabiegowi, bo dostałam zapalenia,
widocznie nie zrobiono tego prawidłowo za pierwszym razem.
Mam kopię tego „pseudo ratowania mojego życia”.
Być może, że w przyszłości ujawnię to. Z perspektywy czasu uważam, że to było
morderstwo w gumowych rękawiczkach.
A może kara boska za „życie po polsku”.
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10. Prośba do teścia
Mijał miesiąc po miesiącu a ja nie mogłam ponownie zajść w ciąże. Zwężenie przewodów
jajników po przebytym zapaleniu oraz po niefortunnie wykonanym, wbrew mojej woli,
zabiegu.
Teściowa uważała, że jesteśmy za starzy na dziecko i że to niebezpieczne, bo mogę urodzić
inwalidę.
Odpowiedziałam jej, że jeśli tak się stanie to mąż może opuścić mnie, a ja będę kochała
i opiekowała się dzieckiem sama.
Jednak po pewnym czasie zaczęłam tracić nadzieję.
Mąż kupił mi komputer, pierwszy w moim życiu osobisty komputer. Chciałam zmienić
pracę, bo być opiekunką domową dla starców, z moim wyższym wykształceniem, uważałam
za poniżenie. Na początek to było OK, aby poznać lepiej język, duńskie środowisko,
mentalność, ale nie na stałe. Dostałam dokumenty uznania mojego uniwersyteckiego
wykształcenia mgr fizyki oraz pedagogicznego z uwagą, aby zrobić dodatkowy kurs
z duńskiej pedagogiki. Marzyłam też o pracy z przetwarzaniem danych, ale jak się później
okazało miałam za słabą znajomość języka angielskiego, a i te języki komputerowe
w których miałam doświadczenie nie były szeroko używane tutaj. Pozostało mi tylko
osiągnąć jakieś duńskie wykształcenie. Analizując moje polskie wykształcenie wybrałam
duńską szkołę jako laborant, były to tylko 2 lata i dawały szansę na pracę.
Ciągle nadal nie zachodziłam w ciążę. Postanowiłam poprosić zmarłego teścia o pomoc,
dlaczego go wybrałam? Chyba z powodu teściowej, która często okazywała mi zazdrość
o syna. Również dlatego, że wydawał mi się dobrym człowiekiem, chociaż znałam go tylko
z opowiadań i z filmu rodzinnego. A może też dlatego, że miał urodziny w tym samym dniu
co mój żyjący jeszcze wtedy tata.

11. Jeśli chcesz mieć dziecko
I tak pewnego poranka zaraz po przebudzeniu słyszę głos jakiegoś anioła, młodej
kobiety: „Jeśli chcesz mieć dziecko, to jest twoja ostatnia szansa”. Zdziwił mnie głos tego
anioła, ale uwierzyłam mu. Mój mąż był już ubrany i miał iść do pracy, ale ja go
zatrzymałam, że chce mieć teraz stosunek, bo wiem, że mogę zajść w ciąże. Mąż nie
oponując zdjął spodnie i zapłodnił mnie, jak się okazało później. Tak więc prosiłam o pomoc
ojca męża, a dostałam odpowiedź od kobiety. Do tej pory tego nie zrozumiałam jeszcze.
I tak 9 miesięcy i 3 tygodnie później urodził się nam piękny syn 4,5 kg 71 cm. Miałam wtedy
41,5 lat.
Poród trwał niemal 24 godziny, silne bóle do tego stopnia, że wzywałam po polsku Boga, aż
personel pytał się męża co te słowa znaczą. A po urodzeniu dziecka doznałam
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niesamowitego uczucia szczęścia. Niestety łożysko nie wyszło samo, tak więc musiałam
dostać narkozę i usunięto je operacyjnie. Historia powtórzyła się, moja mama miała ten sam
problem po urodzeniu mnie, ale niestety nie miała tej opieki medycznej co ja i to przyczyniło
się do jej późniejszej choroby.

12. Zamknięta w domu
Moja mama przyjechała do mnie trzy tygodnie przed porodem i pojechała do domu kilka
dni po porodzie (poród syna był opóźniony). Nie miał mnie kto wesprzeć, kiedy byłam
z małym dzieckiem. Syn nie chciał ssać z piersi, bo dostał butelkę mleka w szpitalu, ja byłam
wtedy po narkozie. Później nie wiem, czy czuł jeszcze tę narkozę, czy spodobało mu się pić
ze smoczkiem, bo nie musiał się wysilać.
Tak więc postanowiliśmy z mężem, że będę pompować mleko, podgrzewać je i dawać
butelką. Była to duża dodatkowa praca dla mnie. Mąż musiał iść do pracy, a ja sama,
niedoświadczona z małym dzieckiem, bez żywej duszy, która by mnie odwiedziła. Ciężkie
to były czasy i bardzo samotne, z daleka od rodziny. Niestety w Danii wszyscy zajmują się
sobą, jak nie idą do pracy, to uprawiają jakieś sporty i inne zainteresowania. Coś takiego jak
kontakt sąsiedzki prawie nie istnieje. Po pół roku postanowiłam uczestniczyć z dzieckiem
w tak zwanych spotkaniach „matek z małymi dziećmi”, zabawy dla dzieci dwa razy
w tygodniu. I to było te parę godzin, gdzie miałam styczność z ludźmi. Dziecko dobrze się
rozwijało, ale niestety musiałam iść na tak zwaną aktywacje do pracy i oddać syna do żłobka.
Nie byłam w stanie wytrzymać płaczu syna, kiedy go zostawiałam u obcych. Bardzo długo
nie mógł się przyzwyczaić do środowiska żłobkowego, zaczął częściej chorować.

13. Pierwsze odwiedziny Polski
Zapragnęłam pokazać mojego syna rodzinie w Polsce. Wybrałam się pierwszy raz do Polski
po opuszczeniu jej. Nie bałam się już, bo miałam teraz duński paszport i obywatelstwo
duńskie.
Wiedziałam, że moją znajomą koleżankę zatrzymano na 24 godziny, na jedną noc
w areszcie, po jej powrocie ze Stanów Zjednoczonych. Takiego przesłuchania nie bałam się,
szczególnie czując, że jako obywatelka duńska i z dzieckiem Duńczyka jestem bezpieczna.
W Polsce nie było żadnego wezwania czy prób zatrzymania mnie.
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Było bardzo radośnie spotkać się z dawno niewidzianą rodziną. Poczułam jak bardzo mi
brakowało tego bezpośredniego kontaktu, kogoś kto wykazywałby zainteresowanie moim
synem.
Również z wielką radością poszłam na mszę świętą na Jasnej Górze. Poszłyśmy razem
z mamą, a tata zajmował się dzieckiem, budowali wysokie domy z klocków.
W Kaplicy na Jasnej Górze zwróciłam uwagę na jednego mężczyznę po czterdziestce. Był
w długim ciemnym płaszczu, nie ogolony, nie ostrzyżony, ale jak pięknie się modlił.
Klęczał, podnosił ręce w kierunku ikony Czarnej Madonny, później schylał głowę aż do
ziemi (coś podobnie jak modlą się muzułmanie). Myślałam najpierw, że to jakiś pijak, takich
dużo kręciło się koło klasztoru poszukując jakiegoś zarobku od pielgrzymów. Pomimo
moich podejrzeń postanowiłam dać mu pieniądze na obiad. Nie uważałam, że to w porządku,
że w takim klasztorze ze ścianami wyłożonymi drogocennymi podarkami może być ktoś
głodny. I tak zamiast dać na ofiarę wyjęłam trochę więcej z portfela i podeszłam do tego
mężczyzny mówiąc: „Masz tutaj na obiad, ale żebyś nie wydał tego na wódkę”. On
popatrzył na mnie i powiedział: „Ależ ja nie piję”. I chciał mnie pocałować w rękę, ale mu
na to nie pozwoliłam.
A on powiedział: „Będę się modlił, żeby ci nigdy chleba nie brakło”.
Moja mama nie była zadowolona, że ja zadaję się z takimi ludźmi.

14. Bezrobocie
Wtedy, kiedy dziecko było jeszcze małe musiałam iść do byle jakiej pracy, tzw. aktywizacji
zawodowej.
A później znów być bezrobotna. Niestety nie mogłam dostać pracy jako laborant, pomimo
ukończenia duńskiej szkoły.
Ukończyłam również kurs konsultanta dla współpracy z wschodnią Europą.
W pierwszym projekcie myślałam o robieniu naturalnych oczyszczalni ścieków, przy
współpracy z duńskimi przedsiębiorstwami. Ale jak się okazało Polska nie była gotowa do
takich przedsięwzięć ani mentalnie, ani ekonomicznie.
Tak więc zaczęłam myśleć o założeniu jakiejś własnej firmy. Eksportowanie rzeczy do
ogrodów czy ozdób choinkowych było moim i męża pierwszym podejściem handlowym.
Dużo roboty, mały zysk. Postanowiłam, że wspólnie z rodziną brata założę produkcję
bombek szklanych na choinkę. Piękny produkt, nie wymagający za dużej inwestycji i dobry
rynek zbytu w USA. Chyba ten udział w niemieckiej wystawie ozdób choinkowych był dla
nas inspiracją. Tak więc przyjechaliśmy do Polski, aby nadać bieg sprawie.
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15. Mama i Tato
A tu mama z tatą znowu w dużej kłótni. Zamiast mnie wesprzeć nałożyli mi swoje problemy.
Wstydziłam się mojego męża, który nie był przyzwyczajony do kłótni w rodzinie - co on
pomyśli o moich rodzicach.
Tu wyjazdy do różnych zakładów w Polsce, tu trzeba było robić zakupy, jedzenie, no
i dziecko potrzebowało mojej uwagi, jako że, było przyzwyczajone przebywać ze mną.
I tu, mój brat, który był nauczony żądać, bez odwzajemnienia się rodzicom.
Postanowiliśmy z tatą, że wykorzystując moją obecność przekażemy mu wszystkie
narzędzia, które tato miał w posiadaniu. Brat wtedy budował sobie dom i te rzeczy byłyby
mu przydatne. Pamiętam jak moim samochodem jechaliśmy z tatą do brata, z ciężkimi
narzędziami, po drodze z dziurami. A później, po przyjeździe do domu mama robiła wyrzuty
tacie, traktując go jakby był niemądry, niezaradny. Właściwie to nie wiem o co jej właściwie
chodziło, że tak poniżała go w moich i zięcia oczach.
Bardzo często prosiłam Częstochowską Madonnę o pojednanie moich rodziców.
Kiedyś próbowałam przed cudownym obrazem połączyć ręce moich rodziców, ale mama
cofnęła je natychmiast, tak jakby tata był trędowaty.
Bolało mnie to, że będąc czy to na Jasnej Górze czy w innym kościele nie byli obok siebie.
Nie wyobrażałam sobie jak mogli przystępować do komunii świętej bez pojednania albo po
komunii zaraz kłócili się. Nawet kiedyś dałam na mszę św. za nich. Była piękna msza,
przepłakałam większość czasu. Pamiętam też kazanie na temat jak to w USA hołdują psom.
I tak sobie pomyślałam, że oni więcej kochają psy niż moi rodzice siebie nawzajem.
Wielkie oburzenie wzbudziło we mnie, kiedy moja mama opowiedziała mi o tym jak na
spowiedzi ksiądz powiedział jej, że „Dwa króliki trzeba rozłączyć, bo inaczej to się zagryzą”.
Nie mogłam pojąć tego, że kapłan zamiast próbować pojednania, udzielić pomocy
w wybaczaniu sobie w małżeństwie, idzie drogą wycofania się. Jak tak mógł porównać
moich rodziców do dwóch królików.
A przecież związek małżeński jest sakramentalny. Nie godziło się takie podejście księdza
katolickiego z moim poglądem i z moją walką o porozumienie między rodzicami.

16. Spotkanie z aniołem
Wieczorem wybrałam się z synem i tatą na Jasną Górę. Po mszy św. zatrzymaliśmy się
w przedsionku Kaplicy, aby wypisać karteczkę z prośbami do Czarnej Madonny. Taki jest
tu zwyczaj, że się wypisuje swoje życzenia, a później przeważnie w soboty są modlitwy
w tych intencjach.
Chciałam, aby mój syn powiedział swoje życzenia, to ja je zapisze na karteczce. Wzięłam
więc dwie kartki, jedną dla siebie, gdzie napisałam tylko trzy razy „Dziękuję”, bo miałam za
co dziękować (za syna, za męża i za dom), a później zwróciłam się w stronę syna, ale nagle
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zauważyłam, jak przechodzi ten mężczyzna któremu kiedyś dałam pieniądze na obiad.
Poznał mnie i spytał się o moje imię, ja mu odpowiedziałam a on wypowiedział to imię
zdrobniale i zrobił znak krzyża nad moją głową. Zachowywał się tym razem inaczej, był
pewny siebie, wyprostowany. Wskazał ręką na cudowny obraz Czarnej Madonny
i powiedział: „To nie jest Ma-ryja przeciągając sylabę w środku, ale Maria”. Nie wiedziałam
o co mu chodziło. Czy nie podobało mu się nazywanie Marii „Maryja” czy wiedział, że ta
ikona przedstawiała inną niewiastę niż to było wyznawane tutaj. Szybko napisałam na kartce
adres rodziców i powiedziałam mu, że jeśli będzie czegoś potrzebował, żeby zgłosił się pod
podany adres. Podziękował i wziął tą kartkę i zaczął iść w stronę kaplicy. A ja słyszę głos,
jakby komendę: „Idź za aniołem”.
Jako że wychodziliśmy z kaplicy z zamiarem pójścia do domu patrzyłam za jakimś aniołem.
I nagle zauważyłam zrobioną figurkę anioła nad placem/Wieczernikiem, gdzie była wystawa
szopki betlejemskiej. Powiedziałam tacie, aby szedł z synem do domu a ja tu trochę zostanę.
Nie wiem czemu czułam się w jakiejś podniosłej chwili tak jakby coś miało się zdarzyć.
Uklękłam przed szopką i nagle moje oczy zwróciły uwagę na plastykową reklamówkę, która
była za barierką przy szopce. Wydawało się mi, że to było dla mnie. Podniosłam to
i zajrzałam do reklamówki, był tam sweterek koloru magenta, robiony ręcznie z takim
warkoczem ze złotą nitką. Ponadto była tam bawełniana bluzeczka z krótkimi rękawami,
w biało czerwone prążki (coś podobnego do bluzki postaci w duńskiej książce dla dzieci
„Szukaj Holger”), i pusta czerwona portmonetka zamykana na dwie metalowe kulki.
Ubrałam się zaraz w tą bluzkę i sweterek, dając moją zieloną bluzę sportową stającej obok
kobiecie (od której śmierdziało papierosami), mówiąc „Niech pani ta bluza szczęście
przyniesie”. Nie wiem, dlaczego tak jej to życzyłam, chyba dlatego że sama czułam, że to
co ja dostałam na Jasnej Górze przyniesie mi szczęście.
Kiedy przyszłam do domu mama zdziwiła się skąd ja mam te inne ubrania.
Z początku myślałam, że to może sam Jezus mnie pobłogosławił, ale po usłyszeniu głosu
Jezusa: „Nie jestem lepszy od was”, myślę, że to przesłanie jest do czasów, kiedy na ziemi
był Melchizedek, albo my wszyscy możemy osiągnąć to samo przebóstwienie co osiągnął
Chrystus Jezus i Maria Magdalena (+1 i -1) zapaliło się nowe światło, czyli połączenie „+”
z „-” a ja stanowię uziemienie, czyli 0.
Ale to wyjaśnię/rozwinę innym razem.

17. Czarna Madonna
Po dwóch dniach miałam ochotę iść sama na Jasną Górę. Była słoneczna pogoda, chociaż
zimno. Idąc pod górkę przed placem szczytowym przyszła mi do głowy taka myśl, że jeśli
będzie podniesiona zasłona na cudownym obrazie, to będzie znaczyć pomyślność mojej
firmy. Miałam tu na myśli produkcje bombek szklanych. Tak więc ucieszyłam się
zobaczywszy odsłonięty obraz. Uklękłam i zaczęłam się modlić. Nie było wielu ludzi
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w kaplicy. Snop słońca był skierowany w moją stronę i nagle słyszę głos tak jakby idący od
obrazu: „Jesteś moją ukochaną córeczką, oddaję ci moją koronę”. Zdumiałam się bardzo
na te słowa. Nie mogłam pojąć jak to Matka Boża oddaje mi koronę. Mnie, osobie bez
znaczenia, bezrobotnej, takiej przeciętnej kobiecie. A i po co mi korona jest potrzebna,
przecież i tak nie zostanę Królową Polski. Poczułam się nie godną na takie wyróżnienie.
Przyszło mi też na myśl, że może Matka Boża jest znudzona mną i moimi prośbami
o pojednanie rodziców i że może nie jest w stanie mi pomóc.
Idąc do domu słyszę głos, ale teraz Jezusa (tak mi się znów wydaje), który mówi „Nie jestem
lepszy od was”. I w moim odczuciu odczytałam to jako głos do mnie i tego człowieka/anioła,
który mnie pobłogosławił. A może to odnosiło się do Czarnej Madonny i mnie? Coś takiego
przyszło mi teraz podczas pisania. A może to odnosiło się do wszystkich ludzi.
A później znów słyszę ten sam głos, który mówi: „Pojednaj katolików z protestantami”.
A ja na to: „Ale ja nie znam się na teologii i nie wiem, jak to ma być”.
A Jezus na to głosem, na moje wyczucie, jakby to miało być coś łatwego, mówi: „Według
swojego serca i sumienia”. Czyżby teologia nie miała tutaj żadnego znaczenia?
Przyszłam do domu, mama czekała na mnie z barszczem czerwonym z uszkami. Zabrałam
się szybko do jedzenia, bo wiedziałam, że się spóźniłam i że rodzice i syn już zjedli obiad.
A tu mama zaczęła robić mi wyrzuty: „Nie takiej córki sobie życzyłam”. Nie rozumiałam
o co jej tym razem chodzi. Spytałam się mamy: co takiego zrobiłam, mama mówi: „Bo ty
trzymasz z tatą, a nie ze mną”.
Od dawna, ten co nie brał udziału w nagance na tatę był mamy wrogiem.
A ja jej odpowiedziałam „Trzymam z obu wami, bez różnicy. A ponad to jak nie takiej córki
sobie życzyłaś, to na Jasnej Górze mam też inną matkę, która mi powiedziała, że jestem jej
umiłowaną córeczką”. (Jakiś podświadomy kompleks matka – córka).
Zjadłam szybko opóźniony obiad i poszłam do małego pokoiku, który zrobiłam z zabudowy
części korytarza. Byłam bardzo zmęczona. Próbowałam zdrzemnąć się, ale sen nie
przychodził. Wszystko to co słyszałam od „Czarnej Madonny?” kobiecego głosu i od Jezusa,
a później od mojej ziemskiej mamy nie pozwalało mi odprężyć się.

18. Z powrotem do jajka
Leżałam na łóżku w dziwnym stanie tak jakbym była w dwóch rzeczywistościach.
Konflikt między moimi rodzicami był moim dominującym tematem myślowym.
A jako że nie wstawałam i nic nie jadłam już dwa dni, wzbudzało to niepokój rodziców.
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Zdjęłam też wszystkie ozdoby złote tj. obrączkę, kolczyki i naszyjnik, i wyniosłam to
wszystko na korytarz.
Czułam duże ciepło w ciele, chciało mi się pić, poprosiłam o wodę, ale rodzice zrobili mi
gotowaną wodę z miodem i cytryną, i to tak zagęszczone, że nie byłam w stanie tego
przełknąć, to tak jakby Jezusowi podawano ocet, kiedy był na krzyżu.
Ustawiłam rodziców pod ścianą pokoju i żądałam pogodzenia się. Ale oni nie rozumieli
o co mi chodzi. Kłótnia, wyzwiska i obgadywanie się nawzajem było ich codziennością, tak
że uważali to z czasem jako coś normalnego.
Czułam, że coś ze mną jest źle, że jestem chora w dziwny sposób, nie znany mi dotychczas.
Teraz wiem, że to było otwarcie energii Kundalini. Wtedy nie miałam pojęcia, że istnieje
taki boski proces oczyszczania naszej karmy.
Byłam tak gorąca wewnątrz, ale chyba nie miałam temperatury, tak jak to bywa przy
przeziębieniach.
Usiadłam na łóżku, wyciągnęłam ręce do przodu i powiedziałam: „Jezu, Jezu przyjdź do
mnie, a będę uzdrowiona” i nagle poczułam tak jakby jakiś magnes przyciągał moje ręce.
Prawdopodobnie w ten sam dzień odwiedził mnie ten bezdomny z Jasnej Góry i to
w towarzystwie prawdopodobnie swojego wujka i młodszej siostry, tak jak mi relacjonowali
później moi rodzice. Ten bezdomny chciał widzieć się ze mną, ale rodzice nie pozwolili mu
na to.
Położyłam się znów i weszłam w inną rzeczywistość, tak jakbym była zarodkiem w jajku,
coś podobnego do kurzego jaja.
Tak jakbym miała wykluć się z jajka. Przykryta byłam pierzyną, aż po uszy i tylko czasami
wysuwałam rękę spod niej. Wysuwanie rąk to tak jakby przebijanie jakiejś błony, podobne
do tego, co kiedyś widziałam w filmie Matrix, takiej błony, która się zasklepiała.
I nagle tak jakby w moim umyśle, pokazywane było moje życie w dużym tempie, ale
w czasie zwrotnym. Tak jakby z taśmy magnetowidu umysłu.
Tylko na chwilę zatrzymywało się w tych punktach, gdzie popełniłam grzech - taki rodzaj
rachunku sumienia.
Tak sobie teraz myślę, że może coś podobnego wszyscy przeżyjemy przy końcu świata.
Zdziwiło mnie to, że mimo częstego przystępowania do sakramentu pokuty, nie byłam
czysta duchowo. A może zaczął się proces oczyszczania karmy mojego drzewa
genealogicznego. Zdziwiło mnie szczególnie to, że nie byłam świadoma tego grzechu - nie
akceptowanego sposobu zadowalania seksualnego mojego męża, to jest uprawiania seksu
po francusku, branie męskiego członka do buzi - nie podobało się to Jezusowi, który
powiedział „A potem bierzesz Komunię tymi samymi ustami”. Nikt mi nigdy nie mówił
o takich sprawach ani rodzice, ani kapłani – a przecież kochaliśmy się z mężem i nie
zdradzałam go z innym mężczyzną.
Po zakończeniu tego przeglądu grzechów mojego życia poczułam się lepiej.
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Teraz byłam zła na siebie za to, że nie podchodziłam do życia bardziej poważnie.
Jak mogłam zawrzeć związek małżeński i obiecywać przed ołtarzem mojemu pierwszemu
mężowi, że go nie opuszczę aż do śmierci, skoro miałam sygnały o jego skłonności do
alkoholu.
Małżeństwo to poważna sprawa, a gdybym tak miała dziecko z alkoholikiem?
Jak nie zdawałam sobie sprawy, jakie to mogło mieć dalsze konsekwencje?
A przecież nie byłam już taka młoda i głupia. Jak bardzo byłam mimo wszystko chroniona
przez Boga i teraz dziękowałam Mu, że mnie ustrzegł przed ciążą.
Myślałam teraz o moim obecnym mężu, o moim szczęściu poznania kawalera w tak późnym
wieku i o szczęśliwym macierzyństwie, pomimo samotnego wychowywania syna. Mąż był
w większości dnia w pracy, a moja rodzina daleko. Dziecko rozwijało się dobrze (według
mnie) i ja czułam się zadowolona ze swojego „Solen fra Polen” (to znaczy po polsku „Słońca
z Polski” – tak nazywałam często mojego syna).
Leżąc tak dalej w łóżku i rozmyślając, słyszałam głos starszego mężczyzny, który zadał mi
pytania:
„Kochasz Boga?” – „Tak” odpowiadam.
„Jak bardzo?” - „Bardzo” odpowiadam.
„To daj MU swojego syna!” – „Nie” odpowiadam, „Bo jego też kocham”.
„To daj MU siebie” - „Nie” odpowiadam, „Bo jakby żył syn bez matki”
„To daj Mu swojego męża, możesz znaleźć innego” - „Nie” odpowiadam „Jakie życie będzie
miał syn bez ojca”.
„A może oddasz kogoś z rodziców, i tak się tylko kłócą” – „Nie” odpowiadam „Dziecko
powinno mieć też dziadków”.
„A to kogo z rodziny oddasz?” – „Nikogo!” odpowiadam.
I na tym skończyła się rozmowa.
Z tonu tego głosu wyczuwałam niezadowolenie z mojego „Nie” każdego razu.
Nie wiem kto to był – czy śmierć, czy diabeł, czy jakiś strażnik progu innej rzeczywistości.
A później widziałam jak mój obecny mąż/jego duch przechodził przez ścianę z pokoju
stołowego do pokoiku, w którym leżałam.
Zdziwiło mnie to jak duch/dusza mojego męża może przeniknąć przez ścianę, która nie jest
żadną przeszkodą dla niej.
Jako fizyk zastanawiałam się jak materialnie może nastąpić taka teleportacja.
Z czego może być zrobiona nasza dusza, dla której nie ma materialnej przeszkody.
A może to były tylko moje myśli i wyobrażenia/halucynacje.
A może to były myśli mojego męża, który był bardzo zaniepokojony moim stanem, po
telefonicznej rozmowie z moimi rodzicami.
Moi rodzice, zaniepokojeni, zdecydowali się na wezwanie lekarza.
Przyszła do mnie lekarka, która po obejrzeniu mojego stanu postanowiła odwieźć mnie do
szpitala psychiatrycznego.
A późnej mój brat sprowadził mnie po schodach do karetki pogotowia.
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19. Tajemnica zmartwychwstania
Jadąc z mamą w karetce pogotowia byłam przypięta pasami do noszy.
Moja mama podobna była wtedy do wystraszonej kury.
Jeden z pracowników pogotowia -sanitariusz przypominał mi mojego pierwszego męża
alkoholika i nie omieszkałam opluć go.
A po wejściu do budynku szpitala spotykam innych ciekawskich pacjentów, jeden z nich
podobny z nosa jest do mojej bratowej, mówię mu, że go kocham.
Zdarto ze mnie ubranie, w którym przyjechałam i ubrano w szpitalne.
Położono mnie na łóżku i przywiązano mi ręce i nogi pasami.
Czułam się tak jakby mnie ukrzyżowano, tylko że w poziomej pozycji.
I nagle słyszę głos męski, który mówi mi: „A teraz będzie ci przekazana tajemnica
zmartwychwstania” i z obu stron mnie „puf, puf” tak jakby wyładowanie świetlne
i znalazłam się w świetle dającym mi radość.
Teraz po wielu latach nadrabiania wiedzy mogę wyjaśnić co to było – to puf, puf.
To były dwa Ka tj. ludzkie dwa ciała astralne / emocjonalne (ciała uczuć) nazywane też
Eteryczną Dwójnią lub Duchowym Bliźniakiem, które połączyły się.
Ciało Ka, kiedy jest naładowane wystarczającą energią i witalnością wygląda jak ciało
fizyczne. Ale w odróżnieniu od ciała fizycznego, ciało Ka nie jest zbudowane z ciała, ale
z samej energii i światła.
Chrystusa Jezusa i Marii Magdaleny – to ich wzajemna miłość/uczucie ujawniło się
w świetle i cieple – czego mamy dowód „Całun Turyński”, nad którym głowią się naukowcy.
Wybuch takiej energii uwolnionej niczym przy bombie atomowej, ale kontrolowanej
w obrębie ciała. Nie dano mi widzieć jak Jezus być może lewitował, jak jego ciało fizyczne
rozpuściło się na swoje elementy składowe, ale pokazano mi błysk światła, a właściwie jak
docierały do Jezusa dwa błyski.
Ten ogromny wzrost potencjału magnetycznego od Marii Magdaleny i potencjału
eklektycznego swojego ciała spowodował jakby utworzenie cewki indukcyjnej.
Chrystus Jezus i Maria Magdalena utworzyli jakby taki torus – to są teraz moje teoretyczne
dociekania. Coś podobnego widziałam później na jednym YouTube.
Ka to jakby sobowtór astralny, jest ono nie widoczne w fizycznym spostrzeganiu, ale to jest
ciało, którego człowiek żyjący jest świadomy, występuje w nocy podczas snu, gdy opuszcza
ciało własnej istoty fizycznej.
Tak samo zmarły znajduje się w Ka/Ba ciele astralnym.
Egipcjanie mówili, że człowiek po swojej fizycznej śmierci mógł opuścić grób/mumię
w swoim Ka i swobodnie poruszać się. Wyrażenie przejść do Ka tzn. umierać.
Posągi zmarłych były nazywane Ba/Ka - statuetkami i służyły jako punkty kontaktowe.
Tutaj rozumiemy czczenie figurek: Matki Bożej, papieża czy inny ważnych osobistości
politycznych.
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Aby lepiej to zrozumieć muszę wspomnieć o innym ciele mentalnym, ciałem przyczynowym
duszy – Ba – reprezentuje konkretne zdolności umysłu, abstrakcyjne myślenie.
Najgłębsza duchowa siła nazywa się wyższą świadomością - AKH - tj. „być światłem” lub
„duchem” co było celem każdego Egipcjanina.
A kiedy Jezus ukazał się Marii Magdalenie po swoim zmartwychwstaniu, był w swoim Ka,
ale ono nie było jeszcze ustabilizowane, bo on jeszcze nie poszedł do Ojca – w znaczeniu
– do Wielkiego Ducha jego własnej duszy. Więc zanim on mógł to zrobić, musiał przejść
przez portal śmierci i podróżować poprzez krainę cienia własnej istoty.
Egipcjanie znali to dobrze – opisywali w „Księdze Umarłych”.
Jezus zrobił to z powodów:
robienie czegoś takiego przynosi wielką siłę do jej Ka,
otworzyć przejście przez samą śmierć, aby inni mogli naśladować i przechodzić
przez ciemny świat łatwiej, idąc po śladach jego światła.
A dlaczego ja, której udało się naśladować drogę Jezusa, pisze to narażając się na szykany
ze strony mojej najbliższej rodziny, na uwięzienie w psychiatrycznym szpitalu, a może
nawet na zabicie mnie przez fanatycznych księży, tak jak ostrzegał mnie w wizji sam
Jezus? Miałam wizję księdza katolickiego wchodzącego po schodkach z lewej strony
ołtarza, tak więc widziałam go z boku. Był podobny do ks. P. z Grzechyni albo do ks. B.
z katedry św. Jana Chrzciciela w Warszawie – był przygruby i miał ciemne włosy. A później
tak jakby krew za ołtarzem i ostrzeżenie „Uważaj!”
Ja chcę uchronić niewinnych ludzi od takiego złego traktowania ich, na jakie byłam
poddawana, czyli chciałabym ulżyć im w cierpieniu.
Po drugie, ja nie byłam świadoma od początku tego co się ze mną dzieje.
Dopiero po przypadkowym natrafieniu na pojęcie procesu Kundalini, zaczęła
wiedza/świadomość tego to co się dzieje ze mną docierać do mnie.
Ale tu napotykałam barierę, przecież ja nie siedzę i nie medytuję o czymś abstrakcyjnym. Ja
nie uprawiam seksu w celu podnoszenia moich wibracji, ja tylko modlę się rano i wieczór
no i oczywiście uczestniczę w niedzielnej mszy św. i przyjmuję Ciało i Krew Chrystusa
Jezusa.
W czasie przyjmowania tego Sakramentu często robiłam wizualizację, jakoby w czasie
przyjęcia Eucharystii, mój czubek głowy był połączony jakąś niewidzialną nanorurką,
kanałem do stanu niebiańskiego. I tak w ten sposób jakby przebijała się korona czakry do
innego stanu – stanu niebiańskiego.
Zaczęłam też chodzić prościej trzymając głowę więcej podniesioną do góry, tak jakbym
nosiła koronę czakry Marii Magdaleny, którą wybrałam zamiast tej ze złota jaka była
ofiarowana mi na Jasnej Górze. Nie interesowała mnie władza na Ziemi, ale wstąpienie do
Nieba i życie wieczne.
Ale wracając do tego co się dalej działo w szpitalu - zdumiałam się bardzo skąd to światło
wzięło się, jak to Jezus wydostał się z grobu. Czy Jezus był też w takim stanie szaleństwa
jak ja. Czułam niesamowitą moc, siłę, tak że bez problemu wydostałam się z rzemieni
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którymi byłam przywiązana. Usiadłam na łóżku, machałam sobie swobodnie nogami
i śmiałam się.
Obserwował mnie taki młody pielęgniarz, w wieku syna mojego brata. Był ubrany w białą
bluzkę z krótkim rękawem i jakimś obrazem ptaka na plecach.
Podszedł do mnie i ponownie przywiązał mnie do łóżka spinając mnie mocniej.
Próbowałam powtórzyć wydostanie się z rzemieni, próbowałam oczami wywołać podobny
efekt świetlny, jako że zaświecono dwie lampy na korytarzu (drzwi do pokoju były
oszklone). Ze łzami w oczach udawało mi się tylko wywoływać pojedyncze strumienie
światła, które były tylko przedłużeniem światła lamp korytarzowych.
Wiedziałam, że jestem za słaba, aby wywołać taki efekt jaki był przy zmartwychwstaniu
Jezusa. Mimo wszystko udało mi się wyślizgnąć jedną rękę z pętli rzemienia, chyba ten pot
był tu pomocny i to, że rzemień był za luźno spięty.
Po uwolnieniu jednej ręki odpięłam sobie drugą rękę, później usiadłam na łóżku
i próbowałam odpiąć sobie rzemienie na nogach. Kiedy nagle podszedł do mnie ten
pielęgniarz i uderzył mnie tak silnie w twarz, aż padłam z powrotem na łóżko. Spiął moje
ręce tym razem tak mocno, że poczułam, że ręce mi drętwieją i straciłam po pewnym czasie
świadomość.
Co później robili ze mną to nie wiem, ale tylko pamiętam sny jakie miałam.
Po wielu latach oglądałam kiedyś w telewizji duńskiej niemiecki film dokumentalny z 2005
roku Sekrety Biblii – Całun Turyński; „Biblens gåder – Ligklædet i Torino”. Fanti z Padua
– prof. Uniwersytetu Giulin próbował wyjaśnić w jaki sposób mógł powstać taki obraz na
lnianym płótnie. Do swojego doświadczenia używał (powszechnie dostępnej do kupna)
szklanej kuli elektrycznej/plazmowej wypełnionej odpowiednią mieszanką gazów,
wewnątrz której wiły się wstęgi wyładowań elektrycznych pierścieni. Po przystawieniu do
tej kuli ręki, która ma potencjał zerowy, umożliwia to odczucie przepływu prądu.
Jako prof. termografii, Fanti jest zaznajomiony z działaniem prądów i naturalnego procesu,
który mógł dać zewnętrzny efekt na nałożoną tkaninę, na tą szklaną kulę.
Dopiero przy bardzo dużym napięciu i po kilku dniach zaobserwował podobny efekt jak na
płótnie z Torino.
Znamy też obecnie metody przywracania rytmu serca poprzez przykładanie elektrod
i przesłania wysokiego napięcia.
Czyżby Jezus był reanimowany?
Czyżby św. Paweł doznał widzenia tego światła, a ja doznania dwóch świateł, a właściwie
ich wyładowania.
Moja świetlana wizja była diametralnie różna od tego prądowego doznania inicjacji na
kłodzie drzewa w lasku w „Kirke Hvalsø”.
Całun Turyński powstał w momencie Zmartwychwstania Jezusa i jest naturalnym dowodem
działania Trójcy Św. (słońce – ojciec, promienie słoneczne – syn, ciepło – duch św.).
Całun Turyński jest namacalnym dowodem na Zmartwychwstanie Jezusa, dla tych co nie
wierzą!
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Podobnie jest również z dowodem istnienia Elektrycznego Kosmosu i naszej bożej iskry,
która jest w nas, o czym często mówi Ilona Różalska z Chlewisk.

20. Sen - o Oświęcimiu
Byłam w obozie koncentracyjnym, gdzie przeprowadzano doświadczenia na ludziach.
Próbowano w jaki sposób robić ludzi młodszymi, zapładniano kobiety na różne sposoby,
aby powstało łożysko, a później próbowano z niego robić maseczki dla kobiet, które chciały
być młodsze.
Pobierano krew od więźniów, też do badań, i tutaj udział brała mamy siostra, która
tłumaczyła się mi, że musi to robić, aby nie wymordowano całej rodziny. Później pojawiła
się pielęgniarka, która podobna była do mojej chrześnicy, córki mojego brata. Zdawałam
sobie sprawę, że to tylko sen, ale zdumiał mnie fakt uczestnictwa, podobnych postaci do
osób w rodzinie.
Prawdopodobnie jest to normalne odczucie towarzyszące ludziom w chorobie psychicznej,
tak mówią psychiatrzy.
Kiedy obudziłam się byłam podłączona do kroplówki i miałam założony krater/taki balonik
w cewce moczowej. Tak więc mój sen i to co robiono ze mną miało jakieś powiązanie.
Pielęgniarka zauważywszy, że się obudziłam odłączyła mnie od kroplówki. Ja usiadłam i po
jakiejś chwili wstałam, bo chciało mi się sikać. Pielęgniarka poprosiła, abym podeszłam do
umywalki i żebym nie wyciągała krateru, ale najpierw go opróżniła, odkręciła taki
plastikowy kurek. Mocz wylewał się wolno rurką od umywalki. Poczułam ulgę
w brzuchu, ale w głowie czułam się tak jakbym byłam pod wodą.
Wszystko słyszałam tak jak pod wodą, byłam taka przygłucha.
Prawdopodobnie spałam ponad 24 godziny.
Byłam bardzo głodna i z dużym apetytem zjadłam podany ciepły posiłek.
Był to środek miesiąca lutego. W pokoju byłam razem ze starszą panią, podobną do Żydówki
mającej kilka złotych zębów. Okna w pokoju były nieuszczelnione, kaloryfer, aby co ciepły,
nadający się tylko do suszenia prania, kiedy to współlokatorka robiła sobie często przepierki.
Nie miałyśmy ani podomek, ani papci.
Prosiłam mamę, która przyszła z wizytą, aby zaopatrzyła mnie w potrzebne mi rzeczy.
Musiałyśmy mieć również swoje prywatne sztućce. Niestety nie wszystkie rzeczy, które
moja mama przekazała dotarły do mnie.
W każdym razie miałam ciepłe papcie, z którymi dzieliłam się z moją lokatorką.
Z koca, który miałam na łóżku zrobiłam sobie podomkę, rozerwałam go na dwie części, 1/3
i 2/3, a później w tej większej części przecięłam otwór wzdłuż, a w tej części mniejszej otwór
w poprzek, tak więc mogłam włożyć głowę w taki krzyżyk, w obie części koca – dawało mi
to ciepło po plecach i po ramionach – czułam się jak zakonnik w habicie.
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Słyszałam kiedyś w jakiejś audycji w telewizji Trwam, jak jedna z zakonnic wypowiadała
się na temat powołania do zakonu – jeśli kiedyś będziesz miała pragnienie służenia Bogu to,
to cię nigdy nie opuści - wcześniej czy później zapragniesz tego z powrotem. Kiedyś miałam
takie pragnienie w wieku 13 lat, to teraz ono znów się odrodziło, świadomie czy nie, po 33
latach.
Moja mama musiała później oddać nowy koc do szpitala, gdzie się skarżyli, że niszczę im
rzeczy, a tę podomkę co mama przywiozła, ktoś z personelu zatrzymał sobie, tak jak i napoje
które mama przywoziła nie docierały do mnie. Pozostawała mi herbata, czarna, śmierdząca,
która nie gasiła mojego pragnienia.
Po jakimś czasie mój mąż zorganizował SOS - pomoc, i zostałam przewieziona do Danii.
W szpitalu w Danii zażyczyłam sobie, aby odwiedził mnie katolicki ksiądz M. Chciałam
porozmawiać z nim o moich przeżyciach duchowych, jednak on nie miał jakby czasu.
Z drugiej strony czułam, że jakby się bał/żenował swoją rolą w szpitalu. Pamiętam, że dał
mi ostatnie namaszczenie chorych jakimś olejem ostatnio poświęconym – „Wypróbujemy
ten nowy olej” - powiedział. Namaścił mi czoło i ręce. Robił to tak jakby ukradkiem, aby go
nikt z personelu nie zauważył. Nie rozumiałam, dlaczego ostatnie namaszczenie, przecież
nie byłam w tym czasie na łożu śmierci.
O tym księdzu katolickim dowiedziałam się wiele lat później, że odłączył się od kościoła
KRK i założył coś w rodzaju Centrum Biblijnego. Było o nim głośnie w mediach – ale
o tym być może opisze więcej w następnych rozdziałach o moim duchowym rozwoju.
Po krótkim pobycie w duńskim szpitalu, wypisano mnie do domu.
Po pewnym czasie miałam takie dziwne odczucie, jakby były wymieniane wszystkie części
w moim ciele. Czułam takie omdlenia, taki lęk, że aż prosiłam mojego męża, aby trzymał
mnie za rękę. Myślałam, że chyba umieram, był to gorszy ból niż podczas 24 godzinnego
rodzenia syna. Myślałam, że to koniec mojego ziemskiego życia. Teraz podziwiam mojego
męża za to, że mnie wtedy wspierał i nie zostawił samą. Chyba sama nie byłabym w stanie
pokonać takiej transformacji.
Po tym przemeblowaniu mojego wnętrza miałam takie odczucie, że jestem Ziemią.
Tak jak czasami bolało mnie moje ciało, to i Ziemię też bolało. Nie pojmowałam mojego
takiego związku z Ziemią, przecież ja jestem z ciała, a duża Ziemia z innych stałych materii,
ciekłych elementów, nie podobnych w moim rozumieniu rzeczy do ludzkiego ciała.
Szczególnie regiony brzucha takie miały powiązanie z Ziemią.
Myślę, że trzeba odczuć coś podobnego, aby trochę wczuć się w moje odczucia jedności
z jakimś ciałem większym w kosmosie.
Przeżyłam to, dochodziłam do siebie – stąd wniosek – nigdy się nie poddawać, nie tracić
nadziei, choćby byłoby się na łożu śmierci.
Teraz możemy poczytać wiele relacji ludzi, którzy wyszli z ciała i byli nawet w Niebie
i powrócili na Ziemię. Ja mam nagranie takiego przeżycia jednego z członków w mojej
rodzinie. Na razie nie ujawniam tego, ponieważ proces takiego duchowego przekształcania
nie jest zakończony, po drugie, jeśli tu miałabym to przytoczyć, powinno to być zrobione
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w całości. Nie chcę ujawniać pewnych detali a i może narażać kogoś na to samo, co siebie
samą.
Niedługo potem skierowano mnie z Urzędu Pracy na tak zwane uczestnictwo w zajęciach,
badania zdolności do podjęcia pracy.

21. Praca nisko płatna
Aby zachować chorobowe byłam zmuszona codziennie uczestniczyć w zajęciach. Nawet to
było dobre, bo spotykałam się z innymi osobami w podobnej sytuacji co i ja.
Przygotowywaliśmy wspólne posiłki, sprzątaliśmy po sobie, śpiewaliśmy razem,
wychodziliśmy na spacery.
Niestety po jakimś czasie przeniesiono mnie do warsztatów, gdzie musiałam robić montaże
słuchawek oraz uczestniczyć w obowiązkowych zajęciach z psychiatrą.
Nie podobało mi się to – że ja z wyższym wykształceniem mam pracować jako
niewykwalifikowana, spędzać czas na zajęciach nie dających mi jakiejkolwiek satysfakcji.
Chciano mi dać rentę, ale nie zgodziłam się na to. Zaczęłam myśleć jak się z tego wyrwać.
Powiedziałam, że chcę iść do pracy. Prosiłam o pomoc w napisaniu kilku podań. Tak więc
mogłam teraz uczestniczyć w zajęciach komputerowych i relaksacyjnych – pisałam podania
o pracę i zaczęłam interesować się rozwojem duchowym.
Nie trwało to długo i ku mojemu zaskoczeniu zostałam wezwana na rozmowę o pracę
w dużym Ośrodku Badawczym. Spotkanie z przyszłym moim przełożonym było ponad moje
oczekiwania, odebrał mój płaszcz i powiesił na wieszaku – od pierwszej minuty wiedziałam,
że mam szanse na przyjęcie mnie w jego oddziale. Powiedział, że zwrócił jego uwagę papier
z obrazkiem kobiety wspinającej się na górę (na papierze z takim tłem napisałam), poprosił
mnie o wytłumaczenie, dlaczego zrobiłam takie nietypowe podanie. Spytał mnie też czy
akceptuję podjęcie pracy na niskim stanowisku w laboratorium i na najniższym
wynagrodzeniu. Oczywiście zgodziłam się na wszystko – była to moja jedyna szansa, aby
się usamodzielnić.
Tak więc pokochałam tego człowieka od razu i byłam w stanie zrobić wszystko o co poprosi.
Zakres moich obowiązków wzrastał, nawet dostałam po jakimś czasie lepsze stanowisko,
chociaż nadal byłam w dołku płacowym, mimo że robiłam pracę ludzi z akademickim
wykształceniem.
I jakie zrządzenie losu, na drugi dzień po moim pierwszym awansie umiera mój dobroczyńca
na atak serca - mój ukochany przełożony.
On kiedyś widząc na moim biurku zdjęcie mojej babci, spytał się, dlaczego nie mam jego
zdjęcia. Kiedyś pokazywał mi okładkę z jakiegoś naukowego magazynu, gdzie on był
i Polka Maria Skłodowska - Curie. Tak więc przyszło mi na myśl, aby go zaskoczyć
i zeskanowałam to jego zdjęcie i umieściłam go jako tło na ekranie mojego komputera
w pracy. Jak bardzo był zadowolony z tego jak mu to pokazałam. Widocznie spełnił swoją
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rolę w życiu i Bóg mi go zabrał. Miałam kiedyś takie widzenie o nim, jakby jego ręka była
nad tą górą na papierze podaniowym na którą wspinałam się.
Teraz, mimo że harowałam, robiąc kilka rzeczy naraz (testy, montaże), ale nadal brak
uznania pieniężnego. Ciągłe próby uzyskania wyższego, lepiej płatnego stanowiska nie
dawały rezultatu, a pracy coraz więcej przybywało, bo wszyscy wiedzieli, że i tak nie
odmówię.
Aż w końcu, przez przypadek przechwyciłam listę płac i zobaczyłam jak dużo więcej zarabia
mój współpracownik, który miał tylko średnie wykształcenie. I to ja go wprowadzałam w
tajniki pracy montażowej. Moje nerwy zaczynały puszczać, zaczęłam chorować coraz
częściej.
A kiedy z mężem zaczęliśmy budować sobie nowy dom, pieniądze były nam coraz bardziej
potrzebne.
Po wybudowaniu i wprowadzeniu się do jeszcze surowego domu, była ulga jak i apatia.
Nieuregulowane życie społeczne, moje i męża zmęczenie, postawiło mnie w jakiejś pustce.
Miałam taki sen – tak jakbym była w jakimś klasztorze, ale tak jakby wybudowanym pod
ziemią. Słyszałam śpiewy chóru męskiego, takie piękne pieśni religijne, ale w innym języku.
Nie rozumiałam ich, ale same melodie i nastój był taki podnośny i nagle tak jakbym słyszała
„Jesteś córką Izraela”, i tak jakby to odnosiło się do mnie. Nie rozumiałam znaczenia tego
snu, bo i czasem mi się śniły, takie głupoty, bez jakiejkolwiek logiki, ale tego snu nie
mogłam zapomnieć, dlatego go tu wspominam.
W tym okresie też, robiąc coś w pomieszczeniu biurowym w nowo wybudowanym domu,
słyszałam głos taki cichy, słaby jakby starszej kobiety, która próbowała ostatnimi siłami
przebić się przez dzielącą nas przestrzeń/odległość i wypowiadała tylko błagalne
słowo: KAM. Nie rozumiałam o co jej chodzi z tym grzebieniem, bo to słowo takie ma
znaczenie po duńsku.
Kiedy postanowiłam odnaleźć w Internecie to słowo, natrafiłam na nazwisko Kamm.
Okazało się, że to taki natchniony prorok zamieszkujący w Australii, ale pochodzenia
niemieckiego. Ciekawe miał zadanie, zjednoczenia wszystkich wizjonerów, a nawet chciał
zostać papieżem po śmierci Jana Pawła II. Pomógł również panu Domańskiemu w Oławie
w budowie kościoła, pod wezwaniem Królowej Pokoju. Nawet chciałam nawiązać kontakt
z tym „Małym Kamykiem” jako że byłam kiedyś z moją mamą na ogródkach działkowych
wtedy, kiedy pan Domański miał te swoje wizje. Jednak okazało się, że zamknięto Kamm –
„Małego Kamyka” do więzienia za kontakty z nieletnią dziewczyną, przeznaczoną w jego
przekonaniu na żonę. Dziwiło mnie takie podejście australijskich władz do sprawy, bo
przecież w objawieniach Emmerich, uznanych przez KRK, Maria mama Jezusa była w takim
samym wieku, kiedy urodziła swojego Zbawiciela.
Później jednak będąc wierną moim głosom o roli trójki w moich wizjach, zaczęłam szukać
i skupiać się na KAM. Tylko na tych 3 literach i co trafiłam, że to jest imię syna Noego.
Pisownia była różna przez K, przez C i przez nawet H i CH. A kiedy czytałam jego historię
przyciągnęła moją uwagę niezrozumiała historia przekleństwa rzuconego na jego syna
Kanaana.
Jakie to miało związek z moimi przyszłymi dociekaniami, opisze później.

34
CZĘŚĆ PIERWSZA

Dlaczego ta kobieta próbowała zwrócić moją uwagę na niesłusznie, w moim mniemaniu,
przekleństwo rzucone przez dziadka na swojego wnuka?
A może jednak słusznie, jak później poznałam jej przyczynę, ale ukrytą w Biblii.

22. Ucieczka do Polski
Odczuwanie stresu było bardzo dokuczliwe.
Chciałam coś zrobić, zmienić swoją sytuację.
Jedynym wyjściem, wydawało mi się w tym czasie, był powrót do Polski.
Pojechałam na lotnisko i wykupiłam pierwszy lot jaki był, a był to lot do Gdyni.
Miałam ze sobą wydrukowane obrazki Czarnej Madonny Częstochowskiej.
Na lotnisku w Danii rozdawałam te obrazki, a po przylocie do Gdyni, aby poznać mentalność
Polaków i ich przywiązanie do Czarnej Madonny, pozwalałam im wybrać między 50 zł,
20 zł ,10 zł a tym obrazkiem. Wszyscy wybierali pieniądze a nie obrazek – tak więc dużo
mówiło mi to o mentalności i materialnym nastawieniu Polaków. Obrazków mieli pod
dostatkiem i to za darmo w różnych miejscach, ale pieniędzy nie.
Ci co wybierali 50 zł, czyli ten najwyższy nominat banknotu nie dostali nic, a ci co wybrali
10 albo 20 zł banknot, dostawali go.
Wzięłam ze sobą laskę góralską, którą kiedyś kupiliśmy dla syna w Zakopanem. Ja sama
ubrana byłam jak na pielgrzymkę.
Nie miałam ze sobą dużo ubrań, miałam przecież dotrzeć na Jasną Górę, nawet umówiłam
się tam z moją mamą. Niestety nie pojawiłam się w umówionym miejscu, bo na lotnisku
zatrzymano mnie, wzbudzałam uwagę z tym rozdawaniem obrazków i pieniędzy. Podszedł
do mnie ktoś ze służby porządkowej i powiedział mi, że robię zamieszanie, a ja mu
odpowiedziałam, że niech się nie zbliża do mnie na odległość laski i zatoczyłam okrąg wokół
siebie. To mu się nie spodobało i zawołał pomoc, wzięto mnie pod rękę i wyprowadzono
z poczekalni.
Miałam problemy ze wzrokiem, jako że po pobycie w ubikacji i obmyciu rąk i twarzy
zostawiłam moje okulary na umywalce i ktoś mi je zaraz ukradł.
Mało co widziałam, gdzie mnie prowadzą, ale całą drogę opowiadałam im o wyzysku
Polaków w Danii. Oni mi potakiwali, tak jakby mieli zrozumienie tego o czym mówiłam,
ale po znalezieniu się w karetce pogotowia wiedziałam co mnie czeka.
Po przywiezieniu mnie do szpitala nie chciałam otworzyć oczu, bo to mogłoby spowodować
utratę wzroku. Tak jakbym chciała udawać, że jestem ślepcem.
Ale kiedy rozbierano mnie, ważono, poszturchiwano, popychano mnie zerkałam trochę, aby
poznać twarze niektórych bardzo nieuprzejmych pracowników szpitala.
Znalazłam się w sali sześcioosobowej. Smród, brud i ubóstwo, bo tam prawie wszyscy mieli
biegunkę, jakiś wirus panował wtedy i wszyscy byli zarażeni. I ja po jakimś krótkim czasie
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też się dostałam pod jego działanie. Moim jedynym pożywieniem był tylko suchy chleb
i mało słodzona herbata, wszystko inne zostawało niezwłocznie wydalane.
Ordynatorem szpitala był młody blondynek ok. 30 lat i widać, że nie był specjalistą, bo mu
brakowało doświadczenia. Inni psychiatrzy robili co się im podobało, a on po prostu nie
zajmował swojego stanowiska w sprawach i nie mieszał się do nich. Taki psychiatra Tomasz
wypytywał mnie o różne rzeczy, a później zażądał dobrowolnego przyjmowania lekarstw.
Jak ja nie wyraziłam zgody to mi powiedział: „Ja tu mam nie ograniczoną władzę nad tobą
i mogę zrobić z tobą to co zechcę”.
Mimo tej groźby nie chciałam dobrowolnie wziąć tabletek, to przysłał pielęgniarkę, która
zrobiła mi zastrzyk tak silny, że sparaliżowało mi prawą stronę twarzy, tak że nie byłam
w stanie normalnie pić i przełykać. Z jednej strony biegunka, a z drugiej strony paraliż
twarzy, myślałam, że mnie to wszystko wykończy. Było to coś strasznego, szczególnie
w sytuacji rozwolnienia- niemożliwość uzupełniania płynów.
Ostatnimi siłami zażądałam rozmowy z ordynatorem, ale on nie zajął stanowiska w mojej
sprawie – powiedział mi tylko, że to mi przejdzie. Nie wiem jak to się stało, że jakaś pani
psychiatra zainteresowała się mną jak się dowiedziała, że jestem z Danii. Później okazało
się, że kiedyś była na jakimś kursie w Danii i uważała, że tam pacjenci mają dużo lepsze
warunki. To ona zaproponowała mi lekarstwo na zredukowanie tego paraliżu – wzbudzała
zaufanie we mnie w takim stopniu, że przyjęłam lekarstwo bez oporów. Zaraz po kilku
godzinach czułam, jak mi pomaga i paraliż prawej strony głowy odpuszcza.
Na sali weszłam w przyjaźń szczególnie z jedną pacjentką, która lubiła pisać wiersze.
Generalnie pomagałyśmy sobie na wzajem, pocieszałyśmy się wzajemnie i jakoś można
było wytrzymać. Ale był nadal problem ze spaniem, z powodu takiej młodej dziewczyny,
inwalidki – była bez jednej nogi, bez wózka inwalidzkiego, a nie mogła poruszać się
samodzielnie. Personel był oburzony na nią, kiedy raz po raz robiła w majtki i nie wzywała
ich w odpowiednim czasie. Ta młoda pacjentka często krzyczała i wzywała Jezusa.
Myślałam, że może jest opętana i kiedyś jak tak wołała: Jezu, Jezu podeszłam do niej
z moim krzyżykiem – ona wzięła go i przytuliła do siebie. Później często podchodziłam do
niej broniąc ją przed atakami personelu mówiąc im, że to oni spóźniają się z pomocą.
Sytuacja poprawiła się, kiedy zaczęła odwiedzać ją jakaś dystyngowana starsza pani, może
to była jej babcia.
Ja przedstawiłam się tej współlokatorce w pokoju jako siostra. Nie precyzowałam jaka
siostra, ale na myśli miałam sposób w jaki nazywaliśmy się na spotkaniach z takim jednym
mężczyzną z Gdańska, który często przyjeżdżał do Kopenhagi. Zajmował się sprawami
religijnymi, wydawaniem książek, DVD, szczególne zainteresowanie z jego strony było
stygmatyczką Katarzyną Szymon, a on też kiedyś pomagał panu Domańskiemu w budowie
kościoła w Oławie.
Ja też miałam specjale zainteresowanie tą stygmatyczką. Byłam ze znajomymi w domu,
w którym ona przebywał przed śmiercią, u takiej pani Marty. Katarzynka, tak jak ją
nazywano, miała niezliczone ilości obrazów w swoim pokoju. Wiele figurek na komodzie,
wyglądało to jakby wchodziło się do jakiejś kaplicy. Nawet kiedyś próbowałam jako fizyk
zrozumieć, jak to jest możliwe dostać takie stygmaty w środku ręki. I tak robiąc takie
rozważania poczułam jak taki wir, jakby trąba powietrzna naciska na centrum mojej dłoni.
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Przeraziłam się i zaczęłam mówić głośno „Nie, nie, nie chcę stygmatów”, bałam się, że się
pojawią. Nie chciałam tak się męczyć jak Katarzynka.
Ale wracam do tego mojego pobytu w szpitalu.
Prawie co drugi dzień przychodził z komunią św., taki starszy dobrze zadbany ksiądz, którą
rozdawał na korytarzu i zawsze spieszył się tak, aby nie rozmawiać z ludźmi, którzy
próbowali nawiązać kontakt z nim. Tak więc sami zwierzaliśmy się sobie na wzajem
i wspieraliśmy się.
Ciekawe były rozmowy z jednym pacjentem, który twierdził, że jest tu zamknięty za swoje
polityczne poglądy i porównywał to do podobnych praktyk w Rosji, gdzie się pozbywa tak
niewygodnych politycznych przeciwników.
Po jakimś czasie przyjechała po mnie pielęgniarka z Danii. Była bardzo przesadnie ostrożna
– musiałyśmy wejść osobnym wejściem do samolotu, przebywać w osobnych
pomieszczeniach na lotnisku, a w ogóle była odpychająca. Traktowana byłam jak jakiś
przestępca, człowiek bardzo niebezpieczny dla otoczenia. Oczywiście zawiozła mnie do
szpitala w Danii, z którego wkrótce powróciłam do domu.

23. Nie wtrącaj się
Tak więc byłam zdana na dalszy pobyt w Danii. Nie czułam się tutaj dobrze. Brakowało
mi teraz oparcia u mojego męża, który według mnie za bardzo był zainteresowany młodszą
od mnie, o 16 lat Polką. Która też tak jak ja, była mężatką z Duńczykiem. Denerwowało
mnie jej kokietowanie mojego męża i tak sobie pomyślałam, że jakbym jej pomogła
w uzdrowieniu jej męża to może przestałaby interesować się moim mężem. Jej mąż
chorował na cukrzycę, miał problemy z oczami, palcami u nóg, a i w ostatnim czasie miał
lęki w takim dużym stopniu, że musieli wyprowadzić się z niedawno kupionego domu.
Straszyło go tam coś. Z powodu choroby stracił pracę i mimo pomocy ze strony jego matki
nie byli w stanie mieszkać tam dalej. Wyprowadzili się do mieszkania komunalnego
w Kopenhadze.
Ja umówiłam się z tą Polką, że w następną niedzielę o godz. 900 wszyscy będziemy modlili
się w intencji jej męża i prosili Boga o pomoc.
Tak więc razem z moim synem stanęliśmy przed obrazem Czarnej Madonny Słomkowej
(ludowa kopia tej ikony Częstochowskiej) i zaczęliśmy się modlić. I nagle tak, jakby ktoś
pociągnął dywan pod moimi stopami, ale ja stałam bezpośrednio na podłodze, nie mieliśmy
dywanów z powodu alergii mojego męża. Słyszałam też głos jakby mojej babci tj. mamy
mojej mamy „Nie wtrącaj się!”.
Babcia miała taki zwyczaj mówienia ludziom, aby nie wtrącali się w sprawy innych, bo ona
sama kiedyś była przymuszona do małżeństwa i z tego powodu cierpiała. Nie zdziwiło mnie
to specjalnie, bo wiedziałam, że mam umowę z babcią, że po jej śmierci da mi znać jak to
będzie możliwe.
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Później okazało się, że mąż tej Polki uczestniczył w zbiorowym seksie, że sprzedawał
pornofilmy.
Tak więc teraz musiał chyba cierpieć z powodu swoich grzechów i nikt nie powinien mu
pomagać, bo musiał przejść przez to, na co sobie zasłużył.
Nadmienię tutaj, że jak ostatnio spotkaliśmy tę parę małżeńską na przyjęciu organizowanym
przez wspólnych znajomych, był on już po operacji oka, twarz miał napuchniętą nie do
poznania, a i jego żona wychudła, znędzniała, bo musiała prowadzić cały dom sama.
Nie byłam już o nią zazdrosna, ani też jej nie współczułam, byli mi oni po prostu obojętni.
Nie zapraszaliśmy ich więcej do naszego domu i tak właściwie z czasem nawet nie
wspominaliśmy ich.

24. To ty jesteś
Wybrałam się kiedyś do Kopenhagi na spotkanie wizjonerki Vessuli Ryden, która była
zaproszona przez organizację chyba „Frikirke netværket”, nie pamiętam teraz kto ją zaprosił.
A ponieważ czytałam trochę o niej w Internecie i słyszałam o niej kiedyś na prelekcji
katolickiego dr. teologa Niels Chrystian Hvidt (ukończył Gregoriański Uniwersytet
w Rzymie i Kopenhaski Uniwersytet), zainteresowała mnie jej osoba.
Tak się złożyło, że miałam to szczęście spotkać ją w holu i poprosiłam o autograf do książki
tom I „Sandt liv i Gud” (Prawdziwe życie w Bogu), który tam kupiłam.
Były tam też powykładane różne dewocjonalia.
Wzięłam jakieś darmowe obrazki między innymi „Róży Duchownej” i „Pani Wszystkich
Narodów”.
Wykład Vessuli był poprzedzony muzyką sakralną, było to takie wprowadzenie religijne.
Dobrze, że wykład był tłumaczony. Wpatrując się w twarz mówiącej Vessuli było widać jej
cierpienie, a i jej twarz w lewej części przybierała twarz jakiegoś ducha niby Jezusa. Nie
wiem, czy inni mieli takie doznania jak ja, ale dla mnie ona była wyraźnie pod działaniem
jakiś niezrozumiałych mocy.
Tam też dowiedziałam się, że większość uczestników spotkania spieszy się do FORUM, bo
tam wieczorem gościć będzie jakiś znany uzdrowiciel. Byłam ciekawa też co to za jeden, że
tak dużo ludzi wybiera się na to spotkanie z nim - był to Benny Hinn.
Przy wejściu, w przedsionku zorganizowano wystawę, jakiś konkurs/reklamę, gdzie można
było wylosować antenę satelitarną, a że miałam na myśli kupno nowego zestawu, wzięłam
udział i podałam swoje dane.
Jak się okazało po jakimś czasie, to tu chodziło o zebranie adresów uczestników, aby potem
przysyłać im reklamy i naciągać na wpłaty na telewizję GOD (Bóg), która prawdopodobnie
działa z Izraela.
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Benny Hinn opowiadał jakieś rzeczy, strasząc ludzi końcem świata, czytał trochę z Biblii
i też dobrze, że było tłumaczenie, bo inaczej byłoby to nudne, tak jak i wszystkie śpiewane
po angielsku pieśni których ja nie rozumiałam. Obserwowałam ludzi jak podnosili ręce, jak
się ofiarowali Jezusowi i prosili o uzdrowienie poprzez ręce tego uzdrowiciela. Niektórzy
doznawali drgawek, ekstaz.
Między rzędami chodzili jacyś poplecznicy/pracownicy tego uzdrowiciela i dawali ludziom
koperty z deklaracjami wpłat na to szczytne przedsięwzięcie jakim miała być TV GOD.
Ja im włożyłam do koperty obrazek Czarnej Madonny z Częstochowy – zamiast pieniędzy,
a druk wpłaty zachowałam sobie na pamiątkę.
Później Benny brał, wybranych przez swoich agentów, ludzi z tłumu na scenę i tam miał ich
uzdrowić poprzez oddziaływanie swoich rąk.
Ludzie przewracali się, później mówili, że objawy choroby odwróciły się.
Benny po jakimś czasie spytał się, czy są jacyś Polacy na sali. Niektórzy podnieśli rękę i ja
też.
Poprosił nas wszystkich abyśmy podeszli pod scenę. Ja też poszłam zabierając ze sobą
ręczną torebkę a pozostawiając na miejscu, na którym siedziałam, siatkę z prowiantem,
książką i obrazkami.
Zdziwiło mnie to, że tak dużo Polaków podeszło do sceny. Benny polecił abyśmy wzięli się
za ręce.
Ja tego nie zrobiłam, z powodu tej dość dużej i ciężkawej torebki. I może to było moim
ratunkiem, bo po tym jak Benny zwrócił ręce w naszą stronę i wszyscy z wyjątkiem mnie
upadli na podłogę. Mnie udało się opanować równowagę, a kiedy chciałam przytrzymać się
sceny nagle podszedł do mnie jakiś jego goryl i zaczął szargać moje ręce tak, abym je
oderwała od sceny. Przeraziłam się i natychmiast przeleciały mnie myśli, że to nie wszyscy
byli tylko Polakami, ale mieszanka ze służbami pomocniczymi Benniego.
Odwróciłam się od sceny jak najszybciej, odeszłam jak najdalej od tego co się działo.
Poczułam jakbym się unosiła parę centymetrów nad podłogą. Kosztowało mnie to dużo
wysiłku, aby taki stan opanować. W pośpiechu udałam się na miejsce, zabrałam moje rzeczy
i wyszłam z hali bez oglądania się do tyłu.
Bałam się czy ktoś nie idzie za mną. Dopiero w przedsionku ochłonęłam z wrażenia.
Tak więc widać, jaka manipulacja może towarzyszyć na takich imprezach, z takim różnymi
pseudo uzdrowicielami.
Czytałam później jego książkę, w której opowiadał o swoich licznych spotkaniach z Duchem
Świętym, w postaci jakiegoś mężczyzny, ale wątpiłam w jego uczciwość. Ponadto z duńskiej
prasy dowiedziałam się, że on „pod duchem” rzuca klątwy na tych co go krytykują.
Na drugi dzień oglądałam obrazki, które dostałam w Centrum przed spotkaniem z Vessulą.
Trzymałam w ręku obrazek Pani Wszystkich Narodów i nagle pojawił się na ekranie TV
„Jezu ufam Tobie”, była widoczna tylko jego głowa i tułów, uśmiechnięty z takim światłem
bijącym z jego piersi i nagle przekaz „To ty jesteś”.
Jak to, czy ja jestem podobna do tej młodej postaci (Maryi?) na obrazku, nie rozumiałam
tego jeszcze, jako że wcześniej nie znane mi było Objawienie Amsterdamskie.
Dopiero później zaczęłam czytać o tym objawieniu w Internecie. Jaki to miało wpływ na
mnie, opowiem później.
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25. Pień drzewa
Przebywał u mnie (trzymiesięczny pobyt) mój tata.
Jednego dnia o godz. ok. 10 poszliśmy sobie na spacer z pieskiem, na spacer do lasu. W lesie
nagle zachciało mi się spać.
Aby trochę odpocząć położyłam się na konarze drzewa i zaczęło się dziwne przeżycie.
Tak jakbym cofnęłam się do dawnych czasów. Byłam w lesie, w przedziale czasowym,
kiedy robiono egzekucje/ofiary ze zwierząt i ludzi. Słyszałam szczekanie psów, łamanie
gałęzi i tak jakby ognisko paliło się w pobliżu.
Potem otrzymałam rozkaz jakby z nieba, z jakiejś badawczej bazy, że mam leżeć bez ruchu,
na tym starym pniu, kiedy będą podłączali mnie do wysokiego napięcia.
Czułam, jak prąd przepływał przeze mnie, a potem jak wiaterek orzeźwiał mnie, kiedy to
prąd malał i mogłam poruszać się.
Były to jakby próby mojej wytrzymałości, zarówno cierpliwości, jak i możliwości mojego
ciała do przewodzenia prądu. Miałam też taką świadomość, jakby robiono taką siatkę
energetyczną mojego ciała, takiej energetycznej kopi mojego ciała. Później poczułam na
prawym policzku jak mi pisano laserem taki znak G czy 6, bo wyraźnie czułam to takie
przegięcie litery C do środka. Później kazano mi położyć się na boku i znów próba z prądem.
Tak leżałam dosyć długo, okresami bez całkowitego ruchu i wciągania powietrza. Czułam
się jak ta świnia w klatce, która nie może się obrócić i tak jakby ciało moje przybierało dwa
kolory na dole czerwono-czarne tak ukrwione, a górna część pozostawała jasna.
Słyszałam też jak mój tata uciszał pieska, który chciał iść do mnie, aby przestał szczekać.
Później powiedziano mi, że teraz musimy śpieszyć się do domu, aby być przed zachodem
słońca i że mam mieć zamknięte oczy w drodze powrotnej.
Tak więc wstałam z tego pnia, poprosiłam tatę, aby się zbliżył i odprowadził mnie do domu.
Wzięłam tatę pod rękę i tak szłam z nim całą drogę powrotną z zamkniętymi oczami.
Czułam tak jakbym poruszała się z tatą w innym wymiarze czasowym (tak jakbyśmy byli
razem już kiedyś w przeszłości), tak jakbym odczuwała, że mama jest z nami, ale mama była
jakby we wcieleniu pieska prowadzonego na smyczy.
Czułam na ciele kolce, jakieś gałęzie co raniły mi bezkrwawo ciało. Tak jakbyśmy szli wśród
jakiś drzew, krzewów i gąszczy. Idąc tak dalej czułam jakbyśmy przeszli później do nowego
czasu, były rowery i domy słomiane.
Czułam jakbyśmy z tatą już, kiedy byli w tych stronach, kiedyś dawno, dawno temu.
Doszliśmy do domu, a ja cały czas z poczuciem, że piesek, to moja mama. Dopiero po
usłyszeniu głosu mojego męża, który czekał na nas, otworzyłam oczy i doszłam do pełnej
świadomości.
Podeszłam do męża i objęłam go w uścisku radości, że to wszystko się skończyło.
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26. Samo rozgrzeszenie
Po jakimś czasie byłam tak ciekawa tego pnia i tego miejsca, gdzie przeżyłam spotkanie
z jakąś cywilizacją i doznałam prądowej inicjacji.
Pień drzewa był stary, porośnięty gdzieniegdzie mchem, niby nic szczególnego, ale jakaś
dziwna moc była tutaj. Tak jakby jakieś miejsce sakralne.
W pobliżu był strumyk i widziałam dwa czarne koty, które były zajęte polowaniem.
Dziwnie też pragnęłam modlić się tutaj. A że miałam ze sobą książeczkę modlitewnik
w języku polskim i to z lat dziecięcych otwierałam ją na stronach, gdzie moja dusza/intuicja
pragnęła.
Nie pamiętam wszystkich modlitw, ale niektóre – wiem, że była Litania do Serca
Jezusa i Litania do Wszystkich Świętych i tak jakbym miała robić sama spowiedź/rachunek
sumienia, samo rozgrzeszenie, a po tym tak czułam jakby nastąpiła samo kanonizacja na
papieża. Tak, tak jakby niebiosa wybierały mnie na papieżycę.
Dziwne rzeczy działy się od 1997 roku i stopniowo nie wywoływało to mojego zdziwienia
tylko przyjmowałam to z pokorą i wdzięcznością.
Przyszłam do domu z radością i lekkością taką jaką odczuwałam to za lat dziecięcych po
odbytej dobrej spowiedzi, ale tu była samo spowiedź.
W wieczornej modlitwie/rozważaniach wyznałam to, co czułam najbardziej w sercu: kogo
kocham najbardziej, a więc rodziców i syna. Powiedziałam Boże za mało Cię znam, żeby
wymienić Cię na pierwszym miejscu, ale powiedziałeś mi abym kierowała się sercem
i sumieniem. Tak więc sumienie mi mówi Chryste Jezu, że Ty więcej ucierpiałeś niż ja i to
z powodu twojego przewodnictwa i miłosierdzia przyjmuję Cię też do serca razem z Twoją
umiłowaną Marią Magdaleną.

27. Zdetronizowanie papieża
Była jakaś siła we mnie która mną kierowała, albo to były moje ukryte chęci w mojej
podświadomości, którym nie byłam w stanie, albo nie miałam ochoty, aby im oprzeć się.
Poczułam dużą chęć rozerwania różańca, który kiedyś kupiłam na Jasnej Górze, jako prezent
mojemu synowi od mojej mamy.
Pamiętam, że wybieraliśmy go razem z synem. Miał kolor ciemno niebieski z takim
perłowym połyskiem. Różaniec był połączony trójkątnym medalikiem z jednej strony była
Czarna Madonna Częstochowska a z drugiej JP2 w wieńcu laurowym.
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Odrażało mnie to takie połączenie, a szczególnie wybicie żyjącemu papieżowi medalika
z wieńcem laurowym. Wzięłam urządzenie do grawerowania (kiedyś próbowałam
grawerować na szkle) i zniszczyłam ten laurowy wieniec, a na koniec przyszła mi myśl,
ażeby zrobić JP2 podobnego do tego bezdomnego co mnie pobłogosławił na Jasnej Górze
w 1997 roku. Tak więc robiłam wyobrażenie JP2, tak jak wyglądał ten uduchowiony
bezdomny, z nieogoloną twarzą i rozczochraną długą fryzurą.
Czułam wtedy jakbym detronizowała JP2, którego tak bardzo kochałam kiedyś, tego za
którego chciałam oddać swoje życie, aby Bóg zachował go, po tym postrzale na Placu
Watykańskim 1981 roku. A teraz uważałam, że ludzie czczą papieża zamiast Boga, że za
daleko posunęły się te wiwaty/owacje i śpiewy. Teraz denerwował mnie taki fanatyzm
i bałwochwalstwo, że nawet wtedy, kiedy papież odwiedził Danię i był w katedrze
„Domkirke” w Roskilde nie chciałam uczestniczyć w tym wydarzeniu.
Pamiętam czasy, z jakim wzruszeniem i emocjami sama uczestniczyłam w powitaniu JP2
w Polsce, podczas jego pielgrzymki na Jasną Górę. Jak bardzo podobało mi się jego kazanie
na Szczycie, jak się spłakałam, jak wczuwałam się w te narodowo - wyzwoleńcze
przemówienia. A teraz miałam obrzydzenie na widok wiwatującego, rozhisteryzowanego
tłumu.
Powtarzałam sobie w myśli „Bóg jest cierpliwy, miłosierny, ale też zazdrosny”
i oczekiwałam jakiejś reakcji bożej, uważałam, że po czasie nastąpią jakieś zmiany.
Dlatego nie dziwiły mnie przekazywane w TV obrazy papieża JP2 zmieniającego się
z czasem, przypominające czasami kukłę, no i jego taka choroba, że nie mógł mówić.
Kiedyś, dużo wcześniej, kiedy jeszcze praktykowałam modlenie się na różańcu, miałam
dziwne doznanie. Odmawiam różaniec leżąc w łóżku. Byłam zmęczona, zestresowana
i pragnęłam wyciszyć się poprzez modlitwę. Takie rytmiczne mówienie „Zdrowaś Mario”
wprowadziło mnie jakby w taki trans. Poczułam, jak przechodzą mnie takie lekkie prądy.
Kontynuowałam modlitwę dalej. Prądy były coraz większej siły, a doszły do kulminacji,
kiedy zaczęłam odczuwać to jako podniecenie seksualne. W końcu odczułam mały orgazm
i aż wykrzyknęłam odkrywczo „O to w taki sposób siostry zakonne zaspokajają swoje ...”.
Nie wiem czy jakaś siostra zakonna miała takie doznanie przy intensywnej modlitwie
różańcowej, takie jakiego ja doznałam, nigdy o tym nie słyszałam. Chyba to ja jestem takim
fenomenem, może pierwszym przypadkiem i to oficjalnie o tym opowiadającym.
Od tego czasu zanikała we mnie ochota do modlitwy z różańcem. Zaczęłam postrzegać go
jako środek demoniczny, trzymający świat w ciągłej pętli magii opóźniającej proces
obudzenia ludzkości. Z czasem całkowicie zaprzestałam brać go w ręce, zaczęłam uważać
za budzącą się i jakby uwalniającą się z kajdan/łańcucha którymi byłam zniewolona przez
KRK. Na ludzi modlących się na różańcu patrzyłam, jak na ludzi, którzy nie postrzegają
zachodzących zmian w świecie.
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28. Medalik Niepokalanej
Po jakimś czasie przyszło nowe nawiedzenie/opętanie.
Robiłam to jakby na polecenie siły wyższej we mnie i nie w pełni jeszcze uświadomionej.
Kiedyś oglądając mój stary różaniec, taki biały przezroczysty z perłową poświatą.
Zwróciłam uwagę na medalik łączący okrąg różańca. Był na nim obraz krzyża, literka M,
a na drugiej stronie Maryja z wiązką promieni które wychodziły z tyłu jej dłoni. I wtedy
jakby mój głos wewnętrzny mówił mi: „Tylko trzy, nie więcej”.
Wspomniała mi się „Pani Wszystkich Narodów” gdzie zauważyłam kiedyś, że tam
wychodziły tylko po trzy promienie z każdej ręki. A teraz ten medalik (ze strumieniem
światła), z mojego różańca, muszę symbolicznie ukrzyżować/zastopować jego moc. Bez
jakiegokolwiek wahania wzięłam 3 gwoździe i młotek i instynktownie wybrałam się do lasu,
aby przybić na stałe ten medalik (do znanego mi już drzewa), tak aby zabrać mu jego moc.
Czasami przychodziło mi na myśl, aby wyciągnąć ten gwóźdź, ale nie chciałam uwolnić
tego demona.
Przeczytałam w Internecie, że to kiedyś zakonnicy z Francji, w 1830 roku, ukazała się zjawa
i że miała po trzy pierścienie na każdym palcu. Nie mogłam sobie wyobrazić, że ta skromna
kobieta matka Jezusa chciałaby obnosić się, aż z 30 pierścieniami, z takimi atrybutami
władzy.
Przeczytałam też, że to św. Maksymilian Maria Kolbe tak rozpropagował tą „Niepokalaną”.
Skąd taka nazwa to nie wiem – słyszałam o „Niepokalanym poczęciu”, to przemawiało do
mnie, bo św. Anna z Joachimem poczęli córkę Marię w stanie małżeńskim, z miłości
i pragnienia zaplanowanego potomstwa w duchu bożym.
Kiedyś miałam taką dziwną wizję o ks. Maksymilian Maria Kolbie, że nie zmarł
w Oświęcimiu, ale że mu się udało uciec poprzez kloak. Nie wiem po co mi dano taką
informacje. Będąc w Oświęcimiu i zwiedzając baraki próbowałam dociec czy to mgło być
prawdą. Zrobiłam zdjęcia – mimo zakazu robienia zdjęć (zdziwił mnie taki zakaz) tej celi
w którym przebywał ks. Kolbe. Okno celi było dosyć duże i łatwo dostępne z zewnątrz, tak
więc była możliwość wrzucania rzeczy przez nie. Wybadać ten kloak na terenie obozu nie
udało mi się, mimo wysiłków, ale na planszach czytałam informacje o dość częstych próbach
ucieczki więźniów. I tak sobie pomyślałam, że z jakąś pomocą z zewnątrz a może
z porozumieniem z jednym z żandarmów, mogło im się udać wydostać ks. Kolbę i wywieźć
go w jakieś odludne miejsce.
Zdziwiło mnie też, że po tej wizji o ucieczce Kolbe, był pokazany w TV prezydent Japonii
z wizytą w jakimś kraju i zwróciłam uwagę na znaczek białego koła na czerwonym tle, jaki
miał wpięty w klapę garnituru.
Kiedy czytałam później w Internecie o działalności wydawniczej Kolbe w Japonii, tak mi
się kojarzyło, że chyba po tej ucieczce z obozu przewieziono go do Japonii. Czy to prawda
to nie wiem, ale jak wspomniałam wcześniej była to taka projekcja/wizja - przyszłe czasy
może rozjaśnią to kiedyś.
Też zdziwiła mnie informacja, że Kolbe miał też propozycję od Matki Bożej (ja Ją nazywam
matką Jezusa, bo z ciała to się stało, chociaż z Duchem Świętym), że kiedyś w kościele

43
CZĘŚĆ PIERWSZA

spytała go: „Mam dla ciebie dwie korony – białą i czerwoną, którą wybierasz?”, a on miał
odpowiedzieć, że bierze obie. Z tego co mi wiadome to w Egipcie faraon miał białą
i czerwoną koronę na znak władzy nad górnym i dolnym Egiptem, a w KRK te kolory
interpretowano jako czystość i męczeństwo.
Pozostawiłam medalik „Niepokalanej” przybity do pnia, który z czasem zaczynał być
niewidoczny, obrośnięty w mech.
Od czasu do czasu przychodziłam w to miejsce. Paliłam znicze za członków rodziny, a nawet
po jakimś czasie za Jezusa i Marie Magdalenę.
Z czasem byłam w pełni zdecydowana, że przyjmuję czakrę krony Marii Magdaleny.
Coraz częściej byłam przekonana, że ta Czarna Madonna na Jasnej Górze to Maria
Magdalena, bo jako czarną zazwyczaj przedstawiano ją. Tak mówiłam sobie, po co mi jakaś
z kruszcu korona, choćby i ze szczerego złota, ale najkorzystniejsza jest dla mnie
oczyszczona czakra krony.
Tu chcę powiedzieć, że zaczęłam czytać coraz więcej różnych książek, aby zrozumieć co się
dzieje we mnie. Diagnozy psychiatryczne nie przekonywały nie. Czułam się w pełni zdrowa
i świadoma tego, że jestem w kontakcie z innym niewidzialnym wymiarem.

29. Lourdes 2004
Oglądając relacje z pielgrzymki papieża Jan Pawła 2 w Lourdes 16-08-2004, dziwiłam się,
jak szybko Bóg karci ludzi takich, którzy odbierają tylko Mu należny hołd, uwagę i miłość.
Jak zrobił z takiego aktora – ładnego, elokwentnego, papieża, na taką opuchłą kukłę, co się
śliniła i nie mogła wydobyć z siebie ani słowa. Dlaczego Bóg odebrał papieżowi JP2 mowę
– jasne było to dla mnie, bo nie mógł tego zdzierżyć dłużej – tak jak stoi w Starym
Testamencie, Bóg jest zazdrosny, kiedy ludzie wiwatowali papieżowi, zapominając po co
gromadzą się w Świątyni Bożej.

Lourdes 16 08 2004
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I kiedy tak obserwowałam w telewizji papieża wożonego na wózkowej platformie, a potem
skupionego na modlitwie w grocie, gdzie dziewczynka Bernadeta miała wizję lśniącej
Panienki, usłyszałam bardzo cicho myśli/modlitwę/ prośbę JP2 – „Polacy pomóżcie!”
Zdziwiło mnie to, bo kiedyś słyszałam od Gierka podobne słowa, kiedy on był na usługach
komunistycznej Rosji.
Ale nie wnikając w te polityczne i ekonomiczne niuanse premiera Edwarda Gierka,
odpowiedziałam papieżowi głośno: „Czuwamy!” i odczułam tak jakbym nie była sama
w tej chwili.
Nie wiem skąd to mi przyszło na myśli i na usta. Stało się to tak, jakby z innymi duszami,
odpowiedzieliśmy papieżowi i poczułam jakby Duch Kościoła Rzymskokatolickiego spływa
na mnie i przejęłam jego klucze.
Zdziwiło mnie to trochę, moja i niewidocznych dusz reakcja na takie słowa papieża.
Tak więc obserwowałam częściej co się dzieje z papieżem i jego zdrowiem. Kiedy słyszałam
kiedyś jak prosił, aby mu dali spokój i pozwolili odejść do Ojca, zrozumiałam jak mu ciężko
było. Nie był tak wolny, jak to na zewnątrz grał swoją rolę tam w Watykanie, kto inny rządził
teraz, a papież „Polak?” był właściwie tylko marionetką na pokaz.
Co do istnienia w moim pobliżu innych dusz byłam przekonana od chwili, kiedy ujrzałam
takie świetliki, jakby dusze moich przodków i kolegów z którymi zadawał się mój syn.
Pozwoliłam im pozostać do świąt Bożego Narodzenia, a później pozwoliłam zostać tylko
temu najwierniejszemu świetlikowi. Nie wiem czyja dusza to była, ale czułam, że jest mi
przyjazną.
Opowiem tu takie zdarzenie. Wracałam kiedyś dosyć późno od mojej koleżanki, która była
na dobrowolnym leczeniu psychiatrycznym. Mało tego, wyraziła zgodę na udział
w wypróbowaniu działania nowego środka psychotycznego (tak mówiąc bez ogródków
– podjęła współpracę z mafią medyczną). Ostrzegałam ją, ale ona nie słuchała. Zależało jej
na otrzymywaniu podwyższonej renty inwalidzkiej. Były jej potrzebne pieniądze, aby mogła
kupować swojemu synowi różne potrzebne mu rzeczy. Dostawała za darmo niesamowitą
ilość tabletek. I kiedyś będąc w stanie depresyjnym postanowiła popełnić samobójstwo.
Ja w tym czasie przebywałam na takim kursie pomocnym inicjatorom pomysłu na własną
przedsiębiorczość.
I w pewnym momencie poczułam niesamowitą chęć odwiedzenia jej, w domu wspólnym dla
ludzi z problemami psychicznymi. Kiedy przyszłam do jej pokoju siedziała przy szklance
napełnionej whisky, a na stole leżały paczki z tabletkami w ilości ok. 300-400 sztuk.
Ucieszyła się, że przyszłam, mówiła: „widziałam, jak słońce wiruje i myślałam abyś
przyszła”. Była w takim stanie, że zaczęła jeść tabletki popijając z whisky – chciała popełnić
samobójstwo.
Tak więc zaczęłam jej tłumaczyć, jaką krzywdę może zrobić swojemu synowi, pozbawiając
go kochającej matki. Później namówiłam ją na wspólną modlitwę, a na koniec na trochę snu.
Dlatego też wróciłam spóźniona do domu, gdzie na mnie czekał mój tata. Tak bywało, że
rodzice w czasie pobytów u mnie, oczekiwali z utęsknieniem na mnie jak przyjdę z pracy,
mogli wtedy porozmawiać sobie w rodzinnym języku.
Tego dnia mój tata, mimo że był zmęczony nie położył się spać, ale czekał na mnie.
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Kiedy weszłam z przedpokoju do salonu zauważyłam, jak stoi w sypialni pod gipsowym
obrazem Jasnej Góry (prezent od nieślubnego syna brata). Zdziwiłam się, gdzie on był, że
tak się wystroił w świąteczny garnitur i zaczęłam iść w stronę sypialni, gdy nagle słyszę jego
głos z tyłu: „Gdzie tak długo byłaś”. Odwróciłam się i zobaczyłam mojego tatę w szarym
sweterku, w takim ubraniu jak chodził na co dzień. Nie wiedziałam co jest prawdziwe a co
jest duchem, spojrzałam jeszcze raz w stronę sypialni i duch taty znikł. Tak więc odwróciłam
się i objęłam tatę czując, że jest z ciała. Powiedziałam mu, że widziałam go jako ducha
w sypialni, ale on był taki zaspany, że chyba nie docierało do niego to co mówię.
Nie mogłam wytłumaczyć sobie, jak to mogło być możliwe, widzieć człowieka w dwóch
postaciach.
Co z tego wynikało dla mnie w przyszłości, opowiem później. Na tym etapie mojego
duchowego rozwoju, zdawało mi się, że ten świetlik, któremu pozwoliłam przebywać
w moim domu, to był duch albo dusza mojego taty. Nigdy więcej nie widziałam, żadnego
ducha ani świetlika, ale miałam taki dziwny sen, który pamiętam dokładnie do dziś.
Śniło mi się, że stoję przed grobem swojej córki i moim. Tak więc byłam zarówno matką
i córką równocześnie. Wołałam swoje imię, które było zarazem moim i dziecka. Chciałam
wskoczyć za sobą, dzieckiem samej siebie.
Widziałam kilkakrotnie takie obrazy siebie samej, które po jakimś czasie łączyły się
w całość jak nachylałam się do grobu. I tak jakbym była połączona ze sobą samą, a inaczej
mówiąc mojej aury. Temu towarzyszył taki lęk, że wpadam do grobu i z przerażenia
obudziłam się, wyspana, wypoczęta i radosna z tego nowo narodzenia, w cieplutkim
łóżeczku pod pierzyną puchową z polskich gęsi.
Papież Benedykt XVI, na Matkę Bożą z Lourdes – w święto 11 lutego 2013 roku
zrezygnował z bycia papieżem, w Watykanie w Sali del Concistoro.
Zgodnie z deklaracją papież ustąpił z urzędu 28 lutego 2013 o godz. 20.
W oświadczeniu zwrócił uwagę na słabnące siły z powodu podeszłego wieku oraz osłabienie
sił fizycznych i duchowych.
Pierwsze Objawienie w Lourdes było w czwartek 11 lutego 1858.

30. Msza św. za zgodę w rodzinie
03 04 2005

Będąc z wizytą u rodziców zawsze przychodziłam pomodlić się na Jasną Górę w kaplicy
Czarnej Madonny.
Ale tego razu nie mogłam oprzeć się chęci zamówienia mszy św., „za zgodę w rodzinie G.”
Wróciłam się nawet z kaplicy do okienka przy wejściu, gdzie przyjmowano zapisy na msze
św. Poprosiłam o najbliższy wolny termin i godzinę taką, aby mogli przyjść na mszę św.
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inni z rodziny. Zapłaciłam i dostałam obrazek z informacją, kiedy i gdzie nasza msza będzie
odprawiana.
Po wyjściu z klasztoru poszłam do sklepu i zrobiłam kilka ksero tak, aby przekazać/zaprosić
rodzinę na tą mszę św.
Czas szybko mi upływał, miałam pewne sprawy do załatwienia dla rodziców i dla siebie,
pewne zakupy do zrobienia, tak więc nie śledziłam wydarzeń z papieżem. Słyszałam, że jest
coraz gorzej z nim, że ludzie modlą się za jego zdrowie, ale jakoś nie wciągało mnie to.
Jakie było moje zdziwienie, kiedy pojawiłam się z rodzicami w kaplicy na tą zamówioną
mszę. Chociaż przyszliśmy dużo wcześniej to nie było dla nas miejsca przed obrazem, tak
jak zawsze udostępniano to miejsce tym którzy zakupili mszę św.
Jakoś docisnęliśmy się do krat przed częścią odgradzającą od pomieszczenia, gdzie była
ikona. Oglądałam się wstecz z nadzieją, że kogoś więcej z rodziny zobaczę.
Udało mi się dostrzec nieślubnego brata syna, zauważyłam też ciocię, pół siostrę mojego
taty, to jest z jednej matki, ale różnych ojców. Dziadek zmarł, kiedy mój tata miał 4 lata.
Dopiero tam w kaplicy dowiedziałam się, że papież zmarł wczoraj wieczorem i teraz
w kaplicy jest odprawiana msza św. za niego. Tak więc była msza św. za zmarłego papieża
i za zgodę w naszej rodzinie – w jednym czasie i w tym samym miejscu.
Czy to nie prorocze – taki zbieg okoliczności – a może przeznaczenie?
W mszy św. przewodniczył jakiś biskup. Zrobiłam parę zdjęć, widziałam też, że była
telewizja i nagrywano, ale później nie chciano mi udostępnić tego nagrania. Wieczorem
poszliśmy jeszcze raz na mszę św., ale przed Szczyt, bo tam jeszcze raz odprawiano za
zmarłego papieża.
Tak więc na naszej mszy było przypadkowo tak dużo ludzi, którzy też się modlili za moją
rodzinę.
Bóg zapłać wszystkim którzy uczestniczyli w naszej mszy, ale czy to przyniesie skutek – nie
wiadomo – bo jak do tej pory nie zauważyłam jakiejkolwiek poprawy w relacjach
rodzinnych, a wręcz odwrotnie. (Pisałam to jeszcze w tym czasie, kiedy oboje moi rodzice
żyli na ziemi).

31. Przyjęcie czakry korony M. Magdaleny
Przebywając często na Jasnej Górze i to godzinami w kaplicy, obserwowałam cały rytm
mszy, aktywność ludzi i służb porządkowych.
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Tak się złożyło, że kiedyś po strasznej kłótni rodziców postanowiłam spakować torbę
podróżną i wyjść z domu. Miałam dosyć ich głupich o byle co sprzeczek, gróźb, że jeden
zabije drugiego i tym podobnie.
Brak jakiegokolwiek hamulca w mojej obecności, a wręcz przeciwnie mama według mnie
więcej prowokowała tatę, aby zwyciężyć przy mnie, a później jakby to nic, takie granie,
mnie i tacie na nerwach. Tatę ponosiło, a ja postanowiłam wyjść, czując niemoc i brak
rozeznania o co tutaj chodzi.
Zamieszkałam ten ostatni tydzień przed wyjazdem do Danii u sióstr zakonnych koło Jasnej
Góry.
Zamówiłam sobie noclegi z posiłkami, tak więc miałam czas na spędzanie całego czasu na
Jasnej Górze, idąc tylko na posiłki i na nocleg do sióstr zakonnych. Nawet zaprzyjaźniłam
się z jedną taką bardzo miłą siostrą zakonną F., która wypytywała się mnie jak to jest tam
w Danii, jak tam się żyje.
Wysłałam jej pocztówkę z podziękowaniem za przyjemny pobyt u nich.
Na Jasnej Górze spytałam się kiedyś, kto jest lepszy, milszy Bogu – ten co mnie
pobłogosławił czy papież JP2. Intuicyjną odpowiedź dostałam taką, że oboje są mili Bogu,
ale większe zasługi u Boga ma ten co mnie pobłogosławił. Mało tego dostałam także wizję
jak jego szaty zmienione będą na jasne, błyszczące i że zasiądzie na tronie papieskim jako
ta część męska, a ja jako ta część żeńska papiestwa.
Tak jakby to była zapowiedź do przyszłej męsko - żeńskiej stolicy Kościoła
Chrześcijańskiego.
Taka wizja może się spełnić, ale i też nie musi, bo to jest wola Boga Najwyższego, która ma
to ostatnie słowo w przyszłych wydarzeniach. „Nie moja wola” tak jak mówił Jezus do
swojego Ojca.
A ja znam Jezusa z Ewangelii, głosu które identyfikowałam jako pochodzące od niego.
Czytałam o wielu wizjonerach co słyszeli głosy Jezusa i to czasami sprzeczne w sobie.
Ile to kobiet słyszało niby z ust Jezusa o szczególnym wybraństwu, szczególnej miłości,
a kończyły szybko swoje życie w całkowitym wyczerpaniu i na mękach. A ja jak skończę
– to niech Niebo zadecyduje.
Próbowałam też analizować obraz Czarnej Madonny Częstochowskiej i zastanawiałam się
kim jest - czy to Maryja - Matka Jezusa tak jak Kościół podaje, czy to Maria Magdalena,
a może całkiem kto inny.
Nie dawały mi spokoju te słowa, które kiedyś wypowiedział ten bezdomny co pobłogosławił
mnie,
„To nie jest Ma- ryja, ale Maria”, powtarzałam to sobie.
Czy to była tylko gra słów, a może tu jest coś więcej, może dopowiedział słowo Magdalena,
kiedy już odwrócony szedł do kaplicy. A może nic ponadto co słyszałam.
Czyżby Kościół Rzymsko Katolicki i wszyscy wierni byli w błędzie?
Dla mnie ikona jest artystycznym odbiciem myśli jej autora, które miał podczas jej
malowania.
Co do pochodzenia tej ikony nie mamy danych tylko taki tradycyjny przekaz, że niby to św.
Łukasz miał go malować i to w dodatku na deskach ze stołu, przy którym jadała św. Rodzina.
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Zbyt dużo różnych podań, aby mogło być prawdziwe, skoro nie ma takich danych z przed
dwóch tysięcy lat, ale co tam, to ma być wiara a nie fakty.
Krążyły mi myśli, dlaczego tutaj Maria jest taka poważna i starsza, przecież z tego co mi
wiadome z Biblii to urodziła Jezusa w bardzo młodym wieku. Tak więc powinna tu być
dziewczyną najwyżej 15 lat z dzieciątkiem. Nabierałam przekonania ze to Maria Magdalena.
Ale kto to jest na jej ręku? Czy to Jezus, tylko w relacji, że ona jest większa i starsza od
niego, a może to jest jej dziecko, albo Jezusa, ale z kim.
Dotychczasowa wiedza na ten temat była niedostateczna, aby wyciągać jakieś konkluzje.
Myśl, aby otrzymać czakrę korony Marii Magdaleny była dla mnie bardzo pociągająca
i zapragnęłam ją mieć, jeśli to ONA chce mi ją dać. Nie chcę być Królową Polski, po co mi
to takie królowanie, pragnę zrozumienia/poznania, kochania Jezusa na wzór Marii
Magdaleny.
Tak więc powiedziałam – przyjmuję koronę, ale od Marii Magdaleny, z całą świadomością
tego i konsekwencjami z tego wynikającymi.
Nie chce ani białej, ani czerwonej, ani złotej korony, ale otwartą czakrę korony sięgającą do
Nieba.
Nie dostałam jeszcze żadnej odpowiedzi, a było i jest nadal tylko milczenie.
Służby porządkowe w kaplicy wyganiały, raz po raz tych co już byli ma mszy św., w tej
części oddzielonej przed samym ołtarzem.
Wszystko szło tu rutynowo i szablonowo. Trochę tak jakbym była zawiedziona, że tu taki
porządek, przeróbka publiczności. Nie widziałam tam dużo ludzi, takich skoncentrowanych na modlitwie, więcej gapiów i takich ciekawskich, pchający się jak najbliżej do ikony,
tak trochę turystycznie to w większości wyglądało. Ja też nie byłam lepsza, nie mogłam się
skupić przez te ciągłe obserwacje tego co się dzieje wokół mnie. Było po prostu za dużo
ludzi w tym czasie. Teraz nie było tej ciszy jaka panowała podczas mojego pierwszego
przeżycia, kiedy to dało się odczuć Boską obecność, kiedy po raz pierwszy usłyszałam tam
kobiecy głos.
Ten tydzień zleciał mi szybko. Postanowiłam mimo wszystko przyjść do rodziców
i pożegnać się z nim przed moim wyjazdem z Polski.
Jak przyszłam do nich, tak jakby nic się nie stało, mama to tylko skomentowała do taty
– „No, odnalazła się nasza zguba”.

32. Nie podaruje moich butów
Wróciłam do Danii smutna, zamknięta w sobie. Nie opowiadałam mężowi o moich
problemach w rodzinie, było mi wstyd, co on o nas sobie pomyśli.
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Z tego co wiem jego rodzice nie kłócili się. Raczej jego ojciec ustępował, ale to on pracował
i prowadził ekonomię. Tak więc teściowa dostawała pewną sumę pieniędzy na prowadzenie
domu, pilnowała dzieci, czasem dorywczo w sezonie coś dorabiając przy zrywaniu owoców
- to co dostawała od męża musiało jej wystarczyć.
Ja wróciłam do mojej pracy jako technik laborant z wynagrodzeniem bardzo zaniżonym.
Wykonywałam prace prawie za dwóch, moje wykształcenie było dużo wyższe niż mojego
współpracownika.
I tak przypadkowo udało mi się skopiować płace moich współpracowników i dostałam szoku
jak się wydało, że inni mieli znacząco wyższe pensje niż ja.
Ponosiły mnie nerwy. Próbowałam rozmawiać z moim nowym przełożonym o podwyżce,
próbowałam pisać podania o inne stanowiska lepiej płatne w tej samej firmie.
Ale to wszystko było bezskuteczne, mało tego, szef chciał mi dołożyć obowiązków po
jednym pracowniku, który przeszedł na emeryturę, nie przekazał po sobie swojej wiedzy,
doświadczenia innemu. Teraz ja, miałaby robić nowe rzeczy domyślając się, dopytując się
innych czy koś na ten temat coś wie. Takie zaniedbanie szefa i takie krótko widzenie
spraw przez niego, działało mi na nerwy, a on tu mówi poradzisz sobie, jesteś zdolna i takie
lanie wody. A jak mu dałam warunek, albo więcej pieniędzy dostanę, bo inaczej odmawiam
przyjęcia na siebie większych obowiązków, zrobiłam to na piśmie. Wkurzyło go to
i odpowiedział mi, że nie w pełni wykorzystuje swoje umiejętności i że powinnam dawać
z siebie jak najwięcej i że niestety nie jest w stanie podnieść mi pensji.
Bolało mnie takie podejście i wykorzystywanie mnie. Nie chciało mi się mieszkać w Danii,
być robolem, wykorzystywanym Polakiem, który będzie harował za minimalną płacę.
Przecież mam obywatelstwo duńskie i powinnam być traktowana jednakowo.
Brakowało mi sił, w głowie krążyły mi różne myśli.
Postanowiłam wyjechać z Danii, mało tego zrobić rewolucje w Polsce – iść na Jasną Górę,
zebrać jak najwięcej ludzi i zacząć protest wyzwoleńczy. Wzywać wszystkich Polaków do
powrotu do Polski, wywołać zmianę rządu, do tego spowodować wyrwanie się Polski z Unii
Europejskiej, która chce osaczyć Polskę ekonomicznie.
Dosyć miałam tego cierpienia w czasie komunistycznym i teraz niby w wolnym kraju, tych
tułaczek rodaków za chlebem u innych panów.
Tak więc w tajemnicy spakowałam z dnia na dzień torbę podróżną i kiedy byłam już gotowa
pewnego dnia, podczas gdy mąż był w pracy pojechałam do Kopenhagi, aby dostać się na
wieczorny prom do Polski.
Udało się. Spotkałam tam wielu Polaków. Było radośnie, było się komu wyżalić. Każdy miał
swoje kłopoty. Widziałam, że inni mają nawet gorzej niż ja. Byli też inwalidzi.
A ja tu sprawna, nigdy nie byłam głodna tak jak niektórzy, którym się nie udało.
Byłam śpiąca, taka rozkojarzona. Przed kamerami, które były na promie, wyszczerzałam
zęby, aby pokazać jak to się dorobiłam w Danii, a że brakowało mi sporo z uzębienia
wyglądało to komicznie, nawet i dla mnie, bawiło mnie to.
W końcu po takim przedstawieniu poszłam spać do kuszetki, z jedną młodą, nowo poznaną
dziewczyną, bardzo miłą i wykształconą, też z problemami na froncie pracy, ale optymistką.
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Co to młodość i optymizm.
Czułam się stara i zmęczona. Położyłam się spać. Nie bałam się, kiedy porządnie kołysało.
Powiedziałam do mojego Anioła Stróża, ja śpię a Ty czuwaj i decyduj. I było mi fajnie
– czułam się tak jakbym była kołysana do snu w jego rękach.
Rano umyłam się i poszłam na śniadanie. Kupiłam sobie to na co miałam ochotę bez myśli
oszczędzania, tak jak to zawsze było w mojej naturze.
Z promu wszyscy wyszli szybko, spiesząc się, nikt mi nie został do towarzystwa.
Tak więc stanęłam na ziemi polskiej i co dalej?
Przecież chcę do Częstochowy.
Nawet dzwoniłam do mamy i mówiłam jej, że niedługo spotkamy się.
Przecież chciałam organizować pielgrzymkę do Częstochowy, zbierać ludzi do powstania,
ku wolności.
Ale jakoś nikogo nie miałam obok mnie. Szłam drogą przed siebie.
Nie kierowałam się na dworzec kolejowy, jazda pociągiem do Częstochowy nie miałaby
sensu dla mnie. Tu chodzi o zebranie ludzi, namówić ich, na moje pragnienia wolnościowe.
Ni stąd czy zowąd pojawił się wóz policyjny z otwartym oknem, gdzie siedział młody
sympatyczny policjant i uśmiechając się do mnie zaczął do mnie zagadywać. Nie
omieszkałam go też werbować.
Przytakiwał mi w moich wywodach, nawet nie zauważyłam, jak pojawiła się karetka
pogotowia i poprosili mnie abym weszła uzasadniając, że na pielgrzymce powinna być
karetka pogotowia.
Widać ja byłam nie na ziemi, skoro nie myślałam racjonalne i nie zauważyłam, że nie myślę
tak jak te osoby, którym nie były w głowie jakieś pielgrzymki, ruchy wyzwoleńcze.
Ocknęłam się dopiero kiedy stanęliśmy przed budynkiem przychodni/szpitala w Szczecinie.
W izbie przyjęć zabrano mi wszystkie rzeczy osobiste, rozebrano i dano szpitalne ubranie.
Pamiętam, jak mi zaglądano do portfela, chciałam oby mi dali moje pieniądze, ale stanowczo
odmówiono. Moje buty, w których podróżowałam (ulubione sportowe Adidas w biało
czarnym kolorze) wstawiono pod łóżko, które stało w tylnym pomieszczeniu za parawanem
do rozbierania się.
Później poproszono mnie do przedniego pokoju i kazano podpisywać pewne dokumenty.
Nie chciałam ich podpisywać, ale zmuszano mnie słownie, tak więc od niechcenia napisałam
jakieś bazgroły/znaki.
Umieszczono mnie w przeszklonym pokoju, z dwoma innymi pacjentami.
Jeden z nich był młody ładny mężczyzna przywieziony ze szpitala po próbie odebrania sobie
życia. Płakał i opowiadał jak to jego życie straciło wartość, pokazał mi też na piersi i brzuchu
pozszywane rany. Żałośnie to wyglądało („To tylko mafia”). Próbowałam go pocieszać
i dawać mu nadzieję.
Po jakimś czasie odwiedziła go żona, ładna i troskliwa. Ciężko było mi zrozumieć jak to
dwoje ludzi młodych i pięknych doszło do takiej sytuacji, skoro widziałam w ich oczach, że
się kochają.
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Było ciężko spać w tym pokoju, gdzie światło z przylegającego biura raziło prosto w oczy,
ale dostałam jakieś tabletki i udało mi się zasnąć.
Na drugi dzień wezwano mnie na rozmowę do psychiatry, a po tej rozmowie umieszczono
mnie do pokoju na przeciwko gdzie stało 6 łóżek nad którymi były wypisane nazwiska.
Przyszło mi spać z Anną (imię ukryte), która mi się zwierzyła, że ją opętał sam diabeł.
Anna kładła się na wolnym łóżku, które było na korytarzu w części telewizyjnej i biła głową
w materac poszyty dermą.
Ja nie omieszkując chciałam jej pomóc, usiadłam okrakiem na niej i ujęłam obiema rękami
jej głowę i przytrzymując ją z całych sił, mówiłam, że ja tego diabła wyrzucę z niej.
Zdawało mi się, że mam już trochę doświadczenia z egzorcyzmami z poprzedniego pobytu
w szpitalu psychiatryczny, gdzie pomogłam, tak mi się zdawało paru osobom.
Po jakimś czasie pielęgniarka, która przyglądała się nam podeszła do mnie i powiedziała,
abym już zeszła z niej, tak też uczyniłam.
Mając ze sobą butelkę wody mineralnej z podróży, przyciągałam do niej uwagę Anny.
Kilkakrotnie próbowała wziąć ją do ręki i chyba napić się, ale ja najpierw poświęciłam pokój
a potem nalałam jej trochę wody do jej kubka.
Na drugi dzień podziękowała mi za pomoc, była w lepszym stanie i postanowiłyśmy modlić
się razem. Ale we mnie teraz tak jakby wstąpił duch zmarłego JP2, mówiłam jego głosem
słowa, które znałam z jego kazań, jego męskim głosem, tak mi się wydawało. Nikogo nie
pytałam o potwierdzenie mojego odczucia.
Po jednym dniu to mi minęło.
Spisałam imiona i nazwiska z naszego pokoju, a później nazwiska innych osób w innych
pokojach, na tyle na ile miałam takie możliwości.
Zaczęłam zaprzyjaźniać się z wieloma innymi pacjentami.
Szczególną litość wzbudził u mnie taki pan bez nogi.
Spytałam go jak to się stało, opowiedział mi całą historię swojej bezdomności i jak to się
zaraził przez jakieś stare buty, które kiedyś znalazł przy śmietniku i zaczął ich używać na
bose nogi. Do nogi dostała się gangrena i musieli mu amputować ją. Stan drugiej nogi nie
był też w dobrej kondycji według mnie, nie umyta, nieobcięte paznokcie i gruba skóra pod
stopą. Postanowiłam pomóc mu w osobistej higienie. Spytałam się pielęgniarek czy dadzą
mi rękawiczki gumowe, nożyczki i pumeks do nóg, bo chcę zrobić pedicure Włodkowi.
Dostałam to wszystko i poszliśmy z Włodkiem do łazienki, gdzie on najpierw wziął kąpiel,
a później trzymał dodatkowo tą jedyną nogę w plastikowej misce z ciepłą wodą.
Dużo wysiłku kosztowało mnie doprowadzenie tej nogi do porządku.
W jego pokoju zauważyłam, że on śpi na materacu z dermy, pokrytym tylko prześcieradłem
bez jakiegokolwiek koca pod nim. Spytałam się go czy mu nie jest zimno tak spać,
powiedział, że mu jest zimno. Tak więc poszłam do personelu i poprosiłam o dodatkowy
koc, szczególnie, że przykrycie stanowił tylko cienki pojedynczy koc obleczony tylko
w podszewkę. Jak na ciężką zimę było to za mało.
Z Włodkiem często spędzałam czas na rozmowach. Opowiadał mi o swojej wizji, którą miał,
o tym jak Jezus powiedział mu, że jest po prawej stronie krzyża razem z nim. Pokazał też
książkę jaką dostał chyba od samego biskupa i o tym, że wcześniej sypiał w takim domu
u sióstr zakonnych w Szczecinie, ale jak zaczął w nocy dobierać się do niego inny
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mężczyzna, homoseksualista to nie wytrzymał dłużej tego. Opowiadał jak to siostry
ignorowały taki stan rzeczy, więc postanowił opuścić je. Opowiadał, jaki inny jest świat
bezdomnych i o ich niepisanych prawach, które tam panują, jak to mu kiedyś wybito zęby
i jak go okradano często.
Spotkałam się z nim ponownie po jakimś roku czasu, ale w inny okolicznościach, o których
napiszę później.
Następnym pacjentem, który szczególnie zwrócił moją uwagę był taki młody, bardzo ładny
mężczyzna dopiero co przyjęty. Stronił od innych i przebywał cały czas w swoim pokoju.
Leżał w łóżku i czytał Biblię, nie wiem, czy to był tylko Nowy Testament czy też i Stary,
ale z objętości myślę, że tylko NT.
Próbowałam delikatnie nawiązać kontakt z nim i to mi się udało.
Z Anną i innymi w pokoju modliliśmy się w coraz większym gronie, nawet
zorganizowałyśmy przybycie kapłana do nas.
Chcieliśmy, aby odprawiła się msza św., ale nie dostaliśmy pozwolenia.
Tak więc skończyło się na przyjęciu tylko komunii św. i na wspólnych śpiewach kościelnych
pieśni.
Dostaliśmy też obrazki. Ja dostałam podobiznę JP2, z czego nie byłam zadowolona po tym
jak odczuwałam jego ducha we mnie. Po jakimś czasie przyszły opiekunki i zabrały nas na
zajęcia ręczne, taka rehabilitacja, w której wszyscy powinni byli uczestniczyć.
Tak więc ksiądz wycofał się i podziękował nam za ładny śpiew i modlitwę, wycofał się
mino, że my chcieliśmy dłużej z nim pozostać. Odczułam tak jakby nie chciał wchodzić
w konflikt z personelem. Obiecał, że przyjdzie znów kiedyś, ale ja już nie doczekałam się
tego.
Wracając do Adma co studiował Biblię, to zaczął otwierać się więcej i opowiadać mi
o swojej mamie, z którą nie chce mieć więcej do czynienia po tym jak przez nią tu
wylądował.
O tym jak był w jakimś zakonie jezuickim i jak go tam chcieli sprzątnąć, po tym jak im
wyznał, że jest nowym szczepem winnym.
Był bardzo inteligentnym młodzieńcem, grzecznym, usłużnym, inny do tego stopnia, że na
zebraniu pacjentów zaproponowałam go do samorządu pacjentów.
Wiele rzeczy nie podobało mi się tutaj, brak wody do picia, czasami nawet ciemnego chleba,
o który były często sprzeczki z powodu jego kradzieży.
Taki jeden cwaniak co był w tym samorządzie pacjentów, zabierał wiele artykułów
spożywczych, a później handlował z innymi.
Mogłabym opisywać wielu innych, których zapamiętałam, ale tu skończę. Może kiedyś
opowiem więcej, a może nawet zamieszczę pismo skargę, którą wysłałam do rzecznika
spraw pacjenta.
Po pół roku spotkałam się z matką Adama, ale nie udało mi się spotkać z jej synem, bo po
szpitalu wrócił z powrotem do Anglii.
Nocowałam też w domu rodziców Ani, u których nadal zamieszkiwała po wyjściu ze
szpitala.
Te spotkania z moimi współtowarzyszami losu opiszę w rozdziale ZUS w Szczecinie.
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Okazało się przy wypisie mnie ze szpitala, że ukradziono mi polskie pieniądze a i moje biało
- czarne buty też przepadły. Całe szczęście, że miałam zapakowane do torby dodatkowe
buty, niskie kozaczki.
Duńskie korony były, ale nie wystarczająco na zakup biletu powrotnego, dlatego prosiłam
męża, aby mi wykupił bilet na prom z odbiorem na miejscu.
Tak więc powrót był dla mnie porażką, nic nie zwojowałam w Polsce, ale postanowiłam
wtedy, że nie podaruję moich biało - czarnych butów i napisałam skargę. Oczywiście nic nie
dostałam z powrotem w myśl reguły, że pacjent psychiatrycznego szpitala nie ma racji
i żadnych praw.
Stąd też moja inicjatywa do części tytułu tej mojej kroniki „Biało- czarne buty”.

33. Nie podejmuj tej pracy
Urząd Pracy w Danii po krótkim czasie zajął się mną - obowiązek pisania podań, leczenia
lub kursów - tak zwana aktywizacja.
Najpierw zaczęto od wezwania do Komuny na rozmowę, mimo że miałam aktualne
zwolnienie lekarskie. Lekarz swoje a Urząd Komunalny swoje.
Nie chciałam z nimi rozmawiać, bo znając ich z wcześniejszych rozmów - nie prowadziło
to do niczego dobrego.
Oczywiście byli za tym, aby mi zabrać chorobowe, mimo że jest taki paragraf, że osoby
psychicznie chore podlegają innym zasadom i mogą być dłużej na zwolnieniu.
Ale jeśli będę odwoływać się na ten paragraf to będzie jednoznaczne z przyznaniem się do
choroby psychicznej, a ja się tak nie czułam i nie zamierzałam poddać się leczeniu
psychotropowemu, które uzależnia i może spaczyć moje wzbudzone Kundalini. Po jakimś
czasie, czytając literaturę, rozmawiając z innymi co przeżywały, ich uboczne skutki - byłam
coraz więcej świadoma tych procesów oczyszczania karmy, które zachodziły we mnie.
Coraz więcej byłam przekonana o tej boskiej energii/iskrze, która próbuje się przebić u mnie.
Coraz więcej o objawach takiego jej działania czytałam w Internecie no i kupowanej
literaturze.
Tak więc pozwoliłam Komunie zabrać im pieniądze z zasiłku chorobowego i uniknąć
wynurzania się przed socjalną która, poza tym była z przeciwnej partii politycznej niż ja
i równocześnie ze mną startowała kiedyś w wyborach do Urzędu Miejskiego.
A że ja kiedyś słyszałam głos wewnętrzny, który mi powiedział „Bądź jak róża”, a nie
rozumiejąc co to miało znaczyć, szukałam różę i wybrałam partię, której symbolem była
czerwona róża. Później szukałam róży w kolorze magenta, z powodu tej bluzeczki, którą mi
przekazano w żłobku bożonarodzeniowym na Jasnej Górze. A po wystąpieniu z partii
szczególne mnie przyciągała, cudownie pachnąca, bardzo wysoko rosnąca róża przy wejściu
do naszego nowo wybudowanego domu.
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W urzędzie pracy spotkałam się z pracownicą, której kiedyś dałam obrazek Czarnej
Madonny Częstochowskiej. Ona go przyjęła i włożyła pod przeźroczysty kalendarz leżący
na jej biurku.
Opowiedziała mi trochę o sobie, że też ma męża obcokrajowca i że z domowego frontu zna
problemy, trudności obcokrajowców na duńskim rynku pracy.
Wcześniej skierowała mnie na taki kurs, w prywatnej firmie, pomagającej urzędowi pracy.
Jakoś udało mi się wymknąć z podjęcia jakiejkolwiek pracy. Zależało im tylko na tym, aby
ktoś chwycił haczyk i podjął pracę, np. jako sprzątaczka, czy tym podobną fizyczną, aby
mogli dostać premie za to. Byli bardzo wyrachowani w swojej robocie.
Wcale nie byli zainteresowani tym, że ktoś miał wyższe wykształcenie albo jakieś inne
doświadczenia zawodowe. Było to zwykłe chamstwo w wymogach pisania podań,
mistrzostwo w stresowaniu/straszeniu ludzi tak aby mieli dosyć, żeby się poddali i podjęli
jakąkolwiek pracę lub utracili prawo do zasiłku.
Po kursie opowiedziałam to tej pracownicy w Urzędzie Pracy, a ona potwierdziła moje
spostrzeżenia.
O dziwo powiedziała mi o możliwości pracy w prywatnej firmie i to na stanowisku fizyka.
Jako że firma była w pobliżu mojego miejsca zamieszkania udałam się tam niezwłocznie.
Okazało się, że dyrektorem tej niedużej firmy jest jeden z byłych pracowników, z Ośrodka
Badawczego w którym byłam poprzednio zatrudniona.
Wykorzystując wiedzę/technologię stamtąd założył swoją własną firmę.
Podobny przypadek znałam wcześniej, kiedy to na kursie jako konsulent do spraw Europy
Wschodniej spotkałam innego znajomego współpracownika. Sama miałam plany założenia
własnego biznesu. Miałam wtedy plany robić ekologiczne oczyszczalnie w Polsce, ale
niestety był mentalny, nie do przekroczenia mur ze skorumpowanymi władzami gminnymi.
Nie pomogły nawet moje prywatne kontakty oraz propagowanie mnie w radiu.
Takie były czasy wtedy pod „komuną” czyli Związkiem Radzieckim. Po duńsku Komuna to
Urząd Miejski.
Ale wracając do tej wysokopłatnej oferty pracy. Wszystko było umówione: płaca, zakres
obowiązków – akceptowałam to, mimo podejrzeń o szkodliwości promieniowania
rentgenowskiego na jakie mogłam być narażona.
Obecnie ta firma robi urządzenia do prześwietlania bagaży na lotniskach.
Ta ochrona, którą tam mieli nie była według mnie wystarczająca, ale biorąc pod uwagę, że
nie często i krótko będę pod wpływem promieniowania mogło tak nie szkodzić. Mówiłam
sobie: ten rok do emerytury to jakoś dorobię, a płaca była moim marzeniem, tyle powinni
mi płacić już dawno.
Umówiłam się z dyrektorem, że podpiszemy umowę w przyszłym tygodniu.
A tu nagle, kiedy przejeżdżałam na rowerze koło tej firmy słyszę kobiecy głos, który mnie
ostrzega: „Nie podejmuj tej pracy”.
Zdziwiło mnie to trochę i od tej pory moje myśli były skupione na tym: czyj to głos mógł
być, podobny był do tego, który słyszałam kiedyś wiele lat temu. I tak sobie myślałam czemu
mnie „Czarna Madonna?” ostrzega.
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Parę minut później byłam w domu i kiedy tylko weszłam do części piwnicznej, przez którą
na co dzień wchodziliśmy, gdzie mieliśmy pralnię i wstawialiśmy rowery, usłyszałam
telefon.
Nie zdążyłam się nawet rozebrać. Odebrałam telefon, a w słuchawce usłyszałam głos
dyrektora z poleceniem, abym wstawiła się do podpisania umowy teraz i że to będzie
z dofinansowaniem od Komuny.
Jak to? - mówię. Przecież w czasie uzgodnień nie wspominał pan o jakimś dofinansowaniu
komunalnym.
Ustalił pan ze mną płacę, warunki a teraz coś pan miesza – poprosiłam go o czas do
zastanowienia, zgodził się na to.
Ja już wiedziałam co mam robić – nie na próżno dostałam to ostrzeżenie.
Jemu zależało na taniej sile roboczej, wykorzystaniu ludzi. On będzie mi płacił 1/3 a resztę
urząd państwowy. Jakie mam teraz zaufanie do niego co do bezpieczeństwa pracy?
Jestem przed emeryturą i jeśli bym zachorowała na raka, po przedawkowaniu
promieniowania, to nikt by się mną nie zainteresował - wykitowałabym ze starości.
Już kiedyś próbowałam skarżyć się na skutki alergii, zmian kostnych i stresu w poprzedniej
pracy.
I co, nawet nie chcieli skierować mnie do bezpłatnej kliniki antystresowej. Ich lekarz mnie
olał, napisał jakieś kłamstwa o mnie w żurnalu, że to ja nie chciałam. Pisał jakąś książkę
i nie miał czasu dla petentów – tak to skomentował kiedyś mój lekarz rodzinny, kiedy mu
się skarżyłam na te kłamstwa, znajomego mu lekarza.
Tak więc na drugi dzień udałam się do Centrum Pracy, do swojej opiekunki i powiedziałam
o tym, że dyrektor mnie okłamał i o moich podejrzeniach o braku dostatecznego
bezpieczeństwa pracy.
Zrozumiała to i poleciła mi pracę w Archiwum przy bibliotece. Oczywiście zgodziłam się
na to, mimo że pensja była równa zapomodze, ale to była praca bez wielkich wymagań.
Nauczyłam się tutaj przy okazji robić badania genealogiczne. Wyszukiwałam w bazach
danych informacji o przodkach mojego męża. Bawiło to mojego współmałżonka i nawet
mówił, że spełniam pragnienia teścia, który dawno temu chciał poznać przeszłość swojego
taty, który zamieszkiwał tereny południowe, blisko granicy z Niemcami.
To też spowodowało, że zaczęłam robić drzewo genealogiczne mojej rodziny z Polski.
Nic się nie dzieje z przypadku.
Nawet prace nie zgodne z wykształceniem mają jakiś sens, jak się to dopiero później
okazuje.
Pracując w archiwum miałam czas na pracę polityczną, zostałam nawet przewodniczącą
oddziału w naszym miasteczku. Niestety, będąc coraz wyżej, widziałam jakiej manipulacji
jesteśmy my członkowie, z dołu poddawani.
Mamy zgadzać się tylko z tym co góra powie. Nasze pisma, protest np. odnośnie pozwolenia
poddaniu aborcji dziewcząt od 16 roku życia i to bez zgody rodziców – zostawały bez
jakiejkolwiek odpowiedzi.
Zaczęłam się zastanawiać czy to, że mam być jak róża, odnosiło się do członkostwa w partii
ze znakiem róży, czy miało inne duchowe znaczenie.
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34. Różokrzyżowcy w Kopenhadze
Szukałam w Internecie alternatywnej interpretacji "bycia jak róża".
I zalazłam to o AMORC, czyli o różokrzyżowcach.
Nigdy o nich nie słyszałam.
Tak się też złożyło, że kiedyś wpadło mi w ręce ogłoszenie w prasie o otwartym spotkaniu
u jednej członkini.
Pojechałam tam do niej, chociaż było to dość daleko na północy wyspy.
Było to spotkanie w prywatnej starej willi z około 20 osobami.
Był mały poczęstunek, rozmowy, medytacja, w czasie której czułam niesamowity przypływ
ciepła, tak aż zaczęłam się pocić. Były tu - większość osób, które się znały dobrze wcześniej,
ale nie zaniedbywały też nowych, ciekawskich, których było chyba około trzech, w tym i ja.
Zwróciłam swoją uwagę na jedną panią, nie dużo młodszą ode mnie, z pięknymi, długimi,
blond włosami, upiętymi w kok.
Ta kobieta miała pełno biżuterii na sobie, nie wiem, czy wszystko to było prawdziwym
złotem, ale tak to wyglądało. Potwierdziła to też, tak mimo chodem, w jakiejś dyskusji, kiedy
to powiedziała, że nie brakuje jej złota, ale wiedzy. Dopytywała się o jakieś szczegółowe
dane z inicjacji, ich rytuałów, ale nie dostawała od nich bezpośrednich, zadowalających
odpowiedzi. Był tam mistrz, młody mężczyzna, który przedstawił się jako pracujący
nauczyciel w szkole.
Tak więc, dostałam od nich kilka broszurek do poczytania i zaproszenie na następne
spotkanie, ale już w samej ich siedzibie w stolicy.
Z tego powodu, że spotkanie kończyło się dosyć późno, a ja musiałabym opuścić ich
wcześniej, aby zdążyć na pociąg, sam mistrz zaproponował mi odwiezienie do samego
domu. Zbaczając trochę z trasy.
Zgodziłam się na to, ale w czasie jazdy z nim zaczęłam żałować. Jechał tak szybko,
przekraczając przepisy. Było późno, mały ruch na drodze, ale gdyby tak coś wyskoczyło
przed nami, niespodziewanego, nie byłby w stanie zahamować.
Przez większy czas miałam zamknięte oczy, aby nie denerwować się i nie powtarzać
bezskutecznie by zmniejszył prędkość. Nie rozmawialiśmy tak dużo jak na początku. On
koncentrował się na jeździe a ja modliłam się w ciszy.
Dojechaliśmy szczęśliwie, pożegnaliśmy się i obiecałam mu, że pojawię się na następnym
spotkaniu.
I tak się też stało. Spotkało się nas około 20 osób. Oprócz mistrza nie było nikogo, kogo
bym rozpoznała z poprzedniego spotkania. Były nowe twarze, widać było, że się znają od
dawna. Albo mi się tak tylko zdawało. Zaraz zostałam wciągnięta do prac na zapleczu,
parzenie kawy, zastawianie talerzyków i filiżanek do kawy, ponieważ mistrz przywiózł ze
sobą jabłecznik, który prawdopodobnie miała osobiście upiec jego żona. Tak to też
wyglądało, jak postawił całą blachę ciasta na stół i zaczął kroić oraz rozdawać wszystkim
po kolei.
Moją uwagę przykuwały trzy osoby. Dwóch mężczyzn z problemami z oczami. Ten starszy
nie mógł skorygować prawego oka, a ten drugi miał czarną opaskę na lewym oku. Tą trzecią
osobą była dziewczyna, tak bardzo chuda, że aż myślałam - chyba ma anoreksję.
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Po rozdaniu kilku broszur, informacji, gdzie można kupić więcej materiałów, jeśli ktoś ma
taką potrzebę. Później informacje o możliwościach stania się członkiem i takie ogólne
sprawy.
Kiedy zjedliśmy cały jabłecznik, naprawdę dobrze smakował, sam mistrz zaproponował,
abyśmy poszli na pierwsze piętro, do sali spotkań samych „murermester” po polsku to
znaczy mistrzów mularstwa.
Nie omieszkał też dodać, że z nami są też inni mistrzowie i wskazał na tych dwóch co mieli
problemy z oczami.
Szliśmy po krętych schodach. Ściany były obwieszone portretami/zdjęciami członków loży.
Szliśmy zbyt szybko, abym mogła przypatrzyć się dobrze każdemu zdjęciu.
Weszliśmy do dużej sali. Nad wejściem był balkon.
Na przeciw taki jakby ołtarz. Lepiej obrazując, tak jakby stojąca ambona, na której leżała
jakaś duża księga. Po obu stronach świeczki na dużych stojakach. Z lewej strony jakieś
dodatkowe drzwiczki i na za nimi drugi mały balkon z ciemnoniebieską kotarą z pluszowego
materiału.
W sali, po obu stronach, były ustawione wzdłuż, rzędy krzeseł drewnianych.
Ale najpiękniejszy to był sufit, takie odwzorowanie nieba.
Po krótkim podziękowaniu za możliwość bycia w tym miejscu (podziękował ten znany mi
wcześniej mistrz), podkreślając, że nie zdarza przebywać im się tutaj często, poprosił
abyśmy ustawili się po środku w kole. Mieliśmy zamknąć oczy- medytować, on tam coś
szeptał ciszej i ciszej.
Ja szybko weszłam w stan wizji. Widziałam taką drogę, ściśle mówiąc ścieżkę polną, trochę
krętą, która prowadziła do jakiejś wnęki w skalistej górze. Jaskinię oświetlało światło. Ja
stałam, nie poruszałam się na przód po tej ścieżce. Przyglądałam się kwiatu, który był po
lewej stronie. Była to jakby lilia, z pięcioma płatkami i to w kolorze ciemno czerwonym,
niemalże krwistym.
Później pokazały się dwie ręce, które trzymały złotą koronę (z przodu był dominujący
czerwony kamień/rubin, ale samego wzoru na jej szczycie nie mogę sobie dokładnie teraz
przypomnieć), którą tak jakby chciały włożyć na moją głowę. I tu nagle słyszę wewnętrzny
pytający głos „Czy ty masz iść za takim znakiem?”. W tym momencie tak jakbym się
obudziła i spojrzała na znaki na naprzeciw stojących krzesełkach. Nie, to nie był znak, który
wybrałam dla siebie i mojej rodziny, miał inne ramiona. Tak więc całkowicie otrząsnęłam
się i zaczęłam oglądać się i obserwować innych co robią.
Wszyscy stali nadal z zamkniętymi oczami, ale po jakimś czasie mistrz zaczął znów mówić,
aby uczestnicy powoli budzili się. Nie miałam możliwości rozejrzeć się więcej po Sali, bo
po niedługim czasie zaczęliśmy schodzić do pomieszczenia na parterze, tego samego, gdzie
jedliśmy jabłecznik. Wielu z uczestników żywo opowiadało swoje doznania. Mistrz poprosił
osoby chętne, do opowiedzenia swoich wizji. Tak więc pani, którą podejrzewałam
o anoreksję, była bardzo ożywiona opowiadaniem, że po raz któryś z rzędu doznała tego
samego widzenia. Nie wyczułam jakiegoś zainteresowania mistrzów jej opowiadaniem. Inni
byli trochę więcej powściągliwi, a ja udałam, że nic nie odczuwałam ani widziałam.
Później kobiety zabrały się do zmywania naczyń, a ja wycierałam. Zapraszały mnie do
ponownego przyjścia, ale ja im nie zdradziłam, że to ostatni raz jestem tutaj.
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Postanowiłam dowiedzieć się więcej na temat mojego znaku, a nawet zrobić/wymyślić herb
mojego rodu, który zawierałby go.
Stało się to po śmierci taty - wzięłam herb tego miasta, gdzie tatuś został pochowany.
A jako, że miał w sobie orła, czyli ptaka, symbol Polski, a zarazem symbol Jana, oraz kłos
pszenicy (w takiej łezce, mówiąc szczerze przypominającą kształtem kobiecą „waginę”),
które tak jakby symbolizowały początki naradzania się Ewangelisty i chleba.
Do tych symboli wplotłam nasz znak na tle rozchodzącego się ze środka promienia: jasno
niebiesko, szarego jak woda czy powietrze. I to wszystko własnoręcznie wyhaftowałam
i umieściłam pod szkłem. W ramie srebrnego koloru.

herb Gebus wyhaftowany przeze mnie

Dopiero teraz zrozumiałam słowa „bądź jak róża!” - czyli mam uzyskać świadomość
Chrystusową, która rodzi się w człowieczej duszy i jej powiązania z mistycznymi
tradycjami. Mam przejść tajemnicę transformacji, te ukryte alchemiczne procesy, które stają
się możliwe, aby pobierać pożywienie dla siebie od słońca i ziemi, a później objawić je we
mnie samej. To jest droga do boskiej świadomości – otworzenia i rozwinięcia duchowej róży
albo lotosu.
A kiedy otworzy się u mnie róża serca, która jest płomieniem duszy i stopniowo jej
wewnętrzny pączek będzie rósł, gdzie świetliste płatki rozwijają się, będąc aż do osiągnięcia
punktu sakralnego (bożej iskry), gdzie „Światło światłości” w otwartej róży stanie się
świętym Graalem.
Tak jak róża obraca się w stronę tego fizycznego słońca, tak nasza dusza kieruje się w stronę
tego duchowego słońca, a więc rozwija w kierunku Stworzyciela, czyli Boskiej Miłości.
I tutaj najlepiej rozumiemy czyn miłości Chrystusa Jezusa, kiedy to zawisł na krzyżu za nas
i to światło zmartwychwstania wielkanocnego poranka.
Siedem świeczników w siedmiu kościołach, daje 49 płatków róży, pod którą trzymana jest
tajemnica myśli Boga w ubraniu natury.
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35. W Szczecinie
Nie długo miałam kończyć 60 lat i przejść na emeryturę.
Uważałam, że należy mi się coś z Polski, przecież harowałam tam, uczyłam dzieci
matematyki i fizyki w szkole podstawowej, a później po skończeniu studiów wyższych na
Uniwersytecie Śląskim uczyłam fizyki i astronomii w gimnazjum.
Przesłałam do ZUS moje dawne świadectwa pracy, ale oni żądali nowych poświadczeń.
Tak więc, musiałam jeździć do moich poprzednich miejsc zatrudnienia i wyciągać na nowo.
Taka biurokracja. W końcu, jak się okazało większą kwotę emerytury mogłam uzyskać
podając mój wiek i otrzymać tak zwaną emeryturę starczą. Taka biurokracja, taki brak
informacji.
A że nie wierzyłam im, nawet w to, że te moje pisma oryginały dotrą do nich, postanowiłam
pojechać osobiście, a przy okazji odwiedzić moich znajomych ze szpitala psychiatrycznego
w Szczecinie.
Najpierw udałam się do domu Anny, jej mama przyjęła mnie bardzo mile, odstąpiła mi nawet
swój pokój stołowy, gdzie spała. Ona sama przeniosła się do pokoju córki. Ani tatę
widziałam krótko. Przyszedł, przywitał się ze mną, ale nie chciał wziąć tego wina, które
miałam ze sobą. Był trochę zażenowany i po przywitaniu szybko udał się do swojego pokoju.
Ani mama przyjęła bombonierkę i 100 zł z dużą radością. Była bardzo rozmowna i widać
było, że to była osoba bardzo uduchowiona.
Rozmawiałyśmy długo razem. Ania pokazywała mi swoje obrazy, które malowała,
w większości to były tematy religijne. Anna była zadowolona, czuła się dosyć dobrze, ale
pozostawała na tabletkach od których była uzależniona.
Na drugi dzień pojechałam autobusem do ZUS w towarzystwie mamy Ani.
Wróciłam z urzędu sama. Załatwiłam to wszystko, dostając potwierdzenia kopii
z oryginałem, tak więc nawet zaoszczędziłam na tym, bo takie potwierdzenie w Polskiej
Ambasadzie kosztowałoby mnie więcej niż ta cała podróż.
Mama Ani przygotowała dobry obiad, po obiedzie poszłyśmy do klubu, gdzie Anna często
chodziła. Był to taki środowiskowy klub dla rodzin związanych z psychiatrią.
W barze tego klubu Ania zamówiła ciastka i kawę dla nas, a później różne inne napoje dla
siebie, po tym jak powiedziałam jej, że ja zapłacę. Musiałam później przerwać to, bo zaczęła
wymyślać coraz to nowsze. Widać było, że nie miała granicy, a ja musiałam jechać dalej do
innych, z którymi się umówiłam. Ania chciała abym jeszcze jedną noc spała u nich, ale ja
nie chciałam sprawiać kłopotu jej mamie, która nie wyspała się, śpiąc razem w jednym łóżku
z córką.
Jak się okazało, rodzice Anny mieszkali razem, ale nie byli ze sobą z powodu pijaństwa jej
ojca. Prawdopodobnie był on po odwyku, stąd ta odmowa wzięcia alkoholu. Widać też było
po nim, po jego cerze i samym stosunku córki do niego, jak do kogoś kogo się bała, że miał
za sobą długi czas alkoholowy.
Drugą noc zamierzałam spędzić u mamy Adama. Ładna kobieta, mieszkała sama po
wyprowadzeniu się jej syna do Londynu. Miała też drugiego syna, z którym miała
sporadyczny kontakt. Z tego co wywnioskowałam miała jakiegoś konkubina. Mieszkanie
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ładne, zadbane i z wieloma figurami kotów, i takich egipskich rzeczy. Mama Adama
pozwoliła mi poczytać wypisy z pobytu Adama w szpitalu. Opowiadała mi też o dziwnych
rzeczach, które działy się w jej mieszkaniu jak np. otwieranie się drzwi od szafy
i samoczynnym wyrzucaniu z niej rzeczy. Tak jakby jakieś siły niewidzialne tam działały.
Próby podpowiedzenia, że to z powodu tak dużej ilości figur tych kotów mogło mieć wpływ,
ale ona twierdziła, że lubi koty i że nie było tego wcześniej, tylko wtedy, kiedy syn pojawiał
się w domu. Adam obecnie przebywa w Londynie, tak pomogła jej ustalić ITAKA, biuro
osób zaginionych. Powiedziano jej też, że przebywał w szpitalu po tym jak jakiś mężczyzna
wbił mu nóż w brzuch i że Adam nadal nie chciał, aby podawali matce adresu swojego
obecnego miejsca zamieszkania.
Mama Adama twierdziła, że on znienawidził ją po tym, jak oddała go w ręce psychiatrii i że
powiedział, że jej nigdy tego nie przebaczy. Próbowałam dowiedzieć się o jej stosunku do
kościoła i z tego co wyczułam stroni od ich „propagandy”, tak się wyraziła.
Zamówiłam sobie noclegi u sióstr zakonnych i to na czas nieokreślony, bo moim głównym
zadaniem/chęcią było odszukać tego bezdomnego, którym zajmowałam się w szpitalu
i który miał to widzenie ukrzyżowanego Jezusa ze sobą samym. Pomocna tu była Ania, która
podpowiedziała mi, że czasami widywała Włodka w pobliżu kościoła Serca Jezusa. Po
przespanej nocy w Pensjonacie Sióstr i zrobieniu wywiadu o miejscach, gdzie zatrzymują
się bezdomni, wybrałam się do noclegowni. Tam zaczęłam rozpytywać się czekających
ludzi. Niektórzy znali tego jednonożnego Włodka. Mężczyźni zaczęli się podśmiewać ze
mnie, że może zakochałam się w nim. Wszystko w tym ośrodku było zamknięte. Nie byłam
w stanie skontaktować się z żadną z sióstr tam pracujących. Tak więc musiałam czekać,
kiedy otworzą drzwi w porze posiłków. Poszłam na miasto trochę pooglądać, ale nie miałam
za dużo czasu na zwiedzanie. Po drodze zrobiłam zdjęcia kościoła ewangelickiego. Byłam
trochę głodna, więc kupiłam sobie jakiegoś hamburgera. Ciepły obiad postanowiłam zjeść
razem z tymi bezdomnymi i spróbować, jak to jest.
Po przybyciu do jadłodajni dla bezdomnych usadowiłam się w pierwszym rzędzie, przed
drewnianym małym ołtarzem.

kaplica/wydawanie posiłków Szczecin
Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn prowadzone przez Siostry Misjonarki Miłości Matki
Teresy z Kalkuty
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Zaczęłam robić zdjęcia krzyża, ale podszedł do mnie jeden z bezdomnych i ostrzegł, że
siostry nie zezwalają na robienie zdjęć tutaj. Widziałam, przy wejściu były jakieś siostry
pochodzące z zagranicy, jakieś mulatki. Spytałam się o siostrę mówiącą po polsku.
Dowiedziałam się, że przyjdzie trochę później. A jak przyszła ta siostra to nie było czasu na
rozmowę, bo okazało się, że teraz będzie msza św. Mszę świętą sprawował starszy ksiądz
z poważną chorobą Parkinsona, ręce mu tak silnie drgały, że rozsypał komunię św. na obrus
ołtarza, a potem pozbierał ją z dużym wysiłkiem z powrotem do szerokiego kielicha.
Kazanie było informujące między innymi o tym, że wszyscy pojechali na pielgrzymkę do
Częstochowy. Ciekawa byłam, jak sobie poradzi ten ksiądz z rozdawaniem komunii, ale
udało mu się. Tacka była pod każdą brodę, no i ludzie bardzo pomocni i uważni. Po mszy
św. to nie był koniec modlitw, później była koronka do Miłosierdzia Bożego, to znów taka
pieśń, to znów jeszcze jedna. Ludzie byli tak wygłodzeni a siostra Polka z takimi wyrzutami,
z taką złośliwością, że „do koryta to im się spieszy” i tak dalej. Tak się dosłownie wyraziła
i tym mnie wkurzyła, że niemal chciałam wstać i coś jej powiedzieć do słuchu. Ja byłam
w mieście zjadłam sobie trochę i już czułam głód, a ci ludzie czekali cały czas tutaj, to
mogłam domyślać się jacy są głodni. Z tego co się dowiedziałam dla niektórych to był jedyny
ich posiłek w ciągu dnia. Tutaj brali sobie do słoiczka resztki zupy, jeśli została, no i trochę
chleba.
Obiadu doczekaliśmy się po godzinie 16. Chyba z trzy minuty trwało to od pozwolenia do
ustawienia ławek na których siedzieliśmy podczas mszy św. i ustawienia ich do stołów.
Podawano zupę w wiaderkach, była to grochówka, nawet smaczna, było tam też widać takie
kawałki boczku i skwarek. Chleba każdy mógł dostać dodatkowo więcej, jak poprosił,
normalnie były dwie kromki dla każdego. Do tego był kompot ze śliwek. Sąsiad na
przeciwko ucieszył się jak mu powiedziałam, że może wziąć moją porcję chleba. Wszyscy
dostali po porcji zupy, a potem była dolewka. Widziałam jak niektórzy od razu przelewali
zupę do przyniesionych słoików, a później zjadali dolewkę. Tutaj uświadomiłam sobie
w jakiej korzystnej sytuacji materialnej ja się znajduję. Przecież nigdy nie pragnęłam chleba
tak jak ci bezdomni. Teraz zobaczyłam ten inny świat, o którym opowiadał mi Włodek.
Kompotu ze śliwek nie byłam w stanie wypić, bo się okazało, że w moim kubku była
w kompocie stara torebka herbaty. Chyba ktoś w kuchni robił sobie herbatę i nie umył kubka,
w którym mi podano, albo w inny sposób ta torebka herbaty dostała się do kompotu, może
z garnka którego nie umyto?
Po tym późnym obiedzie udałam się na taki plac, tak jakby jarmarczny, gdzie jeden ze
znajomych Włodka mnie zaprowadził. Na tym placu nie zastaliśmy Włodka, ale jakiś inny
mężczyzna powiedział mi w którym kierunku mam iść i gdzie ewentualnie mogę spotkać
go. I tak szłam tą ulicą, doszłam do tego kościoła, o którym wspominał Włodek i Ania.
Gdzieś ok. 200 m za nim zauważyłam wózek inwalidzki i na nim rozpoznałam Włodka. On
mnie nie rozpoznał, mimo że przypominałam mu o naszym wspólnym pobycie w szpitalu,
o tym jak mu czyściłam nogę. Ale on wspominał jakąś panią, która czasami da mu jedzenie.
A po zapytaniu o tą książkę, którą pokazywał mi w szpitalu, uśmiechnął się i wyjął ją. Była
pieczołowicie zawinięta w reklamówce, która zwisała z tyłu na wózku. Spytałam się go co
chce abym mu kupiła – odpowiedział piwo i paczkę papierosów. A że byliśmy blisko przed
sklepem spożywczym zaproponowałam abyśmy tam razem weszli. Trochę się obawiał, ale
ja wzięłam wózek razem z nim i popchałam do sklepu. Kazałam mu, aby sobie sam wybrał
piwo i markę papierosów. Sklepowa znała jego nawyki, czyli był tutaj znany ze swojego
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żebractwa i nałogu. Tak więc prawie bez rozmów podała mu to co chciał, a jak powiedziałam
do niej, że chcemy dwie paczki jak podawała mu papierosy, widziałam taką radość na
Włodka twarzy. Teraz zaproponowałam mu abyśmy poszli coś zjeść. On mówił, że nie jest
odpowiednio ubrany, aby wchodzić do baru, no i wózek jest przeszkodą. Ja weszłam sama
i spytałam się właściciela, czy by mu przeszkadzało, abym wjechała z jednym panem na
wózku inwalidzkim, jemu to nie przeszkadzało - „proszę bardzo” - powiedział. Ale niestety
nie udało mi się namówić Włodka do zjedzenia razem z innymi. Tak był zażenowany
i z takim poczuciem mniejszości swojej osoby, że musiałam zamówić na wynos. Kupiłam
placki z sosem pieczarkowy, takie sobie wybrał jedzenie ze względu na brak zębów
i trudności z gryzieniem pokarmów. Później wybraliśmy się na ławeczkę przy kościele,
gdzie jak wyczułam był częstym bywalcem. Ja zamówiłam sobie to samo, nawet było
smaczne, ale on po spożyciu połowy porcji zawinął resztę i schował do reklamówki na
później. Powiedział, że jego żołądek jest skurczony z powodu głodówek i nie potrafi zjeść
dużej porcji na raz. Powiedział do mnie „Będę miał to na jutro”. Dziękował mi cały czas, aż
w końcu mu zabroniłam tego. Czułam się jakbym była kimś lepszym, jakbym była nie z tego
świata, kiedy nazywał mnie aniołem i chciał mnie pocałować w rękę. Wspominał mi też
o tym drugim aniele, co mu też czasami kupuje rzeczy.
Pytałam się go, gdzie śpi odpowiedział, że wjeżdża do bramy i śpi, jak popadnie, w różnych
miejscach. Najgorzej to w zimie, latem to nie ma problemu.
Spytałam się, gdzie się kąpie, odpowiedział, że nigdzie. A na pytanie czy chciałby się
wykąpać, odpowiedział „tak bardzo chętnie”. Pomyślałam sobie o moim pensjonarskim
pokoju, z dwoma łóżkami, ubikacją z umywalką, a szczególnie tej na korytarzu wspólnej
łazience z dużą wanną. Spytałam się też czy chciałby wyspać się jak człowiek na łóżku,
odpowiedział, że „tak, ale to nie ma być łóżko u sióstr w schronisku”. Powiedziałam mu, że
zabiorę go do tego pensjonatu, gdzie ja jestem, to jest u sióstr, ale tak jak w hotelu. Zgodził
się i poprosił o pozwolenie na zapalenie papierosa. Powiedziałam, że to on decyduje a nie
ja. Tak więc on zaciągał się papierosem a ja zadzwoniłam do siostry Miriam, która
zajmowała się noclegami. Spytałam się jej czy mogłabym na 1 albo 2 noce przyjąć jednego
bezdomnego. Oczywiście powiedziałam, że zapłacę i czy może dać mu osobny pokój
w pobliżu mojego, albo pozwolić mu się wyspać na tym wolnym łóżku co jest w moim
pokoju, jeśli boi się go. Spytała, czy to jest mój mąż, ja odpowiedziałam, że nie, ale mój
dobry znajomy ze szpitala. To ją oburzyło, że ja chcę spać z obcym w jednym pokoju, ale
odpowiedziałam, że nie oto mi chodzi. Stwierdziłam, że mają tak dużo wolnych pokoi
i proszę o wynajęcie jeszcze drugiego. Odpowiedziała, że jak przyjdę to porozmawiamy.
Tak więc powiedziałam Włodkowi, aby czekał tutaj, gdzie teraz jesteśmy i był o godzinie
20 (było to lato i widno) a ja teraz pojadę załatwić mu nocleg, no i tą kąpiel. Jak przyjadę to
weźmiemy taksówkę i pojedziemy tam. Obiecał, że będzie czekał o umówionej godzinie.
Śpieszyłam się bardzo i prawie z zadyszką odwiedziłam Miriam. Wypytywała o tego
człowieka: skąd go znam. Powiedziała, że nie każdemu wynajmują pokoje, a w końcu
stwierdziła, że jakby inni bezdomni dowiedzieli się o tym, to by mieli tu najazd takich.
Pomyślałam sobie, że się izolują. Ludzie nie mają, gdzie spać, a oni posiadają około 50
wolnych pokoi stojących pusto. Nie było prawie gości, tylko ja i inna młoda mama, która
przybywała w Szczecinie ze względu na operacje swojego dziecka. Chciała być przy swojej
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córeczce jak najwięcej czasu. Tak więc przychodziła tylko na śniadania i później na ciepłe
kolacje.
Byłam bardzo zawiedziona. Nie pomogły prośby, zapewnienia o opłacie z góry. Nic nie
pomogło, kategorycznie dostałam NIE.
Pojechałam z powrotem na to miejsce przy kościele, ale Włodka nie było. Wokół kościoła
jeździła policyjna furgonetka, nie wiem, czy Włodek wystraszył się, czy się rozmyślił. Było
to trochę podejrzane, bo tak zwalniali i tak jakby przypatrywali się mnie. Czekałam do 21,
bo myślałam, że Włodek pojawi się teraz kiedy ruch na ulicy stopniowo zaczął cichnąć.
Niestety musiałam wracać, bo bałam się, że mi ta siostra nie otworzy, jak przyjdę za późno.
Miałam nadzieję, że jutro spotkam Włodka, gdzieś w tym samym miejscu co dzisiaj i że
wymyślimy jakieś inne rozwiązanie dla niego.
Niestety następnego dnia nie udało mi się spotkać Włodka. Ani śladu, nikt go nie widział.
Postanowiłam udać się do Urzędu Miejskiego i wypytać się o niego, znałam jego imię,
nazwisko i datę urodzenia.
W urzędzie znano go dobrze i zanano jego rodzinę, jego rodzeństwo, które nie chce
utrzymywać z nim kontaktu. Spytałam się również z jakich pieniędzy jest to dożywianie
przy noclegowni, które odwiedziłam wczoraj. Dowiedziałam się, że Urząd Miasta to
dofinansowuje oraz inne fundacje. Na moje pytanie kto z urzędu kontroluje to, co wspomaga
finansowo, odpowiedziano mi ze zdziwieniem, że to kościół ma w swoich rękach i urząd nie
miesza się do tego.
Spytałam się czy jest możliwe zrobienie dokumentów p. Włodkowi, bo z tego co wiem nie
posiada takowych oraz ubezpieczenia go, ponieważ podjęłam decyzję zabrania go do Danii
na święta Bożego Narodzenia, tak aby spędził zimę w domu i łóżku. Odpowiedzieli mi, że
spróbują go odnaleźć i zajmą się nim. Groziłam im, że jak przyjadę drugim razem, a nie
będzie udzielona mu pomoc to nagłośnię to w prasie i w telewizji.
Tak jak obiecali odszukali go, ubezpieczyli, ale on nie chce poddać się ich dalszej opiece
i nie zamierza wyjeżdżać na święta gdziekolwiek. Powiedział, że takie życie odpowiada mu
i nie chce go zmieniać. Tą rozmowę przeprowadziłam telefonicznie z pracownicą, którą
wcześniej poznałam. Rozmowa z nią przekonała mnie, że jest tak jak mi mówi, bo i ja
wyczułam, że Włodek przyzwyczaił się do takiego życia, swoich kumpli i swojego
żebractwa. Nie znał innego życia. A właściwie to i z ulgą przyjęłam to, bo się trochę bałam,
jakby mój mąż przyjął takiego człowieka w swoim domu. Planowałam zrobić taką historyjkę
o kimś z rodziny, któremu się w życiu nie powiodło.
A Włodek był jakby częścią mojej rodziny, ale tej duchowej.
Do Danii zapraszałam często rodzinę, a nawet koleżanki, tak więc myślałam, że i tym razem
udałoby się. Czasem rodzina bywała po trzy albo więcej miesięcy.
Po powrocie do tego katolickiego pensjonatu byłam wewnętrznie zła. Poszłam na mszę
wieczorną do przyległego mu kościoła. Mszę odbierałam krytycznie, kazanie takie nijakie.
Burzył mnie kontrast sielankowego życia tam prowadzonego i tego na zewnątrz. Krążyły mi
myśli, komu Kościół służy, tym bogatym tak jak ja i tej pani, z którą jadłam posiłki,
z wyglądu bogato ubranej, czy tym maluczkim w potrzebie - tak jak głoszą. Jak mi to
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wszystko pachniało obłudą, wszystko na pokaz bez miłosierdzia, chociaż tak te siostry zwały
się.
Wstałam rano wcześnie i postanowiłam wracać do Danii, nie chciałam dłużej przebywać
u sióstr.
Wyszłam spakowana, chciałam zjeść śniadanie, ale siostra Miriam spała jeszcze,
postanowiłam opuścić ten hotel bez śniadania, chociaż już opłaconego. Miałam autobus do
Niemiec o 10-tej, ale jeszcze dojazd, a tu prawie ósma a ja nie mogę wydostać się żadnymi
drzwiami, bo wszystkie były pozamykane. A gdyby tak był pożar? Wszystko zamknięte, jak
wydostać się, czemu nie można odtworzyć drzwi od wewnątrz. W złości postanowiłam
przywołać siostrę przez dzwonek na wypadek jakiegoś nieszczęścia. Miriam przyszła
częściowo ubrana i oburzona na mnie. Poprosiłam o natychmiastowe wypuszczenie mnie,
nie unikając komentarzy co do regulaminów bezpieczeństwa. Skomentowała to tym, że
muszą się zamykać od złodziei z zewnątrz, bo już taki przypadek mieli.
Spytała się czy nie zostanę na śniadanie, ale odpowiedziałam jej by dała to śniadanie
jakiemuś bezdomnemu i wyszłam.

36. Mieszkam w Raju
Powrót do domu w Danii był długi i męczący, jazda autobusem przez Niemcy i to
z przesiadką. Jechałam całą noc, bo autobus był przez Jutlandię, a ja wcześniej nie
zaplanowałam sobie powrotu. Wsiadłam po prostu w pierwszy autobus, który jechał, tak,
aby być bliżej Danii.
W nowo wybudowanym domu czułam się jak w raju.
Dom według projektu mojego i męża. Ogródeczek z wieloma sosnowymi
i owocowymi drzewkami, obok otaczające pola uprawne, nie daleko las, jeziorka. Piękny
krajobraz z pagórkami, a ponadto w pobliżu ustawione kamienie, na których wykute jest
„wzgórze raju” a na drugim „dolina raju”. A kiedy na wiosnę patrzy się na te pola z żółtymi
kwiatami zasianego tam rzepaku, nie mam wątpliwości, że mieszkam w raju.
I tak kiedyś rano, wybierając się do pracy postanowiłam napisać wiersz na temat moich
odczuć. Był to mój pierwszy wiersz w życiu. Nigdy nie miałam takiej ciągoty do pisania
liryki jak w tym dniu. Pracowałam wtedy w Archiwum i często byłam tą pierwszą, która
przychodziła do pracy. Szefowa przychodziła o różnych porach, raczej dostosowując się do
zaplanowanych zajęć czy spotkań. Tak więc mogłam sama zaplanować robotę wcześniej
ustaloną i miałam wystarczająco czasu na swoje sprawy. Zaczęłam najpierw pisać ołówkiem
na papierze, bo tak mi było najlepiej przelewać moje spontaniczne myśli. Później widząc jak
dużo błędów tam jest pisząc po duńsku, postanowiłam przenieść to na komputer, który
poprawiał mi błędy. Jako ścisły umysł nie mam zdolności językowych, czego sami jesteście
świadkami, ale przekraczam swoje granice, odważając się napisać książkę. Tu nie jest
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motywem zarobek/pieniądze, ale pomoc innym, którzy będą borykać się z obudzoną energią
Kundalini.
Kiedy szefowa przyszła, pochwaliłam się jej, o mojej pierwszej w życiu próbie napisania
wiersza. Ona uśmiechnęła się tylko, bo też lubiła poezję i sama miała zdolności pisarskie.
Jej przyjazne podejście podniosło mnie na duchu i ośmieliłam się spytać ją, czy by mi nie
pomogła trochę. Zaczęła to czytać i stwierdziła, że musiałaby to pisać od nowa, aby to miało
jakiś sens po duńsku, a na to nie ma czasu. Tak więc zostałam z tym sama. Przyszłam do
domu i wieczorem poprosiłam męża, aby mi poprawił błędy, no i to zrobił jako tako
poprawnie, ale na więcej nie miał ochoty.
Na drugi dzień odwiedziła nas w archiwum taka dodatkowa bezpłatna pomoc. Przychodzili
tu starsi ludzie, którzy znali historię tego miasteczka/wioski i pomagali w opisie zdjęć i ich
archiwizacji. Przy okazji pili kawę, którą im robiłam, czasami kupowałam jakieś ciastka
i tak spędzali wspólnie czas na pożytecznym działaniu. Zwierzyłam się jednej pani, o której
trochę wiedziałam, że znała Polaków w przeszłości i to jeszcze z Lolland, gdzie dużo
Polaków zamieszkiwało jeszcze przed i po wojnie. Pokazałam jej moje wypociny, które mi
mąż poprawił i spytałam jej czy byłaby tak uprzejma przeczytać i może skorygować, tak aby
to wszystko trzymało się kupy i lepiej rymowało. Ona z wielką radością wzięła się do pracy
mówiąc, aby jej nie przeszkadzać przez najbliższą godzinę. Ja zajęłam się pracą na
komputerze a ona skupiona, tylko od czasu do czasu zadała mi jakieś pytanie odnośnie mojej
rodziny i pisała dalej. Nie wiem, ile to trwało, godzinę a może półtora, wstała i dała mi kartkę
do przeczytania. Przerobiła mój wiersz od nowa, umieściła to co ja pisałam wplatając w to
dodatkowe swoje spostrzeżenia i tak po niewielkich uzgodnionych z nią poprawkami
przepisałam wiersz na komputerze. Tytuł po duńsku był „Jeg bor i paradiset” to
znaczy „Mieszkam w raju”. Z jaką wielką dumą pokazałam go mojemu mężowi, który
skomentował „no nie złe, ona umie rymować”. Tak więc to ja zaczęłam ten proces myślowy,
a ta Dunka napisała wiersz. Czyje to było dzieło - z ducha moje a z ciała jej.
Nie omieszkałam dać go do miejscowego czasopisma, do broszurki kościelnej oraz do
miesięcznika wydawanego przez ludzi którzy byli albo są nadal pod opieką psychiatrii.
Oczywiście na końcu było podziękowanie dla tej pani za pomoc w pisaniu. Ta lokalna gazeta
wydrukowała to z komentarzem, aby inni też próbowali, mieli odwagę przysyłania do nich
swoich dzieł.
Zmontowałam ten wiersz ze zdjęciami, które były związane z omawianą tematyką. Później
mój mąż zamówił mi taką ramę, gdzie moje dzieło we współpracy z innymi powiesiłam na
ścianie w salonie naszego domu.
Nie omieszkiwałam zwracać uwagę na moje dzieło odwiedzającej nas rodziny.
Drugim razem miałam także, takie odczucie, że mieszkam w raju, ale o tym przypadku,
opiszę później w czasowej chronologii.
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37. Daję ci całą Ziemię
Przyszła pora zbiorów. W kościele mojego męża, tak to nazywam, bo w tym wyznaniu był
chrzczony, były obchodzone corocznie, ta jak i w tradycji kościoła katolickiego tak zwane
dożynki. Teściowa, że jako miała piękny głos sopranu śpiewała w „Folkekirke” tzn. Kościele
Ludowym (protestanckim), gdzie władzę na parafiach posiadają wybrani ludzie, podobnie
jak w partii. To członkowie Rady decydują kogo chcą za księdza, prowadzą też spotkania
naradzając się co do kierunku i zadań parafii. Niestety Duńczycy mają ministra kościoła,
który wymyśla inne prawa niż oddolnie lud oczekuje, tak na przykład z tymi ślubami
homoseksualistów, o czym wcześniej wspominałam, co mnie napełnia odrazą.
Na czele kościoła stoi świecka królowa, która najwidoczniej używa księży tylko do
wzbogacania swoich obchodów rodzinnych – nigdy nie widziałam nikogo z dworu
królewskiego, aby przystępowali do komunii św.
Tak więc poszłam na taką mszę dziękczynną/dożynki.
Wzięłam do kryształowego koszyczka owoce naszych plonów z naszej działki, a po drodze
pozbierałam trochę jabłek dziko rosnących przy takim Centrum Psychiatrycznym w naszym
miasteczku i trochę dzikiej róży rosnącej przy jeziorku/rodzaj zbiornika wody deszczówki.
Koszyczek kryształowy z owocami i warzywami nadziemnymi postawiłam przed głównym
ołtarzem, a te dzikie owoce zebrane po drodze, jak i te ziemne warzywa np. cebule
położyłam na stołeczku przed drewnianą figurą „Marii matki Jezusa?”
Jest to figura wydłubana w drewnie i poważnie uszkodzona czy to poprzez wilgoć, czy też
ktoś próbował ją zniszczyć, nie wiem dokładnie, mam trochę źródeł, do kogo należała
kiedyś.
Jak się okazuje 100 lat temu był to kościół katolicki, była z tej okazji uroczystość
upamiętniająca powstania w nim kościoła protestanckiego tj. wyświęcenia po nowemu.
Ta drewniana figurka nie ma nóg ani rąk.
Prawdopodobnie „Maria” trzymała coś w ręku. Są tylko ślady, może to był Jezus jako
dziecię, a może coś innego, muszę poszukać w archiwach w Kopenhadze. Miała też dziwne
nakrycie głowy, coś takiego jak obecnie noszą katolickie zakonnice. Nie jest mi wiadome
czy Maria mama Jezusa chodziła w takim ubiorze.
Ale do rzeczy, tak jak wspomniałam wcześniej ofiarowałam „Jej” te dzikie płody ziemi
i potem usiadłam na ławce, aby uczestniczyć we mszy św. Dobór pieśni był piękny, tak
przemawiający do mojego wnętrza. Szkoda, że nie zabrałam ze sobą tej kartki
z wydrukowanymi numerami pieśni, bo po jednej z pieśni słyszę głos kobiecy, głos jakby
wychodzący od tej drewnianej postaci: „Daję ci całą Ziemię”.
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Kościół w Kirke Hvalsø

Szok podobny do przeżycia w kaplicy „Czarnej Madonny?” na Jasnej Górze.
Najpierw „Maria Magdalena?” gdzie stopniowo zaczęłam przekonywać się, że Czarna
Madonna na Jasnej Górze to Ona, oddaje mi swoją koronę na Jasnej Górze, a teraz całą
Ziemię w posiadanie od „Marii matki Jezusa?”, albo od innej władczyni Ziemi, drewnianego
pala Aszery. Z tego co mi wiadomo z Internetu do różnych figur a nawet obrazów mogą
wchodzić różne duchy. A może ten snop światła, który towarzyszył kobiecemu głosowi na
Jasnej Górze miał jakiś wpływ? Jak na razie nie jestem w 100% przekonana do kogo należą
te głosy kobiety.
Takie wyróżnienie i taka odpowiedzialność. Czym sobie zasłużyłam na takie honory, czy
już całkiem nie trzymam się rzeczywistości, czy to naprawdę dzieje się, że mam kontakt
z tymi energiami ludzi kiedyś zamieszkujących na ziemi, a może w niebie.
Następnym razem nie omieszkałam podziękować i pocałować w czoło tę drewnianą figurkę.
W tamtej chwili byłam w przekonaniu, że tu był duch Marii- mamy Jezusa.
Zaczęłam stawiać kwiaty przed tą figurką, zapalając również świeczkę na świeczniku
zrobionym w postaci jakby kuli ziemskiej. Była tam duża świeca w środku, a w dwóch
półokręgach małe świeczki w aluminiowych pojemniczkach. Przechodząc koło drewnianej
figurki Marii, miałam jakieś skojarzenia podobieństw, z tym co czytałam na temat drzewek,
pomników z drewna w religii kananejskiej i zaczęłam skłaniać się przechodząc obok. Nie
wiem, jak to przyjmowali protestanci, ale jakoś nikt mi nie zwrócił uwagi na początku, do
czasu, kiedy zaczęłam posuwać się dalej. Ale to opisze trochę później.
Odczuwałam cierpienia Ziemi jako moje cielesne bóle.
Czułam to przede wszystkim w partii brzusznej. Te odczucia moje przede wszystkim
związane były z przesileniami, planetarnymi powiązaniami, wpływami Słońca i Księżyca na
Ziemię. To jest temat na osobną część opisów.
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38. Jesteś bogiem
Przychodziłam częściej do tego kościoła protestanckiego niż jeździłam do kościoła
katolickiego w Roskilde czy Kopenhadze. I to z wielu powodów. Po pierwsze w Roskilde
był ksiądz obcokrajowiec, który słabo mówił po duńsku i chociaż starał się bardzo, aby msze
św. były jak najbardziej uroczyste i dobre, ale co z tego jak z kazania nic nie rozumiałam.
Po drugie wyjazdy były czasochłonne, no i koszty podróży. A po trzecie czułam się coraz
lepiej w miejscowym kościółku, gdzie spotykałam swoich przyjaciół z partii z którymi
lubiłam porozmawiać i uścisnąć „moją duńską mamę”, tak nazywałam jedną duńską starszą
panią.
Kazania w kościele protestanckim miały zawsze jakiś humorystyczny czy czasem
społecznopolityczny charakter, z wydarzeniami, które były w tym czasie aktualne w Danii.
Niestety zaniedbywana była ta druga strona mszy, czyli Eucharystia. Coraz częściej to nie
były msze św., ale takie spotkania modlitewne bez możliwości otrzymania komunii św.
Lubiłam przystępować tutaj do komunii, bo były podawane wszystkim na klęczkach i to
w postaci chleba i wina. Wino było nalewane do takich małych posrebrzanych kieliszków,
a jak było więcej przystępujących do sakramentu niż tych naczynek to dokładano takie
plastikowe jednorazówki jak do wódki.
Brakowało mi w KRK komunii św. w dwóch postaciach, tak jak nakazał Jezus, aby wszyscy
czynili to na jego pamiątkę.
Obserwowałam dzieci duńskie, które w obecności rodziców mogły też przystąpić do Stołu
Pańskiego, niezależnie od wieku. Komunię podawano do ręki i często spotykałam się z tym,
że dzieci zanim wzięły opłatek do ust najpierw przyglądały się mu dokładnie, ale widząc, że
rodzice wkładają do buzi, oni też to robiły. Jeden raz usłyszałam jak trochę starsza
dziewczynka trzymając opłatek w ręku i po powiedzeniu przez kapłana: „Ciało Jezusa
Chrystusa” powiedziała „eł”, to brzmiało jakby oburzenie, że ma spożyć czyjeś ciało. Tak
sobie pomyślałam, że to dobrze, że dzieci w KRK uświadamiane są, o co tu chodzi, zanim
dostaną pozwolenie do uczestnictwa w Eucharystii. Mój problem z braniem
opłatka rozwiązałam po tym, jak kiedyś spróbowałam, aby mi ksiądz protestancki podał
opłatek bezpośrednio na język, odmówił, położył opłatek ma moją zewnętrzną stronę dłoni.
Następnym razem podniosłam ten posrebrzony kielich i ruchem rozpoznawczym dałam mu
znać, że ma mi tu włożyć opłatek. Tak więc od tej pory wiedział co ma robić, a ja czułam
nią usatysfakcjonowana, że mogę Ciało z Krwią Chrystusa Jezusa spożywać równocześnie
tak jak widziałam to w kościele prawosławnym. Nawet wydawało mi się, że biorę ciało
z krwią, czyli żyjące. Bo ciało bez krwi jest jak ciało martwe, chociaż księża katoliccy
wmawiają nam, że w opłatku jest wszystko - to po co sami piją wino? I tak, od tej pory
w podobny sposób chciałam przyjmować komunię św. wszędzie.
Nie miałam sobie nic do wyrzucenia, że chodzę do obu kościołów – było to dla mnie jakby
spełnienie prośby Jezusa, aby pojednać katolików z protestantami. Nie byłam gotowa do
działania innego, jak tylko przez własny przykład.
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Nie rozumiałam niektórych katolików, że tak zadziornie dyskutują przeciw protestantom.
Nie spotykałam takiej zadziorności z protestanckiej strony.
Pewnego razu Rada kościelna zaprosiła do tego kościółka, gdzie mieszkałam,
zakonnika/księdza katolickiego z Roskilde, aby opowiedział coś więcej o KRK. Było to
piękne spotkanie na wysokim, etycznym i historycznym poziomie. Wspólne picie kawy,
luźne dyskusje i śmiech, jako że ten zakonnik, proboszcz miał duże poczucie humoru i umiał
zdobywać kontakt z publicznością.
Jednak kiedyś nie wytrzymałam, jak po kolejnym uczestnictwie we mszy św. bez komunii
św. spróbowałam zwrócić uwagę księdzu protestanckiemu. Miałam odwagę, aby z nim
mówić na ten temat, bo wiedziałam, że on ma brata, który zrezygnował z kapłaństwa
w kościele protestanckim na rzecz kościoła katolickiego i jest na usługach jezuitów
w Kopenhadze, ale bez możliwości odprawiania mszy św.
Odwiedziłam go kiedyś, aby porozmawiać. Po spotkaniu na kawie, po mszy św. szybko
uciekł do swoich pomieszczeń, mimo że mi obiecał, że później porozmawia ze mną. Próby
wywołania go przez inną Polkę, która go znała, nie dały rezultatu. Ta Polka skomentowała
to, że czasami jest jakiś dziwny. Innym razem widziałam, jak pomagał w rozdawaniu
komunii św., ale nie uczestniczył przy ołtarzu w mszy św., chociaż było bardzo dużo innych
księży, którzy przyjechali na jakiś zjazd tego dnia.
Wracając do tego księdza protestanckiego, w kościołku w naszym miasteczku, on nie
rozumiał, że ja mam jakieś zastrzeżenie, że msza bez komunii św. nie jest mszą św. Widać
było, że mamy całkiem inne spojrzenie na te sprawy. Na koniec powiedziałam mu, że na
mszy św. miałam pragnienie podobnie jak Jezus na krzyżu - mówił „o pragnieniu” i wyszłam
z kościoła bez podania mu ręki, tak jak to mają protestanci w zwyczaju po zakończeniu, na
pożegnanie, podawać rękę i życzyć sobie dobrej niedzieli.
Idąc wolno do domu i wchodząc na terytorium mojego raju słyszałam z góry jakby z nieba
dwa głosy męskie, które mówią do mnie „Jesteś bogiem”.
Znów szok po raz trzeci. Jak to - ja jestem bogiem, jak to, to bóg jest taki jak moja osoba,
nie tak sobie go wyobrażałam, nie tak mnie uczono za młodu. Czułam jakby moje oczy były
jednym z oczu boga wyższego, który przeze mnie widzi i przez moje serce odczuwa. Tak
jakby moje odczucia były przekazywane wyżej do góry, byłam jakby małym/odbiciem boga
chodzącego po ziemi.
Kiedyś przy jakiejś dyskusji z moim mężem, który powiedział, że jest coś między niebem
a ziemią, ale boga nie ma, że to ludzie go sobie wymyślają i boga nikt nie widział; ja mu
wtedy spojrzałam bezpośrednio w oczy i powiedziałam, że kiedyś spotka boga w oko w oko
i wtedy uwierzy. Pamiętam było to w pralni, w piwnicy i miałam świadomość tak jakby on
już patrzył w oczy boga a nie był tego świadomym.
Uśmiechnęłam się po tym i postanowiłam trzymać język za zębami, aby mnie mąż nie oddał
w ręce psychiatry albo zaczął bać się mnie, jako wariatki.
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Oczywiście nie nazwałam się bogiem, bo nim jest Najwyższy Bóg, który ma moc ponad
mną.
Wybrałam być „Zerem”.
www jam0 net

Moje poglądy są podobne do Steven Joseph Christopher
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1. Śmierć taty
02 08 2008

Mowa na pogrzebie Taty:
Kochany Tatusiu
Niech Cię Bóg przyjmie do swego królestwa.
Przede wszystkim dziękuję Ci za wszystko dobro, które czyniłeś.
Tak oczekiwałeś, aby Cię doceniać i szanować.
Widzisz więc, jak dużo ludzi zgromadziło się tutaj w Ostrówku i w Częstochowie, aby być
z Tobą na ostatniej drodze twego ziemskiego życia.
Widzisz, masz potomstwo, przekazałeś życie.
Żegnamy się z Tobą.
Masz syna z rodziną, córkę z rodziną, masz dwoje wnuczków i dwie wnuczki, masz też
jednego prawnuczka i dwie prawnuczki.
Tak więc nadal będziesz żył w nas i poprzez nas.
Dzisiaj jest punkt ZERO dla naszej rodziny.
Od dzisiaj mam nadzieję, że za Bożą i Twoją pomocą nastąpi przebaczenie, pojednanie
i solidarność w rodzinie.
Tak pragnąłeś, aby w Polsce było lepiej. Należy to zrobić od poprawy i jedności w rodzinie.
Niech twój rodowy „GEBUS” będzie początkiem i przykładem dla innych.
A jeśli ktoś, ma coś na sercu i jakiś żal do Ciebie, to niech powie teraz albo zamilknie na
zawsze.
Idź w spokoju do Pana, wszystko jest przebaczone i zapomniane.
A teraz niech cała rodzina zwróci oczy na Matkę naszej rodziny.
Tak jak któryś z psychologów amerykańskich powiedział: „Jeśli Matka jest nieszczęśliwa to
i cała rodzina też.”
Pogrzeb Taty odbył się w sierpniu i było bardzo ciepło i słonecznie.
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2. Śmierć mamy
16 02 2013

Mowa na pogrzebie Mamy:
Mamusiu!
Dziękuję Ci za szkołę życia.
Mam nadzieję, że się tam wszyscy spotkamy.
Pogrzeb Mamy odbył się w lutym i było bardzo zimno, wietrznie i padał śnieżek
(zawierucha).
Pomimo zawieruchy i śliskich dróg cała rodzina od strony mamy przybyła w komplecie.
Na pogrzeb mamy przylecieli także mój mąż i syn. Nie byli oni na pogrzebie taty z powodu
pobytu na wczasach/wycieczce za granicą.
Na pogrzebie mamy ubrana byłam w skórzaną kurtkę z kapturem i mimo ciepłego sweterka
przenikał mnie chłód tak, że cała trzęsłam się z zimna. Po nijakim przemówieniu księdza nie
byłam w stanie zebrać myśli.
Tak więc przeciwieństwa z pogrzebów mamy i taty, jak szalki na wadze, zimno - ciepło
pochmurnie -słonecznie, wietrzyście - cicho.
Ta sama tradycja uroczystego obiadu, w tym samym miejscu, na przyjęcie po pogrzebowe
i ta sama firma pogrzebowa. Jedynie nie ten sam ksiądz prowadzący.
Nic nie uzgodniłam z księdzem co do przebiegu pogrzebu (inaczej było przed pogrzebem
taty), ponieważ nowy ksiądz na parafii zażądał tak dużej kwoty pieniężnej, że omal miałam
ochotę powiedzieć mu, że nie skorzystam z jego usług. Ale zmusiłam się do powściągliwości
tylko z powodu rodziny mamy. Muszę tu nadmienić o tym, że zażądałam rachunku - wypisał
czynności, które nie mały miejsca, m.in. kopanie dołu, jak już od 5 lat był wystawiony
grobowiec i tylko trzeba było odsunąć płytę. Podobnie grabarz zażądał tak wysokiej ceny za
odsunięcie płyty, więc mu podziękowałam i zamówiłam usługę w firmie, w której
wykonywano pomnik.
Jak to potrafią wyłudzać pieniądze od osób zamieszkujących za granicą, a przecież ja jako
rencistka mam bardzo niską emeryturę i żyję z pomocy męża.
Tak to jest w Polsce, państwo zmniejsza zasiłek pogrzebowy, kościół podwyższa ceny na
swoje usługi, a zakłady pogrzebowe mają swoje eldorado pracy na „czarno”.
W nocy z 16 na 17 czerwca 2013 pierwszy raz śniła mi się moja Mama, która zmarła 4
miesiące temu. Tato śnił mi się często, kiedyś uzupełnię opowieści o tych snach.
Byłam z moją mamą w pociągu, kiedy uświadomiłam sobie, że zapomniałam swojego biletu,
jakbym miała bilet miesięczny. Wysiadłyśmy i ja powiedziałam, aby mama poczekała, a ja
skoczę sama szybciej i przyniosę ten bilet. Widziałam, jak mama ma w siatce 3 róże – 2
białe i jedną czerwoną. Uświadomiłam sobie jak do trumny włożyłam swoją ulubioną różę
koloru magenta, ale ona była tylko sztuczną: będzie dłużej pomyślałam sobie. Później
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widziałam jak na grób rodzinny włożyłam wieniec, który kiedyś zrobiłam z żywych 12
białych róż i jednej tej 13-stej w kolorze magenta, w tym samym kolorze, jaką włożyłam do
trumny mamy.
Z tego co pamiętam ze snu, miałyśmy podróżować dalej statkiem.
Później śniło mi się, że byłyśmy w jakiejś instytucji, gdzie znów nam nie podano obiadu,
z jakiś powodów nie dopatrzono tego. Może to są strzępki świadomości tego, że w domu
opieki u sióstr „Miłosierdzia” zostawiono moją mamę ma śmierć głodową, po tym jak
powiedziałam, że przyjeżdżam w następnym tygodniu i zabieram mamę.
Następnie zginął mi mój czarny plecak, który ja i mój tato lubiliśmy nosić. Nie lubiliśmy
mieć czegoś w rękach. Ręce nasze miały być zawsze wolne. (A to stało się w 2014. Został
skradziony mi czarny plecak z dokumentami/metrykami, specjalnymi książkami i z wieloma
USB z danymi z moich komputerów).
Podejrzewałam, że jacyś ludzie, których spotkałam, mogli przez pomyłkę wrzucić ten plecak
do swojego bagażnika. Śpieszyłam się, aby zapisać ich numer rejestracyjny i zdziwiło mnie
to, że był on po arabsku, chociaż ci ludzie nie wyglądali na arabów.
Wiele szmat i koców utrudniało mi odsłonięcie tego numeru, zrezygnowałam z zapisania
go, bo w końcu i tak nie potrafiłam tych liter napisać. Ale przez przypadek znalazłam u nich,
tak jakby moją teczkę od tego starego dużego komputera i to zabrałam.
Powróciłam do mamy, bo pomyślałam, że chyba zmarzła tym czekaniem na mnie.
I teraz, tak jakbym śniłam, ale już świadomie, że to przecież było 16-tego (chociaż nie ten
miesiąc) kiedy moja mama zmarła.
Nie pomyślałam sobie o niej w ten dzień, łatwy do zapamiętania, bo też 16-tego urodził się
mój brat.
Widocznie czekałam na pamięć o Niej. To przecież dzięki niej nauczyłam się modlić. To
ona mnie uczyła „Aniele Boże Stróżu Mój” i wiele innych modlitw. To też Ona nauczyła
również mojego tatę „Ojcze Nasz”, bo nie umiał jeszcze, jak szli do ślubu, a to było
warunkiem koniecznym.
Do bierzmowania przystępowałam razem z bratem, no i moim tatą. Nie wziął on tego
sakramentu wcześniej z wielu powodów m.in. II wojny światowej.
Uświadomiłam sobie, że dzięki Mamie skończyłam szkołę.
To dzięki Jej zapobiegliwości.
Uzdolnienia uzyskałam od obu rodziców, ale do tych rzeczy przykładała mama więcej
znaczenia i troski. Tato pomagał mi w czasie budowy domu, w tych praktycznych sprawach,
ale to mama myślała o naszych sprawach, abyśmy wyszli na ludzi.
Tato dawał mi przykład długich i gorliwych modlitw rano i wieczorem, ale to mama uczyła
mnie ich.
Tak więc jakbym miała trochę wyrzuty sumienia, że mi nie przyszło na myśl, że to jest 16go a była to niedziela i nie pomodliłam się specjalnie za Nią.
Ale mam nadzieję, że będę pamiętać w pełne rocznice, szczególnie, że mój brat urodził się
16 marca, a mama zmarła 16 lutego.
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W naszej rodzinie, to jest w mojej i mojego męża, jest wiele zbieżności w datach:
1.
2.
3.
4.
5.

Mój tata i teść urodzili się 30 września i w ten sam dzień 24 czerwca mieli imieniny
Mój tata zmarł 2 sierpnia tj. w dniu urodzin szwagra mojego męża
Moja mama i tato są ze znaku Wagi/Panny (w trzynastoznakowym zodiaku)
Ja, mój mąż i teściowa ze znaku Raka/Bliźniak
Mój brat i jego syn są Ryby 16...19 marzec, po rybach jest WODNIK? a może
przyjdzie Era Ducha

U mnie wszystko zaczęło się od miłości do rodziców i do syna.
Dzieliłam moje ciało między rodzicami na równe połowy, jako że zawsze byli zazdrośni
o moje uczucia.
Tato dostawał lewą część, ponieważ miałam na lewej nodze ranę, którą w dzieciństwie zrobił
mi brat kosą, miałam około 5 lat. Rana na lewej nodze to znak poziomej kreski „-”
a zdrobniale Kryś-ka. (Kuś-ka tak to brat wypowiadał, jak był mały).
Mama zawsze dostawała to co lepsze, czyli to co nie uszkodzone. Tato nie obraził się, że
dostał tą część uszkodzoną, ale tylko z uśmiechem skomentował, że dostał to z sercem.
Tak więc wolno mu było całować tylko swoją stronę. Oczywiście tak to było jak byłam
jeszcze mała.
Ale ta świadomość, łączenia i dawania rodzicom po równo, trwała do końca ich życia
ziemskiego i teraz po ich śmierci też podtrzymuję tę tradycję. Jednakowo do nich się
zwracam i częściej zaczynam mówić: "rodzice", aby nie wyróżniać jednego z nich.
Dziękuję Bogu Najwyższemu, że mi pozwolił, aby ciała moich ziemskich rodziców zostały
pochowane w jednym rodzinnym grobowcu.
Tak jak za życia mama przeciwstawiała się temu, ale pod koniec zgodziła się na takie
rozwiązanie, nawet odwiedzając grób swego męża mówiła o tym, że tutaj będzie pochowana.
O pomniku co sobie za życia wybudowała razem ze swoim starszym bratem, nawet nie
wspominała i omijała go, tak jakby nie istniał w jej pomięci.
Tak się złożyło, że po pogrzebie mamy, przewiozłam jej pomnik i zamontowałam mojemu
dziadkowi od strony taty. U dziadka był taki pomnik, a mówiąc szczerze taka rama
betonowa. Później tata zrobił taki ładny duży wazon, wylał go z betonu i udekorował
kolorowymi szkiełkami i czarnym lastryko.
Tato często odwiedzał grób swojego taty. Wyglądu swojego ojca nie zapamiętał dobrze, bo
zmarł mu, jak mój tato miał tylko 4 latka.
Jednak tęsknota za tatą była cały czas u niego. Babcia wyszła drugi raz za mąż, ale ten drugi
tata opuścił babcię. Zrobił jej dwie córki, ale potem zszedł na manowce, chociaż pochodził
z wykształconej rodziny prawników. Później do rodziny taty wprowadził się wujek, brat
matki, który był kawalerem i to on pomagał siostrze zajmować się dziećmi i gospodarstwem.
Tato wspominał często o nim i to z samych dobrych stron.
Ja, jako dziecko, byłam też czasami zabierana na cmentarz w Białej.
Tylko mój tata i mój jeden z kuzynów co się opiekował tym grobem, plewili chwasty, sadzili
kwiatki. Ale zaraz po roku, jak mój tata zmarł, ktoś usuną wszystko z tego grobu. Poszłam
poskarżyć się do proboszcza, ale dostałam tylko odpowiedź, że tu trzeba opłacić 500 złotych.
A jak próbowałam księdzu opowiedzieć o tym, jak mój tato opowiadał mi, że jego matka
musiała sprzedać krowę, aby pochować swojego męża, pozbawiając siedmiorgu dzieci
mleka, to ksiądz przerwał mi i to w takim ostrym tonie: „Bierze pani czy nie?”.
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Tak więc nie miałam co więcej żalić się do niego, wyciągnęłam pieniądze i zapłaciłam.
Przecież wiedział, że jestem rencistką, że jestem starą kobietą.
Myślę, że gdyby tato żył to by mu tak łatwo nie przepuścił, tego zbezczeszczania jego taty
grobu.
Z tym miejscem wiązała się historia, którą tato przeżył kiedyś.
Pewnego razu klęcząc przed grobem swojego taty i modląc się za niego, miał ochotę zebrać
kilka nasionek kwiatów z grobu obok. I tak, kiedy wyciągnął rękę, aby urwać ususzoną
gałązkę z nasionami usłyszał taki szum, takie jakby oburzenie zmarłych na cmentarzu i to
dało mu do myślenia, że nie wolno brać nawet ziarenka z innego grobu.
Tak więc ja znając to, nigdy nie ruszyłam coś z innego grobu.
Dlatego też nie mogłam pogodzić się z tym, że zabrano wszystko z grobu mojego dziadka.
Ale tak teraz myślę sobie, że nie ma rzecz złych, które nie mogą obrócić się w dobro.
To, że dziadek został bez pomnika spowodowało, że zaczęłam myśleć by mu coś postawić
i zabezpieczyć pamięć o nim. Nigdy w życiu nie przewidziałaby tego, że ten pomnik, który
moja mama w tajemnicy przede mną, tatą i resztą rodziny, wybudowała sobie razem ze
swoim starszym bratem, teraz będzie postawiony na grobie dziadka. Oczywiście są nowe
napisy no i herb, który zrobiłam rodowi mojego taty.
17 maja 2013 stanął pomnik na cmentarzu w Białej dla dziadka Stanisława 1891-1924
i pradziadka Franciszka z napisem po łacinie: non omnis moriar „nie wszystek umrę”, tak
jak na pomniku papieża JP2.
Jestem bardzo ucieszona z tego dzieła, że pragnę go tutaj zamieścić.

pomnik w Białej

O tej wiosce, gdzie jest pochowany mój dziadek, napiszę więcej kiedyś w przyszłości, bo to
jest ciekawa historia o właścicielu tych posiadłości, który sam siebie uważał za boga.
Nawet słyszałam niedawno, w czasie Apelu Jasnogórskiego, podziękowanie temu
właścicielowi za darowizny ziemi jakie złożył Klasztorowi Jasnogórskiemu.
Nie wiem w jaki sposób moja rodzina weszła w posiadanie ziem w Lgocie, które kiedyś były
własnością Klasztoru Jasnogórskiego – trzeba wznowić badania i wydawnictwo „Korzenie”.
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Na pomniku „GĘBUŚ” jest symbol, który wychodzi z godła z dwóch połówek: Orła i Kłosa
zboża, trzy współśrodkowe równoramienne trójkąty, z zaznaczeniem trzech królestw: Ojca,
Matki i Ducha.
Kiedyś czytałam, że symbol trzech współśrodkowych okręgów, które Melchizedek przyjął
za insygnia swego obdarzenia (odpędzania sił Ciemności i podkreślania prawa swego do
panowania), większość ludzi uznawała za oznaczenie trzech królestw: ludzi, aniołów i boga.
(Księga Urantii)

3. Na emeryturze
Początkowe plany w pisaniu mojej kroniki życia miały zakończyć się na tym ostatnim
epizodzie. Myślałam, że już nie pojawi się więcej niż to, co mi przekazano z nieba, że jestem
przebóstwiona. To przekraczało całe moje dotychczasowe doświadczenia i nic nie będzie
więcej szokującego. Ale pomyliłam się. Dlatego pisze dalej, bo to książka nie zamknięta,
dopóki żyje moje ciało i Duch Boży we mnie.
X.
Po zrobieniu prowizorycznej strony internetowej www jam0 net, która mówiła
o mistycznym ślubie Chrystusa Jezusa i Marii Magdaleny - 20 grudnia 2012 roku.
XX
28/29 lipca 2012 w nocy miałam seksualny kontakt z „Jezus ufam Tobie”, tego z TV (obrazu
namalowanego przez Adolfa Hyłę), który uśmiechał się do mnie i tylko jasne białe światło
wychodziło mu z piersi.
Później sen/mara jak idę do ołtarza na Jasnej Górze w białej sukni.
2 sierpnia 2012 miałam być na mszy św. za duszę mojego taty, zmarłego 4 lata temu, niestety
musiałam się modlić zamknięta w szpitalu psychiatrycznym. Chciano mnie tam chyba zabić,
bo wstrzykiwano mi nie rozcieńczone lekarstwo, które paraliżowało moje ciało i to tylko
z powodu, że odmawiałam rozmów z nimi. Najgorsze było to, że do takiej sytuacji
dopuszczał zatrudniony tam Polak.
Posiadam dowód z posiedzenia komisji, nagranie komórką.
XXX
Noc między 22 a 23 kwietnia 2013.
Śnił mi się tato, już po długiej przerwie. W śnie był takim bezdomnym komikiem, który chce
rozbawiać, cieszyć ludzi. Robił takie sztuczki dla ludzi, opowiadał humory. Ale ktoś mi
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powiedział, że posikał się. Podeszłam do niego i mówię, że go zabiorę, żeby zamieszkał
u mnie, że jest nam potrzebny, bo rośliny potrzebują go i ogródek czeka na niego.
15 maja 2013 w śnie widziałam tatę. Wyglądało to tak jakby uciekł albo uwolnił się
z jakiegoś pobytu. Był ubrany tak jak chodził na co dzień. Temu snu towarzyszyła moja
radość, że tato jest wolny, a ja się dobrze wyspałam.
18 maja 2013 odwiedzenie kościoła Polskokatolickiego w Częstochowie. Był ich biskup
i udzielał młodzieży sakramentu bierzmowania. Na koniec było robione wspólne zdjęcie
wszystkich w kościele, ale ja i dwie inne starsze panie nie wzięły udziału podczas
fotografowania.
Zostawiłam tam papier z uwagami do trzech zdjęć zrobionych w kościele św. Maksymiliana
w Częstochowie (pozbądźcie się złota Ludzie Boga, bałwochwalstwo).
Drugie podobne pismo zaniosłam do Katedry św. Rodziny, włożyłam je w kaplicy „Jezu
ufam Tobie”.
Była to wigilia Zesłania Ducha Św. Było wiele autobusów spoza Częstochowy, był biskup
Depo i sprzedawano książki z www.mamre.pl/strona/

4. Zesłanie Ducha Św.
9 maja 2013

Byłam na Jasnej Górze i przyjęłam komunię św. w postaci chleba i wina ofiarując się
Duchowi, który powiedział mi, że jestem Jego córką.
Był ksiądz w wieku ok 55 lat, trochę ze wschodnim akcentem. Słowo Boże czytał młody
czarnoskóry paulin.
Wcześniej pojechałam na Żabiniec koło Częstochowy na mszę św. na godzinę 12.30.
Myślałam, że tutaj ofiaruję swoje serce św. Marii Magdalenie. Chyba było to nie konieczne,
bo ksiądz nie zgodził się udzielić mi komunii św. pod dwoma postaciami. Powiedział, że
w opłatku jest wszystko.
Kazanie miał trochę zabawne, takie trochę cwaniackie. Narzekał, że na wczasy wyjeżdża do
Ustki i tam w niedzielę musi odprawiać cztery msze, bo musi pomóc proboszczowi, który
odprawił swoich wikariuszy a teraz sam musi odprawiać siedem mszy.
Tego księdza z Białej poznałam kiedyś, kiedy chciałam zezwolenie na renowację pomnika.
Byłam tam w południe i otworzył mi zaspany, chyba miał poobiednią drzemkę. Oczywiście
nie załatwił mi sprawy i musiałam czekać aż do 18-tej, kiedy będzie kancelaria otwarta.
Poszłam na cmentarz, usypałam inaczej grób, a potem wychodząc po mszy św. z kościoła
widziałam jak ten ksiądz spacerował sobie. Dlaczego nie był na mszy?
Tak sobie myślę teraz, po co mu jechać na jakieś wczasy do Ustki, jak on tu w Białej koło
Częstochowy ma wczasy na co dzień

80
CZĘŚĆ DRUGA

5. Rocznica urodzin mojej Mamy Ziemskiej
08. 10. 2013

Dzisiaj są urodziny mojej Mamy Ziemskiej. W tamtym roku byłam na Jej 84 urodzinach
– próbowałam uczcić je razem z Nią jak najlepiej, chyba miałam tą świadomość, że to nigdy
nie wiadomo, czy to nie czasem ostatnie Jej urodziny wyprawiane na ziemi.
Kiedyś, jak Bóg Najwyższy pozwoli to opiszę to wydarzenie szerzej. Dzisiaj pragnę
poświęcić pamięć Jej i tym wspomnieniom, słowami które usłyszałam od Niej.
I tu przyszło mi na myśl, aby umieścić jej wypowiedź, którą nagrałam kiedyś na taśmę
magnetofonową.
Nagranie z mamą, kiedy była u nas w Danii ostatni raz tj. czerwiec 2007.
Spisane przez mnie z taśmy dnia 2 sierpnia 2011.
Mama: Anna G. urodzona 8.10.1928.
Mama: Moje objawienie:
Przyszła do mnie babcia
Tu mój wstęp: (M. M. z domu Z. ur. 1873 zm. 1946, pochowana na cmentarzu w Ostrówku,
prawa ręka niewładna, skóra mięśni ściągnięta – wypadek przy młocarce. Wdowa, przed
śmiercią żyła bez ślubu z jakimś dziadkiem z wąsami, za które mama łapała jak była mała.
I on jest pochowany pod płotem, na tym małym cmentarzu na Ostrówku. Jak M. zmarła, to
E. tato mamy powiedział do swojej żony „teraz Antosiu to sobie pożyjemy”! Ale umarło mu
się w rok później dnia 4 sierpnia 1947 roku, a mój brat urodził się 16 marca 1947 roku
w Marzęcinie. Rodzina P. mieszkała na Gwizdałkach.)
Mama: - po śmierci, płakała, że ona mnie wychowała, a ja u niej nie byłam na pogrzebie.
Tak jakby mały szloch… Nie mogę mówić.
Ja: No, a jak wyglądała?
Mama: Wyglądała, to był taki cień, jak Matka Boska okryta w tym niebieskim tym,
to babcia była w takim welonie, takim tak jakby miała na siebie nałożony, taki,
no, welon. I to była taka...
Ja: To był welon czy sukienka?
Mama: Nie, Nie, to była, taka postać człowieka, który okryty takim, jakby mgłą tak takim
promieniem jak Matka Boska jest okryta tym swoim płaszczem.
Wyraźnie twarzy nie było widać, tylko figura, okryta tak.
Ja: A skąd wiedziałaś, że to jest twoja babcia?
Mama: Mówiła do mnie!
Przyszła i mówi tak: „Nie przyszłaś na mój pogrzeb, kiedy ja cię wychowałam od
małego dziecka”. Ja płakałam i mówię babciu, wybacz, ale ja byłam w ciąży i drugie,
było, daleko żeśmy mieszkali od miasta i dostałam telegram dopiero na trzeci dzień,
już po pogrzebie.
No i babcia tak mówi: „No to dobrze, dobrze, to zostań z Bogiem” i poszła.
Ja: A kiedy to było, w nocy? W czasie snu?
Mama: W nocy.
Ja: No, ale jak w czasie snu? Czy tak nad przebudzeniem? Kiedy to było?
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Mama: Nie, w czasie snu, w czasie snu byłam przebudzona i spojrzałam w drzwi, a ona
w drzwiach stała i tak jak Matka Boska Różańcowa, ma tak ręce na dół i okryta takim,
wiesz...no.
I twarz widziałam, ale nie wyraźną taką tego. Była twarz, ale nie wyraźna tak,
ale głos był babci, wszystko, no.
Obecne dalsze pytania:
Mamusiu kiedyś dawniej opowiadałaś, że babcia przyszła do ciebie i granatowej sukience
w białe groszki, tak jak była pochowana i dziwiłaś się, że skąd wiedziałaś, że tak była
pochowana.
I tu mnie dziwi jedno.
Kiedy wypytywałam się o rodzinę to wyczuwałam, że coś w rodzinie jest tajone.
Takie było moje przeczucie.
Tak jakby się czegoś obawiali.
Teraz po śmierci Rodziców Ziemskich i moim rozwoju duchowym wszystko nabiera
większego duchowego wymiaru.
Na początku mojej ścieżki objawień było mi przekazane, że nie mogę przekraczać trzy.
Tak więc kiedy coś rozważałam to wybierałam tylko trzy.
I tak wybrałam tylko trzy Ewangelie jako wiarygodne: JANa, ŁUKasza i MATeusza.
Nawet coś mi mówiła symbolika 3 pierwszych liter w ich nazwach.
Wyłączyłam MARka – po pierwsze zawierała ona zbyt dużo informacji, które nie były
wiarygodne/wyolbrzymione w moim odczuciu. A podanie Eloi –imienia Boga Ojca Jezusa
było demoniczne i używane przez Różokrzyżowców. Ponadto prawdopodobnie ukryto
oryginalną Ewangelię.
A w końcu kto miał marki, później zmienił na EU-RO?
Szczegółowe wywody biblijne mam gdzieś zapisane, to może kiedyś wymienię.
A wracając do Rodziców – to stoi w 10 przykazaniach w punkcie 4? „Czcij ojca i matkę
swoją”.
I tu bałam się wyrażać IM czci za wcześnie, bo to był punkt 4 w 10 przykazaniach.
Miałam problem jak zaczęłam szukać tych 10 przykazań i natrafiłam na różne wersje
i polemiki, a szczególnie dotyczących zakazu robienia sobie figurek i obrazów Boga.
A przecież moje całe dotychczasowe życie opierało się na modlitwach przed takimi
symbolami.
Samo to, moje słyszenie głosu na Jasnej Górze, kiedy klęczałam przed ikoną Czarnej
Madonny, a później wstrząsające przeżycia z obrazem demona „Jezu ufam Tobie”.
Ale te opowieści nie są dla dzieci czy ludzi, którzy nie zakosztowali prądu bożego jakim jest
orgazm, dlatego to pomijam – będzie to opowieść dla wtajemniczonych.
Teraz po śmierci moich Ziemskich Rodziców wszystko wydaje mi się powiązane.
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A po tym przeżyciu, kiedy odczuwałam bóle porodowe mojej Mamy, to tak jakbym rodziła
siebie samą po raz drugi. Może szczegóły szerzej opiszę w dalszej części kroniki.
I tak powstała modlitwa, którą odmawiałam:
Duchowi Ojcze i Matko,
Mamo i Tato Ziemscy,
Którzy jesteście w Niebie,
Jak i na ziemi.
Święć się Imię Wasze,
Bądź Królestwo Wasze,
Jako w Niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego wiekuistego oraz ziemskiego
Dajcie mi zawsze.
I nie wódźcie mnie na pokuszenie
Ale obudźcie mnie do żywota wiecznego.
Niech TAK będzie (dlaczego napisałam TAK dużymi literami, a to dlatego że jest to zarazem
dziękczynienie, TAK po duńsku oznacza dziękuję).
Godz. 14.08 otworzyłam jeszcze raz komputer, aby zrobić sprostowanie!
Dzisiaj modlę się inaczej i ciągle udoskonalam!
Po napisaniu tego tekstu przypomniał mi się sen z dzisiejszej nocy.
Tak jakbym była?
Przepiszę dosłownie to co zapisałam zaraz po obudzeniu się.
Dziwny sen, poparzyłam sobie jakimiś chemikaliami palce u obu rąk. Zaczęła schodzić mi
skóra.
Tak jakbym była w jakimś laboratorium, ale była tam też pierzyna. Chciałam poszukać
pielęgniarkę, aby mnie opatrzyła. Miałam takie trudności z odnalezieniem jej. Tak jakby
ludzie chcieli mi pomóc, ale najpierw chcieli, aby wypadek był zarejestrowany. W końcu
obudziłam się i ucieszyłam się, że to był sen.
I to sobie pomyślałam, że to jakieś ostrzeżenie.
I tu podałam dwa ewentualnie przewidywania – ale to będzie ujawnione tym
wtajemniczonym.
A teraz powstało to trzecie – to ta modlitwa, którą napisałam.
Widocznie nie wolno mi jej używać. Na wszelki wypadek muszę powrócić do tej
wcześniejszej.
Ojcze i Matko którzy jesteście w Niebie,
Święć się imię Wasze,
...
I tak dalej jak jest w Ojcze Nasz, ale z dodaniem Matki.
....
Bo Wasze jest Królestwo, Moc i Chwała na wieki!
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I teraz szukając potwierdzenia końcówki modlitwy natrafiłam na słowa, które mnie
zainspirowały.
Otwórz, Boże, usta moje na błogosławienie Imienia Twojego;
Oczyść także serce moje od wszystkich próżnych, przewrotnych i nieproduktywnych myśli.
I na tym kończę pisanie – muszę wyciszyć się.
Obecnie mam moją prywatną modlitwę, której nie chce jeszcze ujawnić.

6. Wizje Waldka
Spisałam przeżycia mistyczne mojego kuzyna Waldka, ale znów mi gdzieś zaginęły.
Został on zabrany do bramy niebios. Według mnie to był Księżyc, który jest stacją do nieba.
Widocznie on sam musi to opowiedzieć i narysować. Nie mogę brać odpowiedzialności za
niego i interpretować jego wizji na mój sposób.
Być może, że jak odnajdę te zapiski (jedno podyktowane w jasnogórskiej części kaplicznej)
to umieszczę tutaj bez moich komentarzy.
Ale teraz przytaczam artykuł, który napisałam z Waldka inspiracji, kiedy to mi powiedział
przez telefon, że widział duchy: Jezusa, Jana Chrzciciela i Łazarza, na placu przed Szczytem
na Jasnej Górze. Domyślam się w którym to miejscu było.
„Byli mulatami” – powiedział ze zdziwieniem.
Jezus był mulatem.
Wielu ludzi twierdzi żarliwie, że Jezus Chrystus był rasy białej.
To prawda, z duchowego punktu widzenia to jest bez znaczenia jakiego koloru jest światło.
W tym samym czasie, to jest dwa tysiące temu, było wystarczająco istotne, aby Jezus
narodził się w tej samej linii co Abraham.
Co by się stało, gdyby Jezus przyszedł znowu i Jego karnacja byłaby ciemniejsza?
Z relacji niedawno przeczytanej książki Charlotte Rørth: „Jeg mødte Jezus” tj. „Spotkałam
Jezusa” duńskiej dziennikarki, której ukazał się Jezus i powiedział jej tylko jedno zdanie:
„Polegam na tobie” lepiej napiszę to po duńsku „Jeg stoler på dig”, przytaczam jej
spostrzeżenie co do wyglądu Jezusa, że był opalony, po duńsku: „det rødlige hår er en
harmonisk forlængelse af hudens solbrændthed”. Czyżby wyrażenie „być opalonym”,
wskazywałoby na ciemniejszą karnację Jezusa, a może nawet, że „był mulatem”?
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Musimy spojrzeć na Apokalipsę św. Jana 1:15-19
15 Stopy Jego podobne do drogocennego metalu, jak gdyby w piecu rozżarzonego, a głos
Jego jak głos wielu wód.
16 W prawej swej ręce miał siedem gwiazd i z Jego ust wychodził miecz obosieczny, ostry.
A Jego wygląd - jak Słońce, kiedy jaśnieje w swej mocy.
17 Kiedym Go ujrzał, do stóp Jego upadłem jak martwy, a On położył na mnie prawą rękę,
mówiąc: «Przestań się lękać! Jam jest Pierwszy i Ostatni i żyjący.
18 Byłem umarły, a oto jestem żyjący na wieki wieków i mam klucze śmierci i Otchłani.
19 Napisz więc to, co widziałeś, i to, co jest, i to, co potem musi się stać.
I to się stało 20 grudnia 2012 roku.
Czy kto z was był zaproszony na ucztę weselną Oblubieńca, z jakiego Kościoła?
Starożytny Kościół doskonale znał opis wielkiego posągu z Księgi Daniela. Był to olbrzym
o stopach i palcach częściowo z gliny, częściowo z żelaza.
Królestwo, które ów posąg oznaczał, miało mieć na razie coś z trwałości żelaza, ale
w ostateczności będzie kruche jak wysuszona glina.
A w rozważanym fragmencie Apokalipsy Bóg przedstawia się jako Ten, który oczy ma jak
płomień ognia, a nogi podobne do drogocennego metalu.
Cóż to oznacza? Kim jest Bóg?
To Chrystus Jezus jest bogiem naszym Słońcem!
To Maria Magdalena jest bogiem naszym Księżycem!
Pozwólcie, że wspomnę o wartości złotej obrączki, którą niejeden z was nosi na palcu.
Jaka jest jej wartość? Czy można ją mierzyć tylko w gramach? Czyż nie raczej w trudach
i doświadczeniach wspólnego życia, którego podstawową opoką, fundamentem, "stopami
z drogocennego metalu" jest Jezus Chrystus, Syn Boży?
Pamiętajmy, Józef z Marią uciekali przed gniewem Heroda, aby uratować życie Jezusa,
ukrywali się w Egipcie (Afryka). Poszli tam, aby wmieszać się między ludźmi tego
kontynentu.
Czy byli ludźmi białymi? Herodot (ojciec greckiej historii) dał świadectwo zeznając, że
Egipcjanie to ciemnoskórzy. Tak więc w najlepszym przypadku Jezus musiał być mulatem,
aby nie odróżniać się znacząco od innych Egipcjan.
Jezus był mulatem, wyglądał jak dzisiejsi Palestyńczycy?
Jakie miał oczy - nie wiadomo.
Według Charlote Rørth: „Jeg mødte Jezus/Spotkałam Jezusa”: „ser jeg ind i øjne, der er
grønne og grå med en snert af blå”, czyli mieszanka kolorów: zielono, szaro, niebieskie.
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Choć bardzo możliwe, że zielono-szaro-niebieskie, bo i takie zdarzały się wśród ludów
zamieszkujących obecny Izrael i Palestynę.

http://i.wp.pl/a/f/jpeg/28974/jesus425.jpeg

Model/wizerunek twarzy Jezusa zrobiony komputerowo na podstawie Całunu Turyńskiego
znacząco różni się od tego, który utrwalony został przez tradycję, a szczególnie znacząco
różni się od podobizny Chrystusa znanego z obrazów cyklu "Jezu ufam Tobie”.

On wyrósł przed nami jak młode drzewo i jakby korzeń z wyschniętej ziemi.
Nie miał On wdzięku ani też blasku, aby na Niego popatrzeć, ani wyglądu, by się nam
podobał.
Tak jak cesarz Konstantyn, urodzenie Chrystusa Jezusa wybrał na 25 grudnia, czyli jak
urodzenie Słońca Niezwyciężonego, czyli przesilenie zimowe, tak i ja nie wchodzę
w sprawy cielesnego urodzenia Jezusa, ale Jego niebiańskie odrodzenie.
Podobnie nie interesują mnie sprawy czy Jezus Chrystus był ziemskim mężem Marii
Magdaleny, ale dla mnie ważniejszy jest ich mistyczny ślub 20 grudnia 2012, kiedy to
wszystkie planety ustawiły się na jednej linii wskazującej na centrum galaktyki Drogi
Mlecznej.
A co możemy powiedzieć o cesarzu Etiopii Haile Selassie I (królewskim majestacie rasa
Tafari Makkonena), który nosił tytuły: Zwycięski Lew Plemienia Judy, Wybraniec Boży,
Pan Panów, Król Królów i którego uważano za inkarnację Jezusa Chrystusa lub tylko
namiestnika boskiego majestatu na Ziemi.
Ruch Rastafari (nazwa ruchu pochodzi od imienia chrzestnego cesarza Ras Tafari), używa
określeń „Jah” jako terminu dla Pana, Boga Izraela. Zapoczątkowany został w ramach walki
o równouprawnienie rasowe oraz koncepcji powrotu do Czarnej Afryki. Wyrasta też
z interpretacji biblijnego proroctwa i aspiracji społecznokulturalnych osób czarnoskórych.
Istnieje Stowarzyszenie Etiopsko-Polskie Selam, to znaczy „Pokój” w języku amharskim.
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7. Opowieść Sylwii
(Mam nagraną na taśmę magnetofonową i spisaną opowieść żony nieślubnego syna mojego
brata.)
Spędzamy święta Bożego Narodzenia w Wiśle w 2005 roku.
Przyjeżdża S. z J. i spędzamy święta: B., H. i ja K. oraz mój tata J., moja mama nie chce/nie
ma siły, aby być z nami w hotelu.
W Wigilię opowiada mi S., że miała sen w nocy, że przyszła do niej „Matka Boska”
i powiedziała jej, że jest wybrana. S. dała poznać, że to ją zaskoczyło i że nie jest godna
takiego wybraństwa.
Powiedziała mi: I Ona była podobna do ciebie.
W drugi dzień świąt wybraliśmy się na wycieczkę do Szczyrku autem J.
Było bardzo ślisko, problemy z podjazdami pod górę i zjazdami w dół.
Przed górą wiodącą do Sanktuarium w Szczyrku J. został w samochodzie na dole, a my
poszliśmy pieszo do Sanktuarium.
Po drodze rozmawiałam z S., opowiadała mi, że kłócili się z J. o jego kontakty z innymi
kobietami. Było mi jej żal.
Powiedziałam jej tylko: Moja mama ma dwa krzyże, a ty będziesz z nim mieć trzy.
Tak więc zastanów się nad dalszym związkiem.
W kościele był ołtarz Sanktuarium Matki Bożej Królowej Polski "Na Górce".
„Matka Boża” była w niebieskim. Uklękłyśmy wraz z tatą i modliliśmy się – w czasie
modlitwy miałam pragnienie, aby S. przyjechała do mnie kiedyś razem z moim tatą.
Przy pięknej dużej szopce betlejemskiej zrobiłam parę zdjęć.
Później odwiedziliśmy źródełko i poczytaliśmy o objawieniu jakie tu było w 25 lipca 1894,
gdzie 12 letniej Juliannie Peździe ukazała się MB na tle pnia drzewa bukowego.
Obraz "Matki Bożej" namalowany w roku 1960 przez Stefana Justa według relacji
z objawień Górka Szczyrk – czytaj o tym więcej na Internecie.
Obraz otrzymał w 2008 roku koronę poświęconą przez papieża Benedykta XVI.
Po tych świętach myślałam, że J. nie spotyka się z S. więcej.
Mówił, że nie ma z nią kontaktu, a tu nagle dowiaduje się, że będzie ich ślub i to w Święta
Wielkanocne 2008. Byłam wtedy razem z synem w Polsce w tym czasie i wszyscy byliśmy
na ślubie (mama, tato, H. i ja).
Pamiętam tego roku, jak tato pokazywał mi małą P. przez komputer i mówił, że będzie do
nich teraz sobie przychodził. Ale niestety zmarł 2 sierpnia 2008 tj. w miesiąc po urodzeniu
się P.
Tak więc nie zbadane są losy ludzkie – S. i J. zostali rodzicami.
Nie poruszałam spraw osobistych z nimi, zwłaszcza że zaczęli walczyć o swoją wolę- próba
sił w małżeństwie. Ale oboje bardzo kochają swoją córkę.
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W 2011 roku postanowiłam spisywać przeżycia mojej rodziny i postanowiłam zrobić
wywiad z S.
Byłam u nich z mężem w październiku 2011 na wynajmowanym przez nich mieszkaniu.
Wyprowadzili się od J. mamy, bo S. nie mogła się zgodzić z teściową.
Poniżej zapisane jest nagranie z taśmy w pokoju P. (3 lata i 3 mies.), która bardzo była
ciekawa co my robimy.
S: Ciociu ja to mało przypominam sobie, bo już dawno, ja już praktycznie o tym
zapomniałam, ale pamiętam, że jak byliśmy w Wiśle, to było przed naszym ślubem z moim
mężem obecnie J. G., to śniła mi się „Matka Boża”, był taki sen dla mnie, wtedy pamiętam,
że się popłakałam, ale z biegiem czasu, to ja już teraz ten sen zapomniałam szczerze mówiąc.
Pamiętam, że przyśniła mi się „Matka Boża” taka żywa i rozmawiałyśmy na tematy, że mi
będzie lepiej w życiu. Znaczy, bo ja pamiętam, że jak ja zobaczyłam „MB” to się bardzo
popłakałam i myślałam, że to pewna byłam, że jak ona przyszła do mnie, że to nie był sen,
tyko, że ona przyszła do mnie. I Ona mi kiedyś powiedziała, że będę miała rodzinę, będę
miała męża, że urodzę córkę – to pamiętam i powiedziała mi żebym wszystkie te
zmartwienia co mam teraz, żebym się nie martwiła, że wszystko będzie dobrze, że się
wszystko ułoży i że ta nasza rodzina, nawet jak nawet czarne chmury nastąpią to wszystko,
zdepcze krzyż i pójdę dalej. Tak pamiętam.
Pamiętam „Matkę Bożą”, taka młoda kobieta, taka około 30 lat, tak ja mam teraz.
Powiedziała, żebym się nie martwiła, że wszystko będzie dobrze. Od tamtego czasu bardzo
w to wierzyłam i zawsze tą swoją rodzinę broniłam. Starałam się, żeby było jak najlepiej,
żeby było wszystko dobrze między nami, no między mną i moim mężem, bo nie zawsze się
to między nami układa, bo on ma taki charakter jaki ma.
Powiem tak, jak byliśmy, jak rozmawiałam, ciocia, z tobą, też mi powiedziałaś żebym była
mądra, żebym robiła wszystko tak, żeby było dobrze, no wyszłam na tym dobrze, bo
jesteśmy małżeństwem, bo mamy córkę. Prawda, no i wszystkie ciocia twoje rady pamiętam
i zawsze będę je pamiętać. Mi się zdaje, że to jest bardzo ważna rzecz.
S: Później pojechaliśmy do takiego kościoła w Szczyrku i tam widziałam ten obraz „Matki
Bożej”, była identyczna, taka jak mi się śniła. I tam była tak samo, w takim dole, nie wiem,
czy to był dół czy góra, był taki wodospad i był wizerunek MB też tam była, taka figurka
w dole.
K: Coś mi jeszcze powiedziałaś, dlatego, do kogo podobne to było?
S: Ciociu to jest? Nie pamiętam.
K: Podobna była do ciebie, tak mi powiedziałaś
S: Być może tak, ale już tego nie pamiętam. Nie pamiętam już tych rzeczy, naprawdę.
K: Powiedziałaś mi: Ciociu, ale była do ciebie podobna.
S: Możliwe, że tak, że tak było, bo czas robi też swoje, a ja już z tą pamięcią zauważyłam,
że trochę nie za bardzo już. Ale pamiętam, jak mi mówiła, że będzie wszystko dobrze, że ta
nasza rodzina będzie w całości. To wszystko co jest złe teraz to wszystko minie.
Będą krzyże na pewno i czarne chmury, ale to wszystko minie, zdepczesz ten krzyż
i pójdziesz dalej.
Tak powiedziała, że ta nasza rodzina będzie jeszcze szczęśliwa.
Że będzie wszystko dobrze, że będę miała tą rodzinę i to pamiętam, i wszystko się spełniło.
Właśnie wiem, że w tym dniu była Wigilia, to później w nocy mi się śnił ten sen z „Matką
Bożą”.
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Że właśnie MB była podobna i ja powiedziałam na drugi dzień, że jest podobna do cioci
Krysi. Tak, ja powiedziałam, bo ten sen.
P. Wskazując na mnie: Do cioci, „Matka Boża” była podobna!
K: Nie chcę, aby P. opowiadała o tym dalej dla innych, przerywam i próbuję zabrać głos.
S: Bo ten obraz, który tam widziałam to „MB” była bardzo dobrze podobna.
K: Z kim byliśmy na święta?
S: Ja tam byłam, z wujkiem, ciocią byliśmy z H., no i z dziadkiem (G.) i przyszłym, teraz
obecnym mężem.
K: I nazywasz się teraz G.
S: Teraz nazywam się S. G.
S: W 1995 roku przed śmiercią mojego taty, bo zmarł 15 sierpnia, jak dwa tygodnie w 1995
roku to pamiętam tak, tata mi opowiadał, ja tak też tak za bardzo tego nie brałam sobie, był
w takiej agonii, bo miał nowotwór jelita.
I pamiętam, że były takie trzy dni, że myśleliśmy, że on już umrze i później mu się poprawiło
to opowiadał nam, że był właśnie, że szedł jakimś tunelem i wyszedł na taką piękna łąkę
z takimi kwiatami, że świeciło słońce, że witały go osoby w takich jasnych ubraniach, że
widział swojego tatę.
Takie rzeczy opowiadał, to pamiętam i myślę, myślałam, no i jak, ja byłam mała to nie
brałam tego do siebie, do serca.
K: Ile miałaś wtedy lat?
S: 15, może nawet nie.
I pamiętam, że właśnie tata opowiadał mi, że powiedział mu ktoś, mówi to do niego tak:
„Pamiętaj, ale nie opowiadaj tego, bo inaczej umrzesz”.
No i tata niedługo zmarł. Dwa tygodnie nawet nie minęło i tata umarł.
W lutym 2012 biorę przypadkowo modlitewnik do polskiej stygmatyczki Katarzyny
Szymon.
Czytam o niej, zwracam uwagę na pewne fakty z jej życia:
-

ojciec JAN, matka ANNA –tak jak moi rodzice,

-

w Wielkim Poście 8 marca tj. w Dzień Kobiet dostaje pierwsze stygmaty

-

24.07.1954 roku, czyli w moje 5-te imieniny, ukazuje się jej MB Królowa
Wszechświata

Patrząc na obraz widzę w nim S. z P. na ręku, jak stoi na złotym globie.
Uświadamiam sobie, że to one S. i P. zaprowadzą nas do „jajka” z którego świat powstał.
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figura wykonana przez rzeźbiarza Franciszka Masoża z Rybnika

Frydek - niedaleko tej miejscowości znajduje się Zapaść – miejsce, gdzie 500 lat temu
zapadła się wieś z kościołem.
Właśnie tutaj 24 lipca 1954 r. objawiła się Katarzynie Szymon NMP jako Królowa
Wszechświata. Jednym z poleceń Matki Bożej było wykonanie Jej figury o takim wyglądzie
i kształcie w jakim tu się objawiła.
Dzisiaj figura Matki Bożej Królowej Wszechświata znajduje się w głównym ołtarzu, nowo
wybudowanego kościoła we Frydku. Kościół we Frydku – czytaj więcej na ich stronie
internetowej.
Później, czytając Litanię do Boga Wszechmogącego przez wstawiennictwo stygmatyczki
Katarzyny Szymon, robię automatyczne dodatki po Ojcze z Nieba Boże... i Synu
Odkupicielu świata Boże...
Wstawiam: Matko Miłosierdzia z Nieba Boże, módl się za nami
Później, Duchu Prawdy przyjdź na Ziemię teraz!
Po Baranku Boży,
Wstawiam po łacinie, „mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa”
Na początku w Koronce do Najświętszych Ran Pana Jezusa wstawiam: MATKO
MIŁOSIERDZIA
A w wołaniu K.: O Mój Jezu, dopisuje Chryste, tak jak powinien być ten tytuł.
A w W. Przez zasługi Twoich Świętych Ran, wstawiam Słów na Ostatniej Wieczerzy
Na zakończenie odmówić 3x
K. Ojcze przedwieczny, ofiaruje Ci Rany, Ojca i Pana Naszego Jezusa Chrystusa.
Została zrobiona przez Andrzeja, strona internetowa o niej
www.katarzynaszymon.pl o Katarzynce tak ją nazywaliśmy.
Katarzy-na SZYMON – Szymonie, będziesz nazwany Piotrem i na nim zbuduje mój
kościół.
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Po takim przeliterowaniu imienia i nazwiska stygmatyczki, muszę poczytać na temat
„Katarów” i na temat „Szymona”.
To zaskakuje mnie.
Jak do tej pory nie znalazłam czasu na studiowanie tego.
Mam zebrane materiały: obrazki, książki, zdjęcia – może kiedyś powstanie książka.

8. Akt poświęcenia rodziny
Najświętszemu Sercu Chrystusa Jezusa (Słońcu)
i Sercu Serc Marii Magdalenie (Księżycu)
Chwała Najświętszemu Sercu Chrystusa Jezusa za miłosierdzie nieskończone
i chwała Sercu Serc Marii Magdalenie za miłość nieskończoną,
które okazali szczęśliwym sługą ogniska tego,
wybierając nas pośród tysiąca innych,
jako dziedzictwo miłości i przybytku wynagrodzenia,
gdzie Was przepraszają za niewdzięczność
i zapomnienie u ludzi!
Jak było na początku, teraz i na zawsze, na wieki wieków.
Jakże odczuwamy swą niegodność wobec zaszczytu, jaki nam czynicie, iż chcecie
panować nad rodziną naszą!
Jakże Was ona wielbi w milczeniu i weseli się, iż chcecie dzielić z nami, pod jednym
dachem trudy, troski i pociechy dzieci Waszych!
Nie jesteśmy godni wprawdzie, abyście zstąpili pod ten dach, ale żeście wyrzekli
słowa miłości i pojednania, które odmalowały piękno Serc Waszych i dusze nasze,
spragnione Was, znalazły wody żywe: wytryskające z Rany boku Twego o dobry Chryste
Jezu i z oczu Twoich kochająca Mario Magdaleno, ku żywotowi wiecznemu.
A więc, skruszeni a ufni Wam, oddajemy się Wam, którzy jesteście życiem
niewzruszonym.
Zostańcie z nami, o Serca Najświętsze, gdyż odczuwamy chęć nieprzepartą, aby Was
miłować i innych do miłości do Was pobudzać.
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9. Dwa serca 30 wrzesień 2015
Tak jak wcześniej wspominałam, mój tato Jan i teść Hans mają w tym samym dniu urodziny:
30 września i imieniny: 24 czerwca.
Po śmierci, w rocznicę urodzin ziemskich, wystawiam ich zdjęcia razem.
Robię mały ołtarzyk z kwiatkiem, czasem z zapaloną świecą, a czasami z dwoma świecami.
W tym dniu wspominam ich razem i modlę się o zbawienie ich dusz.
Dla mnie to jest święto „Dwóch Serc”, a nie jak ksiądz Piotr Natanek promuje matkę ze
synem i obrazy, gdzie nie można odróżnić wiek Matki od Syna.
Cytat z „Jomfru og mor” (Dziewica i matka)
Augustyn pisze, że chrześcijańskie kobiety i dziewice, które poświęciły się Bogu, które miały
czyste sumienie i szczerą wiarę, wiarę duchową, duchowo były matkami Chrystusa,
ponieważ wykonywały one Jego Ojca wolę.
W przeciwieństwie, gdy rodziły fizycznie (corporaliter pariunt), nie były matkami Chrystusa,
ale Adamowe i dlatego powinny się spieszyć, aby ich dzieci stały się członkami Chrystusa
(MEMBRA) za pośrednictwem sakramentów.
Według Augustyna, ta propozycja byłaby do zaakceptowania, jeśli mężatki rzeczywiście
urodzą członków Chrystusa, ale chrześcijańskie będą ich dzieci dopiero wtedy, gdy urodzą
się z kościoła.
Dzięki takim świętym urodzeniu mogą matki pomóc stając się Chrystusowymi dziewicami
i matkami w wierze, która objawia się w miłości.
(Gal. 5,6)
„Albowiem w Chrystusie Jezusie ani obrzezanie, ani jego brak nie mają żadnego
znaczenia, tylko wiara, która działa przez miłość”.
Jak wcześniej wspomniano, Ojcowie Kościoła, mają ascetyczne podejście do życia,
pomniejszają znaczenia seksualności i prokreacji, która wyraźnie jest skonkretyzowana na
kobiety.
Wobec kobiet, które wzięły ślub i miały dzieci, wyróżnia się dziewice i te kobiety, które żyły
w wstrzemięźliwości seksualnej ze swoimi mężczyznami - są to matki Chrystusa, kiedy
posłuszne są Jego Ojcu przez pozostanie dziewicami (obraz, który wyraźnie pokazuje pogląd
Augustyna na podporządkowanie kobiety w małżeństwie, gdzie mężczyźnie w przeciwieństwie do kobiety przypisuje pozytywny model, czyli Boga.
Matki rodzą niechrześcijańskie dzieci - jak Maria zrobiła - ale muszą oddać swoje pociechy
do kościoła, aby mogły odrodzić się jako chrześcijanin.
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Mama Jezusa oddała pierworodnego syna do Synagogi, a to nie jest Kościół Chrystusowy.
Żydzi nie uznali Jezusa a wręcz poprzez obcą władzę rzymską zabili/ukrzyżowali Go.
Dopiero uratował Go bóg Ornana Jebusyty Eli – Bóg Ojciec, a nie bóg YHVH.

List do Galatów - 5
Bezużyteczność obrzezania:
1. Ku wolności wyswobodził nas Chrystus. A zatem trwajcie w niej i nie poddawajcie się
na nowo pod jarzmo niewoli!
2. Oto ja, Paweł, mówię wam: Jeżeli poddacie się obrzezaniu, Chrystus wam się na nic nie
przyda.
3. I raz jeszcze oświadczam każdemu człowiekowi, który poddaje się obrzezaniu: jest on
zobowiązany zachować wszystkie przepisy Prawa.
4. Zerwiecie więzy z Chrystusem; wszyscy, którzy szukacie usprawiedliwienia w Prawie,
wypadliście z łaski.
5. My zaś z pomocą Ducha, na zasadzie wiary wyczekujemy spodziewanej sprawiedliwości.
6. Albowiem w Chrystusie Jezusie ani obrzezanie, ani jego brak nie mają żadnego
znaczenia, tylko wiara, która działa przez miłość.
7. Biegliście tak wspaniale! Kto przeszkodził wam trwać przy prawdzie?
8. Wpływ ten nie pochodzi od Tego, który was powołuje.
9. Trochę kwasu ma moc zakwasić całe ciasto.

10. Nadanie imienia nienarodzonej córce
Postanowiłam pośmiertnie ochrzcić nienarodzone dziecko. Według mnie i mojego męża
mieliśmy takie przeczucie, że to była córka, której nie dane było przyjść na świat.
Mąż wybrał imię dla córki Maria, a ja później dodałam: Magdalena, Anna, Laura. Tak więc
powstało coś MMAL, gdzie ja jako zero nad M – jako Magdalena dodałam symbol zera
„o” – czyli po duńsku „Marias' MÅL” (mål tzn. po duńsku cel, koniec, gol). Magdalena imię
od Marii Magdaleny z Biblii, Anna od mojej mamy imienia i mojego drugiego imienia oraz
babci Jezusa Chrystusa, Laura to uwieńczenie wieńcem laurowy tj. zwycięstwem.
Na kamieniu, w ogrodzie zrobiłam tak jakby grób/pamiątkę po nienarodzonej córce. Niestety
nie dostałam resztek ciała dziecka, bo zostały zutylizowane/spalone. Kto tu w Danii dba
o resztki ciała jakiegoś płodu! A moja wiara i pojęcie duchowego życia było za słabe w tym
czasie. Tak mówiąc szczerze do czasu objawienia na Jasnej Górze nie czytałam Biblii, nawet
nie sądziłam, że to mi jest potrzebne. Uważałam Kościół Rzymskokatolicki za autorytet i to
co usłyszałam w Kościele było mi wystarczające. Ponad to nauka/studia wymagały czytania
tylu książek, że nie przyszło mi nawet na myśl, aby studiować najważniejszą książkę, jaką
jest Biblia.
Tak więc musiało wydarzyć się coś co wstrząsnęło moją egzystencją.
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Bóg dopuszcza czasami coś/błędy abyśmy się uczyli, rozwijali i przekazywali dalej innym
nasze doświadczenia.
Postanowiłam, że pójdę do Kościoła Katolickiego, gdzie brałam ślub z protestantem i gdzie
przyrzekałam wychowywać dzieci w duchu Kościoła Katolickiego.
Ucięłam gałązkę z drzewa świerkowego, które dostałam od męża w dniu moich urodzin
i przewiązałam ją piękną, haftowaną, różową koronką/wstążką. Całość umieściłam
w pudełku po butach.
Zapakowałam to w srebrny papier jak podarunek urodzinowy.
Zerwałam też kilka kwiatów w ogrodzie i zrobiłam bukiet, który miałam zamiar postawić
na lewym, bocznym ołtarzu, gdzie znajdowało się tabernakulum i figurka św. Anny, gdzie
kiedyś ofiarowałam swoje ręce babci Jezusa (ale o tym może szerzej innym razem).
Pojechałam pociągiem a potem autobusem (aż 75 km) do tego kościoła na mszę św.
Położyłam pudełeczko do chrzcielnicy i poszłam do księdza Polaka, aby mu przedstawić
prośbę o taki rytualny chrzest pośmiertny nienarodzonego dziecka. Dałam mu też pieniądze
jak za zwykły chrzest.
Powiedział: „Dobrze” - i myślałam, że to będzie przed, w czasie lub po mszy św.
Tak więc usiadłam sobie w ławce po prawej stronie, gdzie jest obraz Matki Bożej
Nieustającej Pomocy. Było to także bliżej chrzcielnicy.
Nagle zauważyłam, że tam był umieszczony nowy obraz „Jezu ufam Tobie”, kopia dzieła
Adolfa Hyły. Dziwnym zbiegiem okoliczności zaczęłam przeglądać broszurki, które
wzięłam sobie wchodząc do kościoła. Była tam jedna która polecała rozmowę z Jezusem.
Tak więc zaczęłam czytać z niej te porady i rozmawiać do obrazu.
Obok mnie usiadł sobie jakiś młodzieniec i spoglądał na mnie. Zapytałam go po duńsku
– czy nie chciałby być ojcem chrzestnym mojego nienarodzonego dziecka. Wyraził zgodę,
a że miał też akcent obcokrajowca, tak jak i ja, spytałam go skąd pochodzi – powiedział, że
z Włoch/Italia co ucieszyło mnie bardzo. Na początku nie myślałam o chrzestnych, tylko
o rytualnym chrzcie, a tu nagle pojawia się myśl i człowiek, który bardzo chętnie chce
uczestniczyć w chrzcie mojego „poronionego? dziecka”.
Zaczęła się msza św. i to w dodatku z udziałem jakichś księży z zagranicy, prawdopodobnie
z Islandii.
Większość mszy była po angielsku, co mnie denerwowało bardzo, bo po pierwsze przyszłam
na polską mszę św., a po drugie uważam język angielski za język „szatański/skażony”.
Nie omieszkałam wyjść z ławki i stając przed obrazem „Jezu ufam Tobie” zaczęłam śpiewać
po polsku pieśń „O Stworzycielu Duchu Przyjdź”.
Nikt mi nie przerywał, bo może myśleli, że to było w programie mszy św.
Nagle dostrzegłam w ławce, po przeciwnej stronie znajomą i przyszło mi na myśl, że skoro
mam ojca chrzestnego to dobrze by było wziąć do pary matkę chrzestną. Postanowiłam od
razu udać się do niej i poprosić ją o to. Niestety nie dało się z nią porozmawiać, bo ona
uciszała mnie chcąc najpierw uczestniczyć w mszy św. Tak więc musiałam czekać, aż
skończy się msza.
Po mszy św. powiedziałam jej o co mi chodzi, zgodziła się, z czego ucieszyłam się bardzo.
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Za niedługo pojawił się ksiądz i podszedł do nas. Myślałam, że teraz odbędzie się chrzest,
a tu ksiądz mówi, że musimy odłożyć to na następny tydzień, bo musi zająć się gośćmi.
Wkurzyło mnie to i mówię: „To musi odbyć się dzisiaj”, a on mówi, że niestety nie ma czasu,
ja mu na to: „Oddaj mi te pieniądze, które ci dałam!”. Włożył rękę do kieszeni i wyciągnął
te same banknoty, które mu dałam przed mszą.
Widziałam zdziwienie sióstr zakonnych, które stały w pobliżu. Podziękowałam znajomej
i temu przypadkowemu młodzieńcowi mówiąc im, że muszę poszukać innego kościoła.
Na bocznym ołtarzu pozostawiłam w niebieskim flakoniku z obrazkiem Syrenki
Kopenhaskiej, te kwiatki z naszego ogrodu, ale zabrałam monety, które tam również
złożyłam.
Wzięłam moją paczkę/symbol trumienki i wyszłam z kościoła bez jakiejkolwiek modlitwy
czy przyklęknięcia, tak jak zawsze miałam w zwyczaju czynić.
Wyszłam na ulicę i zaczęłam się zastanawiać do jakiego teraz kościoła mam się udać i tu
nagle przyszło mi na myśl: skoro Kościół Katolicki tak się zachowuje a mam już jedno
dziecko ochrzczone w nim, to może teraz to zaniosę do kościoła męża, który jest
protestanckim Folkekirke.
Postanowiłam udać się do najbardziej zaszczytnego, to jest do Domkirke/Katedry
w Roskilde.
Pasowało mi połączenie pociągiem. Nie wiem, ile to czasu zajęło, ale bardzo szybko
pojawiłam się w zakrystii. Tak jakby na mnie czekał sam proboszcz katedry. Kazał mi
usiąść, wyjął notes i spytał o sprawę z jaką przyszłam. Pod datą tego dnia zanotował to co
mówiłam, jakie imię wybieram dla córki i dlaczego te właśnie. Wstał i powiedział: "To
zapraszam do kaplicy".
W kaplicy św. Andreasa, gdzie stała chrzcielnica położyłam swoje pudełko. Pastor wyjął
jakiś modlitewnik i modlił się najpierw sam w ciszy, a potem głośno. Ja coś mu tam
odpowiadałam po duńsku. Nie pamiętam teraz wszystkich tych modlitw. Byłam w szoku,
ale pamiętam, jak mi powiedział na koniec, że ma nadzieję, że nie będę przyprowadzać tu
innych na podobne rytuały.
Zdziwiło mnie to trochę, że nie było tam żadnego polewania wodą, tak jak robił to ks. Piotr
Maria Natanek w swoim telewizyjnym rytuale.
Po wyjściu pastora/księdza z kaplicy zaczęłam zastanawiać się co teraz zrobić z tym
pudełkiem, czy zabrać do domu, a może zostawić je w tej Katedrze, gdzie są również
pochowani członkowie rodziny królewskiej i inni szlachetnie urodzeni mieszkańcy
z czasów, kiedy to ta Katedra była katolicka. Doszłam do wniosku, że najlepszym
pochówkiem dla mojego dziecka będzie takie oto miejsce. W kaplicy zauważyłam
wgłębienie, jakby po jakimś oknie w dawnych czasach. Postanowiłam, że to będzie najlepsze
miejsce dla mojej córeczki. Położyłam tam pakunek i wyszłam z kaplicy.
Kaplica na co dzień jest zamykana, odbywają się tutaj specjalne uroczystości/modlitwy.
Postanowiłam dać jakiś podarek mojej córce i zanieść jej moje zdjęcie, kiedy to była żyjąca
we mnie.
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W kwiaciarni kupiłam zielone, styropianowe serce i zamiast kwiatów do niego,
postanowiłam kupić takie perełki. Serce, pokryte perełkami, włożyłam do ładnego,
metalowego pudełka i pojechałam z tym do Roskilde.
Co tydzień w środy o godzinie 12 odbywają się w kaplicy takie krótkie nabożeństwa
„andagt” czyli czytanie ewangelii, a potem krótkie rozważanie „myśli z sercem” i wspólne
śpiewanie pieśni.
Często po „andagt” - „nabożnym słowie dnia”, uczestnicy idą na wspólny poczęstunek za
niewielką odpłatnością, gdzie dalej są dyskusje. Wykorzystałam taką okazję i zaniosłam tam
to serduszko i zdjęcie. Moje pudełko było tam nadal, co mnie bardzo ucieszyło
i rozzuchwaliło.
Zaczęło się demoniczne działanie z obrazu „Jezu ufam Tobie”. Zaczęłam powiększać to.
Przychodziły myśli rozpowszechniania go, a nawet wyhaftowania go, podobnie jak to
zrobiłam z rodzinnym herbem.
Więcej na temat opętania opisałam w innej części kroniki, ale tutaj nadmienię, że zaniosłam
do tej kaplicy połówkę tego obrazu i położyłam na tamtejszym ołtarzu.
Nie wiem, czy to było bezpośrednią przyczyną zniknięcia wszystkiego co zaniosłam do tej
kaplicy, przecież są tam zainstalowane kamery i widzieli co się tam dzieje.
Nie kontaktowałam się z nikim i nie pytałam się o moje rzeczy. Jeśli oni nie zatrzymują
mnie i nie pytają o nic, to i ja milczę.
Na koniec ujawnię w tej części o chrzcie mojej Marii Magdaleny Anny Laury, że Domkirke
zostało od nowa wyświęcone przeze mnie. Zobaczymy czyj duch zwycięży. I tam również
zaśpiewałam i dałam karteczkę z modlitwą do Ojca i Matki, po duńsku. Jezus uczył nas
„Ojcze Nasz” a ja teraz próbuję uczyć „Ojcze i Matko Nasza”, bo tylko możemy być
przebóstwieni poznając imiona swojego Boga Ojca i Boga Matki.
Postanowiłam też, że dopóki ten demoniczny obraz „Jezu ufam Tobie” będzie wisiał w tym
katolickim kościele w Kopenhadze, nie będę tam chodzić, mimo że mam tam miłe
wspomnienia ze ślubów mojego i innych moich znajomych.

11. Wycieczka do Rzymu
W pierwszą rocznicę ślubu wybraliśmy się z mężem na wycieczkę, na wybrzeże Amalfi,
na wyspę Capri, gdzie kąpałam się w tak słonej wodzie, że moje zdolności pływackie
nabrały pewności siebie. Byliśmy na wulkanie Wezuwiusz, stąpaliśmy po jeszcze ciepłej
zastygłej lawie i patrzyliśmy z góry na pokryte popiołem wulkanicznym miasto Pompei.
Stamtąd udaliśmy się na tygodniowy pobyt do Rzymu. Pamiętam, jak spaliśmy w hotelu na
4-tym piętrze, tylko pod samym prześcieradłem, bo było bardzo gorąco również w nocy,
a hałas ruchu ulicznego nie dawał nam możliwości otwarcia okien.
W Rzymie zwiedziliśmy najważniejsze turystyczne atrakcyjne m.in. Colosseum,
Hiszpańskie Schody i oczywiście Kościół św. Piotra.
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Dowiedziałam się o możliwości bycia na audiencji z papieżem JP2 w auli, tak więc to
zwiedzanie miasta zaplanowaliśmy tak, aby w tym czasie być na Watykanie.
To miało być moje drugie spotkanie z papieżem JP2. Pierwsze było w 1979 na Jasnej Górze,
które bardzo miło i silnie wpisało się w moją pamięć, jako bardzo spontaniczne i mocno,
uczuciowo przeżycie. Jeszcze dzisiaj przed oczami widzę ludzi niemal szalejących z radości
i mnie samą z łzami w oczach przez większość kazania.
A co do drugiego spotkania, z tym samym papieżem, to wspomnienia wręcz przeciwne,
denerwowało mnie głośne wiwatowanie w różnych językach, przepychanka jak najbliżej
barierki, mimo stałych, siedzących miejsc. Papież przechodził między wyznaczonymi
sekcjami, tak uwielbiamy, że mnie to aż raziło. Nie było tam słychać modlitwy, skupienia,
ale w większości to hałas, wiwaty. Nie to samo co na Jasnej Górze, tam była modlitwa aż do
łez, a tu jakby spotkanie z jakąś gwiazdą z Hollywood.
To odmieniło moje spojrzenie na rolę papieża. Gdzie był Bóg w takiej wrzawie? Czy czcimy
papieża czy Boga?
Nie tylko to nie spodobało się mi tam. Te sklepy przy Placu Watykańskim z różnymi
pamiątkami. Rozumiem, że każdy chce coś kupić, sobie albo innym, podarek z pielgrzymki,
ale powinno to być coś niewypaczającego uczucia religijne. A nie jak taki obrazek Jezusa
zrobiony z takim efektem, jak Jezus „robi oczko” na patrzącego, kiedy się patrzy pod
pewnym kątem. Druga sprawa, wszystkie ceny tak wygórowane, że pudełeczko z różowego
kwarcu, które sobie kupiłam w innym miejscu tutaj kosztowało trzykrotnie więcej. Nie wiem
czy w ogóle ktoś kontroluje te sklepy, czy to jest wolna amerykanka, chociaż na terenie
Watykanu.
W samej Brazylijce św. Piotra było jakoś tak przestrzennie, pusto, niczym w jakimś
muzeum, właściwie nie widziałam nikogo na modlitwie, ale wszystkich zwiedzających, tak
jak ja z moim mężem.
Tak więc pobyt na Watykanie nie umocnił mojej wiary, a wręcz przeciwnie dał mi dużo do
przemyślenia. Te stroje szwajcarskiej gwardii, w jaskrawych kolorach pobudzały mnie do
śmiechu. Chociaż przecież nie powinny, bo byłam przyzwyczajona do dziwacznego
zachowanie się królewskich, duńskich wart, w idiotycznych wysokich futrzanych czapkach.
A przecież w 1981 roku ofiarowałam swoje życie za papieża JP2, którego miałam w pamięci
z Jasnej Góry, a teraz co, nie lubię Go już więcej, jest mi obcy, brak mi jego uduchowienia.
Nie wiem czy to zmiana nastąpiła u mnie, tak zwane „otworzenie oczu”, czy wyczułam
zmianę duchową w papieżu. Nie był to już mój umiłowany papież. I to utrzymywało się
nadal, czasami wyłączałam telewizor jak oglądałam spotkania papieskie. Irytowały mnie te
histerie ludzi, do tego stopnia, że jak JP2 odwiedził Danię i był na spotkaniu modlitewnym
w Katedrze/Domkirke w Roskilde, wcale nie miałam ochoty w tym uczestniczyć.
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12. Pielgrzymka do Jerozolimy

widok Jerozolimy

Właściwie miałam zamiar napisać osobną książkę z mojej podróży do Jerozolimy.
W czasie prawie 4- tygodniowego pobytu tam, prowadziłam dzienniczek, gdzie opisywałam
zdarzenia i komentarze do robionych tam wielu zdjęć. Gdzieś to wszystko leży i czeka na
swój czas, aby to wszystko opisać.
Kiedy to będzie nie wiem, ponieważ muszę najpierw uporać się z wydaniem tych ogólnych
moich mistycznych przeżyć. Ponadto wiele czasu zajmuje mi studiowanie Biblii, czytanie
książek innych autorów, którzy mieli podobne przeżycia podczas procesu Kundalini.
Potrzebuję potwierdzenia czy słyszenie głosów to choroba umysłu, tak jak twierdzi obecna
nauka/mafia, czy jest to dar boży, taki jak opisuje się w Biblii. I tu jest dylemat, jeżeli to co
opisuję tu w mojej kronice będzie nie przyjęte przez Kościół, to nie mam co się wysilać
z promowaniem tego w ośrodku ateistycznym, jakim jest służba zdrowia, a przede
wszystkim jej człon psychiatria. Chyba, że założę ten ośrodek psycho–neuro-teologiczny,
gdzie będę mogła wykazać uzdrowienia od demonicznych naleciałości religijnych i nie tylko
tych, ale również demonicznego opętania z gier. Ale do tego potrzebne są moce pieniądza,
a jak zauważyłam mistyczne przeżycia nie idą w parze z materialistycznymi monetami.
Wracając do pielgrzymki – wybrałam się sama i nie z jakimś biurem podróży, ale całkowicie
sama i to bez znajomości języka innego niż polski i duński. Tak się złożyło, że na moje 60
urodziny przybyła rodzina męża. Ja zażyczyłam sobie tylko pieniądze, na pielgrzymkę do
Jerozolimy i to na następny rok, kiedy to przypadały Święta Wielkanocne w tym samym
czasie w Kościele Rzymskokatolickim, jak i Prawosławnym. Pragnęłam uczestniczyć
w prawosławnej ceremonii fenomenu, „Świętego Ognia” w Wielką Sobotę. Przejść po
kamieniach, po których Jezus przechodził i dowiedzieć się więcej o plemieniu Jebus, które
tam zamieszkiwało przed ok. 1000 lat p.n.e., kiedy to król Dawid złamał przymierze
Abrahama z Jebusytami.
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Tak wielka była we mnie ochota odwiedzenia Jerozolimy, że nie obawiałam się żadnych
trudności, chociaż po pierwsze nie udało mi się zarezerwować noclegu u katolickich sióstr
zakonnych, mimo to, że nie miałam bezpośredniego lotu z Danii do Izraela.
Jak się czegoś bardzo pragnie to się to osiągnie. Udało mi się zarezerwować tani hostel ze
śniadaniem, mimo że w 8 osobowym pokoju, ale za to niemal przy samej bramie
Damasceńskiej. Miałam też szczęście w podróży, w czasie przesiadki w Szwajcarii.
Lotnisko w Zürich jest tak duże i to z metrem, że trudno było się połapać, w którą stronę iść.
Pomyślałam sobie, że będę obserwować ludzi, którzy byli ze mną w samolocie - to byłoby
zgubne dla mnie, gdyby nie opatrzność Boska. Wszystko przebiegało tak szybko. Każdy
śpieszył się i wsiadał do nadjeżdżających pociągów. Ja też w tym tłumie chciałam wejść do
metra, ale nagle drzwi zamknęły mi się przed nosem. Ja przerażona, że nie zdążę na następny
samolot w końcu zapytałam stojących spokojnie obok mnie ludzi. Co się okazało? Byli to
Duńczycy, którzy poinformowali mnie o następnym pociągu i o tym, że dobrze, że nie
wsiadłam do tego poprzedniego, bo bym wyjechała z lotniska do miasta.
Samolot do Izraela był bardzo szeroki. W takim jeszcze nigdy nie byłam. Ludzie też inni co
do ubioru i zachowania. Dostałam tam posiłek, taki jak wszyscy inni, nic dodatkowo nie
kupowałam.
Na lotnisku w Tel Awiwie nie miałam żadnych problemów. Wypytywali mnie po angielsku,
gdzie jadę, do kogo, a ja im mówię: „pilgrim” / pielgrzym, że nie rozumiem i że tylko znam
polski i duński, w końcu strażnik machnął ręką i kazał mi iść dalej.
Z domu przygotowałam się co do dalszej podróży autobusem. Z lotniska do Jerozolimy, nie
było żadnych problemu, było wiele odjazdów. W autobusie pokazałam kierowcy adres
hostelu i on kiwnął mi głową, że zrozumiał. Miałam ze sobą mapkę Jeruzalem, tak więc bez
wsiadania do taksówki przeszłam pieszo do hostelu.
Tu były największe problemy językowe. Nic nie rozumiałam co do mnie mówili w recepcji,
jakieś dopłaty. Ja tylko pokazywałam rachunek, że z góry wszystko opłacone. W końcu, jako
że chodziło im o niewielką sumę, zapłaciłam to. Nie wiem co to było. Do pokoju
wprowadziłam się jako pierwsza. Wybrałam sobie łóżko. Zadowolona też byłam z tego, że
z pokojem była połączona toaleta z prysznicem, czyli wszystko na miejscu.
Do pielgrzymki przygotowałam się dokładnie. Zaplanowany był prawie każdy dzień
i miejsce zwiedzania.
Mało tego! Duże szczęście spotkało mnie na początku pobytu. Przypadkowo przed jedną
z cerkiew spotkałam młodzieńca z Litwy, który dobrze mówił po polsku, rosyjsku
i angielsku. Chyba go sam Anioł Stróż zesłał mi do pomocy. Litwin żalił mi się, że mu na
granicy zabrano elektryczną maszynkę do golenia i coś tam więcej. Wybrał się tylko
z podręcznym bagażem, aby mniej płacić za przelot, a tu czegoś takiego nie przewidział.
Bardzo wzbudzał moje zaufanie i postanowiliśmy wybierać się razem na eskapady.
Zwiedziłam z nim większość prawosławnych cerkwi o których mi się nawet nie śniło. Byłam
na spotkaniu z samym moskiewskim popem, czy jak go tam zwą. Ta sama histeria jak na
spotkaniach z katolickim papieżem. Spędzałam więc Święta Wielkanocne według
prawosławnych, katolików i luteranów. Droga krzyżowa zaczynała się wcześnie rano
u prawosławnych, a droga krzyżowa dla katolików i protestantów w tym samym dniu, ale
w czasie popołudniowym. Wszyscy ustawiali się z palmami, w kolejce zgodnie ze
zgłoszeniami przewodników - ja dołączyłam się do protestanckiej grupy, bo podsłuchałam,
jak mówią po duńsku, to ci dopiero przypadek. Poprzez nich poznałam inne miejsce
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pochówku Jezusa (miejsce odnalezione pod koniec XIX wieku przez brytyjskiego generała
Gordona) w takim ogrodzie przy skale mającej kształt czaszki, wzgórzu obecnie
w sąsiedztwie głównego dworca autobusowego.
Z towarzystwa z Litwinem też dowiedziałam się o innym miejscu, gdzie odbywała się
ostatnia wieczerza i bez niego nie udałoby mi się dostać na to prawosławne „Święto Ognia”.
Znał on pewne kruczki jak się wcisnąć w tym czasie do Bazyliki Grobu Pańskiego i to bez
zaproszenia. Mianowicie należy uzyskać karnet na wejście na poranną mszę świętą
odprawianą przez katolików, a potem jak wszystkich wyganiają ukryć się w jakimś miejscu,
za jakimiś drzwiami, a może nawet wejść do konfesjonału.
Tak więc już o czwartej rano wybrałam się przez wskazaną przez niego bramę wejściową
i ustawiłam się już w zawiązującej się kolejce. On przyszedł godzinę później i odszukał
mnie.
Niestety nie przez to wejście mieliśmy wchodzić, bo po jakimś kwadransie przyszedł
zakonnik franciszkanin, rozdał nam karnety i zaprosił nas do innego wejścia. Szliśmy za nim
przez jakieś zakamarki, ogrody, ja nie miałam czasu na oglądanie się, bojąc się zgubić
z oczu tego zakonnika, który szedł niemal jak na zawodach szybkiego chodzenia.
Nie wiem która była godzina, kiedy znaleźliśmy się w Bazylice Zmartwychwstania
Pańskiego przed ustawionym ołtarzem, przy samym wejściu do „rzekomego” Grobu Jezusa.
Zwiedziłam już wcześniej Brazylijkę to czułam się więcej swojsko.
Wcisnęłam się na jakieś zarezerwowane ławki dla kapłanów, ale mnie ksiądz, i to taki młody
usunął a sam się rozsiadł. Wkurzyło mnie to. Wyciągnęłam z plecaczka takie małe
rozkładane krzesełko i usiadłam z boku przy ławce. Spojrzał na mnie ponuro, ale nic nie
powiedział. Dobre to było miejsce. Wszystko było widać. Jak odprawiał mszę świętą sam
katolicki biskup Jerozolimy. Piękne śpiewy chóru, rytuał wprowadzenia biskupa przez
takich strażników trzaskających w posadkę specjalnymi laskami - niczym na sejmie
w dawnych czasach – tak myślę?
Przed samą komunią świętą zauważyłam, jak się ustawia kolejka przez jakieś matrony
w welonach i innych wybranych osób z jakichś stowarzyszeń. Zapragnęłam też przystąpić
do komunii św. i włączyłam się w tą kolejkę. Nikt mi nie przeszkadzał, ale nawet nie
podejrzewałam, że ustawiłam się do kolejki, gdzie komunii udzielał sam biskup. Wszystkim
innym udzielali kapłani na miejscach, gdzie stali, bo miejsc siedzących prawie nie było.
Zagubił mi się z oczu ten Litwin i inni z grupy. Zatrzymano ich w części odległej, ale mnie
się udało dostać do części zarezerwowanej dla kapłanów. Do dziś jest to dla mnie zagadką.
I to co zrobiłam uratowało mnie z wypędzenia z Bazyliki po skończeniu mszy św. przez
katolików. Zostałam nagle prawie sama w pustej rotundzie bazyliki, wystraszyłam się
i stanęłam przy jakiś drzwiach w części dla prawosławnych. Widziałam tam wchodzące
jakieś kobiety w czarnych chustkach na głowie. Nie zastanawiając się wyciągnęłam moją
chustkę (ale w kolorze brzoskwiniowym) i zawiązałam na głowie. Po jakimś czasie
przybywało coraz więcej ludzi. Zajmowali wyznaczone miejsca. Postanowiłam być bliżej
tłumu, tak aby nikomu nie wpadło na myśl, by zażądać ode mnie karnet/biletu. Udało się
prawie, dopóki nie wyciągnęłam swojej świeczki przywiezionej z domu. Wszyscy mieli
takie paczki cieniutkich, białych świeczek, a ja taką pojedynczą, grubą i w dodatku w kolorze
czerwonym. Wzbudziło to uwagę jakiejś prawosławnej zakonnicy, która chodziła między
tłumem i rozdawała waciki nasycone jakiś wonnym kwiatowym olejkiem. Coś spytała się
mnie, a ja jej nic nie odpowiedziałam. Z tego co zaczęła wykrzykiwać domyśliłam się, że
nie jestem z ich grupy i zajmuję ich miejsce. Tak więc zeszłam parę stopni na dół ze schodów
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i usiadłam na krawędzi najniższego stopnia, z którego nie było takiego dobrego widoku jak
wcześniej.
Po niedługim czasie zaczęły się wrzaski, bo ukazał się pop niesiony na takiej lektyce (chyba
też tak noszono kiedyś papieża). Okrążał środkową część Brazylijki, chyba z siedem razy
i za każdym razem jak się zbliżał to te kobiety/zakonnice darły się w wniebogłosy.
Wiwaty uciszyły się jak pop wszedł do sanktuarium z Grobem Chrystusa – a może to zrobił
jakiś inny zakonnik. Ale po ok. 5 minutach zaczęło się znów podnoszenie emocji przez jakąś
grupę śpiewająco - taneczną i z jakimiś sztandarami. Nie wiem jak długo czekaliśmy na
pojawienia się tego świętego ognia – dla mnie to trwało ponad godzinę.

Święto ognia

Kiedy wyszedł ktoś z zapaloną świeczką i zaczęto od niej rozprowadzać ogień dla innych.
Był taki wrzask, że niemal bębenki w uszach pękały. Po jakimś czasie było tyle dymu
w Bazylice, że stało się szaro i brakowało tlenu do oddychania. Teraz tylko czekałam, aby
jak najszybciej się z tego wydostać. Płomień mojej świeczki parzył tak jak zawsze – żadnej
zmiany nie było, ale widziałam jak jedna z zakonnic, demonstrowała muskanie swojego
ognia po swoim policzku. Ta prawosławna zakonnica miała taki pęczek cieniutkich
świeczek, ogień wydawał się duży, ale te cieniutkie świeczki z cieniutkimi knotami miały
tylko niemal tlący się płomyk – i to było oszustwo, tak zwanego ognia, który nie parzy.
W kolejnych dniach nadal sprzyjało mi szczęście. Do hostelu przybyła polska para
narzeczonych z Opola. Mimo, że byli tylko dwa dni nie mieli nic przeciw temu, abym udała
się z nimi na wspólne zwiedzanie miasta. Wybierałam się z nimi tylko w te miejsca, gdzie
jeszcze nie byłam, a więc na wzgórze Moria, Kopuły Skały. Było mi raźniej zwiedzać no
i miał mi kto zrobić zdjęcia. Dobrze, że nie byłam sama, bo kiedy schodziłyśmy po schodach
w kierunku tej zwanej Złotej Bramy, skąd był piękny widok na Górę Oliwną z rosyjską
cerkwią, z siedmioma pozłacanymi kopułkami, a tu nagle pojawił się przy nas uzbrojony
żołnierz. Dobrze, że miałam przy sobie osobę znającą angielski, nie wiedziałyśmy o tym
zakazie.
Mnie przy wejściu na plac pytano, czy jestem muzułmanką, ponieważ miałam na głowie
chustkę. Niestety nie było nam dane wejść do samego budynku ze złotą kopułą, bo to jest
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dozwolone dla zwiedzających tylko rzadko, w wyznaczonych dniach i godzinach. Mam
nadzieję, że kiedyś jeszcze uda mi się zwiedzić to podziemie pod skałą, o której jest tyle
ciekawych opowieści.
Na drugi dzień, namówiłam tych Polaków do przejścia ze mną szybu Warena (nazwa
pochodzi od odkrywcy), wodnym tunelem w parku narodowym, miejscu wykopaliskowy
nazwanym obecnie Miastem Davida, a była to niegdyś starożytna twierdza Jebusytów.
Przez ten tunel weszli do miasta/twierdzy Jebusytów szpiedzy króla Dawida i tutaj Dawid
założył swoją stolicę w ok. 1006 roku p.n.e., wbrew woli mieszkańców Jebus.
Pochyły tunel prowadzi do pionowego szybu z sadzawką na dnie, do której spływa woda ze
źródła Gichon (system ten zbudowali Jebusyci, by zapewnić sobie wodę w czasie oblężenia).
W tym tunelu woda ma tak silny prąd, że było trudno utrzymać się na nogach, ponadto na
pewnych odcinkach nie było w ogóle światła, a latarka na czoło nie zawsze mi świeciła.
Dobrze, że znów miałam wsparcie tej polskiej pary – co bym zrobiła gdybym tak straciła
równowagę, a miałam przy sobie paszport i pieniądze.
W Drugiej Księdze Samuela czytamy:
8 Dawid w tym dniu powiedział: Ktokolwiek pokona Jebusytów, zdobywając przejście
podziemne oraz ślepych i kulawych nienawistnych dla duszy Dawida (ten będzie wodzem).
W dopiskach czytamy: Przejście podziemne było prawdopodobnie jedną z metod
fortyfikowania miasta, Wiodło ono od źródła Gibon na szczyt Ofelu.

System wodny

Moje spostrzeżenie:
Jebusytą był król i kapłan Melchizedek, a Chrystus Jezus jest kapłanem na wzór
Melchizedeka. Z tego wniosek, że zwycięstwo Chrystusa Jezusa jest zwycięstwem
Jebusytów nad domem/duszą Dawida, dlatego Żydzi nie chcą przyjąć swojego obrzezanego
Jezusa jako Zbawiciela wszystkich ludzi.

102
CZĘŚĆ DRUGA

Zwiedzanie innych tuneli przebiegało na spokojnie i samotnie. Przeszłam tunel Ezechiasza
(nazwa od budowniczego króla asyryjskiego ok. 700 rok p.n.e.) prowadzący wodę źródlaną
do sadzawki Siloe.
Nie miałam przy sobie żadnego nożyka czy pilniczka, aby zrobić jakiś napis na ścianie
w którejś z grot. Miałam tylko szminkę do ust i ją wykorzystałam do napisania mojego
nazwiska. Uważam, że moje nazwisko jest magiczną nazwą Jerozolimy/JeruSALEM.
Trzecim tunelem, jeszcze wtedy nie otwartym dla zwiedzających, był tunel prowadzący do
miasta tzw. tajemny tunel, który zbudowano prawdopodobnie dopiero za czasów Heroda?
Tu też była opatrzność boża, bo kiedy stałam przed znakiem zabraniającym wejście osobom
i wychylałam głowę do tunelu, aby choć trochę zobaczyć, pojawiła się jakaś młoda kobieta.
Z rozmowy po niby angielsku domyśliłam/dowiedziałam się, że jest francuską studentką
i że ona zamierza dostać się do ich bazy budowy tunelu. Spytała się skąd jestem, później
uśmiechając się wskazała ręką, że mnie zaprasza. Tak więc przeszłyśmy pod łańcuchem
zagradzającym wstęp, szłyśmy tunelem około 200 m pod górę, a później wskazała na
zakamuflowanie trzciną przejście do tunelu nie tak bardzo stromego. Długo jeszcze szłyśmy
zanim pojawiło się naturalne światło i słychać było ruch uliczny. Tak doszłyśmy do takiej
drewnianej budowli, nazwałabym to raczej szopy, gdzie ucieszono się z naszego widoku.
Powitali tą studentkę jej znajomi i zaprosili do wnętrza, a ja stałam i nie wiedziałam co robić.
Po jakimś czasie pojawił się młodzieniec i pokazał mi jak mam się przedostać przez plac
budowy na szeroką główną ulicę. Dobrze, że miałam ze sobą mapę miasta i bez pytania
udało mi się wrócić do hostelu. Właściwie pokazano mi jak mogłabym dostać się na teren
ogrodzonego „Miasta Dawida” bez płacenia biletu wstępu. Nie chciałam ryzykować, bo po
pierwsze już dwa razy byłam, a po drugie tyle jeszcze miałam do zwiedzania innych miejsc.
Mało tego szczęścia. W czasie śniadania następnego dnia usłyszałam, że ktoś rozmawia po
duńsku.
Usiadłam na kanapie blisko nich, nie było tam jako takich stołów a tylko dwa małe stoliczki
które, jeśli ktoś zdążył to przystawiał sobie, aby móc postawić kubek z kawą. Większość
kładła sobie papierowe talerzyki na kolanach a kubki na podłodze.
Zrobiłam gest pytający młodej dziewczynie, czy mogę postawić sobie kubek, a ona kiwnęła,
że tak robiąc mi więcej miejsca. Ja się uśmiechnęłam i powiedziałam TAK to znaczy po
duńsku "dziękuję" i tak nawiązała się rozmowa z jej mamą. Dowiedziałam się, że są z Danii
i że zamówiły sobie tylko dwie noce w tym hostelu i że dzisiaj zaraz po śniadaniu idą odebrać
wynajęty samochód. Mama dziewczyny była trochę zaniepokojona jak sobie poradzi, bo
dawno nie prowadziła samochodu sama, zawsze to jej mąż trzymał kierownicę. Ja jej
powiedziałam, że mam prawo jazdy ze sobą i dodałam, że mamy garaż, ale nie stać nas na
samochód. Popatrzyła na mnie i spytała jakie mam plany na dzisiaj, odpowiedziałam jej, że
jeszcze nie sprawdziłam w swoim planie, wtedy ona spytała czy bym nie chciała wybrać się
z nimi na wycieczkę, na legendarną twierdzę Masada, a później nad Morze Martwe, byłoby
jej raźniej prowadzić samochód. Nie miałam w planie czegoś takiego, a o tej górze nic nie
wiedziałam. Moim celem była tylko Jerozolima, ale myśl o kąpieli w Morzu Martwym była
za bardzo nęcąca. Powiedziałam jej, że bardzo chętnie, ale nie jestem w stanie jej zapłacić
za to w Izraelu, jako że nie mam ze sobą zbyt dużo pieniędzy. Ona uśmiechnęła się
i odpowiedziała, że nie chce współudziału pieniężnego. Tak więc umówiłyśmy się przez
hostelem za 15 minut. Nie jadłam dalej tylko szybko wpiłam kawę, a chleb to znaczy taki
placek i jajka spakowałam sobie. Nie miałam ze sobą kostiumu kąpielowego, więc zabrałam
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czarne majteczki i czarny biustonosz oraz plastikowe papcie, a raczej sandały, których
używałam w hostelu.
Na wynajęcie samochodu zeszło nam około 2 godzin. Najpierw dojście do biura, później
wypisanie dokumentów, ubezpieczenie, a później oczekiwanie na samochód. Sam wyjazd
z miasta Jerozolimy był z problemami. Ja nie byłam przygotowana na to, aby pomóc
kobiecie. Jej córka usiadła sobie na tylnym siedzeniu i słuchała muzyki, nie uczestnicząc
w naszych zmaganiach. Udało się, znalazłyśmy właściwą drogę. Zdążyłyśmy w czasie, aby
dostać się kolejką na górę Masada. Był ograniczony czas, kiedy to wciągano turystów pod
górę i zapewniano zjazd z powrotem. Dunka chciała nawet zapłacić mi za bilet, ale ja
stanowczo odmówiłam i sama uiściłam kwotę dosyć dużą, jak na moją kieszeń.
Ale warto było zobaczyć to starożytne miejsce z ciekawą historią, gdzie jak się
dowiedziałam, Żydzi popełnili zbiorowe samobójstwo po nieudanym powstaniu.
Później była kąpiel w słonym Morzu Martwym. To nie do zapomnienia przeżycie.
Właściwie to nie mogę tego nazwać kąpielą, pływaniem a raczej tylko zamoczeniem.
Podłoże skaliste, woda śliska, piekąca z powodu tak dużego zasolenia, a ponadto nie dało
się ustać w moich sandałach, bo unosiły się moje nogi tak, że traciłam równowagę,
A postawić nogi bez obuwia też się nie dało, bo albo kamienie były za śliskie, albo raniły
stopy. Tak więc po kilkakrotnym upadku na tyłek postanowiłam wyjść z tej solanki,
szczególnie, że zaczęło mnie bardzo szczypać w kroczu i musiałam szybko zmywać ciało
czystą wodą. Moje próby kilkakrotnego mycia się po prysznicem, w czystej, ale
niesamowicie zimnej wodzie nie dawały oczekiwanego rezultatu spłukania osadu. Ciało
było nadal śliskie. Nie mogłam, więc założyć moich kompensacyjnych rajtuz, ale na
szczęście nie zatrzymywaliśmy się nigdzie w drodze powrotnej.
Dostałam propozycją na drugi dzień, aby udać się z nimi do Betlejem. Tym razem
odmówiłam, ponieważ Dunki nie wracały do hostelu, ale miały dalej jechać do Tel Awiwu,
gdzie miały już zamówiony następny nocleg. Propozycja była bardzo kusząca, ale bałam się
wracać sama z Betlejem do Jerozolimy, chociaż to było tylko ok. 6 km, ponieważ słyszałam,
że były tam jakieś strzelaniny/rozruchy i była wzmożona kontrola miasta.
I na tym skończę tym razem dalsze opisy zwiedzanych miejsc. Tylko dodam ogólne
spostrzeżenie/wrażenie z Jerozolimy– manipulacja, turystyka i wyciąganie pieniędzy od
ludzi, brak jakiejkolwiek mistyki, prawdziwej duchowości Chrystusa, bałwochwalstwo
- tylko biznes rzuca się w oczy!
Ale jednak chcę wspomnieć o miejscach, gdzie miałam dziwne doznania: pierwsze takie
omdlewające, kiedy to na XII Stacji Drogi Krzyżowej w Bazylice Grobu Świętego
dotknęłam kamienia/Skały Golgoty na którym prawdopodobnie miał stać krzyż Jezusa. Pod
tą skałą jest umieszczona relikwia, nigdy nie wyjmowana - prawa ręka Marii Magdaleny.
(Muszę tu nadmienić, że druga też prawa ręka Marii Magdaleny była w Danii, a lewa ręka
na wyspie Rodos; inne kości ręki Marii Magdaleny w Jerozolimskiej cerkwi, a inne
w Ameryce, Szwecji, Francji itd.).
Drugie przeżycie to takie prądy przechodzące przeze mnie, kiedy klęczałam w Kościele
Zaśnięcia NMP na Górze Syjon. Posadzka mozaikowa w tym kościele przedstawia trzy
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koncentryczne kręgi symbolizujące Trójcę i wokół zdobiona jest znakami zodiaku. W części
piwnicznej jest sarkofag albo lepiej figura mamy Jezusa w trumnie.

piwnica Kościoła Zaśnięcia NMP na górze Syjon

Czyżby Jej ciało tutaj było pochowane a nie w podziemnej krypcie w Grobie Matki Boskiej
na Górze Oliwnej, nad którym później zbudowano kościół.
Ani w Efezie jak podaje bł. Anna Katharina Emmerich, ale tutaj
„z dodatkiem/dogmatem” przemienienia ciała Maryi?
Na pierwszej kondygnacji obok znajduje się Wieczernik/Cenaculum, a pod nim na
najniższym piętrze tego budynku krzyżowców jest kilka małych pomieszczeń i w jednym
z nich znajduje się tylko cenotaf przykryty tkaniną - miejsce to czczone jest jako Grób Króla
Dawida (udało mi się tam wejść).
Trzecie przeżycie to lęk w cerkwi prawosławnej, takie, kiedy to nagle napotyka się
wgłębienie w posadzce, gdzie jak się dowiedziałam znaleziono tu ściętą głowę Jana
Chrzciciela. Zwiedzanie nie odbyło się bez przymusowego uiszczenia zażądanej przez
dozorującą zakonnicę kwoty pieniężnej, mimo że nigdzie nie było napisane o płatnym
wstępie.
A co z różnymi grobami Jezusa, wieczernikami, miejscem wstąpienia Jezusa do nieba,
śladami Jego stóp i relikwiami - kawałkami św. krzyża?
Jedź do Jerozolimy z otwartym umysłem a otworzą ci się oczy!
***
Mogłabym opisywać inne wycieczki tak jak np. do Londynu (tu też miałam odczucia prądów
w jednym z kościołów), czy szczególną wycieczkę do Turcji, a zwłaszcza zwiedzanie Efezu.
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13. KURY
Kury uratowały życie mojemu tacie w czasie II Wojny Światowej.
Cała rodzina mojego taty i również mojej mamy odczuła skutki wojny.
Ich rodziny zostały zabrane na przymusowe roboty do Niemiec, tereny koło Nysy, obecnie
włączone do Polski.
Mamusia nie miała jeszcze 14 lat. Dopisano jej, aby mogła dostawać żywność jak na dorosłą
osobę, ale za to musiała iść w pole i pracować, jak dorośli.
Tatuś był 8 lat starszy od mojej mamy. Przydzielono go do „bauera” w pobliżu wsi, gdzie
mojej mamy rodzina była zakwaterowana.
Poznali się przypadkiem, jak to swój swojego poznaje. Podobnie ja mogę wyczuć to w Danii,
że mam do czynienie z Polakiem i to nie tylko, że mówi z jakimś akcentem, ale po rysach
twarzy.
Tatuś bardzo polubił swoją przyszłą teściową. Bywało czasami, że mamusia zmęczona szła
spać, a tatuś z jej mamą długo gawędzili ze sobą.
Znajomość języka niemieckiego miała moja babcia już z I Wojny Światowej, nawet chodziła
do niemieckiej szkoły podstawowej, później uzyskała znajomość francuskiego, bo razem
z dziadkiem musieli udać się za granicę, aby zdobyć środki na utrzymanie rodziny. Dzieci
były w Polsce pod opieką babci mamy.
Los mojej rodziny jest w większości za granicą, podobnie jak i mój, tyle że ja nie wyjechałam
na zarobek, bo miałam pracę wysokopłatną, ale jednak musiałam uciekać z kraju ojczystego,
aby ratować swoje życie.
To co mi opowiadali rodzice, było niewolnictwem – całodzienna praca tylko za pożywienie.
Z tego co mi opowiadał tata, jego pożywienie składało się z jakiś zup, polewek, kawy
słodzonej sacharyną, tak, że aż paliło go w żołądku. Ale jednak Bóg czuwał nad nim. Kiedyś
na polu znalazł miejsce, gdzie jakieś kury zrobiły sobie gniazdo i tam składały jajka, zamiast
w kurniku, jak wszystkie inne. Tak więc tatuś pił surowe jajka i to go utrzymało przy życiu.
Jego gospodarz miał jakąś niedołężną córkę, z którą poszedł tatuś kilka razy na tak zwaną
wiejską potańcówkę. Prawdopodobnie miała ona oko na tatusia, ale nie było wzajemności.
Tatuś upatrzył sobie moją mamę i coraz częściej spotykali się, robili plany na przyszłość.
Być może to ich też trzymało przy życiu.
Zbierając świadków i informacje o przymusowej pracy tatusia (było to potrzebne, aby dostać
dodatek do emerytury), pojechaliśmy w te strony moim duńskim samochodem. Wdziałam
to gospodarstwo, obecnie w rękach kogoś ze wschodu. Widziałam jak wysoko po drabinie
musiał tatuś wnosić słomę na przechowanie i jego kryjówki. Pokazał mi też tatuś, to miejsce
na placu, gdzie go koń kopnął w głowę. Tatuś miał namacalne wklęśnięcie na czaszce.
Miejsca pobytu mamy nie odwiedziłam, ponieważ potrzebne dokumenty mamie, pomógł
załatwić młodszy brat i siostra, która tam się urodziła. Po wojnie babcia urodziła jeszcze
jedną córeczkę, ale ona miała otwartą czaszkę tzn. nie zasklepioną i po paru tygodniach
Ewusia zmarła.
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Później Ruscy weszli na te tereny. Niemcy zaczęli zbierać się do ucieczki. Bauer objął tatusia
za nogi i prosił o przebaczenie i by nie zabijał jego rodziny. Tatuś mu odpowiedział, że nie
ma ochoty mieć czyjegoś życia na swoim sumieniu, zabrał rower z podwórka i odjechał od
nich. Nie znał dalszych losów tej rodziny.
Nie wszystkim braciom tatusia udało się przeżyć. Najmłodszy Dominik za ucieczkę od
bauera został wysłany do Oświęcimia, gdzie słuch po nim zaginął, a drugi Józef, starszy brat
był zabrany do wojska i zginął na polu bitwy. Prawdopodobnie jest jego nazwisko na
kamieniu pamiętnym, na placu centralnym w Kłobucku koło Częstochowy – muszę kiedyś
tam pojechać i sprawdzić.
Po wojnie rodzice spotkali się w Częstochowie, ponieważ mamusia była dana na służbę do
jakiejś rodziny z dziećmi, gdzie pilnowała je, sprzątała po czterech osobach, czasami
również robiła jedzenie dla dzieci. Nie wiem, czy to była jakaś bogata polska rodzina, czy
żydowska. Mówiła mi mamusia, że dostawała jakieś pieniążki za zapalenie ognia w sobotę,
ale nie wiem, czy to było u tych, gdzie pracowała czy u jakiś innych. Opowiadała mi też
o dziwnym zachowaniu swojej pani, która przychodziła z pracy czasami bardzo późno,
zjadała jedzenie przygotowane dla dzieci i to mamę bardzo wkurzało. Pani była piękna
i dobrze ubrana podobnie jej mąż, gdzie pracowali, co robili poza domem tego mamie nie
mówili.
Tatuś podchodził pod dom i wywoływał mamę na randkę w niedzielę, bo wtedy miała wolne.
W końcu powiedział: „Pobierzmy się, nie będziesz więcej wychowywać cudze dzieci, ale
swoje”.
Pobrali się w kościele w Ostrówku, parafii rodzinnej mamy. Do ślubu szła mama w jakiejś
sukience zrobionej z firanek, tak mi opowiadała. Była bieda. Nie mają też żadnych zdjęć
ślubnych. Później wyjechali razem ze Stefanem, bratem taty na zachód, do opuszczonego
przez Niemców gospodarstwa, gdzie ja i mój brat przyszliśmy na świat.
Dwie rodziny na jednym gospodarstwie to było za dużo, zwłaszcza, że przybywało dzieci.
Rodzice postanowili przeprowadzić się do pobliskiego miasteczka. Tatuś poszedł do pracy
w tartaku, później na trochę lżejszą pracę w tuczarni. Niestety jego zdrowie zaczęło
szwankować. Największe problemy miał z sercem, nie wiem czy to może ten stres wojenny,
ciągły strach, że w każdej chwili za najmniejsze nieposłuszeństwo mógł przypłacić życiem.
Co z tego, że Niemcy dali moim rodzicom mały dodatek do emerytury i parę tysięcy złotych
takiego jednorazowego odszkodowania. Nikt im nie pomógł wymazać z pamięci obrazów
krwi i trupów.
A od Rosji (niektórzy nazywali ich wyzwolicielami) niczego nie otrzymali, a przecież moja
mama była świadkiem, jak gwałcono młode, polskie kobiety, a sama musiała chować się
przed nimi jak tylko ktoś się zbliżał. A tatusiowi ten rower niemiecki to ruscy w drodze
zabrali, jeśli by odmówił to kulka w głowę. A co później „wyzwoliciele” z nami robili,
odczułam to na własnej skórze. Propaganda pracy, normy, medale przodownicy, mówię tu
o pracy mamy, bo tatuś dostał nędzną rentę inwalidzką. Mamusia musiała iść do pracy i to
na trzy zmiany.
To wszystko oddziaływało na całą rodzinę. Czasami mamusia mówiła: „Po co ja się
narodziłam na taką mękę”.
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W czasach, kiedy już posiadali telewizor, nie byli w stanie patrzeć na filmy wojenne, i ja
mam też to po rodzicach, tak zwany stres, wyłączam zaraz jak tylko jest film z przemocą.

14. Na klepisku
Kiedy opowiadam o rodzicach to przypomniała mi się taka wizja o nich, którą kiedyś
miałam.
Tak jakby znajdowali się na glinianym klepisku, chyba to było klepisko Jebusyty Ornana.
Rodzice stali na wzgórzu, tatuś walił cepem w snopki zboża i ustawiał wymłócone snopki
przy maszcie. A może przy jakimś wyschniętym drzewie, nie wiem, bo wkoło było już
ustawionych kilka pustych snopków. Mamusia zaś stała z boku na wietrze, podrzucała ziarno
w górę, śmiejąc się radośnie, a wiatr oddzielał ziarno od plew.
Praca ich była radosną zabawą. Później popatrzyli na siebie i tak jakby uważali, że to dość na
dzisiaj. Podbiegli do tych snopków i na słomie kochali się.
Nie wiem czy to już był czas dożynek, dziękczynienia Bogu za dobre plony.
Nie wiem, czy byli już małżeństwem, czy tylko wykorzystali taki specjalny dzień ba, kiedy
można było uprawiać taki święty seksualny obrządek.
Rodzice byli młodzi, w wieku takim jak szli do ślubu w Ostrówku, w kościele
rzymskokatolickim. To tak jakby dwie rzeczy działy się w różnym, a zarazem tym samym
czasie.
W różnych miejscach na ziemi.
Do tej pory mam przed oczami, mamusię uśmiechniętą, rumianą i młodą, taką zdrową polską
dzieweczkę.
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Nie bój się Apokalipsy, Apokalipsa to objawienie planu WIELKIEGO OCZYSZCZENIA
Ziemi z wpływów Lucyfera, jego demonów i grzechu.
http://www.apokalipsa.info.pl/pismo_swiete/apokalipsa_cala.htm
Kiedy Bóg stworzył Słońce wyraził w tym część zbawczego planu odkupienia, ponieważ On
zna koniec przed początkiem.
Dlatego wszystko wskazuje na Jezusa Chrystusa, który jest naszym Zbawicielem.

1. ARCHIWUM J E Z U S A - Michael Baigent,
z angielskiego przełożył Grzegorz Kołodziejczyk
Tytuł oryginału: THE JEZUS PAPERS
Ujawnienie największego oszustwa w historii
Margaret Starbird sugeruje, że postać Marii Magdaleny także została zapowiedziana
w jednym z proroctw. (Starbird: MM i św. Gral, s. 50-51).
Autorka wskazuje na starotestamentowego proroka Micheasza, który napisał:
„A ty, Wieżo Trzody, Góro Córy Syjonu, do ciebie dawna władza powróci, władza
królewska – do Córy Jeruzalem” (Mi 4,8).
Wyrażenie, Wieża Trzody oznacza wysoko położone miejsce, z którego pasterz obserwował
swoje stado. Tutaj jednak, zgodnie z oficjalnym przekładem watykańskim (Biblia
Jerozolimska, str. 1503, przypis f.), odnosi się do Jerozolimy. „Trzoda” zaś to lud wierny
Bogu. Słowo „Góra” odnosi się do Ofel, wzgórza w Dzielnicy Jerozolimy, w której mieściła
się siedziba króla. W Biblii Jerozolimskiej czytamy również, że „Wieża Trzód” to po
hebrajsku Migdal - eder; Migdal oznacza „wieżę”, ale zawiera także znaczenie przymiotnika
„wielki”.
Margaret Starbird w przekonujący sposób dowodzi, że od tej nazwy pochodzi określenie
„Magdalena”, żony mesjasza, nazywana była „Marią Wielką”.
Tak jak wjazd Jezusa do Jerozolimy miał nasuwać jednoznacznie skojarzenia ze słowami
proroków Starego Testamentu o nadejściu mesjasza, Maria „Magdalena” również nawiązuje
do mesjanistycznych proroctw o powrocie władzy królewskiej do Izraela.
Oznaczałoby to, rzecz jasna, że Jezus otrzymał namaszczenie od własnej żony! (ale nie
zdążyli skonsumować małżeństwa w znaczeniu cielesnym– mój przypisek).
Jest bowiem jasne, że głównych funkcji nie spełniali wyłącznie uczniowie Jezusa płci
męskiej.
Co z tego wynika?
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Sugerowano, że owa ceremonia namaszczenia symbolizuje święte zaślubiny.
Poza kręgiem judaistycznym istniała w tym regionie świata jeszcze tylko jedna stara tradycja
religijna, w której święty olejek odgrywał ważną rolę – starożytny Egipt.
Kapłani byli tam konsekrowani za pomocą świętego olejku, który wylewano im na głowę.

2. Misterium o Marii Magdalenie Laurence Gardner
„GÅDEN OM MARIA MAGDALENE”
przetłumaczył na duński Frank Robert Pedersen
Maria Magdalena Miriam (3 – 63 p. Chr.) rok 33 e. Chr. JEZUS Messias (7 – 73 p. Chr.)
Rodzice Marii Magdaleny
Ojciec: Mateusz Syro (Levi Alfæus, kapłana Jairusa syn)
Dziadek: Jonatan Annas arcykapłan t 37 p. Chr.
Matka: EUCHARIA, rodzeństwo - brat Szymon Magnus (Lazarus / Zebedee), siostra
Marta, brat Judasza Galilei założyciel Zelotów najwyższy pisarz, zmarł 6. p. Chr.
Dziadek: esseńczyk Menahen, patriarcha Isak, założyciel zachodniej Manassy – rzemieślnik
w 44 roku
Pradziadek: Judasz z Gamly, najwyższy pisarz
Dlatego też wiadomo skąd Maria Magdalena miała te święte oleje i wiedzę duchową!
Trzeba zatem przyznać, że w Ewangeliach tkwi część prawdy historycznej.
Ocena tego zależy od perspektywy, z której spojrzymy na Ewangelie.
Właśnie teraz nabierają znaczenia rozbieżności w poszczególnych Ewangeliach. Zwłaszcza
jedna z nich jest niesłychanie istotna.
Jak już wypomnieliśmy, Jezus został namaszczony dopiero dwa dni po przybyciu do
Jerozolimy, w pewnym domu w Betanii, gdzie siostra Łazarza, Maria, namaściła go
olejkiem nardowym. Zatem przybył do Jerozolimy na Paschę jako przyszły mesjasz,
był namaszczony. Ściśle rzecz biorąc, nie był jeszcze mesjaszem – dopiero miał się nim stać.
Ewangelia św. Marka 11 UROCZYSTY WJAZD DO JEROZOLIMY
9. A ci, którzy szli na przedzie i ci, którzy postępowali za nim, wołali mówiąc: Hosanna!
Błogosławiony Ten, który przybywa w imię Pańskie.
10. Błogosławione królestwo ojca naszego Dawida, które nadchodzi, Hosanna na
wysokościach! (Ps. 117, 26)
11. I wszedł do Jerozolimy do świątyni, a gdy obejrzał wszystko, gdzie już wieczorna
nastała godzina wyszedł do Betanii z dwunastoma.
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MĘKA I ZMARTWYCHWSTANIE JEZUSA CHRYSTUSA
A za dwa dni była Pascha i święto Przaśników i przemyśliwali przedni kapłani i uczeni
w Piśmie, jakby go pojmać podstępem i stracić.
Mówili jednak: Nie w dzień święty, aby snadź nie doszło do rozruchu między ludem.
14 NAMASZCZENIE W BETANII
3. A gdy Jezus był w Betanii, w domu Szymona Trędowatego (Szymona Maga/Łazarza/
Zebedeka – wiele różnych odnośników – mój dopisek) i siedział za stołem, przyszła kobieta
z alabastrowym flakonikiem prawdziwego olejku nardowego, bardzo drogiego. Rozbiła
flakonik i wylała Mu olejek na głowę.
4. A niektórzy oburzyli się, mówiąc między sobą: Po co to marnowanie olejku?
5. Wszak można byłoby olejek ten sprzedać drożej niż za trzysta denarów i rozdać
ubogim. I przeciw niej szemrali.
6. Lecz Jezus rzekł: Zostawcie ją; czemu sprawiacie jej przykrość? Dobry uczynek
spełniła względem Mnie.
7. Bo ubogich zawsze macie u siebie i kiedy zechcecie, możecie im dobrze czynić;
lecz Mnie nie zawsze macie.
8. Ona uczyniła, co mogła; już naprzód namaściła moje ciało na pogrzeb.
9. Zaprawdę, powiadam wam: Gdziekolwiek, po całym świecie głosić będą tę
Ewangelię, będą również opowiadać na jej pamiątkę to, co uczyniła.
Tak jako wcześniej wspomniałam odrzucam Ewangelię Marka – jako zakażoną, mimo
że prawdopodobnie była tą pierwszą.
Ewangelia św. Mateusza 22 PRZYPOWIEŚĆ O UCZCIE KRÓLEWSKIEJ
1. A Jezus znowu w przypowieściach mówił do nich:
2. Królestwo niebieskie podobne jest do króla, który wyprawił ucztę weselną swemu
synowi.
3. Posłał więc swoje sługi, żeby zaproszonych zwołali na ucztę, lecz ci nie chcieli przyjść.
R. 22, 2.
W Starym Testamencie, zwłaszcza w księgach prorockich, łączność narodu z Bogiem
wyrażana jest przez symbol małżeństwa, a konsekwentnie, bałwochwalstwo zwane jest
cudzołóstwem.
26 NAMASZCZENIE W BETANII
6. Gdy Jezus przebywał w Betanii, w domu Szymona Trędowatego,
7. podeszła do Niego kobieta z alabastrowym flakonikiem drogiego olejku i wylała
Mu olejek na głowę, gdy spoczywał przy stole.
8. Widząc to, uczniowie oburzali się mówiąc: Na co takie marnotrawstwo?
9. Przecież można było drogo to sprzedać i rozdać ubogim.
10. Lecz Jezus zauważył to i rzekł do nich: Czemu sprawiacie przykrość tej
kobiecie? Dobry uczynek spełniła względem Mnie.
11. Albowiem zawsze ubogich macie u siebie, lecz Mnie nie zawsze macie.
12. Wylewając ten olejek na moje ciało, na mój pogrzeb to uczyniła.
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13. Zaprawdę, powiadam wam: Gdziekolwiek po całym świecie głosić będą tę
Ewangelię, będą również opowiadać na jej pamiątkę to, co uczyniła.
USTANOWIENIE EUCHARYSTII
26. A gdy oni jedli, Jezus wziął chleb i odmówiwszy błogosławieństwo, połamał,
i dał uczniom mówiąc: Bierzcie i jedźcie, to jest Ciało moje.
27. Następnie wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie, dał im, mówiąc: Pijcie
z niego wszyscy,
28. bo to jest moja Krew Przymierza, która za wielu będzie wylana na odpuszczenie
grzechów.
29. Lecz powiadam wam: Odtąd nie będę już pił z tego owocu winnego krzewu, aż
do owego dnia, kiedy pić go będę z wami nowy, w królestwie Ojca mojego.
Ja to rozumiem, że Jezus nie chce mieć nic wspólnego z Domem Dawida.
I teraz oczekujemy poznania Jego Ojca Duchowego a może i ziemskiego.
Św. Józef nie był jego ojcem biologicznym (jak podaje KRK), ale pochodził z rodu Dawida
tak jak i Matka Jezusa.
Ewangelia św. Łukasza 14

PRZYPOWIEŚĆ O ZAPROSZONYCH NA GODY

15. A usłyszawszy to jeden ze współbiesiadników rzekł mu: Błogosławiony, który będzie
spożywał chleb w Królestwie Bożym.
16. A on mu powiedział: Człowiek pewien zgotował wielką wieczerzę i wezwał wielu.
17. I posłał sługę swego w godzinę wieczerzy, aby powiedział zaproszonym, żeby przyszli,
bo już wszystko gotowe.
18. Poczęli się wszyscy społem wymawiać.
21. I wróciwszy ów sługa oznajmił to panu swemu.
Wtedy rozgniewany gospodarz rzekł do sługi swego: Wyjdź rychło na ulice i na drogi
miejskie, a ubogich i ułomnych, i chromych, i ślepych wprowadź tu.
19 WJAZD TRIUMFALNY DO JEROZOLIMY
28. A to powiedziawszy poszedł dalej, zdążając do Jerozolimy.
29. I stało się, gdy się przybliżył do Betfage i Betanii, do góry, zwaną Oliwną, wysłał dwóch
uczniów swoich,
30. mówiąc: Idźcie do wsi, która jest przed wami, a wchodząc do niej znajdziecie oślę
uwiązane, na którym jeszcze nikt z ludzi nie siedział: odwiążcie i przywiedźcie je.
31. A gdyby was kto zapytał: Czemu odwiązujecie, tak mu powiedzcie: Pan potrzebuje
posługi jego.
37. I gdy zbliżył się już do skłonu Góry Oliwnej, poczęło całe mnóstwo uczniów weseląc
się rozgłośnie chwalili Boga za wszystkie cuda, które widzieli, mówiąc: Błogosławiony
król, który przybywa w Imię Pana. Pokój na niebie i chwała na wysokości (Ps.117, 26).
20 ZMARTWYWSTANIE CIAŁ
34. I rzekł im Jezus: Synowie tego świata żenią się i wychodzą za mąż.
35. Lecz ci, który uznani zostaną za godnych udziału w świecie przyszłym i w powstaniu
z martwych, ani się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić.
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36. Bo nawet już umierać nie mogą: równi bowiem będą aniołom i są synami Bożymi,
będąc synami zmartwychwstania.
37. A że umarli powstaną, to już Mojżesz wskazał w opisie „O krzaku”, jako że nazywa
Pana Bogiem Abrahama i Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba.
38. A Bóg nie jest Bogiem umarłych, ale żywych: wszyscy bowiem dla niego żyją.
39. A odpowiadając niektórzy z uczonych rzekli mu: Nauczycielu, dobrześ powiedział.
MESJASZ SYNEM DAWIDA/BOŻYM (to drugie jest w Wydawnictwie Pallottinum)
41. I rzekł do nich: Jakże mówią, że Chrystus jest synem Dawida?
42. a sam Dawid powiada w księdze Psalmów:
Rzekł Pan Panu memu:
Siądź po prawicy mojej,
Aż położę nieprzyjaciół twoich podnóżkiem nóg twoich (Ps. 109, 1).
44. Dawid tedy nazywa go Panem; jakże jest synem jego?
OSTRZEŻENIE PRZED UCZONYMI W PIŚMIE
45. I gdy go cały lud słuchał, rzekł do uczniów swoich:
46. Wystrzegajcie się uczonych w Piśmie, którzy chętnie chodzą w długich szatach, lubią
pozdrowienia na rynku i pierwsze miejsca w synagogach i na ucztach.
47. Którzy objadają domy wdów pod pozorem długich modlitw. Tych czeka ciężki wyrok.
Ewangelia św. Jana 12 NAMASZCZENIE W BETANII
1. A na sześć dni przed Paschą przyszedł Jezus do Betanii, gdzie umarł był Łazarz, którego
Jezus wskrzesił.
2. I przygotowano mu tam wieczerzę, na której Marta (siostra Łazarza) usługiwała,
a Łazarz był jednym z siedzących z nim u stołu.
3. Maria (Magdalena, córka Eucharii, siostra Łazarza) zaś wzięła funt drogiego olejku
spikanardowego (według Pilniusza Starszego funt tego olejku kosztował w Rzymie 400
denarów), namaściła stopy Jezusa i otarła włosami swoimi nogi jego. I napełnił się dom
wonią olejku.
4. Rzekł tedy jeden z uczniów jego, Judasz Iszkariota, który go miał wydać:
5. Czemu to nie sprzedano tego olejku za trzysta denarów i nie rozdano ubogim?
7. Rzekł tedy Jezus: Dozwólcie jej, aby to na dzień pogrzebu mego uczyniła.
„Zostaw ją! Przechowywała to, aby Mnie namaścić na dzień mojego pogrzebu.” - z Wyd.
Pallottinum.
Tak więc w Ewangelii św. Jana, Jezus, wjeżdżając do Jerozolimy, słusznie witany był jako
mesjasz, gdyż otrzymał już święte namaszczenie.
10 DOBRY PASTERZ
34. Odpowiedział im Jezus: Czyż w Prawie waszym nie pisano:
Jam rzekł: bogami jesteście (Ps. 81, 6).
35. Jeśli nazwał bogami tych, dla których przeznaczone było słowo Boże, a Pismo mylić
się nie może,
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36. o tym, którego Ojciec uświęcił i posłał na świat, wy powiadacie, że bluźni, bo
powiedziałem, że jestem Synem Bożym.
37. Jeśli nie wypełniam uczynków Ojca mego, nie wierzcie mi.
38. Ale jeśli wypełniam, choćbyście mnie wierzyć nie chcieli, wierzcie uczynkom, abyście
poznali i uwierzyli, że Ojciec jest we mnie, a ja w Ojcu.
Ja to rozumiem jako geny nie ludzkie, ale boskie.
Nasza karma.

3.

Z dokumentów zapisanych na papirusach

Dowiadujemy się, że w V wieku p.n.e. założono żydowską kolonię wojskową na wyspie
Elefantynie na Nilu, nieopodal współczesnego miasta Asuan. Egipcjanie mieli na wyspie
świątynię boga Chnuma, a Żydzi – boga Jahwe. Stały one blisko siebie. Twierdzono nawet,
że jest to jedyna świątynia w świecie żydowskim, w której posługę sprawują prawowici
kapłani wiary żydowskiej.
Prawie wszystkie źródła mówią, że jej kapłani, w odróżnieni od tych w Jerozolimie, byli
prawdziwymi „zadokitami”, czyli potomkami lub spadkobiercami kapłanów Lewickich,
„synów Zadoka”.
W Księdze Ezechiela (44,15-16) czytamy, że otrzymali od Boga pozwolenie przebywania
w obecności Najwyższego i wykonywania liturgii świętej.
Jedno z określeń, których używają w odniesieniu do siebie, brzmi „benei Zadok”, czyli
„synowie Zadoka”;
Jeden ze zwojów, Dokument Damasceński, kiedyś zwany „Dziełem Zadockim”,
głosi: Synowie Zadoka są wybrańcami Izraela.
Jezioro Maryut rozciąga się na południowy zachód od Aleksandrii.
Osadzie nadano nazwę Therapeutae/Terapeuci (uzdrowiciele), która, jak wyjaśnia Filon,
zawiera w sobie dwa znaczenia uzdrawiania – zarówno cielesnego, jak i duchowego – oraz
oddanie czci.
Koncepcja religijna uzdrowicieli skupiała się na „samoistnym” wierze w Jedyną Boską
Rzeczywistość, nigdy niestworzoną, lecz wieczną. Było to pojęcie boskości wykraczające
daleko poza możliwości opisowe języka. (Filon, On the Contemplartive Life s. 115).
Przyjmowali bowiem kobiety, które mogły brać pełny udział w życiu duchowym
społeczności.
Warto w tym miejscu przypomnieć o tym, że Jezu dopuszczał kobiety do swego otoczenia,
co wywoływało krytykę niektórych uczniów płci męskiej, opisaną w Ewangeliach, wielu
uczonych podejmowało bowiem nieprzekonujące próby łączenia Jezusa z esseńczykami.
(Taylor i Davies, „The So-called Therapeutae of De Vita Contemplativa”, s. 18-19).
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Uzdrowiciele byli mistykami i wizjonerami.
To dobrze – pisze Filon –że uzdrowiciele, których zawsze uczono używać oczu, pragną
widzieć istniejące i wznosić się ponad słońce naszych zmysłów.
Uzdrowiciele modlili się o świcie i o zachodzie słońca.
Według Filona uważali dosłowny tekst za symbol czegoś ukrytego, co można znaleźć tylko
gdy się tego poszuka.
Stoją z twarzami i całymi postaciami zwróceni ku wschodowi, a gdy widzą wschodzące
słońce, wyciągają ręce do nieba i modlą się o jasne dni i poznanie prawdy.
Jest to zupełnie odmienny rodzaj judaizmu, całkowicie niezależny od obrzędów w świątyni.
U uzdrowicieli, grupy religijnej o wyraźnie pitagorejskim zabarwieniu, nie odnajdujemy
wszystkiego tego, co jest tak ważne dla kapłanów w świątyniach w Jerozolimie i w delcie
Nilu: troski o czystość arcykapłana odprawiającego obrzędy, tak istotnej dla zelotów, ani
wyczekiwania nadejścia mesjasza z rodu Dawida.
Mężczyźni i kobiety uczestniczący w obrzędach uzdrowicieli pragnęli tylko doświadczyć
wizji boskości.
Ich królestwo zaprawdę nie było z tego świata, Jezus by im przyklasnął.
Na uwagę zasługuje jeszcze jeden aspekt wierzeń religijnych uzdrowicieli, a mianowicie
traktowanie całego Starego Testamentu jako alegorycznej przypowieści.
Członkowie sekty czytali mesjanistyczne przepowiednie proroków, rozumiejąc je na sposób
symboliczny. Nie widzieli żadnego powodu, dla którego Jezus miałby być prawdziwym
królem i arcykapłanem. Zapowiadające to proroctwa były dla nich zapowiedzią czegoś
głębszego i bardziej tajemniczego.
Spróbujmy odczytać zdanie z Drugiego Listu św. Piotra Apostoła: A gwiazda poranna
wzejdzie w waszych sercach (2P 1,19) jako zachętę, by pozwolić temu mistycznemu światłu
rozświetlić człowieka od środka.
To w Egipcie powstały pierwsze klasztory, to w egipskiej miejscowości Nag Hammadi ktoś
ukrył gnostyckie teksty, ów zbiór pism chrześcijańskich i mistycznych – między innymi
jeden Platona i jeden Hermesa Trismegistosa, zatytułowany Asklepios – skompilowanych
i wykorzystywanych w klasztorze.
Egipskie teksty religijne świadczą o tym, że faraonowie dążyli do mistycznej jedności
z RA/RE jako najgłębszego spełnienia naszej ludzkiej boskiej natury.
(Naydler, Shamanic Wisdom in the Pyramid Texts, s. 319).
Egipski mistycyzm, w którym ważną role odgrywały tajemne znaczenia mitów i kameralne
obrzędy często odprawiane w ustronnych podziemnych komnatach i świątyniach, dążył do
połączenia tego świata z innym, Ziemi z Niebem.
Egipcjanie byli nie tylko mistykami – byli także bardzo praktyczni. Nie chcieli rozprawiać
o Niebie, chcieli do niego trafić. I wrócić. Dokładnie tak jak Łazarz.
Według starożytnych Egipcjan, na początku wszystko było doskonałe. Utrata tego stanu
wiecznej harmonii, zwanego Ma’at, nastąpiła za sprawą ludzkich przewinień.
W tej uniwersalnej doskonałości współistniały ze sobą dwa światy: świat fizyczny, w którym
się rodzimy i w którym żyjemy, oraz inny świat, do którego wędrujemy po śmierci: Duat,
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czyli inaczej Pozaświat. Uważano, że istnieje równocześnie ze światem fizycznym,
splecionym z nim niczym jeden wąż z drugim wokół laski Hermesa. Był z ludźmi stale,
nawet jeśli go nie widzieli, a poznać mogli dopiero po śmierci.
Te dwa światy w tajemniczy, niewyjaśniony sposób zajmowały tę samą przestrzeń; różnica
polegała jedynie na tym, że świat fizyczny istniał w obrębie czasu, a Pozaświat – poza jego
granicami.
Władcą Pozaświata był bóg Ozyrys, zaś przewodnikiem zmarłych Toth, który prowadził ich
do królestwa bogów.
Dla starożytnych Egipcjan świat zmarłych istniał zawsze bardzo blisko świata żywych,
łączył je ze sobą ścisły związek. Paradoksalnie, świat zmarłych był źródłem świata życia.
Egipcjanie wierzyli, że zmarli są tymi, którzy żyją naprawdę.
Inskrypcja nagrobna pochodząca z okresu Nowego Państwa (ok. 1550 – 1070 p.n.e.)
przypomina nam, że jedynie namiastką życia jest ten świat, (lecz) wieczność jest w świecie
zmarłych.
(Assmann, The Mind of Egipt, s. 66).
Starszy grobowiec kapłana Neferhotepa w Tebach, obecnie Luksor, z czasów Średniego
Państwa (ok. 2040 – 1650 p.n.e.) zawiera kilka podobnych sentencji; druga z nich brzmi:
Czas życia na ziemi to chwila snu.
„Witaj, zdrów i cały”
Słyszy ten, kto postawi stopę na Zachodzie.
(Szpakowska, Behind Closed Eyes, s. 191.)
Dla Egipcjan Zachód był krainą zmarłych.
Egipcjanie wierzyli, że jednocześnie współistnieją ze sobą dwa rodzaje czasu.
Był czas „neheh”, cykliczny, związany z procesami naturalnymi – zmianami pór roku,
ruchami gwiazd etc. i był inny, zwany djet, niebędący w istocie czasem, lecz stanem istnienia
całkowicie bezczasowego. Czas płyną tylko w neheh; w djet trwał w zawieszeniu. Neheh
mógł być nieskończony, lecz tylko djet był wieczny.
W jednej z inskrypcji czytamy: Rzeczy w wieczności djet nie umierają.
(Assmann - The Mind of Egipt)
Najważniejszym pomocnikiem tych, którzy starali się utrzymywać Ma’at, był wielki bóg
Tehuti, przez Greków zwany Thoth i utożsamiany z Hermesem. Thoth znał „sekrety mocy”.
(Bleeker, Hathor i Thoth).
W Pozaświecie rządziła doskonałość, a z pomocą Thotha – dzięki wiedzy i poznaniu
odpowiednich technik – ludzie mogli tam bywać. Mogli docierać do królestwa bogów
i z niego wracać.
W świątyniach wprowadzano w ich tajniki zarówno mężczyzn, jak i kobiety. Mówiono im
jednak także, że muszą zachować w tajemnicy to, co zobaczyli. Wszystko, co znajdowało
się w świątyni, było pilnie strzeżone. Wśród wielu tekstów wyrytych na ścianach świątyni
Horusa w Edfu znajduje się ostrzeżenie: Nie zdradzaj tego, co ujrzałeś w tajemnicach
świątyń.
(Bleeker, Initiation in Ancient Egipt)
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Istnieje także wiele wizerunków dusz zmarłych, w starożytnym Egipcie nazywanych BA,
w napisach umieszczanych w grobowcach i trumnach. BA przedstawiany jest tam jako ptak,
lecz z głową i twarzą zmarłego. BA często trzyma w szponach znak „shen”, symbol
wieczności.
Nazwę BA często tłumaczy się jako „dusza”, jej znaczenie jest jednak o wiele szersze. BA
jest także wewnętrznym, ukrytym aspektem istoty zmarłego, wehikułem, za pomocą którego
wewnętrzny duch porusza się niezależnie od umarłego ciała i wraca do swego niebiańskiego
źródła pochodzenia.
BA istnieje zawsze, nie powstaje z chwilą śmierci. Egipscy kapłani uważali, że jest
integralną częścią każdej ludzkiej istoty. Gdyby tak było, nic nie stałoby na przeszkodzie,
aby człowiek mógł doświadczyć swojego BA przed śmiercią.
BA można nazywać osobą w stanie istnienia poza cielesnego.
Według starożytnych Egipcjan w chwili śmierci stan ten powstaje spontanicznie, lecz za
życia świadomość istnienia poza cielesnego należałoby wywołać. Wywoływano go za
pomocą obrzędu lub jakiegoś rodzaju inicjacji.
Taką inicjację przechodził według mnie Łazarz i w tym pomagał mu Jezus.
Filozof Jamblich z Apamei poznał tajemne nauczanie egipskich kapłanów. Jedno z jego
najważniejszych dzieł nosi tytuł „O tajemnicach Egipcjan” i odsłania wiele zagadek
świątyń.
Całkiem otwarcie pisze o tym, że kapłani potrafili oddzielić świadomość od swoich ciał
i wędrować w Pozaświat. Bogowie unosili dusze kapłanów, gdy te przebywały jeszcze
w ciałach, by doprowadzić je do ich wiecznego źródła.
Około dwóch tysięcy lat przed naszą erą zaczęły się pojawiać teksty opowiadające
o zawartości drewnianych trumien. Czerpały one z wcześniejszych Tekstów piramid, lecz
mówią wiele o ówczesnym rozumieniu duchowości. Ich istotę zdradza zaklęcie 76,
zatytułowane „Wznoszenie się do nieba (...) i przemiana w AKH.
AKH oznacza „błyszczącego”, „świetlistą istotę”; jest także rdzeniem słowa akhet, czyli
„horyzont”.
Opisuje cel, do którego dąży BA: przemianę w czysty duchowy blask.
Człowiek po śmierci, uwolniony od ciała, już w postaci BA, wreszcie osiąga stan
transcendencji i łączy się ze świetlistym źródłem wszystkich rzeczy.
Jak pisze Stephen Quirke, AKH to przekształcony duch, który zjednoczył się ze
światłem.
(Quirke, Ancient Egyptian Religion, s. 159)
W tekstach proces ten nazywany jest „sakhu”, czyli przemianą (zmarłego) w AKH (...) istotę
ze światła.
(Bleeker, Egyptian Festivals, s. 136)
Z rozwinięcia tych tekstów w połowie XV wieku p.n.e. powstała tak zwana Księga
umarłych,
„Księga wchodzenia w dzień”, czyli „Wskazówki wchodzenia w światło” – teksty te mają
być instrukcją, która pomaga przemienić „człowieka w AKH”.
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Koncepcja ta powstała znacznie wcześniej: zbiory Tekstów piramid i Tekstów sarkofagów,
zachowane w bibliotece świątyni Ozyrysa w Abydos przepisano – lub skopiowano
powtórnie – na papirusy w IV wieku p.n.e., w tej samej kolejności, w jakiej zapisane zostały
około tysiąca pięciuset lat wcześniej. Im także nadano tytuł Przeistoczenia. (Acient
Egyptian Religion).
Tutaj przypomnę zeznanie mojej mamy Anny, o przyjściu do niej jej babci Marianny z domu
Zychla, po jej śmierci w 1947 roku. Prababcia Marianna spytała moją
mamę – dlaczego nie przyszła na jej pogrzeb. Prababcia była jako świetlista istota, ale głos
miała babci mojej mamy.
Ja także miałam takie odczucie, że moja babcia, tzn. mama mojej mamy tak jakby
znajdowała się na Słońcu i stamtąd patrzyła z innymi na mnie na Ziemi. Czyli też już
osiągnęła stan świetlisty. Było to 2012 roku. Samo to, że trzyma w ręku czasopismo
PAN-O-RA-MA (takie mam zdjęcia uśmiechającej się babci ANTONniny).
Babcia dotrzymała słowa, dała mi znak intuicyjny, przekazując mi: „Jestem na Słońcu”.
Obecnie babci fotografia znajduje się w kościele św. Kantego w Częstochowie. Ale o tym
szerzej innym razem.
Św. Teresa z Avila:
“W pierwszych początkach taka była nieświadomość moja, że nie wiedziałam o tym, że Bóg
jest obecny we wszystkich stworzeniach; gdy więc na tej modlitwie czułam Go tak obecnym
w duszy swojej, zdawało mi się to rzeczą niemożliwą.
(Życie św. Teresy od Jezusa)

4. Przemienienie CHRYSTUSA
Ewangelia św. MARka
9 PRZEMIENIENIE CHRYSTUSA
A po sześciu dniach wziął Jezus Piotra i Jakuba, i Jana i wyprowadził ich samych na górę
wysoką, na uboczu.
I przemienił się przed nimi.
A szaty jego stały się jaśniejsze i białe bardzo jako śnieg, jakich nawet farbiarz na ziemi
wybielić nie zdoła.
I ukazał się im Eliasz z Mojżeszem i rozmawiali z Jezusem.
9,6 I stał się obłok osłaniający ich, a z obłoku rozległ się głos mówiący: Ten jest Syn mój
najmilszy, jego słuchajcie.
A natychmiast rozejrzawszy się, nikogo więcej przy sobie nie widzieli, jeno samego Jezusa.
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A gdy zstępowali z góry, nakazał im Jezus, aby nikomu nie powiadali tego, co widzieli, aż
do czasu, gdy Syn Człowieczy zmartwychwstanie.
Czyli Jezus był już na ziemi duszą oczyszczoną, białą – czyli połączył w sobie światła dające
biel.
Albo dwa przeciwstawne dające biel, albo nawet trzy światła zewnętrzne tj. czerwień,
niebieski i seledyn. Jest to przy dodawaniu świateł (optyka w fizyce), ale tu chodzi
o oczyszczone czakry – to jest to światło emanujące z danych czakr. Na przykład, jeśli ma
się otwartą czakrę gardła, która jest światłem jasno niebieskim, ma się zdolności mówienia
– i takie Jezus posiadał będąc na Ziemi.
Później jego dusza powróciła do źródła Ducha Boga i zaczęła świecić.
W 1998 widziałam „Jezusa?” w postaci głowy i korpusu, z którego biło silne światło z jego
piersi.
Ukazał mi to, ale poprzez ekran telewizora. Uśmiechał się do mnie i przekazał telepatycznie
coś odnośnie obrazka „Pani Wszystkich Narodów”, które trzymałam w ręku.
Dziwiłam się, co on tam robi w telewizji, jak tam się dostał. Jaki ma wpływ na telewizję.
Twarz miał z obrazu „Jezu ufam Tobie” namalowanego przez Adolfa Kazimierza Hyłę.
Później zrozumiałam co to był Demon Zwodniczy.

Obraz „Jezu ufam Tobie” ale całej postaci z dwoma promieniami: czerwonym i bladym
namalowany przez tego malarza i rozprowadzany nawet przed osiągnięciem przez siostrę
Faustynę miana błogosławionej. Podarłam podczas ostatniego pobytu w szpitalu
psychiatrycznym – uznałam go za zniewalającego mnie demona. Tak prosiłam Archanioła
Michała o pomoc i otrzymałam ją w niespodziewany sposób, po zniszczeniu obrazka „Jezu
ufam Tobie” według wymysłu Adolfa.
Namalowany przez niego „Jezus?” był za bardzo seksualnie przyciągający, atrakcyjny
i uwodzicielski.
Nie był zgodny z wizją Heleny Kowalskiej, ze zgromadzenia Miłosierdzia, siostry nazwanej
Maria Faustyna.
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Tak więc ukazał mi się duch/dusza, z którego emanowało światło, chociaż twarz miał Jezusa
z obrazka. Czy Jezus tak wyglądał? Czy był do niego podobny? Chyba odbiega zbyt od tego
z całunu Turyńskiego!
Tak teraz myślę, że to może był Lucyfer, który może przyjmować świetliste postacie, jako
że przynosi światło.
Czyżby świat widzialny ten, który odbieramy naszymi oczami, był stworzony przez
Lucyfera?
A wiemy, że światło może zachowywać się jako promień fali elektromagnetycznej i również
zachowywać się jako cząsteczka z masą.
Tak to wykazał Einstein.
A że wszystko jest wirujące, nasze atomy, układ planetarny, tak więc jesteśmy energią
w stanie równowagi.
Coś tu jest z tej egipskiej religii o tak zwanej bogini Ma’at, która utrzymuje wszystko
w równowadze.
A gdzie się podziały wierzenia w boga ziemi GEB?
Dlaczego o nim mało się wspomina i nie wzywa się GO?
Żaden człowiek, żadna kultura ani cywilizacja nie ma monopolu na prawdę.
Dlatego nie powinno się sądzić, że tylko Egipcjanie i Grecy znali metody pozwalające wejść
do Pozaświata. Jego bramy zawsze były otwarte dla tych, którzy, znużeni ziemskim
światem, pragnęli je przekroczyć.
A niewielu było nim bardziej znużonych niż ci, którzy przywędrowali nad rzekę Jordan, by
przyjąć chrzest z rąk Jana Chrzciciela. Było to niezwykłe wydarzenie, które nawet
redaktorzy Biblii Jerozolimskiej uważali za rodzaj inicjacji.
(The Jerusalem Bible, The New Testament – Biblia Jerozolimska, s. 19)
Choć nie ulega wątpliwości, że Jezus zdobył swoje umiejętności w środowisku mistycznej
żydowskiej grupy religijnej w Egipcie, nauki i techniki tam przezeń poznane przesycone
były mistycyzmem kilku innych tradycji religijnych.
Jest całkiem możliwe, że w Betel (według Księgi Jozuego 16,1-4 był położony na obszarze
należącego do pokolenia Efraima, współcześnie miejscowość Bajtin około 18 km od
Jerozolimy) z opowieści o drabinie Jakubowej, to miejsce oznaczone świętymi kamieniami,
na jakimś wzgórzu w Kanaanie – takie kapliczki tradycyjnie umieszczano bowiem na
wzniesieniach.
Idealnie nadawało się ono do przywołania profetycznego snu zgodnie z tradycją inkubacji.
To, że Jakub rytualnie namaścił później jeden z kamieni oliwą, sugeruje, że „dom Boga”
istniał tam już wcześniej. Jakub czuł, iż kamień ułatwił wizję i miał jakiś święte właściwości
magiczne.
W końcu najdawniejsi izraelici znali religię kananejską.
Tak sobie myślę, że Jezus mając tak dokładną znajomość pism żydowskich, posiadał też
znajomość innych m.in. religii kananejskiej.
Tak więc pojęcie Syna Bożego mogło wywodzić się od Boga Ojca EL, który miał synów.
Jezus wypowiedział to Imię na krzyżu.
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5. Ukrzyżowanie
Ewangelia św. MATeusza
27, 46
I około dziewiątej godziny zawołał Jezus głosem wielkim mówiąc:
Eli, Eli, lama sabakthani!
To jest: Boże mój, Boże mój, czemuś mię opuścił?
Tak więc z tego wynika, że Jezus po pierwsze nie uznawał siebie za jedynego boga, bo jak
bóg może wzywać innego boga, że wierzył w hierarchię bogów.
A cytując faryzeuszom Psalm 81, wynika, że tak też myślał.
Uważał się za Syna Bożego (natchnionego duchowo Duchem Bożym), a takie pojęcie jest
w religii kananejskiej z której judaizm dużo zaczerpnął. Nie tylko z Babilonii, Egiptu, ale
i z Kanaanu.
Pojęcie Pana/Adonaj to jest pojęcie Baala w religii Kanaanu.
Istnieje też bożek egipski PAN taki do towarzystwa! A ile jest panów w Polsce!
Jezus na krzyżu, był po inicjacji wodą (chrzest wykonany przez kuzyna - Jana Chrzciciela
i po inicjacji olejkiem ostatniego namaszczenia - wykonaną przez Marię Magdalenę,
wcześniejszą kapłankę Aszery) Duch Święty zstąpił na niego w postaci gołębicy.
Dopiero w grobie otrzymał inną inicjację światłem, czego mamy dowód w postaci Całunu
Turyńskiego. I tu nastąpiło wyzwolenie duszy, która odłączyła się od ciała.
Nastąpiło naświetlenie z lewej i prawej strony, skupionym światłem, które nie paliło ciała,
ale w tkaninie lnianej wypaliło wizerunek Jezusa i to w trójwymiarowej postaci.
Mnie została przekazana tajemnica Zmartwychwstania Jezusa.
Podobne, ale słabsze światło przeszyło mnie, kiedy byłam przytwierdzona do łóżka
w szpitalu psychiatrycznym (moje ukrzyżowanie, ale w pozycji leżącej).
Było to jakby wybuch świetlny, buf, buf z lewej i prawej strony, taki potencjał przekazanej
energii, że potrafiłam uwolnić się z rzemieni którymi mnie przywiązano do łóżka.
Po takim „świetlnym?” prześwietleniu, Jezus był uwolniony duchowo i mógł pokazywać się
uczniom, zarówno w ciele jak i świetlistej postaci, czyli jako duch.
Rozumiem to, bo kiedyś widziałam mojego tatę jako ciało i jako ducha.
Nie byłam w stanie odróżnić go. Ten duchowy był odświętnie ubrany, a ten w ciele na
roboczo.
Zbliżając się do jego ducha, ten nagle mi zniknął, a po usłyszeniu głosu taty za sobą
zobaczyłam go w ciele. Musiałam go objąć, aby sprawdzić co się stało. Nigdy takiego czegoś
nie przeżywałam wcześniej.
Dlatego też opisy w NT są dla mnie bardziej zrozumiałe.
Tak więc rozróżniam/rozpoznaje duchy czy dusze albo z wyglądu, albo po głosie.
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Prawdopodobnie mamy aurę około 8 metrową, taką jakby naszą prywatną atmosferę, gdzie
jesteśmy chronieni przed przenikaniem innych częstotliwości niezgodnych z naszymi
wibracjami.
To tak jakbyśmy byli na falach radiowych i mogli odbierać z zewnątrz to do czego jesteśmy
dostrojeni.
Myślę, że Jezus i Magdalena też przeszli cały cykl KUNDALINI.
Pocenie się Jezusa krwawym potem, Jego ucieczki na odosobnienie, świadczą o duchowych/
psychicznych zmaganiach.
Co robią z „jezusami” - umieszczają w szpitalach psychiatrycznych i stopniowo zabijają
środkami psychotropowymi.
A to, że mi powiedział: „Nie jestem lepszy od was!”, dał do zrozumienia, że wszyscy mamy
szanse duchowego rozwoju, że to nie jest zarezerwowane dla wybranych z góry przy
poczęciu, ale możemy sobie zasłużyć na bycie najpierw synami/córkami Boga Ojca/Matki,
aby później osiągnąć moc boską.
Jezus odrzucił matkę ziemską nazywając ją niewiastą, czyli jedną z wielu niewiast.
Dopiero na krzyżu, ale mówiąc do umiłowanego ucznia, oto matka twoja, to tak jak by ją
oddał dla Jana.
Jak można być pewny na kogo wskazuje rozpięty na krzyżu, konający?
Według mnie KRK błędnie przyjął to rzekomo Jezus oddał swoją matkę nam wszystkim
– nie ma na to podstaw. O tym napiszę później.
Nawet po „Zmartwychwstaniu”, tu mam na myśli zmartwychwstanie duchowe i cielesne.
Gdyby tak się nie stało to by nie żył dłużej i nie osiągnął wieku 70/80 lat – tak jak podają
niektóre źródła.
Tak więc Jezusowi otwarła się czakra serca, a później czakra korony. Taką koronę z kwiatem
logosu, najwyższego w częstotliwościach światła widzialnego posiadła Maria Magdalena.
I to dopiero po ich połączeniu się mistycznym ślubem osiągnęli pełnie spektrum światła
widzialnego i stąd zaczęli być widzialni jako światło, czyli osiągnęli status Boga Ojca
i Matki dla swoich duchowych dzieci.
Tak więc uzdrowienie duchowe Maria Magdalena uzyskała poprzez Jezusa, a Jezus
namaszczenie na kapłana na wzór Melchizedeka poprzez Marię Magdalenę.
I teraz mogą świecić, jak żarówka mają połączenie Chrystus Jezus „+”, Maria Magdalena
„-”, a ja jestem ich uziemieniem jako pole „zero”.
Tak więc powstała trójka, która wiąże Słońce i Księżyc z Ziemią.
Moim Ojcem duchowym jest Chrystus Jezus, a Matką duchową Maria Magdalena.
Noszę imię nadane na chrzcie, pierwsze -Krystyna/Christina, drugie ANna imię mojej
mamy ziemskiej a zarazem imię babci Jezusa, oraz Maria - imię duchowej pieczęci nadane
mi w czasie bierzmowania.
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Jezus jest pierwszym Chrystusem, ale my mamy także szanse i jesteśmy Chrystusami, bo
wszyscy cierpimy będąc zamknięci w materialnym ciele.
Teraz musimy pracować nad uwolnieniem naszej duszy, która może osiągnąć zdolności
swobodnego poruszania się między Niebem i Ziemią.
A może dojdziemy do stanu jaki miałam w wizji, że będziemy jak książęta/księżniczki
gwiazd i zawierać śluby z innymi z gwiazd.
Ale na to trzeba sobie zapracować i wyczyścić swoją karmę drzewa genealogicznego
ziemskiego i duchowego.
Weszliśmy w Erę Ducha, nie Wodnika – bo nadszedł koniec czasów.
Będziemy teraz przeżywać kwantowe przebudzenie.
I jak mi niedawno opowiedział mój kuzyn – widział on Jezusa, Łazarza i Jana na placu
środkowym przed szczytem Jasnogórskim w Częstochowie.
Tak więc mamy ich dusze między nami, tylko prosić ich o podjęcie walki o poznanie
prawdy.
Dziwne to, że to się stało na placu, blisko pomnika tak zwanej „Niepokalanej”, tej zjawy
z trzema pierścieniami na każdym palcu, taką wizję miała katolicka zakonnica. Jaka
pazerność władzy tego demona.
Jaka chciwość. Dziwne, że Kościół Rzymsko Katolicki dopuścił do czczenia kogoś/czegoś
takiego – ale jak się potocznie mówi, swój swojego przyciąga.
Tak nasza szyszynka odbiera atomy/sygnały tylko jej rozpoznawalne.
Mam nadzieję, że nowy papież? /biskup Rzymu/Jezuita uratuje kościół, ale nie jako „KATo - licki”, gdzie „kat” kojarzy mi się z katem, czyli Inkwizycją albo po duńsku z kotem, czyli
magią.
A przecież rytuały to magia.
Ale tu chodzi o miłość, a nie o magię!

6. Bóg jest MIŁOŚCIĄ
Bez miłości nie ma DOBRA, poświęcenia się innym.
Nie będziesz działał w imieniu boga, kiedy twoje ego będzie dominowało nad tobą; czy nade
mną, bo nadal ciągle muszę pracować nad sobą, do póki nie będą moje szaty czyste błyszczeć
jak śnieg.
Po Ojcu mim Duchowym odziedziczyłam niebieską/chabrową barwę zewnętrzną, a po mojej
Matce Duchowej wewnętrzną barwę magenta.
Czyli łącze się z nimi poprzez tylko te częstotliwości.
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Chociaż słyszałam dwa głosy męskie z góry/nieba, że jestem bogiem, nie uważam jeszcze,
że osiągnęłam pełnię bóstwa i poznania.
Być może, że jestem na dobrej drodze i jestem już rozpoznawalna przez duchy, ale chcę
mieć pewność i poznać tajniki mocy bożej, aby je dobrze i z pożytkiem dla całej ludzkości
wykorzystywać.
Szczególnie leży mi na sercu uwolnienie ludzi z zakładów psychiatrycznych, cierpiących
duchowo i nie mających znikąd pomocy. Podobnie uwolnienie ludów Afryki spod okupacji
białych.
Tak mi dopomóż Mój Ojcze Uzdrowicielu i Moja Matko Miłości.
No i wszyscy zmarli już oczyszczeni, z mojego drzewa ziemskiego – genealogicznego.
Mistyczne teksty, taki jak Księga Enocha, drogie sercu członków sekty uzdrowicieli, były
równie drogie tym, którzy uczyli Jezusa.
Księga Enocha to tekst, który wydaje się pochodzić bezpośrednio z żydowskiego środowiska
zainteresowanego inicjacją w tajemne nauczanie, wędrówką do nieba i doświadczeniem
boskiego światła.
W takim właśnie otoczeniu kształcił się Jezus.
Nie powinno to budzić wątpliwości, bo w Księdze Enocha (93,3) czytamy: „Jasne światło
cię oświetli”. (Charles, The Book of Enoch, s.267)
Jezus nie dążył do tego, by czczono go jako boga.
Podobnie św. Michał Archanioł nie chciał, aby go czczono.
Nauki Jezusa wskazują, że chciał, aby każdy człowiek miał szansę podróżowania do
Pozaświata i osobiście odnalazł boskość – albo, jak to ujął sam Jezus, dotarcia do Królestwa
Niebieskiego, gdzie może go wypełnić „Duch Boży”.
Najważniejsze było dla Niego poznanie drogi do Królestwa Niebieskiego, dlatego też
w czasie Ostatniej Wieczerzy ustanowił „Komunię św.” na wzór Melchizedeka, oddając się
jako ofiara za przebłaganie za grzechy nasze.
Ofiary z chleba i wina składał Melchizedek - kapłan i król Jerozolimy, kiedyś zwanej
Salem, Jebus po włosku Gebus. Na ile tu rdzeń od boga ziemi Geb ma znaczenie, trudno
mi powiedzieć, ale jak Geb-us/Jeb-us, tak Jes-us, jeśli zapisze się Jes-t-us, czyli „Jest”, czyli
„Jes” i znak krzyża, jak literka T przedstawia (ISus/Ysus – wymawiają inni).
Ale w tej sprawie niech się wypowiedzą fachowcy od języków.
Takie są tylko moje skojarzenia językowe.
Tak więc nie mam wątpliwości, że Jezus przyczynił się do mojego oczyszczania, do wyboru
mojej ścieżki mistycznej.
Tak kiedyś wołałam: Jezu, Jezu przyjdź do mnie, a będę uzdrowiona!
Poczułam jakby jakiś magnes przyciągał mnie.
Wiem, że On jest Wyzwolicielem i zgodnie z magnetycznymi prawami przyciąga atom
mojej duszy uwięziony we mnie.
Do tego doszło rozpoznanie mnie w kaplicy Czarnej Madonny Częstochowskiej, gdzie
usłyszałam, kobiece słowa: Jesteś moją ukochaną córeczką, oddaję ci moją koronę.
I nie dałam się zwieść tym, którzy mamią ludzi i wmawiają im rzeczy, które są nie prawdą.
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Apel Jasnogórski przed obrazem „niby to Maryi/MAryja” w kaplicy to przykład manipulacji
mózgów Polaków.
Jak można było przypisywać mamie Jezusa, to co należało się i jest Królestwem Marii
Magdaleny?
Przecież łatwo można było doczytać się, że wszelkie pojęcia o Czarnej Madonnie odnoszą
się do Marii Magdaleny/kapłanki Aszery.
Wystarczyło tylko wpisać słowo Maria Magdalena w wyszukiwarce w Google i tam
pokazuje się odnośnik do Czarnej Madonny w Częstochowie.
Dlaczego Kościół Rzymsko Katolicki nie prosił o sprostowanie, dlaczego milczy w tak
istotnej sprawie.
Dlaczego nie pragną oświecenia przez Ducha Prawdy i sami ustalają co im się podoba?
Dlatego też z tęsknotą oczekuję na spełnienie proroctwa w Ewangelii św. Jana 16, 13,
„Lecz gdy przyjdzie ów Duch Prawdy, nauczy was wszelkiej prawdy. Bo nie od siebie
mówić będzie, ale cokolwiek usłyszy, powie i co ma nadejść, oznajmi wam”.
Człowiek, w którym objawia się miłość tak jak w Marii Magdalenie była miłość do Jezusa,
wchodzi na drogę, w której objawia się dobro. Otwiera się na to dobro, na jego istotę
i wiedzę, będzie w stanie jak Maria Magdalena, pokochać Jezusa i będzie mogła przekazać
ją innym.
Tak więc Maria Magdalena może być naszą drogą razem z Chrystusem Jezusem do naszego
kapłaństwa.
Marię Magdalenę można nazwać sercem serc.
Zrobiłam sobie takie przykrycie/biały szal a na nim jest równoramienny krzyż
koloru magenta a w nim wycięte serce tak że jest ono białe a w wokół wszyłam dużo
srebrnych serduszek.

szal - kapa
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Mając to okrycie w kościele św. Anny w Kopenhadze ofiarowałam swoje ręce św. Annie
babci Jezusa.
A mając później to nakrycie w kościele Laurence w Roskilde ofiarowałam swoją głowę
Chrystusowi Jezusowi.
Ostatni raz w Dzień Zesłania Duch Św. będąc na Jasnej Górze, mając również to przykrycie
ofiarowałam się duchowi, który do mnie przemówił i oddał mi swoją koronę.
Za każdym razem prosiłam kapłana o podanie mi komunii św. w dwóch postaciach, opłatka
umoczonego w winie.
Mając tą uniwersalną świadomość Chrystusową możemy wejść na ścieżkę własnego
uwalniania swojej duszy, na podobieństwo Marii Magdaleny i Chrystusa Jezusa.
Czytając Ewangelię Marii Magdaleny, która była ukrywana aż do czasów obecnych,
straciliśmy wiele nie biorąc pod uwagę żeńskiego pierwiastka naszej duszy.
Maria Magdalena jest symbolem nowej duszy, lub też „umysłu” (nous), czyli nową zdolność
myślenia, która uwolniła się od ziemskich sił natury. Poprzez tę zdolność dusza otrzymuje
„wzrok”, może widzieć Prawdę.
W chwili, gdy Piotr reaguje buntowniczo (tutaj przemawia głos gniewu i ignorancji),
wsparcia udziela jej Mateusz (Lewi), który wierzy Marii.
Rozpoznaje, że Zbawiciel uznawał Ją najbardziej spośród wszystkich uczniów.
Widzi on bezpośrednie połączenie pomiędzy wiarą nowej duszy i odpowiedzią udzieloną
przez Zbawiciela.
Ewangelie dostarczają wielu wskazówek na temat fundamentalnej przemiany, drogi od stanu
duszy Magdaleny do stanu duszy Marii, a także życia, które musi wieść odnowiona dusza
pozostając jeszcze w tym świecie.

7.

Biblia Ubogich (Biblia Pauperum)

Jest rodzajem ilustrowanej książki zawierającej bogaty zestaw wczesnośredniowiecznej
ikonografii religijnej. Przeznaczona była na użytek zakonnych kaznodziejów, niezbyt
biegłych w łacinie oraz pośrednio dla niewykształconych świeckich, którym miały być
uprzystępnione w obrazowo - dydaktycznym zestawieniu najważniejsze wydarzenia biblijne
i ich znaczenia dogmatyczne.
Tu bym chciała dołączyć obrazek z Biblii Pauperum z roku ok. 1450, strona 40, gdzie
pokazane jest koronowanie oczyszczonej i skruszonej duszy (ogniwem łączącym pomiędzy
duchem a ciałem) Marii Magdaleny w niebie.
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Biblia Pauperum ok. 1450 r. str. 40

Odczytujemy w Objawieniu Jana rozdział 21, Anioł Boży uchwycił Jana Ewangelistę, został
porwany w duchu. Chciał pokazać mu tajemnice Boga i powiedział: "Pokażę ci
Oblubienicę, Małżonkę Baranka". Anioł mówi do wszystkich pod jednym, że będą mieli
słuchać ducha niewinnego Baranka, Chrystusa, który koronuje tą niewinną duszę.
Odczytujemy w Pieśni Salomona, w rozdziale 4, gdzie sam oblubieniec mówi do
oblubienicy, gdy przybliża ją do siebie i mówi: "Jesteś piękna, moja przyjaciółko, i nie
ma na tobie żadnej plamy. Chodź, moja przyjaciółko, chodź, musisz dostać swoją
koronę". Prawdziwym oblubieńcem jest Chrystus, który bierze oblubienicę, czyli duszę bez
skazy wszelkich grzechów, do siebie i doprowadza ją do wiecznego odpoczynku i koronuje
ją koroną nieśmiertelności.
Powyżej jest tłumaczenie z łaciny na duński i później na polski.
Jezus powiedział do uczniów po zmartwychwstaniu: „Pokój niech będzie z wami”.
Cytat ten wskazuje na nosiciela Iskry Ducha Pokoju, w którym się uaktywnił w Jezusie, po
Jego Zmartwychwstaniu.
Otrzymuje on radę, aby pragnąć i poszukiwać pokoju między apostołami, która przekracza
wszelkie zrozumienie i charakteryzuje się harmonią, ciszą oraz wewnętrznym, duchowym
doświadczeniem.
Wiadomo, że inni na przykład katarzy czy muzułmanie, pozdrawiali/pozdrawiają się tymi
słowami, również poza murami swojego kościoła.
W Polsce spotyka się czasami pozdrowienie „Szczęść Boże”, ale o pokoju nie pamięta się.
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Dopóki wola nasza podąża za pragnieniami tego świata, dusza człowieka również będzie do
niego przywiązana.
„Nieświadomość boskości jest ostatecznym grzechem”, czytamy w tekście
przypisywanym egipskiemu mędrcowi Hermesowi Trismegistosowi.
(Copenhaver Brian P. wyd. Hermetica 1992, traktat XI, 21, s. 42).
Pozwolę sobie na koniec moich rozmyślań i cytatów z książki
„ARCHIWUM Jezusa”, podziękować autorowi za tak inspirującą książkę.
Pragnę spotkać się z Mi-cha-el BA-i-GEN-T osobiście tu na ziemi, a jak by to nie było
możliwe to w innym świecie i podziękować mu za jego wkład w rozumieniu moich
osobistych przeżyć, poprzez poznanie życia Jezusa w inny sposób niż mi to było dane
w kościele KRK.

8.

W Ewangelii Pistis Sophii

Valentinus pisze:
Ci którzy są ze Światła nie potrzebują misteriów, ponieważ są oczyszczonymi światłami: to
rasa ludzka ich potrzebuje, ponieważ jest ona materialnym odpadem.
Z tego powodu nie ustawajcie w poszukiwaniach aż znajdziecie oczyszczające misteria.
Wyrzeknijcie się całego świata i wszelkich z nim powiązań, abyście nie musieli gromadzić
dodatkowej materii ponad tę, którą już nosicie w sobie.
Nie ustawajcie w poszukiwaniach, aż odnajdziecie misteria Światła, które oczyszczają ciało
materialne i przemieniają was w oczyszczone światło, abyście mogli wznieść się na wyżyny
i przeniknąć wszelkie obszary wszelkich wielkich emanacji Światła i zostać królami
Królestwa Światła na wieczność.
Ten, kto podąża za Światłem, poszukuje i nie jednoczy się z naturą!
Ten, kto poszukuje misteriów światła duszy, wypełnia swoje serce Światłem misteriów.
Jedyna rzecz, którą zachowuje to niezachwiana wiara w prawdę, ponieważ pozostawia on
wszystko inne, aby móc stać się jednym z najwyższą zasadą działającą w jego sercu.
Stąd też pochodzi wezwanie:
„niech ten, który poszukuje, nie ustaje w poszukiwaniach”.
To ciągłe poszukiwanie jest niezwykle istotne, ponieważ to przezeń możemy zmienić naszą
świadomość.
Samo oddanie oznacza świadomość tego, że nowe siły, wysokie wibracje Światła,
rozprzestrzeniają się w człowieku.
Jest to ścieżka róży we wnętrzu człowieka, czego jeszcze nie rozumiałam, gdy słyszałam:
„Bądź jak róża!”
Wiedza, nieodparta pewność, że Światło jest w nas aktywne, zawsze pomaga nam odzyskać
punkt oparcia oraz daje nam siłę abyśmy mogli iść dalej. Samo oddanie jest życiem na
podstawie tego wglądu i zaufania. Takie jest znaczenie wizji doświadczonej przez główną
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postać Ewangelii Marii: są to nowe siły duszy (symbolizowane przez Jezusa), które stały się
aktywne w polu oddechu, w jądrze istoty człowieka.
Jak mówi Ewangelia Pistis Sophii, ostatecznie Jezus (w tym momencie wątpię, czy to był
Jezus, a może Lucyfer), Zbawca, zwraca się do wątpiących i kwestionujących uczniów
i pokrzepia ich następującymi słowami:
„Dla dobra rasy ludzkiej, z powodu jej materialności, rozerwałem się na kawałki
i sprowadziłem na nich wszystkie misteria Światła, abym mógł ich oczyścić, albowiem oni
są odpadem całej materii; w przeciwnym razie żadna dusza z całej ludzkiej rasy nie
zostałaby ocalona, i nie byliby oni w stanie odziedziczyć Królestwa Światła, jeśli nie
sprowadziłbym na nich oczyszczających misteriów.
Tak nie mówi Jezus, który sam przechodził Kundalini i sam zmartwychwstał duchowo,
oświecony przez Światło. Dlatego nie wierzę w prawdę w Ewangelii Pistis Sophii. Kto ją
napisał i kiedy?
W Nowym Testamencie nie ma mowy o Królestwie Światła, ale o Królestwie Niebieskim,
Królestwie Bożym.
„Światłem ciała twego jest oko twoje” (Mt. 6,22).
Nie ma żadnej mowy o świetle twojego umysłu. Mogłam pojąć światło wychodzące
z piersi/serca, ale i to mnie zawiodło. Nie możemy być światłem tu na ziemi, możemy mieć
błyszczące szaty, białe, ale dopiero w Niebie świecić.
Możemy emanować poszczególne kolory, ale nie być przeźroczystym światłem.

9. Kto chce wprowadzić ludzi na manowce?
Mnie też ukazał się taki „Jezus ufam Tobie” w telewizji, gdzie świeciło mu światło z piersi,
takiego miejsca, gdzie można spotkać śmierć (jak w kabale) a nie z serca, które jest więcej
na lewo (w przeważającej większości u ludzi).
Zaufałam mu i co się stało, pewnego razu, kiedy byłam zawiedziona przez mojego męża,
powiedziałam, że kocham go więcej niż mojego męża. Zrobiłam nawet powiększenie jego
obrazu, bo postanowiłam go wyhaftować.
Jednak on to wykorzystał, wszedł do mojej macicy i pieścił mnie, tak jak żaden mężczyzna
tego mi nie zrobił. Czułam się opętana przez niego, chociaż nie powiem, że to nie sprawiało
mi przyjemności. W pewnym momencie uświadomiłam sobie, że to moje własne ręce to
robią, ale są pod kontrolą jakiejś demonicznej siły.
Po tym wszystkim czułam jakby nadal oczy tego „Jezusa ufam Tobie” nadal wpatrywały
się we mnie.
Zaczęłam pozować przed nim, jeśli mu tak się podobam.
W końcu miałam tego dosyć.
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Postanowiłam też rozbić gipsową figurkę Dawida, którą mieliśmy w pokoju i inną
plastykową figurkę Afrodyty greckiej bogini trzymającej w prawej ręce jabłko.
Nie podobały mi się ich wibracje/skojarzenia.
Finał był taki, że mąż zadzwonił do lekarza i wylądowałam w psychiatryku.
Stamtąd wydostałam się, dopiero po podarciu obrazka „Jezu Ufam Tobie” z tymi smugami
światła. A po przybyciu do domu zdjęłam ze ściany powiększenie tego obrazu ze światłem
z piersi.
Później na obraz, założyłam moje majtki, związałam go niebiesko czerwonymi sznurkami
w specjalnej reklamówce srebrnej z taką reklamą jakiejś damy na niej i całość wyniosłam
do piwnicy.
Nie sądzę, że prawdziwy Jezus byłby w stanie tak mnie wykorzystać.
Dlatego też nadal uważam, że obraz namalowany przez Alfreda Kazimierza Hyłę, to
DEMON ZWODNICZY.
Tu „Jezus?” jest za bardzo sexy i podniecający jak na mój gust.
Chyba, że siostrom w Łagiewnikach to nie przeszkadza!
Albo jeszcze coś nowego to, że nasz świat stworzony jest przez tego Lucyfera.
Tak więc muszę pogodzić się z tym faktem i zacząć myśleć inaczej.
Ale jak do tej pory nie jestem przekonana. Nie mogę też pogodzić się z faktem, że papież
Jan Paweł 2 poświęcił świat temu demonowi „Jezu ufam Tobie”.
Co z tego wyniknie, pożyjemy i zobaczymy.
Tak więc NIE polecam zagłębiania się w tą Ewangelie Pistis Sophii, którą propaguje
Różokrzyż w swoim „Pentagramie”. Już sam znak, który był na okładce zraził mnie
i przeczuwałam zwodzenie.
To nie zmienia moich poglądów na światło wewnętrzne które jest w nas, ale to jest światło
koloru białego po zamieszaniu się żółtego, jasno niebieskiego, które ma papiestwo w swoich
flagach Rzymskich, oraz tego magenta, które posiada Maria Magdalena.
I ja też, jako że posiadłam od Niej czakrę korony, mam magenta światło wewnętrzne. Mam
też ciemno niebieski kolor zewnętrzny, kolor otwarcia czakry trzeciego oka, abym głosiła
Ewangelię Chrystus Jezusa i Marii Magdaleny wszystkim narodom.
Panią Wszystkich Narodów, jest moja matka duchowa Maria Magdalena, która ma władzę
razem z Panem Wszystkich Narodów – Chrystusem Jezusem moim wybranym ojcem
duchowym, który mi nie powiedział córko, ale tylko, że nie jest lepszy od nas
(w tym czasie miałam na myśli tego co mnie pobłogosławił na Jasnej Górze no i mnie).
Ja jestem teraz przedstawicielką moich duchowych rodziców oraz z genów moich ziemskich
rodziców: Jana i Anny (w połączeniu tych imion jest JANNA – co znaczy po arabsku RAJ).
A skoro mam także nazwisko GEBus, czyli jestem od GEB. A jak wiadomo to był bóg
Ziemi, tak więc przyjmuję Ziemię pod swoje władanie.
Ale nie ludzi, którzy nadal zachowują swoją wolną wolę.
Tak mi dopomóżcie moi duchowi i ziemscy rodzice i ich uświęcone człony drzewa
genealogicznego.
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10. Sen 29 maj 2013 godz. 03.57 na 03.58.
Poszłam spać i śniłam, że zatrzymałam jakąś kobietę jadącą samochodem i prosiłam
o podwiezienie.
W samochodzie powiedziałam jej, że jestem przebóstwiona. Poczułam tak jakby ulgę. Tak
jakbym za długo trzymała to w sobie w tajemnicy.
Później pomodliłam się za tych co mnie czasami podwozili i nie chcieli za to pieniędzy,
a w zamian prosiłam ich, aby sobie coś pomyśleli, żeby im to się spełniło, a ja będę się
modlić w tej intencji.
Takie podwiezienia były mi konieczne, kiedy odwiedzałam grób dziadka (ojca taty) a potem
szłam na grób babci ok. 6 km. Babcia wyszła drugi raz za mąż i jest pochowana na innym
cmentarzu. ale nie zmieniła nazwiska.
A ponieważ nie ma tam bezpośredniego połączenia/komunikacji miejskiej, wiele razy
musiałam iść pieszo.
Dzisiaj rano t. j. w Boże Ciało miałam taki przebłysk myśli o świetlistym krzyżu.
Tak mi przyszło na myśl, że dopiero po połączeniu Chrystusa Jezusa drogi Kundalini
pionowej tzw. przeze mnie sakralnej zaczynającej się od „czakry sacrum” i Marii Magdaleny
poziomej Kundalini zaczynającej się od serca nastąpiło ich połączenie w czasie tak zwanego
mistycznego ślubu.
Dopiero teraz stanowią pełnię i wzajemnie się adorują. Teraz są jak bóg, gdzie jest
połączenie męskiej i żeńskiej energii, czyli płynie w nich boska energia.
A ja jestem tym zerem, czyli ich ziemskim uziemieniem.
Tak więc możemy Ich traktować jako spełnienie – połączenie duszy z duchem
i przebóstwieniem.
Nie osiągnie się bóstwa wywołując Kundalini poprzez praktyki jogi, czy poprzez jakieś
narkotyczne środki. Można doznać jakiegoś olśnienia inną rzeczywistością, ale nie można
uzyskać boskiej energii.
Nie zgadzam się z twierdzeniem Kościoła Rzymsko Katolickiego, że dzisiaj przeżywamy
dzień, kiedy bóg dał się poznać ofiarując nam swoje ciało i krew przymierza.
Jezus nie nazywał siebie bogiem, ale bramą, drogą, światłem, mającego wodę żywą, którą
możemy pić.
Tak więc spożywając Jego ciało i pijąc Jego krew kierujemy się na jego Ojca, Ducha, który
jest w niebie.
Jak poznamy jego Ojca, Ducha, do którego kieruje nas Jezus, to zrozumiemy o co tu chodzi.
Ja będąc dzieckiem rozdzielałam Jezusa od Boga Najwyższego.
Patrząc na ukrzyżowanego Jezusa współczułam mu w cierpieniu jako Barankowi Bożemu,
ofiarowanemu za nasze grzechy i miałam silne pragnienie być czystą istotą.
Czytanie w dniu dzisiejszym:
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Z Księgi Rodzaju 14, 18-20 czytamy:
Melchizedek zaś, król Salemu, wyniósł chleb i wino; a [ponieważ] był on kapłanem Boga
Najwyższego, błogosławił Abrahama, mówiąc:
Niech będzie błogosławiony Bóg Najwyższy, który w twe ręce wydał twoich wrogów!
Abraham dał mu dziesiątą część ze wszystkiego.

Psalm 110

Chrystus Królem i Kapłanem – Królem

4. Pan przysiągł i żal Mu nie będzie:
„Tyś Kapłanem na wieki na wzór Melchizedeka”.

Psalm (109, 1) Davida
Rzekł Pan Panu memu:
Siądź po prawicy mojej,
Aż położę nieprzyjaciół twoich podnóżkiem nóg twoich.
Czyli jest wielu Panów, którzy toczą walkę o władzę!
Coś takiego było w innych opisach walki bogów (Strategia Bogów – Erich von Daniken).
A komu Bóg udzieli władzę zobaczymy, kiedy Wszystkie Narody przyjmą wspólną wiarę
i będą wyznawać Boga Najwyższego, a nie tylko Syna/Córki Bożych, których jest/było
wiele.

11. Cudowne rozmnożenie chleba
Ewangelia według św. ŁUKasza 9
11. O czym, gdy się dowiedzieli rzesze, poszły za nim. I przyjął je, i pouczał o Królestwie
Bożym, a tych, którzy uleczenia potrzebowali, uzdrawiał.
12. A już się był począł dzień ku wieczorowi chylić.
Tedy przystąpiło dwunastu i rzekło mu: Odpraw rzeszę, aby idąc do osad i wsi okolicznych,
znalazły gospodę i żywność: tutaj bowiem jesteśmy na miejscu pustynnym.
13. Ale on im rzekł: Wy dajcie im jeść. Oni odpowiedzieli: Mamy tylko pięć chlebów i dwie
ryby; chyba że pójdziemy i nakupimy żywności dla wszystkich tych ludzi.
14. Było bowiem około pięciu tysięcy mężczyzn.
16. A On wziął te pięć chlebów i dwie ryby, spojrzał w niebo i odmówiwszy nad nimi
błogosławieństwo, połamał i dawał uczniom, by podawali ludowi.
17. Jedli i nasycili się wszyscy, i zebrano jeszcze dwanaście koszów ułomków, które im
zostało.
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„Jezus Cudotwórca” jak Merlin czy inny magik Szymon Mag, ale magia inna – cud po
spojrzeniu w niebo. I do takiej magii słowa mamy dążyć, budzić w sobie takie umiejętności.
To tego potrzebna jest miłość, wiara, która może przenosić góry i pomoc Ducha
Stworzyciela.
Nasze myśli muszą być czyste jak kryształ i intencje skierowane na innych ludzi – wtedy
nasze myślo-kształty mogą być zmaterializowane.
Będziemy wtedy podobni do Chrystusa.
Spontaniczną „Kundalini od serca” przechodziła Maria Magdalena, a po jej uzdrowieniu,
inicjacji przez Jezusa, zostały oczyszczone wszystkie jej siedem czakr (czyli pełnia).
Po przejściu procesu zwanym Kundalini, uzyskała dar wizji duchów.
To ona pierwsza widziała zmartwychwstałego Jezusa.
Ona też widziała Aniołów w grobie.
Tak więc został obudzony duch w niej, zaczął on świecić od wewnątrz, dlatego inni
apostołowie nie mogli pojąć tego co ona była w stanie zrozumieć.
Jak widać, była ona najbliżej Jezusa i jego słów, które rozumiała, co nie zawsze podobało
się innym męskim apostołom.
Kundalini od serca opisuje na swojej stronie internetowej Wiesława:
www.vismaya-maitreya.pl mam nadzieję, że mi pozwoli na powielenie tego.
Pomiędzy główną czakrą serca i główną czakrą gardła znajduje się 7 mniejszych czakr
serca. Każda z nich posiada odmienną energią miłości. Leżą one w prostej linii.
U normalnych ludzi są bardzo maleńkie, ok 1,5-2 cm średnicy. Budzą się i rozwijają pod
wpływem Kundalini.
MAŁE CZAKRY SERCA
Czakra 1 -leży poniżej głównej czakry serca na najniższej kostce w pośrodku klatki
piersiowej. Zawiera energię, która otwiera człowieka na prawdę i fałsz.
Czakra 2 -leży powyżej pierwszej. Porządkuje i balansuje energię, która pomaga łączyć
się z innymi ludźmi. Odpowiedzialna za stosunki międzyludzkie i ideały. Kiedy się
prawidłowo rozwija taka osoba nie manipuluje już innymi, nie kontroluje, posiada dużą
odpowiedzialność. Potrafi zrezygnować ze wszystkiego na korzyść innego człowieka.
Czakra 3 - znajduje się między piersiami. Posiada energię, która pozwala prawidłowo żyć.
Ta czakra rozwija się najmocniej pod wpływem Kundalini. Wtedy też w człowieku rozwija
się prawidłowa osobowość, odkrywa źródło boskości, łączy się z nim. Wzrasta osobiście
i człowiek jest gotowy do powrotu do oceanu Miłości połączyć się z energią Boga.
Czakra 4 - leży powyżej czakry 3. Odpowiedzialna za wybaczanie. Wybaczanie jest
wspaniałym błogosławieństwem dla tego który daje i który przyjmuje.
Czakra 5 - leży powyżej 4. Jej funkcja chęć do życia, balans i współczucie. Mała czakra
serca 5 zwana jest - współczujące serce. Ta czakra powoduje, że ludzie są otwarci na
innych. Od tego momentu, kiedy ona się otwiera nie mają problemu mówić otwarcie o tym
co dręczy człowieka. Ta czakra jest również zwana emocjonalnym odkurzaczem.
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Czakra 6 -leży powyżej 5. Otwiera człowieka na wyższe spirytualne cele. Zamienia
energie miłości na energie spirytualne. Otwarcie tej czakry otwiera człowieka na wyższy
poziom spirytualny. Od tego momentu człowiek czuje potężną miłość do Boga. Ta miłość,
którą czujemy do innych ludzi jest od tej chwili bardzo maleńka w porównaniu do tej.
U kogo ta czakra jest zamknięta rozpoznaje tylko miłość człowieka.
Czakra 7 - leży powyżej 6 już blisko szyi. Otwiera energię - pomoc bezinteresowna,
służba dla innych. Tak zwana czakra - służba. Od tej pory życie takiego człowieka się
zmienia, nie żyje dla siebie tylko dla innych. Nie ma już żadnej siły, aby takiego człowieka
cokolwiek zatrzymało od tego zadania.
Nie jestem specjalistką od czakr, ale polecam książkę Zbigniewa Święć „Czakram
Wawelski” i inne samo- studia z tej ukrytej wiedzy.
I tak chciałabym pomóc wszystkim, którzy są więzieni za swoje przekonania.
Pomóc tym wszystkim, którzy są przymusowo faszerowano środkami psychotropowymi,
które nie pomogą oczyszczać się duchowo.
To jest takie moje zadanie - musimy walczyć z mafią firm produkujących środki lecznicze,
uzależniające. To jest podobne do walki z mafiami sprzedającymi narkotyki (i tu poddaje
się/jest bezradna - policja niemal we wszystkich krajach).
Ale może tutaj jest trudniej przebić się z posłannictwem, jako że to jest ukryte pod
płaszczykiem pomocy cierpiącym i po płaszczykiem izolowania ludzi myślących czy
postępujących inaczej niż utarte normy ustalone przez uśpionych duchowo, rządzących lub
ludzi, którzy za wszelką cenę chodź by po trupach, chcą wzbogacić się i dominować nad
innymi.
Ja to nazywam Państwem w Państwie.
Mogą zrobić z tobą wszystko co im się podoba – ukarać, nakarmić w ukryciu np. w zupie
czy napojach; narkotykami, a nawet napaść na ciebie i wstrzyknąć substancje jakie im się
podobają. A nawet mogą otworzyć troją czaszkę i umieścić czip – coś takiego zrobiono
kiedyś mojemu znajomemu w Danii.
W cały ten system włączeni są politycy i służby porządkowe, myślę tu o policji, sądzie
i innych instytucjach reprezentujących rząd.
Dlatego też do tej pory nie wydawałam jeszcze mojego pamiętnika z obawy o życie.
Mało tego, na rodziny wywiera się presję tzw. pomocy, czyli obowiązku zgłaszania do
lekarza osób zachowujących się inaczej niż oni sami. Nagłaśnia się i straszy osobami
psychicznie chorymi, mimo że nie wiadomo o co tu chodzi. Pojęcie Procesu Kundalini
całkowicie nie jest znane służbom medycznym. Tak więc nie pomaga się tym ludziom
a wręcz przeszkadza. To tak jakby regulować przypływ rzeki poprzez zamknięcie koryta
rzeki, zamiast jej regulacji i poszerzania. Policjanci w pełnym uzbrojeniu potrafią wchodzić
do twojego domu pod różnym pozorami (zabrano mi nawet prawo jazdy).
Do tego kościół współpracuje z nimi. Wykonują tak zwaną przeze mnie ABORCJE
DUCHOWE.

135
CZĘŚĆ TRZECIA

KRK nie musi mieć Inkwizycji, palić ludzi na stosach, a mając długie ręce w psychiatrii
likwiduje to co im przeszkadza. Jakim prawem pozwala się kapłanom KRK na wchodzenie
do pokoi pacjentów?
Nie bada się również tego czy ktoś zachowuje się inaczej z powodu zażywania narkotyków.
A wręcz przeciwnie, uzależnia się ich od innych środków narkotycznych, niszcząc ich
umysł.
Spotkałam wielu ludzi co zostali uzależnieni od tabletek psychotropowych.
Tak więc marzę o założeniu takiego:
„Centrum psycho–neuro-teologicznego” gdzie można prowadzić naukowe badania tego
zjawiska obudzeniu boskiej energii tzw. Węża Kundalini. Dopóki nie weźmie się sprawy
w swoje ręce i nie udowodni naukowo istnienie takiej boskiej siły/energii, ten uśpiony świat
nie pojmie tego procesu i ludzie będą cierpieć w szpitalach psychiatrycznych, no i nawet po
wypuszczeniu na wolność, bo nie zrozumieją tego procesu i nie będą wiedzieli, jak sobie
pomóc.
KRK robi egzorcyzmy, czyli wyrzuca coś, nie zapełniając niczym i na to miejsce wchodzi
wiele innych demonów, albo człowiek poddaje się im i odczuwa trochę ulgę, ale to tylko do
czasu. Dlatego ostrzegam.
Marzy mi się taki ośrodek pomocy ludziom z spontanicznie przebudzoną Kundalini.
Tu nie chodzi mi o jej prowokowanie, budzenie, tak jak to mają za cel wszelkie „joga
kundalini” warsztaty, ale o nauczanie, informowanie i modlenie się.
Dobrze by tu było połączyć to z pracą na świeżym powietrzu, np. w ogrodzie lub pomocy
innym np. starcom czy niesprawnym fizycznie, opieką nad innymi potrzebującymi.
To znaczy dawać i otrzymywać.

12. Pogotowia Spirytualne
Cytuje znów p. Wiesławę: www.vismaya-maitreya.pl/kundalini_chrzest_ogniem.html
W USA i Kanadzie są Pogotowia Spirytualne, zatrudniające osoby znające ten temat,
czynne 24 godz. na dobę. Pomagają na różne sposoby ludziom uwikłanym w procesy
wyższego rozwoju świadomości, transformacji. Niestety, bardzo mało jest lekarzy, którzy
potrafią naprawdę pomóc, w tym ciężkim dla człowieka okresie. Ciągle ta wiedza jest
tajemnicza. Wielu lekarzy w ogóle nie wierzy w ten proces. Symptomy Kundalini leczą jak
chorobę, co w konsekwencji tylko pogarsza ten stan. Nie jest to tylko jeden symptom, ale
cały kompleks fizycznych, psychicznych a także mistycznych i rodzinnych powiązań.
Warto zastanowić się nad określeniem "chrzest ogniem", i odnieść go do zapowiedzi Jana
Chrzciciela, który stwierdził, iż po nim pojawi się ktoś, kto "będzie dokonywał chrztu
ogniem”, ale to nie jest on.
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Kundalini nie jest chorobą, jest transformacją!
A wszystkie objawy chorobowe to zjawisko pseudo - choroby. Bardzo często jest to bolesny
proces trwający długie lata.
Kundalini to chrzest ogniem.
Ogniem nad ognie, złotym. W nadchodzących czasach będzie na świecie więcej ludzi
"ochrzczonych w złotym ogniu". Toteż powinniśmy więcej na ten temat wiedzieć.
Również stare manuskrypty opisują tą energię jako dwa skręcone węże biegnące przez całe
ciało człowieka. Słynny kaduceusz, symbol medycyny, uzdrawiania i transformacji.
Również symbol DNA. Kiedy budzi się Kundalini następuje wyższy rozwój człowieka
poprzez aktywizację DNA.
Sekretne drzewo życia.
Sekretna realizacja Boga.
Korzeń Kundalini (kaduceusz) reprezentuje centralny układ nerwowy (kręgosłup).
Teraz wrócę do innej ścieżki płynącej od obudzenia czakr, którą przeszedł Jezus.
U niego to już było od urodzenia, odziedziczył poprzez wiarę jego rodziców. Już w 12 wieku
był tak rozwinięty duchowo, że mówił o swoim Ojcu Duchowym. Jak wiemy z Ewangelii
nie interesował się swoimi rodzicami ziemskimi. Zagubienie w świątyni Jerozolimskiej.
Nigdy nie zwracał się do swojej rodzicielki Matko, ale Niewiasto.
Ona jak i inna jego rodzina też nie rozumiała go myśląc, że postradał zmysły.
Też nie rozumieli Go uczeni w piśmie.
Ewangelii św. Jana: 8,22 „... Czyżby miał sam siebie zabić, skoro powiada: Tam, gdzie Ja
idę, wy pójść nie możecie?
8,48 „…jesteś opętany przez złego ducha...”;
8,52 „Teraz wiemy, że jesteś opętany”;
10,20 „..On jest opętany przez złego ducha i odchodzi od zmysłów”.
Podobnie i teraz kapłani nie pojmują zjawiska spontanicznego wzrostu energii boskiej,
„Węża Kundalini”, i wysyłają ludzi w ręce psychiatrów. Nie potrafią pomóc ludziom, bo
sami nie są oczyszczeni na tyle aby mogli sami osiągnąć łaskę poznania Ducha Bożego.
I znów cytat od Wiesławy:
„Kundaliniowe” problemy związane są z duchowym przebudzeniem, tutaj szybko
zauważymy, że nasze dotychczasowe zasady życia duchowego ulegają dużym zmianom,
widać to natychmiast. Mamy niesamowite parcie na Boga. Odrywa się od nas potężne
pragnienie bycia z Bogiem, odkrywamy Go na nowo, pragniemy indywidualnie
doświadczać jego mądrości, miłości, jest to tak potężne uczucie, że nawet niezrozumiałe dla
tego człowieka, który go doświadcza. Tutaj jest niezaprzeczalny dowód otwierania się tej
energii.
W Ewangelii św. MATeusza 4, czytamy:
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POST I KUSZENIE
Wtedy Jezus zawiedziony był na pustynię przez Ducha, aby był kuszony przez szatana.
A gdy pościł czterdzieści dni i czterdzieści nocy, potem łaknął. I przystąpiwszy kusiciel,
rzekł mu: Jeśli jesteś Synem Bożym, rzecz, aby te kamienie chlebem się stały. On zaś
odpowiadając rzekł: "Napisane jest: Nie samym chlebem żyje człowiek: ale wszelkim
słowem, które pochodzi z ust Bożych" (Powt. Pr 8, 3).
Znów wziął go diabeł na górę wysoką bardzo, ukazał mu wszystkie królestwa świata
i wspaniałość ich, i rzekł mu:
To wszystko oddam tobie, jeśli upadłszy złożysz mi pokłon.
Tedy mu rzekł Jezus: Idź precz, szatanie, albowiem napisane jest:
Panu Bogu twojemu kłaniać się będziesz i Jemu samemu służyć będziesz (Powt. Pr. 6,13).
Wówczas opuścił go diabeł, a oto aniołowie przystąpili i służyli Jemu.
Tu widać, jak Jezus przechodził duchową ścieżkę poznania i rozeznania duchów.
„Wynika z tego tekstu, że nie wszystkie pokusy miały charakter zewnętrzny, ale że
przynajmniej wizja wszystkich królestw świata dotyczyła pewnego procesu wewnętrznego”
- czytam w komentarzu do tej Ewangelii, w Biblii którą dostałam od katolickiego księdza
w 1963 roku na zakończenie nauki religii w VII klasie, za pilność i piękne prowadzenie
zeszytu.
Ale ten proces wewnętrzny nie jest i nie był znany tym kapłanom, których poznałam w ciągu
mojego całego życia.
Dopiero wtedy, kiedy sama doświadczyłam tego procesu, po pobłogosławieniu mnie przez
jednego bezdomnego na Jasnej Górze w 1997 roku.
Tak bym chciała odnaleźć tegoż tak uduchowionego mężczyznę albo anioła.
Bo przecież słyszałam: „Idź za aniołem”, ale ja nie wiedziałam, że to był Anioł - człowiek.
A teraz inna sprawa, tego postu. Dzisiaj nie dałoby się uciec na pustynię, opuścić dziecko,
męża i odizolować się. Też nie będziesz w stanie żyć bez pracy państwowej, chyba że
zdecydujesz się na bezdomność.
A spróbuj nie jeść parę dni, to będziesz podejrzana o chorobę.
Ja kiedyś nie jadłam jeden dzień, to przywiązano mnie do łóżka i nakarmili przymusowo.
Tak więc Jezus był w innej rzeczywistości, nie miał wtedy dzieci i żony, żadnych
obowiązków rodzinnych i mógł się wyizolować. Tak, tak powiecie, że zmarł, że nie miał
potomstwa (a może jednak miał?).
Co do tego, że miał potomka, wynikające z książek, zbyt dobrze napisanych
i udokumentowanych. A kiedy spytałam mojego Anioła Stróża o życie seksualne Jezusa
dostałam odpowiedź, że nie miał z Marią Magdaleną, ale miał z inną kobietą.
Z książek Laurence Gardner możemy przeczytać wiele na temat potomków Jezusa, ale ich
promowanie nasuwa mi wątpliwości.
Dziwne, że tak KRK wymiótł wszystkie ślady i pamięć o ziemskiej rodzinie Jezusa, czyli
o Jego człowieczeństwie.
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Z „Archiwum Jezusa” – Michael Baigent, czytamy:
W Narbonne, ważnym rzymskim porcie handlowym u ujścia rzeki Aude we Francji,
mieszkała być może najstarsza żydowska społeczność w całym regionie.
Tam też znaleziono najstarsze dowody świadczące o istnieniu żydowskiej diaspory we
Francji. Narbonne i Marsylia były dwoma dużymi miastami w tym regionie, których nazwy
padają w legendach mówiących o przybyciu z Bliskiego Wschodu Marii Magdaleny.
Wdaje się prawdopodobnie, że właśnie z tej żydowskiej społeczności na południu Francji
pochodził widziany przez kanonika Lilleya dokument mówiący o tym, że Jezus żył jeszcze
w 45 roku naszej ery. Jak pamiętamy, kanonik Lille twierdził, że rękopis znajdował się
kiedyś w rękach gnostyckiej społeczności żyjącej w tym regionie, czyli katarów.
Ta informacja również prowadzi do wniosku, że dokument pochodzi właśnie z południa
Francji.
Sławny żydowski podróżnik i pisarz, Beniamin z Tudeli, odwiedził Narbonne około roku
1166 i napisał, że na czele tamtejszej diaspory stoi potomek Domu Dawida, co jest
stwierdzone w jego drzewie rodzinnym. Szuckerman, A Jewish Princedm in Feudal France
768-900 str. 58).
Tajemnice Marii Magdaleny - Laurence Gardner
podaje genealogie Jezusa:
JEZUS Mesjasz urodzony w 7 p. n. e. zmarł w 73 n. e.
Ojciec przybrany: Josef ab Heli
Matka: Maria, tutaj pragnę dodać, że miała ona siostry, ale z innych ojców Marię
Kleofasową, żonatą z Alfeuszem oraz Marię Salome, żonatą z Zebederiuszem.
Bracia: Jakub (ha Rama Theo, Józef z Atymei), Szymon, Joses (Józef), Judas
Siostry: Maria, Joanna, Sara (Salome)
Babcia: Anna
Dziadek: Joachim (patriarcha Eliasza)
To, że Jezus cierpiał fizycznie i psychicznie widać w opisie krwawych krwi.
Ewangelia św. ŁUKasza 22
W OGRODZIE OLIWNYM
A sam oddalił się od nich jakby na rzut kamienia i upadłszy na kolana, modlił się mówiąc:
Ojcze, jeżeli chcesz, oddal ode mnie ten kielich, wszakże nie moja, ale twoja wola niech się
stanie.
I ukazał mu się anioł z nieba, umacniając go.
A będąc w ucisku. Tym dłużej się modli.
I stał się pot jego jako krople krwi spływającej na ziemię.
A gdy wstał od modlitwy i przyszedł do uczniów swoich, znalazł ich śpiących ze smutku.
Zjawisko „krwawego potu” nie zawiera w sobie żadnego nieprawdopodobieństwa z punktu
widzenia medycyny. Odczuwana groza działa w takim wypadku na współczulny system
nerwowy i powoduje wystąpienie krwinek, które zmieszane z potem nazywamy właśnie
krwawym o tym - czytam w przypisie.
Jak widać Kundalini nie jest tylko czystą duchowym, ale również fizycznym procesem.
Jak pisze Wiesława na swojej stronie internetowej:
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„Samo przebudzenie Kundalini, które wywołuje nadal tyle nieporozumień nie jest przyczyną
problemu człowieka. Ta energia ogromnie wzmacnia i pogłębia wartości ciała i ducha.
I chociaż Kundalini budząc się potrafi wyzwolić wiele bolesnych symptomów, nasze ciało
wydaje się być w zupełnym chaosie, to jednak prowadzi człowieka do lepszego zdrowia,
pogłębienia świadomości, otwiera głęboką intuicję i wewnętrzne furtki mądrości. Jest to
energia geniuszu. Energia Kundalini sama odbudowuje ciało ludzkie, usuwa toksyny, leczy
zniszczone struktury, nawet DNA, lecz na cały ten proces potrzebne jest wiele lat, wszystko
także zależy w jakiej kondycji jest nasze ciało w chwili przebudzenia się Kundalini.”
Podobne objawy występują, kiedy ktoś przeżywa mękę i ukrzyżowania Jezusa, kiedy
doznają stygmatów.
Kiedyś próbowałam zrozumieć stygmaty katowickiej stygmatyczki Katarzyny Szymon.
Leżąc tak na łóżku i wspominają sobie jej życiorys, bo byłam proszona, aby przetłumaczyć
na duński tekst do filmu, przez znajomego z Gdańska, który czynnie działa na rzecz uznania
Katarzynki (bo tak ją nazywaliśmy potocznie) za świętą.
www.katarzynaszymon.pl
Nagle poczułam w sobie taki ucisk na środek moich dłoni.
Tak jakby jakaś energia wirowała w moich dłoniach i tak jakby chciała się przebić się przez
moje dłonie.
Wystraszyłam się i wypowiedziałam: „Jezu, Jezu nie chcę stygmatów”.
Byłam za bardzo zmęczona tymi pobytami w psychiatryku, braku poparcia i zrozumienia ze
strony mojego męża, który był więcej wierny propagandzie swojego rządu i jego prawu, niż
poddaniu się moim prośbom o zostawienie mnie w spokoju. Zdawałam sobie sprawę, że
otrzymanie stygmatów stałoby się końcem mojego związku małżeńskiego. Chciałabym, aby
on i mój syn uwierzył w istnienie Boga, ale nie zerwania mojego związku z nimi.
Podobnie i ja piszę ten pamiętnik/kronikę, aby uświadomić innych o zachodzących
procesach fizycznych i psychicznych w czasie budzenia boskiej energii Kundalini.
Aby im pomóc, aby nie cierpieli tak jak ja cierpiałam z powodu niewiedzy mojej i mojej
rodziny.

13. Energia Transformacji
Cytuję ponownie Wiesławę:
Po przeżyciu swoich drastycznych doświadczeń postanowiłam przedstawić światu prawdę
o tej energii, wymazać wiele bzdur jakie krążą wkoło tego tematu, wiele mitów, pozwolić
sobie mówić jasno i otwarcie, że ta energia naprawdę egzystuje ... czy się komuś podoba,
czy nie ... w każdym jednym człowieku i nigdy nie wiadomo, kto będzie tym następnym,
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u którego może w każdej chwili się ona przebudzić. Toteż czas otworzyć własne zmysły
i śmiało mówić na ten temat, a nie wysyłać ludzi do psychiatry czy egzorcysty.
W wielu przypadkach nawet takie zdarzenia jak choroba dwubiegunowa połączona
z psychotropami może przedwcześnie wyzwolić Kundalini ... lekarze oczywiście nie
rozumieją tego zjawiska i dalej szpikują lekarstwami, tylko, że już silniejszymi, a to może
doprowadzić do śmierci albo do schizofrenii, (w Vancouver kilku psychiatrów już pracuje
na wyższym polu świadomości, wiedzą o co chodzi...). Znana jest bardzo dobra książka
„Energies of Transformation” amerykańskiej dr. Psychiatrii Bonnie Greenwell, która
dokładnie opisuje Kundalini i problem pomyłek lekarskich związanych z tą energią
(...a raczej niewiedzę lekarzy na ten temat).
(Ja autorka tej kroniki nie czytałam powyższej książki, jako że nie znam angielskiego, dlatego
nie mogę ustosunkować się do jej treści, ale przytaczam tylko to co pisze Wiesława na temat
swojego przeżywania Kundalini).
Osobiście przyszło mi zapłacić dużą cenę za swoją niewiedzę na temat Energii Kundalini.
Nigdy wcześniej nie słyszałam nawet słowa Kundalini, czakry … etc. Dopiero kiedy została
zerwana przede mną ta tajemnicza zasłona powoli prostowałam swoje życie, likwidowałam
skutki tego swojego osobistego tsunami, leczyłam emocje, z którymi przyszło mi się mierzyć
na początku tego okresu. Pomogły mi wschodnie nauki i religie. Już od kilku lat w moim
ciele nie ma żadnych chorób, nawet zaziębień, moja pani doktor robiąc mi kontrolne badania
mówi: jesteś jak nastolatka ... nie zarabia na mnie przemysł farmaceutyczny. W czasie, kiedy
przebudziło mi się Kundalini żegnałam się z całym światem i myślałam, że to była już
końcówka mojego życia, a obecnie jestem 11 lat starsza od tamtej chwili i zupełnie zdrowa,
a wcześniej różnie z tym bywało - wspomina Wiesława.
Czas, aby już uzupełnić tą wiedzę, czas przestać tych ludzi prześladować i wyzywać od New
Age, to jest normalny proces w człowieku, który budzi się duchowo i czas się z tym oswoić
i zaprzyjaźnić.
Dołączam się do niej i podpisuję obiema rękami, abym tak mogła spotkać się z nią i wspólnie
budować to Centrum Badawcze w Polsce. Tak bardzo jestem osamotniona z moimi myślami.
Ale może tak Bóg chce abym dochodziła do prawdy sama. Abym może nie zbaczała
z wybranej drogi (drogi oczyszczania swoich czakr poprzez Sakramenty Św., a nie jogę).
I tu przytoczę coś co mnie utwierdziło, że idę dobrą swoją drogą, nie będąc niczyim uczniem
tylko Chrystusa Jezusa i Marii Magdaleny.

14. Tajemna historia świadomości
OSTRZEŻENIE!
Przytoczę tutaj coś z niedawno przeczytanej książki: dr Meg Blackburg Losey pod tytułem
„Tajemna historia świadomości”. Starożytne klucze dla przyszłości pokoleń.
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O zwiedzeniu jednej Polki, cytuję z książki:
Moim pragnieniem jest, aby zawarte w tej książce informacje i narzędzia pomogły ci nie
tylko w teorii, ale także w praktyce. Chcę, żebyś wiedział, że nie musisz być ofiarą życia, że
jesteś bogiem, którego poszukujesz. Tak, jesteś aż tak potężny. Pierwszym krokiem jest
świadomość i takie zadanie ma ta książka.
Jako dziecko w katolickiej szkole, naprawdę rozumiałam znaczenie świętości i tego
wewnętrznego miejsca w sercu serc, w którym możemy zjednoczyć się ze wszystkim,
miejsca w nas, które jest połączone ze źródłem, połączenie z pamięcią wszelkich czasów
i nieskończonych możliwości, z których możemy stworzyć wszystko, czego pragniemy.
Miejsce, które często określa się mianem Boga w nas. To miejsce bywa oszałamiające.
Pewnego dnia spotkałam kobietę, która dzierżawiła dom, należący do jednego z moich
klientów, na wspaniałej starej farmie. Kobieta zaprosiła mnie do siebie na cotygodniowe
spotkania grupy ludzi. Powiedziała, że spotkania dotyczą astrologii, ludzie grają na bębnach
i robią różne podobne rzeczy.
Tydzień później nieśmiało pojawiłam się na spotkaniu.
Musiałam wyglądać na zdziwioną, bo osoba siedząca obok mnie wyszeptała, że ta młoda
kobieta to medium w trakcie sesji. Niewiele wiedziałam o sesjach spirytystycznych i nie
byłam nawet pewna, czy w nie wierzę. Postanowiłam jednak, że skoro mam żyć
autentycznie, powstrzymam się od oceny i dam temu doświadczeniu szanse.
Uczęszczałam na cotygodniowe spotkania, ponieważ ludzie, których tam spotkałam, byli
wspaniali, kochający i niczego ode mnie nie wymagali.
Wkrótce zaczęłam czuć energię w dłoniach: małe spirale łaskotały czubki moich palców.
Moje dłonie płonęły.
Matka i córka, u których odbywały się cotygodniowe spotkania, zaoferowały, że będą ze
mną pracować, żeby zobaczyć, co się wydarzy. Dostałam wspaniałe instrukcje dotyczące
środków ostrożności, dzięki którym pozwalałam wchodzić w moje ciało jedynie tym
istotom, które „pochodziły ze światła”.
Gdy po raz pierwszy zaczęłam ustępować miejsca istotom, by te mogły przeze mnie
przemawiać, unosiłam się obok siebie, tuż obok ciała, obserwując i słuchając.
Oprócz nowego postrzegania, jakie zyskałam, w moim ciele pojawiła się intensywna
energia. Nie mogłam znaleźć przełącznika, żeby ją z siebie wypuścić. Traciłam na wadze
i nie mogłam spać, tak jakbym była podłączona do niewidzialnej siły, która nigdy nie
ustawała. Starając się znaleźć wytchnienie, zaczęłam bawić się energią.
Pewnego dnia, gdy rozłożyłam ręce, moje postrzeganie ponownie się otworzyło.
Zobaczyłam tęczowy most płynący od mojej prawej dłoni, ponad głową, do lewej dłoni.
Wpadłam w zachwyt.
Pewnego ranka ktoś się ukazał. Absolutnie wspaniała holograficzna postać stanęła
naprzeciwko mnie, pośrodku mojego salonu.
Dosłownie świecił w swojej karmazynowej szacie. W rzeczywistości świecił od wewnątrz.
Był niemal przeźroczysty, ale potężny i masywny.
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Gdy się mu przeglądałam, energia, którą operował, zmieniła kolor i kształt. Czułam w ciele
to, co się działo w jego dłoniach.
Zaczęłam ją czule nazywać „Mistrzem”, gdyż jego obecność była jak przedłużenie świętego
miejsca we mnie.
Moje wewnętrzne postrzeganie wciąż się zmieniało, zwiększając zasięg i umiejętności.
Mówiłam jedynie: „Pokaż mi”. Nigdy, dlaczego, co czy kto, ale po prostu: „Pokaż mi”.
Pewnego dnia, gdy poruszaliśmy się razem, zmieniło się moje poczucie rzeczywistości.
Miałam wrażenie, że wkroczyłam w inny wymiar lub w czyjś sen. Szłam ścieżką, oddalając
się od mojego kosmicznego nauczyciela. Nagle podszedł do mnie młody chłopiec
i powiedział, że muszę pójść z nim.
Podążyłam za nim. Wspinaliśmy się wąską ścieżką, aż doszliśmy do dużego otworu w skale,
wejścia do groty, płytkiej jaskini. W jaskini było około dwudziestu mężczyzn, wszyscy
ubrani na biało. Milczeli, jakby uczestniczyli w jakimś czuwaniu. Inny mężczyzna trzymał
miecz, wierzchołkiem do dołu, w pozycji oznaczającej pokój. Przywołał mnie wzrokiem,
przejrzystymi brązowymi oczami.
Odbyła się ceremonia i dostałam dar, chociaż wtedy tego nie rozumiałam.
Usłyszałam głos w swoim wnętrzu, który powiedział, żebym spojrzała do góry. Energia
zaczęła we mnie narastać, więc uniosłam dłonie w nadziei, że zmaleje jej intensywność.
Zamiast tego z moich dłoni wypłynęło światło, które zetknęło się z jasnym światłem tuż nad
mną. Gdy zaczęłam się poruszać, światło zyskało kształt i gęstość. Przeobraziło się
w rzeźbiony przedmiot.
Każdego dnia pracowałam z nowym Mistrzem, zmieniając energię w kształty energetyczne,
a następnie w formy. Wkrótce miałam wrażenie, że przedmioty krystalizują się w moich
dłoniach.
Pewnego dnia, gdy wyciągnęłam ręce ku światłu i skupiłam na nim wzrok, ujrzałam tego
samego gołębia, który pojawił się, gdy byłam jeszcze dzieckiem. Zanurzyłam dłonie w jego
świetle i poczułam coś ciepłego. Gdy wyjęłam ręce ze światła, trzymałam w dłoni białego
gołębia. Światło skrystalizowało się w tę wspaniałą istotę.
Znalazłam wrota niebios, moje serce i dusza przeszły na drugą stronę.
Wkrótce po moim drugim spotkaniu z gołębiem, znalazłam się sama w zupełnym pustym
miejscu. Nie było tam ścian, żadnego konkretnego światła, tylko ja. Gdy się rozejrzałam,
zobaczyłam, że jest tam ze mną mój pierwszy Mistrz. Mistrz wyciągnął dłonie i przykrył
mnie białą szatą.
Nagle znalazłam się w innej rzeczywistości, bardzo prymitywnej. Skąpo ubrani mężczyźni
z krzykiem biegli w kierunku zwierzęcia, które właśnie brutalnie zabili. Zapach świeżej krwi
był wszechogarniający, a zapach mężczyzn tak wstrętny, że z trudem mogłam oddychać.
Zaczęłam się zbliżać, żeby zobaczyć co się dzieje, co robią ci mężczyźni. Gdy nagle
rzeczywistość znów się zmieniła. Znalazłam się w innym czasie, innym miejscu, wewnątrz
potężnego drzewa. Trzy staruchy, wszystkie w grubych, szarych i brązowych fartuchach,
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przypominających worki na mąkę, siedziały przy stole. Śmiały się, patrząc na drewnianą
rzeźbę ryby, która kołysała się przed nimi.
Następnie usłyszałam świst! Rzeczywistość znów się zmieniła i znalazłam się w innym
miejscu, a za chwilę znów w innym miejscu.
Gdy ludzie zaczęli odkrywać moją wiedzę, jakie efekty może przynieść między wymiarowe
uzdrawianie - jak spontaniczne powracają do zdrowia, zastawki serca, zanikają guzy, ludzkie
życie zmienia się dramatycznie i natychmiast – moje życie przestało należeć do mnie.
Zaczęli napływać do mnie masami, pragnąć, żebym ich uzdrowiła. Próbowałam pomóc im
zrozumieć, że sami mogą się uzdrowić, ale oni się wciąż pojawiali.
Stałam się misjonarką, myśląc, że moje życie nie należy do mnie.
W 2003 roku wykryłam w piersi guza, który okazał się rakiem – trzeciego stopnia.
Nowotwór rozprzestrzenił się błyskawicznie. Guz był większy od mojej pięści i wrastał
2 milimetry w ścianę klatki piersiowej.
Poddałam się więc siejącej spustoszenie operacji.
Choroba pozwoliła mi zajrzeć w moją duszę. Dostrzegłam swoje przekonania, ich wpływ na
moje myślenie oraz to, że moje emocje stały się nie do zniesienia, gdyż czułam, że jestem
oddzielona od innych.
Koniec cytatu!
Nie o taką inicjację chodziło u mnie i w opisach pani Wiesławy. Tutaj autorka nie
przeżywa Kundalini, jedności z Jezusem Chrystusem, ale idzie drogą jakiś nieznanych
sobie mistrzów.
Na tym skończę cytować z tej książki, jako że autorka przestawiała swoje medytacje i zbiory
różnych informacji ezoterycznych.
Ale dlaczego postanowiłam tutaj w moim pamiętniku przytoczyć jej opowieści.
A oto, że ona miała wizje o jakiejś skale i o świetle wychodzącym z niej.
Ja miałam taką wizje w Sanktuarium Różokrzyżowców w Kopenhadze.
Opisałam to wcześniej, ale mój głos wewnętrzny, mój Anioł Stróż, mnie ostrzegł: Za jakim
znakiem masz iść? Ocknęłam się, rozglądnęłam się po Sali i zobaczyłam na krzesłach
znaki/gwiazdy nie podobne do mojego znaku.
Nikomu wtedy nie powiedziałam o mojej prywatnej wizji i nigdy więcej nie
odwiedziłam AMORC w Danii.
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15. Różokrzyż w Katowicach
Ale nie omieszkałam zbadać sprawę w Polsce. Poszłam na tak zwane spotkanie otwarte
Różokrzyża w Katowicach. Byłam w ich świątyni, która wyglądała całkiem inaczej niż ta
duńska, masońska.
Tutaj była tylko biała sala i ze złotym krzyżem i złotą różą w środku.
Nie było tam żadnego ołtarza z jaką książką, czy jakiś znaków. Wyglądało to na salę
wykładową a nie na jakąś świątynie.
Opowieść/kazanie? było coś związanego z Kriszną, mało co z tego usłyszałam, bo nie było
mikrofonu.
Wszyscy byli tacy cisi i spięci. Śpiewaliśmy coś o Duchu Stworzycielu i o jego przyjściu.
Nie przyciągało mnie to wszystko, chociaż chciałam poznać trochę ich literaturę.
Szczególnie zainteresował mnie plakat z zaznaczonymi organami hormonalnymi
a zwłaszcza szyszynką. Chciałam zrobić zdjęcie, ale oni powiedzieli, że znajdę to na ich
stronie internetowej, ale okazało się to później nie możliwe.
Tak więc odwiedziłam ich Instytut Wydawniczy w Wieluniu, ale i tu nie mieli tegoż plakatu.
Kupiłam jedną książkę „Nadchodzący nowy człowiek”, jeszcze nie przeczytałam jej i jeden
numer „Pentagramu” z 2007 roku, w którym miałabym znaleźć trochę informacji
o Ewangelii Marii i o Marii Magdalenie. Nie było to coś nowego dla mnie, większość tego
co pisali znane mi było z Internetu.
Jedno mogę tylko przytoczyć:
„ŻYCIE Z NOWYMI SIŁAMI ŚWIATŁA”
Samopoznanie oznacza świadomość tego, że nowe siły, wysokie wibracje Światła,
rozprzestrzeniają się w człowieku. Jest to ścieżka róży we wewnątrz człowieka.”
Tak, słyszałam głos, który mi powiedział, że mam być jak róża.
I tak więc szukając znaku róży zawsze popełniałam błędy, zajmując się nie tymi sprawami,
które mnie przyciągały. Tak było z partią polityczną, która miała znak róży, tak było
z Różokrzyżowcami.

16. FIGURKA
Dopiero później zrozumiałam, kiedy kupiłam sobie figurkę - kobieca postać stoi na wężu,
który w swoim pysku trzyma czerwoną róże.
Na początku myślałam, że to figurka Matki Boskiej to znaczy Maryi, ale później
namalowałam na jej rękach po trzy magenta linie, tak jakby z jej rąk wychodziły po trzy
łaski z każdej spodu ręki. Coś podobnego jak miała Pani Wszystkich Narodów, ale tu nie
było światło przeźroczyste, ale namalowane przeze mnie, tylko magenta.
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Później ukoronowałam ją złotą koroną – obrączką złotą ze dziesięcioma X, taką parę złotych
obrączek otrzymałam kiedyś od mojego taty.
Pani Wszystkich Narodów ukoronowana przeze mnie!
Miałam nadzieje, że jej duch będzie chciał tu zamieszkać, ale po paru latach wyniosłam Ją
do piwnicy – bo po co mam mieć Jej imitację, skoro Ona została obleczona
w Słońce/Księżyc i mogę Ją tam podziwiać.
To Ona przeżyła/pokonała Węża Kundalini i to Ona pomogła mi w drodze duchowego
rozwoju wraz z Chrystusem Jezusem, którego prosiłam, aby przyszedł do mnie i mnie
uzdrowił.
Teraz mi pozostaje zastanowić się, czy ten „Jezu ufam Tobie” namalowany przez Alfreda
Hyłę jest Lucyferem, jego światło nie wychodzi z rąk, ale z miejsca śmierci.
Jezus na krzyżu miał rany takie jakie widzimy na płótnie Całunie Turyńskim.
Nie ma na nim ani ran w środku dłoni, ale w nadgarstku. A rana zadana dzidą była w boku.
Tak więc wszystkie światła, które wychodzą z innych miejsc, mijają się z prawdą.

17. Psychologia i New Age
Tak jak ks. Aleksander Posadzki SJ w książce „Psychologia i New Age” pisze:
Kosmiczna świadomość, jedno z kluczowych pojęć ruchu New Age. Osiągnięcie kosmicznej
świadomości uważa się za szczyt poszerzania świadomości. Pomocne w dążeniu do niej
może być wchodzenie w „odmienne stany świadomości”, jak również joga i hatha-joga.
Zdaniem K. Wilberra ludzka świadomość może poszerzyć się do takich granic, że osiągnie
poziom kosmicznej świadomości, czyli stanu bycia „Bogiem”. Jest pełną reaktywacją
tradycji gnostyckiej (w tym okultystycznej, która na gnozie się opiera), mającej charakter
religijny i inicjacyjny, a nie tylko psychologiczny. Przemiana świadomości (kluczowe
pojęcie New Age), dokonuje się po stopniach duchowego wtajemniczenia.
Jak ostrzega Irlandzki Dokument Teologiczny n. t. New Age z 1994 r., ścieżka inicjacji jest
tu jedną z pewnych dróg do oświecenia. Bez inicjacji uważa się, że ktoś bawi się tymi
ideami, ale nie poważnie. W tych inicjacjach rytualnie wlewa się w przyjmującego
mistyczną siłę okultystyczną, w wyniku czego przyjmujący otrzymuje różne dary, zdolności
i przebudzenia. Każdą inicjację uważa się za ważny przełom duchowy na nowe płaszczyzny
wyższej świadomości i sił psychicznych, nie chodzi jednak tylko o siły czysto psychiczne.
Jak podaje wspomniany Dokument, Spangler, jeden z głównych ideologów New Age pisze,
że „Lucyfer przychodzi, by dać nam ostateczną ... lucyferyczną inicjację ... jest to inicjacja
w Nową Erę”. Dodaje, że Chrystus jest tą samą siłą, co Lucyfer ...Lucyfer przygotowuje
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człowieka na doświadczenie chrystusowości ... Lucyfer działa w każdym z nas
wprowadzając nas w stan integralny, kiedy wchodzimy w Nową Erę”. Spagler uczy, że
Lucyfer jest „agentem Bożej Miłości”. Według niego Lucyfer jest aniołem wewnętrznej
ewolucji człowieka. „Światło, które ujawnia nam drogę Chrystusa pochodzi od Lucyfera ...
wielkiego inicjującego ... Lucyfer przychodzi, by dać nam ostateczną inicjację ... przed którą
stanie wiele ludzi w najbliższej przyszłości, jest to bowiem inicjacja w Nową Erę. Spangler
nie jest w takich poglądach odosobniony, ale kontynuuje tradycję teozoficzną H. Bławackiej
i generalnie tradycję gnostyczną.
I na tym zakończę jak na razie cytowanie.
A przecież ja nie byłam inicjowana przez żadnego gnostyka czy okultystę.
Błogosławieństwo dostałam w Kaplicy Jasnogórskiej, wychowana w duchu Kościoła
Rzymskokatolickiego.
A że samooczyszczanie obudził we mnie Wąż Kundalini, czy to ja sobie to wymyśliłam?
Nigdy o nim nie czytałam, dopiero jak zostałam opuszczona przez wszystkich, moją rodzinę,
która nie miała pojęcia co się ze mną dzieje, przez kapłana katolickiego, który doradził
mężowi oddanie mnie do Szpitala Psychiatrycznego, no i nie czując się psychicznie chora,
ale też nie rozumiejąc co się dzieje ze mną; skąd przychodzą głosy, polecenia, ataki
i ochrona. KRK unika tego tematu jak ognia, a jak nie mówisz tak jak oni to jesteś
odszczepieńcem. Nie mają daru rozróżniania duchów, a budując Kościół na człowieku
„Maryi” całkiem utracili Bożego Ducha.
Musiałam szukać sama swojej diagnozy, no i chociaż ją znalazłam, to i tak to nie pomogło,
bo lekarze nie znając tematu, wstrzykiwali mi, wbrew mojej woli, jakieś świństwa,
osłabiając mnie więcej.
Jak więc, ja sama musiałam walczy ze wszystkimi ludźmi, ale musiałam mieć wsparcie
moich Aniołów Stróżów.
Nawet prosiłam o egzorcyzm, ale nikt nie pojawił się. Ten Kościół, któremu tak wierzyłam,
okazał się zdrajcą, wyłudzicielem pieniędzy ode mnie i moich rodziców. Jak ksiądz mógł
kłamać mi prosto w oczy (chodzi tu o wystawianie fałszywych rachunków) a później
podnosić hostię i zapraszać mnie do komunii św. Nie mogłam tego znieść, odstąpiłam od
przyjęcia komunii św.
Dlaczego w Kościele Katolickim nie udziela się komunii św. pod postacią chleba i wina, tak
jak to jest w prawosławnych i protestantów, i jak Jezus polecił nam czynić.
Nikt mi nie pomógł z ludzi żyjących na ziemi, tylko miałam pomoc z nieba od Ducha
samego.
Tak więc nikt nie może powiedzieć, że mu podlegam, tylko, Chrystus Jezus i Maria
Magdalena, których wybrałam na swoich Duchowych Rodziców, no i moi Rodzice Ziemscy,
którzy przekazali mi swoje geny, wychowanie, szkołę walki w życiu, pracowitość,
wytrwałość, i miłości po swojemu.
Nie powiem, że tu Kościół Katolicki nie miał swojego wpływu na mój rozwój duchowy
w okresie dziecięcym a szczególnie w młodości, gdzie uczył mnie robienia rachunku
sumienia i modlenia się do Boga.
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A że później przewyższyłam nauczyciela i zaczęłam prowadzić podwójne życie duchowe,
odpowiadając „I z duchem naszym” zamiast „I z duchem twoim”, odmawiać „Ojcze
i Matko Nasza bądź Wola Wasza” i tak dalej, „bądź Królestwo Wasze”
I każdego dnia dziękowałam Bogu ze przeżycie następnego dnia, bo ta wystraszona zawsze
w Kościele Rzymskokatolickim, bałam się bardzo o popełnienie jakiejś herezji.
Moje modlitwy rozwijały się, także ruchy moich rąk, kiedy przestałam robić znak krzyża,
ale robić znak, który był moim zrozumiałym tyko dla mnie znakiem. Dlatego obecną
modlitwę i znaki zachowam w tajemnicy, są moimi prywatnym i nie chcę by ktoś je przejął
a może nawet zbezcześcił. Każdy ma swoją własną drogę do wyzwolenia wewnętrznego
i od poddaństwa od innego człowieka, choćby najwyżej postanowionego w hierarchii, za
równo społecznej jak i kościelnej.
Dopiero później zauważyłam, że prawosławni też inaczej żegnają się, ale KRK zakrzykiwał,
że to oni tylko mają PRAWDĘ.
Kiedyś myślałam, że papież jest człowiekiem najwięcej wiedzącym o życiu duchowym, ale
teraz widzę, że się łudziłam.
A kiedy teraz nie słyszę „Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus” w ustach papieża,
a byłam tak wychowywana, pisanie nawet listu od takiego pozdrowienia, to nawet mi się nie
chcę jego słuchać.
A życzenie „Dobrego obiadu” mogę spełnić, robiąc go sobie sama.
Nadal będę czytać róże książki i wybierać to co mnie przekonuje, co mnie interesuje. Nie
zaprzestaje uczyć się, nie zaprzestaje modlić się do Boga Najwyższego i Odmawiać „Ojcze
i Matko moja”.
Nadal prosić Pana o „Wieczne odpoczywanie dla mojego drzewa genealogicznego” i prosić
mojego Anioła Stróża i moich zmarłych przodków o opiekę i pomoc w kierowaniu moimi
myślami i decyzjami.

18. Nadchodzący nowy człowiek – Jan van Rijckenborgh
W pierwszym Liście do Tesaloniczan Paweł mówi o tej nowej rasie uwolnienia
następująco:
„A nie chcemy, bracia, abyście byli w niepewności co do tych, którzy zasnęli, abyście się
nie smucili, jak drudzy, którzy nie mają nadziei.
Albowiem jak wierzymy, że Jezus umarł i zmartwychwstał, tak też wierzymy, że Bóg przez
Jezusa przywiedzie z nimi tych, którzy zasnęli.
A to wam mówimy na podstawie Słowa Pana, że my, którzy w Jezusie pozostaniemy przy
życiu aż do przyjścia Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli.”
Gdyż sam Pan na dany rozkaz, na głos archanioła i trąby bożej, zstąpi z nieba; wtedy
najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie; potem my, którzy pozostaniemy przy
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życiu, razem z nimi porwani będziemy w obłokach w powietrze, na spotkanie Pana; i tak
zawsze będziemy z Panem.”
Musicie zrozumieć, jakie psychologiczne i fizjologiczne procesy zachodzą w człowieku, gdy
zostaje dotknięty tą szczególną Siłą promieniowania i gdy zdradza oznaki reakcji, ponieważ
posiada atom iskry ducha.
Zaczyna się od pewnego procesu w sanktuarium serca.
W większości przypadków za przyczyną silnego wstrząsu w życiu codziennym, atom iskry
ducha w sercu zaczyna silnie wibrować. Aż do tej chwili był on, z powodu jakości życia
oraz jakości krwi zwykłego człowieka, do tego stopnia ukryty i zasklepiony, że nie mógł się
przebudzić się pod wpływem Światła boskiego Słońca. Jeśli jednak w życiu, wskutek
gorzkiego doświadczenia, następuje czasowe załamanie, którym dotknięta zostanie także
krew, wówczas jedna z siedmiu komór serca otwiera się, zamknięty w niej ogień rozpala się
i na grasicy znajdujący się pod mostkiem pada oślepiające Światło. W bardzo wielu
przypadkach pojedyncze uderzenie Światła nie jest wystarczające; załóżmy tu jednak, że
grasica okazała się podatna i że impuls Światła odniósł skutek; wówczas hormon grasicy
wprowadza tę siłę Światła do małego obiegu krwi.
Jeśli to się stanie, wówczas po pewnym czasie siła Światła z pewnością dosięgnie wszystkich
centrów mózgowych, do których zostaje doprowadzona przez krew. A z chwilą, gdy
osiągnie sanktuarium głowy, dany człowiek przede wszystkim stanie się poszukującym.
Dzięki siły Światła na centra mózgowe zostaną mianowicie pobudzone myśli, myśli tego
samego rodzaju.
Człowiek został dotknięty wzywającym Światłem i za pośrednictwem atomu iskry ducha,
gruczołu grasicy, krwi i centrów mózgowych dialektycznie „ja” staje się tego świadome.
W sposób nieodparty powstaje cały szereg myśli. W miarę jak centra mózgowe zostają
w ten sposób pobudzone do działania, atom iskry ducha wibruje dalej, ponieważ dokonany
został jakby wyłom zarówno we krwi, jak i w świadomości.
Z pewnością słyszeliście o wpatrywaniu się w kryształową kulę, o negatywne
- okultystycznej metodzie poszerzonego, eterycznego widzenia.
Nieszczęśliwy koniec następuje, ponieważ przez w wpatrywanie się w kryształ, ochraniające
światło Kundalini, które otacza pinealis, spala się. Można to porównać z przepaleniem
bezpiecznika w sieci elektrycznej. Kiedy „ubezpieczenie” Kundalini przepali się, człowiek
taki staje się na pewien czas igraszką sił związanych z ziemią.
Wszystkie pozytywne czy negatywne metody okultystyczne nie są niczym innym, jak
karykaturalnym naśladowaniem magii transfigurystycznej.
Tak samo jest z „wypatrywaniem się w kryształ”.
Tak tu mi przychodzi na myśl artykuł, który czytałam w czasopiśmie NEXUS (nr. 3 – maj
2013) o znalezionej w roku 1970 przez Rya Browna kryształową kule w zatopionej
piramidzie położonej regionie archipelagu Wysp Bahama, Atlantydzie, o której wspominał
Platon.
Kryształowa kula nazywana „Kulą z Atlantydy”, a później „Okiem Boga”, potrafiła
odpychać magnetyczne obiekty.
Brown wspominał, że słyszał głos mówiący: „Przybyłeś tu i masz to, po co tu przybyłeś. Ale
teraz odejdź i nigdy tu nie wracaj”.
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Fnning, który odziedziczył kryształową kulę i obrazek, o który mówił Brown, przedstawiał
on wnętrze piramidy z kulą spoczywającą w dwóch dłoniach i pręt w złotym kolorze, który
wystawał z sufitu z czerwonym zakończeniem usytuowanym nad kulą.
Brown publicznie zademonstrował tą kryształową kulę tylko kilka razy i każdej z tych
prezentacji towarzyszyło wiele wrażeń ze strony uczestników, którzy opisywali potem
związane z tą kulą dziwne efekty.
Czyżby Atlantydzi zostali zgładzeni z powodu uprawiania jakiejś magii?

19. Atom iskry ducha
Atom iskry ducha zwany jest również „ołtarzem”, z którego wznosić się musi zapach miły
Bogu, by wypełnić cały przybytek głowy, ażeby człowiek - kapłan mógł zrozumieć słowa
Ducha Świętego. Tam uszeregowują się myśli szukającego. A – jak wiecie – myśli są
stwórczymi. Obrazy myślowe zaludniają jego pole objawienia. Myśli tego samego rodzaju
mają tą własność, że łączą się ze sobą.
Kiedy jakiś człowiek postępuje za tym, czego szuka, to możemy dokładnie przewidzieć, co
będzie się działo.
Sprzymierzacie się z wszelkimi możliwymi kierunkami w tym świecie, ponieważ
prawdziwość i słuszność waszych myśli musicie sprawdzić w praktyce.
Wypromieniowanie siły Światła atomu iskry ducha, wpatrywanie się w swój wewnętrzny
kryształ musi trwać tak długo, aż w końcu powstanie możliwie czysty obraz myślowy.
Miałam kiedyś taką wizję:
Byłam takim małym jasno różowym kryształkiem, miniaturka mnie samej, nagą klęczącą na
jednym kolanie, skurczona i pochylona, trochę przypominająca Atlasa, dźwigającą kulę
ziemską. Nie miałam nic na sobie czy z sobą, byłam tylko taka skulona, ale widać były moje
ruchy tak jakbym była żyjącym ciekłym kryształkiem. W duchu moich myśli taki miałam
przekaz, że muszę jeszcze popracować, aby oczyścić się i zbliżyć się więcej do
przeźroczystego kryształu.
Byłam tak jakby w promieniach jakiegoś mikroskopu, świetlnego czy elektronowego. Istoty
tego światła nie uzmysławiałam sobie, ale miałam świadomość, że jestem obserwowana
przez kogoś i jestem w polu światła tego instrumentu, coś tak jak obserwuje się rzeczy pod
mikroskopem elektronowym.
Być może są to pozostałości po moich doświadczeniach z pracą przy takim mikroskopie.
Szczególnie urzekały mnie doświadczenie pisania elektronami w żelu z silicium - byłam
wtedy na praktyce w zakładach NKT w Danii.
W I Liście do Koryntian, rozdział 15, mówi on do uczniów:
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„Wszakże nie to, co duchowe, jest pierwsze, lecz co cielesne, potem dopiero duchowe.
Pierwszy człowiek jest z prochu ziemi, ziemski; drugi człowiek jest z nieba.
A powiadam, bracia, że ciało i krew nie mogą odziedziczyć Królestwa Bożego, ani to, co
skażone, nie odziedziczy tego, co nieskażone.
Oto tajemnicę wam objawiam. Nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy będziemy przemienieni.
Wówczas wypełni się słowo napisane: „Pochłonięta jest śmierć w zwycięstwie. Gdzież jest,
o śmierci, żądło twoje?”
Ten nowy krok jest „tajemnicą”, mówi Paweł, tajemnicą zbawienia, środkiem leczniczym,
środkiem do uzdrowienia. Recepta nań jest następująca: przemijalne musi się przyoblec
w nieprzemijalność, śmiertelne – w nieśmiertelność.
Tak jak głowa zawiera mózg, podobnie jak i serce, tak samo i miednica w postaci „plexus
solaris” posiada mózg, przepełniony świadomością księżycową.
Wiedzione tą inteligencją „ja” usiłuje przy pomocy iluzji, wszelkiego rodzaju spekulacji
i kompletnych kłamstw zatuszować waszą mentalną koncepcję Wieczystego, zrodzoną
z atomu iskry ducha. W ten sposób Prometeusz zostaje całkowicie spętany i uwięziony.
Wiecie, że wszystkie zwykłe, naturalne sploty myśli przechodzą przez śluzę śledziony
i wątroby.
Rozumiecie teraz może prastary mit z początków czasów dialektycznych, mit o Adamie
i Ewie.
Adam jest „menasem”, myślicielem, mentalnym obrazem Nieśmiertelnego; Ewa jest
nowym „ja”, nową istotą pożądań, która musi się przejawiać wyłaniając się z boku ciała.
Tych dwoje, ten mężczyzna i ta kobieta (istota pożądań z powodu swej polaryzacji jest
zawsze przedstawiona jako istota żeńska), ten nowy Adam i nowa Ewa muszą się narodzić
w naszym systemie. A jeśli tych dwoje połączy się w świętej pracy, narodzi się z nich nowy,
przetransfigurowany człowiek.
Ten, kto chce iść tą drogą krzyżową, zwycięży.
Uważajcie jednak: najpierw idzie to, co należy do duszy, a potem to, co związane jest
z duchem!
Zrozumieliście z pewnością, że człowiek dialektyczny wyposażony jest w potrójną
świadomość, trojakie „ja”.
Trzy stany świadomości w człowieku są nie tylko symbolami czy filozoficznymi
rozróżnieniami, lecz dają się naukowo, organicznie udowodnić.
Po pierwsze istnieje świadomość centralna, czyli „ja” mające swoją siedzibę w przybytku
głowy. Świadomość ta spożytkowuje centra mózgowe i daje się wyjaśnić na ich podstawie.
Nasze możliwości intelektualne i ich kształcenie wynikają z aktywności tego właśnie „ja”.
Świadomość ta zdolna jest ogarniać rozumowo sprawy i wartości życia zgodnie z tym, jak
się przedstawiają dla „ja”, wyciągać z nich rozumowe wnioski i podejmować rozumowe
decyzje.
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Świadomość przybytku głowy jest ponadto wyposażona w moc woli. Wibracja wypływająca
z tej mocy woli pobudza krew, nerwy i mięśnie do działania. Wyposażenie tego centrum
świadomości wyjaśnia nam całkowicie, dlaczego jest wielu ludzi sterowanych przede
wszystkim przez tę świadomość, znajdujących się albo z powodu dziedziczności, albo
wychowania prawie całkowicie pod wpływem tej świadomości. Jeżeli tak jest w istocie,
wówczas określając ten typ człowieka mówimy o człowieku intelektualnym.
Drugi stan świadomości odnajdujemy w przybytku serca. W zasadzie także i ta świadomość
funkcjonuje niezależnie od dwóch pozostałych. Organicznie mieści się ona
w siedmiokrotnym sercu. Musicie jednak zdawać sobie sprawę z tego, że świadomość ta nie
ma nic wspólnego z atomem iskry ducha mieszczącym się w prawej komorze serca.
Centralna świadomość przybytku serca odzwierciedla cały zestaw życia uczuciowego
człowieka.
Świadomość przybytku serca również zaopatrzona jest w moc woli, którą określamy
mianem uczucia, wzruszenia, emocji, sentymentu. Również przez wibrację tej mocy woli
jest człowiek popychany do działania. Ludzie żyjący przede wszystkim z centralnej
świadomości serca zwani są przez nas mistykami; muszą się do nich zaliczać także i ci,
którzy są całkowicie oddani religijnemu życiu tej natury.
Trzeci stan świadomości ma swoją siedzibę w przybytku miednicy, a ściślej – u jego szczytu.
Jest on organicznie związany z systemem wątroby, splotu słonecznego i śledziony.
Ta centralna świadomość miednicy jest najbardziej podstawową spośród świadomości
trzech „ego” tej natury. Określa ona nasz charakter, z którym przychodzimy na świat. Nasze
ukryte i ujawniające się skłonności, a także cały nasz karman zawiera się w tym „ego”. „Ja”
system wątroby i śledziony wywiera wielki, dominujący wpływ na oba pozostałe „ego”. To
właśnie przy pomocy tego „ja” „wychodzimy” nocą na zewnątrz i zbieramy nasze nocne
doświadczenia.
„Ego” głowy i „ego” serca mogą podlegać dialektycznemu kultywowaniu do pewnych
naturalnych, prawidłowych granic. Natomiast „ego” miednicy nie poddaje się żadnej
kulturze.
Także i świadomość miednicy dysponuje pełną możliwością dedukcji zawierającą się
w strukturze splotu słonecznego, a także wolą. Wojną świadomości miednicy nazywamy
popędem, i wszyscy wiemy, że pod wpływem tego popędu człowiek również pobudzony
jest do działania. Kiedy człowiek żyje głównie z tego trzeciego „ego”, wolny od wszelkich
zahamowań, przejawia typ praczłowieka, prawdziwie nieokiełzanego człowieka natury,
brutalnego materialisty, prymitywnego posiadacza.
Dysharmonia i napięcia pomiędzy trzema „ego” – głowy, serca i miednicy – powodują
wszelkie choroby prześladujące ludzkość.
Jeśli te prainstynkty człowieka wymkną się spod wszelkiej kontroli, człowiek popada
w straszliwy tryb życia: opanowuje go ogólny demonizm.
Atom iskry ducha musi „zaznawać cierpienia w ego”.
Ten, kto doświadcza tego szczególnego cierpienia we własnej istocie, będzie też doznawać
tego samego cierpienia w związku ze światem, w którym żyje. Dzięki temu powstaje
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niezmierzona tęsknota za utraconą, pierwotną Ojczyzną. Zgodnie z tą tęsknotą życie wasze
nabiera „przyśpieszenia”!
Czym jest tęsknota z punku widzenia nauk przyrodniczych?
Tęsknota jest siłą przyciągania, siłą ciężkości, magnetyczną mocą. Tak jak w każdym
magnesie, także tutaj jest również drugi biegun, biegun magnetyczny, który odpycha. Kiedy
nasza tęsknota, pierwszy biegun magnetyczny, jest na coś nastawiona, wówczas przez drugi
biegun odpychane będzie przeciwieństwo tej rzeczy.
„Jezu, Jezu przyjdź do mnie a będę uzdrowiona” – tak wołałam Jezusa, kiedy energia
Kundalini podnosiła temperaturę w moim ciele do rozmiarów wytrzymałości.
I wtedy poczułam tak jakby moje ręce były przyciągane przez jakiś silny magnes.
Wiecie, że nasza osobowość stanowi centrum systemu, który nazywamy mikrokosmosem,
„minutus mundus”, małym światem.
Dlatego mówimy o „kosmosie”, świecie oraz o „mikrokosmosie”, małym świecie, którym
jesteście wy sami.
Nieskończenie różnorodne pasmo ludzkich pragnień i działań jest ściśle związane
z procesami elektromagnetycznymi w mikrokosmosie.
Indywidualne pole elektromagnetyczne człowieka stanowi jedność z polem tej Ziemi, wobec
czego pod wieloma względami jego punkt ciężkości znajduje się w tym świecie. Całe
ludzkie życie i dążenie opanowane są przez ziemski magnetyzm; zależnością tą
napiętnowane są działania i pragnienia człowieka: jest on z tej ziemi, ziemski.
Transfigurystów jest w tym świecie bardzo niewielu.
Będzie się do was mówić: „Transfiguryzm jest klasyczną formą obłędu, pojawiającą się
w historii świata od czasu do czasu”.
Transfiguryzm jest skrajnym szaleństwem, jest przyrodniczo niemożliwy”.
A przecież transfiguryści ze swym znamieniem szaleństwa znajdują się w bardzo dobrym
towarzystwie!
Jezus stoi przed sanhedrynem, Synodem Generalnym swoich czasów.
Uznaje się go za niebezpiecznego szaleńca ... a Jezus milczy.
Skąd ja to znam.

20. Jeszcze raz Archiwum Jezusa - Michael Baigent
Na początku lat sześćdziesiątych mój przyjaciel, który już wtedy zajmował się
poszukiwaniem antyków, kupił dom w starej dzielnicy Jerozolimy. Zaczął kopać w suterenie
i dokopał się do skały. W czasach początków chrześcijaństwa stała tam świątynia.
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W 1961 roku natrafił na dwa papirusy z aramejskim tekstem oraz pewną ilość przedmiotów,
które pozwoliły mu stwierdzić, że znalezisko pochodzi mniej więcej z 34 roku n. e.
Na papirusach zapisany był list do żydowskiego sądu, Sanhedrynu. Autor nazwał siebie
„bani meshiha”, mesjaszem dzieci Izraela. Osłupiałem. Nie mogłem uwierzyć, że słyszę coś
takiego. Ale to był dopiero początek. Ów „mesjasz dzieci Izraela” bronił się przed zarzutem
postawionym mu przez Sanhedryn: oskarżono go o to, że nazywał siebie „synem Bożym”
i kazano się z tego wytłumaczyć. W pierwszym liście wyjaśniał, że nie chciał nazywać siebie
„Bogiem”, lecz powiedzieć, że jest w nim „Duch Boży”. Nie mienił się więc synem Boga
w sensie fizycznym, tylko synem duchowym. Dodał, że każdy, kto podobnie jak on czuje
się wypełnionym „duchem”, także może się uważać za „syna Bożego”.
Innymi słowy ów mesjasz – którym musiał być nauczyciel znany nam jako Jezus – wyraźnie
stwierdza w tych listach, że nie jest boskiego pochodzenia, a w każdym razie nie bardziej
niż wszyscy inni ludzie. Możemy być pewni, że Watykan nie chciałby, aby taki list został
opublikowany.
Po odkryciu dwóch starożytnych listów mój przyjaciel pokazał je archeologom Yigaelowi
Yadinowi i Nahmanowi Avigadowi i poprosił o opinię na ich temat. Obaj potwierdzili, że
listy są autentyczne i niesłychanie ważne. Niestety, archeolodzy podzielili się wieścią
z katolickimi uczonymi – bardzo możliwe, że był wśród nich któryś z członków École
Biblique, konsultant Papieskiej Komisji Biblijnej – bo dotarła ona do papieża Jana XXIII.
Papież przekazał izraelskim archeologom prośbę, żeby listy zniszczono.
Mój przyjaciel odmówił, lecz złożył obietnicę, że nie zostaną opublikowane przez
dwadzieścia pięć lat. I spełnił ją.
Tak więc tylko z Biblii wynika, że Jezus nie bronił się i za nią podaje Jan van Rijckenborgh
autor cytowanych tutaj fragmentów z książki „Nadchodzący Nowy Człowiek”.
Nie możemy zajmować się mistyką Jezusa, bez dochodzenia prawdy o Jezusie
historycznym.
Niestety jeden z członków od którego kupiłam tą książkę powiedział mi, że Różokrzyż nie
zajmuje się takimi sprawami, a tylko propaguje rozwój duchowy swoich członków.
Ale bez dociekania do prawdy z Jezusa życia jak i jego rodziny m. in. jego oblubienicy Marii
Magdaleny nie można mieć pełnego zrozumienia słów Jezusa.
Dopiero teraz są zrozumiałe dla mnie słowa Jezusa wypowiedziane w czasie, kiedy
opuszczałam Jasną Górę: „Nie jestem lepszy od was!”.
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21. Żydzi chcieli ukamienować Jezusa
Ewangelia Jan (10, 33-35).
Otóż Żydzi chcieli ukamienować Jezusa za świętokradztwo. Rzucili na niego oskarżenie:
Nie kamienujemy cię za dobry czyn, ale za bluźnierstwo, za to, że ty, będąc
człowiekiem, uważasz siebie za Boga. Jezus odpowiedział spokojnie na zarzut, cytując
psalm 82: Czyż nie napisano w waszym prawie: Ja rzekłem, Bogami jesteście?
Jeżeli Pismo nazywało bogami tych, do których skierowano słowo Boże. Czyżby to był
zniekształcony ślad dochodzenia Sanhedrynu?
Paweł stoi przed namiestnikiem Festusem. Wyjaśnia namiestnikowi transfiguryzm. Reakcja
Rzymian jest szybka: Oszalałeś!” ... I Paweł na to milknie.
Usłyszycie też Augustyna, rzucającego gromy na manichejczyków!
Jak szyderczo wyśmiewa ich i stawia w fałszywym świetle ... a bracia manichejczycy
milczą. Cóż bowiem mogli odpowiedzieć, nie mając żadnej podstawy dla wzajemnego
zrozumienia?
A może czytaliście, jak obarczano katarów winą za ich – jak to nazywano – „skrajnie
niebezpieczeństwo?”
Prawie cały naród został wymordowany, sami katarzy natomiast ... milczeli.
A ja nie milczałam, jak mnie zamknięto, policja zabrała mnie z oficjalnego miejsca,
z sklepu, gdzie sobie spokojnie robiłam zakupy.
Wzięli mnie i wyprowadzili jak jakiegoś przestępcę. A przecież mówi się, że jesteśmy
tacy rozwinięci, tacy tolerancyjni, tacy demokratyczni.
Nie pomogły perwersje, pisanie odwołań do wszystkich, gdzie tylko mogłam.
I nic, policja kłamała – sama się demaskując, urzędnicy nabrali wody w usta. No i co, odbył
się proforma sąd, który nie wniósł nic nowego. W czasie procesu tworzono brakujące
dokumenty. Adwokat wyznaczony z urzędu bronił także ordynatora szpitala. Niechciane
dokumenty/nagranie usunięto z archiwum. Brak funduszy na prowadzenie sprawy
odwoławczej był moją rezygnacją, aby odwoływać się – kto może zwyciężyć z mafią!
Nikt z lekarzy psychiatrów, jak i lekarzy ogólnych nie chciał zapoznać się z literaturą, którą
im podsuwałam, aby mogli mnie zrozumieć, mnie i innych co przechodzą proces budzenia
się Węża Kundalini.
Czuję się tak jak i ci co byli prześladowani, ale nie mam zamiaru milczeć, dopóki żyję
i mogę coś zrobić w tej dziedzinie „boskiego szaleństwa”. Mam nadzieje, że kiedyś uda mi
się wydać to co teraz piszę.
Transfiguryzm z naturalnej konieczności musi być szaleństwem dla wszystkich, którzy są
z tej natury.
Świat opływa w przekonania religijne, podczas gdy podstawowa religia wyzwolenia
określana jest mianem szaleństwa. Jest to znamienne dla dialektyki. Wspomnijcie sławne
słowa Pawła z I Listu do Koryntian:

155
CZĘŚĆ TRZECIA

„Ponieważ słowo „krzyż” jest dla nich szaleństwem, zostaną zgubieni, dla nas jednak, którzy
będziemy błogosławieni, jest on Siłą Boską.
Napisano bowiem: Wniwecz obrócę mądrość mędrców i odrzucę rozum rozumnych.
Ponieważ podczas gdy świat przez swoją mądrość nie rozpoznał Boga w Jego Mądrości,
spodobało się Bogu przez szalone kazanie pobłogosławić tych, którzy w nie uwierzą.
Heretyk taki jest szaleńcem, śmiesznym gadułą, obłąkanym; wznosi się w szaleństwie
krzyża.
Szaleństwo to ma, wszakże ogromne znaczenie, szaleństwo to staje się majestatyczną siłą
dla tych, którzy mogą zrozumieć i gotowi są nieść krzyż transfiguracji.
Dlatego też możecie słowa z Listu do Efezjan przyjąć jako skierowane do was.
„Tak więc już nie jesteście obcymi i przybyszami, lecz współobywatelami apostołów
i proroków, którego kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus, na którym cała budowla
mocno spokojna rośnie w przybytek święty w Panu, na którym i wy się wespół budujecie na
mieszkanie Boże w Duchu.
Nieprzemijalna budowla, wolna od całej natury dialektycznej, może zostać wzniesiona na
podstawie nowego kręgu magnetycznego.
Wszyscy jesteście powołani do tego urzędu budowniczych.
„Pobożność” odnosi się do nowego krążenia magnetycznego świętej siły gnostycznej
w układzie nerwu sympatycznego, który Nauka Powszechna określa mianem drugiego
rdzenia kręgowego lub drugiego ognia wężowego. Gdy proces ten się rozpocznie i nie
zostanie zniszczony przez egocentryzm zwykłej natury, cała istota kandydata zostaje
przeszyta ponadziemskim światłem.
Jest to siła Światła, która nie zapożycza swych składników z żadnego pola dialektycznego,
lecz posiada całkowicie inną jakość, której nie da się wyjaśnić z tej natury.
Jednakże ten wznoszący się prąd jest zupełnie innego rodzaju niż prąd biegnący w dół; ma
o wiele słabszą wibrację i nie jest tak dynamiczny. W tym wstępującym prądzie z początku
objawia się tylko zasada, pierwszy słaby zarys, pierwsza zorza; jest to pewna możliwość,
która może się przerodzić w potężną moc. To, co się w ten sposób objawia, według Pisma
Świętego nazywa się miłością bliźniego. Jest więc rzeczą oczywistą, że miłość ta musi
przejść proces rozwojów. Miłość jest największa i najpotężniejszą siłą w całym
wszechświecie. Z nią identyfikowany jest Bóg. Pismo święte mówi, że „Bóg jest miłością”.
W nowym krążeniu magnetycznym objawia się dosłownie „Bóg w ciele”. Sama Gnoza
promieniuje i pracuje w upadłym systemie mikrokosmicznym, a przez miłość wszytko
zostaje odnowione.
Może teraz zrozumiecie coś z tego słynnego I Listu do Koryntian, 13: „Choćbym mówił
językami ludzkimi i anielskimi, a miłości bym nie miał, byłbym miedzią dźwięczącą lub
cymbałem brzmiącym”. Paweł uważa, że człowiek bez tej nowej egzystencjalnej mocy jest
bezsilny.
„I choćbym miał dar prorokowania, i znał wszystkie tajemnice, i posiadał całą wiedzę”
– chodzi tu o szczyty osiągnięć okultyzmu tej natury – „i choćbym miał pełnię wiary, tak
żebym góry przenosił” – Paweł myśli tu o wyżynach życia religijnego i mistycznego po linii
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tej natury – „a miłości bym nie miał, byłbym niczym.” Bez tej miłości nie można
przeprowadzić żadnego działania uwalniającego ludzkość.
„Teraz więc pozostaje wiara, nadzieja i miłość, te trzy, lecz z nich największa jest miłość”.
Uczeń, który promieniuje w wierze, czyni ze swego atomu iskry ducha cudowny, promienny
iskrzący się klejnot, który promieniuje, skrzy się i nakłada zobowiązania. Uczeń wypełniony
nadzieją nakłada ogniowy krąg Kundalini na głowę.
Gdy ta siła miłości przyjmie postać w systemie ucznia, staje się on zdolny wypromieniować
tą świętą siłę, zwaną też Duchem Świętym i przenosić ją na wszystkich, którzy łakną
i szukają Ducha.
Wiecie już teraz, jak możecie od miłości bliźniego przejść do miłości. Jest to miłość
nazywana Bogiem, Duchem i Światłem. Teraz rozumiecie to tak, jak rozumiał to Paweł:
Gdybyście mieli wszystko, a brakowałoby wam tej miłości, tego nowego stanu bytu, to nie
mielibyście nic i bylibyście niczym. Ta miłość, która jest Bogiem, ten orli lot Ducha jest
odwiecznym, wielkim i wspaniałym celem dla wszystkich, którzy w tych przełomowych
czasach zostali powołani do Światła.
Przypomnijcie sobie, że siła odnowy gnostycznej, która może zostać przyjęta przez atom
iskry ducha, po przebyciu długiej, dokładnie opisanej drogi zaczyna w końcu promieniować
z lewego, wstępującego pasma nerwu sympatycznego. Gdy ta pełnia promieniowania objawi
się, jest dowodem tego, że w sercu mikrokosmosu utworzył się nowy obieg magnetyczny,
który zbiega się z ciałem natury śmierci. Te szczególne narodziny dotyczą krążenia czystych
sił gnostycznych w ciele starej natury, czyli wytworzenia się nowego prądu nerwowego.
Następstwem tego jest, jak już powiedzieliśmy, zmiana krwi i fluidu nerwów. Zmienia się
również działanie trzech przybytków, głowy, serca i miednicy, oraz układu wydzielania
wewnętrznego, i równocześnie tworzy się zupełnie nowy system linii sił, który zewnętrznie
podobny jest do zwykłej osobowości, lecz który zostaje przepromieniowany i nijako
rozżarzony zupełnie nowymi prądami życiowymi, pochodzącymi z nowego źródła
świadomości w układzie sympatycznym.
Powstaje nowa, trojaka świątynia, według świadomości, duszy i ciała.
W tej to właśnie nowej postaci musi kandydat, „wyjść na spotkanie Panu w obłokach
niebios”.
Podróż, którą rozpoczęliśmy, odnosi się między innymi do budowy tego nowego ciała,
nowej arki, nowego statku niebieskiego, który będzie nam potrzebny do osiągnięcia celu.
Paweł w swym słynnym 13 rozdziale I Listu do Koryntian powiedział, że człowiek, który
oddycha pierwotną substancją boskiego płomienia, jest na drodze, która prowadzi do
uwolnienia.
Mówi: „Miłość pokrywa wszystkie rzeczy, złego nie podejrzewa”.
Podobny wydźwięk mają słowa Piotra: „Gdyż miłość pokryje ogrom grzechów”.
O odrodzeniu aurycznym opowiada ogromna ilość mitów.
Cała święta historia daje świadectwo; wystarczy zwrócić uwagę np. na Mateusza 24.
Rewolucja kosmiczna ma nie tylko aspekt ogólny, lecz należy ją rozumieć także osobiście.
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Gdy mikrokosmos pragnie bez przeszkód kontynuować swą drogę ku odrodzeniu,
wspomniana rewolucja mikrokosmiczna staje się nienieodzownym tego warunkiem.
Wiecie, jak bardzo życie zewnętrzne zazębia się z życiem wewnętrznym. Gdy życie
wewnętrzne narodów jest powierzchowne, materialistyczne, rozdarte i demoniczne, narody
te stwarzają sobie harmonizujące z tym życiem warunki zewnętrzne. Wtedy też dostojną się
doń wszystkie królestwa przyrody, a nawet sam firmament kosmiczny będzie wykazywać
podobne wpływy.
Stara wiedza tajemna stale to głosiła, a współczesne nauki przyrodnicze mogą tę starożytną
tajemnicę potwierdzić i wyjaśnić. Jest to zagadnienie kolektywnie tworzonych warunków
elektromagnetycznych, za którymi jak za ślepym losem podążać musi całe wszech
objawienie.

22. Sygnały upadku Kościoła Rzymskokatolickiego
Dlatego też przez wszystkie czasy, gdy zbliżał się kryzys podobnej przemiany, z ust
wieszczów i proroków rozlegały się napominające wołania. Zbliżanie się takiego kryzysu
daje się bowiem przewidzieć, jak również i okres czasu, w którym uwidocznią się jego
skutki, a to przede wszystkim na podstawie jego aspektów przyrodniczych.
Tu należy przytoczyć takie sygnały upadku Kościoła Rzymsko - Katolickiego wraz z jego
dominującą rolą administracyjną Watykanu:
1. Zaatakowanie gołębia wypuszczonego przez papieża przez mewę.
Kiedyś wchodząc z domu krążyły nade mną dwie mewy. Było to dla mnie jakby
zesłanie Ducha Świętego, ale w postaci dwóch mew. Były one białe, ale pod spodem
z domieszką czarnego i wtedy pomyślałam sobie o dwóch duszach Chrystusa Jezusa
i Marii Magdaleny. Czytając później o tym przypadku zaatakowania gołębia przez
mewę skojarzyłam sobie z tym moim przeczuciem mojej roli i roli mew.
2. Uderzenie pioruna w wieżę Watykanu jest jakby uzmysłowieniem tego, kto tu rządzi.
A więc moce przyrody, natury. Przede wszystkim prąd z natury czy wytworzony
przez człowieka ma tak duże znaczenie w naszym życiu. A my sami jesteśmy też
taką małą elektrownią produkującą prąd potrzebny nam do życia. Bez tego prądu
nasze serce nie mogłoby bić, tj. tłoczyć i oczyszczać naszą krew. Jesteśmy jak małe
urządzenia spalające wodór w tlenie w naszym ciele i produkujące prąd.
Będąc kiedyś zatrudniona w Ośrodku Badawczym przy testach takich płytek ceramicznych,
przez które przepuszczany był wodór, który później przy pewnych kontrolowanych
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warunkach był spalany w tlenie, czego efektem było produkowanie prądu i wody w gazowej
postaci.
Montując takie SOFC traktowałam je jako małe żyjące elementy i kojarzyłam sobie podobny
proces w naszym ciele, ale bardziej rozbudowany i więcej organiczny. Tak więc uderzenie
pioruna w Watykan przypomniało nam o dawnych innych wiarach niż chrześcijaństwo.
Myślę to o wierzeniach nordyckich/słowiańskich, a szczególnie o Bogu Ojcu EL i jego
małżonki Aszery.
I tu się kłania znajomość religii Jebusytów, o której napisze więcej później
3. Zamknięcie się Księgi na trumnie papieża Jana Pawła 2-go. Czyli koniec mocy
papiestwa, nic co jest podjęte na Ziemi (co jest związane czy rozwiązane) nie ma
wpływu na sytuację w Niebie. Tak więc wszelkie kanonizacje nie są ważne, tym
samym kanonizacja tegoż samego papieża.
4. Silne burze, trąby powietrzne i trzęsienia ziemi we Włoszech. W ziemi świętych
takich jak Benedykt, Franciszek i Rita, znanym miasteczku Nursja, miejscu urodzin
św. Benedykta (patrona Europy), na głównym placu runęła tam bazylika pod jego
wezwaniem. We Włoszech żywioł zniszczył wiele zabytków i fresków.
Nadmienię tu, że w 1935 roku faszystowskie Włochy najechały Etiopię/Kusz - ziemię syna
biblijnego króla Salomona, włączając ten kraj w skład Włoskiej Afryki Wschodniej
i niszcząc dziedzictwo kulturowe państwa (historia obelisku z Aksum).
W okupowanym kraju Włosi prowadzili politykę terroru, tworzyli obozy pracy i masowe
egzekucje. Włoska milicja przeprowadziła masakrę w Addis Abebie, w której śmierć
poniosło 30 tys. mieszkańców, a następnie wkroczyła do klasztoru Debru Libanos, gdzie
zabiła ok 300 mnichów i mniszek.
Zasady magnetyczne waszej istoty aurycznej tworzą wspólnie pewien plan, temat muzyczny
waszego życia. Linie sił magnetycznych, które promieniują z tych punktów w waszej
osobowości, trzymają was w swej mocy. Nie możecie zrobić ani jednego kroku na zewnątrz.
W waszym firmamencie aurycznym przemawiają wszyscy wasi przodkowie, wszystkie
poprzednie objawienia waszego mikrokosmosu, cała przeszłość; cały wasz karm. Dlatego
też należy stanowczo zerwać z przeszłością! Dlatego też wszystkie linie sił magnetycznych,
które wypływają obecne na źródła waszej istoty aurycznej, muszą zostać zniszczone,
wygładzone. Taki jest głęboki sens słów: „Odpuść nam nasze winy jako i my odpuszczamy
naszym winowajcom”. Boski płomień płonący w drugim ogniu wężowym działa niszcząco,
lecz możliwości po temu stworzyć musi sam kandydat.
Z punktu widzenia natury mikrokosmos jest chory, dlatego musicie iść ścieżką uświęcania.
Uświęcanie znaczy wyzdrowienie, uleczenie, odzyskanie zdrowia.
Kto idzie tą ścieżką, ten idzie drogą krzyżową, drogą wiecznego i absolutnego zdrowienia.
Otrzymuje siłę odpowiednio do krzyża.

159
CZĘŚĆ TRZECIA

Gdy do danego człowieka wpływają dar łaski Ducha Świętego, ponieważ otworzył on swoją
istotę, swój przybytek sacra dla Gnozy, dochodzi w nim do pewnego działania nowych sił,
„do różnorodności działań sił” – jak to określił Paweł w I Liście do Koryntian (12).
Gdy tylko róża w przybytku serca okaże się wrażliwa na tę siłę, gdy pączek róży pod
wpływem siły ego promieniowania zaczyna się otwierać, leczenie toruje sobie drogę.
Spróbujmy teraz zbadać, w jaki sposób – gdy róża już rozkwitnie –rozwijają się nowe
moce; jak się w rzeczywistości osiąga dar uzdrawiania oraz jak bracia i siostry przyjęci do
nowego ludu Boga będą się tym darem posługiwać.
Najpierw chcielibyśmy jeszcze raz powtórzyć, że uzdrowienie w sensie Gnozy oznacza
odtworzenie uszkodzonego mikrokosmosu, odtworzenie pierwotnego stanu.
Uzdrowienie oznacza zatem uświęcenie, zaś dar uzdrawiania to moc uruchomienia tego
procesu u poszczególnych ludzi.
Przyszły nauczyciel przechodzi teraz do drugiej mocy, do mocy mądrości. Wywołuje ona
aktywność ogniowego kręgu Kundalini, obejmującego pinealis (szyszynkę) w przybytku
głowy. Przez tę aktywność prawa połowa mózgu kandydata zostaje doprowadzona do
nowego stanu. W strukturze, w najrozmaitszych zakamarkach substancji mózgowej znajdują
się setki punktów magnetycznych, połączonych z odpowiednimi punktami magnetycznymi
w istocie aurycznej z obydwiema półkulami mózgu.
Trzecia moc ma swą siedzibę w czołowych płatach substancji mózgowej. Dzięki aktywności
ognia Kundalini najpierw zmienia się prawa półkula mózgowa, a następstwie czego
powstaje druga moc. Czołowe płaty substancji mózgowej zostają przy tym przyjęte do
procesu przemiany, w wyniku czego daje o sobie znać trzecia moc, którą Paweł nazywa
„mocą rozumu”.
Następnie rozwija się czwarta moc, którą Paweł nazywa „opanowaniem sił”. Moc ta
przynosi chwilowe dopełnienie procesów w przybytku głowy. Daje nauczycielowi nową
wolę. Nauczyciel staje się w tym momencie także kapłanem.
Kiedy to opanowanie sił ma miejsce, wtedy może się objawić piąta moc jako synteza
czterech poprzednich. Jest to moc uzdrawiania. Stanowi ona syntezę poprzedzających ją
mocy w móżdżku, z rdzeniem przedłużonym jako centrum. Przez tę moc nauczyciel staje
się magiem, Kapłanem - Królem ludu bożego.
W Salem, w religii Jebus, Melchizedek był królem i kapłanem Boga Najwyższego, i jak to
jest wspomniane w Nowym Testamencie Jezus został kapłanem na wzór Melchizedeka.
Ponieważ gdyby istniała po temu możliwość, można by wtedy mówić o pewnym nowym
rodzaju metod leczenia magnetycznego. Przeniesienie sił mogłoby wtedy zachodzić, o co
zabiega się w niektórych kręgach, na przykład przez nałożenie rąk lub przez gesty
błogosławieństwa, przez magnetyczne masaże ciała lub przez mantry.
O tym, czy dany uczeń przygotowany jest dostatecznie do wejścia do procesu uświęcenia,
decyduje przede wszystkim jego stan bytu.
Wyobraźcie sobie, że dany uczeń dojrzał do uzdrowienia i że wobec tego uczestniczy
w procesie uświęcania.
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By doprowadzić do tego związku, niezbędne jest, by tak powiedzieć, rozpalenie. „Zapalenie
przez Ducha Boga”, jak nazywali to dawni różokrzyżowcy, jest rzeczywiście
rozpłomienieniem.
Pomyślcie tylko, dla przykładu, o przewodzie elektrycznym. Przewód elektryczny został
założony, zadbano o najdrobniejsze szczegóły, zainstalowano wszystkie lampy, należy
jeszcze tylko zapewnić połączenie z siecią. W momencie, gdy to nastąpi, prąd popłynie
w przewodach i lampy będą mogły świecić.
Ja budując swoją stronę internetową obecnie nie aktualną www.jam0.net miałam taką
wyobrażeniową strukturę:
Chrystus Jezus jako pole bieguna „+”
Maria Magdalena jak pole bieguna „–”
i ja jako ZERO żyjące, łączące te dwa pola, a pomiędzy Nimi świeci Światło Boże.
Tak więc dopiero mistyczny ślub Chrystusa Jezusa i Marii Magdaleny daje nam pełnie
Ich Bóstwa. Oni wzajemnie się uzupełniają i wspólnie emanują światło.
W Imię Ojca i Matki i Ducha.
Ja wybrałam Ich moimi Duchowymi Rodzicami, w ten sposób jestem ich córką duchową.
Miałam rodziców z ciała i z genów Jana i Annę, a połączenie Janna to po arabsku RAJ.
Znaczenie ich imion „Łaska Boża” i Łaska, a moje imię Krystyna pochodzi z łacińskiego
Chrystus.

23. Templariusze i Całun Turyński
Przytoczę tutaj krótki cytat z książki Barbary FRALE „Templariusze i Całun Turyński”:
Templariusze byli świadomi, że papież ten kochał albo pragnął gromadzić relikwie
Chrystusa z racji ich znaczenia, a jego następcy nie ustępowali mu w tym. Pewne
wyobrażenie o tamtych czasach może nam dać słynny przypadek cudu, jaki się dokonał
w katedrze w Bolsenie w roku 1263. Niemiecki kapłan, który udawał się jako pielgrzym do
Rzymu, odprawiał mszę świętą na ołtarzu świętej Krystyny, ale w swym wnętrzu (jak wielu
kapłanów jego epoki) wątpił, że konsekrowana hostia jest rzeczywiście ciałem Chrystusa.
Nagle zobaczył wypływającą z tego chleba krew, która zaplamiła korporał. Wydarzenie to
oczywiście wywołało niesamowite wrażenie, a papież Urban IV zapragnął uroczyście
obchodzić jego pamiątkę, ustanawiając święto Bożego Ciała.
(Pesci, Bolsena, kol. 1817-1819).
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Jasne jest, że nauczyciel – o ile dzieło ma być spełnione w sposób właściwy – musi
rozporządzać jeszcze szóstą mocą, mianowicie mocą rozróżniania duchów, jak to nazywa
Paweł.
I tu chciałabym nadmienić, że kościół z papieżem na czele utracił moc takową.
Chodzi mi tu o zawierzenie całego świata Bożemu Miłosierdziu – wizji św. Faustyny
(Heleny Kowalskiej), a szczególnie rozprowadzanie obrazu „Jezu ufam Tobie”
namalowanego przez Adolfa Kazimierza Hyłę, jako wotum dziękczynne za uratowanie
rodziny.
Duch „Jezusa” który ukazał się Faustynie nakazuje jej namalowanie swojego portretu. Zjawa
ta jest natrętna i rozkazująca.

24. Proroctwa, wizje, chryzmaty św. Faustyny – Henryk Bejda
Prawdziwą radość czerpała bowiem z życia sakramentalnego i pogłębiającej się więzi ze
swoim Boskim Oblubieńcem. s. 18.
Lata spędzone w klasztorach Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia zaowocowały
niezwykłym przyśpieszeniem duchowego rozwoju Siostry Faustyny. s. 19
W innym miejscu równie pięknie i prosto opisała swoje „zatopienie w Bogu”: „Z Nim idę
do pracy, z Nim idę na rekreację, z Nim cierpię, z Nim się cieszę, żyję w Nim, a on we mnie.
(...) Zażyłość nasza jest ścisła przez połączenie krwi i życia” (Dz.318)?
W takich chwilach głębokiego zjednoczenia z Bogiem Siostra Faustyna czuła się „prze
konsekrowana”.
„Powłoka ciała jest ta sama, ale dusza inna, w niej mieszka Bóg z całym swoim
upodobaniem. Nie uczucie, ale świadoma rzeczywistość, której nic mi przyćmić nie może”
(Dz. 137).
30 czerwca 1935 roku Siostra Faustyna dostąpiła innej niezwykłej łaski. Po wizji Jezusa
„niewypowiedzianej piękności” zobaczyła jasność, z której wyszedł promień i strzała
miłości przenikająca jej serce. Tak o tym doświadczeniu pisała: „Wtem był czas przyjęcia
Komunii św., znikł Jezus, a widziałam wielką jasność. Wtem usłyszałam te słowa:
„Udzielamy Ci swego błogosławieństwa” - i w tej chwili z onej jasności wyszedł promień
jasny i przeszył mi serce, dziwny ogień zapalił się w duszy mojej. s. 23
Duchowa droga Siostry Faustyny uwieńczona została mistycznymi zaślubinami
z Jezusem (w marcu 1937 roku) – tak zwanym zjednoczeniem przeobrażającym
(przemieniającym). s. 25
W ostatnią niedzielę przewodnią swego życia Siostra Faustyna doznała jeszcze jednego typu
przeżycia – „zupełnej wolności” ducha, podczas której zatraciła się całkowicie w Bogu, by
po pewnym czasie zapłonąć „żywym płomieniem miłości”.
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Owo „przebóstwienie”, przeistoczenie jej duszy przez Bożą miłość zamieniło się wówczas
w miłosną ekstazę (choć trzeba przyznać, że takie miłosne ekstazy Siostra Faustyna
przeżywała już od mniej więcej roku, ale ta wydawała się szczególnie intensywna). s. 28.
Mimo tak ścisłego zjednoczenia z Bogiem, Siostra Faustyna pragnęła jednak jeszcze czegoś
więcej – chciała oglądać Go twarzą w twarz, zatonąć w Nim na zawsze i „wieczyście się
z Nim połączyć”.
Nie musiała na to już zbyt długo czekać 5 października 1938 roku umarła, łącząc się już
na wieki ze swoim Boskim Oblubieńcem. s. 28. (Jakim oblubieńcem pozwalam tu sobie
zapytać?)
Siostra Faustyna nie znała się na mistyce, nie miała większego pojęcia, jak nazywają się
stany, jakie przeżywała ani etapy jej duchowego rozwoju, nigdy nie nazywałaby tego, co
przyszło jej znosić, „biernym oczyszczaniem woli”. Uknuła jednak inny – bardzo piękny
i wiele mówiący –termin. Nazwała się „męczennicą Bożych natchnień”. Staję się
męczennicą natchnień Twoich, ponieważ wykonać ich nie mogę, bo nie mam własnej woli”
(Dz. 497) – wyznawała Zbawicielowi. Efektem owego niezwykle bolesnego, dramatycznego
oczyszczenia, jakiemu poddał ją Jezus, było jej całkowite poddanie się Bożej woli, Faustyna
poddała się Jej tak ściśle, że - jak pisała – „nie ma w niej już nic jej”. Dopiero wtedy, kiedy
jej wola stała się jednym z wolą Boga, osiągnąć mogła najwyższy etap duchowego rozwoju
– zjednoczenie przeobrażające, „duchowe małżeństwo” ze swoim Boskim Oblubieńcem.
s. 47.
Mój komentarz do tego.
Demon opanował ją całkowicie. Co to za małżeństwo choćby duchowe, kiedy tylko jest
wola jednej strony. Jaki to jest Boski Oblubieniec, gdzie Bóg? – to Dyktator!
Widać, jak demon zwiódł św. Faustynę.
Chrystus Jezus nie zrobił by tego. Jego Oblubienicą była św. Maria Magdalena, uczennica
i mistyczna żona.
...
(Tu uzupełnię z książki „Tajemnice Marii Magdaleny” - Laurence Gardner)
...
c. d. Był wieczór 22 lutego 1931 roku 25-letnia Siostra Faustyna przebywała w celi klasztoru
Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia w Płocku. Nagle stało się coś dziwnego. Tak to
opisuje: „Ujrzałam pana Jezusa ubranego w szacie białej. Jedna ręka wzniesiona do
błogosławieństwa, a druga dotykała szaty na piersiach. Z uchylenia szaty na
piersiach wychodziły dwa wielkie promienie, jeden czerwony, a drugi blady” (Dz. 47)
– zanotowała w Dzienniczku.
Jezus nie tylko jej się objawił, ale także zażądał od niej wykonania konkretnych działań!
„Wymaluj obraz”. - co za bałwochwalstwo z jego strony – mój dopisek.
Faustyna spróbowała, ale malować nie potrafiła. Czas płynął, a Pan Jezus przynaglał. „Wiedz
o tym, że jeżeli zaniedbasz sprawę malowania tego obrazu i całego dzieła miłosierdzia,
odpowiesz za wielką liczbę dusz w dzień sądu „(Dz.154) – zagroził.
Obraz Kazimierowskiego przez jakiś czas pozostawał w ukryciu. Pan Jezus wielokrotnie
ukazywał się jednak Faustynie w postaci takiej, jaka była namalowana na obrazie, żądał też,
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żeby obraz wystawiono do publicznej czci. Uczynił to zresztą już podczas pierwszego
objawienia dotyczącego obrazu „Pragnę, aby obraz ten czczono najpierw w kaplicy waszej
i na całym świecie” (Dz. 47).
Na trzy dni – od 26 do 28 kwietnia 1935 roku, w czasie uroczystego zakończenia Jubileuszu
Odkupienia Świata – obraz zawisł w Ostrej Bramie, nieopodal słynnego cudownego obrazu
Matki Bożej Ostrobramskiej.
„Kiedy się skończyło nabożeństwo i kapłan wziął przenajświętszy Sakrament, aby udzielić
błogosławieństwa, wtem ujrzałam Pana Jezusa w takiej postaci, jako jest na tym obrazie.
Udzielił Pan błogosławieństwa i promienie te rozeszły się na cały świat.
Wtem ujrzałam jasność niedostępną na kształt mieszkania kryształowego, utkanego z fali
jasności nieprzystępnej żadnemu stworzeniu ani duchowi. Do tej jasności trzy drzwi –i w tej
chwili wszedł Jezus w takiej postaci, jako jest na tym obrazie, do onej jasności – w drzwi
drugie, do wnętrza jedności. Jest to Jedność Troista, która jest niepojęta, nieskończoność”
(Dz. 420).
I tu mamy też drogowskaz, kto to był ten „Jezus” według Siostry Faustyny!
To był Lucyfer, szatan, który potrafi przyjmować różne postacie.
Rozpala on nieszczęście, śmierć i zagładę.
Świadomość Lucyfera jest nierzeczywista, jest iluzją, ponieważ Lucyfer nie jest
prawdziwą istnością. Lecz zjawiskiem natury aktywnym w tym świecie nieświętości,
a więc niezgodną z boskim planem.
I gdzie Siostrę Faustynę zaprowadził – do lucyferycznego ognia, do komnaty
kryształowej.
W nauce powszechnej zawsze jest mowa o tych dwóch elementach, Chrystusie
i Lucyferze.
Chrystus jest boskim mandatariuszem, Lucyfer zaś sługą wyposażonym w wielką moc.
Lucyfer zwany jest „Gwiazdą Poranną”, „Synem Jutrzenki”, pełnym blasku
sprzeniewiercą, potężnym buntownikiem, nosicielem Światła.
Podaję tu definicję Lucyfera – nieświęty ogień duszy, nieboski wodór płonący zarówno
w niższym „ja” jako objawienie dialektycznej duszy, jak i w wyższym „ja”, aurycznym
ognistym bogu, który ten nieświęty ogień wciąż wypromieniuje do nowej śmiertelnej
osobowości, jako duszę.
Cytat z książki „Nadchodzący nowy człowiek”.
Jednak autorem najbardziej znanego wizerunku „Jezu ufam Tobie” jest krakowski
twórca Adolf Kazimierz Hyła. To właśnie obraz Hyły znajduje się obecnie w kaplicy
klasztoru Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia w Krakowie- Łagiewnikach.
Pozornym zupełnym zniszczeniem dzieła był bowiem dekret Świętego Oficjum z 19
listopada 1958 roku wykluczający możliwość ustanowienia święta Bożego Miłosierdzia,
a zwłaszcza notyfikacja z 6 marca 1959 roku, w której zakazano szerzenia kultu
Miłosierdzia Bożego, według form podanych przez siostrę Faustynę i stwierdzono, że jej
przeżycia nie mają źródła nadprzyrodzonego. Powszechnie – choć niesłusznie – uznano
wtedy, że Stolica Apostolska kult taki całkowicie odrzuciła.
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Co wpłynęło na taką decyzję Watykanu?
Po pierwsze – liczne błędy, pominięcia i nieścisłości graniczące niemal z herezją we
włoskim tłumaczeniu Dzienniczka.
Po drugie – jak pisze ks. Witko – „bardzo liczne publikacje popularyzujące nabożeństwo,
opierające się najczęściej wyłącznie na objawieniach s. Faustyny, nierzadko źle
zinterpretowanych lub wręcz dostosowanych do potrzeb propagatorów, z równoczesnym
pominięciem teologicznej nauki o „Miłosierdziu Bożym”.
Po trzecie: „zręcznie podsycana manipulacja, iż nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego jest
wytworem propagandy polskiej i formą nacjonalizmu pod przykrywką pobożności”. s. 134135.
A teraz porównajmy najpopularniejszy obraz „Jezu fam Tobie” z prawdziwym
obrazem nie ludzką ręką malowanym Całunem Turyńskim.
Wszystkie te rany i otarcia skóry oznaczają tyleż samo plam krwi. To samo dotyczy również
przebicia lewego nadgarstka, ułożonego tak, że zakrywa prawy nadgarstek, którego nie
widać, oraz przebicia podeszwy stóp.
Przebicie nadgarstków i stóp, pozycja skurczona klatki piersiowej i mięśni ud, rozdarcia
skóry pod wpływem dużego, sztywnego przedmiotu na plecach, wskazują na to, że skazaniec
został stracony przez ukrzyżowanie, karę śmierci stosowaną już od starożytności przez wielu
ludów: Asyryjczyków, Celtów czy Rzymian.
Cytat ze str. 160 książki „Templariusze i Całun Turyński”.
A patrząc na obraz, rzuca się nam podstawowy fałsz, niezgodność, o której Siostra Faustyna
nie wiedziała, bo nie miała znajomości Całunu Turyńskiego, nie była w jej czasie życia
popularna.
Na obrazie „Jezu ufam Tobie” widzimy rany na rękach a nie na nadgarstkach.
Tak więc to już przekreśla prawdziwość jej objawienia.
To była jej iluzja, pobożne życzenie i nadmierna religijność manipulowana przez KRK.
Ja nie ujmuję tu nic z pobożności Siostry Faustyny, ale niestety zakonnice mają ograniczone
możliwości zdobywania wszechstronnej wiedzy – panuje tu cenzura kościelna.
Stąd też nie mając wiedzy o prawdziwym Jezusie, człowieku, a tylko zmanipulowane
wyobrażenia o Jego osobie, doprowadzą do tego, że w ich pragnieniach zostają Jego
Oblubienicami. A gdyby wiedziały, że miał syna z inną kobietą, a Maria Magdalena była
Mu poślubiona, nie pozwoliłyby sobie na takie cudzołóstwo, choćby tylko wyimaginowane.

25. Gral Trylogia - Lars Muhl
Jezus wypędził, według Ewangelii, siedem złych duchów z Marii, ale ewangeliści zapomnieli lub pominęli, że Maria także otworzyła siedem bram w Jezusie.
Alegoria jedna po drugiej. I wszystkie alegorie były właśnie językiem Inicjacji Jezusa
i Marii w ich czasach.
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A niektóry z tych, którzy opanowali ten język byli terapeuci z Mareotis,
Wysp w pobliżu Aleksandrii.
Kwiat życia jako mieszanie świateł - moja teoria.

dodawanie świateł - trójbarwna arytmetyka barw
Zewnętrzne światła auryczne jak kolory:
Czerwony – czakra korzenna
Zielony – czakra serca
Ciemno niebieski – czakra „trzeciego oka”
Światła zewnętrzne to takie, które potrafimy wykorzystywać na ekranach monitorów.
Są to techniczne przejawy działania zewnętrznego.
Jeśli się spotkają to mogą wytworzyć światło wewnętrzne składające się też z trzech
kolorów:
Żółte, jasno niebieskie, magenta - takie kolory używamy do druku.
Spełnienie: zewnętrzne, wewnętrzne i tajemne.
Zewnętrzne to moc powstrzymywania wszelkich zagrożeń, powiększania zasług i tworzenia
pomyślnych zbiegów okoliczności, przyciągania pożądanych rzeczy oraz przezwyciężania
zła i wszelkich przeszkód.
Spełnienia wewnętrzne oznaczają moc chodzenia po wodzie, fizycznej niepalności,
lewitacji, przechodzenia przez ściany, czynienia ciała niewidzialnym, emitowania światła,
leczenia wszystkich chorób, wskrzeszania umarłych czy rozmnażania przedmiotów
materialnych.
Natomiast tajemne spełnienie oznacza całkowite, doskonałe, niezrównane oświecenie, czyli
stan Buddy.
Nietrudno zauważyć, że Jezus, dokonując tzw. cudów, korzystał z całego arsenału „sidhi
wewnętrznego”: chodził po wodzie, uciszał burzę, przywracał wzrok niewidomym
i mowę niemym, wskrzeszał zmarłych, rozmnażał chleb, ryby i wino. Oprócz tego uzdrawiał
rzesze chorych, przenikał przez ściany, pojawiał się i znikał, emitował światło.
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A u kresu swego ziemskiego wcielenia z pewnością doświadczył boskiego stanu budda,
zwanego w chrześcijaństwie życiem wiecznym Nieznany Świat nr. 2 2013
(I z tym ostatnim stwierdzeniem nie zgadzam się tutaj – co ma chrześcijaństwo do
buddyzmu?)
W środku jest kolor biały, czyli oczyszczony.
Kiedy oczyścimy naszą aurę też będziemy biali jak śnieg.
W Biblii mówi się o liczbie 72 starcach w bieli. W kolorach tworzących biel, czyli parach
(męskiej i żeńskiej energii) czyli 36 par.
A liczba 36, to 3 razy po 12, liczby magicznej.

26. MARIA MAGDALENA - Od apostoła do prostytutki
z książki Lisbet Kjær Muler

Maria Magdalena i dom książęcy
Karl syn Anjoua, Karol z Salerno (1254-1309), odgrywał, jak już widzieliśmy, aktywną
rolę, kiedy pozostałośći ziemskie Marii Magdaleny „znaleziono” w St. Maximin
w Prowansji, w 1280.
A trzy lata później zapewnił wszystkich, teraz jako król Karl 2 z Nepal, że sprawa
została ostatecznie załatwiona przez to, że głowa M.M. była umieszczona w złotym
relikwiarzu w kształcie głowy i z królewską koroną na niej.
W Anjou, książęta, królowie i królowe zrobili w latach 1300 - i 1400, Marię
Magdalenę na ich specjalną patronkę.
Karl 1-wszy, Robert z Anjou (Robert ten pokazujący), (1288 – 1342), był w 1308
królem Węgier, a także ustanowił stosunki dynastyczne z królestwami Nepalu i Polski.
I tu mamy znów powiązanie z Węgrami i Marią Magdaleną.
Co na to Polacy Katolicy, paulini z Jasnej Góry, czy chociaż wiecie kogo czcicie?
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27. DZENNICZEK Miłosierdzie Boże w duszy mojej
Św. s. M. Faustyna (Maria Kowalska) - po przeróbce przez wiele rąk
Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia; Wyd. PROMIC Warszawa
Kiedy byłam wysłana na kurację do domu płockiego, miałam szczęście ubierać kaplicę
kwiatami.
Było to na Białej.
Biała- wówczas wieś w pobliżu Płocka, gdzie Zgromadzenie zakupiło pomieszczenie
dawnego folwarku i urządziło w nich dom wypoczynkowy dla sióstr i wychowanek domu
w Płocku.
Mieszkania sióstr mieściły się w małym dworku, położonym w ogrodzie, z głównym
wejściem od strony ogrodu. Przed drzwiami wejściowymi znajdował się ganek.
Siostra Tekla nie zawsze miała czas, a więc często sama ubierałam kapliczkę. W pewnym
dniu nazrywałam najpiękniejszych róż, aby ubrać pokój pewnej osobie. Kiedy się zbliżyłam
do ganku. Ujrzałam Pana Jezusa stojącego w tym ganku, który mnie zapytał łaskawie: Córko
moja, komu niesiesz te kwiaty? Milczenie moje było odpowiedzią dla Pana, ponieważ w tej
chwili poznałam, że miałam bardzo subtelne przywiązanie do tej osoby, którego przedtem
nie dostrzegałam. Natychmiast Jezus znikł. W tej chwili rzuciłam te kwiaty na ziemię
i poszłam przed Najświętszy Sakrament z sercem przepełnionym za tę łaskę poznania siebie.
O Boskie Słońce, przy Twych promieniach dusza widzi najmniejsze pyłki, które Tobie się
nie podobają.
Dz. 24. W jednym dniu zaraz po przebudzeniu, kiedy staję w obecności Bożej, a tu zaczyna
mnie ogarniać rozpacz. Ostateczna ciemność duszy. Walczyłam jak mogłam do południa.
W godzinach popołudniowych zaczęły mnie ogarniać lęki prawdziwie śmiertelne, siły
fizyczne zaczęły mnie opuszczać. Śpiesznie weszłam do celi i rzuciłam się na kolana przed
krucyfiksem, i zaczęłam wołać o miłosierdzie. Jednak Jezus nie słyszy wołań moich. Czuję
zupełne opuszczenie sił fizycznych, padam na ziemię, rozpacz zawładnęła całą duszą moją,
prawdziwie przeżywam męki piekielne, które niczym się nie różnią od mąk piekielnych.
W takim stanie trwałam trzy kwadranse. Chciałam pójść do mistrzyni – sił nie miałam.
Chciałam wołać – głos mi zamarł, jednak na szczęście weszła jedna z sióstr do celi.
Była to s. Placyda – Antonina Putyra, ur. W 1903 r., do Zgromadzenia wstąpiła w 1924 r.
Zmarła 7.10.1985 r.
Kiedy zauważyła mnie w takim dziwnym stanie, zaraz dała znać o tym mistrzyni.
Matka przyszła zaraz. Jak tylko weszła do celi, przemówiła tymi słowami:
„W imieniu świętego posłuszeństwa proszę wstać z ziemi”.
Natychmiast jakaś siła podniosła mnie z ziemi i stanęłam obok drogiej mistrzyni. (10)
W serdecznej rozmowie pouczała mnie, że to jest doświadczenie Boże. Niech siostra ma
wielką ufność, Bóg jest zawsze Ojcem, chociaż doświadcza.

168
CZĘŚĆ TRZECIA

„W imię świętego posłuszeństwa” mogą w Zgromadzeniu rozkazywać przełożone siostrom
profeskom (siostrom po złożeniu ślubów zakonnych).
Mistrzyni faktycznie nie miała takiego prawa: również Faustyna, będąc nowicjuszką,
a więc przed złożeniem ślubów, nie miałaby obowiązku słuchać rozkazu.
Jeżeli mistrzyni wydała s. Faustynie polecenie „w imię świętego posłuszeństwa”, to tylko
liczyła na dobrą wolę i pobożność nowicjuszki, chciała jej w ten sposób pomóc otrząsnąć
się z przykrych przeżyć.
Wróciłam do swoich obowiązków, jakby z grobu powstała. Zmysły przesiąknięte tym, czego
doświadczyła dusza moja. W czasie wieczornego nabożeństwa zaczęła dusza moja konać
w strasznym mroku; czuję, że jestem pod mocą sprawiedliwego Boga i jestem przedmiotem
Jego zapalczywości.
W tych strasznych chwilach rzekłam do Boga: Jezu, który się przyrównujesz w Ewangelii
św. do matki najczulszej, ufam słowom Twoim, boś Ty jest prawda i żywot.
Jezu, ufam Tobie, wbrew wszelkiej nadziei, wbrew wszelkiemu uczuciu, które mam
wewnątrz, sprzeciwiającemu się nadziei.
Czyń ze mną, co chcesz, nie odstąpię od Ciebie, bo Ty jesteś źródłem mojego życia. A jak
straszne jest to udręczenie duszy, ten może zrozumieć, kto sam przeżywał podobne chwile.
Nigdzie czytając Nowy Testament nie napotkałam takich słów, które to przytacza św.
Faustyna: „Jezu, który się przyrównujesz w Ewangelii św. do matki najczulszej”, a wręcz
przeciwnie, nigdy nie zwracał się do Niej Matko, ale Niewiasto. Dopiero na krzyżu, kiedy
zwraca się do (ukochanego apostoła), mówi: „Oto Matka Twoja”, „Oto Syn Twój” i to
najprawdopodobniej nie zwracał się do swojej Matki.
Kto tak zwiódł s. Faustynę?
Kto tak ją zaprogramował?
W Starym Testamencie (Iz 66, 10-13):
Radujcie się wraz z Jerozolimą, weselcie się w niej wszyscy, co ją miłujecie!
Cieszcie się z nią bardzo wy wszyscy, którzyście się nad nią smucili, ażebyście ssać mogli
aż do nasycenia z piersi jej pociech; ażebyście ciągnęli mleko z rozkoszą z pełnej piersi
chwały.
Tak bowiem mówi Pan: Oto Ja skieruję do niej pokój jak rzekę i chwałę narodów – jak
strumień wezbrany. Ich niemowlęta będą noszone na rękach i na kolanach będą
pieszczone. Jak kogo pociesza własna matka, tak Ja was pocieszać będę; w Jerozolimie
doznacie pociechy.
Ale tu jest mowa o Jerozolimie i bogu Izraela!
A może tak jak młode karmelitki w Lisieur (siostra Teresa) nie mogły w tamtych czasach
czytać Biblii w całości, a tylko antologię lub Biblię skróconą, tak i siostra Faustyna nie była
obeznana z Biblią.
To tak jest, kiedy nie słucha się głosu wewnętrznego, ale ducha jakiejś mistrzyni!
Skąd możemy wiedzieć, że ona ma dar prawdy, łaski od Boga?
Pierwsze przykazanie mówi: Nie będziesz miał innych bogów przede mną.
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Po co ci pośrednicy, kiedy jesteś dorosły. Rozumiem, kiedy jesteś dzieckiem, a rodzice nie
potrafią sami nauczać cię, przekazywać swojej wiary, uczyć się modlić. Później powinieneś
zacząć sam studiować, wczuwać się w swoje serce i kierować się swoim sumieniem, a nie
ślepo wykonywać rozkazy innych. Kiedy całkowicie oddajesz się mistrzowi/mistrzyni
działasz przeciwko pierwszym przykazaniu, chyba że uznajesz, że mistrzyni jest bogiem.
Przychodzi mi tu z pamięci rozmowa z moją mamą.
Oglądałam kiedyś film, coś z filmowanych epizodów z Biblii. Moją mamę zainteresowało
to co ja oglądam, pokazała na Jezusa mówiąc: „A co to taki Żyd tu?” A ja próbuję wyjaśnić,
że Jezus wygląda jak Żyd, bo przecież urodził się z Żydówki.
A mama mi na to:” Jak cię strzelę” i tu wymachnęła się ręką do mnie.
Na co ja ją spytałam: „A może była Polką?”, na to ona się zastanowiła i po jakimś czasie,
powiedziała: „No, nie.” I odeszła.
Po tym epizodzie zrozumiałam, jak bardzo ograniczona była ogólna wiedza religijna mojej
mamy.
Ogólnie była praktykującą katoliczką i za swoją wiarę byłaby wstanie zrobić wszystko.
To moja mama nauczyła mnie pierwszego pacierza. Aniele Boże Stróżu Mój, modlitwy
różańcowej.
To Ona i Tato wszczepili mi nawyki modlitwy, zainteresowanie wiarą w Boga.
To im zawdzięczam te pierwsze początki.
Ale później zorientowałam się, że prawda w mojej duszy wygląda trochę inaczej, niż KRK
naucza.
Zawsze kierowałam się sercem, ale z czasem pociąg do nauk ścisłych, nauczył mnie
logicznego myślenia i zauważałam, że w nauczaniu KRK jest za dużo dogmatów
i bałwochwalstwa.
Więcej wiary niż wiedzy.
Z czasem zaczęłam studiować sama, Pisma św., później inne, aż w końcu zauważyłam
rozbieżności w tłumaczeniu Pisma Św. w innych językach. Mało tego w jednych było
więcej, a w innych mniej szczególnie w ST.
Po każdym czytaniu zapytywałam się co ja na ten temat myślę, co czuję w sercu, co mam
wybrać z tego co przeczytałam. Bo jak najczęściej tak było, że nie wszystko było kłamstwem
i nie wszystko było prawdą. Dlatego teraz piszę to co czuję w sercu moim, duszy mojej,
która dąży do wyzwolenia.
I tak sobie mówiłam, że skoro nadal żyję i Bóg dopuszcza to co piszę to znaczy, że MU się
podoba, albo że to dopuszcza, aby mnie czegoś nauczyć.
A czas pokaże owoce mojego wysiłku.
Teraz muszę przerwać, bo obowiązki rodzinne wzywają – idę robić obiad.
„Smacznego obiadu!” życzę sobie i mojej rodzinie.
Jak widać nauka biskupa Rzymu Franciszka zostawia swoje ślady.
/ ćwiczenia duchowe obowiązujące wówczas w Zgromadzeniu Sióstr Matki Bożej
Miłosierdzia: półgodzinna medytacja ranna, cząstka różańca, droga krzyżowa, godzinki
o Niepokalanym Poczęciu. /
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Niepokalanie Poczęta, czyli oddana Kościołowi, a jeśli ten Kościół nie jest Kościołem
Chrystusowym, to kto może Ją zbawić?
Niepokalanie Poczęta, czyli poczęta przez ducha, tak jak ja - jestem córką duchową Marii
Magdaleny i Chrystusa Jezusa. Poczęta duchowo przez nich, a urodzona cieleśnie przez
moją Matkę Ziemską Annę G. zapłodnioną przez mojego Tatę Jana.
Wracając do książki:
W medytacji fundamentalnej o celu, czyli o wyborze miłości. Dusza musi kochać, ma
potrzebę kochania; dusza musi przelewać swą miłość, ale nie w błoto ani w próżnię, ale
w Boga. Jak się cieszę, kiedy się zastanawiam nad tym, bo czuję wyraźnie, że On sam jest
w sercu jeden Jezus, a stworzenia kocham o tyle, o ile mi pomagają do zjednoczenia się
z Bogiem. Wszystkich ludzi kocham dlatego, bo widzę w nich obraz Boży.
+ JMJ Od dziś nie istnieje
Wilno, 4 II 1935
we mnie wola własna
W chwili, kiedy uklękłam, aby przekreślić wolę własną jako mi Pan kazał, usłyszałam głos
w duszy taki: Od dziś nie lękaj się sądów Bożych, albowiem sądzona nie będziesz.
+JMJ Od dziś pełnię wolę Bożą, wszędzie, zawsze, we wszystkim
+JMJ
Wilno, 8 II 1935
Wewnętrzna praca szczególna, czyli rachunek sumienia
.
O zaparciu siebie, woli własnej.
I. Zaparcie rozumu, to jest przez poddanie go pod rozum tych, którzy mi na
ziemi miejsce Boga zastępują.
II. Zaparcie woli, to jest pełnić wolę Bożą, która mi się objawia w woli tych, którzy
mi miejsce Boga zastępują, i która zawarta jest w regułach naszego Zakonu.
III. Zaparcie sądu, to jest – wszelki rozkaz dany mi przez tych, którzy mi miejsce
Boga zastępują, przyjmować natychmiast, bez zastanawianie się, rozbierania,
rozumowania.
IV. Zaparcie języka. Nie dam mu najmniejszej wolności; w jednym wypadku dam mu
zupełną – to jest w głoszeniu chwały Bożej. Ile razy przyjmuję Komunię św., tyle
proszę, aby Jezus raczył umocnić i oczyścić język mój, abym nim nie raniła
bliźnich. Toteż regułę, która mi mówi o milczeniu, mam w największym
szacunku.
Jezu mój, ufam, że łaska Twoja dopomoże mi do wykonania tych postanowień.
Chociaż powyższe punkty zawarte są w ślubie posłuszeństwa, to jednak pragnę
w szczególniejszy sposób się w tym ćwiczyć, ponieważ jest to treść życia zakonnego.
Miłosierny Jezu, proszę Cię gorąco, daj światło rozumowi mojemu, abym mogła lepiej
poznać Ciebie, który jesteś bytem nieskończonym, i abym mogła lepiej poznać siebie,
która jestem nicością samą.
Św. Faustyna, O spowiedzi św.:
Ze spowiedzi świętej powinniśmy odnosić dwie korzyści:
1. Do spowiedzi przychodzimy po uleczenie;
2. Po wychowanie – dusza nasza potrzebuje ciągłego wychowania, jak małe dziecko
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O Jezu mój, rozumiem głęboko te słowa i wiem z doświadczenia, że dusza o własnych siłach
daleko nie zajdzie, wiele się natrudzi, nic dla chwały Bożej nie zrobi, błądzi ustawicznie,
ponieważ umysł nasz jest ciemny i nie umie rozeznać własnej sprawy.
Na dwie rzeczy będę zwracać uwagę szczególną: pierwsze – wybierać będę do spowiedzi
to, co mnie najwięcej upokarza, chociażby to był drobiazg, ale mnie to kosztuje i dlatego
mówię;
Drugie – ćwiczyć się będę w skrusze; nie tylko przy spowiedzi, ale przy każdym rachunku
sumienia wzbudzać w sobie żal doskonały, a szczególnie, kiedy się położę na spoczynek.
Jeszcze jedno słowo: dusza, która szczerze pragnie postępować w doskonałości, powinna się
ściśle trzymać rad udzielanych przez kierownika duszy.
A co jak kierownik błądzi? - to jest moje pytanie.
Siostra Faustyna zmarła 5 października 1938 roku w klasztorze w Krakowie - Łagiewnikach
mając zaledwie 33 lata – tak Demon ją wykończył!
A przed wstąpieniem do Zgromadzenia sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Warszawie
musiała przez rok pracować jako pomoc domowa, by zarobić na skromny posag.
A później resztę swojego życia ciężko pracowała za miskę strawy.
A to ci, święty interes robią u Matki Miłosierdzia!
Tyle świętości - ile zależności!
Ucha, da, da – a to mi dopiero sekta!
Teraz mnie olśniło!
Religia jest oddzielona od nauki.
Ludzie oddzieleni od natury.
A pojedynczy człowiek oddzielony od Boga.
W ten sposób jest małej grupie/elicie światowej rządzić/manipulować resztą ludzi.
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1. Bogowie, boginie i bogoczłowiek

Cytat z książki: Erik Ansvang & Thorra Lund Mollerup:
”Guder, gudiner & gudemennesker”

Słowo Maria oznacza „sól morska”.
Maria Magdalena – według Biblii żyjąca w I w. n. e. kobieta pochodząca z wioski Magdala,
obecnie El-Me-dżel. Należała do kręgu uczniów Jezusa. Przyłączyła się do niego po tym,
gdy wypędził z niej siedem złych duchów.
Magdalenę wymienia się referując do Magdala w Galilei, pośrodku Tiberias
i Kapernaum.
Ma to wartość symboliczną.
Ponad to jest ona jedyną kobietą, którą identyfikuje się z nazwą miejsca.
A ja jestem tą drugą, co ma nazwisko rodzinne (komputerowo pisane), które oznacza
Jerozolimę z czasów Melchizedeka.
Dzieje Apostolskie
Działalność w Ikonium
14, 11: Na widok tego, co uczynił Paweł, tłumy zaczęły wołać po likaońsku: Bogowie
przybrali postać ludzi i zstąpili do nas! Barnabę nazywali Zeusem, a Pawła Hermesem, gdyż
głównie on przemawiał. A kapłan Zeusa, który miał świątynie przed miastem, przywiódł
przed bramę woły i przyniósł wieńce, i chciał razem z tłumem złożyć ofiarę.
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Ewangelia św. Jana
10,33: „Odpowiedzieli Mu Żydzi: „Nie chcemy Cię kamienować za dobry czyn, ale za
bluźnierstwo, za to, że Ty będąc człowiekiem uważasz siebie za Boga”. Odpowiedział im
Jezus: Czyż nie napisano w waszym Prawie: Ja rzekłem: Bogami jesteście? Jeżeli nazywa
bogami tych, do których skierowano słowo Boże – a Pisma nie można odrzucić – to jakżeż
wy o Tym, którego Ojciec poświęcił i posłał na świat, mówicie: „Bluźnisz”, dlatego że
powiedziałem: „Jestem Synem Bożym”?

2. Salomon i Mary
03.10.2013
W Imię Ojca i Matki, i Ducha!
Dzisiaj przejęłam władzę ducha Salomona i Mary - przyszłość zależy ode mnie.
Zostali pogrzebani pod krzewem Ziemi.
Dokładnie wyjaśnię to kiedyś wtajemniczonym.

Nie ma Niepokalanej
Maria, druga córka Anny i Joachima została poczęta niepokalanie, to znaczy
w sakramentalnym małżeństwie i oddano Ją bogu YHWH, a że nie miała oczekiwanego
znaku na ciele, zrobiono ten znak na niej poprzez pergamin (tak jak opisuje to bł. Anna
Katarzyna Emmerich).
A to jest co innego być Niepokalaną.
Mama Jezusa urodziła Go po zapłodnieniu, jak każda kobieta. A nikt nie był pod dachem
domu czy świątyni i nie czuwał nad Nią dzień i noc.
A to, że miała wizję urodzenia cudownego dziecka to jest inna sprawa duchowa.
Do mnie też przemawiał Anioł, przed poczęciem mojego syna.
Ja też mogę powiedzieć, że moja mama została dziewicą po urodzeniu mnie.
Sama wkładałam jej tabletki, kiedy zachorowała i miała zapalenie cewki moczowej,
i pochwy.
A jako że kiedyś była leczona radonem, dostała zrosty i nie mogła mieć stosunków ze swoim
mężem, tj. moim tatą. Ja nie mogłam włożyć tabletki więcej jak na parę centymetrów.
Nie wiem czy Maria, Mama Jezusa też doznała jakiś zrostów, że twierdzi się w Ewangelii
Jakuba, że miała błonę dziewiczą, mimo że rodziła?
Tak jak kościoły uciekają od człowieczeństwa Jezusa i Jego Matki, można nazwać
„przeginaniem pały” i to kiedyś wyprowadzi ich z właściwej drogi na manowce i dodam do
rymu: i potracą swoje owce.
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W kaplicy Cudownego Medalika w Paryżu przy ul. Rue du Bac 140, gdzie Matka Boża
w roku 1830 objawiła świętej Katarzynie Labouré Cudowny Medalik, figura Matki Bożej
w głównym ołtarzu ma koronę z 12 gwiazd pięcioramiennych.
Katarzyna Labouré, fr. Catherine Zoe Labouré ur. 2 maja 1806 w burgundzkiej wiosce
Fain-les-Moutiers, zm. 31 grudnia 1876 w Paryżu, francuska mistyczka katolicka, święta
Kościoła katolickiego, szarytka.
W wieku 24 lat wstąpiła do zakonu szarytek w Paryżu. W czasie odbywania nowicjatu 27
listopada 1830 doznała objawienia maryjnego; z wydarzeniem tym wiąże się tradycja
medalika z Matką Boską (cudowny medalik) – na awersie z wizerunkiem Maryi
z wyciągniętymi ku ziemi ramionami (symbol spływających łask) i z wężem pod stopami,
na rewersie z krzyżem, napisem I. M. (Immaculata Maria – Niepokalana Maryja) i dwoma
sercami: jedno z cierniami, drugie przebite mieczem.
Medalik maryjny upowszechnił spowiednik, ks. Aladel; sama zakonnica zajęła się pracą
w hospicjum w Paryżu, gdzie spędziła resztę życia.
Relikwie św. Katarzyny Labouré.
Nazwę "cudowny medalik" zatwierdziła Stolica Apostolska, a papież Leon XIII dekretem
z dnia 23 lipca 1894 zezwolił na coroczne obchodzenie święta „Objawienia Cudownego
Medalika” 27 listopada.
Beatyfikacji Katarzyny dokonał papież Pius XI, 28 maja 1933, a kanonizacji Pius XII
w 1947.
Wspomnienie liturgiczne w Kościele katolickim obchodzone jest 31 grudnia.
Jakie było moje zdziwienie, kiedy moja mama na własne żądanie została przeniesiona ze
Skrzynna pod opiekę szarytek na ul. Wieluńską w Częstochowie - i jak tam w kaplicy
zobaczyłyśmy tego DEMONA.
Ale o tym więcej do opowiedzenia w dalszych częściach pamiętnika.

3. Tajemnica Pisma Świętego - Paweł Szydłowski
To prawdziwa rewolucja. Bóg, ten, który stworzył nas na podobieństwo swoje, zawarł
w Piśmie Świętym morze tajemnic.
Stwórca podyktował Biblię w 40 dni, nie lubił religii i religijnych ludzi, a reprezentował
cywilizację miliony lat starszą od ziemskiej -pisze pan Paweł.
Stary testament zawiera historię naszej „planety?”. Akcja opowiadań biblijnych rozgrywa
się na trzech kontynentach i opowiada o losie najstarszych Imperiów obejmujących również
terytorium dzisiejszej Polski. Na czele tych Imperiów stali władcy, którzy byli 4-5metrowymi olbrzymami, a których starożytni Grecy nazywali herosami. W Biblii znani są
jako patriarchowie - ojcowie narodów.
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Nowy Testament to dzieło kilku genialnych rabinów.
Ewangelie były zemstą Żydów na Rzymianach za zniszczenie Jerozolimy i rzeź jej
mieszkańców. Z tego powodu ewangelie potraktowane poważnie zieją nienawiścią do
chrześcijańskiej rodziny.
Również, Jezus ze swoją umiłowaną, Marią Magdaleną, przedstawieni są złośliwie jako
osoby obłąkane.
Autor broni Jezusa przed ewangelistami, pokazując równocześnie, jak złośliwie
przedstawiony jest ON w ewangeliach.
Państwo Lecha pojawiło się w Biblii już w czasach Abrahama, a w kronikach perskich
pojawia się już w 6 w. p. Chr. I to od tego czasu do dzisiaj Persowie i Turcy nazywają nas
Lechistanem, czyli Państwem Lecha, Traków i Gotów. Wszyscy Słowianie, czyli Scytowie
byli Celtami. Celtowie, którzy podbili Scytię byli Scytami, Germanie - Germanami, Galię
(Francja) – Galami, Brytanie – Brytami.
Gdy było jedno wielkie imperium Scytów = Słowian rządzących przez Bogów, to jakie to
mogły być czasy i co to za Bogowie?
Dlaczego Watykan niszczył tą kulturę?
Kim oni byli i dlaczego zawzięli się na kobiety, jako wiedźmy?
Czy to jakiś przełom patriarchalny?
Wśród Słowian i Celtów kobiety, kapłanki i dziedziczki, były ważniejsze od swoich mężów,
królów i wojewodów. To one sprawowały przywództwo duchowe, a mężowie sprawowali
(często bracia lub synowie) władzę wykonawczą.
Święci kościoła czcili Kosmos przed rokiem 325 n. e.
Cywilizacje kosmiczne występują w kabale nie jako bogowie, a jako aniołowie, którzy
dostarczyli ludziom św. księgi i prawa do przestrzegania.
Rewolucja Jezusa i jego uczniów, polegała na tym, że ON, Bóg Chrystus, zorganizował ludzi
do buntu przeciw prawom anielskim, czyli zniósł ON Dekalog.
To jest z omówienia do książki Pawła Szydłowskiego „Tajemnice Pisma Świętego”.
0. BÓG
6. Słońce

1. Saturn
7. Księżyc

2. Jupiter
8. ZIEMIA

3. Mars

4. Wenus

5. Merkury

Zodiak, 12 bogów olimpijskich lub 12 apostołów, a teraz wiemy, że Słońce przechodzi
poprzez 13 znaków zodiaków (tym nie uwzględnianym jest Wężownik).
Współczesny człowiek jest tak przekonany o swojej mądrości, że nic do niego nie dociera.
Mądrych ludzi nie zabija się dosłownie, tylko niszczy się ich finansowo albo zamyka
w szpitalach psychiatrycznych, gdzie bezprawie króluje.
U źle odżywionego człowieka załamuje się układ odpornościowy i nerwy.
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Człowiek bez świadomości to tylko bezrozumny ssak. Byt z natury podporządkowany jest
świadomości i całkowicie z niej wynika.
Powyższe mądrości Pawła Szydłowskiego z jego książki.
Strach na Lachy – posłanek PIS w telewizji 15/12-2015 odnośnie nowego prawa Trybunału
Konstytucyjnego.

4. CIAŁO
07 10 2013
Będąc w wannie – kąpiel w poniedziałek (co prawda nigdy nie praktykowałam kąpieli w ten
dzień), taka sytuacja skłoniła mnie do refleksji. Dlaczego właśnie dzisiaj mam rano ochotę
na ciepłą kąpiel.
Podziękowałam Bogu za nowy dzień, pomyślałam o Marii Magdalenie i obchodzeniu
poniedziałku, jako dniu poświęconemu Jej.
Tak sobie myślę, Allach imię Boga muzułmanów czczone jest specjalnie w piątek i to jest
dzień wspomnienia ukrzyżowania Jezusa Chrystusa – dla mnie, dzień wstrzemięźliwości od
mięsa i rozrywek.
Żydzi świętują w sobotę, sabat – z tego co wiadomo mi, to jest od Saturna, a także na
ziemiach polskich w czasie pogaństwa odchodzono w soboty tzw. Sobótki.
Tu chciałabym poznać historię wzgórza w Częstochowie, gdzie jest obecnie klasztor Jasnej
Góry z ikoną Czarnej Madonny, ale czczonej jako Matka Boża.
Chociaż w moim przekonaniu to nie jest MA-ryja, zmiana w moim wcześniejszym
postrzeganiu po tym błogosławieństwie przez bezdomnego, o którym ciągle mam
wątpliwości - kto to mógł być.
Może kiedyś będzie mi dane dowiedzieć się
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Jasna Góra Klasztor na żywo

Mam różne warianty: najpierw myślałam, że to było wcielenie Jezusa, ale po tym jak
wyszłam z kaplicy i Jezus zaczął rozmowę ze mną, zwątpiłam w to. Nie mogłam sobie
wyobrazić, żeby Jezus modlił się do Czarnej Madonny i to tak jak muzułmanin – pochylając
się aż do posadzki.
Później najbardziej pasowała mi wersja skojarzenia z Melchizedekiem, bo to Jezus jest
kapłanem na Jego Wzór. A po wizji jaką miał mój kuzyn, pomyślałam sobie, że może to był
Łazarz. Wchodzi też teraz możliwość Jana Chrzciciela. Ale zostawmy to w dalszej
niepewności. Pewne jest tylko, że ta ikona ta nie jest MA-ryja.
Wracając do kąpieli, umyłam się dokładnie, używając mydła z oleju z oliwek, z zawartością
jakiś ziół.
Później robiłam trzy wiązadła z włosów na mojej „pani” – miałam skojarzenia, że macica
kobiety to jest kobiece sanktuarium. Tak sobie postanowiłam, że to zamykam – nikt tu nie
może więcej wchodzić, nikt zaglądać choćby lekarz w czasie choroby (umrę to taka będzie
wola Boża).
Nawet moje palce nie będą tego miejsca dotykać.
Umyłam szczególnie swoje piersi, robiąc okrężne ruchy nawet dające mi przyjemność i tak
pomyślałam sobie, że ten pagórek wyłaniający się z wód czyżby nie był kobiecą piersią,
a może nawet dwoma piersiami. Przecież w religii Egiptu mówiono o jakimś kamieniu
BENben, czyli jakby dwa razy BEN, a to po duńsku oznacza po prostu nogi.
A znów odnośnie nóg, to przeczytałam w książeczce do nabożeństwa dla katolików w Danii
z 18-tego wieku „O Jezu, Nogi Duszy, Ty, który zstąpiłeś z Nieba, aby mnie ocalić,
upokorzyłeś samego siebie i spędziłeś swoje życie na ziemi w nędzy, w minimum
egzystencji, w pogardzie, i trudzie”.
I w końcu gładząc swoje ciało wyszło mi samo od siebie do siebie: „To jest ciało święte!”
Coś podobnego do okrzyku Panny Marii w Magnifikacie.

179
CZĘŚĆ CZWARTA

5. Biskup Rzymu poświęci świat Fatimie 13.10.2013
09.10.2013.
Dzisiaj postanowiłam oprzeć się samowoli Biskupa Rzymu.
Za chwilę po śniadaniu będę pisać przez Internet:
JA jako cząstka tego świata, mająca wolną wolę,
NIE wyrażam zgody, aby Biskup Rzymu poświęcił mnie komuś, wbrew mojej woli.
Nie znana mi jest treść (myślę, że i większość ludzi na tym świecie) tego magicznego
rytuału.
Dlatego żądam, aby odczytano moją wolę na Jasnej Górze w Częstochowie, jak i w Rzymie.
Z woli rodziców jako niemowlę, zostałam w czasie chrztu św. wodą już poświęcona!
Pragnę trwać przy Moim Bogu!
K. A. M.
A kiedy Franciszek odda świat figurce z kaplicy objawień w Sanktuarium Maryjnym,
w Fatimie, to otworzy bramę dla muzułmanów.
Przecież Fatima to imię córki Mahometa!
Fatima była najmłodszą i ukochaną córką proroka Mahometa i jego żony Chadidży.
Fatima była jedną z trzech córek, najmłodszą i ukochaną córką proroka Mahometa i jego
pierwszej żony Chadidży Khadija.
Poślubiła Ali, kuzyna Mahometa, który był czwartym kalifem. To według tej kolejności szyici,
większość w Iranie, ustanawiają się.
Gabriel prowadzi Mohammeda z powrotem do progu kamiennego (w skalistym gruncie
znajduje się odcisk kopyta – podobny do Wykrzyknika – co ma różne znaczenia jak kopytne,
rogacizna, duma, wyniosłość, pycha, próżność), gdzie rozpoczął Prorok wznoszenie się do
nieba ze świątyni w Jerozolimie.
Prorok będąc w drodze powrotnej do Kaaba, chcąc bez wahania poinformować o swoim
niezwykłym doświadczeniem, spotyka żonę Aisha i jego ukochaną córkę Fatimę.
I nagle wszyscy usłyszeli śpiew ptaków i melodyjny oddech aniołów i wkrótce straszne krzyki
torturowanych.
Aisha, córka Abu Bakr (wiernego towarzysza Mahometa, który był nazywany al-siddiq, po
arabsku znaczy Ten Prawdomówny), przez śmierć Mahometa starała się pomóc
w rozwiązaniu problemów, które powstały, gdy następca Proroka powinien zostać
powołany.
Dynastia Fatymidów wzięła swą nazwę od jej imienia.
Zaliczana jest do „czterech niezrównanych kobiet muzułmanów" obok Asiji, Marii i swej
matki Chadidży.
Fatima jest uważana za najdoskonalszą kobietę w islamie i określana jako sajjida –
„przywódczyni".
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Imię Maria pojawia się niejednokrotnie na muzułmańskich amuletach ochronnych.
Wschodni chrześcijanie „dłoń Fatimy" nazywają „dłonią Marii".
Niektórzy wyznawcy islamu pielgrzymują do chrześcijańskich sanktuariów maryjnych, np.
w Fatimie, w Portugalii i Lyonie.
A może Franciszek chce pojednać katolików z muzułmanami, słyszałam o jego
pozdrowieniach w tę stronę.
To wtedy musi się liczyć z tym, że będzie musiał zmienić swoje przekonanie o Jezusie
Chrystusie i przyjąć poglądy islamskie, chyba że uda mu się przekonać ich do swojej
prawdy.
Isa bin Marjam – arabskie i muzułmańskie imię jednego z proroków islamu - Jezusa.
Według Koranu był prorokiem i zapowiedzianym wcześniej Mesjaszem stworzonym
przez Allaha w łonie Mirjam bez udziału mężczyzny, ale nie był Bogiem lub drugą osobą
chrześcijańskiej Trójcy.
To Bóg Najwyższy, którego kapłanem był Melchizedek, ostatecznie zdecyduje jakimi
drogami potoczą się losy Ziemi.
Nie wszyscy muzułmanie są arabami, i nie wszyscy arabowie są muzułmanami, na przykład
wspólnota chrześcijańska w Libanie (maronici i grecko - prawosławni) lub Koptowie
w Egipcie, są na to dowodem.
Dwa prądy robią rozłam islamu: shia - islam i sunnici - islam.
Dla szyitów, Ali, zięć proroka – jest prawowitym następcą proroka, stąd nazwa Shiat Ali,
partia Alego. Są one w większości w Iranie, ale stanowią tylko 12% wszystkich muzułmanów
na świecie.

6. ROK WIARY
To jest rok złudy i walki z demonami.
Teraz oczekujemy ROKU NADZIEI - to będzie oddzielenie ziarna od plew, a później
ROKU MIŁOŚCI, który może przynieść poznanie Boga Żywego.
Refleksje na temat Kabały na podstawie wypowiedzi Pawła Szydłowskiego
Wyjaśnienie czteroliterowy IHVH, czyli pospolicie zwanym Jahwe.
Kabała wyjaśnia, że IHVH = Serapis = Sephiroth
A później pokazuje relacje z 4 światami:

ADNI = Adonai = Pan

Święte imiona (n. p. Jehowa, Elohim, El)
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Archaniołowie (n. p. MiKaEl, GabReEl)
Aniołowie
Święte planety (Saturn, Jowisz, Mars, Wenus, Merkury), a ponad to Słońce i Księżyc.
Pierwsi Żydzi wyznawali wiarę w Słońce.
Imię Jeszua oznacza „Jahwe jest wielki”.
YaHVaH oznacza wielką, ogromną przestrzeń, boga zajmującego wielką przestrzeń – TEN,
który opiekuje się istotami świadomymi, np. bogami nieba/Devami (Deva = Deus) oraz pół
ludźmi / bóstwami Asurami/półbogami, śpiewającymi święte hymny, mędrcami – czyli
ludzkimi istotami oświeconymi, przebudzonymi – tymi, którzy prowadzą boskie (duchowe)
życie.
Świat Boga YHVH reprezentowany jest m. in. przez:
Pra pra Kosmos = Uranos ojciec Kronosa = Saturn = Szabat (sobota)
Jupiter = Jowisz = Zeus
Mars
SUN = Słońce (światło słoneczne) SOL
Moon = Księżyc (światło lunarne)
Bogiem Żydów antycznych był więc kosmos, starożytne UFO i ciała niebieskie.
Jądro Kosmosu to pulsująca inteligentna materia.
I tak Sephiroth = IHVH reprezentuje dwa wewnętrzne i dwa zewnętrzne światy, ujemne
i dodatnie.
AIN = Ujemny, Niewidzialny
SOPH = Sofia = Mądrość = Duch
The LIMITLESS = Nieograniczony
LIGHT = Światło
AUR = Światło gwiezdne/słoneczne
The LIMITLESS LIGHT lub AUR = Chrystus
The CROWN = KORONA = ABSOLUT
I tak tu widać, w porównaniu do przykładu podanego wcześniej, trzy kolory: ciemno
niebieski, czerwony i seledynowy, o tym samym natężeniu generują trzy kolory: żółty, jasno
niebieski i magenta, a te z kolei w środku dają światło białe – o którym mówi się w Biblii:
„a ich szaty były białe, świecące”.
Jest to addytywne nakładanie się światła czakry krony.
Tylko Chrystus posiada całą gammę światła, czyli wszystkie kolory, a to daje światło, które
po rozczepieniu w kropli wody – daje tęczę, albo po przejściu przez krystaliczną pryzmę
możemy otrzymać całe spektrum barw.
Ostatnim przymierzem, o którym poinformował nas Bóg było to, że tęcza jest tym nowym
paktem – ale nie myśl, że homoseksualistów.
Tak więc powinniśmy oczyszczać, doskonalić się i łączyć.
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A kiedy mnie dana była czakra krony „MAG da Lena”, czyli kolor „MAGenDa” później
oczyściłam czakry gardła i trzeciego oka, co wyraziło się w kolorze niebieskim:
– zdjęcie aury zrobione przez firmę Energi Center z Rynkeby w Danii.
– a kiedy pracownik firmy zobaczył to zdjęcie powiedział – „Jesteś bardzo dobrze chroniona
przez duchowy świat, a świat czeka na to co masz mu przekazać”.
– kolor chabrowy wykazuje dużą wewnętrzną wiarę na najwyższym duchowym planie.

zdjęcie aury
W modlitwie Ojcze Nasz, które wypowiadają protestanci, odnoszą się oni do Ojca, który jest
„himlene” to znaczy w niebach/niebiosach. W Kościele Katolickim mówi się tylko o jednym
„Niebie”.
W Koranie w SURA II – Krowa 29
On jest Tym, który stworzył dla was wszystko to, co jest na ziemi.
Następnie zwrócił się ku niebu i ukształtował je w siedem niebios.
(muzułmańska teoria o siedmiu niebiosach pozostaje w związku z teorią siedmiu sfer
Ptolemeusza, sławnego astronoma i geografa greckiego z II w. n. e.)
Z ostatnich doniesień o szerszych badaniach kosmosu wynika wyraźnie, że z kosmosu
dochodzą dźwięki charakterystyczne dla pewnych skupisk gwiazd/galaktyk.
I tak archaniołowie posiadają nawet kilka galaktyk.
Kiedy patrzymy na nuty do KLAWIATURY pianina; mamy dla lewej ręki: Oktawę Kontra,
Dużą Oktawę i Małą Oktawę i dla prawej ręki Jednostrunową Oktawę, Dwustrunowa
Oktawę, i rzadko używaną Trzystrunową Oktawę. Grając na dwie ręce używamy 5 palców
lewej i palców prawej ręki. Licząc od kciuka jako 1.
Wspólną częścią dla obu rąk i palców 1,2,3 jest część od G do G.
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GAH/CDEFG
1– Do/He – dysk księżyc/księża – helium/ (hel-lig), 2– Re/Ra (słońce – dysk słoneczny
– rhenium/radium), 3– Mi – (Mikka, kula gwiazd), 4– Fa/Far (tron Ojca, tato po duńsku,
albo daleko po angielsku), 5– So/Sol (słońce centralne lub po duńsku „hussvin”), 6– La
(pierwiastek lanthan), 7– Si (pierwiastek silicium).
Do czego zmierzam – do tego, aby zobrazować nazwy aniołów.
Widzimy, że mamy 7 dźwięków, tak jakby 7 Niebios.
Następnie Mahomet w towarzystwie Gabriela odwiedza siedem niebios.
Pierwszym z nich jest niebo z żelaza, które jest strzeżone przez Ismaela i zaludnione przez
siedemdziesiąt tysięcy istot składających się z ludzkich twarzy, krowie ciała z skrzydłami
orła. Tam spotka Muhammad Jana i Jezusa
Drugie niebo jest z miedzi. Aniołowie, którzy tam mieszkają są siedemdziesiąt tysięcy razy
większy niż w pierwszym niebie. Są uzbrojeni w miecze i lance i niosąc zielone sztandary.
Aniołowie z Nocy Przeznaczenia, którzy przynoszą zbawienie wiernym, preferują modlitwę
zamiast snu. Wśród nich znajdują się Dawid i Salomon oraz Józef, syna Jakuba, z twarzą
księżyca jest najpiękniejszy wśród ludzi
Trzecie niebo jest ze srebra. Znajduje się w nim duża liczba aniołów, którzy stoją z głowami
pochylonymi w ich pobożności. Henoch i Eliasz, starszyzna jest wśród nich
Czwarte niebo jest z czystego złota. Anioł, który strzeże bramy jest tak wielki, że wszystkie
ziemskie słodkie wody mogą leżeć na jego prawym kciuku i słone wody na lewym. Po drugiej
stronie progu można dostrzec gromadzenie siedemdziesięciu tysięcy skrzydlatych stworzeń
z orlimi głowami. Stoją wokół cudownie pięknego mężczyzny, który siedzi na tronie światła.
To Aaron z dwukolorową brodą - półczarną, półbiałą - i głową otoczoną diademem
Piąte niebo jest z pereł. Wśród tłumu aniołów z sępimi głowami stoi majestatyczny stary
człowiek, którego faliste włosy zakrywają całe ciało. Prorok rozpoznaje Mojżesza
Szóste niebo jest z szmaragdu. Cały legion uzbrojonych aniołów z konnymi głowami, są
gotowi spieszyć każdy z wiarą prawdziwą, trudnościach na ratunek. Każdy z nich ma
siedemdziesiąt tysięcy osiodłanych koni do swojej dyspozycji. Stoją wkoło Abrahama,
ulubieńca Boga i On zaleca Mahometowi, aby jego lud tak często, jak to możliwe
wypowiadał Shahada święte słowa
Siódme niebo jest z rubinów. Aby opisać to, co prorok widział, to niemożliwe, bo Bóg
zabronił mu cokolwiek powiedzieć na ten temat. Jedyne co wiem to, że prowadził modlitwę
i poznał Adama, ojca ludzkości. W cieniu szmaragdowych liści na najwyższej Głożynie siedzi
dwóch wędrowników i odpoczywają. Drzewo wyznacza zewnętrzną granicę, gdzie jak
najdalej ktoś z aniołami - może przyjść. Z tych najmocniejszych korzeni wypływają Rzeka
Łaski i Miłosierdzie Strumyk, i Gabriel z Mahometem na zmianę nurkują w tych wodach.
Z tych małych kropel ściekających ze skrzydeł archanioła, rodzi się siedemdziesiąt tysięcy
cherubinów; i tej w płynącej wodzie obmywa Prorok wszystkie swoje obecne i przyszłe
grzechy.
Ostatnie niebo jest z topazu. Anioł, który pozwoli im wejść ma siedemdziesiąt tysięcy głów,
a każda z nich ma siedemdziesiąt tysięcy twarzy posiadających siedemdziesięciu tysięcy par
oczu oświetlonych siedemdziesiąt tysiącami płomieni.
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Shahada jest muzułmańskim wyznaniem wiary, który brzmi: Nie ma Boga prócz Allaha,
a Muhammad jest Jego posłańcem.
Głożyna pospolita to drzewo z cierniami i jadalnymi owocami, symbolizuje skrajną granice
islamu - czasu i przestrzeni.
Noc Przeznaczenia jest preludium objawienia jakie Gabriel dał Mahometowi, obchodzony
jest między 26 i 27 w miesiącu Ramadan.
Archanioł MiKaEl po polsku Michał – posiada w sobie trzy części Mi to jakby trzecie
niebo, Ka to energia życiowa w hinduizmie, El to Bóg Najwyższy znany w religii
kananejskiej, a później zapożyczony przez Żydów, którzy dodawali go na końcu imion
Aniołów.
Archanioł GebReEl po polsku GabRiEl – posiada w sobie też trzy części Geb to Bóg Ziemi,
Re to zarazem Bóg Słońca w Egipcie i na końcu El – Bóg Najwyższy.
Gabriel zwiastował Pannie Marii, a chodził razem z Mahometem.
Po ponownym spotkaniu z Gabrielem udaje się Mahomet z nim w drogę do raju. Dochodzą
do nieskończonego, lśniącego morza. Nieco dalej rozciąga samo królestwo cienia morza, za
nim znajduje się morze ognia, potem wysokie góry, których strome skały liżą wody ogrodu.
Tutaj króluje stworzenie bez równych sobie, wielki kogut, którego szpony chwytają pod
ziemią Piekło, a jego grzebień osiąga Władcy Świata na Jego tronie. Rozpiętość między
wielobarwnymi końcówkami skrzydeł jest tak samo duża jak cała szerokość wszechświata.
Raj (słowo pochodzenia perskiego co oznacza ogród, w Koranie ma tylko pojedyncze pojęcie
Ogród.
To samo słowo oznacza także Ogród, gdzie Adam i Ewa żyli przed upadkiem.
Kogut, który wita wschód słońca, symbolizuje kult duszy, która jest oświetlona przez światło
wiedzy. Kiedy ogłasza początek dnia, wypędza nocy złe wpływy.
"Biały kogut jest moim przyjacielem", powiedział Mohammed, "on jest wrogiem wroga
Boga". (Hadis - zbiór)
Każdy ma swoją własną drogę, którą idzie w samotności.
"Każdy człowiek jest wyjątkowy i niepowtarzalny jest jego związek z Bogiem" Ibn Arabi,
mistyk z 13-go wieku.
Powyższe cytaty po duńsku zaczerpnęłam z książki:
Sophie Pommier Forlaget Hjulet 1996 Muhammeds natlige færd til Himlen og
Underverden efter „Le voyage nocturne de Mahomet” (Nocna podróż Mahometa do Nieba
i Podziemia).
Wracając do mojego dźwiękowego wyobrażenia nieba:
GabRiEL, czyli on pochodził z Ziemi, ale prawdopodobnie miał powiązanie z pierwszym
Niebem, a więc Mikael/Michał był z nieba trzeciego, czyli miał większą władzę.

185
CZĘŚĆ CZWARTA

W Niebiosach jest władza hierarchiczna, tak jak i my to znamy na Ziemi. Biblia też nam
mówi, że Chrystus Jezus jest na wzór Melchizedeka kapłana Boga Najwyższego EL, który
został zdetronizowany przez religię żydowską na ostatnie miejsce.
Do nazw dodawali El na końcu, zamiast na początku.
Dlatego też zdetronizowałam najpierw Dawida później zniszczyłam mądrość jego
syna Salomona – a w jaki sposób dokładnie – to wiedza dla wtajemniczonych.
Tak więc nastąpiły zmiany w Niebie.
Dzięki interwencji MiKaEl-a udało mi się pokonać demona „Jezu ufam Tobie”
namalowanego przez Adolfa Kazimierza Hyłę. Szczegóły w jaki sposób to zrobiłam, o tym
pisałam wcześniej.
Każda nazwa i liczba mają swoją moc. Dobrze o tym wiedzieli egipscy faraonowie – stąd
też zacieranie śladów imion swoich wrogów czy poprzedników.
Wiedzę o tym mają Żydzi - a kto ma wiedzę ten rządzi światem.
Nic nie jest potężniejsze od wiedzy, królowie władają ludźmi, lecz uczeni są władcami
królów.

7. O runach słowiańskich - Wojciech Cybulski
Runiczne znaki były dobrze znane Słowianom jak również w Skandynawii.
Niestety w Polsce zanikła ta wiedza wraz z wejściem Kościoła Katolickiego
(chrześcijaństwa rzymskiego), czyli obcej władzy w sposób ukryty zakorzenionej wśród
nieświadomego społeczeństwa.
Nadszedł czas, aby poznać prawdę, poznać swoją tożsamość i swoje możliwości.
Podobnie jak niejedna inna gałąź archeologii słowiańskiej, Nauka o Runach znajduje się
jeszcze w powiciu.
Wszyscy, co o runach pisali utrzymują, że to pismo jest północne, że od północnych
niemieckich pokoleń, od Duńczyków i Szwedów, przyszło do południowej Europy.
Tymczasem nowe odkrycia dowodzą odwrotnego rzeczy porządku, mianowicie kiedy
znaleziono runy w Tataryi, Rossyi i teraz w Południowej Panonii. O Tatarach pisze Remusat
w „Recherches sur les langues tatares” Paris 1820. Z Azji więc przyszły runy do Europy, do
Hetrusków i do Słowian pogańskich i obortyckich, jeżeli te narody same ich nie przyniosły.
Od Słowian nauczyli się pisać Duńczycy, zostając z nimi w stosunkach handlowych.
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Niemcy północni zwykli głoskę g jak h wymawiać, inni zaś i tę opuszczają: a tak
z groniów słowiańskich zrobili hrony, rony, nareszcie runy.
Dowiedziono, opierając się na wyraźnych świadectwach najdawniejszych kronikarzy, że
Słowianie, będąc jeszcze poganami, mieli rzeczywiście znajomość sztuki pisania, i że jej
zapewne także używali, ale nie zdołano okazać, co to było za pismo, skąd się wzięło, jak
wyglądało?
Bo dopóki nie będzie można oprzeć jej przynajmniej na jednym, ale wierzytelnym i żadnej
wątpliwości niedozwalającym dowodzie, pomniku piśmiennym, dopóty i rzeczywiste
używanie pisma u dawnych Słowian, a poniekąd nawet i powszechna znajomość jego, mimo
wyraźnych świadectw kronikarskich, będą mogły być podawane w wątpliwość.
Aby bardziej pogłębić wiedzę na wyżej poruszony temat, proszę zapoznać się samemu z tą
rozprawą/książką.

Strona z tekstem runicznym

Strona z Chrystusem na dużym kamieniu

Kamienie runiczne z Jelling, Dania

8. Kamienie Jelling
Dwa kamienie runiczne odzwierciedlają przejście od pogańskiej epoki Wikingów do
chrześcijańskiego średniowiecza
Kamień ten jest również najstarszym istniejący duńskim źródłem, gdzie jest mowa o Danii
w pisemnym kontekście. Duńczycy chlubią się tym – nawet umieścili ten wizerunek na
wewnętrznej okładce do paszportu.
A Polacy śpią! Nie wiedzą kim są. Zawsze pod czyimś przewodnictwem!
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Obudźmy się! Nigdy nie zaznamy spokoju, jak nie odnajdziemy naszych korzeni!
Tak bym chciała znaleźć więcej informacji o tym co było na tej górze w Częstochowie, gdzie
jest teraz Klasztor Jasnogórski. Jakie tam kiedyś były moce, które mogą być nadal.
Co z tego, że np. w Hvalsø jest teraz kościół protestancki, co pomogło jego wyświęcenie,
skoro duch (jest tam figurka zrobiona w drzewie) nadal żyje i przemówił do mnie. Czyżby
to była Aszera?
Podobnie może być z duchem tego miejsca na Jasnej Górze.
I tu znalazłam - dowód mojej reakcji po obejrzeniu filmu „Kleopatra” - zrobiłam sobie
zdjęcie.
Może kiedyś umieszczę to zdjęcie.
Tak więc wszystko co robisz jest rejestrowane w kronice Akasza.
Jak widać umieszczenie medalika Czarnej Madonny w miejscu „czakry 3 oka” mogło
przyciągnąć magię medalika.

9. Kura czy kogut
28. 10.2013.
Ojciec - Słońce - Chrystus Jezus
Matka – Księżyc - Maria Magdalena
Co jest pierwsze jajko czy kura, a może kogut? Poznamy odpowiedź jak poznamy budowę
wszechświata.
Wszyscy ludzie na Ziemi urodzeni są pod jakąś gwiazdą/układem gwiazd.
Dlatego zrozumiałam Jezusa jak mi powiedział: „Nie jestem lepszy od was”.
Tak więc zmartwychwstała dusza/duch Jezusa.
Ukazał się Marii Magdalenie jako Ciało Duchowe – Ka, czyli świetliste ciało.
Jest to dla mnie zrozumiałe, ponieważ widziałam mojego tatę/ducha, jak jeszcze był żyjący
w ciele/materii.
Kiedy zbliżałam się do niego to nagle zniknął, podobnie Jezus powiedział do Marii
Magdaleny:” Nie dotykaj mnie”.
Takie połączenie ducha Jezusa i duszy Marii Magdaleny może nawet zabić człowieka, który
nie jest całkowicie oczyszczony, przygotowany na to.
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Również zrozumiałe jest dla mnie to, że Jezus ukazywał się apostołom i innym jako ciało
świetliste Ka.
Trudno jest rozróżnić obie postaci, bo jedna podobna jest do drugiej, to są sobowtóry, tylko
z tą różnicą, że jedne z materii i można je dotknąć, poczuć, a drugie jest światłem.
Jesteśmy teraz na drodze do pojmowania świata jako:
El – pola elektromagnetycznego, odczuwanego przez nas jako życiowy prąd, bez którego
nasze serce nie jest w stanie bić i nasz umysł/komputer działać. My sami jesteśmy taką
„brændselscelle” - po duńsku, taką komórką spalającą pokarm i wytwarzającą prąd.
KA – ciała świetlistego ciała niewidzialnego, które widzi wszystko co się dzieje poza
naszym zmysłem wzroku.
I jeśli np. ktoś ukradnie ci coś, a ty tego nie zauważysz to twój bliźniak Ka będzie to wiedział.
Podobnie jest z innym grzechami o czym dobrze wiedzieli Egipcjanie i nawet napisali tak
zwaną Księgę Umarłych, którą my przejęliśmy od Mojżesza jako Dekalog. W ten sposób
możemy już tutaj na ziemi przechodzić oczyszczanie swojej duszy i prowadzenie jej do
światła, to jest do życia bezgrzesznego i do poznawania prawdy o istniejącym świecie
i naszej w nim roli.
Dla każdego z nas jest przypisana gwiazda lub planeta pod jaką się rodzimy.
Jezus po zmartwychwstaniu duchowym stał się Chrystusem i stanowi dla nas drogę/światło
do naszego zmartwychwstania duchowego.
To, że jesteśmy w wielu innych wymiarach przekonana była moja mama, która widziała
swoją babcie po śmierci. Później widziała swojego męża, po jego śmierci i słyszała go jak
ją namawiał, aby już przyszła do niego. Z tego wynikało, że był już tam, gdzie było mu
dobrze i chciał, aby moje mama już się nie męczyła w tym Domu Opieki Społecznej.
Mój tato też miał tą łaskę widzenia duchów osób umarłych. Kiedyś uczestniczył w pogrzebie
jednego z rodziny K. i nagle był zdumiony, że idzie za trumną ten co leży w trumnie.
Dlaczego mu się ukazał, chyba z powodu tego, że kiedyś nie wypłacił pełnej sumy pieniędzy
jaką powinien dać moim rodzicom, za pomoc w pracy na jego polu. Być może jego „Ka”
taki dało znak o przebaczeniu mu jego grzechu i gorliwszej modlitwy za jego duszę.
MI – jest to trzeci dźwięk, czyli jakby trzecie niebo. Mieliśmy otworzenie gardła. Możemy
wymawiać słowa a i tym przekazywać informację, naszą wolę i oddziaływać na innych.
Także słowo, jak i każdy obraz choćby z telewizora ma wpływ na naszą świadomość, może
programować nasz umysł, a więc i nasze zachowanie. Wiadomo nam również, z osiągnięć
naszej techniki, że również z kosmosu dochodzą do nas dźwięki. Nie jesteśmy w stanie
odbierać je naszym organem słuchu. Niesłyszalne dźwięki, które wydają np. wieloryby,
grzmoty czy wulkany są słyszane przez ptaki czy inne zwierzątka, ale my nie potrafimy ich
odczytać, chociaż one mogą robić zmiany w naszych organizmach a nawet prowadzić do
szaleństwa.
Nasz rozwój postrzegania musi się rozwijać częściowo przez technikę, czyli materię
a częściowo przez intuicję, czyli tak zwany 6-ty zmysł. Do jakiego dojdziemy nieba zależy
to od naszego duchowego rozwoju i oczyszczania karmy. Tu jest nam pomocny Chrystus
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Jezus, który poprzez ustanowienie Eucharystii przekazuje nam swoją energię duchową
i wzmacnia nas na drodze do Raju, czyli życia wiecznego w harmonii, na której możemy
napotykać wiele demonów i przeciwników Boga żywego bez narażenia swojej duszy.
Jezusowi to się już udało przejść, pokonać śmierć i dojść do światłości w emanacji siebie
jako Słońca obrazu Nieba, a Maria Magdalena Księżyca, jako odbicia/ekranu Ziemi. Tak
więc już jesteśmy pod dobrą opieką. Nie musimy już bać się zagrożenia z zewnątrz. Teraz
tylko pozostaje nam oczyszczanie naszej karmy w sobie i po naszych przodkach. Jesteśmy
już w drugim niebie, pod działaniem Chrystusa Jezusa i Marii Magdaleny. A dojdziemy do
gwiazd naszych iskier bożych.
Moja prababcia Marianna jest już królową Gwiazd na 300 lat, a druga prababcia Konstancja
jest Gwiazdą Polarną, tatuś został królem/aniołem Saturna a mamusia królową/aniołem
Wenus.
Teraz naszej populacji dane jest zadanie odnalezienia swojej gwiazdy. Tak jak to mi było
dane w wizji - będą możliwe śluby między gwiazdami.
Widziałam mini niebo w mojej piwnicy. Niektórzy też mieli wizję gwiazd w czasie
przeżycia uduchowionego, sakralnego stosunku z ukochanym partnerem, kiedy ich dusze
zbliżają się, próbują wzajemnie się wzmacniać, interferować.
Tak więc światło gwiazd przechodzi przez ciekły kryształ/soczewkę, którym/którą jest nasze
ciało i daje jego refleksję w mikrokosmosie, gdzie jego obraz jest zapisywany na Ziemi. To
tak jakby Gwiazda była siatkówką oka. Nie naszego oka, ale Oka Nieba.
W Egipcie znano pojęcie oka Horusa, ale to było oko światła Słońca, a na Ziemi jest oko,
które reflektuje światło innych gwiazd.
Aby to wszystko zrozumieć musimy sobie uzmysłowić, że jesteśmy wszyscy umysłem
Ziemi. Jeśli będziemy świadomi tego to nasze serca i mózgi mogą tworzyć wspólne
odczuwanie i widzenie, możemy wygenerować wspólne pole elektromagnetyczne w postaci
torusa i stworzyć przestrzeń poruszania się w polu nad ziemią. Tak więc połączenie się
męskiego i żeńskiego pierwiastka generuje taki torus elektromagnetyczny. Takie połączenie
dokonało się w Chrystusie Jezusie i Marii Magdaleny.
To Im udało się przy wzajemnej pomocy oczyścić moje czakry energii i otworzyć 7 pieczęci
do mojego zbawienia.
JAM KAM 7
Teraz za ich przykładem i moim muszą podążać inni, czerpać z ich energii i doświadczenia,
i przenosić się na wyższy stan wibracji energetycznej.
Najnowsze badania naukowe z dziedziny fizyki kwantowej sprawiły, że ludzie zaczęli
inaczej postrzegać otaczającą ich rzeczywistość. Do tego dołączyły się najnowsze teorie
opisujące znany nam wszechświat jako siatkę krystaliczną, bez której powstanie życia
w kosmosie byłoby niemożliwe.
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10. Żyjąca Matryca
Amerykański biolog dr James L. Oschman twierdzi w swojej książce „Medycyna
energetyczna”,
Że ludzkie ciało to skomplikowana wielofunkcyjna matryca krystaliczna, która jak antena
ciągle odbiera, transformuje i przesyła wszelkiego rodzaju sygnały informatyczne oraz
energię.
Matryca zbudowana jest głównie z dwóch typów kryształów: piezo-kryształów i ciekłych
kryształów.
Piezo-krystaliczna struktura znajduje się w kościach, jelitach, zębach oraz tkance łącznej
wypełniającej więzadła, ścięgna i chrząstki. Dzięki swoim właściwościom piezo - kryształy
zamieniają energię mechaniczną w sygnały elektryczne oraz odwrotnie.
Piezo-krystaliczna struktura wypełniająca nasze kości to bardzo skomplikowana siatka
sensorów ruchu przekazujących informację o bieżącym nacisku na poszczególne partie
szkieletu i stawów, dzięki czemu organizm chroni się przed przeciążeniami i wzmacnia
najsłabsze miejsca, zapewniając człowiekowi sprawność oraz prawidłową postawę.
Zależności między piezoelektrycznością, a szybkim wzmacnianiem i zrastaniem się kości
badano już w latach pięćdziesiątych XX -go wieku.
Druga właściwość piezo-kryształów polegająca na zmianie kształtu pod wpływem pola
elektrycznego znalazła zastosowanie w układzie trawiennym. Nerwowe impulsy elektryczne
docierając do kryształów znajdujących się w jelitach pobudzają je do zmiany kształtu przez
co cały system jelitowy wykonuje synchronizowane i skoordynowane ruchy (ruch
robaczkowy). Jelita są także znakomitym odbiornikiem różnych energii subtelnych (stąd
powiedzenie o motylkach w brzuchu), które docierają do naszej świadomości poza pięcioma
tradycyjnymi zmysłami.
Podobnie jak piezo-kryształy także płynne-kryształy zmieniają swój kształt pod wpływem
nacisku, reagują również na zmianę poziomu promieniowania elektromagnetycznego
(powszechnie stosowane w elektronice i komputerach).
W ludzkim organizmie występują najczęściej w błonach komórkowych i odpowiadają za
ułożenie różnych części komórki oraz komunikację między komórkową. Od lat
sześćdziesiątych naukowcy badają te struktury pragnąc dowiedzieć się, dlaczego niektóre
lekarstwa, mimo niewielkich dawek, tak znakomicie znieczulają. Uważa się, że lepsze
zrozumienie działania płynnych kryształów pozwoli zapobiegać miażdżycy, anemii
sierpowatej oraz różnym rodzajom nowotworów.
Niedawno do badań dołączyli się również genetycy, ponieważ chromosomy tworzące
strukturę DNA także posiadają ciekłokrystaliczną strukturę.
Swoją śmiałą teorią sugeruje, że w momentach osiągnięcia pełnej synchroniczności
w strukturze krystalicznej ludzkiego ciała i wejścia na wyższy poziom wibracyjny może
dochodzić do efektu kondensatu Bosego - Einsteina opisującego efekt kwantowy
polegający na tym, że wiele cząstek zaczyna zachowywać się tak, jak jedna cząstka, co w
przełożeniu na język ezoteryczny mogłoby oznaczać osiągnięcie pełnej jedności z otaczającą
nas przestrzenią na wszystkich poziomach i wymiarach. Jeśli zatem, jak sugeruje James L.
Oschman, tworzenie struktur krystalicznych nie jest wyjątkiem, lecz raczej regułą potrzebną
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do zaistnienia życia we wszechświecie, nasze umysły także zbudowane są na tej zasadzie
i pracują w trybie kwantowym. Dzięki czemu mogą wpływać na rzeczywistość z tego
samego kwantowego poziomu. Wymaga to jedynie bardziej intuicyjnego niż świadomego
ingerowania w rzeczywistość, bo jak wiemy skupianie się na czymś sprawia, że struktura
danej rzeczy przechodzi z rozedrganej fali w ustabilizowaną cząstkę, która opiera się naszym
myślom i nie można jej dowolnie kształtować. Tymczasem rzeczywistość falowa pozwala
nam na manipulowanie i wymienianie poszczególnych części oraz całych fragmentów
informacji składających się na daną rzecz, zwierzę lub osobę. Żeby jednak nauczyć się tego
powinniśmy wyzwolić się z ograniczających nas własnych schematów myślowych.
Nie możemy jednak pozwolić sobie, aby inny człowiek, który jest emanacją demona władał
nami i wykorzystywał nas abyśmy pracowali dla niego. Tak więc powinien zacząć się opór
przeciwko rodzinom zniewolonym przez demony, rodzinom, które służą szatanowi w imię
pożądania władzy miast czy ziemi, aby nas wykorzystywali jako niewolników dla swoich
celów. Ta garstka rodzin, która zgromadziła sobie niesamowite duże posiadłości, ogromne
sumy pieniędzy na spekulacjach bankowych a teraz sięga po ogólnoświatową władzę nad
nami, manipulują nami, że to niby w imieniu dobra dla nas. To oni chcą zrobić z nas
niewolników spełniających ich zachcianki, ich wolę, pozbawiając nas naszej woli. To oni
sadzają się w roli bogów, wprowadzając kamery na każdym rogu, szpiegując nas w Internecie, w telefonii komórkowej, zmuszając nas do niepotrzebnych, szkodliwych szczepień.
To oni manipulują nami poprzez posiadanie multimediów. Ich haniebnymi metodami jest
zmanipulowanie tak człowieka, żeby nie czuł boga w sobie, żeby się zajmował tylko
przeżyciem z dnia na dzień, nie miał czasu i chęci zajmować się swoją stroną duchową.
A przecież my wszyscy jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boga, ale dlaczego ktoś
inny, człowiek lub półbóg miałby sprawować swoją wolę nad nami.
W jedności siła. Już po czasie abyśmy obudzili się.
W pojedynkę nie jesteśmy już w stanie osłabić ich wpływów, ale we wspólnocie możemy
zrobić wiele. Dlatego oni próbują zniszczyć powiązania rodzinne, współczucie, zastępują
naturalną medycynę na fabryczną/mafijną medycynę, którą nasze organizmy nie potrafią
zaadoptować i dlatego więcej szkodzą niż pomagają.
Im więcej będzie lekarzy tym więcej będzie chorych – przepowiadała widząca, królowa
Saby.
Szczególnie w pseudonauce jaką jest psychiatria, robią niesamowite szkody na ciele i duszy
poprzez serwowanie psychofarmakoterapii, która zniekształca/opóźnia oczyszczanie czakr,
chociaż chwilowo zmniejsza cierpienie poprzez blokadę.
Do

Re

Mi

Fa

So

La

Si

Powyżej pisząc tony wysokości dźwięków jakie wymawiamy i wzywamy.
W Indii wymawianie OM miało mieć oczyszczające znaczenie, wzywanie Siwy.
W Danii wymawiając słowo Mama, mówimy Mor bez wyraźnego wymawiania „r”, a więc
w polskiej wymowie brzmi to tak jak cielę ryczy Mo/Mu. Widzimy to, że jest to odwrócenie
szyku od Om.
Teraz weszliśmy w etap, gdzie najczęściej wymawiamy Mi.
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Daj Mi; Nie chce Mi się; Podaj Mi; Zrób Mi i tak dalej i dalej.
Weszliśmy w etap wyrażania swojej woli i to nie koresponduje z wolą innych, a szczególnie
wolą tych jednostkowych rodzin, które chcą narzucić Nowy Porządek Świata, ich świata
Panów.
Bóg dał wszystkim swoją wolną wolę i dlatego nie wolno innym zabierać jej nam.
Wola większości stanie się obowiązującą wolą.
Nie dajmy się manipulować garstce ludzi, którzy doszli do władzy i poprzez zniewolonych
sobie reprezentantów, oszukują nas, obiecują nam coś, co nie idzie w parze
z rzeczywistością.
Myślmy trzeźwo, czujmy to w sercu, czy nasza wola, szczęście są odczuwane przez nas
– jeśli nie, to protestujmy, nie dajmy się zniewolić, czy to przez jakiegoś urzędnika, sługusa
demona, czy to jakiegoś przywódcę pseudo religii, który chce nałożyć ręce na twoją głowę
i przez to posadzić swojego ducha a może nawet demona w twoje ciało.
Jak wiele demonów musiałam wyrzucić z siebie, gdzie Kościół Rzymskokatolicki
wprowadził poprzez uznanie niektórych objawień prywatnych, a ja ślepo wierząc w to, że
mają rozeznanie duchowe, przyjmowałam je do siebie. Jak przez wielu kapłanów działają
nie sprzyjające nam duchy i to w różnych kościołach, również protestanckich, co niby nie
uznają objawień tak jak w KRK, ale są sami nie oczyszczeni i w czasie kładzenia ręki na
naszą głowę zanieczyszczają nas swoją karmą.
Dlatego bądźcie czujni i nie pozwólcie, aby ktoś wkładał ręce na waszą głowę.
Jeśli któryś z kapłanów przełożonych utracił dar łaski, lub dostał się do Kościoła, aby robić
w nim szkody, to z jakimi demonami będzie musiał walczyć nowo wyświęcony przez niego
kapłan?
W czasie komunizmu w Polsce były mi znane takie metody, gdzie widziałam szkodliwe
działanie niektórych księży notabene dalej działających do dzisiaj. Podobnie działo się
w organizacji związkowej Solidarność, gdzie te metody poznałam poprzez jak próbowano
oddziaływać na mojego pierwszego męża.

11. Egzystencja w trzech postaciach
06.11.2013
Refleksja po świadomym nocnym spaniu.
Egzystencja w trzech postaciach:
1. jako ciało na Ziemi – to nam jest dobrze znane – jesteśmy upakowani w ciemnej
materii
2. jako ciało świetliste nasze Ka, znane pojęcie w innych religiach
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3. bycie emanacją/manifestacją ciała niebieskiego Słońca tak jak Chrystus Jezus,
Księżyca jak Maria Magdalena czy planet jak bogowie w religiach rzymskich,
a w religii egipskiej Geb bóg Ziemi, galaktyk tak jak Archanioł Michał, który
zrezygnował bycia bogiem, a wybrał drogę pomocy Bogu Najwyższemu, którego
nikt nie jest w stanie pojąć.
Mając takie wyobrażenie naszej egzystencji łatwiej jest nam pojąć to co jest
zawarte/przekazanie nam w Biblii. Tak samo mogłam zrozumieć jakby dwa stany Jezusa
przed zmartwychwstaniem i po zmartwychwstaniu.
Ewangelia według św. Mateusza 16: 24-28, 17: 1-13
Warunki naśladowania Jezusa
Ewangelia według św. Jana 4; 24 - Bóg jest duchem, potrzeba, więc by czciciele Jego
oddawali Mu część w Duchu i prawdzie.
Duch nieograniczony jest tym ogniwem, który łączy nas z duszą.
Szmaragdowa Tablica, inaczej Tabula Smaragdina, jest prawdopodobnie najstarszym
i najważniejszym zachowanym tekstem alchemicznym. Jej legendarnym autorem
jest Hermes Trismegistos, Hermes Po Trzykroć Wielki, jednocześnie bóg i prorok, łączący
w sobie cechy greckiego Hermesa i egipskiego Thota, boga mądrości. Miał on być
wynalazcą pisma i wielu umiejętności związanych z medycyną, astronomią i magią.
Główne założenie hermetyzmu głosi, że wszechświat jest jednością, której części pozostają
współzależnie. Rządzące wzajemnymi stosunkami tych części prawa sympatii i antypatii
możemy poznać tylko dzięki boskiemu objawieniu.
Hermetyzm i alchemia hermetyczna, obejmująca system kosmicznych związków
(korespondencji, tajemnych związków pomiędzy pozornie nie związanymi ze sobą
zjawiskami zachodzącymi we wszechświecie) legła u podłoża wielu systemów magicznych.
Jak pisze Eliphas Levi w Historii Magii:
Nic nie przewyższa ani nie równa się jako synteza wszelkich nauk świata starożytnego
wyrzeźbionym w cennym kamieniu i znanym pod nazwą Tabula Smaragdina zasadom nauki
Hermesa. Jedność bytu i jedność harmonii, już to wstępujących, już to zstępujących,
postępowa i proporcjonalna drabina Słowa, niezmienne prawo równowagi, proporcjonalny
postęp analogii powszechnych, relacje między ideą a Słowem, dające miarę relacji między
Stwórcą a stworzeniem, dowiedziona przez miarę jednego kąta skończoności, konieczna
matematyka nieskończoności, wszystko to znajduje wyraz w jednym zdaniu wielkiego
egipskiego hierofanty: Jak w górze, tak i na dole... - **
TABLICA SZMARAGDOWA
(na podstawie tłumaczeń Fulcanelliego i Sir Izaaka Newtona)
To jest prawdą, całą prawdą, na pewno i bez kłamstwa. (czyżby?)
To co jest na dole jest takie jak to co jest na górze; a to co jest na górze jest takie jak to
co jest na dole. Poprzez to dokonują się wszelkie cuda.
I tak jak wszystkie rzeczy istnieją w Jednym i pochodzą od Jednego, które jest najwyższą
Przyczyną, poprzez mediację Jednego, tak wszystkie rzeczy są zrodzone z Jednej Rzeczy
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przez adaptację.
Słońce jego ojcem, Księżyc matką;
Wiatr nosił go w swym łonie. Ziemia jest jego żywicielką i strażnikiem.(u mnie Jajkiem
Kosmicznym z którego pobieramy pokarm)
Jest Ojcem wszystkich rzeczy,
zawarta jest w nim wieczna Wola.(u mnie jest Bóg Ojciec i Bóg Matka i musi być ich
wspólna wola)
Jego siła, jego moc pozostają całe, kiedy przemienia się w ziemię.
Ziemia musi zostać oddzielona od ognia (nie wystarczy że jest oddzielona od powietrza,
a woda od ognia?), subtelne od gęstego, delikatnie z nieustającą uwagą.
Powstaje z ziemi i wznosi się ku niebu i z powrotem schodzi na ziemię; gromadzi w sobie
siłę wszelkich rzeczy wyższych i niższych.
Poprzez poznanie tej rzeczy cała wspaniałość świata stanie się twoja a wszelka niejasność
odejdzie od ciebie.
Jest to moc ponad moce, siła posiadająca siłę wszelkiej mocy, gdyż przezwycięży każdą
subtelną rzecz i przeniknie każdą litą rzecz.
W ten sposób został stworzony świat.
Z niej są zrodzone różnorodne cuda, do których osiągnięcia podano tu wskazania (?)
Z tego właśnie powodu nazywają mnie Hermes Trismegistos, gdyż posiadłem trzy części
filozofii wszechświata. (A ja się pytam, gdzie jest twoja świętość filozofie?)
To co nazwałem Słonecznym Dziełem jest teraz zakończone.
(I tu mylił się!)
* - Cytat pochodzi ze strony http://www.sacred-texts.com/alc/emerald.htm.

12. Mistyczne Stworzenie - Finn Abrahamowit
W najbardziej kosmopolitycznym z hellenistycznych miast, w Alexandrii między 200 p.n.e.
a 200 rokiem, pojawiło się szereg pism, które nazwano Corpus Hermeticum.
Najbardziej znanym, hermetycznym tekstem jest pierwotnie spisany na szmaragdowej
tablicy.
To jeszcze przed narodzeniem Chrystusa, ale pierwszy został zapisany w 400-leciu.
Oto komentarze do tekstu:
W prawdziwej pewności (obiektywnie) i bez wątpliwości (subiektywnie), faktem jest, że
wszystko, co jest na dole (i to co nas ludzi dotyczy, nasza dusza) jest jak wyżej (wszechświat)
i to, że wszystko co jest powyżej jest jak na dole, aby wykonał się Stwórcy świata cud
w nas.
Podobnie jak wszystkie rzeczy wychodzą z Jedynego, w czasie medytacji (w wewnętrznym
dialogu z czymś niewidzialnym, jako pośrednik, podobnie jak białe światło rozczepiane jest
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na wiele kolorów przez pryzmę, podobnie promieniuje Stworzyciel dla nas) z samego
Jedynego, podobnie są oni także stworzeni przez tę jedną rzecz, przez udoskonalanie.
Jego (Jedynego) ojciec jest słońcem (duch), a jego matka jest księżycem (dusza/psyche).
Wiatr (żywotne ogniwo między niebem a ziemią) poniósł to w swoim ciele. Jego źródłem
życia jest Ziemia (miejsce, w którym wyraża się).
... W podobny sposób (powinny) stworzyć mały świat (człowiek) w wielkim świecie
(wszechświata) figury.
... Zwróćmy uwagę na to, że to zbawienie, o którym mówi się, nie może być osiągnięte zanim
nie będziemy "na nowo odrodzeni". W związku z tym musi polegać na czymś poza naszymi
własnymi zdolnościami. Można nazwać to Łaską Bożą.
W „odrodzeniu” ulegamy transformacji. Hermes mówi: "Ten, który rodzi się na nowo będzie
innym, bogiem, dzieckiem Bożym, wszystkim i we wszystkim, składający się ze wszystkich
sił ... Tego rodzaju, moje dziecko, nie można się nauczyć, ale kiedy Bóg zechce, informuje
On cię o tym.
Tat prosi natarczywie Hermesa (ojca/nauczyciela), aby mu wyjaśnił, jak przebiega
odrodzenie.
Co mam ci powiedzieć, moje dziecko, nie mam nic do powiedzenia, oprócz tego: Ja widzę
wewnątrz siebie wizję, która natychmiast powstaje poprzez Boże Miłosierdzie.
Wychodzę z siebie, aby przejść do nieśmiertelnego ciała, nie jestem tym kim byłem
przedtem, ale jestem odrodzony w Duchu.
O tej sprawie nie można podać dyspozycji, nie poprzez ziemską materię, w której jesteśmy
w stanie widzieć.
... Arkhonternes liderem jest Demiurg (czyli Stwórca).
Nie Bóg, ale Demiurg był tym co stworzył świat - według gnostyków.
Dlatego jest tak daleki od doskonałości, daleki od stworzenia na obraz Boga. Demiurg, bóg
stwórca, Satanael, Szatan, pierwotnie tak wysoko ceniony, że był nazywany „Nosiciel
światła”, Lucyfer. Z powodu pychy, upadł z boskich warstw. Szatan jest tym, stworzycielem
i władcą, książę, nad wszystkim tutaj, całym światem materialnym. Ponieważ on zniesławia
Boga, nazywany jest także "Oszczercą" (Diabilos, diabeł).
Jedną z najbardziej kontrowersyjnych kwestii i być może najbardziej zasadnicza różnica
między żydowsko - chrześcijańskiej myśli u gnostyków, że Demiurg, przyrównywany jest
do starotestamentowego Jahwe. W Starym Testamencie nie mówi się o Bogu, ale raczej
o jego przeciwieństwie.

PAN Stworzyciel Kosmosu
Słońce, Księżyc, gwiazdy, morza, wzgórza i równinyCzy nie te, Duszo, wizja tego, który rządzi? - Tennyson
Maria Magdalena – psyche świata.
Ona była przewidziana jako Psyche świata i kobiecego aspektu Logosu.
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13. Rozważania poranne 06.01.2014
Kościół Katolicki zbudowany jest na korzeniach żydowskich, przez cesarza Konstantyna.
Co z tego wynika?
Tak jak stoi w Nowym Testamencie Ewangelia Mt 22,21: „Oddajcie tedy, co jest
cesarskiego, cesarzowi, a co jest bożego Bogu.”
A więc skoro to cesarz wprowadził reguły pseudo chrześcijaństwa to i to należy się jemu.
Tak jak czytam w książce „Boskie świątynie & człowiecze świątynie” Erik Ansvang &
Thora Lund Mollerup;
To znane jest z historii, że Konstantyn ścigał tych chrześcijan, którzy nie myśleli tak samo
jak on.
Edykt Mediolański (313) i tutaj przytaczam za Wikipedia:
„Gdy tak ja, cesarz Konstantyn Wielki, i jak również ja, cesarz Licyniusz August, zeszliśmy
się szczęśliwie w Mediolanie i omawiali wszystko, co należy do pożytku oraz bezpieczeństwa
publicznego, postanowiliśmy między innymi zarządzić to, cośmy dla wielu ludzi uważali za
konieczne między innymi zarządzeniami, zdaniem naszym dla wielu ludzi korzystnymi, wydać
przede wszystkim i to, które do czci bóstwa się odnosi, a mianowicie chrześcijanom
i wszystkim dać zupełną wolność wyznawania religii, jaką kto zechce. W ten sposób bowiem
bóstwo w swej niebieskiej siedzibie i dla nas, i dla wszystkich, którzy naszej poddani są
władzy, zjednać będzie można i usposobić łaskawie. Ze zbawiennych więc i słusznych
powodów postanowiliśmy powziąć uchwałę, że nikomu nie można zabronić swobody decyzji,
czy myśl swą skłoni do wyznania chrześcijańskiego, czy do innej religii, którą sam za
najodpowiedniejszą dla siebie uzna, a to dlatego, by najwyższe bóstwo, któremu cześć
według swobodnego przekonania oddajemy, mogło nam we wszystkich okolicznościach
okazać zwykłą swą względność i przychylność.”
Wracając do książki: Miliano – edykt nie obowiązywał tych chrześcijan, którzy
przeciwstawili się temu co Konstantyn podjął później na Radzie Kościoła w Nicei
w roku 325 – na przykład nauczanie o piekle i nieśmiertelności duszy. Dlatego powstali
przeciwnicy Konstantyna, a historyczne pisma pokazują, że Konstantyn nie zmienił swojego
przekonania przy swojej skrusze jako chrześcijanin. Na przykład zachował znak słoneczny
na swoich monetach. Katolicka Encyklopedia podaje: Konstantyn jednakowo sprzyjał obu
religiom. Jako Pontifex Maximus był on opiekunem hellenistycznych religii i chronił ich
praw.
Grecka Encyklopedia Hirdia mówi „Konstantyn nigdy nie był chrześcijaninem”
i dodaje „Euzebiusz z Cezarei, który napisał jego biografię, mówi, że został on
chrześcijaninem w ostatniej chwili swojego życia. Takie nawrócenie nie jest przekonujące,
ponieważ w dniu poprzedzającym jego chrzest, w charakterze szefa Pontifex Maximus
złożył on ofiarę Zeusowi.
Czy możemy nazywać Konstantyna chrześcijaninem, kiedy on składa ofiarę idolowi
Zeusowi w dzień przed swoim chrztem?
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To jest w każdym przypadku udokumentowane w niezawodnych historycznych źródłach, że
Konstantyn nie był chrześcijaninem w pojęciu biblijnym.
Tego czego nie dokonał cesarz Konstantyn, dokonał Kościół Katolicki poprzez swoją
organizację – na ten temat jest dużo informacji choćby na Internecie (palenie katarów,
czarownic czy inne mordy np. na templariuszach).
Tak mi przyszło na myśl Kościół KAT-o-licki daje mi takie skojarzenia (oblicze kata),
a MARYJA oblicze stworzone poprzez radio o tej nazwie. Wszyscy co nie podają się ich
manipulacji są przez nich wykluczani, zwalczani albo zatruwani w szpitalach
psychiatrycznych.

14. Ogłosiłam rok 2014 jako Rokiem Prawdy
Wracając do korzeni chrześcijaństwa, a więc do Starego Testamentu a zwłaszcza do Ksiąg
Mojżesza - Mojżesz przekazał religię zaczerpniętą z Egiptu, ale zniekształconą. Jako że
ukradzioną, nie miał w pełni prawdziwego rozeznania i wtajemniczenia.
I tak „Egipska Księga Umarłych” została przerobiona na 10 przykazań bożych.
W książce czytamy: Rytuał oczyszczania był podejmowany cztery razy – jeden dla każdego
kardynalnego punktu.
Chrzest był przeprowadzany wodą i najczęściej przedstawiany na freskach, jako faliste linie,
dwa strumienie wody...To potwierdza nauka duchowa, że mimo tego, że używano do tego
zwykłej fizycznej wody, to był to symbol „światła” albo duchowej energii, mocy, która była
kanalizowana nad albo poprzez tego chrzczonego.
Rytuał chrztu był ponadto używany w związku z nadaniem imienia w boga Amona imieniu.
W czasie chrztu uczeń (nie jakieś małe dzieciątko), dostał swoje nowe imię
wtajemniczenia i dlatego jest jasne, że rytuał chrztu nie był wynaleziony przez Jana
Chrzciciela nad brzegiem Jordanu.
Egipt jest wyraźnie źródłem do nazewnictwa nowo narodzonego dziecka w chrzcie
kościelnym.
Kiedyś próbowałam dociec w jakim imieniu chrzcił Jan Chrzciciel, a później Jezus, ale nikt
mi nie umiał odpowiedzieć na to pytanie. To jest całkiem zrozumiałe w kościele
chrześcijańskim, że się przyjmuje chrzest wodą w imieniu Ojca i Syna, i Ducha Świętego
– bo taką trójcę wyznaje się tutaj. Ale ja mam teraz problem po chrzcie duchowym w którym
Jezus mi powiedział: „Nie jestem lepszy od was.” Czyżbym mogła osiągnąć przebóstwienie
tak jak to osiągnął Jezus. Tu też nasuwają się myśli o Marii Magdalenie, czyżby Ona jako
już przebóstwiona, ta która oddała mi swoją koronę na Jasnej Górze, a ja ją przyjęłam. Nie
jako zrobioną ze złota ludzkimi rękami, ale Jej otwartą koronę czakry. I co w dalszym
duchowym rozwoju zaowocowało oddaniem mi Ziemi przez ducha głosu kobiecego
w Hvalsø, w dawnym kościele katolickim, obecnie protestanckim, gdzie stoi drewniana
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figurka bez rąk i nóg prawdopodobnie według, 100 lat przedtem, wierzeń Marii Matki
Jezusa.
Po owocach poznawać będziemy!
Wielbiciel Niepokalanej, założyciel Rycerzy Niepokalanej, miał do wyboru dwie korony
białą i czerwoną. Tak mu to powiedział głos w Kościele. A czy Maksymilian Kolbe
zrozumiał to tak jak to rozumieli Egipcjanie? W kościele odczytano to jako czystość
i męczeństwo, ale tak moglibyśmy przypisać każdemu człowiekowi tutaj na Ziemi. Nie ma
człowieka, który by nie odczuwał bólu czy to fizycznego czy psychicznego. A kiedy
nałożono koronę z cierni na głowę Jezusa to było jednoznaczne, że myślano o nim jako królu
żydowskim. Swoi go nie rozpoznali, chociaż on czuł się jako jeden z nich.
Przytoczę tu z NT: Spotkanie z kobietą kananejską Mt 15 21-28
Potem Jezus odszedł stamtąd i podążył w okolice Tyru i Sydonu. A oto kobieta kananejska,
wyszedłszy z tamtych stron, wołała: „Ulituj się nade mną, Panie, Synu Dawida! Moja córka
jest ciężko nękana przez złego ducha”. Lecz On nie odezwał się do niej ani słowem. Na to
podeszli Jego uczniowie i prosili Go: „Odpraw ją, bo krzyczy za nami”. Lecz On
odpowiedział: „Jestem posłany tylko do owiec, które poginęły z domu Izraela”. A ona
przyszła, padła Mu do nóg i prosiła: „Panie dopomóż mi”. On jednak odparł: „Niedobrze
jest zabierać chleb dzieciom, a rzucać psom” na co odrzekła: „Tak, Panie, lecz i szczenięta
jedzą okruchy, które spadają ze stołu ich panów”. Wtedy Jezus jej odpowiedział:
„O niewiasto, wielka jest twoja wiara; niech ci się stanie, jak pragniesz!” Od tej chwili jej
córka była zdrowa. (Mt 15, 21 – 28)
Dlaczego Jezus nazwał chore dziecko „psem”?
To takie poczucie wyższej rasy mieli Żydzi, a także Niemcy w czasie II Wojny Światowej.
Czyżby przyszedł czas na podniesienie tych maluczkich i tych ostatnich?
Na myśli mam tu Jerozolimę, dawniej nazywaną Jebus.
To Dawid zerwał przymierze zawarte przez Abrahama z Jebusytami!
I tu przychodzi mi ABRA kadabra AbraHAM, czyli coś związanego z przeklętym
Kannanem, synem Hama a wnukiem Noego.
Kiedyś słyszałam głos starszej kobiety taki bolesny, słyszalny jakby z bardzo daleka KAM,
kam, nie wiedziałam co to ma znaczyć, kam po duńsku to jest grzebień, ale później
przeczytałam, że KAM to inaczej HAM, czyli syn Noego. To jego dziecko przeklął Noe,
czyli Kannana – a później dochodzimy do ST i wyjaśnienia Ziemi Obiecanej.
Jak można przeklinać dziecko swojego syna, przecież one nic nie zawiniło a musi cierpieć
z powodu karmy swojego przodka. Ale takie wnioski wysnułam z braku informacji, że jego
wnuk urodził się ze związku syna z matką, tj. żoną Noego. Tak więc teraz jest mi to
oczywiste, że go przeklął.
Teraz też mi przychodzi na myśl, że ten cichy głos kobiety to może był głos żony Noego.
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W Koranie zaś jest powiedziane, że to Noe przeklął Jafel, od którego wywodzą się m.in.
Gog i Magog.
Bóg sprawi, że twój ród wymrze, powiedział Noe.
Czyżby i my musimy oczyszczać się z karmy naszych przodków.
Ja też proszę o wieczny odpoczynek dla korzenia mojego drzewa genealogicznego
i przejmuję na siebie jego pokutę teraz na Ziemi. Tak sobie myślę, że dość ucierpieli się moi
Rodzice Ziemscy. Ciężko pracowali, byli wykorzystywani przez Niemców, Żydów, a moja
babcia i dziadek ze strony mojej mamy przez Francuzów. Mojej prababci urwała młocarka
prawą rękę i biedna musiała zajmować się wnukami, bo rodzice za chlebem wyjechali za
granicę. A co się teraz dzieje, nie jest lepiej.
Polska niedługo oczyści się i Polacy pokażą kim są!
Dokąd my Polacy będziemy rozproszeni na całym świecie?
Chyba dotąd aby zdobyć doświadczenie i napisać Konstytucję Wszystkich Narodów.
Chociaż nazywają Polskę wolnym krajem, a czy na pewno jesteśmy wolni?
Czy nie jesteśmy ponad tysiąc lat pod rządami Rzymu – Watykanu?
Ile polskiej ziemi jest ich, ile polskich serc i umysłów jest ich?
A gdzie są nasze korzenie, nasza potęga zatarta przez nich?
Jak Jezus chciał wyzwolenia Jerozolimy z pod panowania Rzymian, tak i ja pragnę
wyzwolenia duchowego z pod Watykanu.
Pragnę przewrócenia roli Marii Magdaleny w Kościele i jako Jej przybrana córka duchowa
chcę przebywać w Jej i Chrystusa Panowaniu.
Pragnę przywrócenia Jej i Chrystusa Jezusa panowania na Ziemi jako
PANA i PANI Wszystkich Narodów.
Niech TAK będzie!
Nie używam tutaj zakończenia jak w modlitwach „Amen” bo to jest imię jednego z bóstw
Egipskich.
Dlaczego umieszczono egipski obelisk na Placu św. Piotra w Watykanie?
Jaką moc, wiarę ukrywa ten?
To, że w roku 330 na polecenia Konstantyna Wielkiego przetransportowano z Luxor
(świątyni Ozyrysa) do Alexandrii, a obecnie stoi on przed Lateran w Rzymie.
Plina podaje, że ten obelisk, który cesarz Kaligula postawił w Cyrku Nerona, ważył 450 ton
i pochodzi z XIII w. p.n.e.
I to ten był później przeniesiony na obecny plac św. Piotra. Wraz z podstawą i krzyżem
obelisk mierzy dzisiaj 39,81 m wysokości.
Na placu symetrycznie ustawiono jeszcze dwie fontanny.
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Według artykułu, który kiedyś przeczytałam w czasopiśmie Nieznany Świat, po śmierci
papieża Polaka Jana Pawła 2, zanikła tam energia między obeliskiem a fontannami.
Czy to wróży coś?
Na myśl przyszło mi przeżycie z 2004 roku, kiedy to papież odbył pielgrzymkę do Lourdes.
Wtedy oglądając papieża w grocie przed figurką N.M.P. słyszałam cichy głos papieża:
„Rodacy pomóżcie!”. I stąd czy owąd odpowiedziałam spontanicznie „Czuwamy!”
Poczułam tak jakby przelał się duch kościoła do mojego wnętrza. To jest trudno słowami
wyrazić, jak to się stało, ale wiedziałam, że od tej chwili jestem w posiadaniu tegoż ducha.
Dziwny też był zbieg okoliczności, jak po śmierci papieża, odbyła się msza św. za niego
i moja, którą zamówiłam dużo wcześniej – za zgodę w rodzinie Gębuś.
Czyżby to moje ofiarowanie mojego życia za uzdrowienie postrzelonego papieża w 1981
roku na placu św. Piotra przyniosło owoce?
Teraz jak obserwuję zdarzenia i te wszystkie reakcje przeciw Watykanowi, są jakby moimi
pragnieniami.
Jak daleko jeszcze będę czuć, że nadal jest potrzebna łaska oczyszczania się Kościoła i mnie,
z jego demonów. Mam tu szczególnie na myśli obraz „Jezu ufam Tobie” namalowany przez
Adolfa Kazimierza Hyłę no i ten obraz „Niepokalanej” umieszczony w ołtarzu głównym
w kaplicy Ośrodka Pomocy Społecznej na Wieluńskiej 1, w Częstochowie oraz figurę
„Niepokalanej” (niedawno wymienioną na nową demoniczną) na placu przed Szczytem na
Jasnej Górze (kiedyś stał tam pomnik cara).
A oglądanie i słuchanie Apelu Jasnogórskiego są mi stuprocentowym dowodem manipulacji
i hipnotyzacji jaką uprawia Kościół Katolicki. W jaki perfidny sposób wmawia się, co życzy
sobie Matka Jezusa! W tak perfidny sposób prowadzi się rozmowę w Jej imieniu!
Skąd ta pewność, że ten obraz to mama i jej syn Jezus?
Jaki całkowity brak rozeznania duchowego!
Teraz mogę sobie wyobrazić całą tą manipulacje ludźmi i narodami.
Mam nadzieję, że w tym roku 2014 poznam więcej prawdy.
Teraz z ciekawością oglądam na YouTube prelekcje Pawła Szydłowskiego, co mi daje
lepsze zrozumienie historii Polski sprzed czasów chrześcijańskich.
Powstaje we mnie pragnienia ubóstwiania Chrystusa Jezusa jako logosu Słońca i Marii
Magdaleny jako logosu Księżyca.
Tak jak kiedyś napisałam komentarz na stronie www.cudmilosci.net do artykułu Scheda
po Marii Magdalenie.
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15. Sen z dnia z 9 na 10 stycznia 2014
Dziwny sen, tak jakby jakieś zakończenie.
Widziałam dwie trumny w których były jakieś zwłoki.
W jednej tak jakby był mężczyzna w czarny garniturze a w drugiej kobieta w białej sukience.
W tej trumnie, gdzie była kobieta, były jakby siatki z żywnością i ubraniem uczestników
pogrzebu a później libacji / festynu.
Powiedziałam do zebranych zabierzcie swoje rzeczy, bo jak trumna będzie zamknięta to już
tego nie dostaniecie. Tak więc przychodzili wszyscy i brali swoje rzeczy w plastykowych
siatkach.
Było to młode towarzystwo i ci w trumnach też byli młodzi, takie miałam odczucie chociaż
nie widziałam twarzy.
Kiedy przeczytałam w senniku znaczenie pogrzebu stało tam: „Podświadomość zachęca cię
do zarzucenia jakiegoś przejawu twojego życia, którego żałujesz”.
Sen taki nie ma raczej związku ze śmiercią.
Trumna
Ktoś inny w trumnie – oznacza poczucie winy z powodu jakiegoś aspektu obecnego
związku.
Tak więc przyśniło mi się moje postanowienia wyjścia do ludzi z moimi przeżyciami
i ochota wspólnej redakcji tutejszej książki z innymi.
Wytoczyłam sobie drogę:
1. we współpracy z byłym księdzem Kościoła Katolickiego M.
2. działalność w „Vision & Visdom” Partii
3. zbadać co z Różokrzyżowcami
Mam też ochotę na odwiedzenie ośrodka Sai Baby oraz synagogi na ulicy Krystalgade
w Kopenhadze.
Mam dużo jeszcze do napisania to o tych 2 czy 3 nocach, na wspólnej walce razem z Jezusem
Chrystusem.
Moim zadaniem było śpiewanie, modlenie i mówienie wszystkiego czego nauczali mnie
rodzice i inni w czasie mojej młodości.
Tak jakbym ja walczyła tutaj na Ziemi a Jezus w Niebie.
I po kilku nocach usłyszałam głos Jezusa: „Zwyciężyłem” i pokazała się biała lina
z supełkiem, a nie pętlą na końcu, tak abym mogła się złapać w czasie potrzeby, a On/Jezus
pociągnie mnie do Nieba.
Już teraz mogłam zasnąć i nie było więcej potrzebne moje odświeżanie pamięci.
Tak jakbym była dalej zabezpieczona w Niebie.
Kiedyś też widziałam dziwne ręce, które mnie kołysały.
Czułam się tak jakbym była unoszona w powietrzu i kołysana.
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Później jak opowiedziałam mój sen mojemu synowi, spytał on mnie: A jakie to były ręce,
jak wyglądały? A zastanowiłam się, spojrzałam na moje ręce i poznałam, że były podobne
do moich rąk.
I odpowiedziałam synowi: „Podobne do moich” a on to skomentował: „To znaczy, że Bóg
jest kobietą”.
Dzisiaj modliłam się tak:
Ojcze i Matko moja, którzy jesteście w Niebie, jak i na Ziemi,
Chleba waszego wiecznego i powszechnego dajcie mi zawsze,
I odpuście mi moje winy, jako i ja odpuszczam moim winowajcom.
Aniele Boże, Stróżu mój,
Ty zawsze przymnie stój.
Rano, wieczór, we dnie w nocy,
bądź mi zawsze ku pomocy.
Broń duszy i ciała mego
i zaprowadź mnie,
i całe moje drzewo genealogiczne
do żywota wiecznego.

16. Myśli z dnia 20 lutego 2014 po obudzeniu
Świecznik 3 ramienny.
Środkowa świeczka to biała/pomarańczowa, po bokach jasno zielona a druga magenta.
Symbolizuje to połączenie korony czakry Marii Magdaleny (magenta), a zielona to czakra
serca Chrystusa Jezusa.
Takie połączenie pionowego kontaktu bożego z poziomym ziemskim – miłością.
Na przecięciu tych dwóch kierunków powstaje róża, o której nauczają różokrzyżowcy.
Daje to szczególną moc tutaj na Ziemi.
Pierwszy raz skontaktowałam się z „Różokrzyżem / RC”, ale w innym wydaniu
niż AMORC, w pierwszą rocznicę śmierci mojej ziemskie mamy.
Zapaliłam tam świeczkę z naklejonymi literami AΩ.
Postawiłam świeczkę na stole, przy białej róży. W tym pomieszczeniu je się ciasto i pije
kawę.
Nie pozwolono mi wnieść świeczki do Świątyni, powiedziano, że jeśli byłby to świecznik
7-ramienny to tak.
Następnym razem mam zamiar zabrać ze sobą 3 ramienny świecznik z tymi świeczkami
w 3 kolorach, o których opisałam powyżej i spróbuję im opowiedzieć o moich myślach na
ten temat.
Ale po jakimś czasie przemyślałam to i nie chcę więcej ich wiedzy choćby o Sambali, bo są
na błędnej drodze.
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Dnia 07 03 2014
Nie będzie więcej spotkań w RC po przeczytaniu trochę literatury na ich temat.
Szczególnie przedstawiona inicjacja zawiera kardynalny błąd, który mnie zraził.
Oni inicjują w duchu demona ELOI (czyli według Ewangelii św. Marka).

17. Przyszło mi takie skojarzenie
7-ramiennego świecznika i 7-czakr powiązane ze 7-sakramentami.

idea świecznika 7-ramiennego

Podstawą świecznika jest Małżeństwo, które otwiera Sakral/sakralną czakrę /Harachakra
– kolor pomarańczowy.
Idziemy wprost przez 3 róże / 3 krzyże
Aby udało się nam przetrwać przez te 3 krzyże musimy:
1. Przyjąć Sakrament Chrztu wodą w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, czyli
zostać włączeni do rodziny duchowej Ducha Świętego. To otwiera nam Czakrę
Korzenia - czyli korzenia drzewa genealogicznego. Taką decyzję podejmują
w naszym imieniu nasi rodzice. Jest to kolor czerwony i mieści się najniżej przy
kości ogonowej. Aby uzyskać biel musimy być następnie przygotowani do życia
duchowego poprzez modlitwę, wrażliwość na duchowe/niewidzialne sprawy i tak aż
do wieku około trzeciej klasy szkoły podstawowej, mieć podstawy naszej wiary
i przystąpić do Sakramentu Pojednania, pospolicie zwanej Spowiedzią. To nam
otwiera Czakrę Gardła - kolor jasno niebieski – czyli wyjawienie grzechów przed
drugim człowiekiem. Nie zawsze jesteśmy w stanie wyjawić to naszym rodzicom,

204
CZĘŚĆ CZWARTA

ale jest nam łatwiej otworzyć się do drugiej obcej osoby, do której mamy zaufanie,
tak zwanego lekarza duszy/kapłana, czyli być słyszanym przez ducha tego
człowieka. Spowiedź dobrze wykonana i ze szczerym żalem za popełnione grzechy,
daje nam biel/czystość, tak jak to z fizyki światła wynika, połączenie kolorów
czerwonego z jasnoniebieskim.

2. Drugi krzyż możemy pokonać poprzez chrzest duchowy, czyli świadomy wybór
samodzielnej drogi. Taką wybraną drogę potwierdzamy w czasie Sakramentu
Bierzmowania w kościele katolickim - jest to wyższy stopień, bo przed biskupem,
czyli osobą wyższej hierarchii w kościele niż ksiądz. Poprzez wybranie
duchowego IMIENIA oraz nałożenia rąk otrzymujemy powiązanie z jego duchem.
Tak jak dobrze pamiętam w czasie mojego bierzmowania był tam także taki
dodatkowy rytuał biskupa - uderzenie mnie w prawy policzek dwoma palcami
(wskazującym i środkowym).

W kościele protestanckim jest tzw. konfirmacja - zostało to pomniejszone do rangi
pastora, czyli odpowiednika kapłana. I tutaj następuje połączenie z duchem kapłana, ale
niższej rangi kościelnej. W obu przypadkach daje nam to otwarcie Czakry Solarnej, czyli
zapala się w nas tak jakby mała świeczka/słoneczko. Teraz oficjalnie przyznaliśmy się do
Chrystusa i jesteśmy oświeceni jego światłem. Daje to nam kolor żółty. Ale żeby z żółtego
koloru uzyskać biel musi nam się otworzyć 3-oko, czyli Czakra Trzeciego Oka, która ma
kolor jak chaber – jak kwiatek polny w zbożu czy pszenicy, czy innego ziarna. To możemy
uzyskać poprzez Eucharystię / św. Komunię, będziemy oczyszczeni duchowo poprzez Ciało
i Krew Chrystusa Jezusa, który ofiarował nam się jako ofiara za nasze grzechy. Po tych
dwóch sakramentach nasze ciało duchowe przyjmuje kolor biały.
3. Teraz musimy pokonać 3 krzyż poprzez przyjęcie chrztu ogniowego.
Musimy otworzyć Czakrę Serca po przez Ordynację/Sakrament Kapłaństwa.
Jak wiemy z przekazu ST i NT istniały tak zwane kapłaństwo w linii rodowej, jak
np. Arona, Lewita. A później pojawiło się kapłaństwo Melchizedeka, nie mającego
rodowodu ani ze strony ojca ani matki. W NT czytamy, że Jezus z Nazaretu został
kapłanem na wzór Melchizedeka. Nie znamy dokładnie rodowodu Jezusa ze strony
ojca ziemskiego.
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W niektórych źródłach czytamy, że miał to być mężczyzna rzymskiego okupanta
ówczesnej Palestyny. Widać, jak Jezus może czujący się innym niż dzieci mające
prawowitego ojca, a nie przybranego, został uczulony na sprawy duchowe i przyjął
za swojego ojca Boga Ojca, czyli jakby dostał ordynacje już w wieku 12 lat.
A później na krzyżu objawił nam Imię swego Ojca Bożego, kiedy wołał z krzyża Eli,
Eli. I tu nawiązał do religii kananejskiej/jebusyckiej, której reprezentantem kiedyś
był Melchizedek, król i kapłan Boga Najwyższego w Jebus/Jerozolimie.
Ojcem Bożym był Eli, a Matką Bożą Aszera – Reprezentanci Ducha Bożego na
Ziemi.
Jebus/Salem to miasto pokoju, w którym nigdy nie zaznało i nadal nie zaznaje się
pokoju.
Później białego gołębia uznano za symbol pokoju oraz za symbol Ducha Świętego.
Jak wyraźnie wynika z NT wyrzekł się Jezus swojej rodzonej matki z rodu Dawida.
Zwracał się do Niej tylko wyrażeniem „Niewiasto”, a nawet na krzyżu, wyrzekł się
swoich duchowych korzeni Dawida, wołając Eli, Eli.
Mamy więc chrześcijaństwo w Ordynacji Melchizedeka, kapłaństwa Boga
Najwyższego, czyli całego Kosmosu.
I tutaj też mamy do wyboru małżeństwo z duchem.
Wychodząc za człowieka wiążemy się z jego duchem.
Tak więc solidarnie przyjmujemy jego grzechy na siebie, podobnie jak wspólną
odpowiedzialność za wychowanie dzieci, jak i wspólną odpowiedzialność za
ekonomię.
I jeżeli pokutujemy, to za dwoje.
Podobnie jest związanie się z duchem osoby zmarłej.
I tu jest większa niepewna, bo jeśli nie mamy dokładnego rozeznania ducha, a mogą
być duchy tak zwane zwodnicze, które nas mogą doprowadzić nawet do śmierci.
Tak jak sama poznałam na własnej skórze jak mnie zwodził ten co jest namalowany
przez Adolfa Kazimierza Hyłę, obraz niby „Jezu ufam Tobie”. Ten Demon tak
szybko rozgościł się w Kościele Katolickim. Teraz postanowiłam, że nie wejdę do
takiego kościoła, w którym on się rozgościł.
Aby uzyskać biel z jasno zielonego koloru, symbolu odnowienia w duchu, symbolu
również duchów niewidzialnych osób zmarłych trzeba otworzyć Czakrę Korony.
Ta czakra daje powiązanie z duchem w Niebie.
Towarzyszy temu Sakrament „Ostatnie Namaszczenie”, który uzyskujemy
w stanie zbliżonym do śmiertelnego. Tak jak ja otrzymałam Je w szpitalu
psychiatrycznym. Zostało namaszczone moje czoło i moje ręce. Nie umarłam
cieleśnie ani duchowo, a wręcz przeciwnie stałam się człowiekiem - duszą.
Z własnego wyboru połączyłam się z kolorem, magenta który daje kolor biały
w połączeniu z jasno zielonym.
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A jako że dostałam na Jasnej Górze koronę Matki – z własnego wyboru i pod
wpływem ukierunkowania przez anioła, który mnie tam pobłogosławił – wybrałam
czakrę korony Marii MAG -da- Leno. To Magdalena kochała najbardziej Chrystus
Jezusa swojego rabbiego/guru. To Ona nie opuściła swojego wybrańca do końca.
I jak się zawsze dobrze kończy historia miłosna, zostało to potwierdzone Ślubem
Mistycznym w dniu 20 grudnia 2012 tak jak podałam na stronie internetowej
www.jam0.net, o tej historii opowiedziałam też w komentarzach na stronach internetowych,
opisałam to też w artykułach, m.in. do katolickiego czasopisma w Danii. Nie wiem, czy
wydrukowali, ale odpowiedzieli, podziękowali z nadzieją, że będę pisać do nich.
Aby dostąpić do tytułu „

” i świecić światłem białym należy przeżyć te 3-krzyże.

Po pokonaniu trzech krzyży, zostajemy oczyszczeni – nasze szaty karmiczne przyjmują biel
i zaczynają lśnić. Zostajemy sami kapłanami chociaż w związku małżeńskim odmiennej płci.
Do „przebóstwienia” potrzebne są wszystkie 7-dem Sakramentów Św. (pieczęci).

18. Sen z dnia 29 sierpnia 2013
Mam ochotę przytoczyć sen z dnia 29 na 30 sierpnia 2013 roku.
Tak jak zanotowałam to na kartce papieru.
Śniła mi się moja mama Anna.
Ja zdecydowałam się zabrać ją do starego domu i opiekować się nią, aby nie umarła
w samotności.
Była zadbana i w towarzystwie innych pań. Miała włosy jakby ufarbowane i dobrą figurę.
Uczestniczyła w gimnastyce. Mówiła: mam już 60 lat i nie mogę już pracować, ale z tego
co dostanę wyżyjemy.
Później widziałam coś jakby „układ rąk w dół”, gdzie palce wskazujące spotykają się, co
miało przedstawiać połączone korzeniami dwa drzewa. I nagle po podniesieniu rąk w górę
drzewa odwróciły się.
Korzenie do góry i moje zdjęcia przodków do nieba.
I tu namalowałam jakby pień, a z niego jedna kreska delikatnie zakrzywia się w lewo
a podwójna linia tak jakby cała gałąź wyraźnie w prawo.
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I tu gdybym to naniosła na układ (X, Y) to dwie linie znajdowały się w obszarze (+, +), a ta
pojedyncza linia w obszarze (-, +). Czyli geny z kobiety X i geny z linii męskiej Y.
A jako że ja nie urodziłam córki, a może, że mi wbrew mojej woli, a może słabej
woli/stanowczości z powodu słabej wiary, zamordowano we mnie płód, który według
lekarzy nie żył/nie było bicia serca. Ochrzciłam Je duchowo jako Maria Magdalena Anna
Laura.
I tu kończy się linia od strony mojej mamy Anny, która przekazywała geny odpowiedzialne
za mitochondrie, to jest organ, który odpowiada za sposób dostarczania tlenu.

19. Przed bramą w Grzechyni 12.05.2014
Dziwne doznanie przed bramą w Grzechyni tj. rezydencji ks. Piotra w maju 2014 roku.
Tak jakbym stała na desce postawionej na piłce/kuli Ziemskiej, więcej, jakby cała Ziemia
była pod moimi stopami, a ja musiałam zachować równowagę, by się nie odwróciła
biegunami.
Było to trudne zadanie, czułam, jak Ziemia drży pode mną, a ja koncentrowałam się na
utrzymaniu równowagi nóg. To, że dwoma rękami i głową opierałam się na bramie
wejściowej do Pustelni pozwalało mi utrzymać się w pozycji pionowej.
Moja ochota spotkania się z ks. Natankiem wynikała z chęci współpracy w przebóstwieniu
innych.
Jako że ja doznałam łaski przebóstwienia i mająca już doświadczenie.
Niestety zawiodłam się, gdyż pracownik/rycerz Mikołaj, nie chciał wpuścić mnie.
Nie spodobało mu się to, że umieściłam obraz Czarnej Madonny Słomkowej obok ich obrazu
i że wypowiadałam uwagi na temat ich figury „Niepokalanej”, którą to zaproponowałam
zamalować na czarno.
Nie rozumiejąc tego, co do nich mówiłam zadzwonili na Policję, aby mnie usunięto.
Zdziwiła mnie ta ich współpraca.
Może kiedyś później opiszę dokładnie to zajście, a teraz tylko OSTRZEGAM przed tym
miejscem demonicznym.
Co innego się głosi, a co innego się robi – to moje doświadczenie!
Spotykałam rycerzy Natanka na Jasnej Górze
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1. Kain i Abel
Kain (rolnik) zabił Abla (pasterza trzód).
Kain został oznakowany na czole tzw. 3 okiem, czyli widzeniem wewnętrznym.
Kain był spłodzony z syna bożego i kobiety ziemskiej EWA/AVE.
Henoch to syn Kaina.
Ludzie z rodu Kaina mogli widzieć to co inni nie mogli, dwoma oczami zewnętrznymi,
jakimi są wyposażeni ludzie ziemscy.
KA-in; KA to twój bliźniak świetlisty, twoje drugie JA.
Miałam tę łaskę widzieć mojego tatę w postaci żyjącej cielesnej i w postaci światła
astralnego, niczym się nie różnili na odległość, ale mieli na sobie różne ubrania. Tak
świetlista postać mojego taty była w ubraniu świątecznym, takim jak chodził do kościoła
albo na przyjęcia. Z TEGO TO UBRANIA WYJĘŁAM MU 150 zł, zrobiłam to, chociaż
z góry zapowiedziany mi był taki haniebny czyn, ale jak potem zrozumiałam stało się to,
aby mnie doświadczyć. Abym zrozumiała, że chociaż istota cielesna mojego taty nie
widziała tego, to jego KA (drugiego JA) świetliste widziało to i to zostało zarejestrowane
oczami boga. Bóg czasami dopuszcza popełnianie grzechów, jeśli to jest potrzebne do
nauki/zrozumienia.
ABEl to litery ABC... I tak dalej z końcówką EL, czyli boga Ela. Tak zaznaczano aniołów
np. MI-KA-EL, GAB-RI-EL, UR-EL itd.
Pojęcie boga w pisowni polskiej jest „bóg”, a po duńsku, czy w pisowni „www” nie ma „ó”
więc pisze się „bog” a to oznacza „książka”.
Czy Google jest tym Gogiem i Molochem?
SET był synem ADAMA to jest z ojca ziemianina i matki ziemianki. Inaczej mówiąc
z Adama i Ewy.
Imię Set występuje też w religii egipskiej, jest on synem NUT i GEBa, tzn. bogini Nieba
i boga Ziemi.
To Set z zazdrości zabija swojego brata Ozyrysa.
William Irwin Thomson i The Time traktuje Seta, brata Izydy, Neftydy i Ozyrysa jako
uosobienie ograniczenia i szczegółowości, jako twórcę istnienia materialnego. Trumna,
w której Set więzi Ozyrysa symbolizuje uwięzienie duszy w czasie i przestrzeni, a drzewo,
które rośnie wokół niego – kręgosłup i ciało. Ciało Ozyrysa pocięte przez Seta
na 14 kawałków, jest jak podział Księżyca od pełni do nowiu.
Set nie tylko zabija ducha przez uwięzienie go w czasie i przestrzeni, ale go rozdziela do
fragmentarycznych bitów, które są inkarnacją małych osobowości żyjących swoje
fragmentaryczne życie jeden po drugim w świecie podksiężycowym. Naszym zadaniem jest
pozbierać kawałki naszego życia na płaszczyźnie astralnej i złączyć je w jedyny integralny
byt, który widzi poza granice życia jednego ego.
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Podobnie zrobiono z ciałem Marii Magdaleny. Pocięto je na kawałki.

relikwia - prawa ręka Marii Magdaleny

Z tego co się dowiedziałam w Danii jest/była prawa ręka Magdaleny i jej noga, kiedyś były
wystawiane w Katedrze Dom Kirke w Roskilde w Danii i w Katedrze w Lund obecnej
Szwecji. Lewą rękę mają prawosławni na wyspie Atos i mówią nawet, że jest jeszcze ciepła.
Czaszkę Marii Magdaleny pokazują w południowej Francji, a i w Stanach Zjednoczonych
też mają Jej piszczel, podobnie w tej ze złotymi kopułami rosyjskiej cerkwi św. Mari
Magdaleny w Jerozolimie i w podziemiach bazyliki Grobu Świętego.
Tak mi się marzy zebranie Jej ciała i złożenie ich razem w Sanktuarium Miłości.

2. Ziemia przyszłości
Pokazała mi się Ziemia cała pokryta zielenią, nie było widać jakiejkolwiek drogi asfaltowej.
Wszystkie drogi wyglądały jakby były mostami, autostrady na palach tak, aby jak najmniej
zabrać miejsca na ziemi. Mosty, drogi były zrobione jakby z jakiegoś lekkiego, ale mocnego
betonu – jakaś nowa technologia albo starodawna. Nie było też widać pojedynczych domów,
prywatnych parcel. Wszystkie domy to były te wysokie wieżowce połączone ze sobą
zewnętrznymi, z przeźroczystego materiału, korytarzami, tak więc można było
przemieszczać się między nimi bez potrzeby schodzenia na ziemię. Na niektórych blokach
widziałam place zabaw dla dzieci lub place parkowania samochodu - helikopterów. Po
niebie poruszały się takie latające samochody bezdźwięcznie, tak jak duże ptaki, widziałam
te samochody z bocznymi skrzydłami, ale nie widziałam poruszających się skrzydeł jak na
obecnym helikopterze. Myślę, że posiadały jakąś antygrawitacyjną technologię. Takie
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latające samochody wyglądały jak zwykłe zabawki dla dzieci zrobione z drewna
i pomalowane na różne kolory.
Na samej ziemi tak jakby w parku widziałam tylko pojedynczych i to starszych ludzi
spacerujących spokojnie i majestatycznie. Miałam takie odczucie, jakby przywilej
przebywania na ziemi był dla ludzi, którzy zasłużyli sobie i wiedzieli, że stąpanie po ziemi
świętej, a deptanie po jej roślinności było dozwolone tylko dla tych, którzy robili to
z dziękczynieniem i jakby w medytacji, coś w rodzaju modlitwy.
Społeczeństwo było tak zorganizowane, że w większości nie musiało przemierzać drogi do
pracy i innych instytucji.
Komfortowe mieszkania, szkoły, przedszkola, sklepy, zlokalizowane były jak najbliżej
siebie. Wszystko mieściło się w superwysokich wieżowcach połączonych ze sobą
oszklonymi przejściami. Takie jakby miasteczka w przestrzeni.
Tak jak jedna wspólnota, rozumna, współpracująca społeczność.
Miałam też wizję ślubów między gwiazdami, to znaczy ludzi, którzy poznali swoją wibrację
i byli dostrojeni do swojej gwiazdy. Tacy ludzie osiągali status księcia lub księżniczki, ale
nie w sensie obecnego przyziemnego panowania nad innym jak to praktykowali królowie
materialnego, ziemskiego świata. Status książęcy osiągali ludzie obudzeni spirytualne
i bezgrzeszni, kochający i rozumni. Byli to młodzi ludzie piękni cieleśnie i duchowo. Sposób
w jaki szukali partnera był niemalże zabawny. Stawali oboje nago naprzeciw siebie, po
kolana w wodzie, w takim brodziku. Uśmiechali się do siebie i wysyłali kolorowe promienie
w swoim kierunku. Było to coś w rodzaju sprawdzania swoich wibracji, uzupełniania swoich
kolorów, sprawdzania czy potrafią utworzyć razem jedno ciało świetliste, współgrające ze
sobą. Było to zabawne dla mnie jak i dla nich, wielką uciechą było widzieć swoje świetliste
ciała. Nie widziałam, aby podchodzili do siebie, obejmowali się cieleśnie.
W każdym razie tylko uzmysłowiłam sobie, że dalsze zbliżanie się byłoby przekazywaniem
ducha z jednego na drugie, ale tu nie chodziło o przejęcie dominacji nad drugim osobnikiem,
ale dostrojenie się świetliście i duchowo tak aby zaistniała spójność, jedno ciało męsko żeńskie współdziałające na wszystkich poziomach cielesnym, mentalnym, świetlistym
i duchowym.
Tacy ludzie będą w stanie odbywać podróże międzygwiezdne.
Po takiej wizji nie bałam się jakiejś katastrofy dla Ziemi, tak jak nas karmiono strachem
przed rokiem 2012.
Wiedziałam, że Ziemia wejdzie na wyższy stan świadomości poprzez świętość niektórych
zamieszkujących ją ludzi.
Wierzę, że ludzie zrozumieją, że zabicie jakiegoś człowieka to jakby zgaszenie gwiazdy
w niebie. Wierzę, że ludzie obudzą się, uświadomią sobie, że mogą być przebóstwieni, tak
jak Chrystus Jezus i Maria Magdalena i jak ja.
Wierzę, że ludzie zaczną szanować Ziemię jako świętą i żyjącą istotę. Uwierzą we własną
wielkość i posłannictwo i nie pozwolą się wykorzystywać przez egoistów żyjących tylko
w ciemnościach materializmu, którego bogiem jest pieniądz.
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Ziemia jest wylęgarnią bogów. Kiedyś ludzie byli świadomi tego, widzieli bogów,
przebywali między nimi, to nie są mity, ale zapomniana lub ukryta rzeczywistość przez tych
którzy chcą przejąć władzę nad nami i zrobić niewolnikami dla ich szatańskich dusz.
Precz z rządami sług szatana!

3. Kosmos w Biblii
Planety, Słońce, gwiazdy i Księżyc krążą, będąc zasadniczo przesuwane przez eter, gdy ten
krąży.
Posiadają swój własny ruch pomiędzy sobą, więc planety ciągle krążą wokół Słońca, ale
cały system krąży codziennie.
Więc widzimy, że jest inne proste wyjaśnienie, dlaczego Ziemia nie zostaje rzucona
w najdalsze zakątki Kosmosu – ponieważ kosmos jest zawarty w Niej.
Chrześcijanie mogą powiedzieć: Co Biblia mówi o tym wszystkim?
Dwie rzeczy, pierwsza z nich to:
Każde pojedyncze odniesienie do Słońca zawsze jest sformułowane, że Słońce jest w ruchu.
Słońce wspina się na wschód i zachodzi na zachód, a następnie biegnie dookoła, aby wrócić
z powrotem, gdzie było wcześniej.
Każda wzmianka nawiązuje do Słońca będącego w ruchu.
Ludzie mogą powiedzieć, że to się tylko zgadza z tym jak to wygląda, to się dzieje na ich
oczach.
Ale na pewno Bóg jest prawdomówny w swoim Słowie, jeżeli chciałby jakoś wskazać, że
Ziemia się obraca i że nawet krąży wokół Słońca, to na pewno by to wskazał gdzieś w swoim
doskonałym Słowie Biblii.
Ale nie ma żadnej wzmianki na temat ruchu Ziemi.
Po drugie, jak pogodzicie różnice pomiędzy 1 rozdz. Księgi Rodzaju, w którym Ziemia
i Niebiosa, zauważcie, że jest liczbą mnogą: Materialne Niebiosa i Duchowe Niebiosa.
Jak Ziemia mogła zostać stworzona w pierwszym dniu, a Słońce, Księżyc i gwiazdy nie były
stworzone do 4 dnia. To znaczy, że Słońce i Księżyc znajdują się pomiędzy Niebem i Ziemią.
Co robiła Ziemia w tych 3 dniach pomiędzy jej stworzeniem a stworzeniem Słońca
w czwartym dniu.
Czy Bóg musiał „strząsnąć” Ziemię, aby ukierunkować ją dookoła Słońca i zrobić taki układ,
jakiego nas uczą dziś. Na pewno nie.
Na pewno planem Boga jest to, że Ziemia nie jest tylko Jajkiem Kosmicznym, ale centrum
Jego Wielkiej Uwagi. Bo tam rozgrywa się, muszący się rozegrać „dramat ludzkości”,
dramat wszechświata.
Człowiek buntował się przeciwko Niemu, ale On był przygotowany na takie
prawdopodobieństwo i w końcu końców zwycięży znów.
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To jest prawdziwie centrum Jego uwagi i nie waham się wierzyć, że Słońce krąży po niebie,
oświetlając wnętrze Ziemi, gdzie my ludzie żyjemy.
Dlatego jest bardzo dobre wyjaśnienie wszechświata takiego jak widzimy go dzisiaj.
Bardzo gęsty eter zabiera planety, Słońce i gwiazdy, kiedy krążą wokół osi niebieskiej.
Ziemia jest centrum uwagi Boga, była nim i zawsze będzie, bo Ziemia jest wylęgarnią
bogów.
Przytaczam końcowe artykuły które napisałam.

4. Ziemia wylęgarnią bogów
Ziemia jest specjalnym rodzajem inkubatora, gdzie jest kontrolowane środowisko w celu
utrzymania życiowych procesów, rozwoju i wzrostu.
Ludzki system nerwowy jest rodzajem akumulatora i przewodnika dla duchowych energii,
podobnie jak linie telefoniczne przewodzą energie elektryczne.
Kiedy człowiek jest bardziej rozwinięty w sensie duchowym,
wtedy może jego ciało i psychika tolerować przepływ energii o wyższej częstotliwości.
Za szybka i za silna częstotliwość energii może wypalić układ nerwowy człowieka.
Kiedy człowiek przeżywa swój własny wielowymiarowy stan,
swoją różnorodność energetyczną, zasięg i siłę,
nabiera życie na Ziemi zupełnie nowe wymiary.
Celem ludzkiego pobytu na Ziemi jest przebóstwienie.
Jest to ten plan, który będzie odgrywać coraz większą rolę w naszym życiu.
Jak sugeruje się, znajdujemy się w okresie przygotowań do dramatycznego zwiększenia
świadomości (zmiany częstotliwości). W wyniku czego m.in. nastąpi polaryzacja.
Ludzie, którzy nie będą mogli dostosować się do zwiększonej częstotliwości będą zwracać
się agresywnie, wobec tego wszystkiego, co nowa era przynosi.
Oni po prostu nie będą w stanie prosperować w tej nowej rzeczywistości jako- podobnej
Ziemi i muszą odrodzić się na nowo.
Koran wspomina, że Bóg rozciągną/uformował Ziemię jak jajko.
Życie jest wibrującą energią
20 grudnia 2012 zawiązał Chrystus Jezus i Maria Magdalena mistyczne małżeństwo
w Niebie, a i Ziemia, która jest również żywą istotą kosmiczną, weszła na ten sam poziom
świętości jak Słońce i Księżyc.
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Słońce i Księżyc – mąż i żona
Dla ludzi blask swój rozdają wciąż;
Naucz się od nich jak wiernie żyć
Wzajemnie dla siebie być i lśnić.
Jest to początek nowego cyklu życia ludzi i ich wielkich rozwojowych możliwości.
Dopiero w Niebie, Chrystus Jezus i Maria Magdalena mogli uzewnętrznić swoją miłość,
ponieważ Ziemia była za mroczna dla pojęcia ich miłości.
Tak jak stwierdził psycholog Carl Jung: „Spotkanie dwóch osobowości jest jak kontakt
dwóch chemicznych substancji: Jeżeli nastąpi reakcja, będą obie zmienione”.
Słońca i Księżyca alchemiczny ślub jest najbardziej tajnym małżeństwem, a może i nie,
współczesna nauka potrafi wyjaśnić to małżeństwo transcendentnego Boga Słońca
- FOTONU i Boga Księżyca – Elektronu.
Fizycy podkreślają, że kwant fotonu, najmniejsza część promieniowania słonecznego jest
wieczny. Foton jest zawsze w ruchu, nic nie może zatrzymać jego ruchu. Ten foton jest pełen
kolorów i może zmieniać kolor, jego częstotliwość, gdy się znajduje w dużych ilościach.
Foton – jest uznany za najczystszą formę energii, za najczystszą falę, zawsze w ruchu - może
się łączyć z innymi fotonami. Gdy jest w rezonansie z drugim fotonem, tworzy "krótkotrwałą
cząstkę". Ta cząstka jest znana jako cząstka π0 i może rozbić się na dwa fotony, bez masy,
jako czysta fala w ruchu. To jest podstawa do wspaniałego ruchu tam i z powrotem pomiędzy
światłem i materią. Ten foton nie może być zatrzymany w jednym miejscu.
Tu leży podstawa teorii względności.
Ten bardzo aktywny, bardzo dynamiczny, bardzo energiczny FOTON może być
przechwycony przez Elektron, który jest w rezonansie z FOTONEM.
Co to oznacza? Elektrony są już częścią materii. Są one również w ciągłym ruchu.
Nieustannie oscylują na własnej długości fali. Mają one swoją własną częstotliwość, jak
odbiornik radiowy, który jest dostosowany do określonej długości fali.
ELEKTRON kocha FOTON tak jak miłość w wydaniu duchowo/boskim, Maria Magdalena
kochała Jezusa Chrystusa i odwrotnie.
Bóg jest miłością na wszystkich poziomach, a kto trwa w miłości,
trwa w Bogu, a Bóg w nim.
Elektrony przyciągają do swojego pola magnetycznego fotony, tak jak kobiety przyciągają
mężczyzn. Gdy ładunek elektryczny przemieszcza się, zawsze wytwarza pole magnetyczne.
Ten poruszający się foton ma również pole magnetyczne. Oba pola, pole magnetyczne
elektronów i pole magnetyczne fotonów przyciągają się, gdy ich długość fali jest
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w harmonii. Długość fali – którą fotony mogą zmieniać - musi pasować do długości fali
elektronu go okrążającego, tak że obwód/obieg zachowuje pełną długość fali.
Funkcja ta jest bardzo interesująca w swojej fizycznej manifestacji, w jej biologicznych
i nawet w filozoficznych implikacjach.
Cała materia posiada własną wibrację wrodzoną. Oczywiście dotyczy to również substancji
żywych.
Aby była pochłaniana energia od fotonu do elektronu muszą być zgodne ich długości fal.
Promienie słoneczne są bardzo w zgodzie z ludźmi.
To nie przypadek, że kochamy Słońce.
Rezonans w naszej tkance biologicznej jest mocno nastawiony na absorpcje energii
słonecznej, a fizycy, którzy zajmują się tymi naukowymi zjawiskami, kwante-biolodzy,
mówią, że nie ma nic na Ziemi, co ma wyższe stężenie energii fotonów słonecznych niż
ludzie. To wzbogacenie fotonów słonecznych zależy w dużej mierze od aspektów energii,
długości fali, które są kompatybilne z ludźmi.
Światło jest najszybszym podróżnikiem od gwiazdy do gwiazdy.
Ludzie mogą w przyszłości przenosić się między planetami i gwiazdami, ale najpierw muszą
poprawić się, oczyścić swoje dusze.
W 1997 roku odkrył S.J. Spottiswoode i Edwin May na Cognitive Science Laboratory
w Kalifornii, że parapsychologiczne eksperymenty w telepatii najlepiej wykonywać
w pewnej porze dnia.
Ale ty możesz zdecydować, czy chcesz otrzymywać wiadomości z widzialnego
i niewidzialnego świata. Ty możesz wybrać sam drogę, którą chcesz podążać.
TY możesz zgubić się idąc drogami okrężnymi, bardzo niebezpiecznymi i być może nigdy
nie znaleźć odpowiednich drzwi. Po drodze możesz ryzykować spaleniem układu
nerwowego, który nie był przygotowany zawczasu do walki z rosnącymi impulsami
z KOSMOSU.
Czy nie lepiej przejść tą drogą, którą inni przed nami szli, a mianowicie Chrystus Jezus
i Maria Magdalena i z powodzeniem przetestowali ją dla nas.
Chcesz iść po drodze Marii Magdaleny?
Chcesz otworzyć i oczyścić swoje czakry (które są centrami energetycznymi twojego ciała),
przy pomocy 7 Sakramentów?
Wezwij więc Chrystusa Jezusa i proś Go o pomoc, w tym wąskim przejściu, narodzenia się
na nowo.
Aby zostać uczniem Chrystusa Jezusa (który powiedział: Jestem światłem świata), musisz
opanować sakramenty wtajemniczenia, którymi są Sakrament Chrztu i Sakrament
Pojednania (szczera spowiedź).
Potem możesz otworzyć z czystym sumieniem pierwsze drzwi, przychodząc do ołtarza
i otrzymując Eucharystię, tj. Sakrament zjednoczenia z Chrystusem i cierpieniem innych.
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Teraz już jesteś na dobrej drodze do świata duchowego, we świecie wewnętrznym
- trójkątnej piramidzie. „Twoje wewnętrzne dziecko” musi przejść następne próby, aby
zostać sam mistrzem w swoim mikrokosmosie.
W starożytnym Egipcie lekcje inicjacji przebiegały w świecie zewnętrznym, w świątyni
kwadratowych piramid.
Ponieważ Cywilizacji Egipskiej nie udało się, Żydzi otrzymali szansę.
Cywilizacja Egipska (co było wynikiem dobrze zaplanowanego i starannie kontrolowanego
eksperymentu na cywilizacji ludzkiej), pozostawiła nam ślady swojej wiedzy, w którą
jesteśmy wzbogacani teraz. Ale to ważne jest, abyśmy w pełni prawidłowo zrozumieli
i wykorzystali ją.
Co teraz? Czy naród żydowski zdał egzamin? On zostawił nam Stary Testament i ukrył
resztę nauki dla siebie lub dopuszcza według ich zdania tylko tych wybranych.
Ale my, chrześcijanie otrzymaliśmy Nowy Testament, który cesarz Konstantyn wprowadził
w swoim królestwie.
Nowy Testament jest poważnym sprawdzianem na naszą inteligencję.
Jak możemy zrozumieć naukę Jezusa?
Co Jezus miał na myśli, kiedy powiedział do tych nauczycieli w pismach, że może w trzy
dni zbudować świątynię? Jaka była naprawdę pointa wskrzeszenia Łazarza?
Dlaczego Jezus musiał mu pomóc w tej inicjacji?
Nasz świat składa się z trzech światów: świata aniołów, świata gwiazd i świata
przyrody.
Duński radio - lekarz Carsten Vagn - Hansen mówi w Poradach Życiowych, że mamy: trzech
głównych lekarzy, są to Nasz Pan, natura i czas.
To u nich musimy szukać pomocy, ale całą pracę musimy wykonać sami. Stare rosyjskie
przysłowie mówi:
"Wierz w Boga, ale nie zaprzestawaj wiosłować!"
Japońskie przysłowie: "Upadaj siedem razy, ale wstawaj osiem".
Nie goń za szczęściem, ono przyjdzie, kiedy spróbujesz żyć z korzyścią nie tylko dla siebie,
ale także dla osób wśród których żyjesz.
Możemy teraz jako CYWILIZACJA ZIEMSKA przejść testy?
Możemy podłączyć trójkątne piramidy z czworokątnymi, aby uzyskać „jajko świata”
i umieścić je na „dębie wszechświata”.
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Musimy obserwować geometryczne wzory na polach zbożowych, musimy studiować świętą
geometrię, ale przede wszystkim oczyszczać nasze serca z grzechów.
Na koniec moich rozważań dziękuję za inspirację: Nassimowi Haramein - dla jego idei
skalowania, które w jakiś sposób łączy mikro- i makro świat oraz największemu
wszechstronnie poinformowanemu mędrcowi naszych czasów pani dr Johanna Budwig.
Teraz próbujmy budować most między makro - i mikro światem!
Ty odkryjesz jak bardzo byłeś oszukiwany i trzymany w niewiedzy!
Decyzje o naszej Ziemi i kierunku jej rozwoju, oddajemy dla nauki i poszczególnych
rządów.
Podobne błędy były popełnione przez poprzednie cywilizacje.
Biblia mówi, że cierpienie Jezusa Chrystusa skończyło się w miejscu, które po hebrajsku
nazywa się Golgota, to znaczy w czaszce, a to znaczy skończyło w głowie albo
przestrzeni inteligencji i w jednym z duchowych tajemnic świadomości.

5. Otworzenie oczu
W dniu 27 listopada 1830 zakonnicy Katarzynie Lobouré ukazała się Niepokalana
Dziewica w wieku 40 lat. Była otoczona czymś w rodzaju owalnej ramki i stała na białej
półkuli, na której znajdował się zielony wąż w żółte plamki. Na palcach Maryi były
kosztowne pierścienie, wysadzane drogocennymi kamieniami, nieziemsko pięknymi, po 3
na każdym palcu, w sumie 30 pierścieni. Każdy z tych pierścieni był inny, jedne były
bardziej błyszczące, inne mniej. Z pierścieni tych wychodziły promienie (iluminacja).
Początkowo Katarzyna sądziła, że widzi św. Annę, matkę Najświętszej Maryi Panny,
a babcię Pana Jezusa, gdyż jej wygląd różnił się diametralnie od wyobrażeń jakie miała
o Najświętszej Dziewicy.
Wizja powtórzyła się 3 razy i za każdym razem Katarzyna zwierzała się z tego swemu
kierownikowi duchowemu ks. Jean Marie Aladel (1800-1865). Ten, jednakże obawiając się
złudzenia, zwlekał z wybiciem Medalika, a nawet zabronił jej o tym myśleć.
A teraz, ja sama nie potrafię wyobrazić sobie, aby Mama Chrystusa Jezusa naszego
Zbawiciela miała taką żądzę władzy.
Po co też byłby potrzebny Tej Pokornej Marii jakiś Cudowny Medalik (amulet/talizman)
o magicznej mocy?
Maria była wierną, skromną kobietą pochodzenia żydowskiego.
Dlatego też według mnie był to Demon Zwodniczy.
Szatan wiedział, że za jej „pomocą” odwiedzie wiernych od przestrzegania Prawa Bożego
i bez skrupułów wykorzystał Matkę Jezusa!
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Mało tego ks. dr hab. Piotr Natanek chce popełnić taki sam błąd, tak jak to zrobiła Kleopatra
VII, kiedy zamierza połączyć Oblubieńca ze Swoją Matką.
Nastąpił „Koniec Czasów” dzieciństwa Jezusa i nie można łączyć matki z rodzonym synem
jako Królowej i Króla Polski!
www jam0 net
Drugi DEMON ZWODNICZY, który na dobre zawładnął Kościołem Katolickim jest dzieło
Adolfa Hyły, obraz JEZU ufam TOBIE, który dla Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej
Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach namalował w 1944 r.
Kiedy porównuję ten obraz z Całunem Turyńskim, który uznaję za Prawdziwe Niebiańskie
Zdjęcie Jezusa, nie zgadzają mi się fakty.
Po pierwsze ślady ran na rękach Jezusa powinny być w nadgarstkach a nie na dłoniach.
Po drugie Jezus na obrazie Adolfa ma otwarte oczy. To nawet jest niezgodne
z wypowiedziami siostry Faustyny Zofii Kowalskiej.
Ogólnie pseudo JEZUS Adolfa jest za bardzo PLAYBOY wywołujący seksualne pożądania.
A przecież jest to niezgodne z nauką Kościoła Katolickiego.
Mam nadzieję, że te moje spostrzeżenia będą tą śliną Jezusa dla otwarcia oczu dla ks. dr hab.
P. i całego Kościoła Rzymskokatolickiego.
Choćbyście nawet mnożyli modlitwy, Ja nie wysłucham (Iz 1, 11-15)

6. Psychiatria – farmaceutyczny raj
„Zbadałem dziesięć największych firm farmaceutycznych na świecie.
Ich model biznesowy spełnia kryteria dla mafii”, mówi profesor Peter Gøtzsche. W książce
„Śmiercionośna Medycyna”, w wydaniu polskim „Zabójcze lekarstwa i zorganizowana
przestępczość, czyli jak koncerny farmaceutyczne niszczą opiekę zdrowotną”, odkrywa
oszustwa branży farmaceutycznej, której przedstawiciele – nie licząc się z życiem
i zdrowiem pacjentów – fałszują wyniki badań i stosują kłamliwe chwyty marketingowe.
Książka została przetłumaczona już na 15 języków świata.
Wystąpienie prof. Petera Gøtzsche, które miało miejsce na Targach "Bliżej Zdrowia, Bliżej
Natury" we wrześniu 2015 r, można zobaczyć na antyrak.blogspot.dk
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prof. Peter Gøtzsche

Dopóki Psychiatria będzie w rękach ludzi żądnych władzy czy bogactwa za wszelką cenę,
pozostaniemy w matrix.
Zwracam się do wszystkich o wsparcie dla Ilony Różalskiej, tej pierwszej polskiej
odkrywczyni ISKRY i jej męża w procesie oczyszczania Kościoła Chrystusowego.
http://www.tvn24.pl/krakow,50/tlumaczy-dlaczego-zdewastowala-obraz-chciala-zwrocicuwage-na-przeslanie-sw-faustyny,423164.html
Nie bój się Apokalipsy, Apokalipsa to objawienie planu WIELKIEGO OCZYSZCZENIA
Ziemi z wpływów Lucyfera, jego demonów i grzechu.
http://www.apokalipsa.info.pl/pismo_swiete/apokalipsa_cala.htm

Przy okazji dla tych co znają j. duński polecam książkę kanadyjskiej lekarki Guylaine
Lanctôt „Medicines MAFIA”.
Autorka zadając sobie pytanie kim my ludzie jesteśmy? I odpowiadając mówi: widzialnym
ciałem i duszą, czyli świadomością/psychiką i duchem, czyli wewnętrznym światłem, które
wychodzi od Boskiego Źródła. Duch jest samym nasieniem, przyczyną naszego istnienia.
On ma swoją odrębną egzystencje, ale kiedy przychodzi na Ziemię to używa nasze ciała jako
swoje przejawienie się. Duch jest pierwotny a nasze ciała są tylko kopią.
Jej wykład na temat tych niewidzialnych energii to jest: ciała eterycznego, astralnego
mentalnego, uzupełnia powyższe.
Nie będę tu tłumaczyć z innego języka, bo to nie oddaję w pełni myśli autorki.
Ale tylko dodam jej wywody na temat nas jako elektrycznego systemu, które są zgodne
z moimi wyobrażeniami. Jako lekarka, dr. przez 25 lat w Kanadzie, Francji i USA
doświadczyła Guylaine, że struktura służby zdrowia jest jednakowa i można ją przyrównać
do włoskiej mafii.
Ja tu też dodam, że moje doświadczenia w czasie kontaktu ze służbą zdrowia w Polsce
i Danii pokrywają się z jej spostrzeżeniami. Różne interesy i struktury przemocy są
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podporządkowane państwu i organizacją, przemocy międzynarodowych, kapitalistycznych
korporacji medycznych.
Guylaine szczegółowo omawia sprawę szczepionek jako biologicznej broni – genetycznej
manipulacji, represji i podporządkowaniu się eksperymentom.
Na koniec dobra rada: Sam weź odpowiedzialność za swoje zdrowie.
Nie potrafisz to wzywaj pomocy Jezusa!

7. PRZYZYWANIE DUCHA
Chrześcijańska kultura bizantyjska rozwinęła właściwą sobie filozofię życia i ludzkich
dziejów.
Odkryła i sformułowała wielkie intuicje dotyczące samej natury człowieka oraz jego relacji
do świata niewidzialnego. Jedną z najważniejszych jest rozumienie człowieka jako istoty
otwartej, ikonicznej, relacyjnej i komunijnej, realizującej odwieczne przeznaczenie
w tajemnicy własnej wolności.
Przeznaczeniem tym jest uczestnictwo w życiu Boga, które za życia ziemskiego przybiera
postać mozolnego procesu wznoszenia się ponad ograniczenia własnej
natury, przekraczania samego siebie i otwierania się na działanie niestworzonych energii
Bożego Ducha. Taka jest ludzka natura kryjąca w sobie boską ISKRE.
Świetliste dusze. Iskry wychodzą z Polski!
ERA MIŁOŚCI
Przyjdź, Światłości prawdziwa.
Przyjdź, życie wieczne.
Przyjdź, misterium ukryte.
Przyjdź, skarbie nienazwany.
Przyjdź, rzeczywistości niewypowiedziana.
Przyjdź, szczęśliwości bez końca.
Przyjdź, Światłości niezachodząca.
Przyjdź, Zmartwychwstanie umarłych...
Przyjdź... Ty, który przychodzisz do nas śpiących w czeluści,
O Ty, który jesteś ponad niebiosami.
Przyjdź, radości wieczna.
Przyjdź, który pragnąłeś i pragniesz mej biednej duszy.
Przyjdź, moje tchnienie i moje życie.
Przyjdź, moja radości, moja chwało, moja słodyczy bez końca.
Przyjdź...
Przyjdź Eli!
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Św. Symeon Nowy Teolog, 949-1022
Niestrudzony głosiciel osobistego doświadczenia Boga, dostępnego człowiekowi dzięki
Chrystusowi i działaniu Ducha Świętego.
Zjednoczenie z Bogiem jest możliwe do urzeczywistnienia już w życiu doczesnym i już teraz
rozpoczyna się zmartwychwstanie człowieka do nowego życia.
Królestwo Boże jest wewnątrz nas (Łk 17,21).
Matka Ziemska urodziła cię z ciała, a ty przebóstwiasz się w DUCHU.
Wraz ze zamknięciem się księgi na trumnie ostatniego papieża, Polaka, Jana Pawła 2,
Kościół Katolicki utracił Ducha Kościoła.
Już w roku 2004 JP 2 podczas pielgrzymki w Lourdes, przekazał Ducha i Klucze KK
„Czuwającym”.
„Bezdomny Anioł” pokazywał mi się na Jasnej Górze (dwa razy był rozpoznany, kiedy
modlił się na kolanach, podnosząc ręce do góry i potem schylając się aż do ziemi dotykając
posadzki dłońmi i czołem – modlitwa całym ciałem jak muzułmanin, drugi raz, kiedy
pobłogosławił mnie.) Trzeci raz w domu prywatnym moich rodziców, niestety nie dano Mu
nigdzie zamieszkać na stałe.
Jeden ze świadków „Bezdomnego Anioła” zmarł w trzy lata po śmierci JP2, a następny jest
też bardzo zmęczony i nieszczęśliwy, zamknięty u sióstr zakonnych w pokoju z balkonem
na Jasną Górę.
W 1997 roku „Bezdomny Anioł” przebywał w Polsce w miejscowości „XXX Mazowiecki”.
Kim jest Czarna Madonna w klasztorze na Jasnej Górze?
Chyba nie Mama naszego Zbawiciela Jezusa, bo przecież Ona rodziła będąc niepełnoletnią,
a Ta na obrazie jest w podeszłym wieku Madonną.
Kogo nazywa się Czarną Madonną, odpowiedź każdy dostanie w Internecie.
„Rodacy nie bójcie się!” - tak jak nas nauczał nasz rodak, z matki z korzeniami żydowskimi.
Odnajdźcie Tego Bezdomnego – to Jemu zostaną przekazane klucze, a On już posiada
Ducha Bożego i ma zdolności uzdrawiania m. in. duchowego.
To On będzie reprezentować Chrystusa - Jezusa na Ziemi i po pojednaniu się Kościoła
Katolickiego z Kościołem Protestanckim oczyści i odnowi Kościół Boży i nazwie Go
„Kościołem Jerozolimskim” – i wtedy rozpocznie się proces pokoju i pojednania
Wszystkich Narodów. Tak nam dopomóż BÓG.
Polacy! - łączcie się, miłujcie się wzajemnie i przebaczajcie sobie
choćby najgorsze winy.
„Czyż nie wiecie żeście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was
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Jeżeli ktoś zniszczy świątynię Boga, tego zniszczy Bóg!
Świątynia Boga jest święta, a wy nią jesteście” – pisał św. Paweł (1 Kor 3, 16–17).

8. Niech zstąpi Duch Twój
„Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze Ziemi, Tej Ziemi!”
Wołam, ja, syn polskiej ziemi, a zarazem ja, Jan Paweł 2, papież. Wołam z całej głębi tego
Tysiąclecia, wołam w przeddzień Święta Zesłania, wołam wraz z wami wszystkimi: Niech
zstąpi Duch Twój! Niech zstąpi Duch Twój! I odnowi oblicze ziemi!… Tej ziemi!
– to słowa wypowiedziane po polsku, którymi Jan Paweł 2 pokrzepił serca Polaków.
Nie sposób zrozumieć dziejów Narodu Polskiego - tej wielkiej tysiącletniej wspólnoty, która
tak głęboko stanowi o mnie, o każdym z nas - bez Chrystusa.
Jeślibyśmy odrzucili ten klucz dla zrozumienia naszego narodu, narazilibyśmy się na
zasadnicze nieporozumienie, nie rozumielibyśmy samych siebie.
Nasze ziemskie korzenie to czasy, kiedy to czciliśmy Słońce jako Boga, ale (jak mi
wiadomo) nie czciliśmy Boga Księżyca.
Od czasów Mojżesza – czciciela zarówno Słońca i Księżyca, przeszliśmy w oczyszczanie
naszej karmy tu na Ziemi a nie dopiero po śmierci cielesnej, tak jak to przeżywali Egipcjanie
a przede wszystkim faraonowie świadomi możliwości przebóstwienia. Egipcjanie, mając tak
wysokie mniemanie o swojej wierze i pochodzeniu, nie narzucali własnej religii, bogów
i poglądów innym ludom. Może wystarczyła im świadomość, że ich władca, faraon, zajmuje
tron boga ziemi – Geba?
A zatem, w ubóstwieniu faraona kryła się czysto ludzka treść, podkreślająca niezwykłą
wartość, ogromną wagę organizacji w życiu społecznym.
W Egipcie Mojżesz poznał ideę jedynego Boga, opracowaną przez teologów - filozofów
z Amarny, a którą to forsował faraon Echnaton.
Nastąpił zamach na Mojżesza, kara za kradzież świętych pism z egipskiej świątyni – nie
doszedł do swojej Ziemi Obiecanej, a święte pisma nieprawidłowo interpretowano i lud
Izraelski zaczął wyznawać YHVH to jest Kosmos, ale zapomnieli o Bogu Jedynym Dawcy
Boskości i Praw.
Teraz to stary, mądry El upomina się o swoje miejsce.
Najważniejszym bogiem jest EL, bóg mądrości, bóg posiadający mądrość wieczną.
Kiedyś to ON ustąpił lokalnemu Baalowi – bogu deszczu, synowi boga zboża Dagona, czyli
bogom płodności i w ten sposób stracił swoich czcicieli.
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Poprzez TAK Marii matki Jezusa na słowa Gabriela, zaczęło się oczyszczanie karmiczne jej
korzenia genealogicznego tu na Ziemi.
Jako dziewica oddana była na posługę w świątyni Jerozolimskiej a później w tejże to
świątyni jej syn był obrzezany i poświęcony bogu YHVH.
Zagłębiając się w słowa Nowego Testamentu możemy śledzić proces przebóstwienia się
Chrystusa Jezusa, który to na krzyżu podaje nam Imię Boga Ojca swojego i naszego
– wołając Eli, Eli, ale nie żadne Jahwe /YHVH, któremu służyła Jego Matka.
Chrystus Jezus odcina się od swoich korzeni ze strony matki, czyli rodu Dawida. Nigdy nie
zwraca się do niej Mamo, ale „Niewiasto”, nawet na koniec swojej ofiary krzyżowej oddaje
ją swojemu uczniowi, aby Ją też zbawić.
I tu nastąpiła sprawiedliwość za złamanie przez Dawida paktu, który Ojciec Abraham miał
z ludem Jebus. Świątynia YHVH została spalona i jak do tej pory nie odbudowana mimo
wielkich starań ze strony Żydów.
Tak więc my poprzez łaskę Jedynego Dawcy Boskości i Praw oraz oczyszczanie się
z grzechów poprzez udział w Eucharystii Naszego Zbawiciela możemy dostąpić łaski bycia
naczyniem dla inkarnacji się boga, czyli możemy zostać przebóstwieni, a przez to nasze
drzewo genealogiczne uzyska życie wieczne.

9. Sen z dnia 1.05.2014 godz. 5.45
Przyszła do mnie moja Mama Ziemska, Druga Anna! – nie umarła, trzymałam jej głowę
w mojej lewej ręce (czyli ja brałam energię od niej). Była bardzo słaba, ale podniosła się
i usiadła na krześle.
Myślałam dać Jej coś do picia, ale coś nie za gorącego, jakąś zupkę odżywczą.
Prosiłam Ją o wskazanie modlitwy, którą sobie życzy – wybrała tą autorstwa św. Symeona,
Nowy Teolog, 949-1022 (teraz zauważyłam, że ja urodziłam się 1000 lat później).
W dniu 10/11-2014 pozmieniałam w oryginale tej modlitwy, za co przepraszam św.
Symeona, ale dostosowałam ją do obecnej sytuacji i moich myśli i pragnień.
Str.79 książki „100 modlitw za zmarłych”. Modlitwa 53.
Na okładce tej książki widzę dłoń z jakiejś figury, chyba z Sanktuarium Matki Bożej
z Montligeon. Dłoń ta trzyma różę.
Na samym dole tej 79 str. coś dopisałam, ale sama nie jestem w stanie tego odczytać, jest
PROŚBA, teraz mi się to udało.
Wzdłuż prawej stron dopisałam- „Wszyscy jesteśmy Chrystusami, ale nie wszyscy bogami”.
Aby zrozumieć przebóstwienie Jezusa Chrystusa trzeba przejść drogę boskiego szaleństwa.
Drogę oczyszczenia się z naleciałości niepożądanych, obcych swojej duszy.
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Tak jak Jezus prowadził rozmowę z Szatanem i odrzucił królestwo tego świata tj. materialne
korzyści, tak i ja odrzuciłam przyjęcie materialnej korony, którą proponowała mi kobieta
z rodu Davida. Tak wtedy myślałam, że ten głos jest głosem z ikony, czyli Mamy Jezusa
i że to chodzi o tą koronę na obrazie.
Wybrałam drogę oczyszczenia duchowego i rozwój duchowy, bo tutaj na Ziemi musimy
przygotować sobie dalszą egzystencję w wieczności.
Tak, Jezus Chrystus przeszedł wcielenie się Ducha Boga Słońca i dalej w Jego Ciało.
Kosztowało Go wiele cierpień, wyrzeczeń i poniżeń, chociażby to, że jego rodzina
i faryzeusze w piśmie uznali Go za psychicznie chorego.
Obecnie Psychiatria trzyma nas w matrix. Nie wolno ci odzyskać świadomości, kim
jesteś, tego również skrzętnie pilnują faryzeusze kościołów. To oni robią doktryny,
utrzymujące cię w posłuszeństwie dla nich. To oni przejmują jak najwięcej ziemi pod swoje
panowanie poprzez ewangelizację innych krajów, zwłaszcza Trzeciego Świata, łącząc to
z przejmowaniem dużych obszarów ziemskich.
Kiedy Ty Polsko obudzisz się i zauważysz, że to co dajesz niby Bogu, idzie w dużej części
na utrzymanie Watykanu i twojej niewoli duchowej.
Polsko masz „złoty”, tak nazywa się twoja waluta, ale gdzie to złoto jest, kto zabiera trud
twoich córek i synów z twojego terytorium. Dlaczego przechowuje się nasze złoto w Anglii
i USA? W czyich rękach są świątynie, banki, podstawowe przedsiębiorstwa decydujące o
rozwoju duchowym i materialnym kraju?
Polsko, oddałaś się w ręce jakiejś Unii Europejskiej, do której również namawiał cię twój
rodak JP2, a gdzie jest twoja wola?
Mówisz, dostajemy pieniądze z Unii, ale milczysz o tym, ile Ty dajesz, milczysz o tym, że
to nie Ty decydujesz na co idą owoce pracy twoich dzieci.
Unia Europejska, jak pająk, bierze cię w zastawione sidła swojej sieci.
Polsko, kogo uważasz za swoją królową?
Zapomniałaś całkiem o swojej niegdysiejszej królowej Wandzie, córce Boga Słońca.
Wymazano Ci twoją pamięć, odcięto od głębokich twoich korzeni, wmówiono Ci, że
zaistniałaś dopiero po poddaniu się w rzymską niewolę.
Należy podjąć zdecydowany krok w kierunku twojego wyzwolenia.
Ja już odcięłam gałąź rodu Dawida, na której zawisłaś.
Roztrzaskałam w kręgu magicznym figurkę Dawida.
Chrystus Jezus, Syn Boży, odciął się od swoich korzeni. Chrystus nie przyszedł budować
nowego królestwa, króla Salomona i Dawida, lecz zbawić każdego z nas indywidualnie. Nie
został królem żydowskim tak jakby inni chcieli go mianować.
Nigdy nie zwracał się do swojej matki Mamo, ale tylko Niewiasto.
A ty Polsko, kogo masz za swoją Matkę?
Zapomniałaś o swoich korzeniach! Zapomniałaś o królowej Wandzie, córce Słońca!
Obudźcie się Panowie i Panie!
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10. Czakry Ziemi
Dnia 20 grudnia 2012 zostały zademonstrowane w przyrodzie/układzie Słonecznym czakry
Ziemi.
Sama Ziemia posiada czakrę korzenia i została święta tak jak i inne planety. Ci ludzie, którzy
przyjęli chrzest wodą/chrzest Jana Chrzciciela uzyskali świętość i została otwarta ich czakra
korzenia. Teraz jest proces stawania drzewa genealogicznego w centrum świata – kto
zwycięży, czyje drzewo będzie w środku raju?
W dniu 21 grudnia 2012 można było obserwować układ innych ciał niebieskich z Ziemi,
która była jakby pryzmą rozczepiającą światło słoneczne na 7 widzialnych kolorów.
Słońce to czakra Ziemi, „solar”, kiedy świadomie wybieramy swoją drogę duchową, czy
chcemy zmierzać za przebóstwionym Chrystusem Jezusem, czy wybieramy inną drogę, np.
Buddy, która prowadzi wszędzie i nigdzie.
Nie uzyskasz przebóstwienia, czyli jedności z Bogiem jak tylko przez jego syna Chrystusa
Jezusa, który dał nam duchowy chleb/ciało, chleb dla wszystkich na Ziemi i swoją krew
w symbolu wina, tylko dla wtajemniczonych do inicjacji w duchu.
Księżyc to następna czakra Ziemi, a więc pojednania człowieka/boga Ziemi z bogiem Słońca
i Księżyca.
Księżyc to para do Słońca, zostali stworzeni w tym samym czasie. Słońce ma rządzić
w dzień a Księżyc w nocy – tak powiedział Stwórca. Ziemia została stworzona przed nimi.
Ziemia jest wylęgarnią bogów.
Bóg Ojciec to ELi, Bóg Matka to Aszera (AS0) – to Boska Para (EL∞ oraz AS0).
Jezus zawieszony na krzyżu wołał Eli, Ojcze, a przedtem na Ostatniej Wieczerzy poświęcił
swoje ciało, aby nas wykupić od Baala, bóstwa deszczu, syna boga zboża i w ten sposób
został kapłanem na wzór Melchizedeka przywracając władzę EL-owi, bogu życia. Bez prądu
wewnętrznego nie jesteś żywy, wszystkie procesy życiowe ustają, serce przestaje bić,
następuje śmierć mózgowa.
Ludzie po wynalezieniu prądu mogą teraz, w niektórych przypadkach, przywrócić pracę
serca poprzez przyłączenie elektrod i krótkie podłączenie do wysokiego napięcia.
Od słowa EL zaczynają się takie pojęcia jak elektryczność, elektroda.
O Bogu Ojcu EL napiszę więcej później przytaczając pewne fakty religii kananejskiej.
Hiszpańskie słowo „EL nos peimerea” to znaczy „EL zawsze pierwszy”.
W dniu 20 grudnia 2012, kiedy to nastąpił mistyczny ślub Chrystusa Jezusa i Marii
Magdaleny, czyli ślub Boga Księżyca i Boga Słońca, a może lepiej użyć słów Boga i Bogini,
jako że znane są nam płcie Jezusa i Magdaleny, kiedy to przebywali na Ziemi. Maria to
znaczy mistrzyni a rabin Jezus to mistrz.
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Niestety chrześcijanie zacierali wszelkie ślady innych religii. Może powinnam tu
powiedzieć: Ci żądni władzy nie chcieli, aby kobiety miały jakąś władzę w społeczeństwie.
W 415 roku napadli na bibliotekę w Aleksandrii i spalili kobietę Hypatię, która była
nauczycielką filozofem i ważnym politykiem. Z nakazu św. Kiryła zlikwidowali i zamknęli
bibliotekę.
Papież Leo Wielki (390 – 461) był tym pierwszym, który nazwał siebie najwyższym
kapłanem i to on jest założycielem władzy papieskiej i w ten sposób próbował włączyć
wszystkie kościoły do Rzymu.
Leo Wielki uznał siebie jako spadkobiercę apostoła Piotra, a więc przywódcą nad Kościołem
Chrześcijańskim. Niestety aż do dziś Kościół jest podzielony i to w większym stopniu niż
na początku.
Ale o tym może innym razem.
Ja dostałam polecenie od Jezusa: „Pojednaj katolików z protestantami” i temu m.in. ma
służyć ta książka.
Wolność zaczyna się od miłości, czy żyjesz w Łasce Bożej i czynisz się za nią
odpowiedzialny?
Przez doliny i gór szczyty, Magdaleny Tron Ukryty.
Bez Chrystusa Jezusa i bez Marii Magdaleny stracimy cały świat.
To Chrystus przemienia, wszyscy jesteśmy Chrystusami (każdy człowiek doznał jakiegoś
cierpienia, choćby nawet przy urodzeniu), a nad nami jest najwyższy kapłan CHRYSTUS,
który jest naszą mocą.
Na Księżycu – LUN.
Zegar i LUND (obecna Szwecja), zegar z okresu średniowiecza, mierzy czas
i astronomiczne zdarzenia.
Posiada wskazówkę słońca, wskazówkę księżyca, kalendarz, daty imienin i daty
poszczególnych świąt.
Podobne zegary można spotkać w wielu innych krajach.
Mając rozeznanie tego co jest zapisane na Niebie możemy przewidywać wydarzenia na
Ziemi jako w Niebie tak i na Ziemi.
Mało kto teraz zajmuje się konstelacjami na Niebie. Rządzący, ukrywają przed nami wszelką
prawdę o kosmosie, na czele tego stoi NASA związana z organizacją tak zwanego
bezpieczeństwa USA i „doją ekonomicznie” inne narody wydając sami pieniądze na
zbrojenia swojej armii.
Komu potrzebne to, pytam się – tym co chcą utrzymać stary porządek świata, w imieniu
którego chcą przejąć władzę nad całością Ziemi i innymi ludźmi?
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11. Hipoteza Riemanna
Hipoteza Riemanna nie była do rozwiązania przed rokiem 2012.
Taki układ planet na niebie nie był obserwowany wcześniej, 10 ciał niebieskich, punktów
zerowych.
Hipoteza Riemanna 1859 rok – „Wszystkie nietrywialne zera funkcji dżetu leżą na linii
krytycznej”.
Liczby pierwsze mają związek z otaczającym nas światem.
Liczbami pierwszymi rządzi chaos, ale punkty zerowe leżą na prostej.
Liczby pierwsze są w pewnym sensie atomami świata.
Zrozumienie hipotezy Riemanna daje nam zrozumienie wszystkiego co nas otacza, spraw
porządkujących wszechświat. Kod, który skrywają liczy pierwsze - to klucz do zrozumienia
praw przyrody i mają związek z prawami fizyki.
Wywodami Leonharda Eulera zajmę się trochę później, ale napomnę o ciągach
Słońce = 1m – 2m + 3m – 4m + 5m – 6m + 7m – 8m + &c.
Księżyc = 1/1n – 1/2n + 1/3n – 1/4n + 1/5n – 1/6n + 1/7n – 1/8n + &c.
Słońce działa jak soczewka rozpraszająca, a Księżyc jak soczewka skupiająca.
Pitagoras określił, np. odległość między Księżycem a Ziemią jako cały ton, a tylko pół tonu
do Słońca.
Jak to można zrozumieć w rok 2012, a no, że Ziemia leży w czarnej dziurze, albo mówiąc
inaczej, my obserwujemy do jej środka.
Przyjmując Tycho Brache model Układu Słonecznego, jak i w Księdze Rodzaju biblijny opis
stworzenia świata wiemy, że:
Na początku Bóg stworzył niebo i ziemie (władcy Nut i Geb).
Ziemia zaś była bezładem i pustkowiem. Ciemność była nad powierzchnią bezmiaru wód,
a Duch Boży unosił się nad wodami.
Wtedy Bóg rzekł: Niech się stanie światłość!
I stała się światłość.
Bóg widząc, że światłość jest dobra, oddzielił ją od ciemności.
I nazwał Bóg światłość dniem, a ciemność nazwał nocą.
I tak upłynął wieczór i poranek – dzień pierwszy
W czwarty dniu Bóg rzekł: Niech powstaną ciała niebieskie, świecące na sklepieniu nieba,
aby oddzielały dzień od nocy, aby wyznaczały pory roku, dni i lata, aby były ciałami
jaśniejącymi na sklepieniu nieba i aby świeciły nad ziemią.
I stało się tak.
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Bóg uczynił dwa duże ciała jaśniejące: większe, aby rządziło dniem i mniejsze, aby rządziło
nocą, oraz gwiazdy. I umieścił je Bóg na sklepieniu nieba, aby świeciły nad ziemią, rządziły
dniem i nocą, i oddzielały światłość od ciemności.
A wiedział Bóg, że były dobre.
W dniu szóstym Bóg rzekł: Niech ziemia wyda istoty żywe różnego rodzaju: bydło,
zwierzęta pełzające i dzikie zwierzęta według ich rodzajów! Bóg uczynił różne rodzaje
dzikich zwierząt, bydła i wszelkich zwierząt pełzających po ziemi. I widział Bóg, że były
dobre.
A wieczorem rzekł Bóg: Uczyńmy człowieka na Nasz obraz, podobnego Nam. Niech panuje
nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym, nad bydłem, nad ziemią i nad wszystkimi
zwierzętami pełzającymi po ziemi!
Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył: stworzył
mężczyznę i niewiastę itd.
Przytoczę też z Koranu z Sura XXXVI JA SIN:
Chwała niech będzie Temu, który stworzył wszystkie pary, jakie wydaje ziemia i oni sami,
i te, których oni nie znają.
I znakiem dla nich – noc.
My zdejmujemy z niej dzień i oto oni są w ciemnościach.
I słońce – ono płynie do swojego stałego miejsca. To jest ustanowienie
Potężnego, Wszechwiedzącego!
I księżyc – ustanowiliśmy dla niego stacje, aż staje się podobny do suchej gałęzi palmowej.
I ani słońcu nie wolno doganiać księżyca, ani też noc nie wyprzedzi dnia; i wszystko żegluje
po orbicie.
Oraz z Sura XXII – Pielgrzymka
O ludzie!
Jeśli pozostajecie w zwątpieniu, co się tyczy zmartwychwstania.
- to przecież My stworzyliśmy was z prochu, potem z kropli nasienia, przedtem
z grudki krwi zakrzepłej, potem z kęska ciała kleistego, ukształtowanego
i nieukształtowanego – takie dajemy wam wyjaśnienie.
I My umieszczamy w łonach to, co chcemy, aż do oznaczonego czasu; potem
wyprowadzimy was jako dzieci, abyście następnie doszli do wieku dojrzałego.
Nie znalazłam ani w Biblii, ani w Koranie, że Ziemia obraca się, porusza czy płynie, ale
tylko jest mowa o ruchu słońca i księżyca.
Pasuje mi to do teorii Tycho Brahe i mojego odczucia, jak i spostrzeżeń na niebie. Lecąc
kiedyś nocą samolotem obserwowałam Księżyc przez lornetkę. Wspaniały był widok
pięknych dużych kraterów. Dlatego dziwi mnie, że po prawie 50 latach nie ma w Internecie
zamieszczonych zdjęć księżyca z bliskiej odległości. Technika przez te 50 lat rozwinęła się,
ale nasza wiedza o księżycu jakby cofnęła się. Co się próbuje ukryć, mamią nas jakimiś
filmami z pobytu człowieka na Księżycu w 1969, a teraz 45 lat później milczą.
Co jest grane?
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Dlatego też nie wierzę w teorię Kopernika, lepiej przemawia do mnie teoria Tycho Brahe
i Teoria Jaja Kosmicznego.
Po nieboskłonie, Księżyc krąży zwrócony tylko jedną stroną jakby trójwymiarowy ekran.
Słońce krąży również wraz z innymi planetami, takimi jak Merkurym, Wenus, Marsem,
Jupiterem i Saturnem.
Skoro Ziemia stworzona była w pierwszym dniu stworzenia, a Słońce i Księżyc w czwartym
to jest jednoznaczne, że działo się to w Jajku Kosmicznym tj. w Ziemi.
Kiedy to 20 grudnia 2012 roku, z ziemi obserwowaliśmy ustawienie się ciał niebieskich
w trójwymiarowym wymiarze, w pewnym odchyleniu, ale leżącym w pasie granicznym
prostej krytycznej (zapoznaj się z Hipotezą Riemanna).
Tego dnia widzieliśmy: przed wschodem słońca Saturna,
przy wschodzie słońca Wenus,
później Merkurego, Słońce, Mars, Księżyc,
przy zachodzie słońca Neptun, Uran i Jowisz po zachodzie słońca.
Mieliśmy wyrównanie Słońca z Centrum Galaktyki, tak więc to nie dotyczyło tylko
słonecznego systemu planetarnego (Ziemia nie jest planetą), ale również innych galaktyk.
Niestety media nie podawały nam danych o kosmosie, ale karmiły nas strachem z różnych
katastroficznych proroctw. Nawet teraz po 2 latach ciężko jest znaleźć zdjęcia z kosmosu,
zaobserwowanych planet z dnia 20 grudnia 2012. Najwięcej wtedy tworzono nowych
prognoz zagłady Ziemi.
Komu tak zależy na utrzymywaniu ludzi w ciągłym uczuciu strachu i beznadziejności?
Odkryto związek pomiędzy rozmieszczeniem miejsc zerowych funkcji zeta Riemanna oraz
rozmieszczeniem liczb pierwszych i rozkładem poziomów energetycznych jąder atomowych
pierwiastków ciężkich.
Ale odkrycie związku ułożenia planet w pasie jednej linii krytycznej w interwałach
czasowych wymaga współpracy wielu astronomów i naukowców.
W teologicznych konstrukcjach świata zajmowali bogowie kosmiczni miejsca naczelne.
I nie było to bynajmniej sprawą przypadku, lecz rezultatem długich okresów historycznych,
w którym człowiek usiłował pojąć świat.
Głównymi bóstwami kosmicznymi, które teologia musiała brać pod uwagę w swoich
rozważaniach, były: Ocean, Niebo, Ziemia, Powietrze, Słońce, Księżyc i Gwiazdy.
Nad nimi górował Bóg Jedyny Dawca Boskości i Praw manifestujący się na ziemi/w Ziemi,
w ciałach Ojców i Matek.
U Żydów YHVH to nic innego co Bóg Kosmosu.
Lepsze zrozumienie znaczenia poszczególnych liter daje nam wiedza kabalistyczna, którą
Żydzi zaszczepili będąc w niewoli babilońskiej.
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Tenże YHVH jest wzorem starej tradycji planetarnej, rządzącej „świętym tygodniem
planetarnym” w Egipcie i Mezopotamii.
Tradycji przeniesionej z ziem Palestyny i Syrii do ziemi zamieszkałej przez Hetytów
(obecnej Turcji).
Rzym przyjmuje ten sam obyczaj planetarny Słońca.
A teraz jest kolejność czakr niebieskich Ziemi do Nieba (Ge); to Słońce, Księżyc, Mars,
Wenus, Saturn, Jowisz, Merkury, a potem Gwiazdy, a za nimi Niebo „kwiat życia”.

12. 20 marca 2015 Zaćmienie Słońca
20 marca 2015 było zaćmienie Słońca, przez czarne Słońce, czyli igraszki władców tych
ciał niebieskich, stworzonych w 1 i 4. dniu stworzenia.
W dniu równonocy i zarazem zaćmienia Słońca, oba te ciała były równe sobie (patrząc
z ziemi).
A co nas czeka w 2017 – zobaczymy władczynię Księżyca - Marię Magdalenę ubraną
w Słońce, o której wspomina Apokalipsa św. Jana, nazywając Ją „Niewiastą obleczoną
w Słońce, a pod Jej stopami Księżyc”.
W dniu 20 marca 2015 na wzgórzu w Hvalsø, co się nazywa „Pagórki Raju”
przeprowadziłam rytuał otwarcia Ziemi Jajka Kosmicznego i posiadam trzy
mosiężne/miedziane klucze do Nieba. Klucze Piotra i Pawła - złoty ma Chrystus Jezus,
a srebrny ma Maria Magdalena, a jako że są już małżeństwem to mają je wspólnie.
W dziejach cywilizacji naszej Ziemi, jedynym twórcą był człowiek. Nie było żadnych
cudów ani działań ponadludzkich i nikt spoza Ziemi do interesów naszej rodziny się nie
wtrącał.
Jesteśmy sami w Jajku Kosmicznym.
Nie było żadnego lądowaniu na Księżycu, czy na Marsie.
Tu trzeba byłoby zapoznać się z dziełami Cyrusa Reed Teed.
Ale zapoznajmy się najpierw z najważniejszym bogiem jakim był El, bóg mądrości, bóg
posiadający mądrość wieczną, kierujący życiem i śmiercią, ruchem Słońca, Księżyca,
gwiazd, wody i powietrza.
Mądry El kiedyś ustąpił Baalowi, bóstwu deszczu, synowi Dagona - boga zboża.
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Baal, podobnie jak i jego ojciec Dagon, był bogiem płodności. Bogowie syryjsko palestyńscy lubili różne ofiary. Na ogół bywały to ofiary ze zwierząt i przeróżnych
pokarmów. Ale były też i ofiary z ludzi.
Hierarchia religijna ułożona była wtedy według starego wzoru: na czele książę lub król,
najwyższy ofiarnik, po nim najwyższy kapłan, kapłani i kapłanki świątyń, służba stołów
bożych (inaczej świątynnych magazynów), wróżbici, prorocy (zetkniemy się z nim dopiero
w religii Żydów).
Pijackie orgie bywały w tym czasie składnikiem wielu rytuałów religijnych (Żydzi
odziedziczyli po syryjsko - palestyńskich Kananejczykach orgiastyczne pijaństwa Święta
Namiotów).
W Starym Testamencie w Księdze Wyjścia widzimy, że Bóg, który objawił się
w Mezopotamii patriarsze Abrahamowi, nie był jeszcze przyszłym Jahwe (YHVH). Pod
swoim imieniem Jahwe nie był znany ani Izaakowi, ani Jakubowi, ani jego potomkom
(według tradycji biblijnej, synem tego ostatniego będzie Józef, wywyższony w Egipcie przez
faraona).
W Księdze Jozuego: Jozue zwołuje do potężnego sanktuarium kananejskiego Baala-Berit,
czyli Pana Przymierza, lud swój i zapytuje go, jakich bogów czcić pragnie, mezopotamskich,
egipskich czy Jahwe.
Niebo zastrzeżone było dla Jahwe. Dziwny to był Bóg, przerażony tym, że zjednoczeni
w pracy ludzie mogą wykonać każde dzieło, „cokolwiek postanowią”. Bóg rozwścieczony,
siejący niezgodę i straszliwe kary.
Dlatego też Niebo zostało przyjęte przez inne drzewo genologiczne i poprzez Zbawiciela
Chrystusa Jezusa, mądry Bóg Ojciec „Eli” przejął władzę.
I Słowo stało się ciałem, które zawisło na krzyżu i objawiło nam Imię swojego Boga Ojca;
Ewangelia św. Mateusza 27, 46 – „Około godziny dziewiątej Jezus zawołał donośnym
głosem: Eli, Eli, lema sabachthani?
Ale Stary, Kochający i Wiecznie Mądry Bóg Ojciec Eli nie opuścił Go.
I została mi przekazana tajemnica zmartwychwstania duchowego. I Ty możesz zostać
wskrzeszony.
A ja dostałam całą Ziemię!
W podziękowaniu uklękłam na ziemi i pokłoniłam się w kierunku Kościoła, w którym
kobiecy głos ducha powiedział mi: „Daję ci całą Ziemię”, a potem położyłam się krzyżem
na ziemi, w kierunku południa głową, a na północ nogami, tak jakbym ustawiła się na Polskę,
gdzie są moje korzenie genealogiczne. W rytuale przejęcia byłam przekonania, że mieszkam
w Jajku Kosmicznym, wykułam dziurki w dwóch biegunach kurzego jajka i wypiłam surowe
białko i żółtko - taki mały rytuał.
Zdaniem Cyrusa Reeda Teeda, Kosmos jest podobny do jajka.
Żyjemy po wewnętrznej stronie skorupki. We wnętrzu jajka znajdują się: Słońce, Księżyc,
gwiazdy, planety i komety.
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Wnętrze jest wszystkim. Słońce znajduje się w środku otwartej przestrzeni jest ciałem
niewidzialnym: widzimy jedynie jego odbicie, które bierzemy za Słońce. Księżyc jest
odbiciem Ziemi.
Gwiazdy, które widzimy na niebie, nie są materialne: są to miejsca ogniskowania się światła,
przymocowanymi do sfery niebieskiej tego ułudnego wszechświata.

Lampa dyskotekowa jak przybliżony model gwiazd/galaktyk

Noc zapada wtedy, gdy Słońce znajduje się po drugiej stronie tego „wszechświata”, a to, czy
widoczny jest na nocnym niebie Księżyc i planety, zależy po prostu od ich położenia
względem obserwatora i sfery centralnej.
Powyższe jest zgodne z przesłaniem danym mi. Kiedyś patrząc na Księżyc widziałam tak
jakby atlas skorupy ziemi. Zdziwiło mnie to i myślałam, że jest to ekran.
Podobnie wszystko co uczono mnie nie pasowało, kiedy dostałam przesłanie od mojej babci:
„Jestem na Słońcu”.
Ziemia rzeczywiście wydaje się wypukła, lecz w myśl wywodów Teeda jest to tylko
złudzenie optyczne. Jeśli zadamy sobie trud przedłużenia linii horyzontu dostatecznie
daleko, napotykamy zawsze na zakrzywienie Ziemi ku górze.
"…Poznanie wklęsłości Ziemi..."jest poznaniem Boga, ponieważ wiara w wypukłość Ziemi
jest zaprzeczeniem Boga i jego dzieła.
„Wszechświat nieskończony jest żydowską abstrakcją.
Skończony, zaokrąglony wszechświat jest wyobrażeniem całkowicie aryjskim” – stwierdza
Peter Bender.
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wybrany i retuszowany przeze mnie rysunek - jajka (z Internetu)

Karl E. Neupert – książka Geokosmos jest najważniejszym źródłem kultu w Niemczech.
Czyżby tu u mnie odzywały się geny Babci Stanisławy (mamy mojego taty) z domu Hazy
co po polsku znaczy Zając?
I tu przypomina mi się, to przesłanie, że dostanę na mój projekt pieniądze z Niemiec.
Kiedyś wydawało mi się niewiarygodne, to przez to, że moja Mama i mój Tato musieli
przymusowo pracować na niemieckiej farmie, a jeden wujek został zgładzony w obozie
koncentracyjnym, a drugi zabity jako żołnierz podczas II wojny światowej.

13. Słowiańskie podejście
Kolejny mit, a raczej wariant mitu o Kosmicznym Jaju, jaki z mitologii Słowian da się
zrekonstruować, to mit o powstaniu świata z jaja, które zostało zniesione przez bóstwo.
Ptak lub bóstwo, które przybrało postać ptaka, zniósł jajo – źródło wszystkich rzeczy, które
są na świecie.
Zapisane w Czechach wierzenie, że dosłownie: „Kogut boży zniósł jajko dziwnej mocy
i wartości, z którego wypłynęło siedem rzek, które obrodziły cały kraj” – z książki Karela
Jaromira Erbena - „Vybrane baje a povesti narodowe jinech vetve slovanskech”
„Świeć, świeć słoneczko,
Dam ci jajeczko,
Jak kureczka zniesie
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Na dębowym lesie
Weźmij je do raju...”
To jest cytat w pieśni pasterskiej (cyt. Wg Bruckner, s.321).
Jest to dowodem, że podobne wyobrażenia co i w Czechach, znano w Polsce, a sprowadzało
się o do wielkiego jaja zniesionego przez jakąś „kurzą postać (kurę i koguta) o tożsamości
tych dwóch wyobrażeń świadczy to zanotowane przez Petrow z terenu Polski środkowej
(Ziemia Dobrzyńska), że Ziemia została stworzona z wielkiego jaja, które leżało na
niebotycznym drzewie”, Drzewie Kosmicznym.
Idea Drzewa i Jaja Kosmicznego obecna jest też w zwyczaju, w którym skorupy z jaj
święconych wielkanocnych wieszano po drzewach „żeby rodziły” (wg. Bronisław
Gustowicz – Podania, przesądy, gadki i nazwy ludowe w dziedzinie przyrody).

14. KAM / HAM / CHAM
Kiedy nierozważny patriarcha Noe ocknął się ze swej nietrzeźwości i dowiedział się
o postępku synów, najpierw przeklął Chama, a potem dodał: „niech będzie błogosławiony
Pan, Bóg Sema”. Niech Kanaan będzie sługą Sema. Niech Bóg da i Jafetowi dużą przestrzeń
i niech on zamieszka w namiotach Sema, a Kannan będzie mu sługą” (Rdz 9,26).
W filmie, który kiedyś oglądałam przedstawiona była sugestia znaczenia „nagości ojca”,
jako pojęcia seksualnego, kontaktu Chama ze swoją matką, czyli żoną Noego.
Czyli z tego wynikałoby, że Kannan był przez nią zrodzony.
Teraz dopiero zrozumiałam, czyj to był błagający głos kobiety, co z wielkim trudem
szeptała mi: „Kam, Kam”. Tak jakby chciała wymazać to przekleństwo na synu - wnuku.
Po duńsku „kam” znaczy grzebień. I tu nie rozumiałam o co chodzi z tym grzebieniem.
Po poszukaniu w Internecie słowa KAM napotkałam nazwisko Kamm, jednego z mistyków,
który miał kontakt z Kazimierzem Domańskim, mającym objawienia Maryjne na ogródkach
działkowych koło Oławy.
Byłam tam kiedyś razem z moją mamą i zostałyśmy pobłogosławione przez niego.
Później byłam tam razem z moim tatą, w tym kościele, który Domański wybudował, ale to
by była inna historia. Jest książka ze spisanymi objawieniami Domańskiego „Iskra Bożego
Pokoju z Oławy” - Benedykt Pawlak i Waldemar Moszkowski ARKA Wrocław 1997.
Noe nazywa Jawę „Bogiem Sema”, podczas gdy Melchizedek jest „kapłanem Boga
Najwyższego”.
Identyfikacja Melchizedeka z Semem została wypracowana w środowisku rabinicznym jako
element polemiki z chrześcijaństwem, zwłaszcza w kontekście interpretacji, jaką
przedstawia List do Hebrajczyków 5, 6-9: „Tyś jest kapłanem na wieki na wzór
Melchizedeka ... A chociaż był Synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał.
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A gdy wszystko wykonał, stał się sprawcą zbawienia wiecznego dla wszystkich, którzy Go
słuchają, nazwanym przez Boga kapłanem na wzór Melchizedeka”.
Drugim motywem mogła być chęć zdjęcia z patriarchy Abrahama upokorzenia, związanego
z faktem przyjęcia błogosławieństwa i złożenia dziesięciny kapłanowi kananejskiemu, który
nie wywodzi się z Izraela.
Podobnym chyba będzie problem dla katolików przyjęcia Marii Magdaleny jako kapłanki
Aszery. To Magdalena namaściła Chrystusa Jezusa, czyli podobnie jak Melchizedek ma
wyższy, a co najmniej równorzędny status.
Szkołą kapłańskiego współczucia było dla Jezusa Jego ziemskie życie i dlatego został
przebóstwiony, podobnie jak Maria Magdalena.
Tak więc wnioskuję, że Melchizedek pochodził od linii Syna Noego Kama/Chama/HAMA,
bo przecież przywitał AbraHAMa chlebem i winem, swoimi płodami. A nawet widzimy
zbieg słowny Abra-ham. A używane jest też w magii takie powiedzenie Ab-ra-ka-da-B-ra!
Spotkałam się z takim powiedzeniem w dzieciństwie, nie wiem skąd, czy z jakiegoś filmu,
czy jakiejś książki.
Od Kama/Chama/Hama pochodzą chłopi/rolnicy.

I teraz przychodzi era władzy dla rolników.
To oni szanują ziemię, walczą o nią i czasami nawet krwią płacą.
Uważani są przez władzę czy inną grupę inteligencji za prostaków, bo czasami nie potrafią
przyzwoicie zachować się, wysławiać, ale to ONI są prawdziwymi patriotami kierującymi
się więcej sercem niż manipulacją umysłu.
Synagoga żydowska składała Bogu ofiary w obrządku Aarona – nie przez chleb i wino, ale
przez cielce i barany oraz przez ofiary z krwi oddawali chwałę Bogu. Ze względu na tego,
który w przyszłości miał się narodzić, Chrystus Jezus został kapłanem na wieki, według
obrządku Melchizedeka, gdzie ofiara jest nie tylko starsza i ofiara czysta, ale i bardziej godna
uznania.
To zapowiada przede wszystkim odrzucenie narodu żydowskiego i przyjęcie nowego ludu,
a Eucharystia ma uniwersalny charakter, który służy wszystkim wierzącym, niezależnie od
pochodzenia. Chrystus składając w ofierze siebie samego staje się nową Paschą, która
zastępuje ofiarę paschy żydowskiej, łączącej ofiarę zwierzęcą z pokarmową wraz
z dziękczynieniem.
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Stolicą Melchizedeka (imię oznacza: „król sprawiedliwości/sprawiedliwy”), było
miasto Salem, teraz znane jako Jeruzalem/Jerozolima, niegdyś nosiło nazwę Jebus, a po
włosku Gebus 1 CRONACHE 11.4 Davide re conquista Gerusalemme.
Identyfikacja Jerozolimy/Jebus/Salem jako dawnej stolicy Jebusytów, wydaje się być
powszechnie przyjęta zarówno wśród Żydów, jak i w świecie chrześcijańskim. Melchizedek
był władcą ludu jebuzyckiego i upodobniony do Syna Bożego, w jego rodowodzie ziemskim
nie zostało uwzględnione, kto był jego ojcem, a kto matką, ani też, kiedy się urodził i kiedy
umarł.
Czyżby jego pochodzenie było tylko niebiańskie z Boga Ojca El i Bogini Matki Aszery?
Zaś Pan Jezus Chrystus nie miał zarejestrowanego ojca ziemskiego, w niebiosach zaś nie
miał matki.
Do przyjęcia jest nawet kontrowersyjne pochodzenie Melchizedeka jako dziecka
z nieprawego związku lub syn prostytutki, odwołując się do tradycji żydowskich

15. Jaskinia skarbów
W syryjskim dokumencie zwanym „Jaskinią skarbów” (polskie wydanie przez Armoryka)
i tekstach związanych z cyklem Adama wspomina się go najpierw w związku z testamentem
Adama, przekazywanym z polecenia prarodzica przez każdego patriarchę po potopie.
Jednakże pełną opowieść związaną z Melchizedekiem znajdujemy w testamencie Noego,
przekazywanym Semowi i w opowiadaniu o jego wypełnieniu Noe wyjawia w tajemnicy, że
to właśnie Melchizedek powinien towarzyszyć mu w trakcie wyprawy z ciałem Adama do
środka ziemi.
W testamencie, który przekazuje Adam swojemu synowi Setowi, pojawia się dodatkowe
wyjaśnienie:
„Ten z waszych rodów i waszych pokoleń, który pozostanie do czasu, gdy opuścicie to
miejsce święte, w pobliżu raju, niech weźmie moje ciało ze sobą, niech idzie tam, gdzie anioł
Boży (Michał/MiKaEl) mu wskaże, i niech je zaniesie i złoży je w środku ziemi, gdyż tam
dokona się zbawienie, dla mnie i wszystkich moich dzieci”.
Pierworodny syn Noego, jest wskazany jako ten, który ma zabrać ciało Adama z Jaskini
skarbów do arki, a po potopie zanieść je do miejsca będącego środkiem ziemi.
W czasie potopu ciało Adama jest umieszczone na podwyższeniu, pośrodku arki. Kiedy
wody potopu opadły, Noe wychodzi z arki i składa ofiarę Bogu.
Kiedy Noe jest już na łożu śmierci, wzywa w tajemnicy przed wszystkimi swojego
pierworodnego syna Sema i przekazuje mu testament. Sem ma się zaopatrzyć na drogę
w chleb i wodę, i zabrać ze sobą Melchizedeka, syna Malaka, ponieważ właśnie jego Bóg
wybrał ze wszystkich pokoleń „aby pełnił przed Nim służbę na grobie Adama.
Melchizedek jest owym wybrańcem, zapowiedzianym już Adamowi, który odegra
szczególną rolę w translacji szczątków praojca.
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Po śmierci Noego Sem wchodzi w nocy do arki, zabiera ciało Adama i opieczętowuje jej
wejście.
Sem zwraca się do Malaka, syna Arpakszada i do jego żony Jozadaq, by pozwolili pójść
z nim ich synowi, Melchizedekowi. W rozwoju tekstu: anioł nakazał Semowi udać się
z Melchizedekiem i ciałem Adama na Golgotę, druga zaś tradycja mówi, że po śmierci
Noego do Kainana, ojca Melchizedeka, przychodzi anioł Michał, zapowiadając mu jego
odejście, co ten przyjmuje posłusznie jako Boży nakaz.
Celem wyprawy Sema i Melchizedeka z ciałem Adama jest GoLgota. Jest to środek ziemi,
centrum całego zamieszkałego świata, jakby jego oś. Zarazem jest to miejsce, od którego
Bóg zaczął stwarzanie świata. Tutaj także dokonał stworzenie Adama.
W niektórych rękopisach w wersji zachodniej pojawia się dodatkowo dialog Sema
z Melchizedekiem, gdzie podaje się sztuczną etymologię nazwy tego miejsca, z intencją jego
identyfikacji z Jerozolimą.
Kiedy Sem mówi, że „góra stała się kolebką”, wówczas Melchizedek mu odpowiada
„kolebką pokoju” (z aramejskim słowem określającym źródło światła, blask; w etiopskim
ma to oznaczać „wszystkie ludy”).
Znaczenie nazwy miejsca w „Jaskini skarbów” na swój sposób określają centrum i środek
w znaczeniu geograficznym i przenośnym, jako miejsce centralne i nadrzędne, co wyraża
symbol głowy; w ten sposób pośrednio nawiązują także do okrągłego kształtu czaszki
(wyraz golgota od syryjskiego galgala, może oznaczać koło, okrąg, orbitę, sferę niebieską
lub dysk Słoneczny).
Wczesnochrześcijańska tradycja grobu Adama na Golgocie, identyfikowana jest z miejscem
ukrzyżowania Chrystusa. Tradycja ta musiała przechodzić proces rozwoju, za pewnie
zwłaszcza w wieku V i VI, skoro pielgrzymom przybywającym do Jerozolimy wskazywano
Golgotę również jako miejsce posługi Melchizedeka i ofiary Abrahama; o grobie Adama
jednak już się nie wspomina.
Czyli te teksty nie podają żadnych konkretnych wskazówek topograficznych, wyjaśniając
kwestię istnienia grobu Adama w centrum świata, jedynie na sposób symboliczny,
podkreślając zwłaszcza ideę centrum.
Biblia opowiada o miejscu, gdzie cierpienie Chrystusa Jezusa zakończyło się, po hebrajsku
nazwane GoLgota, to znaczy czaszka, a to znaczy, że zakończyło się w głowie lub
umiejscowieniu inteligencji i duchowej mistycznej świadomości.

16. Księga pszczoły
W „Księdze pszczoły” wydawnictwo Armoryka, Salomona z Bassora przywołuje tradycję,
według której wielu nauczycieli powiada, że Melchizedek wywodzi się z nasienia Kannaana.
Kananejskie pochodzenie Melchizedeka idzie po linii genealogii biblijnej Chama, w jego
pochodzeniu egipskim, sydońskim lub chamickim, jak to widzimy w anonimowym
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„Chronikon paschale”, jej autor należał za pewnie do kręgów kościelnych zbliżonych do
patriarchy Konstantynopola Sergiusza I.
Po raz pierwszy datuje się w niej stworzenie świata na dzień 21 marca 5509 przed
Chrystusem. W dokumencie tym znajdujemy obszerną notę na temat Melchizedeka, która
stanowi kompilację różnych tradycji.
Na pierwszy plan wysuwa się przekonanie o chamickim pochodzeniu Melchizedeka, jego
osobistej sprawiedliwości i interwencji Boga, który zabiera go z rodzinnej ziemi i przenosi
do Kannanu, na wzór dziejów Abrahama: „Był zatem Melchizedek człowiekiem z pokolenia
Chama, a przeniósł się ze swej ojczyzny, z krainy Kananejczyków, na drugą stronę Jordanu
do miasta Salem, które dotąd było uważane za wieś. Tu Melchizedek pełni posługę kapłana,
„składając mu ofiary z chleba, wina i zanosząc święte prośby do Boga Najwyższego”.
Kronikarz wkłada w usta Melchizedeka modlitwę w intencji swego ludu, w której ten prosi:
„Panie, który wziąłeś mnie z tego mojego pokolenia i zlitowałeś się nade mną. Ulituj się
także nad nimi”.
Na to otrzymuje odpowiedź od Boga: „Oto wybawię ich, kiedy wezwę Syna mego z Egiptu”.
Melchizedek jako król czcił prawdziwego Boga, służył Bogu Najwyższemu, stwórcy
wszystkich rzeczy, podczas gdy wielu czciło różnych bożków. Melchizedek nie jest zatem
ani duchem, ani aniołem, ale jego posługa zapowiadała zamieszkanie Słowa Bożego
w ludzkiej naturze.
Wnioski płynące z analiz tradycji gnostycznych, Melchizedek zdaje się być postacią
niebiańską, całkowicie oderwaną od miejsca i czasu, a z drugiej strony naśladuje działania
niebiańskiego Arcykapłana, mającego więź z postacią ziemskiego Zbawcy i wojownika
przeciw mocom ciemności, a wreszcie pewne podobieństwo rysów z apokaliptyczną figurą
archanioła Michała. Spirytualizacja postaci Melchizedeka wiązała się przede wszystkim ze
środowiskiem aleksandryjskim.
Jak widać, Melchizedek jest ostatnią instancją przed osiągnięciem przez duszę kresu jej
wędrówki i pozostaje w relacji z gnostyczną wizją zbawienia.
Kapłaństwo Melchizedeka wyprzedza Prawo Mojżeszowe, jak i również potwierdza ludzką
naturę króla - kapłana.
I mogę teraz powiedzieć: A miasto stało się ciałem i zamieszkało między nami, czyli
Niebiańska Jerozolima zeszła na Ziemię.
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Ciało człowieka jako struktura świątyni

Jerozolima oznaczała dla Izraelitów samo sedno Bożej obietnicy. Była uważana za
najświętsze miejsce na Ziemi - sakralizację dawnego Salemu, którym kiedyś władał
Melchizedek.
W Księdze Apokalipsy znajdujemy obietnicę, że będziemy mieć przywilej wejścia do tej
Niebiańskiej Jerozolimy, do Miasta Boga Żywego.
Słowa św. Pawła:
"A więc nie jesteście już obcymi i przychodniami, ale jesteście współobywatelami świętych
i domownikami Boga - zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, gdzie kamieniem
węgielnym jest sam Chrystus Jezus". (Ef 2,20)
Jerozolima niebiańska, rozumiana jest jako Miasto Zstępujące z Nieba. Ciało jest Świątynią
Żywego Boga. Twe ciało jest Mieszkaniem Ducha.
To wy jesteście świątynią Boga.
W rzeczywistości prawdziwym sanktuarium, mieszkaniem Boga pośród ludzi jest sam
człowiek na miarę solidności fundamentu jego budowli, jakim jest Jezus Chrystus. (1 Kor 3,
11-16)
To niesłychane, że Bóg wybrał nasze ciała na miejsce Swojej Obecności. Niewidzialne
połączenie ciała z duszą, świadczy to o niewiarygodnej godności człowieka.
Gdy patrzę na Twe niebo, dzieło Twych palców,
księżyc i gwiazdy, które Ty utwierdził,
czym jest człowiek, że o nim pamiętasz,
i czym - syn człowieczy, że się nim zajmujesz?
Uczyniłeś go niewiele mniejszym od istot niebieskich,
chwałą i czcią go uwieńczyłeś. (Ps 8, 4 6)
Pomiędzy ciałem człowieka a strukturą Świątyni Jerozolimskiej (budowli) istnieje
odwieczna relacja (od chwili stworzenia wszechświata).

17. Księżyc pod jej stopami
Clysta Kinstler autorka powieści Księżyc pod jej stopami opublikowana przez Harper San
Francisco.
Maria Magdalena jako kapłanka w jednym z kultów płodności starożytnego Bliskiego
Wschodu.
Szkoła dziewic, klasztor kapłanek Aszery, pochodzi z wielu źródeł.
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Merlin Stone, w Kiedy Bóg był Kobietą, pisze:
W czasach biblijnych jeszcze było w zwyczaju, jak to było przez tysiące lat, w Sumerze,
Babilonii, a także w Kanaan, wiele kobiet żyło na terenie kompleksu świątynnego
i stanowiło sam rdzeń społeczności.
Świątynie posiadały wiele gruntów ornych i stad zwierząt domowych, przechowywały
środki kulturowe i ekonomiczne – funkcjonowały jako centralne urzędy kontroli
społeczeństwa.
Zwyczaj eunuchów kapłanów, którzy poświęcali swoją męskość bogini jest opowiedziany
przez Jamsa Frazier w Złota Gałąź.
Maria była to najbardziej starożytna nazwa wielkiej matki bogini.
Znaczenie terminu Magdala to: „Wysokie miejsce” lub świątynia w pałacu Heroda
w Jerozolimie, w świątyni królowej Mariamme. Tak więc „Miriam Magdalena” była
samą królową, kapłanką reprezentującą Boginię Mari.
Świątynia była wspólna przed tysiąca laty wcześniej, nie tylko dla kapłanek, ale także dla
kobiet bez mężów, dzieci lub starzejących się rodziców. Byli mile widziani w domu Matki,
gdzie mogli żyć przydatni i szczęśliwi.
Praktyka ta przetrwała do czasów biblijnych, z ich świątynią, ziemią i stadami. Tu były
przechowywane ogromne zapasy oliwy i wina, zboża, suszonych fig i daktyli, na przypadek
groźby głodu. Wymieniali cienką wełnę, bawełnę na produkty ze złota, srebra i mosiądzu
z karawanami kupców.
Podczas gdy w dawnych czasach agrarnych, świątynia była centralnym punktem
społeczeństwa, współistniały mniej komfortowo patriarchalni wojownicy żyjący w imieniu
i na chwałę swojego wojownika Boga. Bardziej głupi jeźdźcy czasami niszczyli świątynie
i zniewalali ich mieszkańców na chwałę Boga.
Merin Stone zauważa: „Kobiety, które zamieszkują w świętych pomieszczeniach, uważały
akt seksu za święty (druga czakra człowieka tj. sakralną) i cenny.
Trzeba było tylko wprowadzenia dwóch pojęć społecznych by osiągnąć swój cel.
Pierwsze było małżeństwo monogamiczne i drugie przyznany przez Boga jako „święty
nieprawego łoża” naturalny i doskonały dla swoich ludzi.
Cudzołóstwo było karane śmiercią – dla kobiet lub niższych klas mężczyzn.
Istnieje wiele warstw świadomości oprócz liniowego – doświadczeniem naszych pięciu
zmysłów.
Przeczucia, sny, intuicja i inne często są niesamowicie dokładne, ale na odwoływanie się do
nich rzadko pozwalamy sobie, aby zaakceptować je jako prawdziwe, ponieważ nie możemy
dostarczyć racjonalnych podstaw dla nich.
Świadomość, że jest wszechobecny, tj. poza czasem, przypisujemy tylko do Boga,
wraz omnicience (wszystko wiedzący) i wszechmocny. Tak więc boskie wiadomości nie
docierają do nas za pośrednictwem naszych zmysłów, ale w ponadczasowych sposobów.
Tak więc, gdy Maria Magdalena przynosi wiadomość od zmartwychwstałego Jezusa do
uczniów, nie jest w stanie wyrazić swoją wielkość do nich: „On, zakon wypełnił.”
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Obecnie wszyscy jesteśmy odkupieni.
A wyznawcy obrzędu Eucharystycznego Jezusa Chrystusa – spożywając godnie Jego Ciało
i pijąc Jego Krew, mogą dostąpić nieśmiertelności i tak jak On zostać przebóstwieni.
Zmartwychwstanie to przebudzenie ze snu zapomnienia swej boskiej natury, to
uświadomienie sobie, że jesteśmy duchem w ciele, którego przejawem jest widzenie świata
niestworzonego.
I dopiero dalej jest – przebóstwienie, czyli powrót do siebie do źródła w nas, do stania się
bogiem, czyli czystą energią bez żadnych wzorców dualności trzeciego wymiaru.
Przebóstwienie to oczyszczenie z wzorców w całej naszej karmicznej przeszłości, to droga
od dziś do początku naszego stworzenia. Przebóstwienie polega na przywróceniu pierwotnej
godności upadłego człowieka.
Przebóstwienie chrześcijańskie nie jest abstrakcją i ideą, ale konkretną realizacją
„przybrania za dzieci” – człowiek staje się Bogiem przez Łaskę.
Do osiągnięcia stanu przebóstwienia są powołani wszyscy chrześcijanie bez wyjątku, bo
każdy prawdziwy chrześcijanin stara się kochać Boga i wypełniać Jego przykazania.
Jezus Chrystus – zrealizowawszy jako człowiek to, co było zamysłem zbawczym Ojca
– objawia we wszystkim, czym był i co mu czynił jako człowiek, oblicze człowieka
przebóstwionego. Tutaj widzimy, że ilekroć w chrześcijaństwie chodzi o wcielenie Syna
Bożego, tylekroć chodzi też o człowieka, o ukazanie jego wielkości, godności
i przeznaczenia – chodzi o humanizację człowieka poprzez jego przebóstwienie.
Biblijne podstawy teologii przebóstwienia zawierają się w Drugim Liście św. Piotra,
mówiącym o tym, aby stać się „uczestnikami Boskiej natury”, gdzie centralnym punktem
jest osoba Jezusa Chrystusa, łącząca w sobie naturę Boską i doskonałe człowieczeństwo.
Celem człowieka jest jego przebóstwienie.
Teologia prawosławna, a w szczególności św. Grzegorz Palamas widzi to przebóstwienie
jako szczególną łaskę samego Boga. To widzenie światła, energii Boskich.
Stan taki możliwy jest do osiągnięcia dla człowieka poprzez modlitwę i sakramenty,
w szczególności Eucharystię. Człowiek spożywając Ciało Chrystusa uzyskuje szczególną
łaskę przemiany i zjednoczenia własnej natury z naturą Chrystusa.
„Jesteście bogami i wszyscy – dziećmi Najwyższego”
Bóg stał się człowiekiem, aby człowiek stał się Bogiem.
Człowiek został stworzony na obraz i podobieństwo Boga.
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18. Zdrajca Chrystusa
Jan Paweł 2, papież, Karol Wojtyła, syn etnicznego Polaka, a matka Emilia była piątym
z trzynaściorga dzieci, krakowskiego tapicera Feliksa Kaczorowskiego. Jej matką, a babką
Wojtyły była zaś Anna Maria Scholz.
Ojciec Karola i wspomniana matka z Kaczorowskich brali ślub w 1906 roku
we Lwowie (oficjalnie pisze się, iż w Wadowicach), a później jako wojskowy osiedlił się
w Wadowicach.
Źródła żydowskie (Yaakov Wise, historyk z Manchesteru) twierdzą, że prababka (Zuzanna
Rybicka), babka (Maria Anna Scholz) i matka (Emilia Kaczorowska) Jana Pawła 2
były pochodzenia żydowskiego. Nazwisko Scholz, to po angielsku Schulze, co jest
popularnym nazwiskiem wśród Żydów.
“Pochodzenie papieża [Jana Pawła 2] było badane przez amerykańskich
historyków” – mówi Wise – “Ale nikt nie badał korzeni rodzinnych poprzez pryzmat
społeczności żydowskiej, a ja jako żydowski historyk, mam dostęp do informacji,
o których nieżydowscy historycy nie wiedzą [że istnieją] “.
Arcybiskup Miroslava Morusyna, który ma pracować w Watykanie, twierdzi, że jest
kuzynem papieża a matka papieża była Ukrainką.
Do związków z Janem Pawłem II przyznaje się także Ukraina. Dziennik „Deń" napisał tuż
po jego śmierci, że mieszkańcy Lwowa „odczuwają prawie rodzinny związek z papieżem.
Tym większy, że matka Karola Wojtyły pochodziła z ukraińskiej rodziny Kaczorowskich".
Wcześniej, podczas pielgrzymki na Ukrainę w 2001 roku, jeden z lwowskich dzienników
informował: „Mama Jana Pawła 2 była Ukrainką", część mediów zachodnich pisała
nagłówki w większości w stylu: "Oto Papież odwiedza Ojczyznę swoich przodków".
W naszych mediach nie było na ten temat ani słowa.
Chyba Kościół Rzymskokatolicki boi się prawdy, a przecież nie ma czego. Co ciekawe sam
JP2 nigdy publicznie nie wyjaśnił tej kwestii, oprócz stwierdzenia "jestem papieżem obojga
narodów", co jest dwuznaczne.
Kanonizacja Jana Pawła 2 sprawia, że na nowo wzrosło zainteresowanie nie tylko nim, ale
także jego rodziną.
Nawet w najnowszej włoskiej publikacji na temat nazizmu pojawiła się opinia, że Karol
Wojtyła w czasie II wojny światowej był pod baczną obserwacją esesmanów, a to dlatego,
że był, jak wiedzieli, synem Żydówki, która faktycznie nazywała się Emilia Katz,
a zmieniła nazwisko na Kaczorowska.
Wszystkie odłamy judaizmu zgadzają się, że osoba, której matka jest Żydówką - jest Żydem,
a dzieci każdej kobiety, która jest Żydówką są Żydami. „Zasada matrylinearności" jest
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niepodważalnym kryterium i nie zmienia go ani fakt wychowania się w innej kulturze, ani
związek z inną religią.
“Wyjaśnia to również, dlaczego ten papież czuł wielką potrzebę poprawienia stosunków
pomiędzy Kościołem w Rzymie a ludem żydowskim.” – konkluduje Yaakov Wise.
Papież JP2 odczytał swoje przesłanie do około 160 rabinów, członków nowojorskiej
fundacji „The Pave the Way Foundation” podczas audiencji w Watykanie 18 stycznia
2005 roku.
„Niechaj będzie to okazja do odnowionego zaangażowania na rzecz większego zrozumienia
i współpracy w służbie budowania świata mocniej opartego na szacunku dla boskiego
wizerunku każdej ludzkiej istoty” – powiedział JP2.
Czy należy rozumieć to jako wezwanie do budowania New World Order z żydowskimi
władcami świata jako istotami boskimi?
Od śmierci Emilii Wojtyły minęło prawie sto lat. Kim była? Wiadomo niewiele. Nie
zostawiła po sobie pamiętników, listów a sam Jan Paweł 2 nie mówił o niej prawie wcale.
Kiedy doktor Wanda Półtawska, przez sześćdziesiąt lat zaprzyjaźniona z Karolem Wojtyłą,
zaczynała zbierać materiały do książki "Matka Papieża", powiedział jej: O matce? Nie ma
sensu! Nic pani nie znajdzie, nikt jej nie pamięta. Ojciec Święty często wspominał
swojego ojca, ostatni raz kilka dni przed śmiercią.
O matce natomiast nie mówił prawie nic - usłyszała od kardynała Stanisława Dziwisza.
Ale wrócę do istotniejszych spraw niż genetyczne pochodzenie.
JP2 zdradził Chrystusa, kiedy powiedział Totus Tuus do kobiety – człowieka, nie
przebóstwionej tak jak Jezus Chrystus. A przecież Jezus odcinał się od swoich korzeni
genealogicznych. Nawet na krzyżu zwracając się do Matki „Niewiasto”, podobnie jak
innymi razem. Jeśli „Cały Twój” dla ziemskiej Matki Jezusa, to gdzie jest Bóg, gdzie
przebóstwiony Chrystus Jezus?
A co do łączenia wszystkich religii to innym razem, bo to jest dłuższy temat.

19. Cudotwórcza Częstochowska Ikona
Jak wspomina w książeczce „Cudotwórcza Częstochowska Ikona Matki Boskiej” ks.
Mirosław Drabiuk: „Jak mówi jeszcze starsze podanie, do około IX wieku w tym miejscu
stała pogańska świątynia. Częstochówka była pierwszą osadą ludzką położoną przy rzece
Warcie, poczynając od jej źródeł.”
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Nie wiem czy mi się uda dowiedzieć więcej o tych starych podaniach. Skąd on zaczerpnął
taką informację?
Przeglądając informacje na ten temat w Internecie spotkałam takie pojęcie jak „polska
mandala” i że jej środek wypada dokładnie na Jasnej Górze, klasztor na Świętej Górze
Ogniowej Wiary Przyrodzonej Słowiańskiej. Autor, chyba Witold Suliga stwierdza nawet:
„Nie przeszkadza nam ani obraz, ani klasztor, ani krzyż, ale chcielibyśmy tutaj także swoich
znaków i swoich obrzędów. Jak daleko jest do równości i tolerancji w Polsce? Odpowiedzcie
sobie sami. My możemy czcić Boginię Ognia/Światła także pod każdą czeremchą, nawet we
własnym ogrodzie, ale to nie znaczy, że nie mamy jej prawa czcić tam, gdzie zawsze się to
działo.
Czytając różne książki o fundacji klasztoru na Jasnej Górze nic nie mówi się w nich
o przedchrześcijańskim czasie. Nawet w książce ks. Czesław Skowron wydającym pod
pseudonimem ks. Tadeusz Kos – Fundacja Klasztoru Jasnogórskiego w świetle nowej
interpretacji źródeł; W dodatku: Zakaz obrazów w Starym Testamencie i w pierwszych
wiekach chrześcijańskich, nie ma wzmianki o tym w jaki sposób proboszcz/pleban Henryk
syn/(brat) Abla Biel z rodu Ostoja przeszedł w posiadanie starego drewnianego kościółka
w Częstochówce (Starej Częstochowie).
Wszystko zaczyna się od nieprawnej donacji/erygowaniu kościoła 22 czerwca 1382 roku,
kiedy to pleban wyrzeka się swojego kościoła na rzecz przeora generalnego i pozostałym
braciom zakonu św. Pawła Pierwszego Egipskiego Pustelnika, a Władysław Opolczyk
samowolnie przekazuje klasztorowi nie swoje posiadłości, ale królewszczyznę.
Niezgodne z normami prawa jest też 9 sierpnia 1382r. przypisywanie w tym tekście księciu
Opolczykowi kompetencji władzy kościelnej.
Legalny dokument uposażeniowy wystawił dopiero król Władysław Jagiełło 24 lutego 1393
roku, nadając jeszcze Szarlejkę i Lgotę oraz dwa złomy rudy.
W innym miejscu czytałam, że paulini kupili wieś Lgotę w 1414 roku?
Tu mi przychodzi chęć zbadania dziejów wsi Lgota i Biała, z których pochodzi moja rodzina
ze strony taty. Ale poczekajmy „Jak Bóg da!”
Co do historii pochodzenia obrazu Czarnej Madonny z rysami egipskimi, nazwanym przez
Szwedów: „czarownicą ruską” nie będę wchodziła głębiej, bo jest tak dużo legend, że
prawdy nie dojdziesz, a po drugie nie jest to dla mnie istotne. Bałwochwalstwo jest
bałwochwalstwem niezależnie skąd obraz/ikona została przywieziona.
W latach 1948-1952 konserwator Rudolf Kozłowski stwierdził, że obraz po zniszczeniu
w 1430 roku był całkowicie na nowo namalowany, na pierwotnym podłożu znanych
z portretów grobów hellenistyczno- egipskich i malowideł późno- antycznych.

245
CZĘŚĆ PIĄTA

20. Przeor Kordecki
A z książki Czesława Ryszki „Przeor Kordecki” – cytuję:
„Najważniejszym orężem postępowania w dobrym była nieustanna modlitwa. A także walka
z zabobonami i czarami. Bo trzeba wiedzieć, że w Polsce – choć nie tylko – wierzenia
w czary przekreślały najlepszą nieraz pracę duszpasterską. Panowało wiele przesądów.
Paulini stykali się z tym w konfesjonale. Dyrektorium dla spowiedników zalecało, aby
kobietom stawiali pytanie, czy uprawiają wróżbiarstwo. Wizytator apostolski, ksiądz
Stanisław Reszka, napisał w sprawozdaniu w 1585 roku, że pątnicy przybywający do
Częstochowy uprawiają pewne praktyki zabobonne, jak np. wyrywanie włosów z głowy
i przylepiania ich za pomocą wosku do ołtarza Matki Boskiej, zawiązywanie węzłów na
krzewach itp. Zalecał jasnogórskim kaznodziejom i spowiednikom, aby upominali ludzi
praktykujących tajnie pogańskie zachowania.”
Po pierwsze dziwi mnie nazwanie „ołtarze Matki Boskiej” – czy ona ma swój ołtarz?
Ołtarz kojarzy mi się z czczeniem boga. Po drugie paulini zwalczali pogańskie zachowania
u innych a po co np. ocierali kawałek welonu ślubnego o ikonę – tak zrobiono w czasie ślubu
małżeńskiego młodszego brata mojej mamy. Mam na to dowód w postaci obrazka
z kawałkiem welonu i zaznaczoną taką uwagą.
Nie chcę się u rozwodzić na temat przejęcia przez KRK wielu pogańskich obyczajów.
Nadmienię więc tylko, że nie wyschły nasze słowiańskie, egipskie, kananejskie korzenie,
ale zasymilowały się w chrześcijaństwie. To też na dłuższe opowiadanie.
W każdym razie żydowskie korzenie zostały wyrwane w dniu 20 marca 2015 roku i mam
nadzieję, że rok 2018 będzie ostatecznym rokiem pozbawienia „żydowskiej czarownicy”
Królestwa Polski.
Niech ta MAryja pójdzie tam, gdzie jej miejsce. Z Biblii wiemy, gdzie pobiegły opętane
świnie.
Jej syn wyrzekł się szatana i jego ziemskich kosztowności, ale ona albo zniewolona przez
szatana, chciała na różne sposoby zawładnąć ludzką wolą.
Tytuł Królowa Polski
W latach trzydziestych XVII wieku z ambon w polskich kościołach z wielkim entuzjazmem
rozlegało się wołanie, że Matka Boża życzy sobie, by nazywać ją Królową Polski.
Powoływano się, m.in. na widzenie włoskiego zakonnika Juliusza Mancienellego
z Neapolu, o czym pisał w swojej książce Albrecht Stanisław Radziwił – kanclerz Wielkiego
Księstwa Litewskiego. Zakonnik ten, zachwycony widzeniem Matki Najświętszej, zapytał
ją, jakim tytułem chciałaby zostać uczczona. Usłyszał: „Nazwij mnie Królową Polski”.
Juliusz Mancinelli znał Polskę, przebywał w Krakowie w 1586 roku. Widzenie miało
miejsce 8 maja 1610 roku, w czasie odprawiania Mszy św. w intencji Polski.
Matka Boża ukazała mu się w postaci dwukrotnie przewyższającej wzrost człowieka, pełna
królewskiego majestatu. Po słowach, że jest Królową Polski, zachęciła Mancinellego, by jej
ufał i w przyszłości uciekał się do niej z większą miłością i nabożeństwem. Zaznaczyła, że
ukazała mu się w nagrodę za to, że ofiarował mszę św. za Polskę, prosiła, by nadal modlił
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się za to królestwo. No i gdzie mamy to królestwo? Jezus Chrystus powiedział „Królestwo
moje nie jest z tego świata”. Komu ufacie Chrystusowi Jezusowi czy jakiejś zjawie?
W poemacie o Jasnej Górze ksiądz Szymon Starowolski, wydanym w Krakowie w 1640
roku, znalazła się zachęta, aby klękać przed jasnogórskim tronem Bogarodzicy, która jest
naszą Orędowniczką, naszą Wybawicielką, Patronką Sarmacji i słynną Królestwa Polskiego
Królową.
Kult jasnogórskiego obrazu jako wizerunku Królowej Polski podkreślali inni kaznodzieje
paulińscy, m.in. Sebastian Stawicki mówił w kazaniu 8 września 1650 roku: „Tu kosztowna
złota korona jako ołtarz Mojżeszów zdobi; tu królewskie częste pod jej nogi pokładane
bywają korony; tu Korona Polska w obronę oddana jest Pannie Przenajświętszej.
I tu taka uwaga odnośnie wiedzy o Mojżeszu (prawodawcy, proroka i wodza Izraela
z pokolenia Lewi) – jest diametralnie inny niż nam przedstawia się w kościele.
W książce „Zamach na Mojżesza” po duńsku „Atenattet på Moses” – wyjaśnia się, że on
był wyznawcą Słońca i Księżyca, o czym już wcześniej pisałam. Moses-Egipt
Kaznodzieja dominikański, ojciec Dominik Frydrychowicz przemawiał: „Panna
Przenajświętsza na tej świętej Górze jest Majestatu Królewskiego i powagi królewskiej, bo
tu monarchowie, królowie, panowie przed Pańskim Majestatem na kolana upadają. Panna
Przenajświętsza na tej świętej Skale jest obroną, chwałą i nie przełamanym murem. Panna
Przenajświętsza na tym Górnym Placu jest Hetmanem wojska niebieskiego i ziemskiego,
Chorągwi Anielskich i Polskich zgromadzeniem, bo na tej świętej Górze pod Chorągiew
służby Panieńskiej podążamy.
A w tym wszystkim nieudacznik król Jan Kazimierz złożył śluby 1 kwietnia 1656 roku
w katedrze Lwowskiej i ogłosił Bogarodzicę Patronką i Królową Polski.
Odczytał po łacinie ślubowanie:
„Wielka Boga Człowieka Matko, Przeczysta Panno! Ja, Jan Kazimierz, z łaski Syna, Króla
królów a pana mojego, i z twojej łaski, król, u stóp Twoich najświętszych padając na kolana,
obieram dzisiaj za Patronkę moją i moich państw Królową i polecam Twojej szczególnej
opiece i obronie Siebie samego, i moje Królestwo Polskie z księstwami: litewskim, ruskim,
mazowieckim, żmudzkim, inflanckim i czernichowskim, jako też wojska obydwóch
narodów i wszystek mój lud. Wzywam pokornie w tym opłakanym i zamieszanym
Królestwa mego stanie Twego miłosierdzia i pomocy przeciw nieprzyjaciołom Rzymskiego
Kościoła itd.”
Po nabożeństwie udano się z procesją do kościoła jezuitów, gdzie odśpiewano Litanie
loretańską. Na zakończenie litanii, nuncjusz – prośbę króla - dodał trzy razy wezwanie:
„Regina Regni Poloniae, ora pro nobis” (Królowo Korony Polski, módl się za nami).
Urzędowo ten tytuł zatwierdził papież Pius XI.
Niestety, reform zapowiedzianych przez Jana Kazimierza nie przeprowadzono.
O ślubowanym złagodzeniu pańszczyzny w ogóle zapomniano. A sam król abdykował
w 1668 roku i udał się do Francji, gdzie umarł rozgoryczony przegraną.
A co nam zostało – Żydowska Królowa!
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Widać jakiej propagandzie Jan Kazimierz był poddawany.
Podobnie teraz jak oglądam Apel Jasnogórski – słyszę tę propagandę, gdzie wciskane są
słowa niby to Matki Jezusa.
Takie samo programowanie się przed obrazem, ludzkimi rękami i z ludzkiej wyobraźni
wytworzonym.
Jak wynika z historii objawień to niby Mama Jezusa oddawała korony:
- biało - czerwoną to jakby egipską (Górnego i Dolnego Egiptu) św. Maksymilianowi
Maria Kolbe (założycielowi Milicji Niepokalanej, wydawcy „Rycerza Niepokalanej”) i on
ją przyjął, ale z innym uzasadnieniem znaczenia kolorów jako męczeństwa i cnoty.
- koronę z 7 kamieni przekazywała MAryja św. Brygidzie Szwedzkiej (założycielce
zakonu Najświętszego Salwatora – „brygidki”) i ona ją też przyjęła, i poprzez św. Agnieszkę
uzyskała wytłumaczenie znaczenia poszczególnych kamieni
– a ja nie przyjęłam korony z Jasnej Góry, ale poprosiłam, jeśli to jest możliwe,
pragnęłabym dostać czakrę korony Marii Magdaleny i czego jest teraz owocem ten
pamiętnik.

21. Wizja Kordeckiego
Życiowym dziełem paulina Augusta Kordeckiego jest Nova Gigantomachia, czyli
Pamiętnik oblężenia Jasnej Góry.
Już pierwsze wersy wspomnień paulina rodem z Iwanowic otwierają niezwykły świat
symboli, które ukazując się na niebie 9 czerwca 1654 roku na twarzy zachodzącego słońca
zwiastowały zbliżający się okrutny czas wojenny.

Miedzioryt autorstwa br. Antoniego Nowakowskiego wg Nova Gigantomachia o. A. Kordeckiego
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Nad nosem słońca widziano krzyż, przemieniający się w serce, które mieczem przeszyte
chyląc się na stronę lewą stanęło pod okiem. Pod drugim zaś okiem twarzy słonecznej
widziano rękę, jabłko trzymającą – jabłko to wznosiło się po oku ku czołowi rozdzieliwszy
się na cztery części, a gdy wypłynęło ponad tarczę słońca, przedstawiało rózgę.
(Tu chciałabym nadmienić jako ciekawostkę, że np. we wnętrzu Czerwonej Piramidy
w Dashur w Egipcie, jak i w Luxor te najświętsze miejsce jest w formie nozdrzy).
W dalszej części pamiętnika ksiądz Kordecki opisał błyskotliwy obraz samego oblężenia
Jasne Góry. Jest to na pewno dzieło gloryfikujące obronę klasztoru przed Szwedami.
Niestety zmienił się stosunek historyków do Nova Gigantomachii, kiedy to w 1905 roku
w Sztokholmie ukazało się niewielkie źródłowe studium szwedzkiego historyka Theodora
Westrina: Czestochowa klosters belagring af Karl X Gustafs trupper 1655 (Oblężenie
klasztoru częstochowskiego przez oddział Karola X Gustawa).
Szwedzki historyk zamieścił w swej pracy list Ojca Kordeckiego do generała Mullera
(oryginał odnalazł w Centralnym Archiwum Historycznym Szwecji w Sztokholmie). Jak się
okazało, obydwa listy różnią się od siebie pewnymi szczegółami. Ojciec Kordecki opuścił
lub złagodził w publikowanym w Nova Gigantomachii liście, do szwedzkiego generała,
fakty niewygodne dla historii oblężenia, a także dla siebie. Między innym wyretuszował
wiernopoddańczy ton wobec Karola Gustawa i Mullera.
Z treści listu odnalezionego w Szwecji niektórzy wyciągają wniosek, jakoby Kordecki złożył
submisję, przysięgę wierności królowi szwedzkiemu i zmienił treść list w Nova
Gigantomachii.
Nadmienię tutaj, że kiedy trwał rozejm ze Szwedami na 16 lat, w 1654 roku królowa
Krystyna (z którą Władysław IV chciał się ożenić, ale szwedzcy protestanci nie wyrazili na
to zgody) złożyła szwedzką koronę na rzecz swego brata ciotecznego, który przybrał imię
Karola X Gustawa.
Ale wracając do dziwnych zjawisk na niebie, godna jest wzmianki - zdarzenie w tym samym
dniu, dokładnie w tym czasie, gdy we Lwowie król Jan Kazimierz składał swoje śluby
i ogłaszał Bogarodzicę Patronką i Królową Polski, pokazały się trzy słońca pasmem
promienistym złączone z sobą pokazywały się nad Jasną Górą w niedzielę po południu. „Nie
dosyć było pospolitemu słońcu jednemu, ale aż trzy eluminaria kondensowały się na drodze
Najświętszej Pannie” – pisze o tym ojciec Nieszporkowicz.
Każdy może tłumaczyć te znaki na swój sposób.
Jeden może miotłę kojarzyć z czarownicą, a drugi tak jak paulin Kordecki z rózgą na bliską
chłostę Polski, a nie na zgubienie, ale na ukaranie za grzechy.
A jaka jest kara za kłamstwo i zdradę króla - ojcze Kordecki?
A może protestanci mają rację w tym, że zakwestionowali najważniejszą twoją prawdę
o zrodzeniu przez Maryję Boga - Człowieka i nazywanie jej Boga Rodzicielką.
Boga nikt nie może zrodzić, bo Bóg jest jeden i jest duchem.
To, że podkreślali, że Maryja jest jedynie matką Jezusa, odrzucając w konsekwencji
dogmaty o Dziewiczości Maryi, Pośrednictwie łask itd. jest zgodne z moim doświadczeniem
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przebóstwienia. Nie rodzi się bogiem, ale poprzez wybraństwo przez Boga Najwyższego
– Eli - Boga Ojca, który wybrał Jezusa na swojego syna, w którym miał upodobanie.
A to, że bogacicie się przez pielgrzymki i ofiary wiernych to jest praktyką od zarania
Kościoła.
Czyjego dobra pilnujecie, biednych, chorych i pokrzywdzonych – to tylko propaganda
w waszym wydaniu. Sama moja mama czy tato poznali waszą opiekę.
Ale może na ten temat w innej części.

22. Wizja Ilony
Oficjalnie na blogu I.R. wypowiada się dużo na temat upadku USA i Londynu. Nie chcę
wchodzić tu w szczegóły, bo moja książka omawia więcej duchowe sprawy, które są tu
najważniejsze w tej przede wszystkim walce duchowej.
Ale nie mogę pozwolić na przemilczenie innej interpretacji Apokalipsy św. Jana
Ewangelisty.
I tak przytaczając słowa I.R. będę polemizowała.
Zapowiedź upadku „Wielkiego Babilonu” – to jest upadek WATyKAnu; upadek USA jako
czynnik dodatkowy, szczególnie żydowsko-amerykańskich machinacji bankowych (ale nie
tak jak I.R. sobie wyobraża).
Potem ujrzałem innego anioła zstępującego z Nieba i mającego wielką władzę, Ziemia od
chwały Jego rozbłysła. I głosem potężnym zawołał: „Upadł, upadł Babilon – stolica”. To nie
ma wątpliwości, że to stolica KRK Watykan, co stała się siedliskiem demonów (podaję tu
na przykład odkryte przeze mnie demony jak tj. Niepokalana, czy obraz „Jezu ufam Tobie”
namalowany przez Adolfa Kazimierza Hyłę) i kryjówką wszelkiego ducha nieczystego.
Nierządu ptaka nieczystego i budzący wstręt, bo winem zapalczywości swojego nierządu
napoiła wszystkie narody, i królowie Ziemi dopuścili się z nią nierządu, a kupcy Ziemi
wzbogacili się ogromem jej przepychu (i tu kto koronował królów/papieży - czasami
zabójców i kto bogacił się handlując duchem na rzecz władzy świeckiej, czy nawet
i duchowej, nie słyszałam, aby USA ukoronowało kogoś z króli, chyba że w ukryciu
masoni).
I głosu oblubieńca i oblubienicy już w sobie się nie usłyszy: bo kupcy twoi byli
możnowładcami na Ziemi, bo twymi czarami omamione zostały wszystkie narody – i w niej
znalazła się krew proroków i świętych, i wszystkich zabitych na Ziemi.
Wielki Babilon – powiedziano o niej, że siedzi nad rzeszami i narodami – tu chodzi
o MAryja/Bestia, czyli fundament KRK kościoła. Tu chodzi o Totus Tuus dla bestii
zwiedzionej kobiety/człowieka – oddanie się jej przez papieża JP2, Kościoła i całej
ludzkości – w bestii czary mary.
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W Księdze Objawienia 17:18 tę kobietę przedstawiono jako „wielką metropolię mającą
królestwo nad królami Ziemi” – a co do Polski to nie ma złudzeń kto jest Królową Polski”
i kogo słuchamy, kto nas czarował, mamił?
Babilończycy w swym potężnym państwie i jego stolicy dopuszczali się haniebnego
pogaństwa, czcili bożki, tak bardzo ohydne w oczach Prawdziwego Boga. A kogo czci
Kościół Rzymsko Katolicki – czy nie to samo – demony, figurki, obrazki i medaliki!
Odrodzony Babilon to Kościół pod władzą Watykanu – mocarstwo światowe –równie
bałwochwalcze, przepełnione pychą i oddalone kultem od Boga, jak tamto w starożytności.
Aby nie przedłużać dyskusję z poglądami I.R., na koniec dodam, że jestem zgodna z jej tezą,
że tą ISKRĄ zapalającą świat jest duchowa idea, żaden człowiek, ani świeczka. Polega na
wizualizacji własnej duszy, cząstki Boga obecnej w każdym z nas. Światło, które rozświeci
dusze.
Darmowy ebook książki „Świetliste dusze” do pobrania na
http://www.swietlistedusze.pl/ksiazka.html
Pisze tam o duchowości, duszy, życiu, miłości, poczuciu własnej wartości, o Iskrze Bożej,
co jest więcej niż miłość, raczej miłosierdzie dla innych ludzi niezależnie od ich wiary.
To nie jest żadna osoba, np. Jan Paweł 2, jak próbuje przekonywać Krakowska Kuria. Nie
jest to żadna materialna rzecz, kaganek, który się pali, choć taką tezę lansuje z kolei kardynał
Dziwisz. Nie wytrzymałam tego kłamstwa, dlatego 27 kwietnia 2015 roku wylałam błękitny
brokat na obraz Jezusa w Łagiewnikach – dodaje w wywiadzie.
I.R. nazywa Jana Pawła 2 prorokiem miłosierdzia, Iskry Bożej; a według mnie
papieżowi JP2 brakowało rozeznania duchowego z powodu jego żydowskich genów.
Nazwałam go „Zdrajcą Chrystusa” co opisałam wcześniej.
Tak czy inaczej, nie zależnie od motywacji, jestem wdzięczna Ilonie za ten czyn
w Łagiewnikach w dzień pseudo kanonizacji JP2. Dodam tylko Bóg tak chciał i posłużył
się nią.
Co do wizji I.R. opisanej w artykule „Myszy w Kościele” jestem z nią zgodna. A przede
wszystkim zgodna z moją wizją Zmartwychwstania Jezusa, gdzie widziałam też dwa światła
padające na jego ciało, ale jak puf, puf – tak jakby wyładowanie. To może się pokrywać
z padaniem dwóch świateł na symbol Chrystusa pod postacią „Chleba i Wina” gdzie jest
sprawowane jej ofiarowanie na ołtarzu.
A co do myszy to też miałam taki sen/mara, że myszy chciały dostać się do grobu, w którym
leżałam, tak jakbym była mumią. Jeszcze do tej pory nie zatarły się w pamięci odgłosy
drapania tych mysz.
Nie pamiętam czy o tym pisałam wcześniej w pamiętniku, jak nie to uzupełnię później.
Ponieważ ten blog jest oficjalny na 25.11.2014, to podaję go:
http://ilona-rozalska.bloog.pl/ Myszy w kościele

251
CZĘŚĆ PIĄTA

23. Wizja Macieja
Mąż I.R. kilka dni temu (pisze I.R. 04.12.2014) modlił się i prosił o znak.
Tej samej nocy miał sen: dwie ziemie obok siebie kręciły się w przestrzeni wokół własnej
osi.
Ziemia po lewej stornie stronie była smutna, szara i spowiła mgłą. Druga Ziemia po prawej
stronie była nową Ziemią – odnowioną, wyrazistą, zieloną, pełną życia. To były dwie Ziemie
– jedna „przed”, „druga” po zmianach, które mają nadejść.
Ta wizja jest zgodna z moim zapisem:
świat zewnętrzny kręci się na prawo, czyli dodaje, a świat wewnętrzny kręci się na lewo
i odejmuje.
To jakby jak dwa koła zębate kręcące się w różne strony i wciągające energię do góry.
Świat zewnętrzny to kolory czerwony, ciemno niebieski i seledyn, a świat wewnętrzny to
magenta, jasno niebieski i żółty.
Jeżeli świat zewnętrzny jest dominujący to w środku jest kolor biały, a na zewnątrz czarny
(w fizyce nazywane to jest dodawaniem świateł). A jeżeli świat wewnętrzny jest dominujący
to w środku jest kolor czarny, a na zewnątrz biały (i to jest nazwane w fizyce odejmowanie
świateł).
Najlepszy byłoby równowaga świateł to wtedy byłoby szara strefa, gdzie wyrazistość
światów byłaby najlepsza.
Co można widzieć na białym – nic, albo ktoś by powiedział, że ten kolor posiada wszystkie
kolory tak, ale nie kiedy drukujemy czy malujemy – czyli wyrażamy nasze myśli. Wszystkie
kolory są w świetle widzialnym, czyli niewidocznym, szklistym – ale dającym rozczepiać
się na pryzmie lub w wodzie na gamę wszystkich kolorów tęczy.
Podobnie na czarnym tle mogą być kolory przeinaczone.
Ale jak pięknie tworzymy wirtualny świat na ekranie telewizora czy ekranie komputera,
kiedy nakładamy na siebie ba tylko 3 kolor: czerwony, mocno niebieski i seledynowy – to
jest nasz świat zewnętrzny, złudny. Ktoś dziwi się jak to złudny, no tak bo tutaj możemy
przedstawiać świat naszych wyobrażeń, manipulować obrazem i hipnotyzować widzów.
Inaczej jest ze światem wewnętrznym, on może wytwarzać światło zewnętrzne, ale wtedy
w środku, gdzie jest mamy ciemność.
AIN – świat wewnętrzny, „ujemny” niewidzialny. Tak więc nikt nie może wtargnąć do
mojego świata, jeśli będę milczeć i nie będę chciała się wypowiadać. Dlatego też
psychiatrzy, księża czy dominująca władza nie może wymuszać na nikim, bez dobrej woli
wyznań.
Ale jeżeli tak jak ja piszę ten pamiętnik i chcąc oddziaływać na nasz świat zewnętrzny to
muszę się liczyć z konsekwencjami. Ale mając pewność, że Bóg znalazł mieszkanie we mnie
– to mam tą pewność, że ten co będzie walczył ze mną to będzie miał walkę z mocą Ducha
Boga przenikającego mnie.
A teraz kiedy cała Ziemia została oddana mi, mogę doprowadzić do równowagi tych sił
wewnętrzny i wewnętrznych poprzez przyłączanie się innych dusz do mojej idei
uzdrowienia Ziemi i ochrony Kościoła Chrystusowego. Ta DRUGA ZIEMIA żywa
i radosna, którą widział M.
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Od czego to zacząć od pojednania najpierw sił we mnie – moich rodziców.
Najpierw muszę czuć, że kocham ich równo 50%/50%, później pamiętać o ich datach
urodzin, śmierci cielesnej, datach ich imienin i mieć zdjęcia ich obojgu zawsze, przez co
mogę ich czcić, tak jak przykazał nam Pan Bóg (czcij ojca i matkę swoją) – w Egipcie
i poprzez Mojżesza w 10 przykazaniach, które przejął KRK, niestety wypaczając
2 przekazanie.
Pan Bóg nie mówił, aby czcić obojętne jaką matkę, matkę twojego bliźniego lub świętą, ale
tam stoi – OJCA i MATKĘ SWOJĄ.
Niestety ostatnie wypowiedzi Macieja, jak i zdjęcia swojej podobizny, wskazują na to, że on
idzie inną drogą, bardzo różną od mojej.
Nie chcę tu wyrokować, ale to co zawiesił sobie na szyi, przekreśla go jako człowieka
wolnego. On nadal uprawia bałwochwalstwo i jest zniewolony, według mego odczucia!

24. 13 znaków zodiaku

Zodiak Wężownik, „posiadacz węża”, łac. Ophiuchus,
gwiazdozbiór w regionie równika niebieskiego.

Wężownik jest utożsamiany z Askepiosem (synemApolla), greckim bogiem, który miał
moc wskrzeszania zmarłych.
Profesor Parke Kunkle z Minnesoty uważa, że powinno być 13 znaków zodiaku.
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Zakłada on, że zodiak ma wtedy miejsce, gdy dana konstelacja stanowi tło dla ruchu Słońca,
Księżyca i gwiazd po nieboskłonie. Dlatego Wężownik powinien mieć także swoje miejsce
wśród innych znaków zodiaku, bo Słońce przechodzi przez tą konstelację od tysięcy lat.
Według Kunkle rozłożenie znaków zodiaku nie powinno być równomierne, jak to było od
ponad 4.ooo lat, a raczej odzwierciedlać czas jaki potrzebuje Słońce, aby przejść
astrologiczne przez daną konstelacje.
Ja też uważam, że powinniśmy rozdzielić 365 dni na te 13 znaków zodiaku i to w sposób
adekwatny do czasu, w którym Słońce w nim przebywa. Nie tak jak w Babilonie podzielono
3600 na 12 równych części, czyli po 300 dla każdego zodiaku.
Tak więc wiem, że Ziemia nie jest idealną kulą, ale jajkowatą, dlatego też 365 dni to jakby
3650 i dlatego będziemy mieli:
Koziorożec
Wodnik
Ryby
Baran
Byk
Bliźnięta
Rak
Lew
Panna
Waga
Skorpion
Wężownik
Strzelec

20 styczeń
16 luty
11 marzec
18 kwiecień
13 maj
21 czerwiec
20 lipiec
10 sierpień
16 wrzesień
30 październik
23 listopad
29 listopad
17 grudzień

16 luty
11 marzec
18 kwiecień
13 maj
21 czerwiec
20 lipiec
10 sierpień
16 wrzesień
30 październik
23 listopad
29 listopad
17 grudzień
20 styczeń
RAZEM

28
23
38
25
39
29
21
37
44
24
6
18
33
365

Przewiduje się, że w roku 2017 Jowisz – planeta król królów będzie przebywał w zodiaku
Panny (44) przez 41 tygodni to tyle co trwa okres ciążowy (od 20 listopada 2016 do września
2017).
Przychodzi tu na myśl, to co mówił Adam Mickiewicz o liczbie 44 w dramacie
romantycznym, III części Dziadów.
W scenie 5, zwanej „Widzenie księdza Piotra”, wymienia dwukrotnie
Patrz- ha! - to dziecię uszło - rośnie- to obrońca!
Wskrzesiciel narodu,
Z matki obcej, krew jego dawne bohatery,
A imię jego będzie czterdzieści i cztery.
Nad ludy i nad króle podniesiony,
Na trzech stoi koronach, a sam bez korony,
A życie jego trud trudów.
A tytuł jego –lud ludów.
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Z matki obcej, krew jego dawne bohatery,
A imię jego będzie czterdzieści i cztery.
„44” powieści Antoniego Langego- rozwój wewnętrzny człowieka, jako proces paralelny do
rozwoju świadomości świata. Geniusza, wybitna jednostka, która pozostając na uboczu
prawideł rządzących społeczeństwem, sama ustala nowy porządek.
„adras44”
Chcę tu zaznaczyć, że według nowego podziału zodiakalnego mój tato i moja mama – oboje
urodzili się w znaku Panny (30 wrzesień i 8 październik).
Także 8 października 2014 roku było kolejne zaćmienie/ czerwony Księżyc, w czasie święta
Stukot, które jest świętem Bożym nakazanym w Biblii (8 październik - urodziny mojej
mamy).

25. Kapłanka Aszery
A 20 marca 2015 roku w czasie całkowitego zaćmienia Słońca (według żydowskiego
kalendarza był to 1-szy dzień Nissan, który jest religijnym dniem rozpoczynającym Nowy
Rok) i w tym dniu przejęłam rytualnie całą Ziemię według rytu kananejskiego Aszery, której
kapłanką była m.in. Maria Magdalena.
W tym dniu rozdawałam artykuł „Ziemia wylęgarnia bogów” i opowiadałam o budowie
Ziemi jako Jajku Kosmicznym i o nas jako mieszkańców wewnątrz niego.

20 marca 2015 Den Grønne Kile i Hvalsø
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Św. Maria Magdalena jest postacią ewangeliczną.
Należy do grona świętych czczonych zarówno w Kościele Prawosławnym jak i w Kościele
Rzymsko- Katolickim.
W prawosławiu mianuje się Ją jako równą Apostołom.
Żyła w czasach niezwykłych, w czasach przepowiedzianych przez proroków, gdy na naszej
Ziemi przebywał przebóstwiony – Chrystus Jezus.
Pochodziła z miejscowości Magdala w Galilei, stąd Jej przydomek MAG-da-leno!
W młodości nawiedziły ją duchy nieczyste.
Musiała się oczyszczać tak jak i ja z tych demonów wniesionych do Kościoła (szczególnie
tu mam na myśli obraz Adolfa Kazimierza Hyły „Jezu Ufam Tobie” i obraz jak i medalik
tak zwanej „Niepokalanej” z 1830 roku).
Ewangeliści podają, że Chrystus wypędził z niej aż 7 biesów. Liczba siedem może mieć
znaczenie symboliczne. W tradycji żydowskiej siedem to pełnia, a zatem została
oczyszczona całkowicie przez Chrystusa. Czyli przeszła proces Kundalini, czyli
oczyszczania czakr w człowieku.
Niewątpliwie przedtem cierpiała (znam ten ból i lęki) i mogła być izolowana od
społeczeństwa (tak jak i ja doznawałam katuszy od personelu medycznego w szpitalu
psychiatrycznym). Nic się nie zmieniło od tamtych czasów.
Dlatego po cudzie uzdrowienia zostawiła wszystko i poszła za Chrystusem.
Żaden z Ewangelistów nie sugeruje, że mogła być jawnogrzesznicą.
I tu zatrzymam się dłużej o Jej roli jako kapłanki Aszery razem z Heleną - Salome, żoną
Szymona Zeloty (syna Zebedeusza), tak zwanych świętymi niewiastami z grecka hierodulai.
Laurence Gardner w książce Krew z Krwi oddziela Marię Magdalenę od Heleny.
Podaje, że Maria Magdalena była związana z regionalnym zakonem Dana i jako „Miriam”
była pierwszą Siostrą Zakonu (odpowiednikiem biskupa ordynariusza) i mogła ubierać się
na czarno jak laickie nazaretanki i kapłani. Gardner zwraca też uwagę na fakt (tak jak on to
uważa), że jednocześnie z wczesnym uwielbieniem Marii Magdaleny z Ferrieres zaczął się
stamtąd rozprzestrzeniać kult Czarnej Madonny.
Dalej podaje: W przeciwieństwie do wizerunku Czarnej Madonny Marię Magdalenę często
portretowano w czerwonym płaszczu – narzuconym na zieloną szatę.
Czerwień miała wskazywać na wysoki status duchowny.
W 1669 roku Rzym wydał dekret nakazujący, aby matka Jezusa („Biała Madonna”) była
przedstawiana jedynie w błękicie i bieli.
W katolicyzmie kobiety nie dostępowały święceń. A zakaz czczenia kobiet poza matką
Jezusa zdegradował Marię Magdalenę.
Clysta Kinstier autorka powieści „Księżyc pod Jej stopami” przedstawiła swoje poglądy na
temat Marii Magdaleny jako kapłanki w jednym z kultów płodności starożytnego Bliskiego
Wschodu (szkoła dziewic, klasztor kapłanek Aszery).
Role kobiet były znacznie bardziej widoczne niż w patriarchalnym Judeo - chrześcijaństwie.
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Merin Stone w powieści „Kiedy Bóg był kobietą”, pisze:
W czasach biblijnych jeszcze było w zwyczaju, jak to było przez tysiące lat w Sumerze,
Babilonii i Kanaan, wiele kobiet włączało się do życia na terenie kompleksu świątynnego
i od najdawniejszych czasów stanowiły rdzeń społeczeństwa.
Świątynie (DOM Matki) posiadały wiele z gruntów ornych i stad zwierząt domowych,
przechowywały zasoby kulturowe i ekonomiczne i ogólnie funkcjonowały jako centralne
urzędy kontroli społeczeństwa.
Świątynia była wspólna, nie tylko kapłanek, ale dla kobiet bez mężów, dla dzieci lub
starzejących się rodziców potrzebujących pielęgnacji.
Praktyka ta przetrwała w czasach biblijnych.
W świątyniach przechowywano ogromne zapasy oliwy i wina, zboża, suszonych fig i innych
produktów, wobec groźby głodu. Wymieniali cienką wełnę, bawełnę i wyprodukowaną
pościel za bogactwa złota, srebra i mosiądzu z niekończącymi się karawanami kupców.
Tutaj też kształcono dzieci z zamożnych rodzin wraz z sierotami, cały czas wymyślali nowe
metody prowadzenia dokumentacji i języka pisanego wraz rozwojem innych dziedzin sztuki.
Dbali o starych i chorych.
Podczas gdy w dawnych czasach agrarnych, świątynia była centrum społeczeństwa,
współistniały mniej komfortowo patriarchalni wojownicy, którzy później przejęli ziemię
w imieniu i na chwałę swojego wojownika Boga.
Kobiety, które zamieszkiwały w świętych pomieszczeniach boskich brały swoich
kochanków spośród ludzi, którzy przyszli do Bogini. Akt seksu był uważany za święty.
Trzeba było tylko wprowadzenie dwóch pojęć społecznych, aby osiągnąć swój cel.
Pierwszym było małżeństwo monogamiczne - monogamiczne dla kobiet. Był kiedyś czas,
kiedy kobiety były istotami wolnymi, żyły w godności, u których jedynym łańcuchem była
miłość.
(Tak jak teraz czytam o królewskich małżeństwach, dobieranych z różnych pobudek – to aż
mi się jeżą włosy na głowie).
„Święty z nieprawego łoża” poczęty w świątyni był uznany był jako naturalny i doskonały.
Najbardziej znaczącym rytuałem nowego roku był Heiros Gamos lub święte małżeństwo
króla, który reprezentował boga tutaj na Ziemi, a jedną z kapłanek, którą reprezentowała
Bogini Aszera (lub Inanna w Sumerze lub inne Isztar, Isis itp.).
Nawet Jahwe był obchodzony w świątyniach jak ukochany ich małżonek.
Zaczytuję tu Jeremiasza 44: 16-19 (Wydawnictwo Pallottinum 1990)
16. Nie posłuchamy polecenia jakie nam przekazałeś w imię Pana.
17. Raczej wprowadzimy w czyn wszystko, co postanowiliśmy sobie: składać ofiary
kadzielne królowej nieba, składać na jej cześć ofiary płynne, podobnie jak to czyniliśmy
my, nasi przodkowie, nasi królowie oraz nasi przywódcy w miastach judzkich i na ulicach
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Jerozolimy. Wtedy mieliśmy pod dostatkiem chleba, powodziło się nam dobrze i nie
spotkało nas nic złego.
18. Od czasu, gdy zaprzestaliśmy składać królowej nieba ofiary kadzielne i płynne, cierpimy
niedostatek wszystkiego i giniemy od miecza lub głodu.
19. A kobiety powiedziały: Ilekroć składamy królowej nieba ofiary kadzielne i płynne, czyż
nie za wiedzą naszych mężów przygotowujemy dla niej ciasteczka z jej wizerunkiem albo
wylewamy płynne ofiary."
Inne tłumaczenie: ... (KDM)
18. Ale skoro skończyliśmy kadzenia do królowej Nieba i wykonywać libacji do niej,
zaczęło nam brakowało wszystkiego i ginęliśmy od miecza i głodu.
Ale tutaj czciły demona „Królową Nieba”.
Aszera odpowiadała za Ziemię i jej płodność!
Znaczenie terminu „Magdala”, zgodnie z Walkerem, s. 565, jest
„Wysokie miejsce” lub „świątynia”; w potrójnym pałacu Heroda w Jerozolimie; w świątyni
królowej Mariame.
Tak więc „Miriam Magdalena” (Maria Magdalena) była albo samą królową lub wysoką
kapłanką reprezentującą Boginię Mari.
Kościół Rzymskokatolicki z braku rozeznania co do roli Marii Magdaleny wysuwał
bezpodstawne sugestie jakoby ona była jawnogrzesznicą.
Maria Magdalena po cudzie uzdrowienia należała do grona niewiast, które towarzyszyły
Zbawicielowi w głoszeniu Dobrej Nowiny i wspierała misję tą materialnie.
O aktywności św. Marii Magdaleny świadczy fakt przytaczani jej imienia w Ewangeliach aż
12 razy.
Była to niewątpliwie postać niezwykła, która od samego początku uwierzyła w Chrystusa.
Widzimy Ją w wielu miejscach z Apostołami, widzimy nieustraszoną na Golgocie, gdzie
nawet Apostołowie nie odważyli się pokazać by towarzyszyć swojemu Nauczycielowi
w najtrudniejszych chwilach Jego życia. Św. Maria nie tylko stała pod krzyżem, ale była
także przy zdejmowaniu Najświętszego Ciała z krzyża, przeniesieniu i złożeniu Go do
grobu.
I tak jak służyła Chrystusowi za życia, tak i po śmierci namaściła mirrą i aromatami Jego
Ciało.
Za wiarę i całkowite poświęcenia swojego życia Chrystusowi godna była jako pierwsza
ujrzeć Zbawiciela Zmartwychwstałego.
Z misją ewangelizacji dotarła nawet do Rzymu do słynącego z okrucieństwa imperatora
Tyberiusza.
Opowiedziała mu o Chrystusie, którego Żydzi bezpodstawnie ukrzyżowali i wykonali wyrok
w trybie przyśpieszonym, pomijając przepisy.
Ze słowami „Chrystus Zmartwychwstał” ofiarowała cesarzowi czerwone jajko jako symbol
życia.
I tu moja dygresja – a może Ona intuicyjnie pokazała symbol życia i nas wewnątrz Ziemi.
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Maria Magdalena nie jest tylko jednym z uczniów, Ona jest „apostołem apostołów”, jak
nazwał ją św. Hipolit, teolog z III wieku i tak widzi Ją Kościół Prawosławny, spełnia Ona
rolę przewodnika do Zmartwychwstałego Jezusa.
W 1945 roku w znalezionej, w jaskini koło Nag Hammadi, Ewangelii wg. Filipa, Maria
Magdalena jawi się jako umiłowany uczeń Jezusa.
Jezus całuje Ją w usta/policzek?
Można to wytłumaczyć jako przekazywanie boskiej wiedzy.
Podobny obraz widzimy również w ewangelii według Marii Magdaleny, gdzie św. Piotr
skarży się pozostałym apostołom, że Jezus bardziej umiłował Marię Magdalenę niż ich.
Dalej w Ew. Marii Magdaleny czytamy, że Maria prorokowała, miała sny.
Apokalipsa św. Jana właśnie z takiego prorokowania się wywodzi.
Prorokowanie i sny stanowią ważną rolę w poznawaniu woli Jezusa.
I tak jak mi powiedział Jezus: „Nie lepszy jestem od was” – to znaczy i ja, i ty możesz
dostąpić przebóstwienia – Bóg może zamieszkać również i w tobie.
Szczęść Boże na drodze rozwoju duchowego!
Ewangelia i chrześcijaństwo, mimo 2000 lat historii wydają się sprawą przyszłości.
Ks. prof. dr hab. Józef Tischner

***
Zamiast zakończenia „Części Piątej” coś z książki Roberta A. Haasler
ZBRODNIE W IMIENIU CHRYSTUSA
Niestety okradziono mnie w Polsce - zabrano mi plecak z wieloma książkami, materiałami
na USB. I to zabrał ktoś od ks. P. w Grzechyni albo z Policji, albo Służby Zdrowia.
Tak więc moja książka będzie pozbawiona wielu informacji do czasu aż odzyskam te rzeczy.
Nie wiem, czy można polegać na polskiej prokuraturze i czy to się opłaci tracić czas na
dochodzenie.
Polska nie jest wolna
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1. Budowa Wszechświata
Dźwięk Tula, DNA i Graal - znaczenie częstotliwości
Mistycy i szamani wielu kultur wspominali o Galaktycznym Centrum nazywając go Tula
i zapisywali tą nazwę w postaci trójkąta złożonego z trzech okręgów. Wizerunek ten
odnajdywano wyryty w skałach w prehistorycznych siedzibach na całym świecie. Niektórzy
wierzą, że taka wersja tego wizerunku przedstawia tunel czasoprzestrzenny w Centrum
Galaktyki i może być także kodem odnoszącym się do 90% ukrytego lub nieużywanego
DNA, które nazywa się „śmieciowym”.
Wiele rdzennych tradycji Mezoameryki wierzy, że Tula emituje częstotliwość lub ton znany
jako „Ge”, który nie tylko leczy ciało/umysł/duszę, ale daje też nieśmiertelność.
Ton „ ” jest obecny w wibracyjnych częstotliwościach Języka Ptaków,
w oryginalnych Chorałach Gregoriańskich, Skali Solfeggio, a nawet
w systemie podstawowych kolorów, które dają białe światło.
Częstotliwości te tworzą podstawę alchemii i ezoterycznych religii, które twierdzą, że
prowadzą ludzi ku iluminacji lub oświeceniu.
Wydaje się, że w praktykach duchowych stosowanych w starożytnych szkołach
misteryjnych Egiptu i Grecji wykorzystywano wiele wibracyjnych instrumentów by zestroić
ludzkie DNA ze Źródłem. Dzięki temu DNA rozbrzmiewało, śpiewało lub wibrowało
z tonem „Ge” – częstotliwością Galaktycznego Centrum.
To zestrojenie aktywowało Świętego Graala lub Śpiew Graala– „pieśń miłości we krwi”
– tworząc w ten sposób tęczowy most, który synchronizował świadomość osoby
wtajemniczonej ze Źródłem. Owa pieśń miłości jednoczyła energetycznie Niebo
(Galaktyczne Centrum) z Ziemią (wtajemniczonymi), otwierając ludzkie serca na przepływ
krystalizującego „Ge” - zestrojonej krwi przez ich ciała.
Z tej perspektywy „Ge-sus” (Jesus/Jezus) jest Mistrzowską Istotą wysłaną z Tula
(Galaktycznego Centrum), aby pomóc ludzkości zestroić jej DNA z częstotliwością „Ge”,
by mogła powrócić ona do Źródła.
Analiza licznych praktyk starożytnych szkół misteryjnych służących zestrojeniu DNA
wykazuje dwa podstawowe podejścia. Jedno z nich, to Ścieżka Natury wykorzystująca
w celu dostrojenia ludzkiego DNA do Źródła święte częstotliwości oryginalnych systemów
językowych, muzycznych, czasowych i kolorystycznych.
Zespół rosyjskich genetyków i lingwistów badających elektromagnetyczne zachowania
DNA odkrył, że „śmieciowe” DNA ma podstawowe znaczenie nie tylko dla konstrukcji
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naszego ciała, ale także dla przechowywania danych i komunikacji. Zespół ten odkrył, że
90% naszego DNA podlega tym samym regułom gramatyki, składni i semantyki co ludzkie
języki. Konkludują oni, że ludzki język odzwierciedla strukturę naszego DNA.
Dzieła Leonarda da Vinci wskazują, że rozumiał on świętą naturę ludzkiego ciała i jego rolę
w procesie ewolucyjnym. Dotyczy to także starożytnej sztuki przedstawiającej boginie
w pozycji przypominającej widełki stroikowe (kamerton).
Rzeczywiste przesłanie „Ge-susa” zdaje się mówić, że człowiek wraz z ciałem JEST
Świętym Graalem. Graal nie jest czymś „na zewnątrz”. Jak elektroniczny kamerton ciało
można dostroić do różnych częstotliwości. W obecnym punkcie naszej ewolucji większość
ludzi jest rozstrojona w stosunku do Źródła.
Niestety, ciągłe nadawanie znaczenia poszukiwaniom Graala „na zewnątrz” sprawiło, że
zatraciliśmy ideę, że nasze ciało/umysł/duch jest Graalem, który może być dostrojony do
tonu „Ge”, który odmienia nasze DNA i czyni naszą krew śpiewającą w harmonii ze
Źródłem. Jest to prawdziwy sens kryjący się za słowami Święta Krew, Święty Graal.
Wydaje się, że celem wielu narzędzi i praktyk stosowanych w starożytnych tradycjach było
dokładnie to boskie dostrajanie. Z upływem czasu dostrajanie DNA do tonu „Ge”
transformuje ciało oparte na węglu w ciało krzemionkowe.
Kiedy ciało fizyczne oczyszcza się, powoli zmienia się w wytworne światło przypominające
laser, co otwiera percepcję osób wtajemniczonych na inne wymiary. Ciało świetliste służy
następnie jako wehikuł (rodzaj ludzkiego statku kosmicznego) do między- wymiarowych
podróży.
Szkoła misteryjna w Heliopolis w starożytnym Egipcie nazywała ten wehikuł Mer-Ka-Ba,
gdzie Mer znaczy „światło”, Ka znaczy „duch”, Ba znaczy „ciało”. Mer-Ka-Ba
oznaczało ciało ducha otoczone przez rotujące w przeciwnych kierunkach pola świetlistych
spiral, które przenosiły między realnościami. Dostrojenie ciała do tonu „Ge” zdaje się być
celem większości misteryjnych nauczań i poszukiwań Świętego Graala, by mogli odnaleźć
naszą drogę do domu, do Źródła.
Jakby na potwierdzenie powyższych słów fragment tekstu z działającej obecnie na całym
świecie szkoły duchowej Różokrzyża:
"ludzki mózg posiada siedem komór wypełnionych eterami.
Każda komora ma swój własny ton dostrojony do jednego z tonów siedmiokrotnej skali.
Oprócz tego każdy człowiek posiada swój szczególny ton podstawowy. (...) Harmonijne
dźwięki mają bezpośrednie i pozytywne oddziaływanie na etery i pomagają człowiekowi
nastroić siedem strun jego własnego systemu we właściwy sposób i przyciągnąć
odpowiadające temu siły. Echo tych działań możemy odnaleźć w praktykach religijnych
wszystkich narodów we wszystkich czasach. (...)
Człowiek często bywał porównywany do instrumentu muzycznego, na którym chcą grać
boskie harmonie. Jednakże nie jest on tego świadom. Poza tym instrument ten jest
uszkodzony i z tego powodu boska harmonia nie może wytworzyć właściwego tonu. Jednak
w człowieku nadal istnieje coś z boskiego życia jako „iskra”, która należy do tej pierwotnej
rzeczywistości. Iskra ta może zostać obudzona i rozpalona jedynie wówczas, gdy człowiek
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jako instrument dostraja się ponownie do boskiej harmonii. Wtedy jest on połączony z siłą
Chrystusa, z podstawowym tonem niebiańskiej miłości. Jego odnowiony ogień
wężowy wibruje wtedy w tym podstawowym tonie."
A moje osobista ścieżka dostrajanie się z energią boską to 7 sakramentów świętych.
Każdy kolor ma odpowiednią częstotliwość drgań.
Oczyszczanie się energetyczne naszego ciała w powiązaniu z 7 czakrami opisałam już
wcześniej, gdzie kolory dają ze sobą światło białe.

2. KSIĘGA MĄDROŚCI
Końcowe wnioski
19.18 Żywioły bowiem, gdy się inaczej ze sobą zestroją, odmieniają rodzaj rytmu, jakby
dźwięki harfy, zawsze pozostając w tonie. Łatwo to jest wykazać, widząc co się stało:
19.19 ziemne bowiem stworzenia zmieniały się w wodne, a wodne na ląd wychodziły.
19.20 Ogień w wodzie wzmagał swoją siłę, a woda zapomniała o swej własności gaszenia.
19.21 I na odwrót: płomienie nie spalały ciał wątłych stworzeń pośród nich chodzących ani
łatwo topliwego pokarmu niebieskiego o wyglądzie lodu.
19.22 Pod każdym bowiem względem wywyższyłeś lud Twój, Panie i rozsławiłeś, i nie
zapomniałeś, wspierając go w każdym czasie i na każdym miejscu.
Artykuł z Internetu http: swietageometria.info/harmonia- sfer
Muzyka sfer
Jesteśmy nieustannie otoczeni szmerami, tonami o różnej wysokości i natężeniu.
Nasza świadomość nie rejestruje większości dźwięków. Przywykliśmy do nich.
Jednak cisza jest również dźwiękiem, chociaż o zupełnie innej wibracji. Kosmos także
wytwarza dźwięki, cały wszechświat śpiewa, lecz nasz słuch nie jest zdolny do odbioru tej
triumfalnej pieśni.
Jednak w człowieku nadal istnieje coś z boskiego życia jako iskra, która należy do tej
pierwotnej rzeczywistości.
Iskra ta może zostać obudzona i rozpalona jedynie wówczas, gdy człowiek jako instrument
dostraja się ponownie do boskiej harmonii.
Wtedy jest on połączony z siłą Chrystusa, z podstawowym tonem niebiańskiej miłości.
Jego odnowiony ogień wężowy wibruje wtedy w tym podstawowym tonie (dla mnie jest to
ton MI, czyli ton c, Kain zabił ABel, a teraz jest ABCel) – tak to jest cel zbawienia ludzkości
poprzez poznanie ukrytej prawdy do tej pory.
16:45 20-09-2015, czyli 2 razy VISdom - po polsku tj. Mądrość.
Monochord - muzyka sfer przedstawiona przez Roberta Fludda w encyklopedii Utriusque
cosmi. historia... 1617
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Z chwilą, gdy Pitagoras odkrył, że dźwięki muzyczne pozostają w ścisłej odpowiedniości
z liczbami (rzeczywistymi), narodziła się teoria muzyki. Gdy Pitagoras odniósł te same
proporcje między liczbami zarówno do opisu dźwięków, jak i do stosunków panujących we
Wszechświecie, rozpoczęła się droga do zmatematyzowanych nauk o przyrodzie.
Przekonanie, że struktura Kosmosu sprowadza się w istocie do struktury dzieła
muzycznego było Wielkim Tematem myśli Greckiej.
Jak podaje Pliniusz w „Historii naturalnej” ks. II rozdz. 22 (mając na myśli
Pitagorasa): Głosili zatem, że istnieje szereg siedmiu dźwięków zwanych przez
nich diapazonem, i że Saturn porusza się w rejestrze doryckim, czyli niskim, a reszta
planet w rejestrach wyższych Słońce zaś uderza w struny.
W księdze I, rozdz. 19 mając na myśli słowa Ambrosius Macrobius Theodosius (IV/ V w.),
rzymskiego pisarza i gramatyka pochodzenia greckiego: „Apollińska Lira o siedmiu
strunach pozwala zrozumieć ruchy wszystkich sfer niebieskich, nad którymi przewodnictwo
natura powierzyła Słońcu”. (...)
Na początku było słowo
U zarania cywilizacji Bóg objawił wybranej garstce wtajemniczonych, pełne wiekuiste
prawdy dotyczące kosmosu, jednak z biegiem czasu wiedza ta uległa zapomnieniu albo
utajnieniu/przekłamaniu moim zdaniem.
Ciemnotą łatwiej się rządzi/manipuluje.

3. Ziemia jest w postaci jajka
Co o tym mówi Koran
ض بَ أعدَ َٰذَلِكَ دَ َحاهَا
َ َو أاْل َ أر
We fragmencie poniższego artykułu autor mówi o wieloznaczności słów w Koranie.
Problemem charakterystycznym jest selektywność.
Muzułmanie zazwyczaj twierdzą, że koraniczne wersety zawierają dowody naukowe.
Zazwyczaj termin poetycko opisujący zjawisko jest dwuznaczny i raczej jest polem do wielu
interpretacji z tego samego powodu.
Na przykład słowo "dahahaa", opisuje działanie, gdzie czasownik i zaimek umieszczone są
w formie obiektu, na którym prowadzi się działania. Niektórzy muzułmanie używają
powyższy przykład, gdy w Koranie wspomina się, że Ziemia jest okrągła lub eliptyczna.
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WYKRYWAJĄCY Sura LXXIX [79:30] „dahahaa”:

Czasownik ten może m. i. znaczyć:
- On rozłożył / rozciągnął ziemię,
- On uczynił ziemię jajowatą (że może to też oznaczać),
- On rozpostarł/wyrównał ziemię.
Gdy czasownik może dać początek kilku znaczeniom, dlaczego powinniśmy nalegać, że to
naukowy cud, który jest używany do określenia, posiadający wiele znaczeń, w tym cudowną
informacją, że ziemia jest owalną / jajowatą?
Druga strona, stara się przekonać, że ma pełne prawo, dość selektywnie, wyboru dokładnie
w ten sposób, który uzna za reprezentatywny, ale także może twierdzić, że równie dobrze
może mogą być inne znaczenia, a "jajowaty" jest bardziej lub mniej przypadkowy (to znaczy
stający się z czasem). Bez względu na to, jak na to patrzeć, nie można go używać dla własnej
korzyści, a dwuznaczność nie jest podstawą do silnego i jasnego cudu.
Dodatkowo zostało również wymienione, że już około 1000 lat wcześniej wiedziano,
że ziemia była eliptyczne uformowana.
Można zauważyć, że istnieje pewna precyzja w doborze koncepcji, która ma sens na różnych
poziomach, ale jest wtedy literacka, a nie naukowa.
https://islamkontroverser.wordpress.com/2014/01/15/kollektivet-der-rabte-ulv/

A mnie nie interesują, jak można interpretować słowa w Koranie, bo nie mam pojęcia
o języku arabskim, ale jak słyszę, że jakiś imam naucza, że Ziemia jest w kształcie jajka
i się nie porusza, to mi wystarczy, bo tak samo myślę.

4. Ziemia i niebo w Biblii
Według zakłamanej nauki satanistów wszechświat jest olbrzymi i każda gwiazda jest
wielokrotnie większa od słońca, czyli w takim świetle spadanie gwiazd na ziemię jest
niemożliwe.
A co zatem następuje? Ataki na wiarygodność Biblii, ponieważ NASA rzekomo wie
wszystko lepiej. Polegajmy na nauce – mówią eksperci!
Wklęsła Ziemia ukazuje realność spadania gwiazd z firmamentu Nieba na ziemię oraz nie
neguje możliwości zwinięcia nieba jak zwoju.
Zajrzyjmy do Biblii:
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Księga Izajasza Iz 42:5 „Tak mówi Pan Bóg, który stworzył i rozpiął niebo, rozpostarł
ziemię wraz z jej plonami, dał ludziom na niej dech ożywczy i tchnienie tym, co po niej
chodzą.”
Rozpinać można coś co ma początek i koniec, a gdy niebo jest nieskończone, to między
czym je rozpostrzeć?
Księga Hioba

37:18

Potrafisz z Nim niebiosa rozciągać, twarde jak lustro z metalu?
Bogu nie zdołam odpowiedzieć.
Tłumaczenie BW „Czy potrafisz tak jak On rozpostrzeć sklepienie niebios, które jest mocne
jak lustro polerowane?”.
Pierwsza mowa Boga: Mądrość Boża widoczna w świecie. 38: 5
Kto wybadał jej przestworza? Wiesz, kto ją sznurem wymierzył? (Nadanie dokładnych
rozmiarów, a sataniści mówią o nieskończoności kosmosu).
Wszechświat nieskończony jest żydowską abstrakcją.
Skończony, zaokrąglony wszechświat jest wyobrażeniem całkowicie aryjskim.
Peter Bender
Zbudź się człowieku!
Dla ciebie Bóg stał się człowiekiem.
Obudź się ty, który śpisz,
powstań z martwych.
A oświeci cię Chrystus.
Dla ciebie, powtarzam,
Bóg stał się człowiekiem.
Umarłbyś na wieki,
jeśli nie urodziłbyś się w czasie.
Ew. Jana 10 i 14 Dobry Pasterz
14: 2-3
W domu Ojca mego (Eli) wiele jest mieszkań. (...) Idę przygotować wam miejsce.
(Jego mieszkaniem jest Słońce i poprzez słoneczną bramę i my będziemy uzyskiwać
wieczne mieszkania jako Gwiazdy – to będą nasze niebieskie ciała. Gwiazdy to dzieci
Słońca i Księżyca).
A jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znów i wezmę was do siebie.
10: 11
Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje Mnie znają, podobnie jak Mnie zna
Ojciec, a Ja znam Ojca (Eli - Stworzyciela Elektrycznego Kosmosu).
Dlatego miłuje Mnie Ojciec, bo Ja życie moje oddaję, aby je znów odzyskać.
Mam moc je oddać i mam moc je znów odzyskać. Taki nakaz otrzymałem od mojego Ojca.
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10: 19-20
I znowu nastąpiło rozdwojenie między Żydami z powodu tych słów. Wielu spośród nich
mówiło: „On jest opętany przez złego ducha i odchodzi od zmysłów. Czemu Go słuchacie?
(moja dygresja; Podobnie dzisiaj świat prowadzony przez Żydów wysyła ludzi z rozbudzoną
Kundalini do zakładów psychiatrycznych).
Inni mówili: To nie są słowa opętanego. Czyż zły duch może otworzyć oczy niewidomym?
(moje pytanie; Ciekawa jestem, czy ślepi papieże otworzą oczy na Chrystusa – Słońce,
dające światło i życie na Ziemi?).
Ew. Jana 3 Nikodem
3. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeśli się kto nie narodzi na nowo / (powtórnie),
nie może ujrzeć Królestwa Bożego.
5. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z Ducha, nie
może wejść do królestwo Bożego.
8. Wiatr wieje tam, gdzie chce i szum jego słyszysz, lecz nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd podąża. Tak jest z każdym, który narodzi się z Ducha.
13. I nikt nie wstąpił do nieba, oprócz Tego, który z nieba zstąpił – Syna Człowieczego.
14. A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna
Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne.
17. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, aby
świat został przez Niego zbawiony.
21. Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła, aby się okazało, że jego uczynki
są dokonane w Bogu.
Ciekawa jestem w jaki sposób zareaguje Kościół Rzymskokatolicki i również Protestancki,
czy uda mi się pojednać ich? A może jak dawniej będą próbować zniesławić mnie,
ośmieszyć jako psychicznie chorą. Ale teraz nie martwię się, idę na żer potulnie jak Chrystus
Jezus. Jeżeli to posłanie/zadanie od Jezusa Chrystusa pochodzi to powinno mi się udać to
pojednanie.
Po czynach/owocach będę osądzona.
Skoro uboczne skutki Kundalini zakończyły się, to powinna boska energia płynąć bez
przeszkód. I tak myślę sobie, że jakby uznali prawdę o Kundalini to by więcej odezwało się
ludzi znający ten temat a może nawet ci co zostali też przebóstwieni.
Energię/wąż Kundalini Jezus nazywał „wodą życia” albo „żywą wodą”. Energia ta jest
jednym z aspektów Ducha, a że rozpływa się w naszym ciele jak woda, to znaczy wylewa
się na zewnątrz tak jak woda, która ma zablokowane koryto rzeczne.
Dlatego musimy oczyszczać nasze czakry energetyczne, tak aby przepływ boskiej energii
Kundalini przebiegał bez zakłóceń.
Dlatego Jezus mówi wyraźnie, że nie wystarczy być tylko ochrzczony wodą, ale i Duchem.
Tak więc energia Kundalini, żywa woda życia ciągle płynie i wynosi nas ponad wszelkie
granice i ograniczenia w poznaniu i poczuciu tożsamości.
Nigdy w życiu nie pomyślałam bym sobie, że kiedyś posiądę całą Ziemię!
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Wychowana w posłuszeństwie myślowym, wierząca we wszystko co mi rodzice ziemscy
i Kościół Rzymskokatolicki przekazali, doszłam do takiej samoświadomości za pomocą
prowadzenia przez mojego Anioła Boga Stróża. Tu muszą uznać bezpośrednią ingerencję
Niebios w tym, że zesłali mi „anioła- człowieka”, który pobłogosławił mnie na Jasnej Górze
i otworzył mi czakrę korony. Mało tego poinformował mnie, że ten obraz Czarnej Madonny
to nie MAryja.
To wydarzenie pobudziło mnie do poszukiwań i myślenia samodzielnego.
Ponad to poprosiłam Jezusa o uzdrowienie i przez to uzyskałam z Nim kontakt magnetyczny
oraz poznałam moje grzechy dotychczasowe a nie wyznane, bo nieuświadomione.
Można powiedzieć, że głównym problemem na Ziemi jest to, że większość ludzi wpisało
w swe umysły różne warunki, które powodują u nich przymknięcie naturalnego strumienia
energii Kundalini przepływającego przez ich pola energetyczne. Wielu poszukiwaczy
duchowych zafascynowało się korzystaniem z różnych technik na siłowe podniesienie
energii Kundalini, takie techniki pochodzą szczególnie ze Wschodu w niektórych
przypadkach za opłatą – i to jest problem, ponieważ zwodzi to ludzi i jest próbą wzięcia
nieba gwałtem.
A od czasu Jana Chrzciciela aż dotąd królestwo niebieskie doznaje gwałtu i ludzie
gwałtowni zdobywają je Mt 11:12
Przypis: Królestwo niebieskie nie zamyka się w ramach Starego Prawa, bo nie wchodzi się
do niego tytułem dziedzictwa, lecz zdobywa się je osobistym wysiłkiem jako odpowiedzią
na łaskę powołania.
Łk 16 Początek Królestwa Bożego
16. Aż do Jana sięgało Prawo i Prorocy; odtąd głosi się Dobrą Nowinę o królestwie Bożym,
i każdy gwałtem wdziera się do niego.
17. Lecz łatwiej niebo i ziemia przeminą, niż żeby jedna kreska miała odpaść z Prawa.
Nierozerwalność małżeństwa
18. Każdy, kto oddala swoją żonę, a bierze inną, popełnia cudzołóstwo: i kto oddaloną przez
męża bierze za żonę, popełnia cudzołóstwo.
Co jest kluczem do bycia gotowym?
Oczyszczać swoje czakry i pole energetyczne poprzez Sakramenty ustanowione przez
Kościół, aż osiągnie się bardzo wysoki stopień równowagi i harmonii.
Więc starając się o świadomość Chrystusową i w logicznej konsekwencji starając się usunąć
wszystkie blokady i braki równowagi ze swej psychiki oraz pola energetycznego, stopniowo
otwierać się będziecie na strumień przepływającej przez was energii.
Gdybym była wcześniej poinformowana przez Kościół o tej Łasce, zjawisku, moje
doświadczenia byłyby bardziej celowe i stanowcze i nie pozwoliłabym sobie na zakłócenia
spowodowane reakcjami mojego męża czy innych tak zwanych pseudo specjalistów lekarzy.
Ale jak tu można być mądrzejszym w takim uśpionym otoczeniu i w zmowie milczenia lub
niewiedzy wśród kapłanów.
Jak można szukać poparcia czy zrozumienia wśród osób, które nigdy nie słyszały
o Kundalini, a jeśli co tam czytały to o wschodnich technikach jogi, które nie mają nic
z chrześcijaństwem wspólnego.
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5. Elektryczny Kosmos
Obecnie 2016 rok, nadal podtrzymywana historia Słońca jest mitem. Faktycznie cała nasza
kosmologia Wielkiego Wybuchu (Big Bang), formowania galaktyk, formowania się Słońca
i jego planet oraz historia Ziemi są fikcją. Ignoruje ona najpotężniejszą elektryczną siłę
organizującą na korzyść najsłabszej siły jaką jest grawitacja.
Propagując ideę, że żyjemy na zewnątrz Ziemi i określając wszechświat jako nieskończony
robią z Stwórcy jakiś nieskończony byt żyjący poza Ziemią, a nie w Niej.
Wszystkie nauki muszą zostać ponownie przebadane z perspektywy opartej na PRAWDZIE,
że świat jest zbudowany podobnie jak ptasie jajko i my ludzie jesteśmy wewnątrz
umieszczeni w Elektrycznym Wszechświecie.
Współczesna nauka usiłuje opisać naszą rzeczywistość przy użyciu pozbawionego znaczenia
języka (np. „tkanina czasoprzestrzeni”) i nieważnych metafor w rezultacie czego powołuje
się do życia nawet siły, nierealnych wymiarów lub niewidzialnej ciemnej lub wirtualnej
materii/nierealnego świata.
Hannes Alfvén dał nam praktyczne wytłumaczenie, inżyniera elektryka dla wielu tajemnic
wszechświata – znane jako kosmologia plazmy. W 1973 roku satelity potwierdziły istnienie
prądów elektrycznych równoległych z polem magnetycznym. Te przylegające do pól prądy
nazywa się teraz „prądami Birkelanda”, Kristiana Birkelanda znanego z wcześniejszych
badań dotyczących elektrycznej natury zorzy oraz innych fenomenów w układzie
słonecznym.
Alfvén nie doszedł tak daleko, by rozważać gwiazdy jako zasilane elektrycznie z obwodu
galaktycznego.
Większość z naszej „wielkiej” nauki jak kosztowne eksperymenty z fuzją i misje kosmiczne
(na Księżyc, Mars, a teraz propaganda na Jowisza) skierowano błędnie i na marnotrawstwo
naszych pieniędzy. Wszystkie nauki muszą zostać ponownie przebadane ze świeżej,
interdyscyplinarnej perspektywy opartej, na wzajemnie powiązany Elektryczny
Wszechświat.
Teleskop Subminimetrowy i Głębokiej Podczerwieni w Kosmicznym Obserwatorium
Herschel Europejskiej Agencji Kosmicznej ESA, dawał astronomom bezprecedensowe
spojrzenie do wnętrza kosmicznego łona gwiazd znanego jako chmury molekularne, by
odkryć, że gwiazdy formują się w „niewiarygodną sieć włóknistych struktur i osobliwości
wskazujące na łańcuch niemal jednoczesnych wydarzeń w postaci formowania się gwiazd,
iskrzących się niczym sznury pereł głęboko w naszej galaktyce. Choć opisywany jako
„niewiarygodny” przez astronomów opis ten dokładnie pasuje do liczących dekady
oczekiwań kosmologów plazmy.
Niewiarygodna sieć włóknistych struktur widziana w chmurze zimnego gazu w konstelacji
Południowego Krzyża została zarejestrowana w raporcie ESA w październiku 2009; „To, że
ciemny, zimny obszar taki jak ten będzie roił się od aktywności było nieoczekiwane. Ale
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obrazy ujawniają zaskakującą wielkość wrzawy: materiał międzygwiezdny kondensuje się
w ciągłe i wzajemnie połączone włókna jarzące się od światła emitowanego przez nowo
narodzone gwiazdy w różnorodnych stadiach rozwoju.”
„Ojciec” kosmologii plazmy Hannes Alfvén pisał w 1986: „O tym, że prądy równoległe
przyciągają się nawzajem, wiedziano już w czasach Ampera. Łatwo zrozumieć, że
w plazmie prądy powinny mieć tendencję do zbierania się we włókna.”
W 1934 Bennett wyraźnie oświadczył, że powinno to doprowadzić do efektu restrykcji
– skurczu magnetycznego plazmy. Problem, który doprowadził go do tego odkrycia był fakt,
że burza magnetyczna produkująca medium- ośrodek (według obecnej terminologii tzw.
wiatr słoneczny) nie wychodzi jednorodnie ze słońca.
Dzisiejsi studenci, jak i ja, z lat 70-tych nic o tym nie słyszeli.
Gwiazdy formują się jako plazmoid w reostrykcji Bennetta znanej również w laboratoriach
plazmy na Ziemi jako efekty reostrykcji Z (Z-pinches).
Helio - sferyczny Obwód Alfvéna – Słońce działa jak unipolarny induktor produkując prąd,
który wychodzi na zewnątrz wzdłuż osi i dośrodkowo na płaszczyźnie równikowej wzdłuż
linii pola magnetycznego.
Ale na tym nie kończę – kto chce się więcej dowiedzieć odsyłam do dostępnej literatury
choćby w Internecie.
W każdym razie w grudniu 2012 roku czułam się jako cewka indukcyjna pomiędzy Słońcem
i Księżycem, równoważąca ich pola elektromagnetyczne, było to odczuwane jako silny
strumień prądowy przenikający moje ciało. Chyba to był cud, że moje ciało nie doszło do
samo zapalenia. A może to, że Energia Kundalini mogła bez przeszkód przepływać po
oczyszczeniu 7 czakr, czyli po przyjęciu 7 Sakramentów Świętych. Dokonało się, to co stało
się z Marią Magdaleną również za przyczyną Chrystusa Jezusa. A teraz ja jako wybrana,
posiadacz Ziemi, stałam się uziemieniem (0) dla Słońca (+) i Księżyca (-).
Ich Mistyczny Ślub, 20 grudnia 2012 jest na poziomie duchowym jak i materialnym.
Tylko uduchowiony/przebóstwiony fizyk/astrofizyk może to pojąć i dokonać tego.
Jeszcze często odczuwam nieduże prądy, kiedy pomyśle/odkryję jakąś rewolucjonizującą
prawdę tak jak np. kto jest tą „Bestią 666” w Apokalipsie z Biblii.
Z góry wiem co powiedzą – ona choruje na epilepsję albo ona choruje na manię.
Skoro tak to dokonaj tego co ja dokonałam, przezwycięż „węża” Kundalini.
To przebóstwienie nie jest zarezerwowane dla mnie, nie dla Jezusa Chrystusa czy Marii
Magdaleny. Ja też mówię do was, tak jak i mi powiedział Jezus: „Nie jestem lepszy od was”,
podobnie i ja oświadczam wam: „Nie jestem lepsza od innych”. Wszyscy co pochodzimy od
Boga Ojca Eli i Boga Matki AS0 jesteście w stanie odkryć nasze miejsce w Ciałach
Niebieskich, tyle jest Planet wokół Słońca, tyle jest Gwiazd/Gwiazdozbiorów, wystarczy
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miejsca dla wszystkich; o tym nas Chrystus Jezus poinformował w czasie swojego pobytu
w Ziemskim Ciele.
Chrystus Jezus też musiał przeżyć proces „węża Kundalini” – psychiczne zmagania i to tak
intensywne, że aż pocił się z krwią. Musiał przeżyć wywyższenie na krzyżu, tak jak wąż był
wywyższony przez Mojżesza na pustyni.
Matka Jezusa poświęciła Go w demonicznej świątyni (cherem), a i sama była poświęcona
na służbę Adonaj (cherem), dlatego też ci co są poświęceni nie mogą być wykupieni, ale
zabici.
Jednak Chrystusowi Jezusowi udało się zejść do otchłani śmierci i pokonać ją/przeżyć.
A teraz przez Niego możemy my wszyscy być zbawieni/wykupieni.
Mnie uratowały Święte Sakramenty a zwłaszcza „Ostatnie namaszczenie”, które
otrzymałam od katolickiego księdza, później ekskomunikowanego przez KRK. Ten ksiądz
słyszał kiedyś głos, który go napominał, że ma się zajmować tylko Biblią a nie dogmatami.
Po jakimś czasie założył Centrum Biblijne.
A ja też muszę pamiętać o tym co mi wskazał Jezus: serce i sumienie, i tak jakby ignorować
teologię.
Tą PRAWDĘ / WIEDZĘ mieli Katarzy spaleni na stosie i wytępieni przez Katolicką
Inkwizycję. Katolicki i Rzymski Kościół jest w sidłach „Bestii 666”.

6. PIORUNY BOGÓW
Najbardziej popularny dziś model wszechświata, promowany przez główny nurt nauki, to
wszechświat formowany przez Grawitację.
Istnieje również inna koncepcja, o wiele lepiej wyjaśniająca obserwowane zjawiska we
wszechświecie. Są naukowcy dowodzący, iż to nie grawitacja jest spoiwem utrzymującym
wszechświat, lecz siła miliardy razy potężniejsza od niej. Siłą tą jest PRĄD
ELEKTRYCZNY oraz tworzone przezeń pole elektromagnetyczne.
Czy nadejdzie czas przeproszenia się z Nikola Teslą i darmową energią z kosmosu?
Bajeczka to czarne dziury, ciemna energia, ciemna materia i Big Bang.
ELEKTRYCZNY KOSMOS nie potrzebuje głupich, niewykrywalnych rzeczy jak czarne
dziury, ciemnej energii i tym podobnych teorii, by nasz Wszechświat działał.
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Naładowane cząstki wewnątrz fotonu nazywamy plazmą (jest dobrym przewodnikiem i daje
prąd elektryczny a ten wytwarza pole magnetyczne), taki stan jest pierwotnym stanem
materii.
Brak doświadczeń na ziemi z plazmą paraliżuje Kosmologię.
Jesteśmy częścią fenomenu elektrycznego Słońca, a Słońce jest częścią środowiska
galaktycznego, czyli nie musi spalać swojej masy, bo otrzymuje, ogniskuje energię
z galaktyki. Słońce jest katodą „+” a Księżyc anodą „-”, a Ziemia „0”, czyli uziemienie.
Model trwałej Fuzji wodoru w hel nie został przeprowadzony.
Twory plazmatyczne - to otwieranie drzwi przez antycznych czcicieli elektrycznego
Nieba.
Kometa ma naturę elektryczną i gdy ta zbliża się do ziemi zaczyna wyładowywać się. Nie
jesteśmy w stanie sfotografować z bliska komety czy asteroidy ich kraterów, bo
wyładowania na ich powierzchniach powodują wyparowywanie pyłu bardzo startego
i czujniki elektryczne pojazdów szaleją. Podobnych technik rozpylania używa się do
polerowania metali na lustrach astronomicznych. Model elektrycznych komet był rozwijany
przez wiele osób jak np. Immanuel Velikovsky czy Ralph Juergens.
W 1974 roku astronomowie odkryli ogon Wenus jakby strumienie, to potwierdza model
elektryczny – plazma płynie w strumieniach. Wenus jest wężem lub smokiem, niebiańską
pochodnią, długowieczną gwiazdą, gwiazdą brodatą – opisywali świadkowie światowych
kolizji.
INANNA – sumeryjska bogini w aspekcie negatywnym smoczy promień na niebie,
babilońska wersja to bogini ISHTAR też identyfikowana z Wenus. SEKHMET – egipska
bogini- przybiera głowę węża, który bucha ogniem w swoim wzburzeniu; grecka Wenus to
Afrodyta lub Atena, Meduza.
Roztrzaskałam plastykową figurkę Afrodyty, która stała przed domem i pozbawiłam jej
mocy. Zrobiłam to podobnie jak z gipsową figurką Dawida.

7. Nikola Tesla przeciw Iluminatom
Tesla był geniuszem. Miał jakiś stopień świadomości bytu i w sposób werbalny przekazał
go innym ludziom.
Tak wypowiadają się ludzie o Kabale,..., Mądrość ta, jest ni mniej, ni więcej aniżeli
związkiem korzeni, które opuszczają się drogą przyczyny i skutku przy pomocy stałych
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i ustalonych zasad, połączonych w jeden wzniosły cel, którym jest „odkrycie Jego Boskości
stworzeniom w tym świecie”.
Całe życie Einstein trzymał na swoim biurku literaturę na temat kabały i praktykował
alchemię. Przypuszcza się, że osoba Alberta Einsteina była narzędziem, aby Nikola Tesla
nie wypromował i nie upowszechnił swoich wynalazków. Była to potężna intryga, która
bądź trwa do dziś.
Darmowa energia zapewne już istnieje, obecnie jesteśmy na etapie, w którym świat zostaje
powoli przygotowany do jej przejęcia. Takie rzeczy jak Internet, systemy komunikacji
w czasie rzeczywistym, już teraz dają nam możliwości widzenia wielu miejsc na ziemi
z jednego punktu w tym samym czasie i przesyłania informacji wzdłuż całej przestrzeni
globu w ułamkach sekund.
Tesla był Słowianinem. Cały świat opiera się na wynalazkach Tesli. Pierwszy wymyślił
radio, choć po szybkiej sprzedaży przez Marconiego, pewnych rozwiązań i to bogaczom.
Wynalazki Tesli są podstawą potęgi USA, choć bankierzy tego państwa blokowali realizację
pomysłów geniusza Tesli. Einstein był związany z patentami, co dawało mu pewną władzę.
Od samego początku Tesla był zagrożeniem dla monopolistów, bankierów i wielkich
korporacji.
Ale to tak jest ze Słowianami – pracują dla przyjemności poznawania i uszczęśliwiania
ogółu a nie tylko dla siebie, biorą odpowiedzialność za społeczeństwo.
Tesla raz powiedział: Dar siły umysłu pochodzi od Boga, Boskiej Istoty i jeżeli
skoncentrujemy nasze umysły na tą prawdę, staniemy się dostrojeni z tą potężną mocą.
W Księdze Daniela 12
2. Wielu zaś, co posnęli w prochu ziemi, zbudzi się: jedni do wiecznego życia, drudzy
ku hańbie, ku wiecznej odrazie.
3. Mądrzy będą świecić jak blask sklepienia, a ci, którzy nauczyli wielu
sprawiedliwości, jak gwiazdy przez wieki i na zawsze.
4. Ty jednak, Danielu, ukryj słowa i zapieczętuj księgę aż do czasów ostatecznych.
Wielu będzie ☼dociekało, by pomnożyła się wiedza.
☼dociekało – Apokalipsa św. Jana - 5
1. I ujrzałem na prawej ręce Zasiadającego na tronie księgę zapisaną wewnątrz i na
odwrocie zapieczętowaną na siedem pieczęci (symbol wyroków Bożych w sprawie
losów świata. Por. 3,5; 10,2; Ez 2,9; Dn 12,4.9. Inni widzą w niej ST „Księga” ma
tu formę zwoju).
2. I ujrzałem potężnego anioła, obwieszczającego głosem doniosłym: Kto godzien jest
otworzyć księgę i złamać jej pieczęcie?
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3. A nie mógł nikt – na niebie ani na ziemi, ani pod ziemią – otworzyć księgi ani na nią
patrzeć.
4. A ja bardzo płakałem, że nikt nie znalazł się godzien, by księgę otworzyć ani na nią
patrzeć.
5. I mówi do mnie jeden ze Starców: Przestań płakać: Oto zwyciężył Lew z pokolenia
Judy, Odrośl Dawida, tak że otworzy księgę i siedem jej pieczęci.
6. I ujrzałem między tronem z czworgiem Zwierząt a kręgiem Starców stojącego
Baranka, jakby zabitego, a miał siedem rogów i siedmioro oczu, którymi jest siedem
Duchów Boga wysłanych na całą ziemię.
7. On poszedł i z prawicy Zasiadającego a tronie wziął księgę.
8. A kiedy wziął księgę, czworo Zwierząt i dwudziestu czterech Starców upadło przed
Barankiem, każdy mając harfę i złote czasze pełne kadzideł, którymi są modlitwy
świętych.
9. I taką nową pieśń śpiewają: Godzien jesteś wziąć księgę i jej pieczęcie otworzyć, bo
zostałeś zabity i nabyłeś Bogu krwią twoją (ludzi) z każdego pokolenia, języka, ludu
i narodu,
10. i uczyniłeś ich Bogu naszemu królestwem i kapłanami, a będą królować na ziemi.
Zapowiedź upadku „Wielkiego Babilonu” 18
1. Potem ujrzałem innego anioła – zstępującego z nieba i mającego wielką władzę.
A ziemia od chwały jego rozbłysła.
2. I głosem potężnym tak zawołał: Upadł, upadł Babilon – stolica. I stała się siedliskiem
demonów i kryjówką wszelkiego ducha nieczystego, i kryjówką wszelkiego ptaka
nieczystego i budzącego wstręt,
3. bo winem zapalczywości swojego nierządu napoiła wszystkie narody,
Zapis stworzenia z Biblii jest wyśmiewany przez naukowców.
Pierwszy element przed stworzeniem = ciemność, pustka, nicość, próżnia, ciemna materia?
Nie, pierwszym elementem stworzenia było SWIATŁO = Fotony.
Drugim elementem stworzenia był Wodór (deuter w przestrzeni kosmicznej), następnie
został związany z tlenem i stał się wodą. Taki proces łączenia dwóch gazów H2 i O
w wyniku, którego powstaje prąd i jako uboczny rezultat para wodna, zapoznałam się
w Ośrodku Badawczym RISØ w Danii. (RIGSØG) to hasło, które kiedyś podałam
w konkurencji – jak do tej pory nie wiem kto zwyciężył.
„Niech się zbiorą wody spod nieba na jedno miejsce i niech się ukaże suchy ląd”.
Czy mogło tak być, że Tesla dowiedział się, że Ten kto kontroluje FOTONY, kontroluje
wszechświat?
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8. Męstwo w ucisku
Ew. Mt 10 Męstwo w ucisku
24. Uczeń nie przewyższa nauczyciela ani sługa swego pana.
25. Wystarczy, jeśli uczeń będzie jak jego nauczyciel, a sługa jak pan jego. Jeśli pana domu
przezwali Belzebub, o ileż bardziej jego domowników tak nazwą.
26. Więc się ich nie bójcie! Nie ma bowiem nic zakrytego, co by nie miało być wyjawione,
ani nic tajemnego, o czym by się nie miano dowiedzieć.
27. Co mówię wam w ciemności, powtarzajcie na świetle, a co słyszycie na ucho,
rozgłaszajcie na dachach!
28. Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej
Tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle.
29. Czyż nie sprzedają dwóch wróbli za asa? A przecież żaden z nich bez woli Ojca waszego
nie spadnie na ziemię.
30. U was zaś nawet włosy na głowie wszystkie są policzone.
31. Dlatego nie bójcie się: jesteście ważniejsi niż wiele wróbli.
32. Do każdego więc, który się przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja przed
moim Ojcem, który jest w niebie.
33. Lecz kto się Mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę się i Ja przed moim Ojcem, który jest
w niebie.
Prawda może być dziś trudna do znalezienia, ale jest warta odnalezienia:
Człowiek przebóstwiony przez łaskę otrzymuje dla siebie wszystko, co posiada Bóg
– poza tożsamością istoty.
Wszystko! – można by się dopatrywać tutaj retorycznej przesady.
Jednak cała wschodnia i zachodnia Tradycja to właśnie ma na myśli, kiedy mówi
o łasce przebóstwienia: kto zostanie zaszczycony łaską przebóstwiającą, ten otrzymuje
nie „jakąś część” lub „coś” z Boga, ale otrzymuje Go rzeczywiście całego.
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9. Atomy przedstawione w Biblii
Hebr. 11
3. Przez wiarę poznajemy, że słowem Boga światy zostały tak stworzone, iż to, co widzimy,
powstało nie z rzeczy widzialnych.
5. Przez wiarę Henoch został przeniesiony, aby nie oglądał śmierci. I nie znaleziono go,
ponieważ Bóg go zabrał. Przed zabraniem bowiem otrzymał świadectwo, iż podobał się
Bogu.
6. Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu. Przystępujący bowiem do Boga musi
uwierzy, że Bóg jest i że wynagradza tych, którzy Go szukają.
7. Przez wiarę Noe został pouczony cudownie o tym, czego jeszcze nie można było ujrzeć
i pełen bojaźni zbudował arkę, aby zbawić swą rodzinę.
Fale radiowe?
Job/Księga Hioba 38
35. Czy poślesz pioruny i pójdą ze słowem: Jesteśmy do usług? Czy możesz wypuścić
błyskawice, aby poszły i rzekły do ciebie: Oto jesteśmy! (BW)
Chcę tu nadmienić, że nasza słowiańska królowa Wanda prawdopodobnie miała w rękach
taką moc wyrzucania błyskawic. O tym kiedyś czytałam w relacjach Pawła Szydłowskiego.
Tylko dlatego że zorganizowana, upaństwowiona religia, zrobiona przez człowieka
myli się, nie oznacza, że spisane przeżycia mistyczne w Biblii też.

10. Wedyjskie - aryjskie chrześcijaństwo
Wedyjskie - aryjskie chrześcijaństwo, gdzie bogiem jedynym był kosmos, czyli niebo.
W wedyjskim chrześcijaństwie Słońce jest tylko przekaźnikiem energii elektromagnetycznej wydobywającej się z jądra kosmosu w postaci światła.
Chrystus to światło słoneczne zapładniające całą przyrodę i naszą ziemię.
O elektrycznej budowie kosmosu może każdy poczytać na Internecie oraz obejrzeć filmy
z serii „Elektryczny kosmos” lub „Pioruny bogów”.
Według Weddów światło wydobywa się z jądra kosmosu, które jest pulsującą inteligentną
energią a gwiazdy są tylko przekaźnikami tej energii.
Wedyjski model budowy kosmosu zawarty jest w Kabale. Kosmos i siły przyrody to Bóg
naszych przodków. Nieśmiertelność duszy wynika ściśle z budowy kosmosu.
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Łukasz 2.21
Gdy nadszedł dzień ósmy i należało obrzezać Dziecię, nadano mu imię Jezus, którym Je
nazwał anioł, zanim się poczęło w łonie matki. Gdy potem upłynęły dni ich oczyszczenia
według Prawa Mojżeszowego, przynieśli Je do Jerozolimy, aby je przedstawić Panu.
Grecki bóg Pan, ojciec wszystkich pasterzy, czyli Celtów, a więc też biblijnego Izraela,
a także wszystkich Polan, którzy dziś po ojcu nazywają się panami.
Ptolemeusz Aleksandryjski kapłan wiedzy wyznawał tą samą religie co polskie kapłanki
wiedzy wiedźmy i wiedział, że Ziemia jest okrągła.
Wiedza to ogólnoświatowa religia, po grecku gnoza a w Sanskrycie Wedy, a po polsku
zwyczajnie wiedza.
Sarmaci to rzymska nazwa Słowian.
My Polusie dzieci Nieba Północnego/Polo Artiko. Moja prababcia Marianna została
królową gwiazd, a druga prababcia Konstancja jest Gwiazdą Polarną.
Gdy Grecy rządzili światem byliśmy nazywani greckimi nazwani, gdy Rzymianie przejęli
władzę nad światem, zapanowało wszędzie rzymskie nazewnictwo.
Scytowie królewscy, czyli Lechici zaczęli nazywać się Sarmatami, dlatego nie mamy
nazwy Słowian tam, gdzie rządziło Cesarstwo Rzymskie.
Słowianie nazywali swoje dzieci od Słowian/słowo/sławy tak np. Mieczy- sław, sławny od
miecza, Zdzi- sław, sławny od zdziwienia, Bogu- sław sławny przed Bogiem, Dobro- sław
czyli sławny w czynieniu dobra.
Szczerbiec to święty koronacyjny miecz Jagiellończyków, którzy próbowali odtworzyć
przed katolicką potęgę, czyli 3 tysiące lat Lechitów. Szczerbiec to też święty miecz
Chrobrego, którego legenda jest również tak fantastyczna jak legenda świętego miecza
Artura.
Szczerbiec to miecz z Nieba, który Anioł Boży w towarzystwie Ottona III, dostarczył
Chrobremu z rozkazem, żeby on przy pomocy tego miecza zjednoczył znów razem
12 plemion Lechitów, sławnych Słowian, biblijnego Izraela (Kronika Frankońska),
słowiańszczyzny jako ziemi obiecanej, a nie ziemię w Palestynie.
Biblia to historia Słowian/Ariów a nie żydów. Tzw. świątynia Salomona w Jerozolimie była
słowiańską świątynią Swarożyca/Pierona/Saturna/Kosmosu/YHVH a nie świątynią
judaizmu - tak twierdzi Paweł Szydłowski.
Tak tutaj kłania się połączenie wierzeń słowiańskich – naszych głębokich korzeni
i chrześcijaństwa jako płytszych korzeni zbierających wodę deszczową (taką strukturę
korzeni mają wieczne żywe drzewa jak świerk, sosna).
Według kabały, siła, która oddziałuje z wyższego świata na nasz świat ziemski, nazywa się
korzeniem, a to co ona formułuje w naszym świecie nazywa się gałęzią wychodzącą z tego
korzenia. Czyli korzeń jest na górze, a gałęzie na dole.
Arcykapłan Jerozolimy Flawiusz w „Dawnych dziejach Izraela” pisze, że bogiem Żydów
epoki jest ZEN, ponadto opisuje szczegółowo ołtarz w Jerozolimie poświęcony czczeniu
kosmosu i siedmiu świętych planet. Te same wierzenia mieli Grecy i Słowianie i nasi
przodkowie Lechici.
Więcej na ten temat na YouTube Pawła Szydłowskiego.
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Jak opisywałam w innej części – znaczenie IHVH/YHVH to jest Kosmos (Księżyc i Niebo).
Cesarz Konstantyn Wielki w 321 roku wydał dekret nakazujący babilońsko - grecki dzień
słońca – niedzielę, przestrzegać jako święto państwowe. Tekst tego dekretu zapisany jest
w dwóch wersjach, w kodeksie Teodozjusza II, spisanym w 438 roku oraz w kodeksie
Justyniana spisanym w 535 roku.
Motywem cesarza Konstantyna ustanowienia niedzieli dniem świątecznym i wolnym od
pracy nie była pamiątką zmartwychwstania Chrystusa, lecz wdzięczność cesarza dla boga
słońca Sol Invictus za odniesione zwycięstwo nad Maksencjuszem oraz Licyniuszem. Ale
tu trzeba przyznać, że robienie krzyża na piersi pierwszych chrześcijan zostało rozpoznanym
znakiem jaki widział cesarz na niebie. Dlatego też pozwolił zamieszkać pierwszemu
chrześcijańskiemu biskupowi w domu jego żony.
To Bóg Najwyższy decyduje o losach świata i że pozwolił na taką a nie inną historię po to
abyśmy rozwijali się duchowo, a nie tylko poznawczo o rzeczach widzialnych
.
Dlatego pisze tutaj jeszcze raz:
Eli Eli Eli chwalim Cię każdej niedzieli, przez Syna Twojego a Pana Naszego.
I tu kłania się historia wierzeń kananejskich, szczepów pochodzących od Kam/Cham/Ham
– rolnika, syna Noego.
I tu zbiegają się wszystkie drogi do pojęć Elektrycznego Kosmosu, Chrystusa jako promieni
słonecznych, gdzie w YHVH było tylko Niebo i Księżyc, a brakowało Niezwyciężonego
Słońca.

11. Słowianie
Kimże jest człowiek, jeśli nie potomkiem Boga?
Tak, jak dąb zawarty jest w żołędziu – tak Bóg ukryty jest w Człowieku...
Dlaczego opowieści słowiańskie są lekceważone i prawie zupełnie pomijane w naszej
bogatej historii?
Nasi przodkowie – Słowianie wierzyli, że Wszechświat ma symboliczną, trójdzielną postać
wielkiego dębu zwanego Drzewem Świata.
Koronę tego Drzewa – PRAwię, zamieszkiwali bogowie, gdzie swoje gniazdo miał
też Ognisty Ptak – RAróg – ich posłaniec i pośrednik między światem bogów a ludzi.
Pień drzewa Świata należał do ludzi, a zwano go JAwią.
Korzenie Drzewa – Nawię zamieszkiwały duchy przodków.
Drzewo to może też wyobrażać „Światowid ze Zbrucza”, który rysuje nam trzy
krainy: Praw, Jaw i Naw.
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PRAwia – wyższy świat wyznaczający prawo na ziemi i harmonię w kosmosie, znajdujący
się w koronie wiecznego Drzewa Świata. Suwerenna kraina Swaroga. Jego niedostępna dla
ludzi z Jawii, jak i również duchów i sił nawijskich.
Jawia – świat, który nas otacza i w którym żyjemy. Znajduje się po środku Drzewa Świata.
Władzę nad światem żywych sprawuje Bóg Burzy i opiekun ludzkości, Perun. Swym
wzrokiem ogarnia całą Jawię i dostrzega nieprawość ludzi, których surowo za to kara.
Natomiast tym, którzy żyją zgodnie z nadanym przez bogów świętym Prawem Natury
wynagradza. Jawia jest również światem pośrednim, w którym oddziałują siły pozostałych
dwu krain.
– świat zmarłych, który znajduje się w korzeniach Drzewa Świata. Władzę nad rajskim
światem pozagrobowym sprawuje Weles – bóg wiedzy, magii i przysięgi, zasiadający na
złotym tronie ustawionym na bagnie w samym jej sercu. Dostępu do nawijskich krain
broni Żmij – ogromny potwór chaosu oplatający swym ciałem całą krainę NAW.
Ludzie, którzy po śmierci trafiają do nawijskiego Wyraju nabierają magicznych zdolności
i potrafią nieść pomoc w różnych sprawach swoim żyjącym krewnym. Niekiedy żyjący
ludzie mogą dostać się do Nawii poprzez wejścia do niej, znajdujące się pod krzakami
czarnego bzu.
Nad wszystkimi trzema krainami zawiaduje Trzygław, który w przypadku zachwiania się
harmonii Wszechświata natychmiast przywraca kosmiczny ład.
Utrzymywanie równowagi po między i we wszystkich trzech rzeczywistościach – Prawii,
Jawii, Nawii – to podstawowe zajęcia boga.
Wchodząc w krąg chrześcijańskiej cywilizacji Europy, powoli acz konsekwentnie
zastępowaliśmy własne słownictwo cudzym.
Tutaj wymienię znaczenia niektórych słów:
Mor, Mar – umierać, śmierć. Tak więc aż przeraża mnie, że słowo Mor po duńsku Mama,
a MARia to imię kojarzy mi się MAR-ja, tak jakby to „Ja Śmierć”! A takie pojęcie jak mieć
MAR to jakieś przerażające przeżycie psychiczno- duchowe.
Swarzyca, Sarga, Swiaszczyca, Kołowrót – słowiańskie określenie swastyki.
Kołomir – kalendarz wyznaczający pory rolne. Także symbol cyklu życia i biegu czasu.
Szkoda, że nie mamy takich kalendarzy i to słonecznych i księżycowych. Tak daleko
odłączyliśmy się od natury i spędzamy więcej czasu w rzeczywistości wirtualnej.
Chociaż kiedyś kupiłam w Danii taki kalendarz do produkcji biodynamicznej warzyw, czyli
kalendarz siania/sadzenia.
Zertwa, Treba, Obiata – ofiara składana bogom.
W obecnych czasach ks. Piotr Natanek w Grzechyni prowadzi taki rytuał i oddaje
nieświadomych, poddanych jego magii słowa wiernych, demonowi tzw. Niepokalanej
– zjawie, która ukazała się zakonnicy w 1830 roku i która żądała noszenia talizmanu
w postaci medalika dwóch serc (produkuje i rozdaje to paskudztwo).
Takie słowo Vedogon – stan zmarłego przed pochówkiem. Wierzono, że zmarły mógł
wtedy krzątać się po domu. Po śmierci mojego Taty, opowiadała mi Mama, że widziała
Ducha Taty jak wchodził z balkonu poprzez pokój stołowy i szedł do łazienki i słyszała jak
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sikał. A później po kilku latach słyszała Go jak mówił do Niej: ”Dlaczego nie
przychodzisz?”, tak jakby wołał Ją, aby już przyszła i nie męczyła się dłużej w świecie
Ziemskim, bo cały czas chorowała i życie nie dawało Jej radości.
Słowo Welowie, Dziady – dusze przodków. Tak bardzo są zapominane przez żyjących.
W tym świecie zachodnim coraz mniej potomków pamięta imiona i daty narodzin swoich
przodków. Uważając, że życie na ziemi to jest tylko to.
Na początku moich przeżyć na pograniczu z innego świata miałam takie widzenie:
drzewo, które się przewróciło, tak że korzenie poszły w górę a konary pod ziemię.
To tak jakby świat podziemny zostaje gwiazdami a obecne gwiazdy idą pod ziemię.
Wtedy miałam takie wyjaśnienie symboliki, że korzenie to Mama, pień to Tata a gałęzie to
ich dzieci. I Tato to część nad ziemią. Że On może się pokazywać w świecie, działać, mówić,
a kobieta powinna działać w ukryciu, być tak jakby jego szyją, ale nie wychodzić na światło.
Ponadto ważne jest, aby kobieta kochała dzieci poprzez pień, tzn. przekazywała soki miłości
poprzez męża. W przeciwnym wypadku miłość do dzieci będzie nieprawidłowa i będą
wychowywane na egoistów bez karcącej ręki ojca. Rodzina powinna działać na wzór
drzewa. Kiedy kobieta wysuwa się na świat tzn. światło z pominięciem pnia, to jest jak suchy
róg przy drzewie, który nie może przebić kory i zrozumieć męża, nie mówiąc już
o prawidłowym przelaniu miłości na dzieci. Często taka kobieta uważa mężczyznę za wroga,
gruboskórnego osobnika, który nie pojmuje jej potrzeby czułości.
Później przyszło mi inne skojarzenie tych światów jako nadświadomość, świadomość i podświadomość.
A w końcu odezwała się fizyka, którą studiowałam i odkryłam trzy światy wzajemnie się
przenikające. Jest to świat aniołów, niebios i natury, czyli materialny. Ale o tym szerzej
w teorii oczyszczania się Ziemi i człowieczego mikrokosmosu.
SŁOWIAŃSKA WIARA - POEMAT MISTYCZNY
(PMD - 2004)
Złote Słońce ogrzewa Ziemię
Niewdzięczne jest to ludzkie plemię;
Miast Boga Słońce pokornie czcić
To ludzie wolą w ciemności żyć.
Krzyżowców sobie sprowadzili
Co prawych Słowian wytępili;
Wycięli dobrych Słowian w pień
Bóg ześle na nich Sądny Dzień!
Rzucili ludzie kulty Słońca
Cierpieniom ich nie widać końca;
Księżyca kulty też rzucili
Hańbą katolictwa się okryli!
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Spójrz człeku w Tarczę Słońca złotą
Napełnij serce swe ochotą
Służenia Bogu w Tarczy Słońca
Póki sił starczy, do życia końca.
Spójrz na Srebrną Tarczę Księżyca
Urodą swoją też zachwyca;
Pokłoń się Bogu w Pełnię i Nów
Będziesz żyć długo i będziesz zdrów.
Księżyca blaskiem się napajaj
Przed Bogiem Słońcem się pokajaj;
Błagaj o grzechów wybaczenie
O Prawdę, Mądrość i Widzenie.
Słońce i Księżyc - żona i mąż
Dla ludzi blask swój rozdają wciąż;
Naucz się od nich jak wiernie żyć
Wzajemnie dla siebie być i lśnić.
Odejdź człeku od swej ciemnoty
Porzuć bezmiar swojej głupoty;
Powróć do starej Słowian Wiary
Czyś młody jest czy też już stary!
Słowiański kult Słońca i Księżyca
Prostotą swoją nas zachwyca;
Nie trzeba więc kościołów wznosić
Aby Boga o Łaskę prosić.
Słońce, jak Ojciec, Bóg Łaskawy
Powierzaj mu swoje wsze sprawy;
Nagroda twoja będzie w Niebie
Bóg nigdy nie opuści ciebie.
Gdy wstaje dzionek patrz na Słońce
Promienie jego gorejące
Do wnętrza swego przyjm z ochotą
Niech cię całego (o)złocą!
Niech twoje serce ogrzewają
Niech ciebie w złoto przemieniają;
Zobacz jak dobry jest Żywy Bóg
Jak zmywa z ciebie twych grzechów brud.
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Zachody Słońca też kontempluj
Za wszelkie łaski Bogu dziękuj;
Wybaczaj innym ludziom winy
Nawet, gdy cię bardzo skrzywdzili.
Popatrz na Księżyc w chwale Pełni
Jego pokorą się napełnij;
Księżyc odbija blask ziemi słoneczny
Jest zawsze wierny i jest wieczny!
Pokłoń się Bogu w Nów Księżyca
I w Pełnię, która tak zachwyca;
Pokłoń się Bogu w Tarczy Słońca
Wielbij Boga do dni swych końca!
POWSTAŃCIE SŁOWIANIE
Powstańcie wszyscy Słowianie
W jedności celów jest siła
Wielkie czeka nas zadanie
Aby Słowo Sława zwyciężyła
Jak na niebie Droga Mleczna
Tak Lechia będzie wieczna!
Niech się każdy Naród swoją wiarą szczyci
Sławną własną wiarę mają też Lechici!
Jeśli nie kochasz przeszłości
Nie masz prawa do wolności
Ogniś drzewiej, było lepiej
Dziś, gdy czasy wrócą dawne
Życie znowu będzie sławne!
Wyszliśmy z gór prawiecznych
I puszcz pradawnych
By z gwiazd i barw słonecznych
Tkać na chorągwiach sławnych
Twoje świetlane imię
Nowo wstająca Lechio!
Lechosław Pietruszka
Hymn do Chrystusa – przerobiony „Hymn do Swaroga” Ryszarda Daneckiego
Pokłon, pokłon dla Chrystusa,
Najświętszego Boga Słońca – Jezusa,
I dla Jego Oblubienicy - czarownica,
Co się wcieliła w kształt księżyca!

283
CZĘŚĆ SZÓSTA

Ciebie chwali ranek cichy,
Dęby, brzozy, sosny, cisy,
Ryba w rzekach i miód stary
Dajże mir nam, oddal swary
Niech brat bratu mówi bracie,
Daj miód złoty naszym braciom
Niech brat bratu bracie rzecze
Daj ryb mnogość naszej rzece
Niech brat bratu bracie woła
Daj sił dużo naszym wołom
Niech brat bratu bracie głosi
Daj najcięższe polom kłosy
Kto zaś wytknie Ciebie palcem
Niechaj zginie w pierwszej walce
Kto się Ciebie chciałby wyrzec
Zgubi tego wołchw i żyrzec.
W gaju świętym Wierzenicy
Wiary oćców nic nie zniszczy!

Moje stwierdzenie:
Jeśli przeszliśmy z pogaństwa na chrześcijaństwo to „TAK Bóg chciał” dla naszego dobra i
dla naszego rozwoju. A teraz możemy połączyć całą uzyskaną wiedzę i duchowy rozwój,
abyśmy sami byli przebóstwieni i uzyskali życie wieczne.

Słowiańska Matka Ziemia
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12. Przedchrześcijańska Jasna Góra
Czczona w okolicach Częstochowy przed wprowadzeniem chrześcijaństwa była bogini
Laila/Leila/Łada (rosyjska nazwa bóstwa), która miała swoje sanktuarium na miejscu
obecnej Jasnej Góry. Poświęcano dla niej dziewice – kapłanki zwane Ofiarnicami Bogini.
Kwiat lilii był symbolem bogini Laila i obowiązkowym elementem wystroju na majowe
gody będące corocznymi zaślubinami.
Dziewice ubrane były w białe suknie, symbolizujące czystość i niewinność a w rękach
trzymały woskowe świece.
Ten pogański ceremoniał przejęło chrześcijaństwo, które wyparło Laile na rzecz nowego
wizerunku, nowej Królowej Niebios Maryi, którą kultywuje się teraz corocznymi majowymi
obchodami dla jej czci.
Przywiezienie ikony Czarnej Madonny przez paulinów, którzy byli ściągnięci do Polski
z Węgier, spowodowało przekształcenie Laile/Maryi na czczenie egipskiej bogini Izydy.
Rozprowadzanie wizerunku Maryi z Dzieciątkiem Jezus na podobieństwo Izydy z Horusem
przyczyniło się do jej rozgłosu o wielkich cudach/magii nawet na niebie widzialne działanie
na Słońce.
Cała świątynia bogini Laila, starożytna konstrukcja zbudowana z drewna lipowego, która od
wieków mieściła się na Jasnogórskim wzgórzu, została doszczętnie spalona przez paulinów.
Świątynia Laily szybko się spaliła, razem z załogą, czyli uczennicami i kapłanami; około
3 tysiące osób, w tym jakieś 80 Żywców – kapłanów ofiarnych.
Chociaż gorliwi bracia zakonni i misjonarze paulińscy skierowali tradycyjny kult bogini
Laila na Maryję, jeszcze przez kilka stuleci „świątynki bogini” żyły po kniejach własnym
życiem. To wyznawcy kultu Bogini Laila zainicjowali rewolucję antychrześcijańską
w latach 30-tych drugiego tysiąclecia z jego apogeum około roku 1036 n. e. Kazimierz
Odnowiciel uzyskał poparcie ze strony cesarza Henryka III i rozprawił się z kultem Królowej
Niebios i boginią Laila.
Nie ma Królowej Niebios, ponieważ Niebiosami zajmuje się Bóg Ojciec Eli a Aszera jest
Boginią Matką i tu jest Jej królestwo na ziemi i wśród gwiazd (drzewo życia).
Wielkopolska uległa buntowi ludowemu skierowanemu przeciwko możnowładcom oraz
kościołowi i nastąpił masowy powrót do pogaństwa. Na Mazowszu powstało oddzielne
państwo Miecława/Masława.
Dawne słowo „dziewka” miało też znaczenie kobiety młodej poświęconej bogini Leili,
oznaczające pierwotnie raczej zakonne kapłaństwo w kulcie Bogini.
Imię Bożena pochodzi o „Bogu Żona” – kobiety Bogu ślubem czasowym lub wieczystym
poświęcone.
Laila/Łada jak niesie wieść słowiańska, urodziła jako bliźnięta duchowe, parę Lela i Polela.
„Lel” oznacza tyle co „zdrowy i silny młodzieniec”, Polel oznacza narodzony po Lelu,
w kolejności urodzin.
Długosz w swych kronikach wspomina Ładę/Lailę jako Boginię Mazowsza, a sowa jako
ptak mądrości i wróżby, na każdym kroku towarzyszący świętej bogini Laili – Matce Bożej.
Na Litwie i Łotwie Laila odpowiednio znana była jako Laime/Lajma lub Lajme – bogini
„szczęścia” /doli, patronka porodów, urody, urodzaju owsa i patronka krów. Owsianka była
rytualnym pokarmem ofiarowanym bogini Laime, natomiast zdrowe pierwociny z ziarnem
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owsa wrzucano do ognia ofiarnego w ramach święta plonów, czyli zaraz po żniwach,
zaadaptowane później jako doroczne Dożynki.
Ślęża – Góra stanowiła ośrodek pogańskiego kultu solarnego miejscowych plemion – jego
początki sięgają epoki brązu (700 r. p.n.e.), a upadek przypada na początki chrystianizacji
tych obszarów w X i XI w. Rozkwit sanktuarium związany jest z osadnictwem celtyckich
Bojów.
Ślęża była w dawnych wiekach kultu religijnego miejscowych plemion uznana za „siedzibę
bogów” – Śląski Olimp. Ośrodek kultu na Ślęży poświęcony był przede wszystkim bóstwu
słonecznemu – kult solarny. Pozostałością tamtych czasów jest wiele rzeźb kultowych
i równie tajemniczych kamiennych wałów usypanych wokół szczytów Ślęży, Raduni
i Wieżycy. Góra Ślęża jeszcze w XI w. słynęła z pogańskich praktyk religijnych.
Jednym z nich było starosłowiańskie święto Kupały, święto radości i pojednania, którego
centralnym punktem jest palenie ogniska zwanego Sobótką, obchodzone w okresie
najdłuższego dnia.
Ślężanie to plemię przybyłe w okresie wędrówki ludów (375-700 r. p.n.e.) zamieszkujące
terytorium wokół góry Ślęży i nad rzeką Ślęża. W te sposób w XII wieku ustaliła się jedna
wwodząca się od plemienia Ślężan nazwa dla całego regionu Śląsk.
Na temat innego rodzimego kultu Słońca w okolicach Krakowa i nad rzeką Wisłą, naszej
słowiańskiej królowej Wandy – córki Słońca poświęcę cały inny rozdział.
Pogaństwo i chrześcijaństwo idą w parze w obecnych czasach, a czy pójdzie za tym
pojednanie ludzi, od nas to też zależy, jako przebóstwianych istot ludzkich.
Kult Matki Boskiej jest mocno krytykowany, głównie w kręgach protestanckich jako kult
zbyt mocno spokrewniony z kultem Bogini Matki z Dzieckiem, występującym już
w Babilonie, przedstawiany poprzez postać dziecka w objęciach matki.
Był on też wyznawany w starożytnym Egipcie – Izyda i Horus.
Jego średniowieczną genezę i rosnącą popularność na ziemiach słowiańskich powszechnie
upatruje się natomiast w zastałych na owych terenach, pierwotnym kultem Mokoszy.
Badając stare mistyczne przekazy, ikonografię i rytuały, zdumiewa, ile w religijnej tradycji
współczesnych narodów świata pochodzi z zamierzchłej przeszłości i jak zmieniał się
kontekst starych motywów, symboli i sakralnych znaków.
Niemal wszystkie symbole związane np. z królewską władzą sięgają czasów, gdy
w panteonie czczonych bóstw pierwsze miejsce zajmowała Wielka Bogini, zwana Królową
Niebios. Ich wymowa została zmieniona, znaczenie przekręcone, symbole „skradzione”
i wpisane w obręb wierzeń odmiennych niż pierwotnie i dostosowane do nowych czasów.
Dla świata ludzkiego kult Królowej Niebios przeobrażał się, nieraz niezauważenie,
z jednego bóstw w drugie, lecz dla odstępczego stworzenia, które się za tym kryje, nie
zmieniło się nic.
Ono nadal przyjmuje od ludzi chwałę należną tylko i wyłącznie Bogu, umacniając ich
dogmatyczną wiarę w istnienie „matki - opiekunki”, którą należy czcić.
Gorliwy wierzący mógłby się pomyłkowo modlić do bóstwa innej religii, nawet o tym nie
wiedząc – występuje z powodzeniem w religii buddyjskiej i hinduistycznej.
Ten sam wątek stąpania po wężu, symbolizujący podporządkowanie sobie zła,
wykorzystywano w innych religiach, stanowił nieodłączny element konkretnego bóstwa,
które było tytułowane Królowa Niebios – Matka Boga, kultu, który po dziś dzień jest jednym
z najpotężniejszych narzędzi księcia tego świata szatana, diabła. Potrafi on tak zaślepić
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umysły ludziom, że nie dostrzegają prawdy o naszym boskim pochodzeniu i o naszej
możliwości przebóstwienia i mocy zaprzestania oddawania mu czci. A co robi obecny
biskup Rzymu (papież) – poświęca kościół i nas demonowi z Fatimy.
Co robią zakonnicy paulińscy na Jasnej Górze ponawiają śluby z Izydą. (?)
A co zrobił niby to święty, niby to Słowianin - „Wielki” papież JP2 – Totus Tuus dla
Bestii666, na której rogach znajdują się korony symbolizujące władzę świecką.
Tak źle z Kościołem Chrystusowym nigdy nie było za mojego 67–letniego życia.

13. Apokalipsa - Rudolf Steiner
Te wysokie duchowe prawdy, które były dane dla tych, którzy mogli je rozumieć, są one
zawarte w proroczej Księdze Objawienia Jana - tak daleko, jak może się zdarzyć na piśmie
- w tzw. kanonicznej Apokalipsy.
Ale już we wczesnych czasach chrześcijańskich ezoterycy mało nadawali się do głębokiego
zrozumienia duchowego, która było zawarte w ezoterycznym chrześcijaństwie. I w ten
sposób pojawiła się w chrześcijaństwie raz pierwszy aluzyjny wgląd w ezoteryczny sens
rzeczy, że rozwój świata odbywa się najpierw w duchowo - spirytualnym, i które mogą być
uznane i widziane przez tych, którzy widzą w świecie duchowym, że takie wydarzenia
czysto duchowe odzwierciedlają się w zewnętrznym, materialnym kulturalnym życiu.
"Ja jestem" to nazwa boskiej istoty, ludzkiej zasady Chrystusa, którą człowiek czuje w sobie
jako kroplę, iskrę, gdy mówi: "Ja jestem".
Człowiek jest stworzenia koroną, ponieważ może powiedzieć o sobie "jestem", może
powiedzieć nazwę, która nie ma zastosowania do kogokolwiek innego niż ten, kto ją mówi.
Dlatego nazwa "Ja jestem" jest dana bóstwu, które wypełnia świat.
Co to znaczy: Zanim Abraham był "Ja byłem/jestem"?
Oznacza to: idźcie z pokolenia na pokolenie, a znajdziecie coś w was, w waszych
indywidualności, coś co jest jeszcze bardziej wieczne niż to co przepływa przez wszystkich
krwią pokrewnych pokoleń.
Przed praojcami istniał "Ja jestem", istota, która przenika w każdej istocie ludzkiej, z których
każda dusza ludzka może od razu czuć coś w sobie. Nie ja ojciec Abraham, nie ziemski
ojciec, ale duchowy Ojciec, który nie jest przywiązany do niczego przemijającego, jesteśmy
jednym.
Ja i Ojciec stanowimy jedno - mówi Jezus.
Apokalipsa Rudolf Steiner
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14. Święto Ofiarowania Pańskiego
Kpł. 27,29
Żaden człowiek, który jest poświęcony dla Pana jako „cherem”, nie może być wykupiony.
Musi on zostać zabity.
Cherem w prawodawstwie Izraela nie jest wyrokiem śmierci, ale formą najwyższego
poświęcenia własności bądź ludzi, Bogu. W ten sposób ofiarowany dobytek przechodził na
własność kapłanów jako zarządców najświętszych włości w Izraelu. Osoba bądź rzecz
ofiarowana w ten sposób Bogu była uznawana za świętą i w związku z tym musiała zostać
wycofana z codziennego użycia.
W przypadku, gdy kapłani nie mogli zarządzać lub nie stać ich było na utrzymanie osoby
bądź mienia otrzymanego jako cherem, musieli zabić taką osobę lub własność zniszczyć,
gdyż przeniesienie jej do zwykłego używania było by sprofanowaniem świętości Boga.
W historii Izraela widzimy wielokrotnie, że zachowanie prawa cheremu było trudne
– pokusie nie oparło się wielu wojowników. Praktyka cheremu miała za zadanie pouczyć
Izraelitów, by nie ulegać pokusie zagarniania bogactw przez wojnę. Dlatego, w przypadku
ich toczenia, pewna część łupów musiała zostać ofiarowana Bogu jako Jego święta
własność.
Łuk 2, 22-40
Gdy upłynęły dni oczyszczenia Maryi według Prawa Mojżeszowego, przynieśli Jezusa do
Jerozolimy, aby Go przedstawić Panu. Tak bowiem jest napisane w Prawie Pańskim.
Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu. Mieli również złożyć
w ofierze parę synogarlic albo dwa młode gołębie, zgodnie z przepisem Prawa Pańskiego.
Dalej czytamy: Symeon zaś błogosławił Ich i rzekł do Maryi, Matki Jego: Oto Ten
przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu, i na znak, któremu sprzeciwiać
się będą.
A Twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu.
Prawo Mojżeszowe wymagało od Izraelitów posłuszeństwa od pierwszych dni życia.
Obrzezanie odbywało się ósmego dnia i było dane jako znak przymierza potwierdzający
związek Boga z ludem wybranym.
Miesiąc po urodzeniu trzeba było wykupić każdego pierworodnego.
Ofiarowanie Jezusa w świątyni ukazuje Jego związek z całym stworzeniem, z ludźmi oraz
objawia Jego szczególną relację do Boga.
Informacja o zwierzętach złożonych w ofierze przez Józefa i Maryję, wskazuje na to, że nie
byli oni zamożnymi ludźmi.
Zgodnie z prawem po miesiącu rodzice byli zobowiązani wkupić swego pierworodnego
syna, składając ofiarę.
Prawo to dotyczyło wszystkich nie kapłanów, gdyż oni byli poświęceni Panu niejako przez
sam fakt narodzenia się w rodzie kapłańskim. Z wykupu można było zrezygnować,
poświęcając tam samym syna na wyłączną służbę Bogu.
Ewangelie nic nam nie mówią o złożeniu takiej ofiary wykupu, z czego wynika, że rodzice
Jezusa zrezygnowali z wykupu. Inaczej według prawa zapisanego powinni złożyć ofiarę
wykupu, która wynosiła 5 syklów srebra po 20 ger, czyli ok. 60 gram srebra.
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Samo określenie „Ofiarowanie” oznacza, że Jezus sam był ofiarą złożoną Bogu Ojcu.
Każdy cherem jest rzeczą najświętszą dla Pana i poznając tą wiedzę lepiej rozumiemy,
dlaczego Jezus musiał przejść ukrzyżowanie. I przez niego zostaliśmy uwolnieni z tego
Prawa Pańskiego. Dlatego, ja odmówiłam duchowi co przemawiał do mnie w roku 1997
i w jaki sposób żądał oddania Panu Bogu mojego syna pierworodnego.
Spytał mnie: Czy kochasz Boga?
Ja: Tak
On: Jak bardzo?
Ja: Bardzo.
On: Czy możesz wszystko poświęcić dla Niego?
Ja: Tak wszystko.
On: To daj mu swojego syna.
Ja: Nie oddam, bo też go kocham.
I tak dalej odnośnie innych członków rodziny.
Pan Bóg ma trzy rodzaje sług:
tych, którzy służą Mu ze strachu;
tych, którzy są Jego najemnikami:
oraz tych, którzy służą Mu z miłości i wdzięczności.
Służymy Bogu z miłości, ponieważ On pierwszy nas umiłował (Rz 5,8).
Służymy Mu z wdzięczności, ponieważ nas stworzył, zbawił, obdarzył Pismem Świętym
i wprowadził do Kościoła, w którym możemy usługiwać Mu.
„Przez Niego więc nieustannie składajmy Bogu ofiarę pochwalną, to jest owoc warg, które
wyznają Jego imię. A nie zapominajcie dobroczynności i pomocy wzajemnej; takie bowiem
ofiary podobają się Bogu” (Hbr. 13: 15-16).
W odpowiedzi na ofiarę Chrystusa Jezusa, kapłana według wzoru Melchizedeka
i objawiającego nam imię naszego Boga Ojca Eli, składajmy także Bogu Ojcu ofiarę
pochwalną śpiewając:
Eli, Eli chwalim Cię każdej niedzieli, przez Syna Twojego a Pana naszego.
Niech TAK będzie.
Zauważmy, jak Pan Bóg skarcił Izraelitów, kiedy przestali przynosić na ofiarę to co
najlepsze:
„Niechby znalazł się między wami ktoś, kto zamknąłby bramy świątyni, abyście nie zapalali
ognia na moim ołtarzu daremnie! Nie mam w was upodobania – mówi Pan Zastępów – i nie
jest mi miła ofiara z waszej ręki.”
Czy gotowi jesteśmy poświęcić Bogu i ludziom wszystko, co mamy najlepszego, a uczynić
to chętnie? Na tym polega prawdziwe nabożeństwo. Ofiara z siebie, ze swoich talentów,
czasu, środków jest najwspanialszą ofiarą jaką człowiek może złożyć Bogu.
Pismo Święte mówi: „Dzień sądu bowiem to pokaże, gdyż w ogniu się objawi, a jakie jest
dzieło każdego, wypróbuje ogień (1Kor. 3:13).
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Ja taki Dzień sądny przeżyłam. Pokazane było mi moje życie – tak jakby taśma była
odgrywana od końca do początku. Taśma była zatrzymywana na chwilę w miejscach, gdzie
popełniłam coś co się Jezusowi nie podobało. A później została na dłużej zatrzymana
w sytuacji, gdzie znajdowałam się jakby w jajku, byłam jakby ptaszek wykluwający się ze
skorupki. Panowała tam niesamowita temperatura, brakowało mi już powietrza, chciało mi
się pić. Na koniec udawało mi się przedostać ręką przez błonkę i zaczerpnąć trochę
powietrza. Dalej sen/mara została przerwana przez moich ziemskich rodziców, którzy byli
zatroskanie o mnie.

15. Królowa Niebios – demoniczne zwierzchności

bałwochwalstwo

Biblia wymienia z imienia między innymi taką zwierzchność jak Królowa Niebios, która
miała ogromny wpływ nad dużymi terytoriami przez długie okresy czasu.
Księga Jeremiasza Jr 44;17-29
Raczej wprowadzimy w czyn wszystko, co postanowiliśmy sobie: składać ofiary kadzielne
królowej nieba, składać na jej cześć ofiary płynne, podobnie jak to czyniliśmy my, nasi
przodkowie, nasi królowie oraz nasi przywódcy w miastach judzkich i na ulicach
Jerozolimy. Wtedy mieliśmy pod dostatkiem chleba, powodziło się nam dobrze i nie
spotkało nas nic złego.
Od czasu, gdy zaprzestaliśmy składać królowej nieba ofiary kadzielne i płynne, cierpimy
niedostatek wszystkiego i giniemy od miecza lub głodu.
A kobiety powiedziały: Ilekroć składamy Królowej Nieba ofiary kadzielne i płynne, czyż
nie za wiedzą naszych mężów przygotowujemy dla niej ciastka z jej wizerunkiem albo
wylewamy płynne ofiary? (Jr 7; 18 – synowie zbierają drewno, ojcowie rozpalają ogień,
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a kobiety ugniatają ciasto, by robić pieczywo ofiarne dla królowej nieba, a nadto wylewają
ofiary z płynów dla obcych bogów, by Mnie obrażać.)
Jeremiasz zaś rzekł do całego ludu, do mężczyzn, do kobiet o do wszystkich ludzi, którzy
dali mu tę odpowiedź: czy Pan nie pamięta już i nie zachowuje w swym sercu ofiar, jakie
składaliście w miastach judzkich i na ulicach Jerozolimy wy, wasi przodkowie, królowie,
przywódcy i prosty lud?
Pan/Jahwe nie mógł już znieść niegodziwości waszych postępków ani ohydnych czynów,
jakie popełnialiście. Dlatego kraj wasz został obrócony w ruinę, w pustkowie, stał się
przedmiotem klątwy bez mieszkańców – jak to trwa do dziś.
Za to, że składaliście ofiary kadzielne i grzeszyliście przeciw Panu, że nie słuchaliście głosu
Pana i nie postępowaliście zgodnie z Jego Prawem, Jego przykazaniami i Jego
rozporządzeniami, przyszło na was takie nieszczęście, jakie trwa dzisiaj.
Następnie powiedział Jeremiasz do całego ludu i do wszystkich kobiet: Słuchajcie słowa
Pańskiego, cały ludu judzki, przebywający w Egipcie!
To mówi Pan Zastępów, Bóg Izraela: Wy, kobiety, mówcie to własnymi ustami i wykonujcie
własnymi rękami, mówiąc: Wypełnimy niezawodnie nasze śluby, jakie uczyniłyśmy, by
ofiarować kadzidło Królowej Niebios/Nieba i wylewać na jej cześć płyny. Dobrze!
Wypełniajcie więc swe śluby, wylewajcie płynne ofiary!
Dlatego posłuchajcie słowa Pańskiego, cały Judo, mieszkający w ziemi egipskiej.
Przysiągłem na swe wielkie Imię – mówi Pan – że w całym Egipcie nigdy nie będzie już
wzywane moje Imię przez kogokolwiek z Judy, który by mówił: „Na życie Pana”.
Oto czuwam nad wami na wasze nieszczęście, a nie na pomyślność. Wszyscy ludzie z Judy
znajdujący się w ziemi egipskiej wyginą doszczętnie od miecza i głodu. Ci, co się uratują od
miecza, powrócą do ziemi judzkiej w bardzo małej liczbie, aby poznała cała reszta Judy,
która przybyła do ziemi egipskiej celem osiedlenia się, czyje słowo się wypełni: moje czy
ich. To będzie dla was znakiem – wyrocznia Pana – że ukarzę was w tym miejscu, abyście
poznali, że moje słowa wypełnią się całkowicie na wasze nieszczęście.
Trudno rozumieć Biblię nie wiedząc nic o tych duchowych zwierzchnościach.
Bóg ukazany jest w Starym Testamencie jako zazdrosny o ludzi, którzy czcili te bożki,
nazywając to duchowym „nierządem” ale nie kwestionując ich istnienia. Biblia traktuje je
jako żywe istoty, a nie jedynie archetypy czy symbole zła.
1 Król. 15;12
Gdy kazał wysiedlić z kraju uprawiających nierząd sakralny i usunął wszelkie bożki, które
zrobili jego przodkowie.
Ezechiel 20;30 Powiedz przeto pokoleniom izraelskim: Tak mówi Pan Bóg: Kalacie się na
sposób waszych przodków nierząd uprawiacie z ich bożkami.
Starożytni ludzie odznaczający się praktycznym sposobem myślenia i działania, składali
ofiary bożkom, bo wiedzieli, że przez to wpływają na sferę niewidzialną, a przez nią na
swoją rzeczywistość. O skuteczności tych ofiar świadczy rezultat pewnej wojny Izraela
z Moabem (2Król 3;27). Wtedy wziął swego syna pierworodnego, który miał objąć po nim
panować, i złożył go jako ofiarę całopalną na murze. Wskutek tego powstało wielkie
wzburzenie przeciwko Izraelitom, tak iż musieli od niego odstąpić i powrócić do swojej
ziemi.
Ofiary składane bożkom były ofiarami składanymi demonom.

291
CZĘŚĆ SZÓSTA

W zamian za oddawanie im czci udzielały swego patronatu. W ten sposób powstawały pakty
z bóstwami za którymi kryły się demoniczne zwierzchności.
Ofiara Chrystusa Jezusa wyzwoliła tyle mocy, że każdy, kto ją przyjmie, otrzyma zbawienie
i moc, by przeciwstawić się diabłu i grzechowi.
Duchowe praktyki ludzi, pozwalają Bogu lub Szatanowi wywierać wpływ na ich życie i na
losy obszaru, który zamieszkują. Rytuały i ofiary składane istotą duchowym, demonom,
umacniają autorytet „królestwa ciemności”. Okultyzm i większość religii obfitują w ofiary,
przysięgi i rytuały, których zadaniem jest wiązać człowieka z duchowymi mocami.
W pierwszych wiekach większość pogan pozyskana została dla chrześcijaństwa za sprawą
uzdrowień, wpędzania demonów oraz wielu cudów dokonywanych potęgą większą, niż moc
znanych bożków.
W Dziejach Apostolskich często czytamy o konfrontacjach z siłami ciemności.
W Samarii, gdzie działał Filip, Piotr i Jan, „duchy nieczyste wychodziły z wielkim krzykiem
z wielu, którzy je mieli, wielu też sparaliżowanych i ułomnych zostało uzdrowionych
Dzieje 8;7.
Nie jest przypadkiem, że właśnie w Liście do Efezjan, apostoł Paweł podkreśla, że „Bój
toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami,
z władcami tego świata i ciemności” Ef 6;12. Paweł musiał w Efezie mocno związać złe
moce duchowe, bo potem przez całe dwa lata zbierał tam obfite żniwo. Batalia o okolice
Efezu nie została zakończona, gdy powstał tam zbór.
Demony, które kryły się za starożytnymi bóstwami nie zniknęły z powierzchni ziemi wraz
z czczącymi je narodami. W kilka wieków po śmierci apostołów, w średniowieczu, kiedy
chrześcijaństwo ulegało spoganizowaniu, kult Królowej Niebios odżył pod nowym
imieniem.
Na terenie dawnej świątyni Diany Efeskiej wzniesiono kościół Najświętszej Marii
Panny.
Kiedy chrześcijaństwo stało się religią państwową, poganie zaczęli masowo wchodzić do
Kościoła wnosząc ze sobą wiele niebiblijnych wierzeń.
Wśród nich kult Królowej Niebios, który ci nie w pełni nawróceni ludzie, przenieśli na
Maryję, matkę Pana Jezusa.
Już w czasach proroka Jeremiasza, a więc w VI wieku przed Chrystusem, Bóg przestrzegał
swoich wyznawców przed oddawaniem czci istocie, która przyjmuje postać Królowej
Niebios.
Królowa Niebios nie jest Maria, matka Chrystusa Jezusa. Maria była bogobojną niewiastą,
która poddała się woli Jahwe po tym jak anioł zapowiedział Jej kim będzie dziecko, które
urodzi i wypełniła wszelkie polecenia Jahwe. Czy prawdziwa Maria pozwoliłaby się
nazywać imieniem demonicznej istoty, której kult biblijny Bóg Jahwe potępił ustami swego
proroka?
Kłaniając się jakiemukolwiek stworzeniu oddajemy hołd Szatanowi, zamiast Stwórcy. Ten
niegodziwiec, już w niebie pragnął czci należnej Bogu. Zbuntował, jak pisze Biblia, trzecią
część aniołów, które to stały się odstępczymi demonami i przeciwnikami Boga i przeszły na
stronę ciemności.
Obj 12; 3,4 I ukazał się drugi znak na niebie: Oto ogromny rudy smok, mający siedem głów
i dziesięć rogów, a na jego głowach siedem diademów; a ogon jego zmiótł trzecią część
gwiazd niebieskich i strącił je na ziemię. I stanął smok przed niewiastą, która miała porodzić,
aby, skoro tylko porodzi, pożreć jej dziecię.
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Obj 12;9 I rzucony został ogromny smok, wąż starodawny, zwany diabłem i szatanem, który
zwodzi cały świat; zrzucony został na ziemię, zrzuceni też zostali z nim jego aniołowie.
Nie inaczej jest na ziemi, dlatego zwierzchności przybierają kształt postaci otaczanych czcią
przez ludzi. Szatan od początku swego buntu pragnął zająć miejsce Boga. Jeszcze w niebie
powiedział: Wstąpię a szczyty obłoków, zrównam się z Najwyższym (Iz 14;14).
A Najwyższy jest Bóg Ojciec Eli.
Dogmat o niepokalany poczęciu Maryi w 1854 roku zrównał Królową Niebios z Jezusem
pod względem narodzin.
Dogmat o wniebowzięciu Maryi w 1950 roku głosi, że Królowa Niebios wstąpiła do nieba,
tak jak do nieba wstąpił Jezus po swoim zmartwychwstaniu. Dlatego posłuchajcie
protestantów i odrzućcie dogmat, trzymajcie się tylko Biblii.
Dzie 1; 9-10 I gdy to powiedział, oni patrzyli, został uniesiony w górę i obłok wziął go
sprzed ich oczu. I gdy tak patrzyli uważnie, jak On się oddalał ku niebu, oto dwaj mężowie
w białych szatach stanęli przy nich.
Przypisywanie Maryi tytułu Orędowniczki (łac. Mediatrix) zrównało Królową Niebios
z Jezusem, choć Słowo Boże mówi, że Bóg dał ludziom tylko jednego pośrednika
– Chrystusa Jezusa.
1 Tym 2;5-6 Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi,
człowiek, Chrystus Jezus, który wydał siebie samego na okup za wszystkich jako
świadectwo we właściwym czasie.
Dzie 4;12 I niema w nikim innym zbawienia; albowiem nie ma żadnego innego imienia pod
niebem, danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni.
Biblia mówi, iż Szatan potrafi przybrać każdą postać, także matki Zbawiciela.
Apostoł Paweł przestrzegał przed tym, mówiąc: „I nic dziwnego; wszak i szatan przybiera
postać anioła światłości. Nic więc nadzwyczajnego, jeśli i słudzy jego przybierają postać
sług sprawiedliwości” 2 Kor 11; 14-15.
Zjawa ukazująca się ludziom jako Maria, Matka Boska – Królowa Niebios, działa według
utartego schematu już od kilkuset lat. Ukazuje się najczęściej dzieciom lub ubogi ludziom,
dla potwierdzenia ich niewinności i czystości, każe wybudować sobie świątynię w miejscu
objawienia i modlić się na różańcu a nawet czasami zrobić/wybić medalion/medalik z jej
podobizną.
Takie właśnie żądania Królowa Niebios przekazywała podczas objawień w:
Guadalupe 1531, Laus 1664-1718, La Salette 1846, Gietrzwałd 1877, Fatimie 1917,
Montichiari 1947, Lourdes 1958, Kibeho 1982 i wiele innych nie uznanych przez Kościół
Rzymsko Katolicki i odtąd coraz częściej był przez nią piętnowany i krytykowany.
Demoniczne zwierzchności mogą wpływać na jakość życia ludzi na poddanym sobie
terenie. Poddając siebie i naród demonicznym zwierzchnościom, aby uchronić się przed
nieszczęściami, jak to czynili poganie, ludzie tylko na pozór poprawiają swój los.
Faktycznie, zdając się a ich łaskę i niełaskę, tracą protekcję i błogosławieństwo Boże, co
tylko pogłębia niewolę. W tym celuje w Polsce ks. Piotr Maria Natanek w demonicznej
Grzechyni, ośmielam się nawet nazwać go tą trzecią bestią, na usługach tej pierwszej Bestii
666 i drugiej bestii, jaką był papież JP2, zraniony a przeżył i to nawet może z mojej
przyczyny, bo orędowałam za jego życie. I tej trzeciej bestii też chciałam pomagać, ale przez
uświadomienie jej błędów. I co ona zrobiła ze mną – zostałam pomówiona, okradziona
i wywieziona do Szpitala Psychiatrycznego.
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Zwolennicy i czciciele Królowej Niebios/Niepokalanej/MAryja z pewnością podniosą
okrzyk sprzeciwu, że oto ich świętość, ich bóstwo jest przedmiotem ataku naśladowców
Chrystusa, lecz są to tylko powtórki z historii.
Zastanówcie się nad kultem tej demonicznej istoty, która nie ma nic wspólnego z matką
Jezusa Chrystusa. Oddawanie czci Królowej Niebios/Matki Boga jest kultem stworzenia
a nie Stwórcy.
To, że Jezus został przebóstwiony, nie jest z ciała, ale z duchowego Bożego działania. Bóg
nie ma ani Ojca ani Matki, Bóg nie jest zrodzony ani stworzony i nikt nie może królować
nad Niebem.
Tu jest ta różnica w pojęciu Boga Stworzyciela a człowieka przebóstwionego, w którym
działa Moc Boża, czyli w cielesnym sanktuarium Boga.
Tak jak Chrystus Jezus powrócił do domu Boga Ojca i jest Bogiem Słońca, tak i za Jego
przyczyną swój dom w niebie znalazła Jego Oblubienica Maria Magdalena, Nowe Jeruzalem
i ma pod swoimi stopami Księżyc. I Jej też udało się przezwyciężyć starodawnego Węża
Kundalini.
Co do walki duchowej Mamy Jezusa nic nie wiemy, najprawdopodobniej czeka jak inni na
wniebowstąpienie razem z innymi w czasach ostatecznych.
Można wydostać się spod mocy Bestii 666 i innych demonów, spod jej/jego „opiekuńczego”
jarzma tylko w jeden sposób; należy unicestwić wszelkie symbole kultu, zgodnie
z zaleceniami biblijnymi, najlepiej spalić je w ogniu. Nie można ich odstępować ani darować
innym.
5 Moj 7; 25-26 Posągi ich bogów spalisz, nie będziesz pożądał srebra ani złota, jakie jest na
nich, i nie weźmiesz go dla siebie, aby cię to nie uwikłało, gdyż Pan, Bóg twój, się tym
brzydzi. Nic obrzydłego nie wprowadzisz do twego domu, gdyż byłbyś przedmiotem klątwy
jak ono. Będziesz uważał to za rzecz wstrętną, obrzydzisz to sobie, jest to bowiem obłożone
klątwą.

16. SoRaTV demon Słońca, Bestia666, przeciwnik Baranka
Dobry duch w słońcu CHRYSTUS ma przeciwnika, demona w słońcu, moc, która
sprzeciwia się Unii Ziemi i Słońca.
Bestia 666 SoRaTV przeciwnik Baranka
So = 60; Ra = 200; T = 400; V = 6 razem 666
So/Samech/ to jest po duńsku hunsvin, po polsku MAryja to ma świnia (ciało fizyczne)
Ra/Re/Resh/rech/ to jest Słońce – dobry duch Słońce jest również nazywany „Baranek”
(ciało eteryczne)
TV tele - wizja ma razem 400+6=406 (tele/tale to po duńsku tj. mowa /przemowa/
przemówienie, mówić/powiedzieć; wizja/vise pokazywać/pokazać/wskazywać/wskazać)
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T/Tau/taw (dolne „ja” – mniejsze ego) nierozwinięte ciało z duchem mamony
V/Vau/waw – obraz (ciało astralne)
Demon albo Bestia 666, czyli SoRaTV jest przeciwnikiem Słońca,
moc, która przeciwstawia się Unii - Ziemi i Słońca, jest aktywna w złej mocy człowieka.
Dlatego czczenie „Niepokalanej/MAryja” – człowieka jest sprowadzeniem nas na sam dół
materializmu. Pojawia się zwierzę człowiek.
Objawienia Bestii w powiązaniu z cudami słońca są tylko desperackimi siłami, które będą
całkowicie wyrzucone z ewolucji, gdy etapy 666 przeminą; one zostaną ostatecznie
wrzucone do otchłani. W czasie, gdy Ziemia jest zjednoczona ze Słońcem to nie tylko bestia
mająca siedem głów i dziesięć rogów, ale także wszystko to, co jest związane z siłami, które
są w opozycji do Słońca.
Gdy władza duchowa jest umieszczona w służbie dolnej (Jan Paweł 2 – „Totus Tuus” dla
Bestii 666 – kryjącej tajemnicę czarnej magii/kusiciela do czarnej magii), stał się również
bestią z dwoma rogami). Dlatego Babilon zejdzie do otchłani.
To 666 zawsze było pisane w bardzo tajemniczy sposób, że świeccy nie mogą go zrozumieć.
A w Apokalipsie została zasłonięta najgłębsza tajemnica ewolucji kosmicznej, dlatego
zostało to zawoalowane w symbolach.
Pisarz Apokalipsy naprawdę może powiedzieć: Tu jest prawda. Mądrość jest w niej zawarta.
To jest objawienie Chrystusa Jezusa, które dał Mu Bóg i On posłał Go przez swego anioła
do swego sługi Jana.
Słońce daje nam życie duchowe, tj. w przyszłości życie w wyższej formie.
W Apokalipsie Jana jest mowa o LOSACH KOŚCIOŁA
12.1 Potem wielki znak się ukazał na niebie: Niewiasta obleczona w Słońce i Księżyc pod
jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu. – to jest MARia MAGdaLena
MAR – po słowiańsku to jest śmierć, a mary to takie nierealne rzeczywistości
MAG – to jest znane w wielu językach, ktoś co robi magię, może to być biała pożyteczna
dla wszystkich lub czarna szkodliwa.
Leno – wejście w posiadanie lenne jakiegoś państwa, jakiegoś kawałka ziemi.
12.2 A jest brzemienna. I woła cierpiąc bóle i męki rodzenia.
W komentarzu czytamy, że m. i. to może być Jerozolima (Iz 66,7)
Prawdziwy kult Boga
66.1 Tak mówi Pan:
„Niebiosa są moim tronem, a ziemia podnóżkiem nóg moich.
Jakiż to dom możecie Mi wystawić i jakież miejsce dać Mi na mieszkanie?
2. Przecież moja ręka to wszystko uczyniła i do Mnie należy to wszystko – wyrocznia Pana.
7. Zanim odczuła skurcze porodu, powiła dziecię, zanim nadeszły jej bóle, urodziła chłopca.
8. Kto widział takie jak te rzeczy?
Czyż kraj się rodzi jednego dnia?
Czyż naród rodzi się od raz?
Bo Syjon ledwie zaczął rodzić, a już wydał na świat swe dzieci.
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10. radujcie się wraz z Jerozolimą, weselcie się w niej wszyscy, co ją miłujecie!
Cieszcie się z nią bardzo wy wszyscy, którzyście się nad nią smucili, ażebyście ssać mogli
aż do nasycenia z piersi jej pociech; ażebyście ciągnęli mleko z rozkoszą z pełnej piersi jej
chwały.
13. Jak kogo pociesza własna matka, tak Ja was pocieszać będę; w Jerozolimie doznacie
pociechy.
Apokalipsa św. Jana
Smok przekazuje władzę Bestii
13.1 I ujrzałem Bestię wchodzącą z morza, mającą dziesięć rogów i siedem głów, a na rogach
jej dziesięć diademów, a na jej głowach imiona bluźniercze.
13.2. Bestia, którą widziałem, podobna była do pantery, łapy jej – jakby niedźwiedzia,
paszcza jej – jakby paszcza lwa. A Smok dał jej swą moc, swój tron i wielką władzę.
13.3 I ujrzałem jedną z jej głów jakby śmiertelnie zranioną, a rana jej śmiertelna została
uleczona.
A cała ziemia w podziwie powiodła wzrokiem za Bestią;
13.4 i pokłon oddali Smokowi, bo władzę dał Bestii. I Bestii pokłon oddali, mówiąc: „Któż
jest podobny do Bestii i któż potrafi rozpocząć z nią walkę?”
13.5 A dano jej usta mówiące wielkie rzeczy i bluźnierstwa (imiona bluźniercze – w postaci
tytułów boskich – któż to taki jest, to NIEPOKALANA)
Bestia druga, czyli Fałszywy Prorok (Katarzyna Lobouré zwiodła papieża, a JP2 zdrajca
Chrystusa, mówiąc „Cały Twój”- oddając się i cały Kościół), na usługach pierwszej.
13.11 Potem ujrzałem inną Bestie, wchodzącą z ziemi: miała dwa rogi podobne do rogów
Baranka, a mówiła jak Smok.
13.12 I całą władzę pierwszej Bestii przed nią wykonuje, i sprawia, że ziemia i jej
mieszkańcy oddają pokłon pierwszej Bestii, której rana śmiertelna została uleczona.
13.13 I czyni wielkie znaki, tak iż nawet każe ogniowi zstępować z nieba na ziemię na
oczach ludzi.
13.14 I zwodzi mieszkańców ziemi znakami, które jej dano uczynić przed Bestią, mówiąc
mieszkańcom ziemi, by wykonali obraz Bestii, która otrzymała cios mieczem, a ożyła.
13.15 I dano jej, by duchem obdarzyła obraz Bestii, tak iż nawet przemówił obraz Bestii,
i by sprawił, że wszyscy zostaną zabici, którzy nie oddadzą pokłonu obrazowi Bestii.
I tu jest moja mama ziemska ANNA jako pierwsza męczennica Odrodzonego Kościoła
Chrystusowego, bez Bestii tzw. Niepokalanej.
Moja mama ziemska nie przyjęła znaku Bestii/medalika, odmówiła wchodzenia do kaplicy
z Bestii obrazem i nie oddawała jej hołdu i nie modliła się do niej. Dlatego pojono moją
mamę płynami zniewalającymi jej wolę, a końcu pozostawiono ją na śmierć głodową. Tu
daję relację z Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Wieluńskiej 1 w Częstochowie.
Tutaj Bestia zalogowała się przy samej Jasnej Górze.
W dniu 27 listopada 1830, zakonnicy Katarzynie Lobouré ukazała się Niepokalana
Dziewica w wieku 40 lat. Była otoczona czymś w rodzaju owalnej ramki i stała na białej
półkuli, na której znajdował się zielony wąż w żółte plamki.
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Na palcach Maryi były kosztowne pierścienie, wysadzane drogocennymi kamieniami,
nieziemsko pięknymi, po 3 na każdym palcu, w sumie 30 pierścieni. Każdy z tych pierścieni
był inny, jedne były bardziej błyszczące, inne mniej. Z pierścieni tych wychodziły promienie
(iluminacja).
13.18 Tu jest potrzebna mądrość.
Kto ma rozum, niech liczbę Bestii przeliczy: liczba to bowiem człowieka.
A liczba jego: sześćset sześćdziesiąt sześć.
Zagadkowa liczba imienia (tj. sumy wartości cyfrowej liter) SRTV (SoRaTV)
MAryja -Niepokalana stała w przeciwieństwie do Marii MAG-da-Leno i zabierała
chwałę MAGdaLenie, która zwyciężyła 7 złych duchów (oczywiście z pomocą Chrystusa
Jezusa) i oczyściła swoje czakry, tak że boska energia mogła przemieszczać się przez jej
ciało bez przeszkód.
O oczyszczeniu MAryi nigdzie nie było wspomniane w Biblii, a Kościół uznał ją jako
boską/bezgrzeszną od urodzenia, co jest fałszem.
To, że Mama Jezusa została wybrana na cielesne naczynie (błogosławiony stan) dla
urodzenia cielesnego Jezusa nie daje jej prymatu bóstwa. Każdy na Ziemi musi przejść
proces Kundalini, aby oczyścić się. Z pomocą w tym procesie przychodzi Kościół ze swoimi
7 Sakramentami Św. oraz stan serca i sumienia swojego. Tak jak Bóg mówi w Biblii – Ja
widzę stan twojego serca i nerek.
Kościół powinien wziąć przykład ze świętej na dzień dzisiejszej św. Klary (błogosławione
ubóstwo).
Najwyższy czas, aby wziąć do ręki ostatnie wydanie BIBLIA PAUPERUM, która jest
przeznaczona dla „ubogich w duchu”.
Kościół powinien zaprzestać utożsamiać się z Matką Jezusa, która to niby była bez grzechu
poczęta.
A czy Kościół jest bez grzechu?
To teraz dusza św. Marii Magdaleny/przebóstwionego Boga Księżyca jest modelem do
naśladowania.
To ONA obmyła wodą ze swoich oczu (łzami) nogi oblubieńca, tak jak później Jezus obmył
wodą nogi swoim apostołom.
Kościele zacznij pokutę i przestań grzeszyć!

17. Tajemnica Maryi Objawiam się całemu światu
Georg Schmertzing
Źródło: Benedikt Stolz, Teresa Musco, mit Christus gekreuzigt, Jestetten 1983.
Maryja Niepokalana z Nazaretu
Caiazzo-Caserta 1948
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Ojciec Gabriel M. Roschini OSM pisze, że pracując w Kongregacji ds. Kanonizacyjnych,
nie spotkał się z tak bezprzykładnym i niezwykłym życiem, jakie życie Teresy Musco,
dziewczynki pochodzącej z biednej rodziny chłopskiej w południowych Włoszech.
Rzeczywiście, stanowi ona bardzo rzadki przykład człowieka, o którym się mówi, że jeszcze
w łonie matki został przeznaczony do niezwykłego, całkowicie na boga ukierunkowanego
życia.
Już w wieku ośmiu lat ta, która nie umiała jeszcze dobrze pisać, zanotowała w dzienniczku
składającym się z luźnych kartek, później oprawionym, że „piękna Pani wzięła ją za rękę”.
Następnie tak pisała: „Piękna Pani przychodzi codziennie i rozmawia ze mną w nieznanym
mi języku”.
Pewien uczony rozpoznał w owym języku aramejski, którym mówiono w Nazarecie
w czasach Jezusa.
Teresa Musco przebyła wszystkie stopnie mistycznej drogi do Boga, nakłaniana przez
Jezusa i kierowana przez Maryję.
Kiedyś Matka Boża powiedziała: „Moja córko, ofiarowałaś memu ukochanemu Synowi
swoje życie, wolność, serce i miłość; dlatego też myślę o wszystkim, czego z rzeczy
materialnych potrzebujesz. Musisz cierpieć, ofiarowywać się, milczeć; czy zrozumiałaś
mnie? Błogosławię cię”.
Teresa zmarła 18 sierpnia 1976 roku, mając trzydzieści trzy lata, dokładnie tyle co Jezus.
Od 1967 roku miała stygmaty.
Program życiowy Maryja podyktowała jej w roku 1954:
Tylko Bóg jest celem,
Jezus wzorcem,
Maryja przewodniczką,
anioł strażnikiem,
ja zawsze gotowa do ofiar.
20 maja 1951. „Tereso, córko mego sera, jestem tu, aby przekazać ci coś, co musisz
zachować dla siebie, dopóki będę sobie tego życzyć. Przeżyjesz wiele zmian w Kościele.
Księża, biskupi i kardynałowie nie mogą się w tym wszystkim połapać. Próbują trzymać
się polityki, by zaleźć jakieś oparcie, ale jest to całkowicie błędna droga. Rząd upadnie.
Papież będzie przeżywać śmiertelne lęki.
23 lipca 1973. „Wiedz, moja córko, że wielu księży, tak przeze mnie wyróżnianych
i kochanych moich synów, uważa, że ja, Matka, zaciemniam chwałę i cześć mego Syna!
Ja, Matka, miałabym zaciemniać wspaniałość i chwałę mego Syna! Czy jakakolwiek matka
może zaciemniać chwałę i sławę swojego syna? Czy chwała Matki nie promieniuje
poprzez Syna?
Matka i Syn tworzą przecież jedną w sensie moralnym istotę. Kto kocha jedną, kocha
również tę drugą!”.
15 sierpnia 1974. „Nie umarłam, moja córko, lecz tylko zasnęłam (to śpij dalej - mój
dodatek) i teraz znajduję się między wami, aby zobaczyć, kto chce ofiarować siebie na tej
ziemi, by później radować się w królestwie mego ukochanego Syna. Chcę, byś i ty, moja
wierna córko, poszła drogą ofiary. Czy chcesz ją przyjąć?”.
Zasnęła? Czy występuje w duchowych szatach?
W pytaniach tych wciąż zawarta jest tajemnica!
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W tym wzywającym do naśladowania wołaniu możemy rozpoznać siostrę Marty, Marię,
siedzącą u stóp Pana: „Przyrzekam, że moje życie poświęcę temu, by słuchać Ciebie. Cóż
znaczą dla duszy, która spotkała Słowo, wszystkie cuda natur?”
To jest relacja autora książki – każdy może mieć swoje zdanie na pewne wydarzenia czy
wyobrażenie o przeżyciach swoich i innych.

18. Scheda po Marii Magdalenie
Chrystus Jezus i Maria Magdalena – dwa ciała, ale jedno serce!
Tu mi przyszło na myśl zdarzenie, kiedy spadły korony Jezusa i jego ziemskiej Matki
w jednym z kościołów w Polsce.
Widocznie Chrystus Jezus nie chciał koron ludzkimi rękami zrobionymi, bo wiedział, że
jego koroną jest Korona Słońca – czy nie lepszy wybór?
Skąd Matka może wiedzieć co jest lepsze dla dorosłego dziecka.
OK, jak jest małe to musi prowadzić, ale kiedy owoc dojrzeje to musi zwrócić dziecku jego
wolną wolę!
Ofiarowała Go dla YHVH, ale skąd mogła wiedzieć co zaplanował Bóg Najwyższy Eli.
Sam Jezus, powiedział, że nie zna dnia i godziny, tylko Bóg Ojciec.
Maria Magdalena, była w początkowym okresie chrześcijaństwa Jego najważniejszą
postacią, znacznie przewyższającą znaczeniem Piotra i Pawła.
Maria Magdalena jest jedną z najczęściej portretowanych i rzeźbionych klasycystycznych
postaci.
Artyści i romantycy uwielbiali ją, natomiast kościelny establishment nieustannie ją
szkalował.
W Nowym Testamencie jest przedstawiona jako sponsor Jezusa, kobieta, którą kochał,
bliska towarzyszka jego matki i pierwsza osoba, z którą rozmawiał po zmartwychwstaniu.
Mimo to doktryna kościoła głosi, że była ona grzesznicą, co nie przeszkodziło, by ta
grzesznica została ostatecznie w roku 1969 uznana za świętą.
Pozycja Marii Magdaleny ma charakter unikalny w historii chrześcijaństwa. Mimo jej
wyraźnie drugorzędnej roli w ewangelii w innych tekstach jest przedstawiana jako jedna
z czołowych postaci. W rzeczywistości jest najważniejszą postacią chrześcijaństwa,
znacznie przewyższającą znaczeniem Piotra i Pawła.
Warto tu podkreślić, że mimo istnienia wielu wczesnochrześcijańskich malowideł
naściennych w położonych pod ulicami Rzymu katakumbach, najstarsze dotąd odkryte
w obiektach położonych na powierzchni wcale nie przedstawiają Jezusa lub jego matki, ale
Marię Magdalenę. Jedno z nich zatytułowane Myrrophore (Zwiastun Marii) przedstawia
Marię u grobu Chrystusa z alabastronem (naczynie z alabastru, gliny lub szkła przeznaczone
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na wonności, używane w starożytnej Grecji, Egipcie i Rzymie) zawierającym maść. To
pochodzące z początku III wieku (na długo przed ustanowieniem Kościoła
Rzymskokatolickiego) malowidło zostało znalezione w kaplicy nad rzeką Eufrat w Syrii,
skąd w latach trzydziestych XX wieku zostało przeniesione do Galerii Sztuki Uniwersytetu
Yale.
Liturgiczne ewangelie nie mówią nic o rodzicach Marii Magdaleny.
W roku 397 n.e. na Radzie w Kartaginie, Maria Magdalena została określona jako żona
Mesjasza.
Nawet z dokumentów katarskich pochodzących z Prowansji z XIII wieku n.e. jasno wynika,
że w kołach gnostycznych była ona "zawsze rozumiana jako żona Jezusa".
Pewne ustne przekazy, które tego dowodziły, zostały usunięte z Nowego Testamentu przed
jego wydaniem, ale szereg innych pozostawiono nietkniętych w ewangeliach i innych
księgach kanonu wiary. Nie bez znaczenia są tu relacje z ceremonii ich zaślubin. Nie jest to
jednak w Kanie, jak sugerowali niektórzy teolodzy, ale znacznie bardziej wyraźny obrzęd
namaszczenia sięgający korzeniami tradycji syryjskiej rodziny królewskiej Marii
Magdaleny, co potwierdza hebrajski Stary Testament.
Jej pochodzenie jest znacznie wyższe, wywodziła się z tej samej linii Dawida, co Jezus,
z suwerennym rodowodem wiodącym przez panujący w II wieku p.n.e. w Judzie kapłański
ród królewski Hasmoneuszy.
Dominikańskie i benedyktyńskie zapiski są również zgodne z tym, że pochodzenie Marii
Magdaleny ze strony matki wywodzi się z rodzin królewskich Judei, z ze strony ojca
z rodzin królewskich Syrii.

Odtworzona przez naukowców twarz Marii Magdaleny

Czaszka, na której się wzorowano znaleziona została
w bazylice w Saint-Maximin-la-Sainte-Baume we Francji.
Źródło: ABC News, news.nationalgeographic.com
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19. Ofiarowanie Marii mamy Jezusa
Historia św. Anny o Jej trzech małżeństwach pochodzi z apokryfu „Maria - legendy”.
Św. Anna urodziła z każdym małżonkiem: Joachimem, Kleofasem i Salome po jednej córce,
każdą nazwano Maria.
Maryja Panna była dzieckiem Joachima.
Synowie z tych Marii to Jakub Młodszy, Simon, Judasz, Jakob Starszy i Jan/Johannes
Ewangelista byli kuzynami Jezusa.
W dawnych czasach istniał wśród Żydów zwyczaj religijny, polegając na tym, że dzieci
– nawet jeszcze nienarodzone – ofiarowano służbie Bożej.
Dziecko, zanim ukończyło piąty rok życia, zabierano do świątyni w Jerozolimie i oddawano
kapłanowi, który ofiarował je Panu.
Zdarzało się czasem, że dziecko pozostawało dłużej w świątyni, wychowywało się, uczyło
służby dla sanktuarium, pomagało wykonywać szaty liturgiczne i asystowało podczas
nabożeństw.
Święta Anna, matka Maryi, przez wiele lat była bezdzietna. Mimo to nie utraciła wiary
i ciągle prosiła Boga o dziecko. Złożyła obietnicę, że jeśli urodzi dziecko, odda je na służbę
Bogu.
Ewangelie nie mówią dokładnie, kiedy miało miejsce ofiarowanie Maryi, ale na pewno na
początku Jej życia, prawdopodobnie, gdy Maryja miała trzy lata.
Wtedy to rodzice, św. Joachim i św. Anna przedstawili Ją Bogu i oddali Ją wówczas
kapłanowi Zachariaszowi, który kilkanaście lat później stał się ojcem św. Jana Chrzciciela.
Według niektórych autorów Maryja pozostawała w świątyni około 12 lat.
W Protoewangelii Jakuba, napisanej ok. 140 r. po narodzeniu Jezusa, czytamy, że rodzicami
Maryi był św. Joachim i św. Anna i że stali się jej rodzicami w bardzo późnym wieku.
Opis ten powtarza apokryf z VI w. – księga Narodzin Błogosławionej Maryi i Dziecięctwa
Zbawiciela, a także pochodząc z tego samego czasu inny apokryf, Ewangelia Narodzenia
Maryi.
Dla uczczenia tej tajemnicy Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny obchodzono osobne
święto najpierw w Jerozolimie, prawdopodobnie już w VI w., kiedy to poświęcono kościół
pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny, potem od VIII w. na całym Wschodzie.
W 1372 r. wprowadził je w Awinionie Grzegorz XI, a w 1585 r. Sykstus V rozszerzył je na
cały Kościół.
Maryja upatrzona była przez Opatrzność na Matkę Ziemską naszego Zbawiciela.
Do swojej misji Maryja przygotowywała się bardzo pilnie i z całym oddaniem – o czym
świadczą chociażby je własne słowa wypowiedziane do anioła Gabriela: „Oto ja, służebnica
Pańska” (Łk 1, 38).
W tradycji bizantyńskiej obchodzi się uroczyste święto Wprowadzenia Przenajświętszej
Bogurodzicy do Świątyni. Prawosławni opowiadają, że 3-letnia Maryja samodzielnie weszła
po 15 wysokich stopniach świątynnych w ramionach arcykapłana Zachariasza, który
wprowadził Ją do Świętego Świętych, gdzie sam miał prawo wchodzić tylko raz w roku.
Dziś to wyraża się w tym, kiedy rodzice przybywają z dzieckiem do chrztu, ale również
wraża się i w tym, kiedy rodzice przybywają z dzieckiem, aby zostało przyjęte do Szkaplerza
św., i są zdolni do oddania je Maryi pod jej Matczyną troskę.
Odmawiają następującą modlitwę:
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Maryjo, Córko Syjonu, spraw, dopomóż, aby moje serce należało do Pana; Maryjo,
umiejąca ofiarować, uwolnij moje serce, aby bez lęku zechciało należeć tylko do Pana;
Maryjo, Matko pokorna, uczyń serce moje podobne do Twojego.
Postanowienie: postaram się uczynić coś dobrego, coś ofiarować z tego, do czego jestem
przywiązany – osobie, do której czuję niechęć, pragnę w ten sposób naśladować Matkę
Pana, która ofiarowała swojego syna sercem czystym.
A ponieważ Jezus nie został wykupiony, tak więc całkowicie należał do Boga.
Po drugie, czeka Go taki sam los, jak zwierząt, które nie zostały wkupione – zostanie zabity.
Odnotowane przez ewangelistę czynności rytualnych ma na celu wskazanie, że misja Jezusa
wrasta na gruncie posłuszeństwa jego ziemskich rodziców Prawu, które zostało dane przez
Pana Boga. Oznacza to, że Maryja ofiarowała swoje macierzyństwo Bogu i chciała, aby los
Jezusa kształtował się zgodnie z Wolą Ojca, a nie Jej.
W ten sposób Maryja wpisuje się w ofiarę Abrahama z Izaaka, który również ofiarował Bogu
swoje ojcostwo, aby w Izaaku wypełniła się wola Boga, a nie jego.
Tak jak i wtedy u Abrahama Bóg zadziałał – wysłał Anioła, aby zaingerował, aby nie doszło
do tej ofiary, tak i w tym przypadku Jezusa sam Bóg Najwyższy Eli (jebusycki Bóg Ojciec)
go wybawił przybrawszy Go jako swojego syna.
W Ewangelii według św. Jana 8: 42-47 czytamy:
Rzekł do nich Jezus: „Gdyby Bóg był waszym Ojcem, to i Mnie byście miłowali. Ja bowiem
od Boga wyszedłem i przychodzę.
Dlaczego nie rozumiecie mowy mojej? Bo nie możecie słuchać mojej nauki,
Wy macie diabła za ojca i chcecie spełniać pożądania waszego ojca. Od początku był
zabójcą i w prawdzie nie wytrwał, bo prawdy w nim nie ma.
Kto jest z Boga, słów Bożych słucha. Wy tego nie słuchacie, bo z Boga nie jesteście.”
Co z tego wynika to, zarówno Jezus jak i jego matka ziemska Maryja, byli ofiarowani
demonom, bo przecież ofiarowano ich w tej samej świątyni Salomona.
Jezus został uratowany, przygarnięty przez Boga Ojca Eli, a co z Maryją, której ciągle jest
za mało - złota i kosztownych pierścieni i koron. Zachowuje się tak jak nienażarta świnia
(MAryja), której ciągle jest mało i mało. A co z Kościołem Rzymskokatolickim, który
wybrał Ją za fundament swojego kościoła, na którym koncie ciąży tyle niewinnie przelanej
krwi, tyle bezpodstawnych klątw rzucanych choćby na naszych królów polskich, tyle
ekskomunik/wyklęć nawet między sobą chrześcijanami?
I co Kościół Rzymskokatolicki uczy w obecnych czasach:
„Powinniśmy na nowo uświadomić sobie, o to znaczy przyjęcie szkaplerza św.?
- Oznacza to ofiarowanie siebie Maryi, aby ofiarowała każdego z nas Bogu. Było co było,
ale najlepszym rozliczeniem się z przeszłości jest ofiarowanie siebie Bogu przez ręce Maryi,
aby dojrzewać we wierze, aby odkrywać i podejmować to stawanie się matką czy ojcem
w wymiarze duchowym.
- Następnie powinno się ofiarować Maryi własne dzieci przez przyjęcie Szkaplerza. Nie
zawsze się da do tego skłonić, ale powinno się o to zabiegać, czy to w stosunku do własnych
dzieci, czy też do wnuków. I nie chodzi tu o jakieś nowe ofiarowanie, ale chodzi
o ofiarowanie dziecka po linii chrztu św., które przez przyjęcie Szkaplerza jest podjęte ze
świadomością i determinacją”.
Teraz dobitnie rozumiem prośbę Jezusa: „Pojednaj katolików z protestantami”.
Biedny Chrystus Jezus wszelkimi sposobami próbuje ratować dusze od zatracenia.
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Chociaż dusza Maryi została przebita mieczem, lecz rana jej zadana zostaje uleczona
i wówczas cała ziemia zaczyna podziwiać Bestię. Podstęp okazuje się skuteczny,
w szatańską pułapkę wpadają miliardy ludzi. Bestia zaczyna cieszyć się uznaniem
i szacunkiem na całym świecie, niemal cała ziemia oddaje jej pokłon.
Te przerażające wydarzenia mają się wypełnić w „czasach ostatecznych”, po to, by poddać
wiarę chrześcijan wielkiej próbie.
W National Geograghic, Danmark czytam artykuł: ”Jomfru Marias helbredende mirakler.
Maria kulten har millioner af tilbedere”; ”Verdens mest magtfulde kvinde”; ”Jomfru Maria,
den ultimative moderfigur; tilbedes mere end nogen anden kvinde”.
Maryi Dziewicy uzdrowicielskie cuda.
Kult Maryjny ma miliony wiernych.
Na świecie najpotężniejsza kobieta.
Dziewica Maryja, ostateczna postać matki, czczona bardziej niż jakakolwiek inna kobieta.
Podane są jej różne tytuły i miejsca objawień.
Matka Duch.
W Ewangelii Hebrajczyków Jezus mówi o swojej „Matce, Duchu”, ale nie o swojej
ziemskiej matce „niewieście”.
W Ewangelii Tomasza Jezus ukazuje różnicę między swoim ziemskim rodzicami Marią
i Józefem a swym Ojcem Bogiem Prawdy i swą boską Matką, czyli Duchem Świętym.
Autor interpretuje zagadkowe słowa Jezusa z Nowego Testamentu (Kto nie znienawidził
ojca i matki, nie może być moim uczniem), dodając, że „moja matka (dała mi fałsz), ale
moja prawdziwa (Matka) dała mi życie. (Ew. Tomasza 101; NHL 128-129).
Dlatego według Ewangelii Filipa każdy, kto staje się chrześcijaninem, ma „ojca i matkę”,
gdyż Duch (ruah) jest matką i „liczne są jej dzieci”.
Dzieło przypisywane gnostycznemu nauczycielowi Szymonowi Magowi wskazuje na
mistyczne znaczenie Raju, miejsca, w którym wziął początek rodzaju ludzki:
Pierwotny Raj to łono; gdyż Pismo uczy nas, że prawdą są słowa: „Jestem Tym, który cię
ukształtował w łonie matki” (Iz 44,2).
Mojżesz (...), stosując alegorię, stwierdził, że raj jest łonem (...), a Eden łożyskiem (...).
(Hipolit, REF 6, 14).
Rzeka płynąca z Edenu symbolizuje pępowinę, za której pośrednictwem karmiony jest płód.
Szymon twierdzi, że wyjście z Egiptu symbolizuje tym samym wyjście z łona oraz że
„Morze Czerwone oznacza krew”.
Setianie wyjaśniają, iż: niebo i ziemia przypominają kształtem łono (...) i jeśli (...) ktoś
chciałby je zbadać, niech uważnie zbada zapłodnione łono jakiejkolwiek żywej istoty,
a odkryje obraz niebios i ziemi (Ibiden, 5, 19).
I tu chcę podkreślić znaczenie pojęcia RAJ jako JANNA, czyli JAN i ANNA w połączeniu
daje janna, czyli po arabsku raj. Są to imiona moich rodziców ziemskich.
W Ewangelii Filipa 71, 3-5; NHL 143 – tu Duch jest zarówno Matką, jak i Dziewicą oraz
drugą połową – i towarzyszką – Ojca Niebieskiego: „Jeśli można powiedzieć tajemnicę:
Ojciec w pełni połączył się z dziewicą, która zstąpiła (...) – czyli z Duchem Świętym, który
zstąpił do tego świata. Ale ponieważ proces ten należy rozumieć symbolicznie, a nie

303
CZĘŚĆ SZÓSTA

dosłownie. Duch pozostaje dziewicą. Autor wyjaśnia dalej, że tak jak Adam powstał z ducha
dziewicy – z ducha oraz z dziewiczej ziemi, dlatego to Chrystus zrodził się z dziewicy czyli
z Ducha. Ośmiesza myślących dosłownie chrześcijan, którzy błędnie kojarzą narodziny
z dziewicy z Marią, matką Jezusa, jakby poczęła bez Józefa lub innego mężczyzny – moje
dodanie! W jaki sposób to kiedyś kobieta poczęła z kobiety?
Ewangelia św. Jana – życiodajna woda
Nikodem 3
3. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi powtórnie, nie może ujrzeć
królestwa Bożego.
5. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z Ducha, nie może
wejść do królestwa Bożego.
6. To, co się z ciała narodziło, jest ciałem, a to, co się z ducha narodziło, jest duchem.
7. Nie dziw się, że powiedziałem ci: Trzeba wam się powtórnie narodzić.
8. Wiatr wieje tam, gdzie chce, i szum jego słyszysz, lecz nie wiesz, skąd przychodzi
i dokąd podąża. Tak jest z każdym, który narodził się z Ducha.
Ewangelia św. Łukasza
Zwiastowanie Maryi 1
35. Anioł Jej odpowiedział: „Duch święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię.
Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym.
Nawiedzenie
41. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch
Święty napełnił Elżbietę.
Jak z powyższego wynika kuzyni Jan Chrzciciel i Chrystus Jezus byli pod działaniem Ducha
Świętego już w łonie matek. Dlatego mogli prorokować, działać w imieniu Ducha Świętego,
napełnieni jego/jej mądrością – tu nie odróżniamy rodzaju.
Coś jest tu podobnego do mojej i mojego kuzyna łaski poznawania świata niebieskiego.
Ja kiedyś miałam takie poznanie właściwości planety Mars. Pewnej nocy sen/mara tak jakby
moje JA/dusza wyszło/a ze mnie i znalazłam się na pomarańczowym Marsie. I było to
dziwne, kiedy tam mogłam przyjmować postać, taką jaką sobie mogłam zażyczyć. Mogłam
być kwiatkiem, ptaszkiem czy człowiekiem. Czy to może być realne tak jeśli poruszamy się
w sferze duchowej i świetlistej. Czyżby to była magia?
Zaś mój kuzyn „W” miał podróż na Księżyc tj. do bramy Nieba. Zabrał go tam przez ciemny
tunel sam Duch (czuł prowadzącą go rękę, ale nie widział twarzy). Pokazał mu inną
rzeczywistość - coś takiego jak by wszedł w trójwymiarowy laptop. Litery srebrne były
zawieszone w przestrzeni i tak jakby pływały. Widział wokół półkolistej przestrzeni czarne
krzyże ustawione pod różnymi kątami.
Jak widać coś jest wspólnego w naszych genach od naszych przodków!
Apokalipsa św. Jana – List do Kościoła w Filadelfii 3;
11. Przyjdę niebawem: Trzymaj, co masz, by nikt twego wieńca nie zabrał!
12. Zwycięzcę uczynię filarem w świątyni Boga mojego i już nie wyjdzie na zewnątrz. I na
nim imię Boga mojego napiszę i imię miasta Boga mojego, Nowe Jeruzalem (Oblubienica
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Chrystusa lub tak jak jest podane w komentarzu tej Biblii, z której korzystam teraz - symbol
Kościoła w kształcie ostatecznym lub w aspekcie mesjańskim), co z nieba zstępuje od mego
Boga, i moje nowe imię.
13. Kto ma uszy, niech posłyszy, co mówi Duch do Kościołów.
Albo to ja, duchowa córka Marii Magdaleny i Chrystusa Jezusa jestem tym Nowym
Jeruzalem GEBUS, miastem pokoju, gdzie kiedyś zamieszkiwał Melchizedek.
I miasto ciałem się stało! Albo odwrotnie: I ciało miastem się stało!
Ja tutaj chciałabym dodać, że w rzeczywistości moja ziemska mama po urodzeniu mnie
została dziewicą w materialnym pojęciu. Tak, nie mogła mieć więcej stosunków
z mężczyzną. Po moim wyjściu z jej łona, łożysko nie chciało samo odkleić się i wydalić,
a nie fachowa położna szarpnięciem spowodowała ranę w macicy. Późniejsze długotrwałe
leczenie a zwłaszcza napromieniowanie radonem spowodowały zrosty w macicy. Tak więc
moja mama po urodzeniu mnie nie mogła mieć więcej dzieci.
Oprócz wiecznej mistycznej Ciszy i Ducha Świętego niektórzy gnostycy sugerowali inną
charakterystykę boskiej Matki – jako Mądrości. Grecki żeński termin oznaczający
„mądrość” (Sophia) przełożony na hebrajski jest również rodzaju żeńskiego (hokhmah).
Czy Mądrość mogła być żeńską mocą, w której zostało „poczęte” boskie stworzenie?
Odkryta w Nag Hammadi Apokalipsa Adama mówi o żeńskiej mocy, która samodzielnie
chciała począć życie:
(...) jedna z dziewięciu Muz odłączyła się od nich. Wspięła się na wysoką górę i usiadła tam
na jakiś czas, by zapragnąć samej siebie i osiągnąć androginiczność. Spełniła to pragnienie
i stała się brzemienna siłą swej woli (Apokalipsa Adama 81, 2-9; NHL 262).
Poeta Walentyn przywoływał ten motyw, opowiadając słynny mit o Mądrości: Pragnąc
począć z samej siebie; bez męskiego partnera, osiągnęła cel i stała się „wielką mocą twórczą,
z której rzecz wszelka bierze początek”, często zwaną Ewą, „Matką żywych”. Ale jej
pragnienie naruszyło porządek harmonijnego związku przeciwieństw wpisanych w naturę
stworzonej istoty i dlatego to, co uzyskała, było niedoskonałe, stąd też, jak twierdził
Walentyn, wzięły początek strach i rozpacz, które są udręką ludzkiej egzystencji.
Mądrość wyznaczyła demiurga, twórcę Boga Izraela jako swego pośrednika. (Ireneusz
AH 1, 2, 2-3; 1, 4, 1-1,5,4; 1, 5, 1-3; artykuł: G.C. Stad, The Valentinian Myth of Sophia,
„Journal of Theological Studies” 1969 oraz G.W. MacRae, The Jewish Backgrund of the
Gnostic Sophia Mzth, “Novem Testamentum” 12).
Inny nowo odkryty tekst z Nag Hammadi, Trój kształtna protennoia (dosłownie: Trój
kształtna Pierwotna Myśl, 35, 1-24; NHL. 461-462), chwała żeńskiej siły: Myśli,
Inteligencji i Przewidywania.
Tekst zaczyna się od słów wypowiedzianych przez boską postać:
(Ja) jestem (Protennoią), Myślą, która (mieszka) w (Świetle) (...) (Tą, która istnieje) przed
Wszystkim (...) Przebywam w każdej istocie (...) Jestem Niewidzialnym wewnątrz
Wszystkiego. Jestem percepcją i wiedzą, wydobywam Głos przez Myśl. (Ja) jestem Głosem
prawdziwym. Odzywam się wewnątrz każdego i każdy wie, że nasienie jest wewnątrz.
(36,12-16; NHL 462)
Jestem Głosem (...) (To) ja przemawiam wewnątrz każdej istoty (...) Teraz pojawiłam się po
raz drugi jako kobieta i rozmawiałam z nimi (...) Objawiłam się w Myśli o podobieństwie
do mojej męskości. (42, 4-26; NHL 465-466).
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Potem głos wyjaśnia: jestem bytem androginicznym. Jestem zarówno Matką, jak i Ojcem,
gdyż (kopuluję) ze sobą (...) (i z tymi, którzy kochają) mnie (...) Jestem Łonem, (które nadaje
kształt) Wszystkiemu (...) To ja, Me(iroth)ea, chwała Matki. (45, 2-10; NHL 467)
Gnostyckie źródła przedstawiające Boga jako diadę (parę), której natura zawiera w sobie
zarówno element męski, jak i żeński, często podobnie opisują naturę ludzką.

20. Wieczorna prośba 24.08.2015
Wczoraj wieczorem prosiłam Ducha Marii Magdaleny o jakiś znak myślowy.
Poprosiłam: Skoro to TY rządzisz w nocy to proszę daj mi jakąś wskazówkę w nocy, ale tak
abym to pamiętała. Poprzedniej nocy też chyba coś śniłam, ale nic nie pamiętałam.
A tej nocy/ranek: akwarium prostopadłościan (tak jak nasz dom), nie mogłam naprawić
pompy. Mimo, że urządzenia nie działały to zobaczyłam, że coś w wodzie porusza się.
Najpierw zauważyłam małe rybki, później większe i to różnego rodzaju maści – dziwiłam
się skąd się one wzięły. A na koniec zauważyłam dużą czerwoną rybę, niemal ledwo
mieszczącą się w akwarium.
Powiedziałam sobie, że tą możemy sobie zjeść, ale to przecież ryba akwariowa to takiej się
nie je, to nie karp wigilijny.
Drugi epizod to tak jakby ksiądz karmił chlebem jakiegoś wygłodniałego psa czarnego. Tu
sprawa zagmatwana, tak jakby rzucił mu duży kawałek chleba, aby nie zjadł go szybko
i mniejsze kąski coś lepszego, innego. Ale ten pies tak był głodny, że zżerał wszystko co mu
było rzucane, w jednym momencie, obojętnie czy małe, czy duże kąski.
Później stoję przy szafie, tak jakby na zapleczu kościoła. Widzę jakiś obraz, który jest
podobny, ale nie całkowicie do mojego. Jakaś kobieta stoi za mną i tak jakby daje mi do
zrozumienia, że ja chcę ukraść coś z tej szafy. Mówię do niej chyba „Spierdalaj!”, tak
brzydko i uświadomiłam sobie, że nic z tej szafy nie chcę zabrać.
Następnie spotykam księdza, tak jakbym kiedyś dała mu zobowiązanie pomocy:
- i tak, pęknięta szyba, którą muszę wyciąć w całości i jedna taka część dla kościoła, a druga
dla mnie
- później mam skleić wiązkę takich rożnych wiązadeł/sznurów, i mówię, że mam taki klej
w pracy (tak jakby tu chodziło mi o RIg SØg), a może jednak skleję tym klejem, który mam
w domu.
Rano rozważałam, czy mam iść do kościołów katolickich:
- Martin Bergsøe w Nykøbing Sjælland
- Sct Laurentis w Roskilde
- kościół jezuicki w Kopenhadze, nie ten na Amager, bo tam jest Demon „Jezu ufam
Tobie” To może rozstrzygnąć mój Anioł Stróż.
Czy mam mieć 2 kartki TAK NIE i czysta pusta; 3 kartki TAK NIE i łącząca, i pusta; wybór
1,2,3 pusta.
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Przyszło mi też na myśl, że mam napisać do partii „Vision-Partiet” i spytać się o spotkanie
– kiedy i gdzie.
Myśl –malować na złoto RAJ na ławce i nowe 3 trójkąty, ale jako 3 korony, na „Den Grønne
Kile” w Hvalsø.

21. Matka Boża z Heroldsbach 1949
W Górno frankońskiej parafii Thurn-Heroldsbach, położonej w Bawarii, dokonało się pod
przewodnictwem Maryi gwałtowne wtargnięcie elementów pozaziemskich do naszego
zmaterializowanego świata.
Maryja objawiła się nie tylko siedmiu wizjonerkom, mającym od dziesięciu do jedenastu lat,
lecz także setkom, a nawet tysiącom ludzi i – obok „cudu słońca” z Fatimy –pojawił się
cudowny żłobek na Boże Narodzenie 1949 roku. Jednocześnie ukazało się dzieciom ponad
czterdziestu świętych, Maryja z Dzieciątkiem Jezus oraz niezliczona gromadka aniołów.
Później dzieci mogły dotknąć Maryję i Dzieciątka Jezus.
W dniu 2 lutego 1950 roku blisko 70 tysięcy pielgrzymów było naocznymi świadkami „cudu
słońca”.
W dniu 17 lutego 1950 roku odbywały się modlitwy wokół kaplicy z siedmioma ołtarzami,
nawiązującymi do siedmiu Kościołów z Apokalipsy. Powstał związek, składający się z ludzi
świeckich i duchownych, który miał kultywować „macierzyńską niewolę Maryi”.
Jednak 24 lutego 1950 roku arcybiskup Bambergu J. Kolb zakazał proboszczowi
Heroldsbach wchodzić na górę objawień. Rodziców młodych wizjonerek, którzy nie
odwołali opartych na objawieniach wypowiedzi swoich dzieci, ekskomunikowano, a księża
uznający autentyczność objawień otrzymali zakaz odprawiania mszy świętych. Jednego
z nich skierowano do zakładu dla nerwowo chorych!
Arthur Landgraf, biskup pomocniczy, zagorzały przeciwnik objawień w Heroldsbach,
powiedział: „jeśli uznamy je, protestanci nas wyśmieją!”.
Do tej chwili nie zostały odwołane dotkliwe kary kościelne, nałożone niegdyś na dorosłe
dziś wizjonerskie dzieci oraz ich rodziców.
Źródło: Franz Speckbaher, erscheinungen in Heroldsbych, St. Andrä- Wördern 1989.
Dlaczego wspomniałam o tym objawieniu:
- po pierwsze, że jest z roku mojego urodzenia,
- po drugie, żłobek na Jasnej Górze w Częstochowie był moim wydarzeniem z lutego 1997
roku.
To w żłobku zostały mi przekazane ubiory, tak ręcznie wykonana ciepła bluzeczka
z warkoczem ze złotą nitką oraz biało czerwona bawełniana bluzeczka (nazywałam ją szukaj
Holger). Ten ciepły sweterek jest koloru magenta i używam go jako ochrony duchowej
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w pewnych ważnych/decydujących sytuacjach. Tak jak założyłam go w czasie walki
duchowej przed bramą rezydencji ks. Piotra w Grzechyni, to mi później zapisali w protokole,
że się publicznie rozbierałam.
A jak ten sam ksiądz przebiera się publicznie na oczach całego świata/internetowej telewizji
to nie zamykają go, pytam się, dlaczego nie? Dlaczego im przeszkadzało moje zachowanie,
przecież nikogo nie obrażałam, czekałam cierpliwie na otworzenie drzwi i wpuszczenie
mnie do środka.
O tym wydarzeniu ze żłobkiem na Jasnej Górze pisałam już wcześniej.

22. Drogi Jezusie, nauczałeś o Kundalini?
Z Internetu;
Pytanie 1: Jestem zdezorientowany, czy ty, drogi Jezusie, nauczałeś o Kundalini?
Czy ciągły strumień energii duchowej, który podtrzymuje nas przy życiu, i Kundalini
są dwiema odrębnymi energiami, czy są one tym samym? Byłbym wdzięczny, gdybyś
mógł, proszę, wyjaśnić pewien chaos w tych kwestiach. Dziękuję bardzo.
Pytanie 2: Dzisiaj wielu ludzi, łącznie ze mną, miewa pobudzenia Kundalini. Co możecie
powiedzieć nam o naturze energii kundalini i jak jej przebudzenie wpływa na istotę
ludzką?
Odpowiedź Jezusa (internauta pod tym pseudonimem):
To znakomite pytania dotykające tematu, z którego zrozumienia mogą skorzystać wszyscy
poszukiwacze duchowi. Rzeczywiście, nauczałem o energii kundalini, ale jedynie moich
uczniów, bo tłumy na tę naukę nie były gotowe. O kundalini dowiedziałem się podczas
moich podróży do Indii, gdzie eksperymentowałem z niektórymi formami jogi, mającymi
na celu podniesienie kundalini. Niemniej jednak, zdałem sobie sprawę z tego, że takie
techniki nie były dostosowane do większości ludzi, dlatego też nie nauczałem ich nawet
swoich uczniów.
Słowo "kundalini" jest po prostu jeszcze jedną nazwą strumienia energii duchowej, która
utrzymuje was przy życiu. O tej energii mówiłem publicznie, a wzmianki o niej możecie
jeszcze spotkać w Nowym Testamencie. Zwykle nazywałem ją "wodą Życia" albo "żywą
wodą". Energia ta jest jednym z aspektów Ducha Świętego, a może pamiętacie, iż rolą Ducha
Świętego jest wspomaganie was we wzroście i przekraczaniu swych ograniczeń. Oto ważny
klucz do zrozumienia natury energii kundalini i wpływu, jaki ma ona na istoty ludzkie.
Najważniejszą rzeczą, jaką możecie zrozumieć o energii kundalini, jest to, że ona daje wam
życie. Duchową definicją "życia" jest coś, co się rozwija i przekracza siebie. Tak więc
energia życiowa, energia kundalini, żywa woda życia ciągle płynie i wynosi was ponad
wszelkie granice i ograniczenia. W naturalnym stanie istota ludzka, która jest dostrojona do
swej Obecności JAM JEST, winna płynąć z rzeką życia i ustawicznie przekraczać swą
samoświadomość oraz poczucie tożsamości.
Można powiedzieć, że głównym problemem na planecie? (moje sic!). Ziemia jest to, że
większość ludzi wpisało w swe umysły różne warunki, które powodują u nich przymknięcie
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naturalnego strumienia energii kundalini przepływającego przez ich pola energetyczne. Jak
wyjaśniam w Safe Yourself (Zbaw siebie), dusza ludzka ma być kanałem dla przepływu
bezwarunkowej miłości Bożej. Bezwarunkowa miłość nigdy nie stoi. Kiedy jesteście w tym
nurcie miłości, nie akceptujecie żadnych warunków na Ziemi, które każą wam gasić
strumień miłości przepływający przez was.
Większość ludzi zainstalowała w swoich umysłach różne warunki i dlatego mówi, że w tej
czy tamtej sytuacji nie może pozwolić na przepływ bezwarunkowej miłości w sobie. Że
w tych okolicznościach nie może wyrażać miłości. Ponieważ strumień miłości jest właśnie
siłą życiową, to jego naturą jest to, że płynie. Możecie go przymknąć jedynie siłą.
W rzeczywistości większość ludzi użyła siły mentalnej i emocjonalnej do przymknięcia
strumienia energii przepływającego przez ich dusze i pola energetyczne. Innymi słowy, użyli
siły, by ograniczyć przepływ życia, energię kundalini.
Uświadomienie sobie tego jest niezwykle ważne, szczególnie w świetle faktu, że wielu
poszukiwaczy duchowych zafascynowało się korzystaniem z różnych technik na siłowe
podniesienie energii kundalini. Takie techniki pochodzą szczególnie ze Wschodu, gdzie
korzystano z nich od tysięcy lat. Niektóre z tych technik są słuszne, lecz tylko wtedy,
kiedy naucza ich doświadczony Guru, i to swych najbardziej zaufanych uczniów.
I tylko wtedy, gdy uczeń jest w ochronnym środowisku i pod ciągłym nadzorem Guru.
Proszę, zauważcie, że mówię o technikach, które wymuszają kundalini; a nie wielu
słusznych technikach, które mają przynieść zrównoważony wzrost.
Niestety, naszym oczom ukazał się szereg samozwańczych guru z Indii, którzy zaczęli
nauczać tych technik każdego chętnego – w niektórych przypadkach za opłatą. To problem,
ponieważ zwodzi to ludzi i jest próbą wzięcia nieba gwałtem. Po części to właśnie miałem
na myśli, oświadczając:
A od czasu Jana Chrzciciela aż dotąd królestwo niebieskie doznaje gwałtu
i ludzie gwałtowni zdobywają je (Mt 11:12).
Przez chwilę zastanówcie się nad esencją problemu. Energia kundalini będzie naturalnie
przepływała przez waszą istotę – nie musicie niczego robić, by wymusić jej przepływ. Jeśli
została przymknięta, to siłą. W swoim umyśle podświadomym i polu energetycznym
stworzyliście blokady, szczególnie w siedmiu głównych ośrodkach energetycznych,
zwanych czakrami, a te blokady ograniczają przepływ życia. Więc czy naprawdę ma sens
używanie techniki wymuszającej wznoszenie się kundalini przez czakry?
Prawda jest taka, że to nie ma żadnego sensu, bo próbujecie ogniem walczyć z ogniem. To
siła spowodowała przymknięcie naturalnego przepływu energii. Więc logiczną reakcją jest
usunięcie blokad ograniczających przepływ energii, dzięki czemu znów może ona płynąć
naturalnie. Stosowanie siły do przywrócenia przepływu nie jest logiczne i nie powinno być
trudno dostrzec, dlaczego.
W czystej istocie ludzkiej, gdzie rzeka życia płynie swobodnie, energia kundalini wpływa w
czakrę zlokalizowaną u podstawy kręgosłupa. Potem przepływa przez wszystkie siedem
czakr, aż osiąga czakrę korony u szczytu głowy. Kiedy utrzymywany jest ten przepływ,
osoba jest w doskonałej równowadze i doświadcza najwyższej formy świadomości
Chrystusowej. W tym stanie wszystkie czakry są zrównoważone, zharmonizowane i wirują
w tym samym kierunku.
Kiedy zaczynacie na siłę przymykać albo ograniczać strumień światła przepływający przez
czakry, stają się one zanieczyszczone kumulacją negatywnej energii. To szybko sprawia, że
czakry zaczynają wirować z różną częstotliwością, tak że nie są już skoordynowane. Może
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to nawet sprawić, że niektóre czakry będą tak przyblokowane, że w ogóle nie pozwolą
światłu przez siebie przepływać. Albo może to sprawić, że czakry będą wirowały
w przeciwnym kierunku do normalnego, co będzie odczuwane jako skrajne poruszenie. Na
przykład, u wielu ludzi czakra podstawy wiruje w złym kierunku, co wywołuje u nich
bezustanne pragnienie seksu. Podobnie, w złym kierunku u wielu ludzi wiruje czakra splotu
słonecznego, co sprawia, że są w ciągłym napięciu i reagują na wiele sytuacji nerwowo
i gniewem.
Co dzieje się, kiedy niezrównoważona osoba korzysta z techniki zmuszającej energię
kundalini do wznoszenia się przez niezrównoważone i zablokowane czakry? Kundalini
jest aspektem Ducha Świętego i ma pomagać wam przekraczać ograniczenia. Dlatego
też będzie ona potęgowała wszystko, czego dotknie. Kiedy zmusicie kundalini, by
przepłynęła przez wasze czakry, to wypłucze ona i spotęguje wszystkie niedoskonałości
i braki równowagi z waszych czakr. Wypłyną one w postaci myśli i uczuć, które mogą
być bardzo intensywne.
I faktycznie, wielu niezrównoważonych ludzi użyło technik do wymuszenia kundalini tylko
po to, by dowiedzieć się, że ich systemy nerwowe i pola energetyczne po prostu nie mogły
wytrzymać strumienia światła. To prawie jak przesłanie prądu o napięciu 220 woltów przez
urządzenie zaprojektowane na 110. Oczywiście, urządzenie się przepali. I rzeczywiście
wielu ludzi przepaliło części swoich systemów nerwowych i poturbowało swoje pola
energetyczne. To prowadzi do różnych zaburzeń emocjonalnych czy nawet chorób
umysłowych i obłędu. Ja po prostu nie mogę zaakcentować dostatecznie mocno, jak ważne
jest uniknięcie zmuszenia energii kundalini do podniesienia się, nim będziecie na to gotowi.
Co jest kluczem do bycia gotowym? Oczyszczać swoje czakry i pole energetyczne, aż
osiągniecie bardzo wysoki stopień równowagi i harmonii. Równowaga i harmonia to
naprawdę klucze do pomyślnego wzrostu duchowego. Te dwie cechy można osiągnąć tylko
przez brak przywiązania, bo kiedy jesteście nieprzywiązani, nie będziecie starać się brać
Nieba gwałtem.
Jednym z największych problemów z eksplozją zainteresowania osobistym i duchowym
rozwojem jest to, że zachodnia kultura zazwyczaj skupia się na rezultatach. W ostatnich
dekadach doprowadziło to do całego kultu oddawania uwielbienia natychmiastowemu
zadowoleniu. Więc jeśli ludzie dorastali w tej kulturze i nagle uświadomią sobie potrzebę
rozwoju duchowego, to często chcą natychmiastowych i nagłych rezultatów, zwykle nie
podejmując szczerego wysiłku stopniowego budowania fundamentu pod takie rezultaty.
Oni po porostu pragną zewnętrznego fenomenu, szczytowych doświadczeń, pozytywnych
korzyści rozwoju duchowego, bez przechodzenia przez proces zapracowywania na te
rezultaty. To skłoniło wielu zachodnich poszukiwaczy duchowych do poszukiwań technik,
które mogą najefektywniej wywołać jakąś sensację czy fenomen. I wielu z nich skusiło
korzystanie z technik, które wymuszają podniesienie kundalini. Rzeczywiście, da się to
zrobić, lecz może to być bardzo dramatyczne w skutkach, zwykle z efektem, jaki dopiero
opisałem.
Jaki jest prawidłowy sposób na podniesienie energii kundalini? Starać się naprzód
o królestwo Boga i jego sprawiedliwość, dzięki czemu wszystko inne będzie wam przydane.
Królestwo Boże to świadomość Chrystusowa, a "sprawiedliwość" to sprawiedliwe,
właściwe używanie energii, czyli zrównoważony i harmonijny przepływ energii w waszej
istocie.
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Jak powiedziałem, naturą energii kundalini jest to, że płynie. Przestaje ona przepływać
przez was tylko dlatego, że zablokowaliście jej przepływ. Więc starając się
o świadomość Chrystusową i w logicznej konsekwencji starając się usunąć wszystkie
blokady i braki równowagi ze swej psychiki oraz pola energetycznego, stopniowo
otwierać się będziecie na strumień przepływającej przez was energii. W ten sposób
rzeka życia naturalnie zacznie przez was przepływać, ale nie stanie się to w sposób
niezrównoważony.
Stanie się to w sposób zrównoważony, a wy nie doświadczycie przebudzenia kundalini,
dopóki nie będziecie na to gotowi. W istocie, jeśli naprawdę podejdziecie do tego w sposób
zrównoważony, doświadczycie stabilnego, zrównoważonego wzrostu, zamiast
gwałtownego porywu intensywnych doświadczeń duchowych, po których nastąpią równie
intensywne depresje. Wielu niezrównoważonych ludzi rzeczywiście doświadczyło tego
skrajnego przesunięcia się z wysokiego w niskie, a to z goła nie jest zrównoważoną ścieżką,
drogą środka, Chrystusa i Buddy.
Więc chodzi mi o to, że nie popieram tego, by którykolwiek poszukiwacz duchowy skupiał
swą uwagę na celowym i słownym podniesieniu energii kundalini. Nie popieram tego, by
ludzie używali metod siłowego podnoszenia kundalini.
Jakiej natomiast techniki możecie użyć? Możecie użyć wszystkich technik, jakie
udostępniam na tej witrynie. W szczególności różańców Matki Marii, które są
zaprojektowane tak, by systematycznie usuwać blokady z waszego pola energetycznego,
wstrzymujące swobodne przepływanie przez wasz system energii kundalini. Używając
różańców, stopniowo poczujecie przepływający przez was strumień życia, ale stanie się to
w zrównoważony i harmonijny sposób, który nie uszkodzi delikatnego systemu nerwowego
i nie zrobi dziur w waszym polu energetycznym. Za to będziecie jak roztropne panny, które
opatrzyły swe lampy, które trzymały swe czakry w równowadze, oczekując pana młodego
Chrystusowego ja.
Wtedy podobne będzie królestwo niebieskie do dziesięciu panien, które
wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie pana młodego. Pięć z nich było
nierozsądnych, a pięć roztropnych. Nierozsądne wzięły lampy, ale nie wzięły
z sobą oliwy. Roztropne zaś razem z lampami zabrały również oliwę
w naczyniach. Gdy się pan młody opóźniał, zmorzone snem wszystkie
zasnęły. Lecz o północy rozległo się wołanie: Pan młody idzie, wyjdźcie mu
na spotkanie! Wtedy powstały wszystkie owe panny i opatrzyły swe lampy.
A nierozsądne rzekły do roztropnych: Użyczcie nam swej oliwy, bo nasze
lampy gasną. Odpowiedziały roztropne: Mogłoby i nam, i wam nie
wystarczyć. Idźcie raczej do sprzedających i kupcie sobie! Gdy one szły
kupić, nadszedł pan młody. Te, które były gotowe, weszły z nim na ucztę
weselną, i drzwi zamknięto. W końcu nadchodzą i pozostałe panny, prosząc:
Panie, panie, otwórz nam! Lecz on odpowiedział: Zaprawdę, powiadam
wam, nie znam was (Mt 25: 1-12).
http://wniebowstapieni.prv.pl/web/przekazyjezusa/POL_kundalini.html
Powyższa strona internetowa podaje metodę różańca, co ja nie polecam.
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23. Ewangelie a nauka Kościoła
To dla Rzymian wymyślono prawo o nadstawieniu drugiego policzka, życiu w ubóstwie
i szczycie osiągnięć ludzkich – noszeniu krzyża za Jezusem, a przecież znakiem Jezusa
i jego żydowskich zwolenników była ryba. Dla siebie właściwe znaczenie krzyża zachowano
w tajemnicy.
Na początku było SŁOWO! Zabrano nam nasze dziedzictwo SŁOWIAŃSKIE!
Ewangelia wg św. Mateusza
10.34 Nie sadźce, że przyszedłem pokój przynieść na ziemię. Nie przyszedłem przynieść
pokój, ale miecz. Bo przyszedłem poróżnić syna z jego ojcem, córkę z matką, synową
z teściową: i będą nieprzyjaciółmi człowieka jego domownicy.
Żeby nie było wątpliwości, o co w ewangeliach chodzi, Mateusz uzupełnia wiedzą w swojej
Ewangelii święty Łukasz.
Ewangelia wg św. Łukasza
12.49 Przyszedłem rzucić ogień na ziemię i jakże bardzo pragnę, żeby on już zapłonął.
Chrzest mam przyjąć, i jakiej doznaję udręki, aż się to stanie. Czy myślicie, że przyszedłem
dać ziemi pokój? Nie, powiadam wam, lecz rozłam. Odtąd pięcioro będzie rozdwojonych
w jednym domu i troje stanie przeciwko dwojgu, a dwoje przeciw trojgu; ojciec przeciw
synowi, a syn przeciw ojcu; matka przeciw córce, a córka przeciw matce; teściowa przeciw
synowej, a synowa przeciw teściowej.
Ponieważ to właśnie on, Jezus, osobiście i szczegółowo wyjaśnił cel główny swojej misji na
ziemi, niepoważne jest przekręcanie jego słów i przypisywanie mu miłosierdzia.
A teraz biskup Rzymu ogłasza następny rok Rokiem Miłosierdzia, gdzie będzie promowany
obraz Jezu ufam Tobie, obraz DEMONA ZWODNICZEGO.
I Polska została wybrana na to kłamstwo czasów. W 2016 Franciszek ma przybyć na
światowy Zjazd Młodzieży do stolicy Naszej Słowiańskiej Królowej WANDY. Zobacz jak
nasza Wisła wyschła i obnaża naszą historię.
Stańmy w prawdzie i powiedzmy co o tym myślimy, ludzie przebudzeni!
Wszystko się wypełniło co w piśmie zapisali rabini tworząc Nowy Testament na zgubę
Rzymu, celowo wprowadzając zamieszanie. Wypuścili równocześnie około 50 t. zw. pism
ewangelicznych (zwane apokryfami Nowego Testamentu).
Ponieważ ewangelie napisane zostały wyłącznie na zgubę Rzymian (to Rzymianie zostawali
bogami, uznawali osobowych bogów), oczerniano w nich postać Jezusa (mówili, że jest
opętany, że postradał zmysły), podobnie obecnie tępi się wszystkich którzy mają
bezpośredni kontakt z Niebem (słyszą głosy, prorokują).
Ewangelie a nauka Kościoła
Dlaczego papieże byli pod władzą żydowskich rabinów i są nadal ich poddanymi. Wystarczy
sprawdzić w Internecie i poszukać zdjęć jak całują ręce rabinów. Wystarczy poszukać
informacji o pochodzeniu papieża Jana Pawła 2, Polaka, ale przemilcza się i skrzętnie zaciera
żydowskie pochodzenie jego matki ziemskiej.
Zobaczcie, jak się płaszczy przed Żydami.
Podobnie tak się bał dopuścić kobiet do władzy w kościele. Jakie trudności chrześcijanie
mieli, aby móc zapoznać się z duchowością najwyższej kapłanki Aszery tj. kapłanki Marii
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Magdaleny. Co zrobiono, wszelkie malowidła Jezusa i Magdaleny zmanipulowano na
obrazy „syna i matki” (grzech kazirodztwa).
Nawet niby tak dobrze wykształcony ks. dr hab. Piotr Natanek chce wprowadzić ideologię
„dwóch serc Jezusa i Maryi matki Jego”. Planuje taką uroczystość na koniec września. I tak
może skończyć jak Kleopatra. Rozumiem ideologię „dzieciątka Jezus ze swoją matką”, ale
niedorosłego mężczyzny i dorosłej kobiety. Podobnie królowanie nad Polską, Maryi
i Jezusa, gdzie w świecie można spotkać, że król i królowa, czyli kochankowie, to matka
i syn? Nie potrafię zrozumieć mentalności tego księdza, pomimo jego dużej wiedzy
historycznej. Kto tak go zauroczył/zniewolił?
Katolicy uczą, że Matka Boska zawsze była dziewicą. Nie mówią przy tym, że tu chodzi
o dziewictwo duchowe i działanie Ducha Świętego, którym też została napełniona św.
Elżbieta nosząca już w swoim łonie św. Jana Chrzciciela.
Tak uporczywie Kościół Rzymskokatolicki broni swojego dogmatu o „zawsze dziewicy”
w cielesnym wydaniu. A przecież wystarczy nie być analfabetą, żeby przekonać się, że
kościół jeszcze nie obudził się.
Ewangelia wg św. Mateusza
13.53 przyszedłszy do swojego miasta rodzinnego, nauczał ich w synagodze tak, byli
zdumieni i pytali: „Skąd u niego taka mądrość i cuda? Czyż nie jest On synem cieśli? Czy
Jego Matce nie jest na imię Mariam (hebrajskie imię Marii), a jego braciom Jakub, Szymon,
Józef i Juda? Także jego siostry, czy nie żyją wszystkie u nas? Skądże więc ma to wszystko?
I powątpiewali oni. A Jezus rzekł do nich: „Tylko w swej ojczyźnie, w swoim domu: może
być prorok lekceważony”. I niewiele zdziałał tam cudów, z powodu niedowiarstwa.
Prorok prawdziwy zawsze tylko dostarczał polecenia Boga i Bóg osobiście sprawował nad
nim opiekę.
Mojżesza, Żydzi bardzo się bali. Nikt nigdy nie lekceważył proroka Ezdrasza czy
zapowiedzianego w biblii Mahometa.
Cuda prawdziwe, takie jak ogień buchające z „Chwały Pana”, zabijały wierzących
i niewierzących, jeśli się do niej zbliżyli. Kapłani żydowscy, którzy napisali dla Rzymu
ewangelie, zdawali sobie sprawę, że cuda nie zależą od wiary. Cuda prawdziwe wnikają
z działań Stwórcy.
Jeśli uważnie i ze zrozumieniem przeczytamy ewangelie, okazuje się, że obraz Jezusa, jaki
się z nich wyłania, jest inny niż od stuleci wmawia nam Kościół.
Widzimy obraz Jezusa według rabinów żydowskich (jako syna Księżyca i Niebios – bo to
oznacza imię YHVH), później widzimy obraz Chrystusa (Boga Słońca) Jezusa – Pierwszy
Sobór (325 rok Nicea; cesarz Konstantyn zrównał Jezusa z Bogiem), a Drugi Sobór
(381 rok, Konstantynopol); cesarz Teodozjusz ustanowił Trójcę Świętą. Za czasów tych
cesarzy zredagowano cztery ewangelie, teksty pierwotne sprzed IV wieku w ogóle nie
istnieją.
Podsumowując powyższe:
Spełniło się to co stoi w Ewangelii według św. Mateusza: jesteśmy podzieleni w rodzinie,
narodach. A teraz czy się spełni co stoi w Ewangelii wg św. Łukasza.
12.49 Przyszedłem rzucić ogień na ziemię i jakże bardzo pragnę, żeby on już zapłonął.
Czy chcecie Rzymianie i wyznawcy Kościoła Rzymskokatolickiego uratować się?
Tak jak polecił mi głos Chrystusa Jezusa: „Pojednaj katolików z protestantami!”
Zeszedł we mnie Duch Nowego Jeruzalem! GEBUS to znaczy musimy wrócić do czasów
przed najazdem Davida na Jebus tzn. JERuSALEM.
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W roku 2013 rozbiłam rytualnie figurkę przedstawiającą Davida. Umieściłam ją
w magicznym kręgu i zaczynając od dołu rozbiłam jego genitalia, później miejsce serca,
później czoło a na koniec rozbiłam inne części ciała tak, aby już tej gipsowej figurki nie
można było skleić.
Kosztowało mnie to trzytygodniowy pobył w Szpitalu Psychiatrycznym. Spełniło się to co
stało w Nowy Testamencie (Ew. Św. MATeusza ...; i będą nieprzyjaciółmi człowieka jego
domownicy”.
Może innym razem opiszę to co się w Psychiatrii dzieje, niby w szpitalu, gdzie zamiast
leczyć ludzi narkotyzuje się ich i robi z nich inwalidów, poprzez zmianę struktury ich mózgu
i uzależnienia od zabójczych leków. Poczytajcie sobie książki prof. Peter C. Gøtzsche.
Czy możemy pozwolić na zniszczenie Ziemi?
Przecież to od nas zależy, a nie od rabinów (półbogów), którzy nas programują.
Zwracam się do WAS POLAKÓW – w waszych genach jest zapisana wiara w Boga Słońca
(wasza królowa WANDA - córka Słońca), obecnie znanego pod nie pogańskim imieniem
Chrystusem przebóstwionym Jezusem.
Ja tego nie zapomnę, bo mam to wypisane w czasie chrztu wodą KrysTyNA.
Rabini żydowscy uznają się za bogów, a WY co kim jesteście, obudź się Narodzie Polski
teraz Wybrany.
Narodem Wybranym najpierw byli Żydzi, później Rzymianie a teraz jest czas na
POLAKÓW!
Niech każdy co ma na tyle miejsca przyjmuje pod swój dach uchodźca z SYRII – to rodacy
Marii Magdaleny, która idzie nam z pomocą, która przychodzi po swoją spuściznę!
Na miarę swoich możliwości rozpowszechniaj „Wezwanie do Polaków/Słowian”.

24. Kapłaństwo kobiet
Po odsłuchaniu audycji „Mocni w wierze” w telewizji TRWAM odczułam potrzebę
napisania mojej wizji kapłaństwa kobiet.
Ks. prof. Jan Perszon z tego co zapamiętałam omawiał Ostatnią Wieczerzę i jej wpływ na
rodzący się Kościół. Stwierdził, że to wtedy zostały ustanowione dwa Sakramenty:
Kapłaństwo i Eucharystia. Ale czy Kapłaństwo nie było zapoczątkowane przez Marię
Magdalenę przez namaszczenie Jezusa, zarówno Jego nóg jak później i głowy, wonnym
olejkiem?
Ksiądz uzasadniał ustanowienie Kapłaństwa tym, że na Ostatniej Wieczerzy byli tylko
mężczyźni (dwunastu apostołów), nawet nie było Matki Jezusa. Dlaczego pomija się
całkowicie uczestnictwo kobiet. Czy to nie one przegotowywały im mężczyznom jedzenie
i posługiwały im.
Gdyby nie Marii Magdaleny uczestnictwo za życia Jezusa jak i po Jego śmierci
i zmartwychwstaniu nie udałoby Mu się osiągnąć tego zbawiennego posłannictwa.
Kościół Prawosławny ceni bardziej rolę Apostołki Marii Magdaleny o czym napiszę kiedyś
więcej.
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A co z innymi Sakramentami?
Czemu nie mogą kobiety spowiadać, chrzcić, dawać śluby, bierzmować i to w dwojaki
sposób młodzież przez nadanie imienia i kapłanów na wyższy stopień kapłaństwa poprzez
namaszczenia przez kapłankę (na wzór Marii Magdaleny) oraz udzielać ostatniego
namaszczenia? Jakie są przeciwstawienia przeciwko temu?
Zgadzam się z tym, że Eucharystia powinna być sprawowana tylko przez mężczyzn, bo tu
chodzi o pakt krwi. Co do dziedzictwa kobiety nie ma się wątpliwości, bo to ona jest matką
potomstwa Bożych Dzieci, a co do ojcostwa można czasami mieć wątpliwości. Dlatego też
tak ważne jest niepopieranie mieszania się innych czynników jak sztuczne zapłodnienie,
gdzie rozmywają się granice pochodzenia.
Każde nowo narodzone Dziecko Boże ma prawo do znajomości swojego drzewa
genologicznego w którym jest zapisywane w Niebie i tak w sensie cielesnym, jak
i duchowym.
Tak jak stwierdził ks. prof. Kościół nadal jest tworzony.
To w końcu dostrzeżmy brak feministycznego członu w Kościele.
Po 20 grudnia 2012, kiedy to w Niebie Chrystus Jezus i Magdalena Maria zawarli Mistyczny
Ślub, takie stowarzyszenia zakonne kobiet nie mają już żadnego znaczenia, bo Chrystus
Jezus wybrał sobie Oblubienicę i złączył się z nią na wieki.
Jeśli ma to być Kościół Chrystusowy to oba te pierwiastki męski i żeński muszą być w końcu
złączone.
Przecież pierwsze wierzenia były oparte na czczeniu Bogini Matki.
Wołanie Jezusa J7
Jezus ma dość
teologicznych sporów
religijnych przywódców.
Przyszedł dać życie i chce,
byśmy żyli w pełni.
Jezus woła: „Jeśli kto jest spragniony,
niech przyjdzie do mnie i pije!”
Ludzie, którzy pragną
i przychodzą do Jezusa,
to ci, którzy czują się samotni, odrzuceni.
Cytat z książki Jean Vanier „Tajemnice Jezusa”
Czytanie Ewangelii według św. Jana
U niektórych Jezus wzbudzi nadzieję i wiarę, u innych strach, gniew, konsternację
i nienawiść.
Czy nie tak właśnie jest wtedy, gdy powstaje prorok nawołujący ludzi do prawdy
i sprawiedliwości?
Oscar Romero został zamordowany w Salwadorze, ponieważ domagał się sprawiedliwości
dla ubogich i słabych.
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Mahatma Gandhi został zabity, ponieważ szukał sposobu, by Hindusi i muzułmanie
wzajemnie się zaakceptowali.
Tak jest zawsze w dziejach: dyktatorzy próbują usunąć tych, którzy mówią prawdę
i nawołują do zmiany.
Kto wśród nas lubi słyszeć prawdę o sobie i być wzywanym do zmiany i wzrastania?
Ten rozdział Ewangelii Jana wydaje się niejasny:
Jezus mówi, że nie pójdzie do Jerozolimy na Święto Namiotów, później zaś idzie tam, ale
w tajemnicy.
Ludzie wydają się zdezorientowani, jeśli chodzi o tożsamość Jezusa.
Niektórzy mówią, że musi być dobrym człowiekiem, prorokiem, natomiast inni – że odciąga
ludzi od Boga.
Autor tej Ewangelii chce, byśmy zrozumieli, że w życiu każdego z nas są zwroty, chwile,
kiedy powinniśmy dokonać wyboru, by zniszczyć własny egoizm, zrezygnować z poczucia
bezpieczeństwa i władzy, by iść drogą miłości, współczucia, wiary i niepewności.
W miarę jak posuwamy się naprzód w tej historii wiary, wszystko staje się bardziej
jednoznaczne.
Są ci, którzy chcą się od Niego uwolnić.
Pośrodku, między nimi, wielu boi się zająć stanowisko.
Dokonanie wyboru przychodzi im z trudem.
Wielu przywódców religijnych (z wyjątkiem takich ludzi jak Nikodem) atakuje Jezusa, są
gotowi zatrzymać Go i zabić. Widzą w Nim kogoś, kto zakłóca ustalony porządek i działa
wbrew Bożym zamysłom.
Czy pobożni Żydzi, ufający swoim przywódcą religijnym, mogli ośmielić się iść za Jezusem
i sprzeciwić się im?
Po przeczytaniu tej części książki przyszła mi refleksja mojego wyboru i moich reakcji na
polecenie Jezusa: ”Pojednaj katolików z protestantami!”
Pierwsza moja reakcja to: „Ale ja nie znam się na teologii!”
Teraz po przeczytaniu tej książki zrozumiałam odpowiedź Jezusa; „Kieruj się sercem
i sumieniem!”. Tak długo czasu poświęciłam studiowaniu, poszerzeniu wiedzy teologicznej,
innych poglądów, aby nie zbaczać z drogi, ale co mi to dało?
Teraz kiedy podejmuję decyzję oddania Jerozolimy tzn. Gebus/Jebus, u mnie wynika to
z mojego serca i sumienia. To oni Palestyńczycy zostali poszkodowani przez Narody
Zjednoczone pod agendą żydowskich miliarderów, pozbawieni własnego państwa. Dlatego
podejmuję decyzję o przekazaniu „Flagi Jerozolimy” Palestyńczykom w dniu 20 czerwca
2016, w dniu 3,5 lat po wyzerowaniu się świata i w dniu, kiedy Słońce znajduje się najwyżej
nad horyzontem. Czy zaufają mi? Czy przyjdą na spotkanie na ziemi Raj/Paradisbakken
”Den Grønne Kile” w Hvalsø?
Jeśli nie, stanie się to, to następny krok będzie 22 lipca 2016 w dzień św. Marii Magdaleny
– jest to piątek. Zaproponuję Syrii Palestyńskiej tj. koalicji Syrii, Palestyny, Libanu, Jordanu
i Egiptu a może i innych co będą chcieli się włączyć i oddam im Władzę nad
Jeruzalem/Gebus. Być może, że to będzie wymagało mojego zamieszkania w meczecie na
górze Moria. Miałam kiedyś takie przebłyski jakby moi rodzice poznali się przy młóceniu
zboża, przy takim klepisku co było za razem częścią świątynną. Tak jakby spotkali się
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w czasie jakiego święta kananejskiego, coś podobnego do pogańskiego święta, gdzie
spotkali się młodzieńcy z dziewczętami gotowymi do za mąż pójścia.
A jeśli i to nie wypali, to 24 lipca 2016 włączam moją stronę internetową i Jerozolima/Gebus
pozostanie w rękach słowiańsko- chrześcijańskich. To też nie będzie aprobowane przez
hierarchię Kościoła Rzymskokatolickiego, kiedy będą musieli uznać Niepokalaną za Bestię
666, zdetronizować Królową Polski, czyli zburzyć fundamenty KRK i budować Kościół
pogańsko- chrześcijański – uznać Chrystusa Jezusa za Boga Słońca, Marię Magdalenę za
Boga Księżyca, a mnie za przebóstwionego człowieka, któremu została przekazana cała
Ziemia i Kościół.
I tu wielu tak jak za czasów Jezusa będzie musiało dokonać wyboru.
Co myślicie czy nie spróbują mnie zabić? Tak czy inaczej czeka mnie wielka próba wiary
w Boga Ojca Eli, Boga Matki AS0, opieki Boga Słońca i Boga Księżyca oraz moich
przodków, którzy mnie wspierają w moim celu osiągnięcia życia wiecznego mojego drzewa
genealogicznego i dotrzymaniu nowego paktu.
A co się liczy– ten krótki czas tu na skorupie Jajka Kosmicznego czy życie wieczne w jego
żółtku/Niebie i nie męczyć się więcej w zdobywaniu pokarmów na podtrzymywaniu się przy
życiu cielesnym.

25. Bóg jest miłością a Diabeł złością
Wszystko ma naturalne wibracje: od atomów po Ciała Niebieskie.
Aby zobaczyć powiązania między Ciałami Niebieskimi a naszymi ciałami ziemskimi,
możemy skorzystać z wiedzy hinduskiej mówiącej o centrach harmonijnych, lepiej znanych
jako czakry.
Podobne jak - punkty harmonijne strun instrumentu muzycznego „mającego duszę” jak
gitara, wiolonczela, mandolina czy inny instrument z „pudłem” – są to miejsca, w których
skupiają się nasze wibracje.
W filozofii wschodnich, owe siedem czakr używa się do przywracania równowagi w ciałach:
fizycznym i duchowym.
Nasza Ziemia także posiada takie punkty wibracyjne, to tak jak by Bóg Najwyższy grał na
instrumencie, gdzie pudłem jest nasza Ziemia, w której są dźwięki.
Księżyc ma podstawowy dźwięk Do/UT cały ton, Słońce Re półton, później Mi planety
i gwiazdy, a za Linią Kärman jest (Niebo Far) siedziba Boga Ojca z najwyższymi
wibracjami energetycznymi, przez które jest emitowana energia elektromagnetyczna.
Nieuchwytna część naszego istnienia – emocje, są częścią prawdziwej rzeczywistości,
wyższej świadomości, tej części sfer, której nie doświadczamy pięcioma zmysłami.
Złość powoduje zakłócenia w psychice, które objawiają się jako Ego. Takie przejawienia
wywołują przyśpieszenia akcji serca, wzrost temperatury ciała oraz wiele innych fizycznych
objawień świadczących o złości.
Wykazano, iż nasze emocje mają określone częstotliwości wibracyjne.
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Istnieją dwa rodzaje emocji jakiej doświadczają ludzie: STRACH i MIŁOŚĆ.
STRACH ma długą i powolną częstotliwość wibracji, podczas gdy MIŁOŚĆ ma bardzo
szybką i wysoką częstotliwość.
Hanz Jenny w latach 40-tych opracował Cymatykę, gdzie wykazał, że gdy wibracja
dźwiękowa przechodzi przez nośnik pojawia się pewien wzór.
Gdy zwiększa się częstotliwość, wzór staje się bardziej złożony.
To właśnie dzieje się w Ziemi i ludziach, ich DNA złożonym z 4 elementów: węgla
C - carbon, tlenu O - oxygen, wodoru H - hydrogen, azotu N - nitrogen.
Jest potencjalnych 64 kodów aminokwasów w naszym ludzkim DNA. Jednak obecnie
aktywne jest tylko 20. Istnieje przełącznik, który je włącza i wyłącza. Tym przełącznikiem
jest to, co zwiemy emocją.
STRACH jest długą, powolną falą emocji, która dotyka relatywnie niewielu punktów
naszego łańcucha DNA. Osoba żyjąca w strachu jest ograniczona w ilości antenek dla
niej dostępnych. To tak jak muzyka z radia, jest fizyczną manifestacją niematerialnego
sygnału, do którego można dostroić urządzenie.
Ron Sekley z wydziału Chemii Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley wykazał, iż DNA
działa jako antena zarządzająca rozwojem komórkowym. Jest emiterem i odbiornikiem
FOTONÓW światła oraz FONONÓW dźwięków na spirali DNA odbierającego duchową
energię miłości i emitując ją, manifestując w polu kwantowym, czyli fizycznej materii ciała.
Muzycy próbują dostroić instrumenty muzyczne i eksperymentować skalą muzyczną
Stwórcy, oryginalnym solfeggio przez 3000 lat zagrzebanym w Biblii.
Antyczny kapłan wiedział, jak lewitować olbrzymie kamienie, by zbudować Piramidę i miał
masońską (kamieniarską) wiedzę, starszą niż antyczny Egipt. Posiadanie tej wiedzy, tych
częstotliwości dawało możliwości tworzenia destrukcji i czynienia cudów upoważnionym
osobą, które miały do nich dostęp. Tak zburzono Jerycho koło Jerozolimy, poprzez granie
muzyki, wydawanie odpowiedniej częstotliwości dźwięków? A może przez najzwyklejsze
wysadzenie murów, jak podaje przekonująco najnowsza archeologia.
Obecnie jest transcendentalny okres kolosalnych zmian dla ludzkości.
Ludzie nieprzystosowani nie będą w stanie poradzić sobie z gwałtownymi zmianami
w psychice. Przygotowanie się na to jest dążeniem do PRAWDY i do oczyszczania naszych
centrów energetycznych/czakr.
Dlatego ja opisuję moją drogę jaką przeszłam po wzbudzeniu u mnie Energii Kundalini.
Zajęło mi to sporo czasu, na szukanie odpowiedniego materiału na ten temat. Kościół
Katolicki czy Protestancki nic na ten temat nie chciał ujawnić albo jest w nieświadomości
o tych procesach i wysyła swoich członków do publicznych nieuduchowionych, mafijnych
Szpitali Psychiatrycznych.
Starożytni Esseńczycy pozostawili nauki sięgające 6000 lat wstecz. Uczyli, że nasze relacje
z innymi, ze światem i wydarzeniami, są lustrem części naszej psychiki, które wymaga
oczyszczenia.
Ważne jest to zrozumienie, że gdy boisz się straty, śmierci, wojny, terroryzmu czy zmian,
w oparciu o te lęki, dajesz innym sposobność kontrolowania ciebie.
Dlatego tak jest podawane w mediach o końcu świata, zamiast o końcu czasu dla szatana
i jego sług!
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Nie patrz na swoje lęki jako zagrożenie, tylko zrozum, że ten materialny świat jest tylko
fizyczną manifestacją lęku lub miłości obecnych w twojej świadomości.
W USA na Uniwersytecie w Pincenton istnieje globalny projekt świadomości, finansowany
przez rząd amerykański. Od wielu lat badania na temat radioniki i fizyki kwantowej są
wykorzystywane do Globalnego Kontrolowania Świadomości całej populacji ziemskiej.
Na razie lokują te swoje diody na całym świecie pod niewinnym płaszczykiem rozwoju
nauki (w Polsce taka dioda „egghost” jest zainstalowana w Warszawie), szczególnie, że jak
wynika z danych na oficjalnych stronach internetowych, zajmują się one zagadnieniami
rządzenia w sferze publicznej, przywództwa, procesami podejmowania decyzji
i metodologią nauk społecznych.
Orion RNG urządzenie w sieci GCP współpracuje z Fundacją Badań Fundamentalnych nad
Człowiekiem i Materią (FREMM). Orion jest wytwarzany w Amsterdamie i rozprowadzany
przez media interaktywne ICATT.
Wiemy, że jeśli jest możliwe odbieranie sygnałów to jest też i możliwe ich wysyłanie.
Radionika może być użyta dla dobra ludzkości, ale może być niesamowitą bronią w rękach
ludzi bez skrupułów, podobnie jak jest z energią atomową.
Za pomocą metod kwantowych mogą chcieć zadziałać na świadomość narodów, aby ludzie
postępowali tak jak oni chcą.
Oficjalnie wszelkie opinie naukowców w dziedzinach paranormalnych i innych
niezrozumiałych przez naszą naukę są ośmieszane przez opinię publiczną.
Tak jak znaczenie jakiś nazwisk grup społecznych. Zobaczcie jak destrukcyjne są gry dla
młodzieży np. na temat pradawnej nazwy Jerozolimy - JEBUS. To amerykańscy żydzi sieją
taką medialną dezinformację w opinii publicznej, zastraszając ludzi, by nie używali czegoś
co jest im nie na rękę.
Budowanie komputerów kwantowych, czy komputerów opartych na DNA może mieć
zastosowanie praktyczne w zbieraniu i analizowaniu informacji innego typu niż w podejściu
tradycyjnym i może całkowicie zniewolić nieświadomą ludzkość, aby była niewolniczą siłą
zaborczą dla Panów/Szatanów.
O takich komputerach pisałam kiedyś w czasopiśmie związkowym Laborant, pracując wtedy
w Ośrodku Badawczym RISØ koło Roskilde w Danii.
Bóg nie pozwoli na zniewolenie, bo Bóg jest Czystą Miłością i szanuje wolną wolę jego
potomstwa duchowego.
Co z tego, że zniszczą ciało materialne, ale wolna dusza żyje nadal w świecie
niematerialnym.
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1. Księga Jeremiasza
Izrael a narody sąsiednie
12.14 To mówi Pan przeciw wszystkim moim złym sąsiadom, którzy naruszyli dziedzictwo,
jakie dałem swemu narodowi, Izraelowi: Oto ich wyrwę z ich ziemi, lecz i dom judzki wyrwę
spośród nich.
12.15 Lecz gdy ich wyrwę, ogarnie Mnie znów litość nad nimi i przyprowadzę każdego
z nich do jego kraju.
12.16. A jeżeli przyswoją sobie zupełne drogi mego ludu, tak że będą przysięgać na moje
imię: „Na życie Pana”, podobnie jak nauczyli naród mój przysięgać na Baala, wtedy mogą
rozprzestrzenić się wśród mojego narodu.
12.17 Jeśli zaś nie posłuchają, wyrwę taki naród, wyrwę, tak że zginie – wyrocznia Pana.

2. Księga Izajasza
Bałwochwalstwo Jerozolimy
57.3 Lecz wy zbliżcie się tutaj, synowie wiedźmy, potomstwo wiarołomnej i nierządnicy!
57.4 Z kogo się naśmiewacie? Na kogo otwieracie usta i wywieszacie język?
Czyż wy nie jesteście dziećmi przestępstwa, potomstwem nieprawego łoża?
57.5 Wy, którzy płoniecie żądzą pod terebintami i pod każdym zielonym drzewem,
mordujecie dzieci na ofiarę w jarach, w rozpadlinach skalnych.
57.6 Gładkie kamienie potoku są twoim dziełem, one to, one – twoją częścią wylosowaną.
Im też w ofierze wylewałaś płyny, ofiarowałaś obiaty. Czyż mam być z nich zadowolony?
57.7 Na górze wielkiej i wysokiej tyś rozłożyła swe łoże, tam też wstąpiłaś, żeby składać
ofiary.
57.8 Postawiłaś twój znak rozpoznawczy (ręka/stela – wiązała się tu z nierządem sakralnym)
za bramą i za słupami odrzwi. Tak, z dala ode Mnie się odkrywałaś, weszłaś i rozszerzyłaś
swe łoże. Ugodziłaś się o zapłatę z tymi, których łoże umiłowałaś; pomnożyłaś z nimi twój
nierząd, patrząc na stelę.
57.9 Udałaś się do Molocha z olejkiem, użyłaś obficie twych wonnych olejków. Wysłałaś
daleko swych gońców, aż do Szeolu się zniżyłaś. (Aluzja do ofiar składanych z dzieci na
cześć Molocha)
57.10 Utrudziłaś się tyloma podróżami, ale nie powiedziałaś: „Dosyć!”. Odnalazłaś
żywotność twej siły, dlatego nie osłabłaś.
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57.11 Kogo się lękasz i boisz, że Mnie chcesz oszukać? Nie pamiętasz o Mnie, nie dajesz
Mi miejsca w twym sercu. Czyż nie tak? Ja milczę i przymykam oczy, a ty się Mnie nie
boisz.
57.12 Objawię Ja twoją sprawiedliwość i twoje uczynki nieużyteczne.
57.13 Gdy będziesz wołać, niech cię ocalą twe obrzydłe (bożki)! Ale wiatr je wszystkie
rozwieje, wicher je porwie.
Kto zaś ucieknie się do Mnie, posiądzie ziemię i odziedziczy moją Świętą Górę.
Prawdziwy post
58.1 Krzycz na całe gardło, nie przestawaj! Podnoś głos twój jak trąba! Wytknij mojemu
ludowi jego przestępstwa i domowi Jakuba jego grzechy!
Psalm pokutny: Grzechy Izraela opóźniają zbawienie
59.1 Nie! Ręka Pana nie jest tak krótka, żeby nie mogła ocalić, ani słuch jego tak
przytępiony, by nie mógł usłyszeć.
59.2 Lecz wasze winy wkopały przepaść między wami a waszym Bogiem; wasze grzechy
zasłoniły Mu oblicze przed wami tak, iż was nie słucha.
59.3 Bo krwią splamione są wasze dłonie, a palce wasze – zbrodnią. Wasze wargi
wypowiadają kłamstwa, a przewrotności szepce wasz język.

3. Księga Sędziów
(Ten rozdział wybrała moja mama ziemska Anna w dniu 3-lecia swojej ziemskiej śmierci).
1.1 Po śmierci Jozuego Izraelici tak się pytali Pana: Któż z nas pierwszy wystąpi do walki
przeciwko Kananejczykom?
1.2 Pan odpowiedział: Wystąpi Juda. Oto daję tę ziemię w jego ręce.
1.8 Synowie Judy uderzyli na Jerozolimę, zdobyli ją, lud wycięli ostrzem miecza, a miasto
spalili. (2 Sm 5,6-8)
1.21 Natomiast synowi Beniamina nie wpędzili z Jerozolimy mieszkających w niej Jebusytów, tak że ci mieszkają w Jerozolimie wspólnie z synami Benjamina aż po dziś dzień.
Anioł Pana zapowiada Izraelitom nieszczęście
2.2 Jednakże wy nie wchodźcie w przymierze z mieszkańcami tej ziemi, lecz rozwalcie ich
ołtarze. Wyście zaś nie usłuchali mego głosu. Dlatego to uczyniliście?
2.3 Powiedziałem także: Nie wypędzę ich sprzed was, aby byli dla was przeszkodą
i aby bogowie ich byli dla was sidłem.
Niewierność pokoleń następnych
2.11 Wówczas Izraelici czynili to, co złe w oczach Pana i służyli Baalom.
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2.12 Opuścili Boga swoich ojców, Jahwe, który ich wyprowadził z ziemi egipskiej, i poszli
za cudzymi bogami, którzy należeli do ludów sąsiednich. Oddawali im pokłon i drażnili
Pana.
2.13 Opuścili Pana i służyli Baalowi i Asztartom.
2.14 Wówczas zapłonął gniew Pana przeciwko Izraelitom, ...
Przyczyny współistnienia z ludami obcymi
2.20 Zapłonął więc gniew Pana przeciwko Izraelowi. I rzekł: Ponieważ lud ten przekroczył
przymierze, które zawarłem z ich przodkami, i ponieważ nie usłuchał głosu mego,
2.21 także i Ja nie wyrzucę spośród nich żadnego z narodów – które pozostawił Jozue, gdy
umierał,
2.22 żeby poddać Izraelitów próbie i zbadać, czy pójdą drogami Pana, po których kroczyli
ich przodkowie.
Narody, które pozostały
3.5 Mieszkali więc Izraelici wśród Kananejczyków, Hetytów, Amorytów, Peryzzytów,
Chiwwitów i Jebusytów, żenili się z ich córkami i własne swoje córki dawali ich synom za
żony, a także służyli ich bogom.

4. Druga Księga Samuela
5.6 Razem ze swoimi ludźmi król wyruszył do Jerozolimy przeciw Jebusytom,
zamieszkującym tę krainę. Rzekli oni do Dawida: Nie wejdziesz tutaj, lecz odepchną cię
ślepi i kulawi. Oznaczało to: Dawid tu nie wejdzie.
5.7 Dawid jednak zdobył twierdzę Syjonu, to jest Miasto Dawidowe.
5.8 Dawid w tym dniu powiedział: Ktokolwiek pokona Jebusytów, zdobywając przejście
podziemne (wiodło ono od źródła Gihon na szczyt Ofelu), oraz ślepych i kulawych
nienawistnych dla duszy Dawida... ten będzie wodzem.
Stąd pochodzi powiedzenie: „Ślepiec i kulawy nie wejdą do wnętrza domu”.
5.9 Dawid zamieszkał w twierdzy, którą nazwał Miastem Dawidowym. Zbudował potem
mur dokoła: od Millo do wnętrza. (Miasto Dawidowe – niegdyś starożytna twierdza
Jebusytów, położone jest na wzgórzu wschodnim pomiędzy doliną Cedronu i Tyropeonu.
Millo – część obwarowań zamku, być może zbiornik na wodę na wypadek oblężenia.)

5. Odrzucenie Żydów Ewangelia wg św. Łukasza
Drugi okres podróży do Jerozolimy
Odrzucenie Żydów
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13.22 Tak nauczając, szedł przez miasta i wsie i odbywał swą podróż do Jerozolimy.
13.23 Raz ktoś Go zapytał: Panie, czy tylko nieliczni będą zbawieni? On rzekł do nich:
13.24 Usiłujcie wejść przez ciasne drzwi; gdyż wielu, powiadam wam, będzie chciało wejść,
a nie będą mogli.
13.25 Skoro Pan domu wstanie i drzwi zamknie, wówczas stojąc na dworze, zaczniecie
kołatać do drzwi i wołać: „Panie, otwórz nam!”, lecz On wam odpowie: Nie wiem, skąd
jesteście.
13.26 Wtedy zaczniecie mówić: Przecież jadaliśmy i piliśmy z Tobą, i na ulicach naszych
nauczałeś.
13.27 Lecz On rzecze: Powiadam wam, nie wiem, skąd jesteście. Odstąpcie ode Mnie
wszyscy dopuszczający się niesprawiedliwości!
13.28 Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, gdy ujrzycie Abrahama, Izaaka i Jakuba,
i wszystkich proroków w królestwie Bożym, a siebie samych precz wyrzuconych.
13.29 Przyjdą ze wschodu i zachodu, z północy i południa i siądą za stołem w królestwie
Bożym.
13.30 Tak oto są ostatni, którzy będą pierwszymi, i są pierwsi, którzy będą ostatnimi.
Męka i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa
Spór o pierwszeństwo
22.24 Powstał również spór między nimi o to, który z nich zdaje się być największy.
22.25 Lecz On rzekł do nich: Królowie narodów panują nad nimi, a ich władcy przyjmują
nazwę dobroczyńców.
22.26 Wy zaś nie tak macie postępować. Lecz największy między wami niech będzie jak
najmłodszy, a przełożony jak sługa!
22.27 Któż bowiem jest większy? Ten, kto siedzi za stołem, czy ten, kto służy? Czyż nie
ten, kto siedzi za stołem? Otóż Ja jestem pośród was jak ten, kto służy.
22.28 Wyście wytrwali przy Mnie w moich przeciwnościach.
22.29 Dlatego i Ja przekazuję wam królestwo, jak Mnie przekazał je mój Ojciec:
22.30 abyście w królestwie moim jedli i pili przy moim stole oraz żebyście zasiadali na
tronach, sądząc dwanaście pokoleń Izraela.

6. Niebezpieczeństwo bogactw Ewangelia według św. Mateusza
Niebezpieczeństwo bogactw
19.24 Jeszcze raz wam powiadam: Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne niż
bogatemu wejść do królestwa niebieskiego.
19.25 Gdy uczniowie to usłyszeli, przerazili się bardzo i pytali: Któż więc może się zbawić?
19.26 Jezus spojrzał na nich i rzekł: U ludzi to niemożliwe, lecz u Boga wszystko jest
możliwe.
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Nagroda za dobrowolne ubóstwo
19.28 Jezus zaś rzekł do nich: Zaprawdę, powiadam wam: Przy odrodzeniu (mesjańskim na
końcu wieków), gdy Syn Człowieczy zasiądzie na swym tronie chwały, wy, którzy
poszliście za Mną, zasiądziecie również na dwunastu tronach, sądząc dwanaście pokoleń
Izraela.
Ostatni rozkaz
28.16 Jedenastu zaś uczniów udało się do Galilei na górę, tam gdzie Jezus im polecił.
28.17 A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili.
28.18 Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami: Dana Mi jest wszelka
władza w niebie i na ziemi.
28.19 Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna,
i Ducha Świętego.
28.20 Uczcie je zachować wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez
wszystkie dni, aż do skończenia świata.

7. Światłość wobec ciemności
Ewangelia według św. Jana
Światłość wobec ciemności
8.12 A oto znów przemówił do nich Jezus tymi słowami: Ja jestem światłością świata.
Kto idzie za Mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia.
Przed chwilą oglądałam film fabularny o wynalazku Tesli i wpływie tego urządzenia na inne
elektryczne urządzenia. Przy dużych częstotliwościach biło światło jak laser do góry.
8.21 A oto znowu innym razem rzekł do nich: Ja odchodzę, a wy będziecie Mnie szukać
i w grzechu swoim pomrzecie. Tam, gdzie Ja idę, wy pójść nie możecie.
8.22 Rzekli więc do Niego Żydzi: Czyżby miał sam siebie zabić, skoro powiada: Tam, gdzie
Ja idę, wy pójść nie możecie?
8.23 A On rzekł do nich: Wy jesteście z niskości, a Ja jestem z wysoka. Wy jesteście z tego
świata, Ja nie jestem z tego świata.
8.24 Powiedziałem wam, że pomrzecie w grzechach swoich. Tak, jeżeli nie uwierzycie, że
JA JESTEM, pomrzecie w grzechach swoich.
8.25 Powiedzieli do Niego: Kimże Ty jesteś?
Żydzi nie zdawali sobie sprawę z tego, że Jezus może być Bogiem Słońca, mimo że umieścili
w członie imion tetragramów Kosmosu YHVH – czyli Yah jest Bogiem Księżyca. Według
starożytnych Sumerów to Nanna bóg księżyca był ojcem boga słońca Utu i bogini Innany
(Wenus), a w Babilonie bóg księżyca Sin był uważany za ojca boskiego rodzeństwa słońca
Szamasa i Isztar z planety Wenus. Jest też i w innych religiach Thoth/Thot, również Aah,
Ah Jahh, był utożsamiany z Ozyrysem (jako Ozyrys - Aah).
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W języku polskim u świadków Jeh-owy w pierwszym członem, a drugi człon to oznacza
Niebo.
Dawid zniszczył Jerycho i Kanaanie, gdzie czczono Boga Księżyca.
Dawid zerwał pakt, który Abraham zawarł z Jebusytami, że nigdy bez ich zgody
potomkowie Abrahama nie przejmą miasta Jebus tzn. dzisiaj Jeruzalem.
8.38 Głoszę to, co widziałem u mego Ojca, wy czynicie to, coście słyszeli od waszego ojca.
8.39 W odpowiedzi rzekli do Niego: Ojcem naszym jest Abraham. Rzekł do nich Jezus:
Gdybyście byli dziećmi Abrahama, to byście pełnili czyny Abrahama.
Tak więc Żydzi nie posiądą Niebiańskiej Jerozolimy, weszli do miasta Jeruzalem a stracili
to Niebiańskie Miasto. Żydzi nie są już narodem wybranym!
Księżyc oddziałuje na naszą psychikę, na nasz i ziemski magnetyzm.
Z tego co opowiadał mi mój kuzyn – przyszedł do niego Ojciec Niebieski i zaprowadził go
do wrót Nieba. Wzywał Ojca Niebieskiego, ale go nie widział, tylko czuł rękę, która go
prowadziła.
Czyżby zaprowadził go na Księżyc?
Widział wszystko świetliste, nawet litery świeciły i poruszały się w odwrotną stronę niż jak
w języku polskim. Powiedział mi - tak wszystko widziałem jakbym był w laptopie, my
programujemy, tworzymy w komputerze 2-wymiarowym, a tam wszystko było jak
w 3-wymiarach.
Czyżby stwarzanie odbywało się na Księżycu, a rodzenie cielesne na Ziemi?
Co mogą powiedzieć kłamcy Amerykanie, czy spotkali Boga na Księżycu? Czy im pozwolił
na wizytę u niego/niej?
Na końcu wszechrzeczy, cała natura cielesna zawierać się będzie w jednej postaci, cała
właściwość ciała błyszczeć będzie niewysławioną chwałą, która niewątpliwie stanowić
będzie własność ciała duchowego.
Jeśli bowiem właściwie rozumiemy słowa Mojżesza zapisane na początku jego Księgi: „Na
początku Bóg stworzył niebo i ziemię”, w tym sensie, iżby był to początek całego
stworzenia, to początek ten wypada odnieść do końca i kresu wszechrzeczy, a zatem owo
niebo i owa ziemia będzie siedzibą wytchnienia świętych. Tak więc najpierw wszyscy święci
i cisi posiądą dziedzictwo tej ziemi. W ziemi tej są prawdziwe i żywe formy skrzętnego
przestrzegania zasad przekazanych przez Mojżesza za pomocą Prawa. Nadto i do samego
Mojżesza powiedziano: „Uważaj pilnie, abyś wykonywał wszystko według wzoru, jaki
został ci pokazany na górze”.
W tej ziemi Prawo było, jak gdyby wychowawcą dla tych, którzy powinni byli przejść
z owej ziemi do Chrystusa, wychowani i wykształceni tym Prawem, aby po otrzymaniu Jego
nauki łatwiej mogli przyjąć doskonałą naukę Chrystusa „odwieczną Ewangelię”.
On sam będzie kształcił tych, którzy potrafią Go pojąć jako Mądrość; będzie
panował/królował w nich tak długo, aż podda ich również Ojcu (Bogu Ojcu Eli), który Jemu
wszystko poddał, to znaczy, że skoro już będą zdolni do przyjęcia Boga, bóg będzie dla nich
wszystkim we wszystkim.
Wtedy więc skutkiem tego również natura cielesna osiągnie doskonały stan, do którego nic
już dodać nie można – zostanie przebóstwiona!
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Należy na koniec podkreślić, że dopiero gdy przyszedł Jezus, proroctwa okazały swój boski,
a Prawo Mojżeszowe – duchowy charakter. To przyjście Jezusa ukazało jasno, że Prawo
i Proroctwa zostały spisane z udziałem łaski niebieskiej.
I ja też jestem pod wpływem bożej łaski i inspiracją Anioła Bożego Stróża mojego.
Biada wam, uczonym w Prawie, bo wzięliście klucze poznania; samiście nie weszli,
a przeszkodziliście tym, którzy wejść chcieli – w taki sposób Pan nasz, Chrystus Jezus, może
mówić.

8. Proroctwa o Mesjaszu
Księga Rodzaju
Upadek pierwszych ludzi
3.1 A wąż (Wąż - kusiciel) jest wrogiem Boga, uosobieniem zła, jest też istotą rozumną,
skoro umie mówić. Późniejsze księgi Pisma świętego nazwą go szatanem, diabłem, złym
duchem. Jego pokusa obiecuje pierwszym rodzicom równość z Bogiem przez uzurpowanie
sobie samostanowienia o dobru i złu moralnym. Tymczasem rzeczywistym następstwem
pierwszego upadku jest degradacja obrazowo opisana w 3, 7, 10, 16-19; był bardziej
przebiegły niż wszystkie zwierzęta lądowe, które Pan Bóg stworzył. On to rzekł do
niewiasty: Czy rzeczywiście Bóg powiedział: Nie jedzcie owoców ze wszystkich drzew tego
ogrodu?
3.15 Wprowadzam nie przyjaźń między ciebie a niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje
a potomstwo jej: ono zmiażdży ci głowę, a ty zmiażdżysz mu piętę.
Po grzechu prarodziców (nowoczesne badania archeologiczne sugerują, że Adam, to nie
pierwszy człowiek na ziemi, ale był królem co żył w raju) Bóg zapowiada karę, ale nie
pozostawia człowieka samemu sobie.
Jest to pierwsza, bardzo ogólna zapowiedź przyjścia Mesjasza, Odkupiciela, który pokona
przeciwnika człowieka – szatana.
I tu widać, że Jezus przeszedł proces KUNDALINI, kuszenie szatana i inne psychiczne
walki, które przezwyciężył. A przez ukrzyżowanie i z martwych wstanie, stał się
człowiekiem, który z sukcesem przeszedł drogę do przebóstwienia i stania się Bogo Człowiekiem.
Wzajemna pomoc Chrystusa Jezusa i Marii Magdaleny pomogła im obojgu przejść tą drogę
KUNDALINI.
Jezus wypędził złe duchy w siedmiu czakrach u Marii Magdaleny, dlatego to Ona zrozumiała
o co tu chodzi – nie Jego mama ziemska ani Piotr, ale Ona, towarzyszka jego życia
ziemskiego i niebiańskiego. To Maria Magdalena namaściła Jego głowę i Jego nogi!
Tak więc Oboje w dniu 20 grudnia 2012 zawarli mistyczny związek, gdzie Chrystus Jezus
przejął władzę nad Słońcem, a Maria Magdalena została Niewiastą Obleczoną w Słońce
i przejęła władzę nad Księżycem.
Teraz Oboje będą panowali na Ziemi jako PAN i PANI Wszystkich Narodów.
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I jeżeli będziemy oddawali chwałę BOGU OJCU Eli i BOGU MATCE AS0 – rodzicom
w religii Jebusytów za czasów Melchizedeka. I kiedy będziemy słuchali Pana i Pani, czyli
odczytywali znaki na Słońcu i Księżycu to możemy mieć RAJ na Ziemi. Bóg będzie nam
sprzyjał, będą urodzaje, fortuna będzie nam sprzyjała – ale pamiętać musimy o wzajemnym
szacunku i miłości w pokorze dla Nieba.
Musimy też przestrzegać 10 Przykazań Bożych tzn. PRAWA BOŻEGO ustanowionych dla
nas przez samego BOGA. Tych praw nie zmienionych, gdzie jest zakazane robienie
posągów, czczenie obrazów tzw. bałwochwalstwo. I ważne Przykazanie: „Czcij Ojca/Tatę
i Matkę/Mamę twoją, aby ci się dobrze powodziło tutaj na Ziemi”.
Błogosławieństwo Jakuba dla Judy
Symbolika berła i laski pasterskiej, oznaczające Króla - Mesjasza, występuje
w błogosławieństwie, jakie patriarcha Jakub wypowiada w stosunku do swojego czwartego
syna Judy.
49.8 Judo, ciebie sławić będą bracia twoi, twoja bowiem ręka na karku twych wrogów!
Synowie twego ojca będą ci oddawać pokłon!
49.9 Judo, młody lwie, na zdobyczy róść będziesz, mój synu: jak lew czai się, gotuje do
skoku, do lwicy podobny – któż się ośmieli go drażnić?
49.10 Nie zostanie odjęte berło od Judy ani laska pasterska spośród kolan jego, aż przyjdzie
ten, do którego ono należy, i zdobędzie posłuch u narodów!
49.16 Dan będzie sądził lud swój jako jeden ze szczepów izraelskich;
49.17 będzie on jak wąż na drodze, jak żmija jadowita na ścieżce, kąsająca pęciny konia,
z którego jeździec spada na wznak.
49.18 Wybawienia twego czekam, o Panie!
Śmierć i pogrzeb Jakuba
49.29 Potem dał im taki rozkaz: Gdy ja zostanę przyłączony do moich
przodków, pochowajcie mnie przy moich praojcach w pieczarze, która jest na polu Efrona
Chetyty,
49.30 w pieczarze, która jest na polu Makpela w pobliżu Mamre w kraju Kanaan, którą
kupił Abraham wraz z tym polem od Efrona Chetyty jako tytuł własności grobu.
49.31 Tam pochowano Abrahama (Abra Kadabra – HAM mój dopisek) i Sarę, jego żonę,
tam pochowano Izaaka i jego żonę Rebekę; tam pochowałem Leę.
49.32 Pole to wraz z pieczarą zostało kupione od Chetytów.
49.33 Gdy Jakub wydał te polecenia swoim synom, złożył swe nogi na łożu, wyzionął ducha
i został przyłączony do swoich przodków.
Pije KUBA do JAKUBA, Jakub do MICHAŁA - kompanija cała.
Taka piosenka przyszła mi na myśl po tym powyższym, które napisałam/przepisałam
z Pisma Świętego Wydawnictwo Pallottinum Poznań – Warszawa 1990.
KUBA kojarzy mi się z budowlą w Mekce (sześciościanem) albo z moim duchowo
przybranym synem.
Proroctwo mówi o tajemniczym potomku Judy, który zdobędzie posłuch u narodów.
Z pokolenia Judy pochodzili królowie: Dawid, Salomon, lecz w nich proroctwo wypełniło
się tylko cząstkowo.
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Po podziale kraju na Judę i Izrael, właśnie w pokoleniu Judy Żydzi dopatrywali się ratunku
dla jedności narodowej. Późniejsze zapowiedzi prorockie ustalą ścisłą relację pomiędzy
Pomazańcem a pokoleniem Judy.
Dawid złamał pakt Abrahama z Jebusytami.
Teść przeklął Dawida, za zamordowanie jego syna i zięcia.
Salomon to dziecko z grzechu!
Dlaczego miałoby to ziarno zwyciężyć?
I ja tu ośmielam się podjąć walkę z lwem – Judy! ale nie walkę z potomstwem królowej
Saby!
Nie pragnę, aby był jakikolwiek król ziemski na Ziemi, mojej Ziemi – tak mi dopomóż Bóg
i bogowie Księżyc i Słońce.
Żydzi zabili swojego króla! Tak więc precz od władzy tutaj na Ziemi, uświęconej Ziemi.
Niech TAK będzie!

9. Mądrość Syracha
DODATKI
Hymn pochwalny ocalonego
51.1 Wychwalać Cię będę, Panie, Królu (Słońce niezwyciężone - mój dopisek)
i wychwalać Ciebie, Boga, (Przebóstwiony Człowiecze), Zbawiciela mego.
Wychwalać chcę imię Twoje (Chryste Jezu - mój dopisek),
51.2 ponieważ podporą i pomocnikiem stałeś się dla mnie.
Ochroniłeś ciało moje od zguby
(Jezu, Jezu przyjdź do mnie a będę uzdrowiona – tak wołałam w 1997 roku – mój
dopisek)
od sieci oszczerczego języka
i od warg wypowiadających kłamstwo;
a wobec przeciwników
stałeś się pomocnikiem i wybawiłeś mię,
51.3 według wielkości miłosierdzia i Twojego Ojca imienia, ...
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10. Melchizedek
w literaturze tradycyjnej, wczesnochrześcijańskiej i gnostycznej

Melchizedek błogosławi Abrahama

Z lektury 14 rozdziału Księgi Rodzaju dowiadujemy się, że kiedy patriarcha Abraham
wracał ze zwycięskiej wyprawy przeciw czterem królom koalicji elamickiej pod wodzą
Kedorlamera, po uwolnieniu z ich rąk swego bratanka Lota, wyszedł mu na spotkanie do
doliny Szawe, czyli Królewskiej, król Sodomy.
14.18 Melchizedek zaś, król Szalemu, wyniósł chleb i wino; a (ponieważ) był on kapłanem
Boga Najwyższego,
14.19 błogosławił Abrama, mówiąc: Niech będzie błogosławiony Abram przez Boga
Najwyższego, Stwórcę nieba i ziemi!
14.20 Niech będzie błogosławiony Bóg Najwyższy, który w twe ręce wydał twoich
wrogów! Abram dał mu dziesiątą część ze wszystkiego.
Rozdział 15
Zapowiedź licznego potomstwa i przymierza
15.18 ... Pan zawarł przymierze z Abramem, mówiąc: „Potomstwu twemu daję ten kraj, od
Rzeki Egipskiej aż do rzeki wielkiej, rzeki Eufrat,
15.19. wraz z Kenitami, Kenizytami, Kadmonitami,
15.20. Hetytami, Peryzzytami, Refaitami,
15.21. Amorytami, Kananejczykami, Girgaszytami i Jebusytami.
Rozdział 16
Pierworodny syn Abrama – Izmael
16.7 Anioł Pański znalazł Hagar na pustyni u źródła przy drodze wiodącej do Szur
16.8 i zapytał: „Hagar, niewolnico Saraj, skąd przyszłaś i dokąd idziesz?” A ona odpowiedziała: „Uciekłam od mojej pani, Saraj”.
16.9 Wtedy Anioł Pański rzekł do niej: „Wróć do twej pani i pokornie poddaj się pod jej
władzę”.
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16.10 Po czym Anioł Pański oznajmił: „Rozmnożę twoje potomstwo tak bardzo, że nie
będzie można go policzyć”.
16.13 Hagar nazwała Pana przemawiającego do niej „Tyś Bóg Widzialny”, bo mówiła:
„Wszak tu widziałam Widzącego mnie, a jestem żywa”.
Tajemniczy ten pogański król Szalemu, późniejszej Jerozolimy i w jednej osobie kapłan
Boga prawdziwego, jest typem Chrystusa w mesjańskim Ps 110 (109) i w Hebr 7, 1-21.
PSALM 110(109)
Chrystus Królem (Psalm królewski o charakterze mesjańskim) i Kapłanem
Dawidowy. Psalm.
1 Wyrocznia Boga dla Pana mego: „Siądź po mojej prawicy, aż Twych wrogów położę jako
podnóżek pod Twoje stopy.
2 Twoje potężne berło niech Pan rozciągnie z Syjonu: „Panuj wśród swych nieprzyjaciół!”
3 Przy Tobie panowanie w dniu Twej potęgi, w świętych szatach (będziesz). Z łona
jutrzenki jak rosę Cię zrodziłem.
4 Pan przysiągł i żal Mu nie będzie: „Tyś Kapłanem na wieki na wzór Melchizedeka”.
5 Pan po Twojej prawicy zetrze królów w dniu swego gniewu.
6 Będzie sądził narody, wzniesie stos trupów, zetrze głowy jak ziemia szeroka.
7 Po drodze będzie pił ze strumienia, dlatego głowę podniesie.
Starotestamentowa zapowiedź wiecznej godności arcykapłańskiej Chrystusa. Obszerne
komentarze do tego daje Hbr (5,6.10; 6,20; 7,1-28). O samej postaci Melchizedeka Rdz
14,17-20)

11. List do Hebrajczyków
Wyższość Kapłaństwa Chrystusowego
Chrystus prawdziwym arcykapłanem
4.14 Mając więc arcykapłana wielkiego, który przeszedł przez niebiosa (na wzór
arcykapłana ST, który przechodził przez przedsionek i Miejsce Święte do Świętego
Świętych, Chrystus przeszedł ponad wszystkie niebiosa Ef 4,10, a Żydzi liczyli ich siedem,
docierając do samego Boga 9,11n.24), Jezusa, Syna Bożego, trwajmy mocno w wyznawaniu
wiary.
5.5 Podobnie i Chrystus nie sam siebie okrył sławą przez to, iż stał się arcykapłanem, ale
(uczynił to) Ten, który powiedział do Niego: „Ty jesteś moim Synem, Jam Cię dziś zrodził,
5.6 jak i w innym (miejscu): Tyś jest kapłanem na wieki na wzór Melchizedeka.
6.19 Trzymajmy się jej jako bezpiecznej i silnej kotwicy duszy, która przenika poza zasłonę,
6.20 gdzie Jezus poprzednik wszedł za nas, stawszy się arcykapłanem na wieki na wzór
Melchizedeka.
Chrystus Kapłanem na wieki na wzór Melchizedeka
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7.1 Ten to Melchizedek, król Szalem, kapłan Boga Najwyższego, wyszedł na spotkanie
Abrahama, wracającego po rozgromieniu królów, i udzielił błogosławieństwa.
7.2 Jemu Abraham także wydzielił dziesięcinę z całego (łupu). Imię jego najpierw oznacza
króla sprawiedliwości, a następnie także króla Szalemu, to jest Króla Pokoju.
7.3 Bez ojca, bez matki, bez rodowodu, nie ma ani początku dni, ani też końca
życia, upodobniony zaś do Syna Bożego, pozostaje kapłanem na zawsze.
7.4 Rozważcie, jak wielki jest ten, któremu sam patriarcha Abraham dał dziesięcinę
z najlepszego łupu.
7.5 Wprawdzie i ci z synów Lewiego, którzy otrzymują kapłaństwo, mają zgodnie
z Prawem polecenie pobierania dziesięciny od ludu, to jest od braci swoich, chociaż i ci
wywodzą się z rodu Abrahama.
7.6 Tamten, który nie wywodził się z ich rodu, otrzymał dziesięcinę od Abrama
i pobłogosławił tego, który miał obietnice.
7.7 Nie ma zaś żadnej wątpliwości, iż to, co mniejsze, otrzymuje błogosławieństwo od
tego, co wyższe.
7.8 Ponadto tu biorą dziesięciny ludzie, którzy umierają, tam zaś ten, o którym wydane jest
świadectwo, że żyje.
7.9 I jeżeli się można tak wyrazić, także Lewi, który pobiera dziesięciny, złożył dziesięcinę
w osobie Abrahama
7.10 Był bowiem jeszcze w lędźwiach praojca swego, gdy Melchizedek wyszedł na
spotkanie.
7.11 Gdyby więc doskonałość została osiągnięta przez kapłaństwo lewickie, lud bowiem
otrzymał Prawo, oparte na nim, to po co byłoby potrzeba ustanawiania jeszcze innego
kapłana na wzór Melchizedeka, a nie na wzór Aarona?
7.12 Ze zmianą bowiem kapłaństwa musi też nastąpić zmiana Prawa.
7.13 Ten zaś, o którym się to mówi, należał do innego pokolenia, z którego nikt nie służył
ołtarzowi.
7.14 Wiadomo przecież, że nasz Pan wyszedł z pokolenia Judy, a Mojżesz nic nie
wspomniał o kapłanach z tego pokolenia.
7.15 Jest to jeszcze bardziej oczywiste i wskutek tego, że na podobieństwo Melchizedeka
występuje inny kapłan,
7.16 który stał się takim nie według przepisu prawa cielesnego, ale według siły
niezniszczalnego życia. (Chrystus jest kapłanem z tytułu swej mocy, płynącej z połączenia
natury ludzkiej z naturą Bożą w Osobie Syna lub z racji zmartwychwstania).
7.17 Dane Mu jest bowiem taki świadectwo: Ty jesteś kapłanem na wieki na wzór
Melchizedeka.
7.18 Zostaje przeto usunięte poprzednie Prawo z powodu swej słabości i nieużyteczności.
7.19 Prawo nie dawało niczemu pełnej doskonałości, było jednak wprowadzenie tylko
lepszej nadziei, przez którą zbliżamy się do Boga.
7.20 Tym więcej, iż stało się to nie bez złożenia przysięgi. Gdy bowiem tamci bez przysięgi
stawali się kapłanami,
7.21 Ten właśnie przez przysięgę Tego, który do Niego powiedział: Poprzysiągł Pan, a nie
będzie żałował: Ty jesteś kapłanem na wieki.
7.22 O tyle też Jezus stał się poręczycielem lepszego przymierza.
7.23 I gdy tamtych wielu było kapłanami, gdyż śmierć nie zezwalała im trwać przy życiu,
7.24 Ten właśnie, ponieważ trwa na wieki, ma kapłaństwo nieprzemijające.
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7.25 Przeto i zbawiać na wieki może całkowicie tych, którzy przez Niego zbliżają się do
Boga, bo zawsze żyje, aby się wstawiać za nimi.
7.26 Takiego bowiem potrzeba nam było arcykapłana: świętego, niewinnego, nieskalanego,
oddzielonego od grzeszników, wywyższonego ponad niebiosa,
7.27 takiego, który nie jest obowiązany, jak inni arcykapłani, do składania codziennej ofiary
najpierw za swoje grzechy, a potem za grzechy ludu. To bowiem uczynił raz na zawsze,
ofiarując samego siebie (Jedyna Ofiara Chrystusa zajmuje miejsce centralne w całości
zbawczego planu Boga).
7.28 Prawo bowiem ustanawiało arcykapłanami ludzi obciążonych słabością, słowo zaś
przysięgi, złożonej po nadaniu Prawa (ustanawia) Syna doskonałego na wieki.

12. Melchizedek w literaturze wczesnochrześcijańskiej i gnostycznej
–Rafał Zarzeczny. Katowice 2009, wydział Teologiczny US w Katowicach.

W tym szerokim opracowaniu natury Melchizedeka znajdujemy:
Melchizedeka jako figury Chrystusa nowego Kapłana.
Ślady tradycji identyfikujących Melchizedeka z Duchem Świętym odnajdujemy
w dokumentach wczesnochrześcijańskich.
Salem i Syjon, symbolizują duszę ludzką będącą przybytkiem Boga i miejscem trwania
z Nim w pokoju.
Ideę wcielenia rozumianego jako zamieszkanie ducha w ciele odnajdujemy w wielu
dokumentach judeochrześcijańskich, jak choćby w Pastert Hermasa.
Za obszerny materiał, aby tutaj przytaczać cytaty.

13. Melchizedek w teologii V wieku
według Marka Eremity i Cyryla Aleksandryjskiego
Melchizedek, nie będąc Izraelitą, sprawuje czystą posługę ku czci Najwyższego,
zapowiadając w ten sposób przyszłe kapłaństwo Chrystusa, który także nie należał do
pokolenia Aarona.
Mimo to „Pan nasz Jezus Chrystus jest arcykapłanem naszej wiary, który prowadzi nas ku
wysokości, do swojego Ojca”.
Jego kapłaństwo jest wieczne. Ofiara chleba i wina, które składa Melchizedek, jest znakiem
ofiary Słowa Wcielonego.
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Tajemnica wcielenia staje się dla nas błogosławieństwem, przez które On sam wybawił nas
od śmierci.
Nazwa Salem
Przy tej okazji autor wyjaśnia pierwotną nazwę Jerozolimy (Jebus, po włosku Gebus),
zaliczając Melchizedeka do biblijnego plemienia Jebusytów (7,33; por. Rdz 15,21), pod
panowaniem Żydów i ze względu na osiągnięty pokój zamieniono nazwę miasta na Salem.
Znaczenie nazwy Jeruzalem, Marek oddaje jako „oglądanie pokoju” (7, 38), co ma być
źródłem interpretacji w Hebr. 7,2; Melchizedek otrzymuje swoje zaszczytne tytuły na
podstawie interpretacji nazwy miasta (7,50) oraz przez tłumaczenia własnego imienia (7,55),
nie są zatem cechami jego natury.
Także Cyryl przypomina znaczenie imienia Melchizedeka oraz nazwy Salem.
Patriarcha potwierdza, że tytuły króla sprawiedliwości i pokoju, w sposób absolutny
przynależne tylko Bogu, odnoszą się też do Chrystusa, podobnie jak tytuł „zbawiciela ludzi”,
będącym tłumaczeniem imienia Jezus (I Melch. 5). Przy okazji Cyryl wskazuje na głębszy
sens imienia Izrael oraz na fakt, że Pismo nie waha się nazywać ludzi bogami (por Ps 82, 6),
co w istocie nie zmienia naszej kondycji, ale podkreśla wagę aktu wcielenia Słowa Bożego.
Melchizedek jest jednie cieniem i zapowiedzią Bożego działania, jakie dokonuje się na
drodze wcielenia.
Do sprawy tej patriarcha aleksandryjski powraca również w Glaphyra in Genesim.
Nawiązując do tych, którzy w Melchizedeku upatrują hipostazy Ducha Świętego – na tej
podstawie, że został nazwany królem Salem, co oznacza pokój, a tylko Bóg jest dawcą
pokoju – patriarcha aleksandryjski podkreśla, że należy zawsze odróżniać dar od jego
osobowego sprawcy. Melchizedek istotnie był królem miasta Salem, które oznacza pokój,
ale rządził w nim jako człowiek. Ale czy tylko jako człowiek, czyżby nie przepływała przez
niego Moc/Chwała Boża?
Melchizedek jako król Salem czcił prawdziwego Boga, (Boga Najwyższego) stwórcę
wszystkich rzeczy, podczas gdy wielu czciło różnych bożków.
Abraham na mocy prawa starszeństwa oddał cześć Melchizedekowi i także w imieniu
wszystkich swoich potomków.
Jednak Melchizedek było tylko imieniem, które nosił, nie wyrażało zaś jego istoty.
Albowiem Nasz Pan i Zbawiciel Jezus Chrystus jest prawdziwym królem sprawiedliwości
i królem pokoju. Pokój ów otrzymaliśmy od Boga, Jego Ojca (Eli), gdyż On sam ukazał nam
drogę sprawiedliwości przez Ewangelię i był naszym pokojem, ponieważ stał się naszą
bramą do Ojca (brama to Słońce). On to zburzył mur dzielący nas pośrodku.
Chrystus wyjaśnia tajemnicę ofiary Melchizedeka
Paweł zerwał z tym, co było złe u Żydów, a przede wszystkim z tym, że nie znając
sprawiedliwości Bożej, a starając się ustanowić własną, nie są podlegli sprawiedliwości
Bożej. Potępił to, że po męce i zmartwychwstaniu Chrystusa, który udzielił i ujawnił
tajemnicę według porządku Melchizedeka, jeszcze uważali za konieczne zachowywanie
starych obrzędów, nie dlatego, że przyzwyczaili się ich przestrzegać, lecz że uważali je za
konieczne do zbawienia.
Motyw przedawnienia instytucji Izraela dotyczy całej obrzędowości żydowskiej, co
wyraziło się w radykalnym zerwaniu uczniów Chrystusa nie tylko z kultem sprawowanym
na mocy Prawa, ale i całą obyczajową sferą życia.
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14. Melchizedek w Jaskini skarbów
i tekstach związanych z cyklem Adama
Księga „Jaskinia skarbów” przybiera postać kroniki od stworzenia świata aż do dnia zesłania
Ducha Świętego. Dokument ten jest szczególną kompilacją tekstów biblijnych i tradycji
apokryficznych oraz legend popularnych na Bilskim Wschodzie.
Podczas gdy w tekście Księgi Rodzaju Melchizedek pojawia się jednie przy okazji spotkania
z Abrahamem, Jaskinia skarbów idzie znaczniej dalej, włączając tę tajemniczą postać
w historię zbawienia w różnych jej momentach. Wspomina się Go najpierw w związku
z testamentem Adama, przekazywanym z polecenia prarodzica przez każdego patriarchę po
potopie aż do Sema.
Noe wyjawia w tajemnicy Semowi, że to właśnie Melchizedek powinien towarzyszyć mu
w trakcie wyprawy z ciałem Adama do środka ziemi. Rozdział 23 opisuje dzieje realizacji
testamentu, przynosi też wyjaśnienie genealogii Melchizedeka i toponimu Golgoty. Opisuje,
jak Melchizedek staje się nazarejczykiem, w związku z poleceniem udzielonym najpierw
Matuzalema, a następnie Noego i po raz trzeci przez Sema.
Melchizedek jest owym wybrańcem, zapowiedzianym już Adamowi, który odegra
szczególną rolę w translacji szczątków praojca. W drodze do miejsca przeznaczenia
wędrowców prowadzić będzie Anioł Boży; on też pokaże im miejsce – centrum świata
– gdzie mają złożyć szczątki Adama i gdzie u końców czasów dokona się zbawienie
wszystkich pokoleń.
Tu też jest pokazana genealogia Melchizedeka, gdy Sem zwraca się do Malaka,
syna Arpakszada i do jego żony Jozadaq, by pozwolili pójść z nim ich synowi,
Melchizedekowi.
Sem przekazuje braciom polecenie ich ojca Noego, by nikt nie wchodził do arki. Potem
zabiera ciało Adama i wraz z Melchizedekiem wyrusza nocą w drogę.
Celem wypraw Sema i Melchizedeka z ciałem Adama jest Golgota. Jest to środek ziemi,
centrum całego zamieszkałego świata, jakby jego oś. Zarazem jest to miejsce, od którego
Bóg zaczął stwarzanie świata. W tekście Jaskini Skarbów podane jest wyjaśnienie
w znaczeniu geograficznym i przenośnym, jako miejsce centralne i nadrzędne, co wyraża
symbol głowy; w ten sposób pośrednio nawiązują także do okrągłego kształtu czaszki.
Wyraz golgota (od syryjskiego), które może oznaczać koło, okrąg, orbitę, sferę niebieską
lub dysk słoneczny. Zarówno greckie jak i łacińskie calvaria oznacza czaszkę, stąd
w Ewangelii „miejsce czaszki”.
Jebusyckie pochodzenie Melchizedeka idzie po linii genealogii biblijnej Chama - Rdz 10;
10.6 Synowie Chama: Kusz, Misraim, Pat i Kanaan.
10.15 Kanaan zaś miał synów: pierworodnego Sydona i Cheta.
10.16 A ponadto: Jebusytów, Amorytów, Girgaszytów itd.
A potem szczepy kananejskie rozproszyły się.
10.19 Granica Kananejczyków biegła od Sydonu w kierunku Geraru aż do Gazy, a potem
w kierunku Sodomy, Gomory, Admy i Seboim – aż do Leszy
10.20. Są to potomkowie Chama według ich szczepów, języków, krajów i narodów.
Jak to widzimy w Chronikon paschale anonimowy autor (zapewne należący do kręgów
kościelnych zbliżonych do patriarchy Konstantynopola Sergiusza I; 610-638), przekazuje
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dzieje świata od Adama aż do kwietnia 628 i po raz pierwszy datuje się w niej stworzenie
świata na dzień 21 marca 5509 przed Chr.
W dokumencie tym znajdujemy obszerną notę na temat Melchizedeka, która stanowi
kompilację różnych tradycji i jego pochodzenie egipskie, sydońskie lub chamickie.
Na pierwszy plan wysuwa się przekonanie o chamickim pochodzeniu Melchizedeka, jego
osobistej sprawiedliwości i interwencji Boga, który zabiera go z rodzinnej ziemi i przenosi
do Kanaanu, na wzór dziejów Abrahama: „Był zatem Melchizedek człowiekiem z pokolenia
Chama, a przeniósł się ze swojej ojczyzny, z krainy Kananejczyków, na drugą stronę
Jordanu do miasta Salem, które dotąd było uważane za wieś. Tu Melchizedek pełni posługę
kapłana, „składając mu ofiarę z chleba, wina i zanosząc święte prośby do Boga
Najwyższego”.
Kronikarz wkłada w usta Melchizedeka modlitwę w intencji swego ludu, w której ten prosi:
„Panie, który wzniosłeś mnie z tego mojego pokolenia i zlitowałeś się nade mną, ulituj się
także nad nimi”.
Na to otrzymuje odpowiedź od Boga: „Oto wybawię ich, kiedy wezwę Syna mego z Egiptu”.
Kronikarz interpretuje to jako obietnicę udzieloną Melchizedekowi, co jest bez wątpienia
efektem wpływu Ps 110,4. Następuje opowieść o spotkaniu z Abrahamem, która zachowuje
ramy z Rdz 14, 18-20, z tą, jednakże modyfikacją, że Abraham otrzymuje zapowiedź
oglądania przyszłej chwały Bożego wysłannika.
Wówczas Abraham mówił w sobie: „Panie, jeśli za dni życia mego poślesz swojego anioła
na ziemię, czyżbym miał oglądać ów dzień? Pan zaś mu odpowiedział: „Nie, lecz ukażę ci
zapowiedź tamtych dni. Podejdź i przekrocz rzekę Jordan, a ujrzysz zapowiedź owych dni”.
Przekroczył więc Abraham rzekę Jordan z wielką mocą. Abraham zaś nie widział
Melchizedeka, nim wpierw nie przekroczył Jordanu, co też jest znakiem chrztu. Kiedy
natomiast Abraham ujrzał Melchizedeka wychodzącego mu na spotkanie z chlebem
dziękczynienia i kielichem błogosławieństwa, upadł Abraham na twarz na ziemię i oddał
chwałę, gdyż ujrzał dzień Pański, i rozradował się.
Istotnie Abraham przekracza Jordan i spotyka się z Melchizedekiem tak jak to opisuje Rdz
14, 18-20.
Bóg Ojciec (Eli - Bóg Najwyższy)
Syn Boży (Chrystus Jezus - Pan Wszystkich Narodów)
Duch Święty (Melchizedek - król i kapłan w Jebus)
Nowa Jerozolima/JeruSalem/UruSalim (G/Jebus, a słowo - miasto ciałem się stało)

15. Eucharystia
Pismo Święte podaje dwie wersje ujęcia Samsona.
Jedna to bajkowa, że to niby z braku siły po obcięciu włosów dał się Samson ująć.
Druga wersja, faktyczna, podaje wyraźnie, że to filistyński bóg Dagon dopomógł w ujęciu
olbrzyma i „widział to lud”.
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Filistyński bóg Dagon był więc równie realny i posiadał realną moc sprawczą,
porównywalną do Jahwe.
Księga Sędziów 16.32
Władcy zaś filistyńscy zebrali się, aby na cześć swojego boga Dagona złożyć wielkie ofiary.
Oddawali się radości i mówili: „Oto Bóg nasz wydał w ręce nasze Samsona, wroga naszego”.
Widział to lud i sławił swego Boga, wołając: „Oto Bóg nasz wydał w nasze ręce Samsona,
wroga naszego, tego, który pustoszył nasz kraj i wielu spośród nas pozabijał”.
Oślepiony przez Filistynów Samson zniszczył budynek i ginąc zabił więcej ludzi niż
w czasie swego długiego, wojowniczego przecież życia. Samson był watażką - herosem,
a do tego władcą Egiptu i kilku innych lennych królestw.
Dość dokładnie historię Samsona opisuje historyk grecki Ferekydes z Leros. Samson jednak
ma tam imię Herakles i jest przez historyka nazywany Herosem. Tego samego Heraklesa
Lidyjczycy i Asyryjczycy nazywali Sandon i czcili jako Boga.
Jest to ten sam Herakles, którego Żydzi nazywają Samsonem.
Historyk Herodot pisze na jego temat w ten sposób: „To ich podanie jest naiwne, które
o Heraklesie krąży, że po przybyciu do Egiptu Egipcjanie uwieńczyli go i wyprowadzili na
uroczystej procesji, aby go ofiarować Zeusowi. Herakles przez jakiś czas zachowywał się
spokojnie, kiedy jednak przy ołtarzu zaczęli sposobić się do ofiary, zaczął się bronić
i wszystkich wymordował.”
Ci Egipcjanie, którzy chcieli ofiarować Heraklesa Zeusowi, to Fenicjanie, biblijni Filistyni.
Niektóre odłamy Fenicjan nazywali Zeusa Dagonem.
Samson był ważnym synem bożym dla Pana, bo anioł pojawił się przed jego narodzeniem
dwukrotnie.
Herodot podaje, że część ofiary spalano, a część zjadano.
Natomiast wszyscy wcześniejsi historycy, żyjący w epoce bogów, podają, że ofiary znikały
w słupie ognistym i nie pozostawał po nich nawet popiół.
Ogień z ołtarza unoszący się do nieba nie spalał, a służył jako środek transportu.
Mądry król Salomon tłumaczył ludziom, że jest ogień, co nie pali i woda, co nie gasi.
Bóg w Księdze Mądrości zapisał, że „jest szczególny rodzaj ognia, co nie spala ciał stworzeń
chodzących pośród płomieni”. Dla obecnej cywilizacji ciągle zagadką będą bezszelestne
poruszające się w powietrzu „Chwały Pana”, z których wystrzela słup ognisty płomieni,
które nie spalają. Dlatego też Bóg dał nam w Biblii historię o Samsonie i opis lądowania
„Chwały Pana” na górze Synaj. Żeby to jednak zrozumieć człowiek powinien zdobywać
wiedzę.
Ci, którzy zaczną czytać Biblię bez zwracania uwagi na religijne ornamenty, zauważą
następującą rzecz: kiedy Jahwe był z Izraelitami, zawsze zwyciężali Izraelici. Gdy jednak
Jahwe nie był w pobliżu, przychodziły inne narody ze swoimi bogami. Wtedy te narody
brały górę nad Izraelitami.
Powyższe jest przytoczone z książki Pawła Szydłowskiego: Tajemnice Pisma Świętego.
Jak już kiedyś pisałam na ten temat:
Najważniejszym bogiem był EL, bóg mądrości, bóg posiadający mądrość wieczną. Jak
widzimy, pod każdą szerokością geograficzną idea była ta sama. Tylko tam, gdzie
przebywają niepojęte siły kierujące życiem i śmiercią, ruchem Słońca, Księżyca, gwiazd,
wody i powietrza – gdzieś w Niepojętym – człowiek lubił lokować inteligencję kierującą
wszystkim i za wszystko odpowiedzialną. Nie zawsze inteligencja ta, czy wieczna mądrość,
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była skora do interwencji. Stąd stary, mądry EL kiedyś – nie wiemy, kiedy to było – ustąpił
Baalowi.
Któremu z bogów służyła bogini Aszera?
W jednych tekstach jest ona żoną Ela lub jego córką (funkcje żony i córki dawały się godzić
w świadomości ludzi w różnych okresach czasu), w innych zaś – żoną Baala.
W wielu koligacjach rodzinnych, aby zachować władzę, w rachubę wchodziły kazirodcze
związki.
Baal był bogiem deszczu, a przy tym synem Dagona, boga zboża.
Bóstwo zboża istniało obok bóstwa deszczu, tak jak w naturze istnieje zależność między
urodzajem i opadami.
Baal, podobnie jak i jego ojciec Dagon, był bogiem płodności. Mity Ugarit opowiadały, jak
umierał i zmartwychwstawał.
Małżonką Baala była (obok Aszery) również Astarte (mezopotamska Isztar) oraz Anat,
żona - siostra, dziewica, opiekunka płodności, bogini miłości, ale również wojennej rzezi;
Furii namiętności i orgiastycznej prostytucji świątynnych. Ten ostatni fakt można uznać za
przejaw publicznej regulacji spraw seksu.
Dlaczego Jezus poświęcił siebie samego w postaci chleba i wina (zboże, woda i wino – napój
bogów), krew i ciało?
Z tego wynika, że znane Mu były ofiary Melchizedeka oraz tak jakby chciał oddać Bogu
Ojcu Eli (jego imię objawił nam na krzyżu Ew. św. Mateusza) cześć i chwałę, a przez to
przywrócić Mu panowanie jako Boga Najwyższego.
Tak więc różni bogowie/półbogowie podlegają teraz Bogu Najwyższemu Eli.
El kojarzy mi się z elektrycznością. Cały Kosmos i my także jesteśmy elektryczni. Nasze
serca nie mogą pracować bez impulsów elektrycznych, podobnie mózg.
Na temat Elektryczny Kosmos pisałam w innym rozdziale.
A to co jest według ciała nie jest tym samym co według ducha. O tym dobrze wiedział Jezus.

16. 22 listopad 2015
Opisuję ten szczególny dzień, ponieważ w Katolickim Kościele było obchodzone święto
Chrystusa Króla Wszechświata, a u protestantów to msza – ostatnia w roku kalendarzowym.
W tym dniu napadało tak dużo śniegu, że były problemy z poruszaniem się pociągów,
a kursy autobusów były wstrzymane. Jednak nie poddałam się temu i wybrałam się do Domkirke w Roskilde. Jest to duża katedra z czasów katolickich w Danii. Mszę odprawił
protestancki ksiądz i dlatego myślałam, że przyjmę św. komunię w dwóch postaciach. Nie
opieram się przed przyjmowaniem Eucharystii od kapłanów protestanckich, bo skoro Jezus
polecił mi pojednanie katolików z protestantami, to łączę oba te kościoły według serca
i sumienia, tak jak mi wskazał drogę Jezus Chrystus.
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Kazanie było m.in. o religijności jako przedłużenie rozważań z dialogu tego księdza
z nowymi konfirmantami, po katolicku coś podobnego do sakramentu bierzmowania. Nie
będę tu opisywać różnic, bo czytelnik sam może znaleźć informacje na ten temat
w Internecie.
Jak niemal zawsze piękne są te psalmy/pieśni duńskie w czasie mszy, dla mnie mające
głęboką myśl.
Niestety, jak doszło do komunii św. zobaczyłam, że kobieta posługująca w katedrze została
dopuszczona do rozdawania opłatków komunii, a ksiądz nalewał wino mszalne do srebrnych
małych kieliszków. U protestantów klęczy się i dostaje się komunię/ciało jako opłatek do
ręki, a wino do kieliszeczka. Podoba mi się, że komunia zawsze jest pod dwoma postaciami
i na klęcząco.
W pewnym momencie chciałam się wycofać z uczestnictwa w komunii i mając w ręku
srebrny kieliszek odwróciłam się, aby go odnieść. W ruchu zwrotnym natknęłam się na
pilnującego cywilnego kościelnego, poczułam się głupio i powiedziałam do niego, że nie
wolno mi brać komunii św. od kobiety. A on mówi do mnie to ja ci podam, a ja spytałam
go: „A jesteś księdzem?”, a on mówi „NIE”, a ja mu odpowiedziałam: „Też nie mogę przyjąć
od ciebie”. I nagle przyszło mi na myśl, że w takiej sytuacji mogę przyjąć tylko samą „Krew
Jezusa Chrystusa”. Powiedziałam kościelnemu, że jestem religijna. Miało to sens do kazania,
gdzie kapłan wymienił jako zło: wojny i religijność. Byłam trochę oburzona takim
uogólnieniem w kazaniu. Chociaż wiązało się to z niedawnym atakiem terroru w Paryżu, to
takie uogólnianie religijności według mnie jest szkodliwe, szczególnie dla młodych ludzi.
Tak więc pierwszy raz w moim życiu przyjęłam komunię św. tylko w postaci wina. Jaki to
ma związek z dniem Chrystusa Króla Wszechświata?
Oglądając wieczorem Apel Jasnogórski, zwróciłam uwagę na jednego mężczyznę
w płaszczu rycerskim Chrystusa Króla, rycerza od ks. Piotra Natanka. Niestety nie
pokazywały go kamery więcej, tylko jeden raz i to bardzo krótko. Ten rycerz miał też medal
zasług rozdawany przez ks. Natanka. Nie wiem czy sam wyszedł z kaplicy czy go
wyproszono, bo na koniec pokazano kaplicę, ale tego mężczyzny już nie było. Ks.
Piotr Maria Natanek – stoi na straży, aby nie dawać ludziom komunii św. w dwóch
postaciach, chociaż przekazał nam Chrystus Jezus, aby spożywać ciało i pić krew Jego.
Dlatego przyszło mi tu takie skojarzenie – oburzenie tego księdza/internetowej telewizyjnej
bestii, widząc mnie jak piję wino i to tylko wino!

17. Z Tajemnic Pisma Świętego
– Paweł Szydłowski
Józef Flawiusz vel Jozef Ben Matthis, kapłan jerozolimski wywodzący się od potomków
Arona i blisko spokrewniony z rodem królów jerozolimskich, był militarnym i duchowym
przywódcą Żydów.
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W czteroletniej wojnie żydowskiej przez pierwsze dwa lata dowodził całością operacji
militarnych. Na stronę rzymską przeszedł, bo pojawił się na ziemi Bóg. To on nadzorował
zniszczenie Jerozolimy i znajdującej się w niej świątyni.
Historycy zarówno rzymscy, jak i żydowscy opisują, że przez rok nad Jerozolimą tkwiły
nieruchomo dwa pojazdy typu „Chwała Pana”. Jeden był w kształcie miecza gorejącego,
drugi w kształcie buchającej ogniem komety. Z tych pojazdów Bóg omiatał kolorowymi
reflektorami niebo. Dla walczących armii wyświetlał na niebie szerokokątnym obiektywem
sceny bitew, przemarszów wojsk i wyścigów rydwanów.
Relacje strony żydowskiej zapisał Flawiusz w „Wojnie żydowskiej”, a strony rzymskiej
Tacyt w „Dziejach”.
Bóg stał po stronie Rzymian i to on nadzorował rozpędzenie Żydów z Ziemi Obiecanej.
Flawiusz pisał i tłumaczył o Rzymie: „Szczęście do nich przeszło i Bóg, z którego woli
władzę otrzymuje raz jeden, raz drugi naród, jest teraz po stronie Italii”.
A teraz szczęście może przejdzie na polski naród i Polacy utworzą Rząd Światowy, jeśli
taka będzie Wola Boga Najwyższego Eli i Jego Małżonki AS0, poprzez przebóstwionego
Chrystusa Jezusa i przebóstwionej Niewiasty obleczonej w Słońce Marii MAGdaleny.
Nie opuścim Niedzieli
aby chwalić Cię Eli
przez Syna Twojego
a Pana Naszego.
Jeszcze Polska nie zginęła
póki my żyjemy!
Co nam obca przemoc wzięła
sercem zwyciężymy.
Marsz, marsz wybrany narodzie
z ziemi włoskiej do polskiej.
Solidarna Polska! - za twoim przewodem złączmy się z całym ziemskim narodem.
Napisałam e-mail do Beaty Kempy, że Bóg daje im zwycięstwo, nawet próbowałam
osobiście skontaktować się z nią. Jednak z powodu zamieszkania pani Beaty, daleko na
takiej wsi, gdzie nie pasowało mi połączenie, a po drugie nie wiedziałam, czy przebywa
w tym czasie w domu, zrezygnowałam z wyjazdu.
Postanowiłam skontaktować się z członkiem z najbliższego oddziału tej partii, udało się
obiecali, że skontaktują się z nią i przekażą jej to co mówiłam.
Niestety, nie dostałam od niej, jakiejkolwiek odpowiedzi do tej pory.
Teraz jak już wybrano za premiera Beatę, ale Szydło, która jest przeszkolona w działaniu na
rzecz USA, nie mam ochoty na jakiekolwiek kontakty z takim rządem.
Flawiusz rozumiał też, że zamysłem Bożym było rozproszenie Żydów po całym świecie,
a nie formowanie małego, karłowatego królestwa Izraela w Palestynie.
Bóg przeznaczył Flawiuszowi zadanie szczególne.
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To on ogłosił wszystkim pokoleniom te dwadzieścia cztery księgi święte, Bóg przeznaczył
je dla wszystkich – „godnych i niegodnych”.
To Bóg je dla nas zaszyfrował i dopilnował, żeby nie zaginęły, tak jak większość jego dzieł.
Dlatego też otoczył Flawiusza opieką. Zamieszkał on w Rzymie w dawnym pałacu
Wespazjana i otrzymywał pensję rządową. Jako jeniec, wyzwoleniec przybrał nazwisko
rodowe Wespazjana i Tytusa – Flawiusz. Opiekowali się nim kolejni cezarowie.
Dopilnowano, żeby „Dawne dzieje Izraela” w dużych nakładach rozeszły się po terenie
całego Cesarstwa Rzymskiego. Po śmierci postawiono Flawiuszowi pomniki w Rzymie.
Otóż Żydów i wszystkich ich sympatyków oskarżano o ... ateizm.
Dla Rzymian zupełnie niezrozumiały był bóg nieposiadający ludzkiej postaci.
Dodatkowo całkiem niepojęty był zakaz czczenia posągów i obrazów.
Święte księgi, które mamy w domowych Bibliach zawdzięczamy Grekom. To oni w swoim
dążeniu do wiedzy znaleźli sposoby, żeby przetłumaczyć większość ksiąg Starego
Testamentu z języka aramejskiego. Starożytni Grecy rządzili światem, bo dociekliwie
zagłębiali wiedzę. Jeśli chcieli coś wiedzieć, to zawsze znaleźli sposób, tym bardziej, że
Żydzi masowo się hellenizowali.
Flawiusz dobrze wiedział, że tradycji otwartości nie ma w judaizmie.
Nie jest to wina Żydów. Oni dostali nakazy od swojego Boga, żeby wszystko trzymać
w ukryciu. Ten, kto łamał tajemnicę, był zdrajcą. Nawet Flawiusz opublikował tylko te
dozwolone przez Boga dwadzieścia cztery księgi. Co ciekawsze, te dwa tysiące lat, o których
pisze kapłan, to czasy po potopie.
Toczą się naukowe dyskusje nad tym, gdzie był ogród Eden, czyli Raj.
Raj to po indyjsku znaczy królestwo. Indie, ten matecznik języków europejskich jako
kolonia brytyjska nosiła nazwę „British Raj”.
W wielu językach europejskich słowo „Raj” jest odpowiednikiem biblijnej nazwy „ogród
Eden”.
Naukowcy upierali się, że ogród Eden był jak ich ogródek warzywny, dlatego Flawiuszowi
w to nie wierzą.
A ja wyjaśniam, że Raj po arabsku to JANNA, czyli połączone imię mojego Taty i mojej
Mamy Jan i Anna dają „janna” = raj.
Dlatego też założyłam organizację RAJ w Hvalsø, za darmo członkami mogą być dzieci, lat
jedno cyfrowych i starcy 65+, czyli emeryci, pozostali muszą zasłużyć sobie, aby wejść do
Jajka Kosmicznego jakim jest nasza Ziemia. Jak Bóg Najwyższy pozwoli to zacznie działać
strona internetowa www.raj.org.pl. Kiedy? Gdy będę gotowa z moją kroniką i nauczę się
sama robienia strony internetowej, a że mam być sama, bo żadnemu człowiekowi
w obecnym czasie nie można zaufać, tylko Bogu i to Najwyższemu. Wtedy nikt nie będzie
chełpić się, że ma jakieś zasługi, nawet ja sama, bo nic by nie było, gdyby nie prowadzenie
mojego Anioła Bożego.
Bóg jednak myślał szeroko i ustanowił Adama pierwszym władcą w linii ludzkiej, na terenie
rozległego imperium. To zmaganie różnych gałęzi dynastycznych Adamitów opisuje nam
Biblia.
A ja teraz ogłaszam, że mój tato Ogrodnik jest dla mnie drugim Adamem, a moje mama jest
drugą Ewą, w której łonie – w łożysku, jest ogród Eden z drzewem wszechświata.
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Drzewa w ogrodzie Eden to są drzewa genealogiczne, które przejdą do życia wiecznego.
Bóg zabraniał jedynie zrywania owoców z drzewa poznania dobra i zła.
To przecież tylko Bóg Najwyższy wie co jest dla nas dobre, a co złe.
Mamy w zwyczaju myśleć dwubiegunowo TAK – NIE, ale trójwymiarowo- MOŻE, daje
nam czas na przemyślenie i refleksję: „po owocach ich poznamy”. Bóg może przemienić zło
na dobro. Żydzi używają swojego znaku dwóch trójkątów, czyli podobnie do Yin i Yang,
a ja trzech trójkątów.
Jeżeli ludzie schodzą z drogi Woli Bożej, o najbłahsze nawet potykają się przeszkody
i w niepowetowane klęski obracają się wszystkie, chociażby najbardziej przemyślane
zabiegi.
Ludzie posłuszni Woli Bożej i zachowujący prawa ogłoszone przez mądrego prawodawcę,
niewiarygodnej wprost zażywają pomyślności i obsypywani są przez Boga wszelkimi
dobrami.
To my jesteśmy „drzewami z korzeniami na wierzchu”, nogami. Jesteśmy „poruszającymi
się drzewami” a nasi zmarli znajdujący się w ziemi są naszymi korzeniami o które
powinniśmy dbać.
Bóg przykazał nam „czcij ojca i matkę twoją, aby ci się dobrze działo na ziemi”.
A kiedy wchodzimy w duchowy wymiar, naszym korzeniem powinien być Bóg, jeśli mamy
być dzieckiem bożym. Dlatego ci co nie będą na nowo urodzeni w duchu nie wejdą do
Królestwa Bożego.
W „Dawne dzieje Izraela” czytamy (...) : trzeba przede wszystkim wpatrzyć się w naturę
Boga i rozważywszy w duchu Jego dzieła, starać się w miarę swych możliwości naśladować
ten najwspanialszy wzór; bez takiej wizji bowiem sam pracodawca nie osiągnąłby nigdy
trafnego rozeznania ani też zapisane przez niego prawa nie zaszczepiłyby w innych cnoty,
gdyby nie pouczył ich pierwej, że Bóg, Ojciec i Pan wszechrzeczy, który wszystko widzi,
posłusznych sobie obdarza życiem szczęśliwym, a tych, co wykraczają przeciw cnocie,
w straszliwe wikła niedole.
Te niedole wynikające z niezrozumienia natury Boga to choroby, religie, wojny i bieda
– konkluduje autor Paweł Szydłowski.
Dodatkowo Flawiusz wyjaśnia, gdzie było biblijne Morze Czerwone. Wpadały do niego
rzeki Tygrys i Eufrat.
A ja przytoczę tutaj z książki, z rozdziału „Matka Duch”:
Pierwotny Raj to łono; gdyż Pismo uczy nas, że prawdą są słowa: „Jestem Tym, który cię
ukształtował w łonie matki” (Iz 44,2). Mojżesz (...), stosując alegorię, stwierdził, że raj jest
łonem (...), a Eden łożyskiem (...). (Hipolit, REF 6, 14)
Rzeka płynąca z Edenu symbolizuje pępowinę, za której pośrednictwem karmiony jest płód.
Szydłowski twierdzi, że wyjście z Egiptu symbolizuje tym samym wyjście z łona oraz że
„Morze Czerwone oznacza krew”.
O wiedzy, jaką posiadali Adamici, Flawiusz pisze tak:
Odkryli również wiedzę o ciałach niebieskich i ich harmonijnych ruchach. A pragnąc, by te
odkrycia nie zaginęły, zanim dowiedzą się o nich ludzie – bo Adam przepowiedział, że cały
świat ulegnie zagładzie, raz przez ogromną pożogę, a raz przez nawałnicę potopu – uczynili
dwa słupy, jeden z cegły (glina/Gliń), a drugi z kamienia, aby w razie zniszczenia słupa
ceglanego przez potop ostał się KAMienny i by ludzie mogli przeczytać wyryty na nim
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napis, w którym wspomnieli również o postawieniu słupa ceglanego/glinianego. Ten słup
KAMienny istnieje do dziś w krainie Seiris.
Paweł Szydłowski konkluduje:” Ten słup ceglany, który rzeczywiście uległ zniszczeniu,
zbudowany został w Mezopotamii. Drugi kamienny stoi do dziś jak pomnik ślepoty ludzkiej
w Egipcie. Kraina Seiris to Egipt w okolicach piramid. Kamienny słup to piramida
Cheopsa.”
A ja dzięki prowadzeniu mnie przez moją Matkę Duchową odpowiadam, że najciemniej jest
pod latarnią. SEiris – to po duńsku i polsku SE =patrz IRIS = tęczówka.
Bóg zapłać mojej Mocy Duchowej, u której znajduje się już moja Babcia ze strony Mamy
Ziemskiej mojego tatusia.
Tu by kłaniało się dobre zaznajomienie/poznanie zagadnień światła i dźwięku, jak fale
elektromagnetyczne i fale dźwiękowe, ich wzajemne powiązanie, tak abyśmy mogli
komunikować się z niebem.

18. Prostytucja świątynna
Tamar, córka króla Davida, była bardzo ważną córką bożą.
Mogę tak napisać, bo większość biblijnych córek bożych była jednocześnie prostytutkami
świątynnymi, czyli kapłankami miłości.
To były te kobiety, o których Herodot donosi, że pełniły służbę w świątyni, a gdy pojawiał
się Bóg, „one z nim spały”.
O Tamar księga Rodzaju w paragrafie 38 donosi:
38.15 Kiedy Juda ją ujrzał, pomyślał, że jest ona nierządnicą.
38.21 Pytałem zatem tamtejszych mieszkańców: „Gdzie w Enaim jest to nierządnica
sakralna, która siedziała przy drodze? Odpowiedzieli: „Nie było tu nierządnicy sakralnej”.
Wróciwszy do Judy, rzekł: „Nie znalazłem jej. Także tamtejsi mieszkańcy powiedzieli: „Nie
było tu nierządnicy sakralnej”.
Nierządnice sakralne urzędowały tylko w świątyniach. Pod karą śmierci nikt ze śmiertelnych
nie miał prawa się do nich zbliżyć, chyba że był to władca, z którym miała nakaz mieć
potomka.
Biblia nie opisuje, żeby Juda uprawiał seks z jakąś tam zwykłą nierządnicą.
Według Biblii była to niepodważalnie nierządnica sakralna, czyli seks odbył się w świątyni.
To, dlatego Juda szukał później nierządnicy sakralnej.
Peres i Zerech, jedni z wielu, byli synami nierządnicy sakralnej. Również inny wielki
Izraelita – Jefte -sędzia, czyli arcykapłan i król w jednej osobie, był synem nierządnicy
sakralnej. Księga Sędziów podaje, że „Jefte Galeadczyk był walecznym wojownikiem, a był
on synem nierządnicy”.
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Biblia podaje też, w jaki sposób te najważniejsze królewny - dziedziczki stawały się
nierządnicami sakralnymi. Tenże Jefte, który był królem i arcykapłanem, złożył ślub Panu.
Księga Sędziów
11.30 Jefte złożył też ślub Panu: „Jeżeli sprawisz, że Ammonici wpadną w moje ręce,
11.31 wówczas ten, kto pierwszy wyjdzie od drzwi mego domu, ..., będzie należał do Pana
i złożę z niego ofiarę całopalną.
Naukowcy o takich ofiarach w starożytnym świecie piszą, że było to okrutne barbarzyństwo.
Podobno te córki palono na ofiarę. To prawda, że kobiety wchodziły w smugę ognia, ale był
to ten rodzaj ognia co nie spala on stworzeń w niego wchodzących. Gdyby dziewice szły na
śmierć, to opłakiwałyby swoje życie. Tymczasem dziewice, które w czasach antycznych
ofiarowane były Bogu, opłakiwały tylko swoje dziewictwo. Tylko to bowiem traciły, gdy
poświęcone były na ofiarę Bogu. One, podobnie jak anioł z historii Samsona, nie obawiały
się ognia, w który wchodziły.
Oczywiście Bóg podał informację, że tylko kilka najważniejszych księżniczek było
kapłankami miłości, przeznaczonymi dla Boga.
Odkąd Bóg przestał przebywać na Ziemi, nie potrzebował prostytucji świątynnej. Wcześniej
korzystał z niej chętnie i regularnie.
Powyższe wątki rozjaśniają sytuację Marii Magdaleny i niezrozumienia Nowego
Testamentu, przez tych którzy nazywali Ją nierządnicą i to jaką, która namaściła
Naszego Zbawiciela drogocennym olejkiem. Co z tego wynika, a to, że ten co namaszcza
jest wyższy rangą duchową.
Ciekawa jestem, jak zareagują na to moje twierdzenie kapłani katolicy?
Wróćmy jednak do czasów Jezusa.
Dla Żydów żyjących zgodnie z przykazaniami Mojżeszowymi Rzymianie byli bluźniercami
i poganami.
Rzymianie doszli do porozumienia ze stanem kapłańskim, czyli faryzeuszami oraz
saduceuszami. W Palestynie zapanował względny pokój. Jednak Esseńczycy, którzy
odżywiali się chlebem i rybą, nie należeli do stanu kapłańskiego. To oni pierwsi zaczęli
przygotowania do powstania przeciw znienawidzonym poganom – Rzymianom.
Za te właśnie przygotowania do powstania został stracony Jezus.
Karą za bluźnierstwo przeciw Bogu Izraela było ukamienowanie, a karą za nieposłuszeństwo
wobec Rzymu było ukrzyżowanie.
Dla Rzymian wielobóstwo nie było przestępstwem. Dla nich Żydzi byli ateistami. Nie
przyszłoby im do głowy karać Jezusa za podawanie się za syna któregoś z wielu bogów.
Piłat w tym samym roku, z tych samych powodów ukrzyżował kilka tysięcy Żydów.
Jezus, który po ukrzyżowaniu pojawił się wśród swoich uczniów, został wykorzystany
w walce o wyzwolenie spod okupacji pogańskiego Rzymu. Wtajemniczeni umożliwili Mu
ucieczkę do Kaszmiru – Mezopotamia była zbyt blisko długich rąk Rzymu.
Niewtajemniczeni uznali go za mesjasza prawdziwego.
Przed ucieczką do Kaszmiru, a już po ukrzyżowaniu, Jezus przewodził w Rzymie rozruchom
żydowskim za cesarza Klaudiusza. Wojownicza postawa Chrystusa doprowadziła do tego,
że Klaudiusz nie wdając się w szczegóły, wypędził wszystkich Żydów z Rzymu.
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Na ten temat zmieścił w roku 120 n. e. w „Żywotach Cezarów” antyczny historyk Gajus
Swetoniusz: „(Klaudiusz) Żydów wypędził z Rzymu za to, że bezustannie wichrzyli
podżegani przez Chrestosa.”
W oryginale greckim użyto greckiego imienia Jezusa.
Ponadto św. Paweł w „Dziejach Apostolskich” 25.19 – twardo twierdził przed sądem
arcykapłańskim, że Jezus żyje pomimo ukrzyżowania.
Ponadto część historyków antycznych piszących o Jezusie uważała, że po ukrzyżowaniu
odszedł On od zmysłów i popadł w obłąkanie. Stało się tak zapewne na skutek mąk, których
doznał na krzyżu.
Podobno wydawało mu się, że jest bogiem - słońcem i rozsiewa wokół życiodajną energię
słoneczną.
Najbardziej zdumiewające jest, że z niewyjaśnionych powodów również Jan w swojej
Ewangelii przedstawia podobną wersję. Otóż opisuje on Jezusa kilkanaście lat po
ukrzyżowaniu, takiego o którym współcześni mu wyznawcy mówili, że jest obłąkany.
Według Jana Jezus zbliżał się do pięćdziesiątki, chodził po drogach i opowiadał, że jest
światłością świata, czyli słońcem. Wśród zabobonnych, ciemnych Żydów nieumiejących
czytać i pisać miał duże poważanie. Gorzej było z normalnymi, wykształconymi Żydami,
współwyznawcami religii, którą wyznawał. Gdy zbliżał się do nich i opowiadał swoje
historie, przeganiali go kamieniami, nie chcąc słuchać.
Ewangelia św. Jana
8.48 Odpowiedzieli Mu Żydzi: „Czy nie słusznie mówimy, że jesteś Samarytaninem i jesteś
opętany przez złego ducha?” Jezus odpowiedział: Ja nie jestem opętany, ale czczę Ojca
mego, wy mnie znieważacie.
8.52 Rzekli do Niego Żydzi: „Teraz wiemy, że jesteś opętany”.
8.56 „Abraham, ojciec wasz, radował się z tego, że ujrzał mój dzień – ujrzał (go) i ucieszył
się”. Na to rzekli do Niego Żydzi: „Pięćdziesięciu lat jeszcze nie masz, a Abrahama
widziałeś?”
Rzekł do nich Jezus: „Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: zanim Abraham stał się, JA
JESTEM”. Porwali więc kamienie, aby je rzucić na Niego. Jezus jednak ukrył się i wyszedł
ze świątyni.
I Jezus mówił prawdę. Jako słońce został stworzony w czwartym dniu, a ludzie dopiero
w dniu szóstym, tak więc stał się wpierw zanim Abraham stał się.
Podobne są czasy obecne. Powiedz komuś, że odczuwasz bóle Ziemi, że jesteś duchową
córką Marii Magdaleny Nowej Jerozolimy!
A wspomnij tylko, że słyszysz głosy z Nieba – to cię zaraz umieszczą w zamkniętym
Zakładzie Psychiatrycznym dla obłąkanych. Obecni faryzeusze, liczni kapłani albo będą cię
egzorcyzmować wprowadzając ci nowego demona, albo wyślą cię do psychiatry, który nic
nie wie o leczeniu duszy, często sam będąc ateistą.
Nawet w domu nie mogłam powiedzieć nic o sobie, bo dla mojego męża i syna, prawo
duńskie jest ważniejsze, bo karze, jeśli nie udzielisz pomocy. A co, jak ja nie chciałam
pomocy, to mi na siłę zabili dziecko w imię ratowania mnie na siłę. Na siłę też wstrzykiwali
mi jakieś trucizny/według nich lekarstwa albo dodawali mi je do jedzenia bez mojej wiedzy.
Polacy nie byli lepsi od Duńczyków.
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Tak więc obawiając się o swoje życie postanowiłam milczeć i nadal żyć, między dwoma
jakby agentami. Nie mogłam opuść dziecka i męża, to nie oni byli winni, a chory duchowo
system, który ich tak zaprogramował. Oni robili to w dobrej wierze, że ratują moje życie.
Nie wierzyli mi, jak im mówiłam, że psychiatria to mafia, żeby uważali na to jedzenie, które
wkładają do ust i jakiej muzyki słuchają.
Nie opisuję tu nic o moim synu, który mi zagroził, że poda mnie do sądu jak coś napiszę
o nim w swojej kronice. I tak może się to stać, bo w duńskim prawie dzieci stoją wyżej niż
rodzice. Ktoś tu by powiedział, że mąż czy syn nie kochają mnie. Zmieniłby zdanie, gdyby
widział jak mój mąż troszczy się o mnie, robi zakupy, gotuje – gdyby nie to, to nie miałabym
czasu na studiowanie i pisanie tej kroniki, ponieważ obowiązki domowe przytłoczyłyby
mnie. A nawet nie dałabym rady przeżyć tutaj w Danii, bo moja emerytura duńska i polska
razem wzięta nie są wystarczające na wynajęcie jakiegokolwiek mieszkania. Oczywiście
przeżyłabym z tej renty, ale tylko mieszkając na ulicy.
Nawet jak opisuję to, to cisną mi się łzy do oczu. Całe życie uczciwie pracowałam, a tak mi
podziękowano. Ale tak miało być, aby teraz świadomie świadczyć o szatańskiej władzy.
Zakończę to użalanie się nad sobą, bo przychodzą mi przed oczy obrazy wojny w Syrii.
Dlatego Chryste Jezu!
Wyznaję Cię jako mojego Zbawiciela, jako Boga Słońca – życiodajnej energii!
Wyznaję Cię z całego serca, umysłu i dziękczynienia!
Dziękuję Ci, że i mnie uzdrowiłeś, o co prosiłam Cię w 1997 roku.
Mam nadzieję, że zostanie wydana książka „Przebóstwienie - KUNDALINI Biało czarne buty” w rocznicę 20-lecia pierwszego objawienia.
Dziękuję Ci Boże Najwyższy Eli za ukazanie się książki duńskiego profesora Peter C.
Gøtzsche, a szczególnie za tą ostatnią szpilkę, co robi dziurę w balonie, jakim jest
PSYCHIATRIA DØDELIG PSYCHIATRI
OG ORGANISERET FORNÆGTELSE

- Śmiercionośna psychiatria i zorganizowanie zaprzeczenie (faktu).
Podałam tytuł w jej oryginalnym brzmieniu. Mam zamiar przeczytać ją w najbliższej
przyszłości, ale teraz mam nie za wiele czasu na zredagowanie ostatecznej wersji mojej
książki, a może właściwie powinnam powiedzieć naszej książki, bo nigdy bym tego nie była
wstanie zrozumieć bez Waszego Duchowego przewodnictwa. I tu szczególnie pragnę
dziękować mojemu „Aniele Boże Stróżu Mój”, który cierpliwie pomaga mi.
Nie raz pobłądziłabym, stojąc na skrzyżowaniu dróg i wybierając według mojego umysłu,
albo nawet mojego serca. To TY „Mój Boże” znasz/prześwietlasz moje organy i dajesz mi
te łaski jakich nie byłabym w stanie nawet sama wymyślić.
Mam nadzieję, że nastąpi wyzwolenie Twojego Ludu ze szponów Psychiatrii, a świat
zacznie myśleć inaczej i swobodnie oczyszczać się, wzrastać w Duchu Twoim.
Niech TAK będzie!
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19. Postanowienie o świętej klątwie
- Kananejczycy
Postanowienie o świętej klątwie odgrywało największą rolę w okresie podboju Kanaanu.
Zanim Izraelici wkroczyli do tej ziemi, zaatakował ich kananejski król Aradu, mieszkający
w Negebie.
Wówczas ślubowali Bogu, iż miasta należące do tego królestwa wydadzą na zagładę
i YHVH to zaaprobował.
Następnie Izraelici, zaatakowani przez Sychona i Oga, obłożyli klątwą również ich
królestwa, znajdujące się na wschód od Jordanu. Później na równinach moabskich, tuż przed
przekroczeniem Jordanu, po raz kolejny usłyszeli od YHVE, że Bóg przeznacza na zagładę
siedem bałwochwalczych narodów zamieszkujących Ziemię Obiecaną Abrahamowi i że
oni mają wstąpić w roli wykonawców Jego wyroków. (Pwt 7: 1-6, 16, 22-26).
Tylko odległym miastom innych ludów mogli zaproponować pokój, natomiast narody
przeznaczone na zagładę mieli unicestwić. Bóg tak wyjaśnił Izraelitom powód: „Żeby was
nie uczyli czynić według wszystkich swych obrzydliwości, które czynią swym bogom,
i grzeszylibyście przeciw YHVH, swemu Bogu (Pwt 20: 10-18).
Święta klątwa nie zawsze oznaczała zniszczenie. Przedmioty, zwierzęta, a nawet pola można
było poświęcić Panu, tak iż stawały się święte, przeznaczone do świętego użytku przez
kapłanów lub w służbie świątynnej.
Natomiast ludzi objętych świętą klątwą należało bezwarunkowo uśmiercić.
Pierwszym miastem przeznaczonym na zagładę po zachodniej stronie Jordanu było Jerycho.
Klątwy tej uniknęła Rachab wraz z rodziną – ze względu na swą wiarę? (Z najnowszych
badań archeologicznych można zrekonstruować inną wersję podboju Jerycha).
Asyryjski władca Sancherib chełpił się, że żadni bogowie nie zdołali wyzwolić narodów
przeznaczonych przez jego praojców na zagładę (2Kn 32:14).
Fałszywe bóstwa Asyrii nie potrafiły jednak obłożyć taką klątwą Jerozolimy.
Niemniej ziemia judzka z powodu uporu i buntowniczej postawy swych mieszkańców
została w końcu przeznaczona przez Boga na zagładę i spustoszona przez Nebukadnecara
(Iz 43:28; Jer 25:1-11).
Później sam Babilon został wydany na zagładę w całym tego słowa znaczeniu
(Jer 50:21-27; 51:1-3; Obj 18:2-8).
Po osiedleniu się Izraelitów w Kanaanie klątwą zostali objęci ich rodacy z Jabesz- Gilead,
gdyż nie poparli wspólnych działań przeciw Bebiaminitom w celu ukarania ich
niegodziwości (Sedz 21:8-12).
Później król Saul nie wykonał wszystkiego, co wnikało z klątwy nałożonej na Amalekitów
i ich króla. Twierdził, że to, co oszczędził, chciał ofiarować YHVH. Usłyszał jednak, że
„posłuszeństwo jest lepsze niż ofiara” i że władza królewska zostanie powierzona komuś
innemu (1Sm 15:1-23).
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Niestety nowy król Izraela David nie uszanował pakt zawarty między patriarchą
Abrahamem i Jebusytami.
Tryumfująca „córka syjońska” miała pod klątwą poświęcić „prawdziwemu Panu całej
ziemi”, niesprawiedliwy zysk i zasoby wrogich ludów (Mi 4:13).
4:12 Ale one nie znają zamiarów Pana,
planów Jego nie pojmują,
że On je zgromadził
jak snopy na klepisku.
Inne proroctwo zapowiada, że uwolniona od wszystkich wrogów Jerozolima zostanie
zasiedlona i „już więcej nie będzie się rzucać klątwy ku zagładzie” (Za 1:11; por. Obj 22:3).
22:3 Nic godnego klątwy
już (odtąd) nie będzie.
I będzie w nim tron Boga i Baranka,
a słudzy jego będą Mu cześć oddawali.
Syn Boży, który oddał swe życie na okup, powiedział: „Kto wierzy w syna, ma życie
wieczne; kto jest nieposłuszny Synowi, nie ujrzy życia, lecz pozostanie na min srogi gniew
Boży” (Jn 3:36).
Te same słowa wypowiadał Paweł:
„Jeżeli ktoś nie kocha Pana, niech będzie wyklęty. (1Kor 16,22).
Każdy naród miał możliwość poznania i pokochania Boga. Czynili źle i mieli swoich bogów,
dla których np. zabijali dzieci. Nałożono na ich klątwę.
I tutaj, co będzie czekać Duńczyków, co wbrew mojej woli zrobili abort dziecka z powodu,
że nie było słychać bicia jego serca. Ale i tu sama obwiniam siebie za to, że moja wiara
i wiedza była za mała, aby mogła się temu w sposób więcej stanowczy przeciwstawić. Drugi
raz byłam bardziej stanowcza. A kiedy drugi raz próbowali robić z mojej ciąży stan
chorobowy i poddawać mnie różnym badaniom, stanowczo odmówiłam dalszego
uczestnictwa w prowadzeniu ciąży i powiedziałam, że w takim razie będę rodziła w domu.
I to pomogło, uzyskałam spokój. Jednak poród przebiegał w szpitalu, bo w domu nie
miałabym potrzebnej mi pomocy. Gdyby była moja babcia samozwańcza akuszerka, to
poród przebiegałby prawidłowo, tak jak było to z porodem mojego brata.
Tak sobie teraz myślę, że Bóg zabrał to, co było poczęte przed ślubem. Co z tego, że ślub
nastąpił zaraz po odkryciu ciąży, jak w dwa tygodnie po ślubie stało się to co się stało, za
zgodą mojego już męża.
Tak sobie też myślę, że i Maria, mama Jezusa też zaszła w ciążę przed ślubem. A może
jeszcze gorzej, bo Jezus był nazywany bękartem i nigdy nie poznał swojego ziemskiego taty.
Moje dziecko nie miałoby tego problemu, bo mój mąż, gdyby nie zaufał innym
bogom/ludziom decydującym o życiu i śmierci płodu, wzrastałoby w miłości, tak jak rósł
nasz syn.
Ale musiałam zapłacić wielką ofiarę, cierpienia po aborcji, cierpienia przy porodzie syna,
cierpienia w czasie mojego oczyszczania się.
Dzisiaj tak mówię: „Bóg tak chciał, abym teraz mogła świadczyć i nauczać innych”.
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Zaprzestańcie zabijania dzieci nienarodzonych, zaprzestańcie współżycia cielesnego przed
ślubem, albo organizujcie zaręczyny tak jak to było dawniej. Dajcie sobie czas na poznanie
się lepiej i poznanie waszych rodzin. Bo po ślubie, gdzie przyrzeka się przed Bogiem, że nie
opuścicie swojej drugiej połówki, aż do śmierci, bierzecie na siebie ciężar zbawienia także
jej rodziny.
A teraz wracam do Kanaanu i klątw nałożonych na to plemię.
Skończyło się już poddaństwo Kannana syna Chama.
Kannan jest już uwolniony z klątwy, dzięki swojej matce, a i zarazem babci, która tak
żarliwie błagała za nim. Nie zapomnę tego przekazu, błagającego głosu starszej kobiety,
wypowiadającego imię swojego syna, z którym z powodu współczucia zgrzeszyła z nim:
„KAM, kam!”.
Dlatego ostrzegam Kościół Rzymskokatolicki przed łączeniem w parę Matki i Syna jako
dwóch połączonych serc czy królestw. Nie dajcie posłuchu nawiedzionemu ks. Piotrowi
Maria Natankowi, który chce zrobić królestwo Matki i Syna tutaj na ziemi. Nasz Zbawca
Chrystus Jezus powiedział: „Moje królestwo nie jest z tego świata” i został naszym Panem
i powrócił do swojego Ciała Niebieskiego i objawia się nam teraz jako Bóg Słońca.
Wkład Konstantyna nie poszedł na marne, ale teraz należy zniszczyć Bestię 666, jaką jest
Niepokalana z trzydziestoma pierścieniami iluminującym, i swoimi czarami, robiąc cuda,
i tak zwodzi ludzi swoimi bałwochwalstwami/medalikami, obietnicami. Jest tak straszna, że
nawet szatan jej się boi.
I każdy kto przyjmuje taki talizman Bestii 666 i jej poświęca się, nie może być sprzedany
ani wykupiony, jest obłożony klątwą.
Ja się rozprawiłam z jej Szkaplerzem przybijając jej wizerunek dużym gwoździem do
drzewa w lesie. Tam, gdzie to paskudztwo spotykam, wyrzucam je za okno. Mam nadzieję,
że ci którzy chcą uniknąć gniewu Pana zdestruują jej medalik i wyznają skruszoną wiarę
w zbawczą rolę tylko przez Chrystusa Jezusa Pana Naszego.
Podobnie do wszystkich panów Polaków i pań Polek od 4 pokoleń wstecz zgłaszam prośbę
o wyrzucenie Niepokalanej ze swojego serca i nieuznawania jej za Królową Polski. Polska
dla Polaków niech nam nikt nie rządzi, żaden inny naród, ale my sami jako słowiańskie
a nie łacińskie plemię.
Na Jasnej Górze została mi przekazana korona, z którą mogę zrobić co zechcę. I to po
rozważaniu i dociekaniu poprosiłam o czakrę korony Marii Magdaleny, niewiasty
najbardziej kochającej Jezusa, najbardziej Go rozumiejącej. Maria Magdalena jest Tą
niewiastą obleczoną w Słońce a Księżyc jest pod Jej nogami.
Nie będzie już więcej królów/królowych Polski, bo macie teraz wzór przebóstwionego
człowieka.
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20. Neftyda Nephthys

Neftyda wspomnienie dnia 28 lipca
Anna 26 lipca
Krystyna 24 lipca
Maria Magdalena 22 lipca
Neftyda córka Nut i Geb, członek Dużej Grupy Bogów Heliopolis w religii egipskiej.
W parze z jej siostrą Isis, w obrzędach pogrzebowych z powodu ich roli opiekunów mumii
i boga Ozyrysa jako żona – siostra Seta, podobnego do bóstwa wojennego.
Dosłowne tłumaczenie jej nazwy jest zwykle podawane jako „pani domu”, ale jej imię
oznacza dość specyficznie: 2 Pani Odbudowy Świątyni”, czyli kojarzy się ją z rolą kapłanki.
Wraz z siostrą Isis, Neftyda reprezentowała pylon świątyni lub trapezową wierzę bramy
wejścia do świątyni (w ten sposób wejście symbolizuje horyzont).
Neftyda jest boginią ochronną, która symbolizuje doświadczenie śmierci, podobnie jak Isis
reprezentowała RE - doświadczenie urodzenia.
Neftyda była znana w niektórych starożytnych egipskich teologiach, w świątyniach oraz
w kosmologii jako „pożyteczna bogini” lub „doskonała bogini”, w późniejszych egipskich
tekstach reprezentowała boską pomoc i opiekę ochronną.
Neftyda jest uważana za matkę bóstwa grobowego Anibus (ewentualnie pojawia się Anibus
jako syn Bastet lub Izydy), również uznano ją za pielęgniarkę samego panującego faraona.
Neftyda nocna barka (przejściowe życie niebiańskie), Izyda dzienna barka.
Według tekstów piramid, Neftyda razem z Isis, były siłami, przed którymi drżały ze strachu
demony, a ich magiczne zaklęcia były niezbędne do poruszania się po różnych poziomach
DUAT – region zaświatów. Niekoniecznie Neftyda była postrzegana jako przeciwieństwo
Isis, ale raczej jako inne odbicie tej samej rzeczywistości życia wiecznego w okresie
przejściowym. Zatem Neftyda wspomagała kosmiczne siły na drodze nocnego przejścia Ra,
majestatycznego boga słońca, zwłaszcza gdy wszedł DUAT w momencie przejściowym
o zmierzchu. Isis była towarzyszką Ra na nadejściu świtu.
Neftyda pomagała Isis w zbieraniu rozczłonkowanych części ciała Ozyrysa i opłakiwaniu
(skomplikowane „lamenty” Izydy i Neftydy) go po jego zamordowaniu przez zazdrosnego
Seta.
Neftyda służy również jako niańka i czujny strażnik niemowlęcia Horusa.
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Teksty odnoszą się do Izydy jako „rodzonej matki” a do Neftydy jako „pielęgniarskiej
matki” Horusa.
Festiwale Pieśni Izydy i Neftydy były elementami rytuału wielu takich obrzędów Ozyrysa
w największych starożytnych egipskich centrów kulturowych.
Neftyda była również uważana za boga, którego obrzędy mogły upoważniać do oferty
faraona spożywania piwa i uzyskiwania jego mocy.
Neftyda jest boginią, która dawała władzę faraonowi, aby zobaczył to co jest ukryte
w świetle księżyca.
Neftydę uznano za unikalną opiekunkę Najświętszego Phoenix/feniks, czyli ptaka Bennu.
Ta jej rola w rodzinnym Heliopolis może wynikała z wcześniejszego zrzeszania się
w świątyni, która była znana jako Dom Bennu.
Neftydę przedstawiano z domem z Graalem/pucharem na jej głowie, który odbiera,
akumuluje to co promieniuje z wyższych poziomów.
Neftyda symbolizowała ten niewidoczny świat.
Razem z Isis reprezentują widzialne i niewidzialne siły materii i w ten sposób reprezentują
nierozerwalną całość.
Organy Ludzkie i przypisywane im własności
Księga Jeremiasza
Knowanie przeciw Jeremiaszowi
11.19 ...nie wiedziałem, że powzięli przeciw mnie zgubne plany: „Zniszczmy drzewo wraz
z jego mocą, zgładźmy go z ziemi żyjących, a jego imienia niech już nikt nie wspomina!”
11.20 Lecz Pan Zastępów jest sprawiedliwym sędzią, bada nerki i serce.
Sprawiedliwość a nagroda
12.2 Ty ich sadzisz, zapuszczają więc korzenie, rozwijają się, przynoszą także owoce.
Blisko jesteś ich ust, daleko jednak od ich sumienia (tj. od ich nerek).
12.3 Ty zaś, Panie, znasz mnie, patrzysz na mnie, badasz serce moje, ono jest z Tobą.

21. Nowe stworzenie – Jeruzalem niebiańskie
21.1 I ujrzałem niebo nowe i ziemię nową, bo pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły
i morza już nie ma (morze to Mar).
21.2 I Miasto Święte – Jeruzalem Nowe ujrzałem zstępujące z nieba od Boga, przystrojone
jak oblubienica zdobna w klejnoty dla swojego męża.
21.3 I usłyszałem donośny głos mówiący od tronu: „Oto przybytek Boga z ludźmi:
i zamieszka wraz z nimi i będą oni Jego ludem, a On będzie „BOGIEM Z NIMI”.
21.4 I otrze z ich oczu wszelką łzę, a śmierci już odtąd nie będzie. Ani żałoby, ni krzyku,
ni trudu już (odtąd) nie będzie, bo pierwsze rzeczy przeminęły.
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21.5 I rzekł zwiastujący na tronie: „Oto czynię wszystko nowe”. I mówi: „Napisz: słowa te
wiarygodne są i prawdziwe”.
21.6 I rzekł mi: „Stało się. Jam Alfa i Omega, Początek i Koniec. Ja pragnącemu dam
darmo pić ze źródła wód życia.
21.7 Zwycięzca to odziedziczy i będę Bogiem dla niego, a on dla mnie będzie synem.
21.8 A dla tchórzów, niewiernych, obmierzłych, zabójców, rozpustników, guślarzy,
bałwochwalców i wszelkich kłamców: udział w jeziorze gorejącym ogniem i siarką.
To jest śmierć druga.
Jeruzalem czasów mesjańskich
21.9 I przyszedł jeden z siedmiu aniołów, co trzymają siedem czas pełnych siedmiu plag
ostatecznych, i tak się do mnie odezwał: „Chodź, ukażę ci Oblubienicę, Małżonkę
Baranka”
21.10 I uniósł mnie w zachwyceniu na górę wielką i wyniosłą, i ukazał mi Miasto Święte
– Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga,
21.11 mające chwałę Boga, Źródło jego światła podobne do kamienia drogocennego, jakby
do jaspisu o przejrzystości kryształu:
21.12 Miało ono mur wielki a wysoki, miało dwanaście bram, a na bramach – dwunastu
aniołów i wypisane imiona, które są imionami dwunastu pokoleń synów Izraela.
21.13 Od wschodu trzy bramy i od północy trzy bramy, i od południa trzy bramy, i od
zachodu trzy bramy.
21.14 A mur Miasta ma dwanaście warstw fundamentu, a na nich dwanaście imion
dwunastu Apostołów Baranka. (Kościół w czasie i w wieczności jest apostolski por.
Mt 19,28; Ef 2,20; 4,11)
21.15 A ten, który mówił ze mną, miał złotą trzcinę jako miarę, by zmierzyć Miasto i jego
bramy, i jego mur.
21.16 A Miasto układa się w czworobok (to symbol doskonałości; dwanaście tysięcy
– symbol ogromu i powszechności) i długość jego tak wielka jest, jak i szerokość. I zmierzył
Miasto trzciną poprzez dwanaście tysięcy stadiów: długość, szerokość i wysokość jego są
równe.
21.17 I zmierzył jego mur – sto czterdzieści cztery łokcie: miara, którą ma anioł, jest miarą
człowieka.
21.18 A mur jego jest zbudowany z jaspisu, a Miasto - to czyste złoto do szkła czystego
podobne.
21.19 A warstwy fundamentu pod murem Miasta zdobne są wszelakim drogim
kamieniem….
21.21 A dwanaście bram to dwanaście pereł: każda z bram była z jednej perły. A rynek
Miasta to czyste złoto jak szkło przeźroczyste.
21.22 A świątyni w nim nie dojrzałem: bo jego świątynią jest Pan Bóg wszechmogący oraz
Baranek. (W zestawieniu z 3,12; 7,17 itd. okazuje się, że Boża obecność symbolizowana
przez świątynię rozszerza się na całe Miasto Boże por. Ez 48,35; Za 14,20; J 4,21 nn; 1 Kor
3,16; Ef 2,21. Kult Boski odbiera również zmartwychwstały Chrystus por. J 2,21)
21.23 I Miastu nie trzeba słońca ni księżyca, by mu świecił, bo chwała Boga je oświetliła,
a jego lampą – Baranek.
Słowa św. Pawła o Jeruzalem
„Wolna niewiasta oznacza Jeruzalem tam na górze, matkę naszą”.
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W innym liście mówi: „Wy natomiast przyszliście do góry Syjon, do miasta Boga żywego,
do niebiańskiego Jeruzalem, do niezliczonych zastępów anielskich, na uroczyste
zgromadzenie pierworodnych, których imiona zapisane są w niebiosach”.
Jeśli więc słuchamy Pawła, w przekonaniu, że przemawia od Boga i głosi mądrość, to trzeba
zrozumieć, że wszystkie proroctwa i słowa Pisma, mówiące o Jeruzalem, odnoszą się do
miasta niebieskiego.
Bóg Konstantyna Słońce Niezwyciężone SOL
Moje myśli w dniu 20/09-2015
Rano byłam w kościele protestanckim „Folkekirke”. Kazanie omawiało stosunek
zwierzchności kościoła do problemu uchodźców. Odczytano oficjalne stanowisko, tzn.
sprawę przekazano dla poszczególnych parafii i regionalnych inicjatyw zainteresowanych
pomocą organizacji, czy dobrowolnego wsparcia wierzących. Odniosłam wrażenie, że po
prostu zamieciono problem uchodźców, zwłaszcza z Syrii, pod dywan.
Później oglądałam msze na polskim kanale TV TRWAM i TV Polonia. Katolicy przełożeni
milczą, tak jakby sprawę pomocy już rozwiązali wkładając ją w ręce polityków.
W czasie tych mszy po polsku byłam inspirowana przez Słońce i deszcz. Pogoda była
zmienna – raz słońce raz deszcz. Biskup prosił wiernych, aby modlili się o deszcz, bo
w Polsce jest katastrofa suszy. Wielu mieszkańców górskich okolic nie ma wody
w studniach. Wysychają rzeki a i pod znakiem zapytania mogą być przyszłe plony.
Kiedy tak mówił to zaczął padać deszcz w Danii. Mój mąż skomentował to następująco: oni
(Duńczycy) nie modlili się i mają deszcz, a ja skomentowałam to tak, że katolicy modlą się
do MAryja (a kto ma ryja, jakie stworzenie?).
Nagle doznałam jakby olśnienia:
Chrystus Jezus i Maria Magdalena Pan i Pani Wszystkich Narodów.
Słońce i Księżyc w mistycznym pojednaniu, małżeńskim ślubie.
Jak Kościół Katolicki może uznać Jezusa za króla, co z jego matką, czyli ożenić Jezusa ze
swoją matką?
Zrobiłam też rysunek Słońca i pod nim Księżyca – tak jak opisuje św. Jan w swojej
Apokalipsie: „Niewiasta obleczona w Słońce a Księżyc pod Jej stopami”. W sercu czułam,
że Maria Magdalena całkowicie zasłużyła i zapracowała sobie na takie wyróżnienie, po tylu
wiekach obmowy i braku zrozumienia Jej miłości do swojego Duchowego
Nauczyciela/Rabuni.
HosANNA śpiewali w kościele, a to po napisaniu po duńsku znaczy Hos - u ANNA, czyli
„u Anny”, czyli babci Chrystusa Jezusa i mojej mamy ziemskiej, i mojego drugiego imienia
nadanego mi na chrzcie św.
Hosanna na wysokości!
Błogosławiony, który idzie w imię, PANA i PANI, Niebios i Ziemi
Tak zapisałam 20/09-2015 godz. 13.55
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Zanotowałam sobie, że mam poczytać więcej w Księdze Mądrości, bo wymieniał ją biskup
w czasie mszy. Później w słowach biskupa było niezrozumienie, dlaczego Hitler i Stalin
popełniał takie wykroczenia na ludności polskiej, dlaczego mordowali? Biskup też nie mógł
zrozumieć czasów obecnych i braku mocy tych Osób Sprawiedliwych.
A mnie przyszła taka myśl, że skoro Bóg na to pozwolił, a Bóg ma większe rozeznanie, co
jest dobre a co złe, to widocznie to było potrzebne, takie wyczyszczenie Polski od żydostwa
i Rosji od Goga i Magoga, czyli pseudo żydów. Na temat tych nacji na ziemiach
słowiańskich napiszę szerzej, jeśli zdążę, bo został mi tylko jeden miesiąc na zakończenia
książki, bo później planuję tylko jej redakcję z pomocą duńskiej dziennikarki, która
prowadzi taki kurs pomocy w pisaniu książek.
Mam tyle materiałów, że chyba będzie konieczność wydania innych tomów w przyszłości.
Teraz mam więcej pracy, bo robę artykuły dyskusyjne dla dwóch partii politycznych.
Jestem od 2004 roku z przerwą i odnowionego członkostwa w 2013 – VISIONS - PARTIET
to znaczy partia wizji jak ma wyglądać przyszła polityka.
Postanowiłam też wspierać inną partię założoną przez obcokrajowców tzw. Narodowej
Partii, ale ciekawa jestem czy nie spróbują ją rozwalić, jak zaczną rosnąć w siłę.
Po jakimś czasie przeglądając to co napisałam wcześniej muszę dopisać, że już nie jestem
członkiem jakiejkolwiek partii.

22. Wizja Konstantyna
Konstantyn Wielki, cesarz Rzymski, panował w latach 306-337.
Po 320 roku zaczął energicznej popierać chrześcijaństwo, dając parafiom pieniądze ze
skarbu państwa na odbudowę kościołów i mianując chrześcijan na stanowiska publiczne.
Faworyzowanie przez Konstantyna religii chrześcijańskiej zaczęło się w roku 312, kiedy
przygotowywał się do bitwy z rywalizującym z nim współcesarzem.
Wychowany w cesarskim kulcie SOL INVICTUS i oficjalnie poganin, który doświadczył
w przeszłości wizji boga słońca –Apolla, Konstantyn ujrzał teraz we śnie Chrystusa, który
powiedział przyszłemu cesarzowi, żeby umieścił monogram xi-ro (połączenie greckich liter
X i P – pierwszych dwóch liter greckiej pisowni wyrazu „Chrystus”) na tarczach swych
żołnierzy.
Późniejsi cesarze nadal popierali SOL INVICTUS, nawet Konstantyn Wielki, który
faworyzował chrześcijaństwo i na łożu śmierci przyjął chrzest, używał na niektórych swoich
monetach wizerunku triumfującego słońca.
Wszystkie bóstwa męskie, czyli solarne – takie jak rzymski Jowisz, grecki Zeus, perski
Mitra, egipski Ra, a nawet Judeo - Chrześcijański Bóg – można w ich mniemaniu uważać
za posiadające cechy solarne.
Nic dziwnego, że dla ludzi obracających się w tych kręgach pogaństwa, a nawet je
wyznających tak jak Konstantyn Wielki, natura prawdziwego Boga, Władcy, Stwórcy
wszechświata, mogła zostać wcielona w postacie ludzkie.
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I czyż nie miało to miejsca, gdy stwierdzono, że Chrystus Jezus jest Synem Bożym
w fizycznym ciele.
Nie trzeba tu głębokich analiz i dopatrywania się wspólnej myśli, aby ujrzeć związek
pomiędzy pewnymi wierzeniami pogańskimi a chrześcijaństwem.
Mitra/Mitraizm, powszechnie uznawany w czasach Cesarstwa Rzymskiego dostarczył
chrześcijaństwu symboli i praktyk, które pozostały do dzisiaj.
Nieprzypadkowo więc dzień narodzin Chrystusa świętuje się 25 grudnia – wcześniej w dniu
tym świętowano urodziny Mitry.
Analizując to można tu mówić o cielesnym narodzeniu Jezusa z matki Marii i o duchowym
ponownym narodzeniu jako Chrystusie.
Nic dziwnego, że moja babcia, z którą miałam umowę o jej kontakcie ze mną po jej śmierci
– dała mi znać: „Jestem na Słońcu”. Pamiętam, jak mi mówiła, nie wiem jak to wszystko
jest, ale chcę być wierzącą aż do śmierci i umrzeć w stanie łaski uświęcającej, abym była po
tej pewnej stronie. I jak się okazało dostała się do Słońca – do Boga Słońca – Chrystusa
Jezusa. W Biblii mamy tyle razy wspomnienia Jezusa, że jest światłością świata. I że do
Boga Ojca dostajemy się przez bramę, którą On sam jest, czyli przez Słońce.
Wszystko co się toczy jest konieczne, by się spełniła Wola Boża. I to także, że
chrześcijaństwo przeniosło się z Jerozolimy do Rzymu, tak aby dopełniło się przebóstwienie
Jezusa. O tym procesie wiedzieli cesarze Rzymscy, a także ortodoksyjni prawosławni. Świat
chrześcijański jest podzielony nie tylko w kwestiach dotyczących tego świata, ale też w tym
co dotyczy samego Jezusa Chrystusa, a także roli w obecnym świecie Jego matki.
Prawdziwą jedność można osiągnąć jedynie w Prawdzie, tożsamości doświadczenia i życia
mistycznego, w pełni niepodzielnej wiary, w pełni życia sakramentalnego.
Kościół jest procesem, w którym ludzkość zmierza do ostatecznego przebóstwienia.
Dlatego wielkim błędem Kościoła jest wysyłanie ludzi, w których nastąpiło spontaniczne
wzbudzenie Kundalini, do świeckich szpitali psychiatrycznych.
To w Kościele ludzie powinni dostać potrzebną im wiedzę i wsparcie na drodze duchowego
oczyszczania.
Ale wracają do Konstantyna Wielkiego – nie wiemy czy cała ta aktywność cesarza mogła
wynikać bardziej z przemyślanej strategii politycznej, promowania chrześcijaństwa jako
nowej oprawy ideologicznej dla instytucji cesarstwa, niż szczerej wiary.
Takie widzenie, którego świadkiem stał się cesarz wraz z wojskiem i który po wielu latach
od tego wydarzenia opowiedział je Euzebiuszowi z Cezarei.
W godzinach popołudniowych, gdy słońce zaczynało się już skłaniać ku zachodowi, zobaczył
na własne oczy znak triumfalny w postaci krzyża zaświtał na niebie, powyżej słońca i był na
nim umieszczony napis, mówiąc: „Pod nim zwyciężaj”. Na ten widok zdumienie ogarnęło
i jego, i całe wojsko, które szło za nim w tej ekspedycji i stało się naocznym świadkiem cudu.
On sam był nie pewny, co może oznaczać to cudowne zjawisko. I podczas gdy o tym rozmyślał
i wiele się zastanawiał nad jej wagą, nagle zapadła noc; wtedy ukazał mu się we śnie
Chrystus Boga z tym samym znakiem, który wcześnie widział na niebie, nakazał mu wykonać
podobiznę znaku, który ujrzał na niebie, i używać go jako obraz we wszystkich walkach ze
swymi nieprzyjaciółmi.
Dalej autor podaje, że konsekwencją widzenia cesarza stało się wykonanie objawionego
znaku, które przyjął kształt tzw. labarum, sztandaru cesarskiego.
Według Euzebiusza, na labarum składały się: Długie drzewce, pokryte złotem, tworzyły
kształt krzyża, mając w poprzek łukowato zakrzywiony pręt. Na samym szczycie całej figury
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przymocowana była korona przeplatana klejnotami i złotem. Na niej był symbol imienia
Zbawiciela, dwie litery wskazujące na imię Chrystusa przez znaki inicjału, przy czym litera
P przecięta była przez X umieszczone w jej środku.
Zwieńczenie labarum stanowiła, więc chryzma, symbol Chrystusa/Khristos składając się
z pieszych greckich liter boskiego imienia, zwany inaczej Chi (albo Khi) – Rho.
Znaczenie tych liter w polskim znaczeniu liter P- jak PAN, X- symbole, które były na
koronie, obrączce złotej, którą koronowałam Marię Magdalenę przed, zanim pojęłam, że jest
Ona tą Niebiańską Jerozolimą.

23. Chrystus, Bóg - Człowiek, wzorem pokory
List do Filipian
2.4 Niech każdy ma na oku nie tylko swoje własne sprawy, ale też i drugich!
2.5 To dążenie niech was ożywia; ono też było w Chrystusie Jezusie.
2.6 On, istniejąc w postaci Bożej (zewnętrznym przejawie bytowania Bożego – Jego
chwałę), nie skorzystał ze sposobności (przed wcieleniem), aby na równi (Chrystus jako
człowiek uznaje wyższość Ojca) być z Bogiem,
2.7 lecz ogołocił (tzn. wyrzekł się zewnętrznych przejawów chwały Boskiej) samego siebie,
przyjąwszy postać sługi (oznacza nie tylko naturę ludzką, ale i cierpienia „Sługi
Pańskiego”), stawszy się podobnym do ludzi. A w zewnętrznym przejawie, uznany za
człowieka,
2.8 uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci – i to śmierci krzyżowej
(więc najhaniebniejszej).
2.9 Dlatego też Bóg Go nad wszystko wywyższył (przez zmartwychwstanie
i wniebowstąpienie) i darował Mu imię ponad wszelkie imię (najwznioślejsze to PAN)
2.10 aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich,
i podziemnych.
2.11 I aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest PANEM (Wszystkich Narodów)
– ku chwale Boga Ojca (Eli – któremu ta proklamacja nic nie ujmuje).
Aby lepiej zrozumieć PRZEBÓSTWIENIE CZŁOWIEKA – dobrze jest poczytać sobie
pozycje o duchowości prawosławnej św. Grzegorza Palmasa.
Islam a Trójca Święta
W Koranie jest napisane: „Wierzcie w Boga i jego posłańców i nie mówcie: Trzy!”
Niemniej jednak zastanawiające jest, że według Koranu osobami trójcy świętej jest Bóg,
Jezus i Maria (a przecież to duch święty jest 3 Osoba Trójcy).
„I oto powiedział Bóg: O Jezusie, synu Marii, czy ty powiedziałeś ludziom: Bierzcie mnie
i moją matkę za dwa bóstwa, poza Bogiem?”
Jest to jeden z elementów krytyki chrześcijaństwa w Koranie, który każe zapytać się o jej
rzetelność, a także o źródła poznania chrześcijaństwa, jakimi dysponował autor Koranu.
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Jeśli to był Allah, to jak mógł popełnić taką gafę, a jeśli Mahomet, to co to mówi o rzekomo
boskim pochodzeniu świętej księgi islamu?
Według islamu koncepcja trójcy jest sprzeczna z czystym monoteizmem i stanowi
bluźnierstwo w stosunku do Boga jedynego. Z tego powodu muzułmanie odrzucają tę
koncepcję jako stworzoną przez człowieka. Muzułmanie oskarżani są o to, że błędnie
pojmują koncepcję trójcy, wskazując, że Koran określa trójcę jako Boga ojca, Jezusa Syna
i jego matkę Maryję. Jednakże z wersetu w Koranie, który jest najczęściej cytowany przez
chrześcijan na poparcie swoich oskarżeń wynika, że określenie Marii przez Koran jako część
trójcy, jest po prostu nie prawdą.
„I oto powiedział Bóg: „O Jezusie, synu Marii! Czy ty powiedziałeś ludziom: Bierzcie mnie
i moją matkę za dwa bóstwa, poza Bogiem?” (Koran, 5:116)
W wersecie tym nie ma mowy o trójcy, ale o wzięciu Marii jako bóstwa obok Jezusa, czyli
o dodawaniu Bogu Jedynemu współtowarzyszy.
Oddawanie czci Marii zostało ustanowione przez Kościół Katolicki w 431 r., kiedy
otrzymała ona tytuł „Matka Boga” (Sobór Efeski).
Islam odrzuca zarówno wiarę w trójcę (Koran, 4:171; 5:73), jak i oddawanie czci Marii,
Jezusowi, czy komukolwiek innemu niż Allahowi (Koran, 5:116; 9:31) i nigdzie nie
utożsamia obecnych trzech składników Chrześcijańskiej Trójcy.
Niemniej jednak słowo Trójca nie pojawia się ani w Koranie, ani w Sunnie. Słowo to pojawia
się w znaczeniu: powtarzać czynność trzy razy.
W Koranie jest napisane:
O ludu Księgi! Nie przekraczaj granic w twojej religii i nie mów o Bogu niczego innego, jak
tylko prawdę! Mesjasz, Jezus syn Marii, jest tylko posłańcem Boga; i Jego Słowem, które
złożył Marii; i Duchem, pochodzącym od Niego. Wierzcie więc w Boga i Jego posłańców
i nie mówcie: Trzy! Zaprzestańcie! (Koran, 4:171)
W tym wersecie Allah odnosi się do trójcy i inkarnacji i zakazuje obu tych przekonań.
Twierdzi, że Mesjasz jest tylko posłańcem Allaha i Jego Słowem (Bądź – i on był), którym
On obdarzył Marię i duchem stworzonym przez Niego.
Przesłanie Boga zawsze brzmiało tak samo i znajduje się we Wszystkich Jego Księgach
Objawionych:
„... ja jestem waszym Panem i przeto czcijcie Mnie (i nikogo innego) … (Koran, 21:92)
Słuchaj, O Izraelu: Pan, nasz Bóg jest Jednym Bogiem” (V Księga Mojżeszowa 6:4)
Pierwszym ze wszystkich przykazań jest, Słuchaj, O Izraelu: Pan, nasz Bóg jest Jedynym
Bogiem (Ewangelia wg Marka 12:29).
Co do czczenia, czyli okazywania szacunku dla rodziców, Koran mówi:
I postanowił twój Pan, abyście nie czcili nikogo, jak tylko Jego i dla rodziców dobroć!
A jeśli jedno z nich lub oboje osiągną przy tobie starość, to nie mów im „UFF!” i nie
popychaj ich, lecz mów do nich słowami pełnymi szacunku. Pochylaj ku nim skrzydło
łagodności, przez miłosierdzie i mów: Panie mój bądź dla nich miłosierny, tak jak oni byli,
wychowując mnie, kiedy byłem mały (Kora,17: 23-24).
Islam kładzie wielki nacisk na szacunek i posłuszeństwo wobec rodziców, dokąd nie
nakazują nam wykraczania poza granice ustanowione przez Boga.
Raz – Aniołowie spełniają rozkazy Boga, nie mają wolnej woli, nie działają same z siebie,
zatem pełnią takie funkcje, jakie Bóg im nakaże pełnić, nie takie, jakich ludzie od nich
oczekują.
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Dwa – Osoby zmarłe to osoby zmarłe, w niczym nam nie pomogą, nawet sami prorocy ani
nikt inny, poza Bogiem. Przy okazji, zmarli zostaną wskrzeszeni w Dniu Zmartwychwstania,
osądzeni na Sądzie Ostatecznym, a dopiero wtedy docierają do celu, jakikolwiek by nie był.
A co w przypadku jak u mnie – przejęłam na siebie wszelakie winy i sąd za moich zmarłych
rodziców ziemskich, teraz póki jeszcze żyję. Czy nie mogą poprzez mnie oczyścić się, bo są
we mnie a ja w nich, choćby w genach, które po nich w sobie noszę. Dlaczego było mi dane
ujrzeć mojego tatę w dwóch postaciach, w cielesnym i duchowym. Dlaczego podobnie
widziałam mojego żyjącego męża w postaci świetlistej, przechodzącego betonową ścianę
wtedy, kiedy potrzebowałam wsparcia w czasie oczyszczającej a zarazem zniewalającej
energii boskiej Kundalini.
Bóg daje się poznać ludziom poprzez swoje dzieła, nie poprzez zejście pomiędzy ludzi (jako
jedna ze swoich składowych). Bóg, którego nikt nie widział ani nikt do końca nie pojmie,
objawia się w Bogu Ojcu i Bogu Matce jako widzialny skutek. Dlatego Bóg nie ma imienia
- zbyteczne są kłótnie o Jego imię.
Nazwanie Boga Allach, w moim pojęciu, to tak jakby nazwać Boga w dwóch członach:
Al/El i Lach/Pan. A więc wyrażenie przymiotów boskich/objawień, jak w imię Ojca, Syna
i Ducha i chrzczenia (nadania imienia) jest jak najbardziej pożądane.
Bóg zabrania tworzenia posążków, modlenia się do nich (czy poprzez nie, bo niektórzy
z politeistów wierzyli, że zwracając się do swych bożków – poprzez nich proszą Boga
Najwyższego, one są tylko pomostem, wstawiają się za nich u Boga), modlenia się do
kogokolwiek poza Sobą.
Proszę zauważyć, jak modlili się wszyscy prorocy, także Jezus – padali przed Bogiem na
twarz i zwracali się do Niego i tylko do Niego. Czyżby Jezus nauczał innego sposobu,
modlitwy?
Ale muzułmanie nie mają takiej łaski jak być Synem czy Córką Bożą, bo nie są ochrzczeni,
czyli nie są wpisani do Królestwa Niebieskiego. Ale żeby dostać się tam to należy jeszcze
narodzić się ponownie w duchu. To my przebóstwieni musimy im to wytłumaczyć. Z całym
szacunkiem dla słów Koranu, (gdzie zaglądam w spawach głębszego wyjaśnienia rzeczy
widzialnych), dla ich dużej pobożności, nawet czasami przekraczającej pobożność nie
jednego katolika, muszę stwierdzić, że to właśnie mi się ukazał anioł modlący się podobnie
jak muzułmanie, ale Jezus dał mi zadanie pojednać katolików z protestantami.
Muzułmanie nie mają bladego pojęcia o procesie przebóstwienia, kiedy to Boża Moc może
przepływać poprzez człowieka.
Spotkałam kiedyś w szpitalu psychiatrycznym, bardzo cierpiącego, tak jak ja, muzułmanina
– on czytał Koran, a ja czytałam biblię.
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24. Człowiek - przebóstwienie
Z książki napisanej przez księdza Pawła Sebbelov
W poniższej części chcę krótko zasugerować doktryny ludzkiego przebóstwienia, ponieważ
jest to część prawosławia i przedstawia się je w kościele prawosławnym.
Zaczynamy od pytania: Jaki jest sens, cel życia chrześcijańskiego? I odpowiadamy
w kościele: Celem chrześcijańskiego życia jest stać się jak Bóg. Innymi słowy: Aby zostać
zbawionym jest tak samo, jak upodobnić się do Chrystusa. Celem bycia chrześcijaninem jest
podobieństwo do Chrystusa. Jak Grundtvig (choć nie prawosławny) tak pięknie i precyzyjnie
tworzy relację: "O podobieństwo Chrystusowe - dajesz w nasze serce, co świat nie poznał".
Podobieństwo Chrystusowe! Na miano chrześcijańskiego projektu życia i perspektywy;
a projekt ma nazwę teologiczną: "theosis" lub "przebóstwienie". Ta kategoria jest
konstytutywna dla prawosławnej chrześcijańskiej wiary i nauki; i to znacznie różni się
zarówno od katolickiej nauki pojednania i luterańskiej nauki sprawiedliwości. Obie te będą
łączyć się w korzyści Bożego przebaczenia człowiekowi, zniewolonemu grzechem przez
"jako bezzasadnego sądu", które go wywołało. Doktryna przebóstwienia, jak okazuje się
jednak to przede wszystkim polega na transformacji, wewnętrznej i zewnętrznej, jaką ludzie
przechodzą, przez zbliżenie się do Boga i zjednoczenie się z Nim.
Przebóstwienie w doktrynie prawosławnej jest nierozerwalnie związane z pierwotnym
planem Bożego stworzenia. Wszystko, co jest, wszystkie elementy wszechświata, całe
stworzenie jest przeznaczone do wspólnoty z Bogiem. Stworzenie w całości jest
przeznaczone jako teofanii, czyli objawienie chwały Bożej. Zbawienie jest więc nie tylko
w Bożej sprawiedliwości i miłosierdziu w stosunku do ludzkich przewinień; zbawienie
polega na „przywróceniu wszystkich rzeczy", jak głosi apostoł Piotr (Dzieje Apostolskie
3:21 ..., którego niebo musi zatrzymać, aż do czasu odnowienia wszystkich rzeczy, co od
wieków przepowiedział Bóg przez usta swoich świętych proroków”).
Świat składa się nie tylko z ludzi, ale z całego życia. I niejedynie człowiek będzie dotknięty
upadkiem. Wierzymy i uczymy, że całe stworzenie jest "przedmiotem marności", ale my
także wierzymy, że wszystko jest przeznaczone do transformacji z "marności" ku "chwale"
(Rz 8, 20-21). Stworzenie bowiem zostało poddane marności – nie z własnej chęci, ale ze
względu na Tego, który je poddał – w nadziei, że również i ono zostanie wyzwolone
z niewoli zepsucia, by uczestniczyć w wolności i chwale dzieci Bożych. I wierzymy, że
ludzie mają zasadniczą rolę w transformacji stworzenia. W upadku pociągamy wszystko
z nami. Świat stał się czymś, co często nadużywamy i zostawiamy opuszczony. Ale przez
Chrystusa i Jego Kościół otrzymaliśmy zadanie i odpowiedzialność znowu przynosić istotę
przed Bogiem, dostaliśmy ponownie zadanie, aby przyczynić się do zebrania całego
stworzenia w kochającej się wspólnocie.
Ludzkie zbawienie ma związek/powiązanie ze wszystkimi stanami kreacji.
Najpierw musimy my ludzie stać się "dziećmi Bożymi" i przez tego nowego człowieka musi
całe stworzenie uwolnić się od marności i dostać uczestnictwo w chwale Boga, czyli zostać
przebóstwionym. Apostoł Paweł przedstawia sprawę w ten sposób: "Stworzenie
z upragnieniem oczekuje, aby objawić dzieci Boże " (Rz 8, 18-19). Przeznaczenie do
chwały, sądzę bowiem, że cierpień teraźniejszych nie można stawiać na równi z chwałą,
która ma się w nas objawić. Bo stworzenie z upragnieniem oczekuje objawienia się synów
Bożych.
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Przebóstwienie, głęboka przemiana człowieka i całego stworzenia, jest procesem. Nie
mówimy o jednym odpuszczeniu grzechów, "raz na zawsze", mówimy więcej o stopniowej
transformacji całego naszego sposobu bycia. I transformacja nie odbywa się
"automatycznie" lub nieświadomie. Nie ma ona miejsca wbrew naszej woli. Przeciwnie:
zbawienie jest według prawosławnego rozumowania, wynikiem świadomej, dobrowolnej
współpracy między Bogiem a człowiekiem.
Jak może do takiej współpracy dojść? Po pierwsze: Cerkiew zawsze kładła duży nacisk na
właściwe zrozumienie tego, kim jest Chrystus. Wszelkie spory na tych siedmiu spotkaniach
Kościoła, z których ostatni miał miejsce w 787 roku i gdzie nauczanie Kościoła było
zasadniczo sformułowane, było o tym: Kim jest Chrystus? Dlaczego? Ponieważ "tożsamość"
Chrystusa jest absolutnie niezbędna" dla naszego zbawienia. Chrystus jest Bogiem,
a Chrystus jest człowiekiem, bez separacji, bez zmieszania," podkreślone przez Synod
i Chalcedon w 451 roku. Chrystus bóg - człowiek jest podstawą naszego zbawienia. Syn
Boży wziął na siebie nasze człowieczeństwo, abyśmy mogli uczestniczyć w Jego boskości.
Prawosławna nauka zbawienia ma w swym rdzeniu wymianę pomiędzy, ale także związek
Chrystusa i ludzi. Mistyczne zjednoczenie boskości i ludzkości demontuje ideę o "przejęciu
cudzego cierpienia" na rzecz przekonania, że Chrystus wziął naszą nietrwałość/marność
i śmierć na siebie, abyśmy mogli uczestniczyć w Jego zwycięstwie nad śmiercią i w życiu
wiecznym.
Po drugie: Czym jest człowiek? Czy naprawdę stworzony dla transformacji i czy my
naprawdę mamy zdolność do współpracy z Bogiem? Prawosławne rozumienie człowieka
ma swoje korzenie w historii stworzenia. W Księdze Rodzaju Dzieje początków świata
i ludzkości 1:26 Bóg rzekł: „Uczyńmy człowieka na Nasz obraz, podobnego Nam". Ta
dwoistość, "obraz" i "podobieństwo", czytamy w oświadczeniu o kierunku dynamiki
tworzenia ludzi. Obraz Boga jest potencjałem, możliwością, w każdym człowieku, a życie
w Chrystusie jest stałym ruchem w kierunku pełnego rozwoju tego potencjału, w kierunku
urzeczywistnienia równości. Dlatego życie Kościoła nie jest (tylko) naprawą skutków
spowodowanych upadkiem człowieka, lecz bliżej realizacją, choć w zmienionych
warunkach pierwotnego pomysłu Boga, jego powstania.
Każda osoba wchodzi osobiście, ale w społeczności kościelnej, w pełnej wolności we
współpracy z Bogiem, w celu swojego zbawienia lub przebóstwienia. Istota ludzka nie jest
ani automatem lub robotem, wcześniej zaprogramowanym do zbawienia lub potępienia.
Człowiek nie jest zablokowany w upadku w sposób wyłączający wszelki pozytywny wkład
do planu Boga dla nas. Prawosławie przywiązuje istotną wagę do ludzkiej wolności. Tak jak
Maryja Panna, każdy człowiek może swobodnie powiedzieć "tak" lub "nie" dla anioła
Bożego.
Jak wygląda nasza współpraca z Bogiem? Jak to jest, kiedy my, z słowami Pawła "pracuj na
nasze zbawienie z bojaźnią i drżeniem"? Jakimi drogami przebiega podróż do celu, gdzie
my, dzięki Pawłowi, może powiedzieć: "Żyję już nie ja, lecz Chrystus we mnie"? Gdzie
odzwierciedlają się boskie - ludzkie interakcje?
Przebóstwienie zaczyna, żyje i realizuje się w kościele Bożym. Być chrześcijaninem nie jest
abstrakcyjnym przekonaniem, to jest konkretne życie. Jest to przede wszystkim nasz udział
w świętych tajemnicach lub sakramentach. Eucharystia jest centralnym punktem. Sam
Chrystus dołączył do naszego nowego życia w nim poprzez pewne cielesne działania:
"Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam; Jeżeli nie będziecie spożywać Ciała Syna
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Człowieczego i nie będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie "(J. 6:53).
Uczestnictwo, obecność, udział w misteriach kościelnych i modlitwy jest istotną częścią
drogi do pełnej komunii z Bogiem.
Ponadto, istnieją aspekty życia Kościoła, które pokrótce można nazwać "modlitwa i post".
Możemy wpleść w nasze codzienne życie modlitwy z modlitewnika rano i wieczorem.
Wielu modli się tak zwaną "modlitwą Jezusa" lub "modlitwą serca", która ma na celu
uczynienie nas takimi jak siostra Marty, Maria, która "siedzi u stóp Pana, słuchając jego
słów." (Łk 10:39). Z Marią Magdaleną patrzymy w kierunku 10:42 "a potrzeba mało/tylko
jedno". „Maria obrała najlepszą cząstkę, której nie będzie pozbawiona”. I przygotowujemy
się przez post do Wielkanocy, Bożego Narodzenia i innych świąt kościelnych w kolejne
środy i piątki.
Wreszcie, wielu wierzących prawosławnych stara się mieć okazję odwiedzić, choć krótko,
jeden z klasztorów, które są ważną częścią życia Kościoła.
Na całym świecie istnieją centra potęg duchowych, klasztory z mnichami i zakonnicami,
którzy zdają sobie sprawę z nakazu Pawła, aby "modlić się nieustannie", nie tylko dla siebie,
ale za nas, za cały Kościół i za cały świat.
Ostatecznym celem życia chrześcijańskiego jest przebóstwienie, podobieństwo z Bogiem.
Oznacza to, że wiara chrześcijańska nie tylko ma do czynienia z "nowiną" lub specjalną
chrześcijańską "moralnością", lecz dąży do przemiany i uświęcenia w Chrystusie każdego
człowieka.
Ewangelista Jan wyraża sprawę jasno: „Umiłowani, obecnie jesteśmy dziećmi Bożymi, ale
jeszcze się nie ujawniło, czym będziemy. Wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego
podobni, bo ujrzymy Go takim, jakim jest" (1 J 3, 2).
Mój rozszerzony przekład z Internetu:
http://ortodoks.dk/ortodoks-tro-og-praksis/sakramenterne/menneskets-guddommeliggoerelse

25. Niebo i Ziemia
Śmierć jest odrodzeniem duszy w regionach niebieskich z której to pochodzi jej prawdziwy
i wieczny dom. Jestem zawsze z tobą, od narodzenia aż do śmierci i ponownie w innym
ciele, zawsze powracająca; wiele generacji w jednym drzewie genealogicznym, aby dojrzeć
i poznać samego siebie, swoją duszę.
A co Jezus mówi o byciu w rodzinie ducha?
Mat 12:47-50
Ktoś rzekł do Niego: Oto Twoja Matka i Twoi bracia stoją na dworze i chcą mówić z Tobą.
Lecz On odpowiedział temu, który Mu oznajmił: Któż jest moją matką i którzy są moimi
braćmi?

362
CZĘŚĆ SIÓDMA

I wyciągnąwszy rękę ku swoim uczniom, rzekł: Oto moja matka i moi bracia. Bo kto pełni
wolę Ojca mojego, który jest w niebie, ten Mi jest bratem, siostrą i matką.
Tak więc Jezus wyraźnie pokazuje, że jego mama ziemska nie jest z tego samego ducha, bo
go nie zrozumiała. Najbardziej duchowo była mu Maria Magdalena, która pojmowała jego
nauki i to lepiej niż niezbyt bystry Piotr, który trzy razy wyparł się Go.
Biblia wyraźnie wskazuje, że Mama Jezusa urodziła człowieka/syna z ciała chociaż było Jej
zwiastowane, że będzie nazwany Synem Bożym. Kościół, wśród ogromnych wewnętrznych
sporów, zaczął jednak faworyzować dogmat o trój jedynym bogu, z Jezusem w tle oraz jego
Matce, Marii, później nazwanej „Bogarodzicą”. Zaczęto masowo wprowadzać wypaczone,
niebiblijne dogmaty, którymi władca tego świata szatan, chciał odwieść ludzi od
prawdziwego i czystego wielbienia Boga jako Ducha.
Podobnie Jezus podkreślał duchową różnicę między Nim i uczonymi w piśmie – nie z tego
samego Boga Ojca pochodzą.
Światłość wobec ciemności
Jan 8:42-44
Rzekł do nich Jezus: Gdyby Bóg był waszym Ojcem, to i Mnie byście miłowali. Ja bowiem
od Boga wyszedłem i przychodzę. Nie wyszedłem od siebie, lecz On Mnie posłał.
Dlaczego nie rozumiecie mowy mojej? Bo nie możecie słuchać mojej nauki.
Wy macie diabła za ojca i chcecie spełniać pożądania waszego ojca. Od początku był on
zabójcą i w prawdzie nie wytrwał, bo prawdy w nim nie ma. ...
Jezus nigdzie w Ewangeliach nie zwraca się do swojej ziemskiej Mamy - „Matko”, ale
zawsze tylko „Niewiasto”.
Jak widzimy Jezus zrównuje swoją matkę ziemską z niewiastami, żadnego wyróżnienia,
wywyższenia swojej Mamy ziemskiej!
Jezus Chrystus wstąpił ze Słońca, ciała stworzonego czwartego dnia, a więc dużo wcześniej
niż ludzie Abrahama. Dużo mówił o tym, że jest światłością świata. A kto by Mu uwierzył,
że jest Bogiem Słońca i że to On decyduje w dzień nad Ziemią.
Mówił też, że przyszedł, aby przygotować nam miejsca w domu Jego Ojca. Zobaczcie, ile
jest gwiazd na niebie. Po jakimś czasie każda dusza odnajdzie swoje miejsce, z którego
przybyła.
A ja, która zostałam przebóstwiona, Jeruzalem/Jebus/Gebus - po włosku, i której została
przekazana cała Ziemia, jestem nikim innym jak córką Boga.
I GRA GRAAL/ GRAEL zakończona. Temu co zwycięży dam całą Ziemię, powiedział Bóg
Ojciec Eli.
Tak więc mamy: boga Słońca Chrystusa Jezusa; boga Księżyca Marię Magdalenę i mnie
wypełniającej rozkazy Chrystusa Jezusa („Kieruj się sercem i sumieniem”); córką Boga,
Boga Ojca Eli i jego małżonki Boga Matki AS0/ASzera, koła fortuny i losu. Gdyby nie to,
to moje drzewo genealogiczne w Boskim Raju, uschłoby lub było by wycięte; A tak już
wiem, że moja Babcia ze strony mojej Mamy ziemskiej znalazła się na Słońcu w Chrystusie,
a gdzie dalej będzie wędrować to nie jest mi jeszcze dane poznać.
Anioł Boży Gabriel/GebReEl postawił siebie przed Słońcem Re/Ra, dlatego też nie będzie
więcej objawiał się, tak jak było w Biblii i Koranie, a jego moc wygaśnie.
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Ja zaś postawiłam siebie za Słońcem i za Księżycem (chociaż na początku było Niebo
i Ziemia), aby spełnić Wolę Boga Ojca i Boga Matki.

26. Syn Jezusa?
Refleksje po przeczytaniu książki
„Prawdziwy grób Jezusa” – Simcha Jacobovici i Charles Pellegrino
Str. 243
Rzecz jasna ewangelie skrywają głęboki sekret.
Na przykład Ewangelia według Jana umyślnie zamazuje tożsamość kogoś, kogo Jezus
kochał ponad wszystko – tego, którego miłował.
Nikt nie wie, dlaczego nie jest wymienione imię tej osoby, tylko wspomina się o uczuciach
Jezusa do niej.
W Ew. Jana, w opisie Ostatniej Wieczerzy, wspomina się, że ten, którego Jezus miłował,
„spoczywał na jego piersi”. I znowu trzymając się ściśle tekstu, co nam mówi ten fragment
o „Ukochanym Uczniu”, „tym, którego Jezus miłował”?
Jeśli zwyczaje czytelników tej książki przestrzegane podczas jedzenia nie różnią się od
moich, to kiedy jemy, tylko moje dzieci mogą wtedy domagać się ode mnie pieszczot i kłaść
mi się na piersi. „Ten, którego Jezus miłował” jest więc bardzo młody. Nie jest dzieckiem
ani niemowlęciem, ale i nie dojrzałym mężczyzną. Jeszcze młodym chłopcem.
Ten incydent z pieszczotami nie jest jedynym enigmatycznym zdarzeniem z udziałem
młodego mężczyzny, którego wymieniają ewangelie.
Marek (14, 51) stwierdza, że gdy „zgraja wysłana przez arcykapłanów” przyszła aresztować
Jezusa, „pewien młodzieniec” szedł za nim. Nie miał nic na sobie prócz „prześcieradła”.
Chcieli go schwycić, ale on wyślizgnął im się, zostawił prześcieradło i „nago uciekł od nich”.
Czy Marek opisuje tu dorosłego mężczyznę? Z pewnością nie. W tekście jest jasno
powiedziane, że uczniowie wszyscy opuścili go i „uciekli”. I tylko ten chłopak, ubrany
jedynie w prześcieradło, szedł za nim. W I wieku n. e. wśród Żydów nie było przyjęte, aby
dorośli mężczyźni spacerowali owinięci jedynie prześcieradłem, ale dziesięcio– czy
trzynastoletni chłopcy – tak.
Str. 244
Dlaczego Marek opowiada nam to dziwne zdarzenie?
Niewątpliwie dlatego, że chodzi o kogoś ważnego. Wobec tego, dlaczego nie wyjaśni nam
jego imienia?
Jasne, że w ten sposób w tekście zakamuflowany jest fakt, iż Jezus miał syna.
Ten tajemniczy „którego Jezus miłował” pojawi się znowu u stóp krzyża. Zdaje się, że przez
wzgląd na swoją młodość jest jedynym przedstawicielem płci męskiej, którego ewangelie
wymieniają jako tego, który towarzyszy Marii i Marii Magdalenie.
Według ewangelii Rzymianie włożyli Jezusowi na głowę ciernistą koronę, a nad nią napisali
„Żydowski Król”. Oczywiście miało to być oficjalnie przesłanie: oto, co czeka każdego, kto
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będzie wywodzić swoje pochodzenie od króla Dawida. A więc mówiąc wprost: jeśli Jezus
miał syna, męskiego dziedzica Dawidowego tronu, to musiał się on ukryć z obawy, że i jemu
wkrótce włożą cierniową koronę i zawieszą zakrwawionego na krzyżu.
Co więcej Jan wspomina, że Jezus zobaczył stojących pod krzyżem swoją Matkę oraz „tego,
którego miłował”, i zwracając się do Marii(?) ..., ale ja tutaj zacytuję z Biblii:
Testament z krzyża
Ew. św. Jana
19.25 A obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona
Kleofasa, i Maria Magdalena.
19.26 Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł
do Matki: Niewiasto, oto syn (?) Twój.
19.27 Następnie rzekł do ucznia: „Oto Matka(?) twoja”. I od tej godziny uczeń wziął Ją
do siebie.
Ew. św. Mateusza
27.55 Było tam również wiele niewiast, które przypatrywały się z daleka. Szły one za
Jezusem z Galilei i usługiwały Mu.
27.56 Między nimi były: Maria Magdalena, Maria, matka Jakuba i Józefa, oraz (Maria
Salome) matka synów Zebedeusza (Jana i Jakuba Starszego).
Ew. św. Łukasza
23.49 Wszyscy Jego znajomi stali z daleka; a również niewiasty, które Mu towarzyszyły od
Galilei, przypatrywały się temu.
Ew. św. Marka
15.40 Były tam również niewiasty, które przypatrywały się z daleka, między nimi Maria
Magdalena, Maria, matka Jakuba Mniejszego i Józefa, i Salome (/Maria Salome
- matka synów Zebedeusza - Jana i Jakuba Starszego).
Rzecz, jasna byli rodziną.
Skoro Maria Salome jest rodzoną siostrą Maryi- matki Jezusa, to jej dzieci Jan i Jakub
Starszy są kuzynami? Jezusa.
W takim wypadku nie był to zwrot do „Niewiasty” ciotki Jezusa, ale innej niewiasty, Marii.
Sumując wszystkie 4 Ewangelie, to pod krzyżem były same Marie:
Maria (mama Jezusa) i jej dwie młodsze siostry (Maria Salome - żona Zebedeusza – matka
synów Jana i Jakuba starszego oraz Maria - żona Kleofasa – matka Józefa i Jakuba
młodszego). Ponadto była zawsze Maria Magdalena.
Chyba, że:
Apokryf – Ew. św. Tomasza
61. Rzekł Jezus: „Dwaj będą spoczywać na łożu: jeden umrze, drugi będzie żył”.
Rzekła Salome: ”Ktoś ty, człowiecze? Czyjś? Wszedłeś na moje łoże i zjadłeś z mojego
stołu”.
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Rzekł jej Jezus: „Ja jestem tym, który powstał z równego sobie; Dano mi to, co należy do
mego Ojca”.
„Jestem twoją uczennicą”.
„Dlatego mówię: jeśli ktoś jest równy, wypełni się światłością, gdy się oddzieli, napełni się
ciemnością”.
62. Rzekł Jezus: „Tajemnice moje mówię godnym moich tajemnic. Co czyni twoja prawica,
niech nie wie twoja lewica”.
Powyższy cytat z Ewangelii pozostawiam bez komentarza.
Maria Salome opiekowała się Jezusem podczas jego pobytu w Galilei.

Str. 245
I czy nie jest też możliwe, co sugerowali niektórzy badacze, że w ewangeliach postać Marii
Magdaleny jest niekiedy zastępowana przez Marię, matkę Jezusa, aby zamazać jej
(Magdaleny) rolę w życiu Jezusa.
Jeśli sprawy tak się przedstawiają, to czy zdarzenia pod krzyżem nie można interpretować
inaczej?
Oto konający człowiek kieruje swe ostatnie słowa do żony („niewiasty”), a nie do matki,
prosząc, by powściągnęła swą rozpacz i chroniła ich syna przed niechybnym
niebezpieczeństwem.
I tutaj nie zgadzam się z powyższą interpretacją autora książki.
Gdyby Maria Magdalena była biologiczną matką ich wspólnego syna – to po co Jezus miał
matce i jej synowi to przypominać.
Ale troska Jezusa o swojego syna wynikała z faktu, że syn Jezusa nie był biologicznym
synem Marii Magdaleny.
Z przekazu mojego Anioła Stróża dowiedziałam się, że Jezus nigdy nie miał stosunku
płciowego z Marią Magdaleną, ale miał wcześniej z inną kobietą.
Być może, że „umiłowany uczeń”, syn Jezusa poszedł za ojcem opuszczając biologiczną
matkę albo szedł razem z nią za Jezusem.
Tak więc, kto mógłby być biologiczną matką syna Jezusa?
Domyślacie się sami?
Jakie był losy syna Jezusa?
Kto ten fakt odkrył i kto je ukrywa? A może syn Jezusa wcale nie ukrywał się.
Czy prawda wyjdzie na jaw?
Czy syn Jezusa miał potomków? Ciekawe co przyszłość odsłoni.
A może tu nie chodzi o biologię, ale duchowość!
Summa summarum, widać, że Ewangelie, teksty niekanoniczne, ustne przekazy, test DNA
i świadectwa archeologiczne zdają się opowiadać tę samą historię. Istniał syn i został
pochowany u boku swego ojca, matki (według mnie przybranej matki Marii Magdaleny),
wuja oraz babki, w rodzinnym grobie w połowie drogi między domem swych przodków
w Betlejem a Jerozolimą, gdzie mieli nadzieję na stworzenie dynastii.
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To właśnie ossuarium Jakuba sprawiło, że zainteresowałem się całą tą historią – pisze autor
tej książki, która dała mi niniejszą refleksję.
Przypadkowo oglądając którejś niedzieli mszę św. w telewizji duńskiej z kościoła w Tilst
podlegającej diecezji Århus na Jutlandzie, spostrzegłam szczegół na obrazie ołtarzowym.
Na kolanach Jezusa siedział chłopiec. Mógłby ktoś powiedzieć, że to zwykły zbieg
okoliczności, że po napisaniu powyższego rozdziału pojawia się coś wizualnego. Za często
mam takie skojarzenia, aby to nazywać zwykłym przypadkiem. Ten obraz a właściwie
pomalowany drzeworyt przedstawia ostatnią wieczerzę i jest wykonany przez rodzinę
Magdalene de Passe (1600 – 1638) te dane pochodzą z Internetu. Jest za daleko, aby tam
pojechać i bliżej przyjrzeć się drzeworytowi.
Sam kościół katolicki zbudowano około 1170 roku, który po pewnym czasie przejął
luterański pastor.
Jeśli kogoś zainteresował ten malowany drzeworyt to podaję stronę internetową:
http://www.tilstarkiv.dk/tilst200aar/kirk/alters.jpg
Po przeczytaniu tej książki zastanawiam się, po co Jezus miałby oddawać swoją matkę,
jakiemuś chłopcu, samemu potrzebującemu opieki?
A w przypadku, że jakoby Jan Ewangelista miałby być kuzynem Jezusa, to łączenie go jako
syna i matki, też nie miałaby sensu.
Czyżby w Ewangelii zmieniono płeć ukochanego ucznia, którym była Maria Magdalena,
z kobiety na mężczyznę. Z tego co mi jest wiadome Maria Magdalena też przebywała
w Efezie.
Czyżby Mama Jezusa nie miała rodziny, która mogłaby się nią zaopiekować? Nie jest to
prawdopodobne! Więc może tu chodzi o duchową opiekę a nie fizyczną.
Zaczęłam szperać po Internecie i co znalazłam o św. Janie Ewangeliście – apostole, który
nie zawahał się stać pod krzyżem Chrystusa.
O św. Janie z czasów, kiedy jeszcze nie zaczął nauczać Jezus, wiemy niewiele. Ewangelista
Mateusz podaje, że był synem Salome i Zebedeusza, młodszym bratem Jakuba Starszego.
Święty Jan pochodził prawdopodobnie z dość zamożnej rodziny, ponieważ posiadała ona
bowiem własną łódź. Niektórzy badacze sądzą nawet, że miała specjalny przywilej
– dostarczała ryby z Jeziora Galilejskiego na stół arcykapłana. Rybak Jan, oprócz zręczności
do połowu, miał też ciągoty duchowe, bowiem przed spotkaniem Chrystusa był jednym
z uczniów pustynnego proroka Jana Chrzciciela. Zostawił go jednak dla Mistrza. Święty
Mateusz opisuje to tak: A gdy poszedł stąd dalej, ujrzał dwóch innych braci – Jakuba, syna
Zebedeusza i brata jego Jana, jak z ojcem swym Zebedeuszem naprawiali w łodzi swe sieci.
Ich też powołał. A oni natychmiast zostawili sieć i ojca i poszli za nim.
Niektórzy bibliści uważają, że owe przystąpienie św. Jana do Jezusa wcale nie było takie
bezinteresowne, jak można by sądzić. Powołując się na Ewangelie Mateusza i Marka,
w których można znaleźć opowieść, jak to siostra matki Jezusa, a matka Jakuba
i Jana przybyła prosić Jezusa, by w Jego przyszłym Królestwie pozwolił im zasiąść na
honorowych, pierwszych miejscach, po Jego prawej i lewej stronie. „Nie wiecie, o co
prosicie” - miał żachnąć się Mistrz na te słowa. (Tu też możemy zrozumieć, dlaczego
młodzieniec mógł opuścić swoją ziemską matkę). To bardzo pouczająca anegdota, dobrze
oddaje bowiem nie tylko stan teologicznej wiedzy Jana i jego najbliższych, spory apetyt na
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ziemskie splendory, ale też drogę, jaką musiał przejść, by zrozumieć sens misji Chrystusa
(a może szedł za swoim ojcem).
To zresztą nie jedyny przykład na to, że jako początkujący adept Jezusa św. Jan niewiele
pojął z Jego przesłania. Młodzieńcza zapalczywość prawie dorównywała jego pysze. Gdy
Samarytanie odmówili przyjęcia na noc Jezusa zmierzającego z uczniami do Jerozolimy, to
właśnie św. Jan pierwszy zgłosił Mu pomysł zemsty: „Panie, czy chcesz, a powiemy, żeby
ogień spadł z nieba i zniszczył ich?”. Przywołując to zdarzenie, św. Marek, czyniąc później
spis apostołów, przy imieniu Jana i Jakuba zanotował nieco ironicznie „Boanerges, to
znaczy synowie gromu”.
Można śmiać się z neofityzmu gołowąsa, ale to jemu przypadła rola świadka
najważniejszych dla chrześcijaństwa wydarzeń. Stał się naocznym świadkiem wskrzeszenia
córki Jaira, przemienienia na górze Tabor i zmagań Jezusa w ogrodzie Getsemani. Dalej, to
św. Jan został wraz ze św. Piotrem wyznaczony do przygotowania Paschy wielkanocnej. To
on spoczywał na piersi Zbawiciela podczas Ostatniej Wieczerzy i tylko on z mężczyzn
wytrwał pod krzyżem. Po zmartwychwstaniu Chrystusa to właśnie św. Jan przybywa ze św.
Piotrem do pustego grobu, gdzie – jak sam zapisał - „ujrzał i uwierzył”, że Zbawiciel żyje.
Losy św. Jana, opisywane w późniejszych „Dziejach Apostolskich”, wielokrotnie były
przedmiotem sporów historyków. Na pewno wiemy, że nauczał, przemierzając Ziemię
Świętą w towarzystwie św. Piotra. Odwiedzał świątynie żydowskie, uzdrawiając, udzielając
Ducha Świętego, jak zaznaczono przy opisie ich pobytu w Samarii. Zostali tam nawet
pojmani i wtrąceni do więzienia. Św. Paweł w jednym z listów do Galatów nazywa go
„Filarem Kościoła”. Głosząc Dobrą Nowinę, zawitał do większości gmin chrześcijańskich,
wiemy, że na pewno wizytował Tiatyrę, Sardes, Filadelfię, Pergamon, Laodyceę,
Jerozolimę. Wątpliwości budzi harmonogram jego pobytów w Efezie i czas, w którym je
odbywał.
Tradycja głosi, że po jednej z podróży do Pelli, około roku 70, właśnie w Efezie spisał swoją
Ewangelię, choć nie brak i takich badaczy z kręgu filologów, którzy twierdzą, że tekst
powstał w Antiochii Syryjskiej, bowiem nosi wpływy hellenistyczne i żydowskie, albo
nawet w Aleksandrii, z uwagi na kunsztowność użytej greki.
Teologowie z kolei dowodzą, że czwarta Ewangelia jest dogłębną doktrynalnie apologią
Jezusa, podkreśla relację między Ojcem a Synem, tworząc podstawę dla dogmatu o Trójcy
Świętej.
Dionizy Aleksandryjski upierał się, że autorem jej jest zupełnie inny Jan, zwany
Prezbiterem, a świadczą o tym styl dzieła, język oraz zawarte w nim niuanse doktrynalne.
Filologów spór rozpala do białości po dziś dzień, dla zwykłych chrześcijan, przejętych
wizjami „Apokalipsy”, nie ma on jednak najmniejszego znaczenia.
Powszechnie przyjmuje się, że św. Jan zmarł śmiercią naturalną (jako jedyny z dwunastu
apostołów) w dzisiejszym miasteczku Selcuk niedaleko Efezu, jako stuletni starzec, za
panowania cesarza Trajana.
Dowodem jest to, że w VI wieku Justynian wzniósł tam okazałą, trzynawową bazylikę.
Później Turcy urządzili w niej meczet, aż wreszcie budowla runęła podczas trzęsienia ziemi.
Atrybutem św. Jana jest orzeł, co nawiązuje do starotestamentowej wizji proroka Ezechiela,
do której nawiązuje również Apokalipsa św. Jana.
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27. Ślub w Kanie Galilejskiej
Podaję to z książki pod tytułem „Maria Magdalena – Od apostoła do prostytutki”
autorstwa Lisbet Kjær Müller i Mogensa Müller.
Po śmierci Anny, matki Dziewicy Maryi, ojciec Maryi ponownie ożenił się i to z córką
bogatego urzędnika z Magdali (matką Marii Magdaleny).
Czyli według autorów tej książki to był ponowny ślub Joachima, dziadka Jezusa.
A ślub odbył się w Kanie Galilejskiej, gdzie Jezus uczynił cud przemienienia wody w wino.
Jednak według średniowiecznej tradycji Anna wychodziła za mąż trzy razy.
Pierwszym mężem Joachim, następnym Kleofas i wreszcie niejaki Solomas.
Z każdego małżeństwa miała jedną córkę i to były Maryja, matka Jezusa; Maria Kleofas
i Mary Salome. Odpowiednio legenda zwana „trinubium” księga Haymo, biskup Halberstadt
(zmarł w 853) w jego „Historiae sacreae Epitorne”.
Jednak kontrowersyjne są te małżeństwa św. Anny według Encyklopedii Katolickiej (1907).
Św. Anna ponadto była siostrą dla Sobe, która zaś była matką św. Elżbiety - matki Jana
Chrzciciela.
Na przykład jest taka legenda w apokryficznej protoewangelii Jakuba o Joachimie, który był
duchownym żyjącym razem ze swoją żoną Anną w Jerozolimie.
Kiedy ich córka Maryja miała 6 miesięcy została pobłogosławiona przez księdza w świątyni
Jerozolimskiej, a w wieku 3 lat zabrana/przeprowadzona do świątyni, gdzie mieszkała aż do
około dwunastu lat.
Czytając książkę wydaną przez Klub Książki Katolickiej, błogosławionej Anny Katarzyny
Emmerich: „Życie Najświętszej Maryi Panny” napotkałam na następujący wątek:
„Dzisiaj Zachariasz wyjechał. Anna natomiast, wraz z najstarszą córką, drugim mężem
i służącą wrócili do świętej Rodziny. Najstarsza córka Anny jest wyższa i wygląda
poważniej niż jej matka. Drugi mąż Anny jest wyższy i starszy niż Joachim, nazywa
się Eliud i sprawuje urząd nadzorcy zwierząt ofiarnych w świątyni. Anna miała z nim córkę,
która także nosiła imię Maria. W chwili narodzin Chrystusa musiała ona mieć, osiem lat.
Eliud wkrótce zmarł, a Anna z woli Bożej wyszła za mąż po raz trzeci. Z małżeństwa tego
urodziła syna, który nazywany był także bratem Chrystusa”.
Jak z tego wynika to Mama Jezusa miała nie tylko siostry, ale i brata. Niestety Kościół
Katolicki pomija całą rodzinę Jezusa, pytam się, dlaczego?
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28. Senne spotkanie z ks. Piotrem Natanek
Z piątku na sobotę tj. z 4 na 5 września śnił mi się ksiądz Natanek. Byłam z nim i tak jakbym
miała mu pomagać. Pamiętam, jak mnie prosił, abym mu posmarowała dwie kromki chleba
i złożyła je razem.
Później ja sama zapomniałam kupić sobie coś do zjedzenia, a było już późno i sklepy były
pozamykane. Martwiłam się jak przeżyć bez jedzenia. Wychodząc z tych pomieszczeń,
gdzie byłam razem z ks. Natankiem chciałam przejść na skróty i nagle nalazłam się w Sali,
gdzie było wielu księży, ale takich młodych jakby będących na naukach seminaryjnych.
Kiedy nagle zauważyli mnie kobietę to zaczęli się śmiać, a ja odwróciłam się i szybko
wyszłam z ich sali.
Jak się obudziłam to byłam zdziwiona tym snem i spotkaniem z ks. Natankiem.
Być może te wiadomości, które przekazał ksiądz poprzez swoją telewizyjkę komputerową
poruszyły moje serce. Ksiądz był tak jakby załamany tym, że nie może odczytać Woli Bożej,
nie wiedzie mu się z zatwierdzeniem tej budowli na jego polu, ma problemy z krzyżem
i spaniem. Pomyślałam sobie, że chyba przechodzi Kundalini, a to jest cierpienie, które ja
sama poznałam.
Ostatnia pielgrzymka z ks. Natankiem do Amsterdamu nie odniosła sukcesu, nagle zabrakło
im baterii, prądu, aby nagrać najważniejsze – spotkanie w kaplicy obrazu Pani Wszystkich
Narodów. Pomyślałam sobie o tej ewangelii, o pięciu mądrych panienkach i pięciu głupich,
którym zabrakło oliwy do lampek i tu pomyślałam sobie o Agnieszce z Ostrołęki, która
przekazuje księdzu Natankowi swoje proroctwa, w które on wierzy mimo ostrzeżeń jego
kościelnych zwierzchników, którym ślubował posłuszeństwo.
Tak teraz siedziałam i rozważałam, czy mam mu pomóc, czy zająć się swoją sprawą.
Żal mi tych jego rycerzy, którzy są zwiedzeni, ale to przecież ich dwóch wezwało policję
przeciwko mnie. Czy mam im to przebaczyć? Czy to czasem nie na zlecenie samego księdza
Natanka działali?
Właściwie to im przebaczyłam, nie dochodzę swoich racji ani sądownie, ani przez Internet,
nie szukam zemsty.
Ale jak stoi w ewangelii – jeżeli ja teraz zacznę zajmować się ludźmi Natanka to może mi
braknąć sił na dokończenie mojego dzieła. A czy to moja wina, że mama ks. Natanka
ofiarowała go demonowi, tak jak mama Jezusa ofiarowała go demiurgowi Bogu Izraela.
Nie wiem jeszcze jaką podejmę decyzję. Tak mnie kusi, aby zaproponować rycerzom
Natanka, aby przyjechali do kościółka w Hvalsø, gdzie mi głos kobiecy powiedział: „Daję
ci całą Ziemię”, ale brzmienie tego głosu nie było czułe.
Ks. Piotr Natanek powiedział:
„Skoro mnie to Bóg powiedział, że to przeznaczenie i tobie to mówi, ciebie to samo czeka.
Stąd też w ambitniejszych planach wam powiedziałem pod tajemnicą ucięcia głowy.
Spotykamy się w Niebie przy 20 stacji różańcowej, Maryja Królową Nieba i Ziemi, a stacja
jest tuż przy tronie Matki Bożej, rozumiecie.”
A co ze śmiercią Mikołaja Konrada Bielińskiego?
18/01-2016 W Belgii najechano go z tyłu, jest w szpitalu, stan jego jest trudny, uraz głowy
– zmarł 31/01-2016, pogrzeb 05/02-2016.
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Co z nim będzie, skoro oddał siebie i swoją wolę Bestii 666? Skoro produkował i rozdawał
znaki Bestii 666?
Co mówi Biblia na temat oddawania czci Królowej Nieba?
Było to obrzydliwością w oczach Pana.
W Księdze Jeremiasza 7:18 czytamy: Synowie zbierają drewno, ojcowie rozpalają ogień,
a kobiety ugniatają ciasto, by przygotować ofiarne placki dla „królowej nieba”,
a nadto wylewają ofiary z płynów cudzym bóstwom; by Mnie pobudzać do gniewu.
W Kościele Rzymskokatolickim uczy się nas abyśmy się do niej modlili i szukali zbawienia
u niej, czy przez nią, to jest u tej samej osoby, co MAryja zawsze Dziewica.
Celem zatamowania potoku krytyki, jaki spada na katolików za bałwochwalczą część, jaką
otacza się zwykłego człowieka, jak biblijna Maryja, szkolono nas, żebyśmy odpowiadali:
Nie, nie czcimy Maryji, a po prostu okazujemy jej szczególny szacunek wynikający
z naszego jej poszanowania.
A tu dowód!
Akt osobistego Oddania się Matce Bożej
Święta Maryjo, Bogurodzico Dziewico, obieram sobie Ciebie za Panią, Orędowniczkę,
Patronkę, Opiekunkę i Matkę moją...
Oddaję się Tobie, Maryjo, całkowicie w niewolę, a jako Twój niewolnik poświęcam Ci ciało
i duszę moją, dobra wewnętrzne i zewnętrzne. Itd.
Rzym, największe i najdłużej istniejące ludzkie imperium panujące nad światem,
zasymilował religie z wielu podbitych przezeń terytoriów.
Podobnie starożytny Izrael czasami wyznawał fałszywą religię z katastrofalnymi skutkami,
przejmując bez dokładnego zrozumienia religijne obyczaje krajów, u których się znajdował.
O Bogini Matce Aszera mówiono w religii kananejskiej, ale Ona panowała nad oceanami
i Ziemią, a jej małżonek Bóg Ojciec El nad Niebem, taki był podział ich ról.
Kult Maryjny nie miał miejsca we wczesnym Kościele chrześcijańskim.
Nawet Katolicka Encyklopedia przyznaje w artykule „Dziewica Maryja”, że w pierwszych
wiekach naszej ery nie było śladu kultu maryjnego. Do IV w. n. e. - czasu cesarza
Konstantyna, oddawane czci Maryi jako bogini i ofiarowanie ciast w jej sanktuariach zaczęło
wkradać się do Kościoła wyznającego Chrystusa.
Podczas Soboru w Efezie w roku 431 kult maryjny stał się oficjalny, mieszając wierzenia
już wtedy praktykowane.
Odstępcy sądzą, iż obniżenie Bożych standardów skutkuje lepszą formą religii, bardziej
akceptowalną i popularniejszą wśród mas.
A więc o co tu chodzi – o zbawienie nas czy utrzymywanie nas w niewoli jakiś demonów
czy nawet samej Bestii 666?
Biblia jasno mówi, że jest tylko jeden pośrednik między Bogiem Ojcem, a człowiekiem
– człowiek Chrystus Jezus (1 Tym 2:5). A jednak rzymski katolicyzm naucza, iż Maryja
także jest „Mediatorką”. Katolicy ofiarują Maryi swoje modlitwy, zapalają świeczki, mają
jej figurki.
Maryję definiuje się jako „Królową Nieba i Ziemi”, urodzoną bez grzechu „Niepokalane
Poczęcie”, „Matką Boską”.
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Jezus nie nauczał, jakoby Maryja była lepsza od innych istot ludzkich. W Ewangelii wg św.
Mateusza przeczytamy o reakcji Pana, kiedy ktoś wspomniał o Jego matce i braciach: Lecz
On odpowiedział temu, który Mu to oznajmił: Któż jest moją matką i którzy są moimi
braćmi? ...
Bo kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie, ten Mi jest bratem, siostrą i matką. (Mt
12:48:50).
Maryja nie była Matką Bożą. Była niewiastą, tak do niej zwracał się Jezus, a teraz leży
martwa w grobie, oczekując na zmartwychwstanie do życia wiecznego wraz ze wszystkimi
innymi zmarłymi w Chrystusie.
Biblia nic nie mówi o oczyszczeniu jej czakr przez syna swojego Jezusa, a natomiast
wspomina o oczyszczeniu 7 czakr Marii Magdaleny.
Czyli proces Kundalini/przebóstwienia został wzbudzony u Marii Magdaleny jeszcze za
ziemskiego życia Jezusa Chrystusa i Oni już na Ziemi przeszli otwarcie czakr koron. Ten
proces był przy obopólnej pomocy o czym już pisałam.
W całym Piśmie Świętym nie ma ani jednego wersu, który nadawałby jakąkolwiek wagę
modleniu się do Maryi, oddawaniu Jej szczególnej czci czy stawianiu Jej na jakiejkolwiek
uprzywilejowanej boskiej pozycji.
Nakaz ucieczki
Obj. 18:4
Usłyszałem i inny głos z Nieba, który mówił: Wyjdźcie z niej, ludu mój, abyście nie byli
uczestnikami jej win i abyście nie wzięli z jej ciosów.
Z Biblii Pallottinum
18.4 I usłyszałem inny głos z nieba mówiący: „Ludu mój, wyjdźcie z niej, byście nie mieli
udziału w jej grzechach i żadnej z jej plag nie ponieśli:
18.5 bo grzechy jej narosły – aż do nieba, i wspomniał Bóg na jej zbrodnie.
18.7 Ile się wsławiła i osiągnęła przepychu, tyle jej zadajcie katuszy i smutku! Ponieważ
mówi w swym sercu: „Zasiadam jak królowa i nie jestem wdową, i z pewnością nie zaznam
żałoby,
18.8 dlatego w jednym dniu nadejdą jej plagi: śmierć i smutek, i głód; i będzie ogniem
spalona, bo mocny jest Pan Bóg, który ją osądził.
Opłakiwanie zagłady Babilonu (Watykanu)
18.9 I będą płakać i lamentować nad nią królowie ziemi, którzy nierządu z nią dopuścili
i żyli w przepychu, kiedy zobaczą dym jej pożaru.
I poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. J 8:32
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29. Jezus był Palestyńczykiem czy Turkiem?
Prezydent Autonomii Palestyńskiej, Mahmoud Abbas, w bożonarodzeniowych
pozdrowieniach napisał, że Jezus był palestyńskim posłańcem, który miał stać się
przewodnim światłem dla milionów ludzi na całym świecie.
W reakcji na te słowa rzecznik izraelskiego ministerstwa spraw zagranicznych, Yigal
Palmor, stwierdził: Powinien był przeczytać sobie najpierw Ewangelię, zanim zabrał się za
głoszenie takich obraźliwych nonsensów. Wybaczamy mu jednak, bo nie wie, co czyni.
Mahmoud Abbas jest muzułmaninem. Ponieważ jednak Betlejem znajduje się na terenie
Autonomii, to jej prezydent może z dumą twierdzić, że Jezus był Palestyńczykiem. Na
podobnej zasadzie grób Racheli został przez UNESCO uznany za dziedzictwo kultury
palestyńskiej.
Jezus z wyznania był najpierw Żydem, a potem przeszedł na chrześcijaństwo. Islamofobia
i anty - arabska propaganda uwarunkowały nas, by postrzegać Palestyńczyków jako nic
innego jak pozbawionych serca zamachowców samobójców, terrorystów, wrogów wolności
i demokracji.
Stałe oczernianie i demonizacja Palestyńczyków przez media, w przeciwieństwie do
gloryfikacji Izraela, przeszkadza nam w zauważeniu poważnych spraw takich jak kryzys
uchodźców palestyńskich, ofiar okropnego ataku izraelskiego na Gazę w zimie 2008-2009,
dziesiątki tysięcy bezdomnych Palestyńczyków, oraz wiele innych walk, na które zwracają
uwagę działacze praw człowieka na całym świecie.
Przed brutalnym i niesprawiedliwym wywłaszczaniem rdzennych Palestyńczyków podczas
tworzenia państwa Izrael (przez rodzinę Rothschildów, która wykupiła większość ziemi),
wyraz „Palestyna” był terminem geograficznym odnoszącym się do palestyńskich
muzułmanów, palestyńskich chrześcijan i palestyńskich żydów. Choć większość
Palestyńczyków obecnie jest muzułmanami, to znaczna mniejszość palestyńskich
chrześcijan nie jest zauważana, zwłaszcza przez zachodnie media.
Dominująca narracja nie tylko zniekształca i wypacza palestyńską walkę jako konflikt
religijny między muzułmanami i żydami, ale konsekwentnie wpycha życie palestyńskich
chrześcijan w niebyt.
Jest tak z powodu niechęci mediów do opisywania doświadczeń i historii palestyńskich
chrześcijan, to nie jest zaskoczenie, kiedy biali Amerykanie są zdumieni faktem, że
palestyńscy i arabscy chrześcijanie, rzeczywiście istnieją.
Jezus (po aramejsku Jeszua) urodził się w Betlejem, palestyńskim mieście na Zachodnim
Brzegu i ojczyźnie jednej z największych palestyńskich społeczności chrześcijańskich, ale
to nie dowodzi, że jego rodzina pochodziła z Palestyny.
Kościół Narodzenia, jeden z najstarszych kościołów na świecie, znaczy miejsce narodzenia
Jezusa, jest święty dla chrześcijan i muzułmanów.
Kiedy turyści z całego świata przyjeżdżają do tego miejsca, muszą przechodzić przez
izraelskie posterunki i blokady drogowe. Izraelska budowa bariery na Zachodnim Brzegu
również ogranicza podróż dla lokalnych Palestyńczyków. W kwietniu 2010 roku, izraelskie
władze zakazały palestyńskim chrześcijanom wejścia do Jerozolimy i odwiedzenia Kościoła
Grobu Pańskiego w czasie Wielkanocy.
Jozef Zbaneh, palestyński chrześcijanin, kupiec z Ramajjah, powiedział: Izraelska okupacja
Gazy i Zachodniego Brzegu nie rozróżnia nas i traktuje wszystkich Palestyńczyków
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z pogardą. Komentarz Zabneha nawiązuje do ustawicznej dehumanizacji Palestyńczyków,
jak również do likwidacji Palestyńczyków – chrześcijan i muzułmanów.
Obsadzając ciągle Palestyńczyków w rolach łotrów, nawet określenie „Palestyna” nabiera
złych konotacji.
W V wieku p.n.e. Herodot wydaje się używać terminu Palaistine Syria (= Syria Filistyńska)
w odniesieniu do całego regionu między Fenicją i górami Libanu na północy i Egiptu na
południu.
Umyślnie unikanie użycia terminu „Palestyna” nie tylko zniekształca historię, ale również
wzmacnia antypalestyński rasizm jako akceptowany.
Kiedy Rzymianie zdominowali te tereny, używali nazwy Palestyna. Dlatego kiedy urodził
się Jezus, był Palestyńczykiem, tak jak wszyscy mieszkańcy tego regionu, Żydzi
- potomkowie Hebrajczyków i nie - Żydzi, Kananejczycy i wiele innych narodów semickich,
jak również Fenicjanie, Syryjczycy, Grecy a nawet Arabowie.
Kiedy widzimy tak liczne wizerunki Jezusa jako białego Amerykanina, należy przywołać
etnocentryzm i rasowość.
I tak jeżeli mogę przyznać mojemu kuzynowi objawienie Jezusa w towarzystwie Łazarza
i Jana Chrzciciela to byli oni mulatami. Tak jak mi kuzyn opisał wygląd Jezusa i podobnie
jak stwierdza Charlotte Rørth duńska autorka książki pt.: Spotkałam Jezusa – „był
opalony”, czyli nie całkowicie biały jak nam się wmawia.
Kilka lat temu byliśmy z mężem na wczasach w Turcji w miasteczku Bodrum, gdzie
przypadkowo weszliśmy w kontakt z miejscowym taksówkarzem – szukaliśmy kogoś, kto
podwiezie nas w pobliżu Efezu.
W czasie rozmowy o mamie Jezusa, która prawdopodobnie miała zamieszkiwać i umrzeć
w osadzie koło Efezu (chodziło mi tu o małą miejscowość, według objawień bł. Anny
Katarzyny Emmerich), a on powiedział, że rodzina Jezusa pochodzi z Turcji i jakoby Jezus
miał się tu urodzić. Nie byłam w stanie dowiedzieć się więcej o tym, ponieważ mój mąż,
który nie lubi rozmawiać na tematy religijne nie chciał dalej tłumaczyć.
Nie udało nam się dostać w to miejsce, a po tym jak mąż obiecał mi, że jeszcze kiedyś
wybierzemy się w te okolice, przestałam o tym myśleć.
Nie wiem na ile ta, szokująca informacja jest prawdziwa. Nic w Internecie na ten temat nie
znalazłam oprócz wywodów Mariusza Szcztyńskiego, który na swojej stronie
REDOCTOBERMSZ, jakoby starożytna Jerozolima to obecnie Yoros Castle na azjatyckim
wybrzeżu cieśniny Bosfor w Turcji.
Na swoje poparcie słów: Kto szuka ten znajdzie, a kto nie chce szukać to nigdy nie znajdzie,
cytuje Abdiasza 1:20.
Oczywiście, nikt nie jest lepszy od innego pod względem kultury, języka lub koloru skóry,
ale ignorowanie sposobu w jaki wykorzystywano białość Jezusa do podporządkowania
i dyskryminacji mniejszości rasowych na Zachodzie i w wielu innych krajach, to przeoczenie
innego ważnego aspektu nauki Jezusa: kochaj bliźniego swego jak siebie samego.
Używając słów Malcolma: „Święta Biblia w rękach białego człowieka i jej interpretacja była
największą ideologiczną bronią do zniewolenia milionów niebiałych ludzi. W całej historii,
czy to w Jerozolimie, Hiszpanii, Indiach, Afryce lub Ameryce, biali tzw. „chrześcijanie”
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kultywowali zniekształconą interpretację religii, zgodną z ich rasistowskim, kolonialnym
programem.
I oto jesteśmy w XXI wieku, gdzie islamo-fobia rośnie, gdzie ludzie nazywając się
„chrześcijanami” boją się mieć czarnego prezydenta, gdzie członkowie Ku Klux Klanu
i ruchy antyemigracyjne zachowują się tak, jakby Jezus był nietolerancyjnym białym
amerykańskim rasistą, który mówił tylko po angielsku, mimo urodzenia się na Bliskim
Wschodzie.
Bliska prawda, która nigdy nie dociera nawet do większości Amerykanów, Polaków i innych
europejskich narodowości, że Jezus wyglądał o wiele bardziej jak Irakijczyk, jak Afgańczyk,
jak Palestyńczyk, jak Arab, niż którykolwiek z tych obrazów, które zdobią ściany
chrześcijańskich kościołów.
Bez uznania Jezusa jako rodowitego człowieka z Bliskiego Wschodu – Palestyńczyka/Turka
– który mówił po aramejsku – języku semickim, protoplasty arabskiego i hebrajskiego –
Zachód będzie nadal postrzegał islam jako „obcą religię”.
Uznanie Jezusa jako rodowitego człowieka bliskowschodniego pochodzenia pozwoli
chrześcijanom zrozumieć, że myśli i przekaz Jezusa pochodzą z tej samej ziemi, tak jak
tradycje żydowskich i muzułmańskich braci i sióstr.
Wierzę, że Jezus potępiłby dzisiejszą demonizację i dehumanizację palestyńskiego narodu,
a także kłamstwa o nim, co tylko podsyca ignorancję i etnocentryzm.
Chrystus Jezus złożył ofiarę za nas wszystkich.
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1. Żona Boga Ojca
Z tekstu Biblii usunięto „Aszerę” jako żonę Boga Ojca.
Nie istnieje pojęcie Ojca bez Jego Małżonki – Boga Matki.
Najstarsze wersje Biblii różniły się od wersji współczesnej i to bardzo – twierdzi brytyjska
teolog z Katedry Teologii i Religii na Uniwersytecie Exeter – Francesca Stavrakopoulou.
Po żonie Boga zostały wzmianki w starożytnych tekstach, amulety, figurki wykopane przez
archeologów na terenach współczesnej Syrii oraz inskrypcje na naczyniach odnalezionych
na półwyspie Synaj.
Teorię Stavrakopoulou potwierdza J. Edward Wright, prezes The Albright Institute for
Archaeological Research: Znane jest kilkanaście hebrajskich inskrypcji, które wymieniają
„Jahwe i Aszera”.
O tym, że starożytni izraelici czcili Jahwe i jego żonę Aszera, wspominał już 1957 roku
historyk Raphael Patai.
W Biblii pozostały drobne ślady bogini. Nie wszystko zostało usunięte przez mężczyzn,
którzy redagowali i kopiowali tekst – podkreśla Francesca.
W Biblii jest potwierdzenie, że Aszera była czczona razem z Jahwe w świątyni w Jeruzalem.
W Księdze Królewskiej czytamy, że w świątyni tej był posąg Aszery, a kapłanki tkały dla
niego rytualne szaty.
Coś podobnego robi się nadal w dzisiejszych czasach na Jasnej Górze, zmienia się strojne
sukienki na obrazie Czarnej Madonny.
W tłumaczeniach słowo Aszera pisane jest raz z małej, raz wielką literą, gdyż oznacza raz
samo bóstwo, innym zaś razem przedmiot kultu, co bywa tożsame.
Była bardzo dawno czczonym bóstwem i jej kult funkcjonował w wielu wersjach i pod
wieloma imionami, trudno też określić czy pod tym imieniem czczono jedną boginię, czy
też jest to suma wielu opowieści o bóstwach żeńskich, niekiedy nazywanych matkami
innych bogów.
Poganom trudno było sobie wyobrazić, żeby Stwórcą mógł być jeden Bóg, dla tego też,
chociaż monoteizm już był im znany, ciągle mieli chęć powrotu do idei współżycia bóstw
jako aktu twórczego świata.
Biblia opisuje nam, że liczne reformy religijne do jakich nawiązywali biblijni prorocy były
właśnie niczym innym, jak próbami usunięcia pogańskich praktyk.
Słownik biblijny portalu Deon określa Aszery – pale, pnie, słupy drewniane, nieraz
rzeźbione, stawiane przez pierwotnych mieszkańców ziemi Kanaan jako symbole bogini
Aszery, czczonej wraz z Baalem. W tych fragmentach Pisma, gdzie słowo aszera pisane jest
małą literą oznacza: przedmiot zakazanego pogańskiego kultu, a nie osobę.

378
CZĘŚĆ ÓSMA

Ziemia Kanaan w II tysiącleciu p.n.e. stanowiła strefę wpływów politycznych i kulturowych
cywilizacji egipskiej i mezopotamskiej. Naukowcy do dziś spierają się, czy Izraelici to
ludność miejscowa (język hebrajski jest dialektem kananejskiego), czy też są potomkami
nomadów. Tak czy inaczej musieli zetknąć się lokalnymi wierzeniami. Nic dziwnego więc,
że imiona bogów znanych z Biblii – np. EL – Bóg Ojciec, Elohim – bogowie i Baal – Pan,
występują również w tekstach z Ugarit w Syrii z XIV w. p.n.e., zawierających cykl
opowieści o Baalu, konkurencie najwyższego boga Ela.
W opowieściach starożytnego Wschodu wprost roiło się od bóstw kobiecych.
Na gruncie językowym nie ma żadnej wątpliwości, że ugarycka Atirat jest tożsama
z hebrajską Aszerą. A tę boginię znamy z Biblii. Słowo aszera – różnie tłumaczone na
współczesne języki – pojawia się na kartach Starego Testamentu ponad 40 razy.
Najciekawsze miejsce w Biblii związane z Aszerą to opis reformy religijnej Jozjasza, który
rządził w Judzie w ok. 621 roku p.n.e. Otóż władca kazał wyrzucić ze Świątyni
w Jerozolimie wszystkie przedmioty sporządzone dla Baala, Aszery oraz całego wojska
niebieskiego i spalić je poza miastem.
Być może, że taka reforma potrzebna byłaby dzisiaj w Kościele Rzymskokatolickim!
Potłuc i spalić wszystkie obrzydliwości w Kościele, jakimi są wizerunki kultowe - posągi
i obrazy człowieka. Jak to jest możliwe, aby zamykano w więzieniu lub w szpitalu
psychiatrycznym proroków naszych czasów, tylko za to, że np. oblali ohydę zgorszenia!
Księga Powtórzonego Prawa grzmi: „Nie ustawisz aszery z żadnego drzewa koło ołtarza
Pana, Boga swego”.
Zakaz nie mógł powstać z próżni. Niektórzy Izraelici musieli więc konstruować takie
drewniane idole obok ołtarza Jahwe. Zatem Najwyższy nie był bynajmniej Jedyny...
Prawdziwym kluczem do zrozumienia miejsca Aszery w wierzeniach Izraelitów jest tzw.
podstawka z Taanach (miasto położone ok. 7 km na południe od Megiddo) z X w. p.n.e.
Gliniany przedmiot o. 60 – centymetrowej wysokości składa się z czterech dekorowanych
warstw. Dolny pas przedstawia dwa lwy, pomiędzy którymi znajduje się naga kobieta,
trzymająca zwierzęta za uszy. Następny pas pokazuje tylko sfinksy, na trzecim od dołu
widnieją dwa lwy po bokach drzewa. Po obu ich stronach stoją na tylnych nogach
koziorożce. W warstwie górnej – niewątpliwie najważniejszej – widać dysk słoneczny
pomiędzy dwiema kolumnami. Poniżej stoi koń, który jakby podtrzymuje ów dysk na
grzbiecie. Postać kobieca z najniższego pasa i drzewo z pasa środkowego symbolizują
bóstwo żeńskie Aszerę, zaś bóstwa męskie to dysk bóstwo Słońca i koń bóstwo
Jahve/Elohim.
Skoro artysta przedstawił te bóstwa razem to znaczy, że należały do panteonu bogów
Izraelitów.
Nie wiadomo, czy podziałały reformy Jozjasza, czy też wygnanie Izraelitów spowodowało,
że po powrocie do Palestyny nie ma mowy o kulcie innych bóstw. Nie ma też dla nich
miejsca w Nowej Świątyni. Aszerę zaś dyskredytowano, łącząc ją w Piśmie z Baalem.
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Starotestamentowa próba wymazania kultu kobiecego z otoczenia Jahwe nie powinna jednak
przysłaniać faktów, że Jezus Chrystus ujawnił imię, wołając na krzyżu do swojego Boga
Ojca – „Eli, Eli”. Tak więc Chrystus Jezus jest synem boskiej pary EL(i) i AS(0).
Aby rozszerzyć sobie wiedzę na temat: „Czy Bóg miał żonę Aszera?”, polecam pracę
amerykańskiego archeologa prof. Williama G. Dever, specjalizującego się w historii Izraela
i Bliskiego Wschodu w czasach biblijnych.
Wykład Devera są dostępne na YouTube.
Dever charakteryzuje Biblię jako selektywną wersję Izraelickiej religii opowiedzianej przez
klikę prawicowych elit. I jak twierdzi, że większość zwykłych ludzi nie była monoteistyczna,
ale czciła wielką boginię Aszerę, zrównując Ją z Shekinah w późniejszym judaizmie.
Aszera była prawdopodobnie czczona w starożytnym Izraelu jako małżonka Ela, a w Judzie
jako małżonka Jahwe i być może jako Królowa Nieba (Księgi Jeremiasza opisują praktyki
kultowe towarzyszące takiemu świętowaniu).
Większość biblijnych wzmianek o Aszerze pochodzi z tradycji deuteron mistycznej
(pojęcie stosowane w biblistyce w odniesieniu od greckiej nazwy tej księgi,
Deuteronomium). W ramach tej tradycji wyróżnia się przedwygnaniową, sprzed niewoli
babilońskiej i wygnaniowo – powygnaniową.
Praktycznie wszystkie nacechowane są wrogością (por. Pwt 16,21).
Na przykład Manasses miał ustawić słup Aszery w świątyni jerozolimskiej i m.in. przez to
został uznany za władcę, który czynił „to co złe w oczach Pana (2Krl 21,7).
Z kolei Ezechiasz usunął wyżyny (miejsca kultowe) i połamał słupy kultowe Aszery (2Krl
18,4). Został zaliczony w poczet dobrych i sprawiedliwych władców.
Charakterystyczne dla teologii deuteronomicznej są: monoteizm, jedność i centralizacja
kultu, jedność ludu i solidarność społeczna.
Tradycja elohistyczna – zgodnie z teorią źródeł jest jedno z głównych źródeł, z którego
powstały księgi Starego Testamentu, jest datowane na ok. 850 p.n.e. Wywodzi się
z królestwa północnego. Pojawia się np. w rozdziałach 20 i 22 Księgi Rodzaju. Źródło jest
oznaczone symbolem E od imienia Elohim. Źródło kapłańskie przedstawia Boga (Elohim,
EL Szadaj) jako nielitościwego i dalekiego od ludzi, zawiera szczegółowe przepisy prawno
–rytualne.
Tradycja jahwistyczna – jest to najstarsze źródło, datowane na ok 950 p.n.e. Jego
opowiadania tworzą połowę Księgi Rodzaju (najbardziej znany fragment to stworzenie
Adama i Ewy oraz ich upadek), pierwszą połowę Księgi Wyjścia oraz fragmenty Księgi
Liczb.
Jahwista, jak się nazywa autora tej tradycji, zwykle nazywa Boga Jahwe; posługuje się
najstarszą formą języka hebrajskiego o doskonałym stylu; przedstawia wydarzenia z punktu
widzenia plemienia judzkiego (Królestwa Judy) z podkreśleniem Aronickiego kapłaństwa.
Jahwista czasami używa imienia Elohim, które występuje w dialogach.
Jahwizm, zwalczający kult bogini Aszery (kult bogini płodności) miał ogromne znaczenie
dla promowania braku równowagi społecznej między płciami.
Strata żony Boga Ojca miała jeszcze większy wpływ na historię ludzkości.
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Aszera przeszła do mitologii hebrajskiej, by również odcisnąć swój ślad w Biblii – księdze,
która jest przewodnikiem dla dwóch wielkich monoteistycznych religii – Judaizmu
i Chrześcijaństwa.
Pogłoska o domniemanej żonie jedynego Boga zyskała na popularności i rozpoczęła swoje
wnikliwe badania dotyczące bogini Aszery.
Dr Stavrakopoulou twierdzi, że Biblia skrywa bardzo niewiarygodny sekret, który dzięki
wielu tłumaczeniom i ich interpretacjom miał być przez lata nieujawniony większości
wiernym.
Przede wszystkim Bóg nie jest człowiekiem, więc do niego nie pasują nasze ludzkie
określenia czy emocje. Ale Bóg na kartach Biblii objawia swoją naturę i to nie w jednym
miejscu.
Dopiero po przyjściu na Ziemię Zbawiciela w Chrystusie Jezusie rozumiemy, że Bóg
objawił się w Bogu Ojcu i Bogu Matce, a On jest ich Duchowym/Boskim Synem.
Kapłaństwo Jezusa, namaszczonego przez Marię Magdalenę, dawną kapłankę Aszery jest
na wzór Melchizedeka (króla i kapłana w miejscowości Jebus tj. obecnie rozrosłej
i nazwanej Jerozolimą).
To dzięki ich miłości i ślubu mistycznego, nastąpiło pojednanie Słońca z Księżycem, jako
bóstw niebiańskich. To jest ich ciał zmartwychwstanie, które możemy widzieć i czcić,
a przez to Ziemia (wylęgarnia bogów) zaczyna wracać do równowagi z Niebem.
Jako w Niebie tak i na Ziemi
Bóg i my to jedno. Musimy odnaleźć drogę do domu, do jedności z Panem, drogę tą pokazał
nam Chrystus Jezus i Maria Magdalena.

2. Wejście do sypialni 11.09.2016
Jak tu pięknie pachnie różami.
Skąd ten piękny zapach?
Odsłaniam żaluzje z okna na południe i spoglądam w niebo. Taki ciemniejszy Księżyc
przykuwa moją uwagę ze swoimi przebarwieniami. Biorę lornetkę i wypatruję jakiegoś
rozpoznawalnego znaku, tak jak kiedyś. Pełna świadomości, że patrzę na Marii Magdaleny
królestwo i jej bóstwo. Próbuję zrozumieć naturę Księżyca, jego świecenie i jego mistykę.
Ponownie modlę się wieczornym pacierzem, ale teraz skierowanym w stronę światła
księżycowego.
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Później kładę się na łóżku i wzbudza się we mnie świadomość mojego trzy- wymiarowego
jestestwa. Uświadomiłam sobie, że żyję w trzech światach:
– w świecie aniołów, gdzie moimi rodzicami są Bóg Ojciec Eli (Boski Duch rządzący
w niebiosach) i Bóg Matka Aszera (zarządzające sprawami ziemskimi – koło fortuny)
– w świecie niebieskim, gdzie moimi rodzicami są Chrystus Jezus Słońce, rządzące
w dzień i Maria Magdalena Księżyc, rządzący w nocy
– w świecie ziemskim/materialnym, gdzie moimi rodzicami są Tata Jan i Mama Anna,
którzy tworzą wspólne imię JANNA, co po arabsku znaczy RAJ, a nazwisko (Gębuś)
rodowe jest GEBUS/Jebus to znaczy po włosku/rzymsku Jerozolima/Gerusalemme.
Jeśli czytamy moje nazwisko część od tyłu i część od przodu to mamy SUB EG, czyli
Jajko Kosmiczne
Od Jedynego Boga prowadzą trzy ścieżki
(+) Bóg Ojciec, Bóg Słońca, Tata
(-) Bóg Matka, Bóg Księżyca, Mama
i środkowa droga poprzez trzy krzyże: 1. łączy Tatę z Mamą
2. łączy Słońce z Księżycem
3. łączy Niebo z Ziemią
Ja jestem przed pierwszym krzyżem, a przed drugim krzyżem jest mój „Solen fra Polen”,
a w trzecim krzyżu czyha śmieć lub jej przezwyciężenie poprzez nowe narodzenie w duchu
mojej nienarodzonej ziemskiej córki Marii Magdaleny Anny Laury (myślowy skrót po
duńsku Marias MÅL).
Zdaje sobie sprawę, że Duch Boży jest we mnie i niebo jest także we mnie, gdzie moja
prababcia Konstancja Gwiazdowska (Gwiazda Polarna) jest niezmienna. A druga
prababcia Marianna MATusiak z domu Zychla, jest królową gwiazd na 300 lat.
Moja babcia (mama mamy) z domu MATusiak utrzymuje równowagę, czyli jest łączącą
duszą naszego drzewa genealogicznego GEBus, wiem z religii egipskiej, że Geb był
bogiem Ziemi, który miał dwie córki bliźniaczki Izydę i Neftydę (o której niewiele mówi
się).
A jeśli czytamy moje pierwsze imię nadane na chrzcie św. to mamy KrysTynA, po
duńsku k pisze się jak ch, a y jak i czyli Christina albo Kristina.
Krystyna to odpowiednik żeńskiego imię do męskiego K/Ch r y/i sT us.
Jest hierarchia bogów (w których przejawia się moc Boga).
El, bóg mądrości wiecznej stanowi Boga Najwyższego.
Ziemia w Jajku Kosmicznym chociaż zawiera w sobie i księżyc, słońce i gwiazdy jest
tylko skorupką tak jak w innych jajkach i nie decyduje o żółtku/niebie, w którym znajduje
się całe poczęcie. Dlatego ja mini kosmos, chociaż mam w sobie ducha bożego i ducha
świętego tj. pieczęć jaką dostałam w czasie sakramentu bierzmowania imię MARia
podlegam hierarchii i zarządowi niebios, mimo tego, że zostałam przebóstwiona.
Przebóstwienie to jest połączenie się ze swoim boskim drzewem genealogicznym, a więc
byciem jednym z nich i znać swoje miejsce w hierarchii.
W Ewangelii św. Jana jest mowa o ponownym narodzeniu.
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Życiodajna woda
Nikodem 3
3 ... rzekł do niego Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi
powtórnie, nie może ujrzeć królestwa Bożego.
5. …, jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do królestwa Bożego.
6. To, co się z ciała narodziło, jest ciałem, a to, co się z Ducha narodziło, jest duchem.
8. Wiatr wieje tam, gdzie chce, i szum jego słyszysz, lecz nie wiesz, skąd przychodzi
i dokąd podąża. Tak jest z każdym, który narodził się z Ducha.
10. ...Ty jesteś nauczycielem Izraela, a tego nie wiesz?
13. I nikt nie wstąpił do nieba, oprócz Tego, który z nieba zstąpił - Syna Człowieczego.
Aby to zrozumieć potrzeba tu Łaski Bożej do narodzin duchowych a to znaczy przejść drogę
oczyszczania czakr, tak aby boska energia Kundalini (woda żywa) mogła swobodnie
przechodzić w naszych kanałach energetycznych.
Nie każdemu udaje się przejść ten proces, wielu ludzi zostaje zamkniętych, zniewolonych
w szpitalach psychiatrycznych. Wielu nie oswobodzi się od leków psychotropowych
którymi są faszerowani, wstrzykiwanych, wbrew swojej woli albo podawanych w jedzeniu
o czym nie jesteśmy informowani.
W piwnicach duńskich szpitali w jest wiele tysięcy spreparowanych ludzkich mózgów.
W Danii większość zmarłych spala się i kto tam wnika, czy nieboszczykowi wyjęto jakiś
organ, szczególnie po takiej poniżającej propagandzie o „psychicznie chorych”, że
członkowie rodziny wolą milczeć. Podobnie jest w wielu krajach ze znikaniem wielu tysięcy
dzieci.
Kto by wierzył jakiemu wariatowi, że mu wszczepiono chip w głowie – i tak robią
eksperymenty, na żyjącym ciele. Poznałam takiego mężczyznę Kield było mu na imię, który
mi się zwierzał. Znał go również mój mąż, razem kiedyś pracowali. Nie znam jego dalszych
losów, wiem tylko, że żona opuściła go, a jeden z jego synów w tajemniczy sposób nagle
zmarł na serce. Poznałam jego syna, bo odwiedzał swojego ojca w szpitalu psychiatrycznym.
Jak tu nie wierzyć innym, kiedy samemu doznaje się straszliwych rzeczy – napadało mnie
6-8 osób i wbrew mojej woli wstrzykiwano mi nierozcieńczone psychotropy i paraliżowano
moje ciało, przywiązywano mnie pasami do łóżka, tylko za to, że nie chciałam dobrowolnie
przyjąć lekarstwa. Mało tego w żywe oczy łgano o przebiegu zdarzeń odmowy. Widziałam
też jak ludzi, którzy poczuli się lepiej przywiązywano do łóżka i robiono Elektro-szoki, tak
że później leżeli jak zombie nie zdając sobie sprawy co się wokół nich dzieje.
W szpitalach psychiatrycznych kwitła narkomania.
Budzenie pacjentów w nocy to powszechna rutyna. Jak skarżyłam się na to, to odpowiadali
mi, że muszą zobaczyć, czy żyję i oddycham i takie tam bzdury. A po co zapalają światło?
A jak wytłumaczysz, że budzą cię i prowokują różnymi pytaniami, tak aby wywołać agresje
w tobie. Uważam, że tu chodzi abyś nie wysypiał się dobrze i abyś przyjmował środki
nasenne czy inne obniżające ciśnienie, czy coś o czym nie masz pojęcia. To są psychiczne
tortury!
Tylko moim Aniołom Stróżom mogę podziękować, że jeszcze żyję i przekazuję prawdę
ukrywaną w służbie zdrowia, która pracuje na potrzeby diabelskiej psychiatrii, piorącej
mózgi społeczeństwa.
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Straszy się społeczeństwo ludźmi, którzy myślą inaczej, którzy przechodzą procesy
oczyszczające świadomość i wierzą w życie duchowe tutaj na ziemi. Oni/słudzy diabła chcą
przejąć władzę nad ludźmi, prowadzić kontrolę ich umysłów, wychowywać
niewolników/zombie na ich usługach. Sami chcą żyć w luksusach a innych utrzymywać
w biedzie, wielogodzinnej pracy tak aby nie mieli czasu i wolnej myśli. A jeśli już jakaś
rozrywka to tylko zniewalająca i ogłupiająca, daleka od bożego źródła.
Nie tylko w Danii tak źle działa psychiatria, ale i katolickiej Polsce, myślę, że i w innych
krajach jest podobnie. Co by zrobili Jezusowi, gdyby żył w obecnych czasach? Sami
możecie sobie odpowiedzieć.
Czy Jezus miał tą samą grupę krwi co Jego Matka?
Ks. Piotr Natanek propaguje dwa serca nierozerwalne złączone poprzez krew, Syna i Matki.
Z tego widać, że nie zrozumiał rozmowy Jezusa z Nikodemem i nadal myśli podobnie jak ci
faryzeusze za ziemskich czasów Jezusa.
Najwyższy Sąd Izraela Sanhedryn (hebr. Sanhedrin Ha-Gadol), którego członkowie
posiadali święcenia (smichę) pochodzące od samego Mojżesza, wyrzucił Jezusa z narodu,
z systemu religijnego, judaizmu, razem ze wszystkimi przodkami i wyznawcami tj.
wszystkimi chrześcijanami i do dnia dzisiejszego nałożył na nich Wielką Klątwę pod
Chajrem.
Ostatnią siedzibą Wielkiego Sanhedrynu była Tyberiada, gdzie w r. 425 został rozwiązany
przez cesarza wschodnio-rzymskiego Teodozjusza II. W tym momencie została także
przerwana ciągłość święceń Mojżeszowych.
Nie ma ani jednej książki naukowej na temat wypędzenie żydów z Palestyny. Mit
o wypędzeniu żydów to wytwór judeochrześcijańskiej propagandy z IV wieku.
Prof. historii z Uniwersytetu Telawiwskiego – (Shlomo) Szlomo Sanda opisuje w swojej
książce „Kiedy i jak wynaleziono naród żydowski”.
Obnaża kłamstwa założycieli Izraela:
Żydzi nie są Semitami, czyli narodem wybranym, a „antysemityzm” to technika globalnej
manipulacji i wymyślenie żydowskiego narodu.
W Europie, Afryce i w Azji istniały lub nadal istnieją skupiska Żydów.
75 procent polskich Żydów wygląda inaczej niż Polacy, gdyż jest pochodzenia chazarskiego.
25 % polskich Żydów to potomkowie tych Słowian, którzy przyjęli judaizm od swoich
chazarskich władców.
Żydzi przez wieki uważali, że powrócą do Ziemi Obiecanej, dopiero gdy przyjdzie Mesjasz
i rozpocznie się sąd ostateczny. Powrócą jednak w sensie duchowym, po śmierci.
Dlatego wielu religijnych Żydów do dziś nie popiera syjonizmu i Państwa Izrael.
Oni uważają, że jego istnienie jest obrazą Boga i bluźnierstwem.
Żydzi w Babilonie żyli w odległości czterech dni jazdy wielbłądem od Palestyny i wcale nie
chcieli się tam przeprowadzić.
Gdy pod koniec dziewiętnastego wieku w Rosji zaczęły się wielkie pogromy, wśród Żydów
zawrzało i zaczęła się masowa migracja do Ameryki. Kiedy USA uznały jednak, że mają
wystarczająco dużo Żydów zamknęły przed nimi drzwi. Wtedy Żydzi zaczęli osiedlać się
w Palestynie a kolejna fala przybyła z Niemiec. II wojna światowa, Holokaust i ostateczne
zwycięstwo syjonizmu jakim było powstanie Izraela.
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A teraz Izrael czeka katastrofa, nie ma żadnej szansy, żeby przetrwał na Bliskim Wschodzie
jako państwo żydowskie.
Żyjemy w oparach ideologii, które lansują najbardziej karkołomne teorie, a my bezrefleksyjnie je przyjmujemy i uważamy za prawdę objawioną. Ten sam mit, na podstawie
którego narodził się Izrael, może okazać się mitem, który go zniszczy.

3. Świadoma noc z dnia 22-23.09.2016
Rozważania senne o tym kto mógłby być ojcem Jezusa, skoro św. Józef był tylko Jego
opiekunem i dlaczego Żydzi uważają Matkę Jezusa za prostytutkę.
Z tego, że Mama Jezusa była często w towarzystwie kobiet z tzw. „świętej prostytucji”, jak
Maria Salome (Helena - późniejsza żona Szymona Maga) i Maria Magdalena kapłanka
Aszery, a później członkini Nazareńskiej Grupy braci i sióstr, założonej przez Jezusa po
Jego wyjściu od Esseńczyków z Góry Karmel - wynikałoby, że być może sama Mama Jezusa
była też wcześniej związana z „świętą prostytucją”, albo była tego nieświadoma.
Z wielu źródeł dowiadujemy się, że Matka Jezusa była oddana na służbę Bogu i przebywała
w świątyni już jako mała dziewczynka, aż do czasu młodzieńczego, kiedy to zostało
zwiastowane jej, że zostanie rodzicielką Zbawiciela.
Powiedział jej to anioł Gabriel, zmaterializowany anioł, który miał w swoim imieniu moce
Gab/Geb – ziemskie (religia egipska); Re/Ra – słoneczne (wiele religii, które czciły słońce
jako boga m.in. Słowianie, Egipcjanie i wiele innych); oraz moc EL – Boga Ojca znanego
w religii kananejskiej.
Co się działo w czasie tej wizyty, czy były dotykane miejsca tzw. sakralne (miejsca "sakral
czakry")?
Nie konieczne jest wprowadzenie członka męskiego do kobiecej pochwy, aby mogło dojść
do zapłodnienia. Wystarczy tylko, aby w jakiś sposób dostała się sperma w te okolice.
Bywały czasami przypadki zajścia w ciąże w czasie kąpieli, w wodzie zawierającej spermę.
Dlaczego po tym spotkaniu z aniołem "służebnica boża" udała się natychmiast do swojej
kuzynki?
Przecież była zaręczona/oddana Józefowi i czy nie powinna być nadal w świątyni, a nie
pośpiesznie ją opuścić?
Czyżby odbyło się tak zwany „Hieros Gamos” sakralne zapłodnienie.
Dzieci kobiet, które zostały poczęte z sakralnego stosunku były nazywane świętymi, czyli
bożymi pomazańcami i miały specjalny statut, przeważnie zostawały kapłanami/kapłankami
i szły na usługi w świątyniach.
Dlaczego też Matka Jezusa oddała swojego syna w ręce faryzeuszy z którymi Jezus miał tyle
problemów i którym powiedział, że mają diabła za Ojca.
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Czyli krótko mówiąc oddała swojego syna Szatanowi, z którym później Jezus musiał
walczyć, aby wyzwolić się od jego mocy.
Anioł Gabriel – Geb-Ra/e-El to taki, który ma władzę Ziemi i jest wyżej od władzy Słońca,
i co z tego wynika – może popełniać błędy, bo jest zbyt cielesny, aby mógł rozeznać rzeczy
na Niebie, rzeczy wyższe.
Powinien najpierw oddać władzę dla El, czyli Bogu Ojcu, później Bogu Słońca, a potem
ustawić siebie jako trzeciego w kolejności.
Religia judaistyczna jest kompilacją religii egipskiej, kananejskiej i babilońskiej.
Bóg Izraela (IsRaEl) tzw. YHVH (Jahve), czyli księżyc i niebo – odczytując znaczenie tych
4 liter.
A gdzie jest Bóg Ojciec Eli, ten którego na krzyżu wzywał Jezus?
Żydzi tworzyli nazwy aniołów używając końcówkę „el”, tym spychając na koniec
najważniejszego boga, boga posiadającego mądrość wieczną.
I tak Mikael/Michał (MiKaEl) to 3 niebo, czyli sfera gwiazd, Ka tj. energia życiowa i znów
na końcu Bóg Ojciec (Elektryczny Kosmos) bóg w religii kananejskiej.
Próby usunięcia żony Boga Ojca Eli, czyli Aszery, spełzły na niczym, bo jak wiadomo to
czczono Ją pod licznymi nazwami, to oddając Ją jako żonę innym bogom, jak np. Baalowi,
czyli bogu deszczu, a synem Dagona, boga zboża.
Kobiety żydowskie czciły Królową Niebios, czyli demona. I to ten zwyczaj w Postaci Maryi
Matki Jezusa przejął Kościół Rzymsko – Katolicki, czyli czci bestię, która pokazuje się
w różnych miejscach i zwodzi wiernych.
Tak więc, aby przywrócić porządek rzeczy na świecie należy według przykazań czcić Ojca
i Matkę swoją.
I tak jeśli masz rodziców w świecie aniołów to czcij Boga Ojca Eli i Boga Matkę AS0
(„i”- dąży do nieskończoności „∞”; „0”- to zero, punkt wyjściowy).
Jeśli masz rodziców w świecie niebieskim to czcij Boga Słońca i Boga Księżyca, a jeśli
kochasz i szanujesz swoich rodziców ziemskich to czcij Tatę i Mamę. W ten sposób twoje
drzewo genealogiczne dostanie się do żywota wiecznego.
Dziesięć przykazań przekazanych przez Mojżesza, a właściwe dostosowanych, przekształconych z religii egipskiej brzmiały:
Nie będziesz miał innych bogów przede mną; "Nie będziesz brał/wzywał imienia bożego na
daremne". Ale przecież Mojżesz czcił wielu bogów m.in. Boga Słońca i Boga Księżyca,
dopiero później zaczęto mówić o jedynym bogu Jahwe, pozbawiając Go jego żeńskiej
części.
Ponadto przykazania mówiły o tym, że nie będziesz robił sobie bałwanów (figur, obrazów),
bo one mogą zwodzić. Dobrze o tym wiedział Abraham opuszczając dom rodzinny swojego
ojca, który zajmował się produkcją i sprzedażą figurek lokalnych bóstw.
Abraham zastał pobłogosławiony przez kapłana Melchizedeka, króla Jebus/Salem. A skoro
oddał mu dziesięcinę co jest jednoznaczne z uznaniem wyższości Jego kapłaństwa i służby
Bogu Najwyższemu, czyli Bogu Eli.
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Ciągłość kapłaństwa Melchizedeka poznajemy również ze Nowego Testamentu, w którym
mówi się, że Jezus Chrystus został kapłanem na wzór Melchizedeka.
I tu powstaje pytanie, kto namaścił Jezusa?
To zrobiła oblubienica mesjasza, kapłanka Aszery, (córka kapłana Syrus „Jair”) używając
bardzo drogiej maści nardowej, zamiast oleju „messeh” tłuszczu krokodylego tak jak to
robili kapłani egipscy. To Maria Magdalena – Bóg Księżyca, przyczyniła się do Kapłaństwa
Chrystusowego Jezusa.
Kościół Rzymsko – Katolicki zawsze żądny władzy i poddany władzy Żydów, chciał
i chce nadal utrzymywać się we władzy pochodzącej od genealogii króla Davida.
Prawdopodobnie nie znane jest nam to drzewo genealogiczne, ale zostało zrekonstruowane
przez Żydów, po spaleniu/zniszczeniu ich ksiąg przez Nabuchodonozora w czasie ich
wygnania do Babilonii.
Tak więc przyzywając i wychwalając bestię ukazującą się jako Matka Jezusa prowadzi nas
KRK na manowce.
Musimy odzyskać świadomość tego, że „jak na ziemi tak i w niebie” i odwrotnie „jak na
niebie tak i na ziemi”.
Kościół dostał władzę wiązania i rozwiązywania, odpuszczania i zatrzymywania, a to
odzwierciedla się w niebie, ale od czasu pielgrzymki papieża JP2 do Lourdes, zostały te
klucze papiestwa zabrane i przekazane mi. I tak po śmierci JP2 nie ma już papieża mającego
klucze, czyli ich moc wiązania nieba z ziemią ustała.
Akt mojego powiązania Nieba z Ziemię ujawnił się 20 czerwca 2016, w czasie przesilenia
letniego, w Dniu Palestyny.
Teraz muszę odnaleźć tego człowieczego anioła, którego spotkałam dwa razy na Jasnej
Górze i który pobłogosławił mnie i przebudził we mnie energię Kundalini.
Jak wynika z przekazu to on ma być ubrany w lśniące szaty i zasiąść na papieskim tronie
Kościoła Chrystusowego.

4. Czy jest możliwe pojednanie katolików z protestantami
Aby zrozumieć więcej protestantów a właściwie luterańskich pastorów postanowiłam
uczestniczyć w różnych spotkaniach przed rocznicą 500 - lecia Reformacji.
01.10.2016 Højskoledag (dzień w Szkole wyższej): tytuł dnia „Martin Luter i reformacja”;
Zawierał program – wykład: „Zakonnik, Buntownik i Reformator”, gdzie prof. emeryta
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Martin Schwarz Lausten poruszał przeciwieństwa między Katolickim Kościołem
a Luterańskim, gdzie Luter był uważany za heretyka i został ekskomunikowany.
I dalej, jak w dzisiejszych czasach w Danii przejmuje się luterańskie dziedzictwo.
Niestety zabrakło czasu na pytania z sali. Wszyscy spieszyli się na posiłek.
Drugi wykład prowadzony przez nowo upieczonego teologa Christiana Hjortkær, gdzie były
więcej filozoficzne rozważania i porównania źródeł z okresu Renesansu i Reformacji. Źródła
humanizmu u Pico, Rousseau, Kanta a z drugiej strony Freud, Kirkegaarda i Lutra, gdzie
przed 500 lat wypowiedział się: „Stoję tutaj i nie mogę nic innego”. Myśli Lutra i Reformacja
nadal dzisiaj ma znaczenie, że żaden człowiek nie jest sam, bez innej pomocy.
Bojąc się zostawiać moje pytanie na koniec, spróbowałam tym razem wejść w wykład
i spytałam:
W jaki sposób mogą katolicy pojednać się z protestantami/luteranami? (To pytanie
powiązane jest z poleceniem jakie dostałam od Jezusa).
Christian zamyślił się przez jakiś czas i zaczął mówić:
„Musi być podstawa ekonomiczna, aby kościół funkcjonował, a gdzie jest wmieszana
ekonomia to i tam jest polityka. Teologiczne spieranie się to tylko dymna zasłona, tu chodzi
o władzę i politykę.
Nic innego nie przychodzi mi na myśl.”
Ten młody teolog myślał podobnie jak ja.
Właściwie u mnie uczestniczenie we mszy św. katolickiej czy protestanckiej uzupełniało się.
W kościele protestanckim dostawałam ciało i krew Jezusa Chrystusa, w jednym srebrnym
kieliszku i na klęcząco. To ode mnie, od mojej wiary zależało, jak przeżywałam przyjęcie
Eucharystii i było niezależne od podającego mi Ją księdza. To jego jest sumienie i kara,
kiedy wypowiada słowa „Oto ciało/krew Chrystusa Jezusa”, a myśli inaczej. A „słowo
ciałem się stało”, tak więc ode mnie zależy, czy ja wierzę w wypowiedziane słowa przez
kapłana. Co mnie obchodzi, że jest żonaty, czy jest w stanie łaski uświęcającej. Ja nie
przychodzę do kościoła, aby osądzać kapłana, ale aby słuchać Ewangelii i łączyć się
z Chrystusem, kapłanem Boga Najwyższego.
Co mi z tego, że jest mi podawana często na stojąco komunia św. i to tylko w jednej postaci
przez bezżennego, cnotliwego kapłana, w którym nie wyczuwam miłości, ale tylko osąd.
Więcej spokoju i możliwości pogłębienia mam w kościele protestanckim, ponieważ nie ma
tam tego tłoku, podawania sobie rąk przed samą komunią.
Czytane Ewangelie są prawie identyczne, a jeśli są różnice to wynikające z rozbieżności
tłumaczeń.
Oczywiście nie zawsze muszę zgadzać się co do wytycznych kościelnych, bo jak mi
wiadomo to większość kapłanów, obojętnie w jakim kościele, nie jest samym sobą, ale pod
nakazem/wpływem swoich przełożonych.
Jedyne to, że w Kościele Katolickim mogę otrzymać wszystkie siedem Sakramentów Św.,
a i w ten sposób oczyścić moją karmę i doprowadzić duszę do żywota wiecznego.
Dzień „Martin Luter i Reformacja” zakończył się z PowerPoint prezentacją z muzycznymi
wstawkami na żywo przez Sørena Juhl z osobą towarzyszącą.
Nie znana była mi ta muzyczna strona działalności Lutra – jego kompozycje muzyczne
i psalmy pisane były w łatwo zrozumiałym, codziennym języku.
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Podsumowując moje spostrzeżenia i to, że Bóg dozwolił na Reformację i tłumaczenie Biblii
na języki narodowe, powiem tylko „Tak miało być!”, a jak będzie, zobaczymy, bo biskup
Rzymu Franciszek udaje się za miesiąc do luterańskiego kraju jakim jest Szwecja, do
romańskiej katedry w Lund, zbudowanej jako katolicka, a od XVI w. luterańskiej.
Aby lepiej zrozumieć jego poczynania proponuję przestudiować raport z 2013 „od konfliktu
do komunii” luterańsko - katolickie upamiętnienie reformacji w 2017 roku dostępne na
Internecie www.vatican.va/roma_curia lub po polsku Luter2017 .
Wybrane cytaty:
Dzisiaj wielu katolików kojarzy słowo „reformacja” przede wszystkim z podziałem
Kościoła, podczas gdy wielu luterańskich chrześcijan łączy je głównie z ponownym
odkryciem Ewangelii, pewnością wiary oraz wolnością.
W świetle odnowy teologii rzymskokatolickiej, będącej efektem Drugiego Soboru
Watykańskiego, katolicy mogą dziś docenić postulaty reformy Marcina Lutra i rozpatrywać
je z większą otwartością niż dotychczas.
Dyskretna aprobata postulatów Lutra legła u podstaw nowej oceny jego katolickości
w kontekście rozpoznania, że zamierzał on dokonać reformy Kościoła, a nie rozłamu.
W swoim reformacyjnym traktacie „Do chrześcijańskiej szlachty narodu niemieckiego”
z 1520 roku żądał „sprawiedliwego, wolnego soboru”, który stworzyłby możliwość debaty
nad propozycjami reformy.
Teologiczny i kościelny spór, który wywołały tezy Lutra, stał się szybko elementem
układanki politycznych, gospodarczych i kulturowych interesów.
Tym samym to, co oddajemy za pomocą słowa „Reformacja”, sięga daleko poza to, czego
Luter nauczał i czego zamierzał dokonać.
32 października 1517 roku Luter przesłał 95 tez zatytułowanych „Dysputacja o wyjaśnieniu
mocy odpustów” jako załącznik listu zaadresowanego do arcybiskupa Albrechta z Moguncji.
W liście tym Luter zgłosił wątpliwości wobec kazań oraz praktyki odpustowej, stojącej
w obronie odpowiedzialności arcybiskupa, i wezwał go do przeprowadzenia zmian. Spór
o odpusty szybko przerodził się w spór o autorytety.
Wraz z kolegami z Uniwersytetu z Wittenberskiego, Luter przetłumaczył Biblię na język
niemiecki, aby więcej ludzi mogło samodzielnie czytać Pismo Święte i aby obok innych
korzyści mogli oni współuczestniczyć w kształtowaniu duchowej i teologicznej refleksji
w życiu Kościoła.
Na tym zakończę cytowanie odsyłając do samodzielnego studium referatu, ale chcę
zakończyć spostrzeżeniem – gdyby nie Luter, gdyby nie opuszczenie mojego ojczystego
katolickiego kraju, gdyby nie małżeństwo z protestantem (według planu bożego!) nie
pisałabym tej kroniki i nie zostałabym przebóstwiona.
To co się dzieje – spełniam prośbę Jezusa, aby katolicy pojednali się z protestantami.
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Powyższy dokument jest pod sztabem Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan
i jest owocem dialogu katolicko - luterańskiego, gdzie po raz pierwszy jego uczestnicy na
szczeblu międzynarodowym wspólnie opisują historię i przyczyny Reformacji. Porusza
takie kwestie, jak: dziękczynienie, skrucha, zaangażowanie we wspólne świadectwo,
wskazanie „darów Reformacji” oraz prośba o przebaczenie za podziały, które były
wynikiem teologicznych dyskusji.

5. Gwiazdowska 08.10.2016
Dzisiaj są 88 urodziny mojej ziemskiej Mamy.
Jak zwykle wystawiam jej zdjęcie w srebrnej ramie, zapalam świeczkę i stawiam kwiatek.
Tego roku moja mama ma założoną koronę ze złoto - srebrnej folii, podobną do tej co ma
również mój Tata, kiedy koronowałam ich na Saturna i Wenus.
Nie chcę mieć innych królów, królowych ani Ma-ryja, chociaż jest cielesną Mamą mojego
Zbawiciela ani jakiejś podstawionej królowej Danii, co się nazwała imieniem M.2, skoro nie
było tej pierwszej M.1.
Król BOGUsław był królem zarówno Danii, Norwegii i Szwecji.
Na wszystkich obecnych monarchach tych państw ciąży przekleństwo za przywłaszczenie
sobie korony BOGU-sława, który spoczywa na polskich ziemiach w Darłówku. Dla
zmylenia jego pochodzenia nadano mu imię Erik VII (Erik af Pommeren), ponadto unika się
podawania daty jego panowania. W księdze wystawionej w Roskilde DOMkirke zrobiłam
specjalny szczególny wpis z kopią portretu BOGU-sława koronacji. Mam nadzieję, że nie
zniszczono tego wpisu. Kto może podejmować decyzje przeciw królowaniu zgodnie
z Duchem Św.
Osobie chcącej zgłębić więcej na temat Bogusława polecam książkę po duńsku „Kongen
og tinget – Det senmiddelalderlige retsvæsen 1340-1448” - Henrik Lerdam,
Museum Tusculanums Forlag, KU 2001.
Ale wracając do dnia rocznicy urodzin mojej Mamy Ziemskiej. Oglądałam film na duńskim
kanale DR1 – 12.55, Prince of Persia: The Sands of Time i nagle zapragnęłam zrobić zdjęcie
tego mini ołtarzyka na cześć 88 rocznicy urodzin Mamy. Na słowa z filmu, że teraz upływa
piasek w zegarze piaskowym – zwróciłam uwagę, że z mojej mamy głowy wychodzi ogień.
Tak się ustawiło odbicie światła ze świeczki, że dało mi to skojarzenie, że prababcia
Konstancja jest Gwiazdą Polarną.
Później podeszłam do zdjęcia prababci Marianny i powiedziałam to głośno – a teraz Ty
przejmujesz królestwo nad gwiazdami.
Tak więc było to o godzinie 14.49.
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Później też była godzina prawdy, którą to też wyznałam mojemu mężowi – widziałam cię
zanim cię poznałam. Koniec oglądanego filmu, gdzie królewicz (ale nie z królewskiej krwi)
walczy razem z królewną z siłami ciemności, aby zabezpieczyć bardzo stary sztylet z kapsułą
z piaskiem (podarek od perskich bogów) - sprowokował mnie do wypowiedzenia tego
widzenia jeszcze raz, mimo że postanowiłam milczeć, nic mu nie mówić, aby nie bał się
mnie. Mój mąż nie wierzy w życie duchowe i pośmiertne, tak więc po nauczkach ze
szpitalami psychiatrycznymi – milczę. Ale co się będzie działo, jak upublicznię moją
kronikę?
Prababcia Gwiazdowska zostaje samą niezmienną Gwiazdą Polarną.

6. Biada
Biada temu, co mówi
Moja Matko – do obrazu z drzewa,
okryty on złotem i diamentem
lecz Ducha Bożego w nim nie ma.
Cóż może posąg, który rzeźbiarz czyni,
medalik z metalu – fałszywa wyrocznia,
że w nich to twórca nadzieję pokłada,
gdy wykonuje swoje nieme bogi?
Lecz Bóg mieszka w świętym
swoim – uświęconym ciele ludzi,
niechaj raduje się cała Ziemia,
że coraz więcej „iskier” się budzi!
Podano raz, kilka lat temu i nie powrócono więcej do tego tematu, iż w jednej z sali zakonu
Paulinów na Jasnej Górze, odkryto podczas remontu; poprzedzające napływ węgierskich
Paulinów (madziarskiego ducha na ziemie polskie), pochodzące z wczesnego średniowiecza
rysunki, które sugerowały, iż Czarna Madonna mogła być również wcześniejszym
przedstawieniem Marii Magdaleny.
Jako iż istnieją poszlaki, które łączą Jej osobę z najwyższą kapłanką zapomnianego kultu
Bożej Mądrości, a później z Jej bliskim powiązaniem z samym Jezusem Chrystusem, Synem
Bożym.
Nie dziwię się teraz dlaczego ten Anioł na Jasnej Górze przekazał mi, pokazując w kierunku
obrazu Czarnej Madonny: „To nie MAryja, ale MARia ...”. I wzbudził ciekawość u mnie,
a ponad to moje „Nie” dla korony z metalu i kamieni, niezależnie jakie to by były. Wiem
teraz dlaczego zapragnęłam czakry korony Marii Magdaleny. I jak widać dzisiaj dobrą drogę
wybrałam, skoro oddana mi została cała Ziemia.
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Kiedy zwierzyłam się mojemu rodzonemu bratu z tego, że poświęciłam ołtarz na Jasnej
Górze, powiedział mi: „Nie pisz o tym, bo mogą cię zabić”.
A ja jednak wybrałam, aby o tym wspomnieć w mojej kronice, szczególnie po obejrzeniu
w telewizji rytuału magicznego jakim był „Egzorcyzm nad Polską” w dniu 15 października
2016. Mogą zabić moje ciało, ale mojego Bożego Ducha, który jest we mnie – nie zabiją.
Podobnie jak Jezus Chrystus dobrze wiedział, że nie uda się faryzeuszom zabić Jego Ducha
i Jego Duch żyje – sama się o tym przekonałam.
Jak długo i jakim prawem KATo-licki ksiądz, pod wpływem Bestii 666 odprawia magię nad
wszystkimi Polakami? Musi znaleźć się ktoś co powie „NIE” dosyć tego bałwochwalstwa
i magii.
Ci co uczestniczą w wieczornym Apelu Jasnogórskim powinni zorientować się co się tu robi:
Gadają do OBRAZU a obraz ani razu!
Chciałabym tutaj dodać, że Kościół Katolicki w swej niecnej praktyce zaciera dawne
wierzenia, poprzez stawianie na pogańskich świątyniach, swoich własnych bazylik.
I w ten sposób uderza w kult Boga Matki i Boga Ojca, mimo że modli się „Ojcze Nasz”, ale
nie wymienia kto Nim jest.
Co Jezus powiedział faryzeuszom: „Waszym ojcem jest Szatan”.
A przecież Jezus na krzyżu ujawnił imię swojego Boga Ojca – „Eli, Eli”, nie żaden "Abba,
Abba", nie żaden Jahwe/Jehowa.
Mało tego, co powiedział swojemu uczniowi Piotrowi: „Idź ode Mnie szatanie.”. Piotra,
który nie do końca rozumiał słów Jezusa. Inaczej było z Marią Magdaleną, która w lot
rozumiała duchowość Jezusa. I to Jej pierwszy ukazał się w Duchu.
Nie trzeba zrobić wielkiego odkrycia, aby poznać drugą cząstkę Boga Ojca – Eli, że jest
nią ASzera, którą próbowano wielokrotnie wymazać z historii, przerobić na jakąś Królową
Nieba.
A dlaczego to robią, a no, bo chciano mieć władzę nad Ziemią!
Dlaczego wymazano nam pojęcia Jajka Kosmicznego, a wprowadzono szatańską teorię
heliocentryczną? Nadal mami się nas jakimiś lotami na MARsa!
Teraz ujawniono w Internecie „Lądowanie na księżycu – Zagadka rozwiązana”, kto podrobił
emisje rzekomego lotu na księżyc. Fałszywy film z Księżyca miał być nakręcony w studiu
MGM na przedmieściach Londynu, w Anglii, z minimalną obsługą techniczną, którą później
stopniowo mordowano. Reżyser Stanley Kubrick (znany choćby z filmu „2001, Odysei
Kosmicznej”), przy współpracy z szefami NASA zrobił ten film niby z Księżyca za pomocą
legendarnego obiektywu Zeiss, wartego miliony dolarów, zdolnego dostrzec satelity
szpiegowskie w ciemności.
W 1961 r. John F. Kennedy w swoim słynnym wystąpieniu, nadał lądowaniu na Księżycu
najwyższy priorytet, ponieważ miesiąc wcześniej Rosjanie ogłosili Jurija Gagarina
pierwszym człowiekiem w kosmosie.
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Sama przeżywałam tą propagandę w Polsce. A jak ogłoszono Tiereszkową, pierwszą kobietą
w kosmosie, to mieliśmy nawet wolne w szkole, ale musieliśmy spotkać się na Placu
Nowotki w Częstochowie, aby to świętować. Byłam wtedy nastolatką.

7. Głębokie i płytkie korzenie
Moje drzewo genealogiczne ma głębokie (pogaństwo) i płytkie korzenie (chrześcijaństwo).
Zacznę od wizji jaką kiedyś miałam, widziałam, jak drzewo zostało odwrócone, korzenie
wzniosły się do góry a konary na dół.
Z tego co zrozumiałam korzenie to matka, pień to ojciec a dzieci to konary.
I takie przesłanie – nie można prawdziwie kochać dzieci, kiedy nie kocha się ich ojca.
Miłość tak jak soki w korzeniach, które są w ziemi, wznoszą się do góry poprzez pień to jest
część męską i dopiero docierają do dzieci, czyli gałęzi. Dlatego tak ważne jest, aby nie
pozbywać się swoich korzeni i aby te korzenie były zdrowe, i osadzone w żyznej glebie.
Jeśli matka jest chora czy nie szczęśliwa to i cała rodzina cierpi.
Nie wiem czy podobnie jest w świecie duchowym, ale wiem, że ważne jest poznanie swojego
Boga Ojca i Boga Matkę, aby się czuć w pełni dzieckiem Bożym, chociaż zrodzonym z ciała
(świątyni) przez rodziców ziemskich.
To, że Maryja zrodziła cieleśnie Jezusa, to nie daje Jej automatycznie biletu do Królestwa
Bożego.
Do tego należy się ponownie narodzić w duchu i prawdzie.
Co jest z ciała jest ciałem, a co z ducha jest duchem.
Tak więc udział mamy Jezusa jest w części cielesnej Jezusa a nie w części duchowej
Chrystusa.
Przebóstwienie Jezusa Chrystusa i Jego zmartwychwstanie w Królestwie Bożym jest
dostępne wszystkim, którzy narodzą się od nowa, ale w duchu.
Nie mogę wypowiadać się na temat innych dróg takiego zmartwychwstania, ale tylko w tej
poznanej drodze, którą opisuję krok po kroku w tej kronice. Drodze przetartej przez
Chrystusa Jezusa (pierwowzoru ducha) i Marię Magdalenę (pierwowzoru duszy), a teraz
przecieraną przeze mnie.
Kiedyś przypadkiem napotkałam książkę z ilustracją mojego widzenia nie omieszkałam
kupić ją.
Jest to GRENE PÅ SAME TRE om religionernes felles udspring - Roland Peterson.
Tłumacząc tytuł na język polski Gałęzie na tym samym drzewie o wspólnym kiełkowaniu
religii.
W tej książce porównywane są cytaty z różnych religii - m.in. porównania hinduizmu
z chrześcijaństwem. Nigdy nie czytałam hinduistycznych ksiąg jak Bhagavad Gita i nie
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wiem, czy zacznę tym zajmować się. Mam wewnętrzną chęć zajęcia się studiowaniem
słowiańskich i nordyckich wierzeń, są mi bliższe.
A może nawet nauczyć się języka ge'ez. Tak bym chciała dowiedzieć się więcej o tym jak
czczono Słońce i Księżyc, w królestwie Saby, a jak to robili Słowianie.
Jak to Mojżesz czcił te ciała niebieskie, które rządziły dniem i nocą.
Co tak dokładnie odbywało się w tej pogańskiej świątyni, z której to nie zabito Jej Ducha,
mimo że na tym miejscu później zbudowano kościół, a potem Klasztor Jasnogórski?
Wchodząc na plac Jasnogórski przez Bramę Lubomirskich, zatrzymujemy się na rondzie
i wpatrujemy się - o dziwo nie w górę, a w dół. Tam jest ułożony z ciemnej kostki granitowej
herb paulinów: palma, dwa lwy i kruk trzymający w dziobie chleb.
Patrząc później na szczyt wieży jasnogórskiej, dostrzec można wieńczący ją krzyż, który
jest umieszczony na grzbiecie kruka. Ptak rozpościera szeroko swe skrzydła.
Kruk jest uznawany za istotę pośredniczącą między światem żywych a światem bogów.
Stąd np. bogini Morrigan z celtyckiej mitologii, miała u swego boku kruka.
Kruk był ptakiem – symbolem Kronosa (Saturna), a także Lugosa (Lela – w tradycji
słowiańskiej).
Podobnie jednooki bóg ODYN w tradycji staro-skandynawskiej miał kruki na swoich
usługach: Hugin (Myśl) i Mugin (Pamięć).
Później odnoszono kruka do pogan, Żydów i heretyków głoszących fałszywą naukę.
Kruk był także symbolem śmierci i rozpusty, nieczystości, zatwardziałości serca
i złodziejstwa.
Po co Bogu tyle zgromadzonych kosztowności, co widać w Skarbcu jakim jest Jasna Góra?
Nie można służyć Bogu i mamonie (Mt 6, 24).
Chciałabym głosić Chrystusa jako prawdziwą światłość, prawdziwe Słońce, w imię
zrozumienia trójcy, że ojciec to słońce, syn to promienie a duch św. to ciepło i wszystko od
Nich pochodzi w przyrodzie.
Chciałabym przekazywać wiedzę o Kosmicznym Jajku / Niebocentryzmie, w którym
żyjemy i obalić szatańskie teorie NASA.
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8. Modlitwa wszystkich zmysłów
Podstawą poniższych rozważań jest książka Jean-Yves Leloup „HEZYCHAZM
zapomniana tradycja modlitewna”.
Czy aby modlić się i medytować, trzeba uwolnić się od wpływu zmysłów?
Czy chrześcijańska modlitwa jest procesem dezinkarnacji, który mógłby prowadzić do
szybszego przejścia „czystym duchem” do Tego, który jest Czystym Duchem?
Czyż Jezus nie mówi w Ewangelii: „Bóg jest Duchem; potrzeba więc, by czciciele Jego
oddawali Mu cześć w Duchu i prawdzie” (J 4,24)?
Tak zresztą pojmowali to Ojcowie Kościoła, gdy opracowali doktrynę „mistycznych
zmysłów”, to znaczy zmysłów uduchowionych, zamieszkanych i ożywionych przez Ducha
Bożego, mając na uwadze to, że człowiek w antropologii chrześcijańskiej nie jest „grobem
duszy” (Platon), lecz „Świątynią Ducha” (św. Paweł), a zwłaszcza Jezus - mówiący
o odbudowaniu świątyni w ciągu trzech dni, czego też dokonał.
Orygenes, a za nim Grzegorz z Nysy, Makary, Diadoch Fotike i Symeon Nowy Teolog,
proponują wręcz pedagogikę duchowych zmysłów w powiązaniu z życiem sakramentalnym,
aby wznieść się z dziedziny tego co zmysłowe, do Królestwa Bożego, które jest „poza
zmysłami”. Iść od przemijających rzeczywistości w stronę rzeczywistości, która nie
przeminie.
Zmysły nie są unicestwiane, lecz przemieniane; zmieniają się w zmysły boskie, które
sprawiają, że człowiek staje się coraz bardziej „capax Dei” - zdolny do zrozumienia Boga.
Zmysł boski – rodzaje gatunków:
wzrok, który może ustalić rzeczywistości wyższe od cielesnych (widziałam mojego tatę jako
ducha w mojej sypialni i równocześnie jako ciało w salonie)
słuch, który może uchwycić dźwięki, nie istniejące realnie w powietrzu (rozmawiałam
z Jezusem i duchem na Jasnej Górze, słyszałam głos ducha w Hvalsø Kirke)
smak, pozwala rozkoszować się chlebem zesłanym z nieba, dającym życie światu
węch, który czuje zapachy, określane przez Pawła jako piękna woń Chrystusa przed Bogiem
(ja czułam zapachu kwiatów, po wizji Zmartwychwstania Jezusa i kiedyś po wejściu do
mojej sypialni)
dotyk, dzięki któremu Jan stwierdza, że własnymi rękami dotykał „Logosu Życia” (ja
czułam dotyk mojego lewego ramienia do ramienia niewidocznego Anioła).
Ja tu od siebie dodam inne boskie zmysły:
Odczucie prądu w ciele, które miałam w czasie odmawiania różańca i przede wszystkim
w czasie mojej inicjacji w lesie - były prądy tak silne, że gdybym opowiedziała to komuś to
by pomyślał, że doznałam ataku epilepsji. Ten prąd w ciele różni się diametralnie od uczucia
rozkoszy zwanym orgazmem (nadmienię tu, że masturbacja polaryzuje całą energię na
poziomie genitaliów, jest grzechem i świadczy o braku równowagi psychofizycznej,
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a grzechem ciężkim, kiedy oddaje się plemniki w obce ręce – nie wiadomo do czego mogą
je użyć).
Odczucie magnetyzmu - doznałam tego, kiedy z wyciągniętymi rękami wzywałam: „Jezu,
Jezu przyjdź do mnie i uzdrów mnie”, odczułam tak jakby moje ręce były przyciągane przez
jakiś magnes i potem zapadłam w coś w rodzaju snu, gdzie moje życie wyświetlało się
i zatrzymywało się tylko w momentach popełnienia jakiegoś grzechu i byłam pouczana
przez Jezusa. Pokazane były mi grzechy nieświadome, których nie wyznawałam w czasie
sakramentu Spowiedzi Św.
Odczucie unoszenia się – było to w dzieciństwie, kiedy to po według mnie doskonałej
Spowiedzi i Komunii św. czułam się lekka tak jak piórko. A w wieku dojrzałym, oderwanie
się od ziemi na około 5 cm, poczułam, kiedy to uciekałam od wpływu demonicznego
zniewolenia przez znanego uzdrowiciela Benny Hinn. Nie udało mu się przewrócić mnie,
ale wywołać strach. Była to nauczka obym nigdy więcej nie uczestniczyła w czymś takim.
Nie wiem czy to zmysł boży, ale takie odczucie połączenia tak jakby niewidzialną rurką
z niebem w czasie przyjmowania Eucharystii na raz w dwóch postaciach Chleba i Wina
w srebrnym kieliszku w Kościele Protestanckim w Hvalsø.
Widziałam kiedyś w Prawosławnym Kościele Moskiewskim w Danii, jak karmiono
wiernych łyżeczką, wyjmując kawałki Chleba zamoczonego w Winie.
Uważam, że zabronienie przez papieża, katolickim wiernym przyjmowania Eucharystii
w dwóch postaciach jest nieporozumieniem i sprzeczne z wolą Jezusa.
„Odnalazłszy zmysł Boży, błogosławieni prorocy oglądali w boski sposób, słuchali w boski
sposób i tak też smakowali i czuli, takim zmysłem, który nie jest postrzegany; i dotykali
Logosu wiarą do tego stopnia, że leczyła ich emanacja przybyła z daleka. Wdzieli tedy to,
o czym pisali, że widzieli, słyszeli to, o czym mówili, że słyszeli, mieli takie same odczucia,
kiedy jedli, jak to zapisywali na zwoju księgi, która była im dana”.
Według myśli Orygenesa, Bóg zamieszkujący niedostępną światłość może być postrzegany
w pewien sposób przez zmysły, a nie tylko przez serce czy umysł, dlatego że realnie wcielił
się w Jezusie Chrystusie (ja tu dopowiadam, że to Bóg Słońca wcielił się w ciało Jezusa).
Tak to sformułował Ireneusz: Jezus jest tym, co widzialne z niewidzialnego. Boga nikt nigdy
nie widział i nie zobaczy. Bóg jest uchwytny i pojmowalny tylko w swoim dziele stworzenia
lub w swoim „uczłowieczeniu”.
Dlatego teraz rozumiemy jak ci co są na usługach szatana próbują zniszczyć człowieka
przejawiającego boskie zmysły!
Za pomocą słowa można uleczyć, pocieszyć, nauczyć, ale również zabić, zniekształcić,
kłamać.
Z każdego bezużytecznego słowa będziemy musieli zdać sprawę w dniu Sądu, mówi Pismo
Święte, i to już wystarczy, aby zamilknąć! Bo na podstawie słów twoich będziesz
uniewinniony i na podstawie słów twoich będziesz potępiony (Mt 12, 33-37).
Każde nie oparte na faktach słowo osądza nas, odsłania nasze pretensje i naszą niewiedzę,
cóż tak na prawdę ugruntowanego potrafimy powiedzieć, co nie okazałoby się bezpodstawne
któregoś dnia?
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Wiedzą o tym naukowcy, gdy Rzeczywistość umyka im nieustannie.
Dowody i pewniki/teorie wielu pokoleń uczonych i tych od pism tłumaczy, i komentatorów,
nie wytrzymują analizy coraz doskonalszych przyrządów i zmysłów.
Kiedy używasz mózgu poznajesz wiedzę, kiedy używasz serca dostajesz mądrość/rozsądek,
kiedy do tego używasz nerki - działasz według sumienia. Dlatego teraz rozumiem polecenie
Jezusa, abym nie myślała teologicznie, ale kierowała się sercem i sumieniem. Podobnie
przekazuję ją wam, którzy czytacie moją kronikę przebóstwienia.
Niech TAK Będzie
Zaufał Tobie naszych przodków ród
Ciebie chwalili,
Tobie ojcowie zaufali,
W Tobie ratunku zawsze wyglądali,
Ty ich zbawiłeś, wstydu nie zaznali.
Tyś ich Zbawca,
Bóg Słońce teraz wybawi!
Zaufał Bogu Ojcu Eli
Mt 27,46 – Eli, Eli, to znaczy Boże mój, Boże mój
Niech Go Bóg ratuje.
Pierwszy List św. Piotra Apostoła
Nadzieja i jej podstawa
1.3 Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa.
On w swoim wielkim miłosierdziu przez powstanie z martwych Jezusa Chrystusa na
nowo zrodził nas do żywej nadziei:
1.4 do dziedzictwa niezniszczalnego i niepokalanego, i niewiędnącego, które jest
zachowane dla nas w niebie.
1.5 Wy bowiem jesteście przez wiarę strzeżeni mocą Bożą dla zbawienia, gotowego
objawić się w czasie ostatecznym.
Upomnienie dotyczące osobistej świętości
1.18 Wiecie bowiem, że z waszego, odziedziczonego po przodkach, złego postępowania
zostali wykupieni nie czymś przemijającym, srebrem lub złotem
1.19 ale drogocenną krwią Chrystusa, jako baranka niepokalanego i bez zmazy
1.20 On był wprawdzie przewidziany przed stworzeniem świata, dopiero jednak
w ostatnich czasach się objawił ze względu na was.
Zstąpienie Chrystusa do Otchłani
3.18 Bo nawet Chrystus raz na zawsze umarł za grzechy,
prawy za nieprawych, aby was przywieść do Boga;
uśmiercony został w ciele, ale ożywiony w duchu.
Chrystus jest prawdziwym Słońcem i światłością
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9. ATON monoteizm
Egipt przez tysiąclecia panował nad światem antycznym.
Była to walka o zjednoczenie kraju „czarnego” i „czerwonego”.
Czerwoni wywodzili się znad Morza Czerwonego, a czarni znad Morza Czarnego.
Jakub był założycielem dynastii Izraelitów. Jego synowi Judzie przypadło dziedzictwo
najważniejsze, Egipt. We wszystkich rodach aryjskich, w tym również w Egipcie,
dziedziczono w linii żeńskiej. Dziedzictwo otrzymał najstarszy syn żony pierwszorzędnej,
która zazwyczaj była córką bożą. Najstarszy syn Judy, Er, poślubiony córce
Ezewa, Medyjce Tamar, zmarł nie pozostawiając potomka. Juda musiał dać Tamar
swojego syna Onana, aby spłodził z nią potomka. Onan wolał jednak śmierć niż pozbawienie
swoich dzieci dziedzictwa. Żeby ocalić swojego najmłodszego syna, Szele, który też nie
kwapił się do zapłodnienia szwagierki, Juda zapłodnił Tamar osobiście. W ten to sposób całe
dziedzictwo Judy, czyli Egipt, przeszło w ręce Medów (Medianitów). Zerach, najstarszy
syn Judy i Tamar, przy urodzeniu miał zawiązaną na ręce czerwoną tasiemkę i posiadał cały
szereg królewskich imion rodowych. Najważniejszym jego imieniem było to, które przybrał
po ojcu matki, czyli Czerwony (po hebrajsku Ezew, Medowie i Persowie zaś znali go pod
imieniem Erythras). Inne jego imiona rodowe z panteonu to Reuel i Jetro. To on był
teściem Mojżesza i za jego czasów Izrael odpadł od dziedzictwa Judy – Egiptu.
Mojżesz z Aronem za życia wiernie służyli Reuelowi i pomagali mu wprowadzić w Egipcie
i Babilonii monoteizm.
W Egipcie teść Mojżesza używał imienia podkreślającego jego pochodzenie, od Abrahama
i Jakuba, Ankh-n-Aton. (Echnaton) nie wykazywał w czasie ponad 30-letniego panowania
zbytniego zainteresowania swoimi azjatyckimi i europejskimi posiadłościami, dziedzictwa
Izraela.
Te posiadłości odpadły więc od Egiptu. Echnaton całą swoją energię skoncentrował na
wprowadzeniu swojej reformy religijnej.
Wprowadzał ją równocześnie w starożytnej Palestynie, czyli Sumerze, Babilonii i Egipcie.
To on jako pierwszy wprowadził na tych terenach 10 przykazań na kamiennych tablicach.
Religia Echnatona była bardzo zaawansowanym systemem religijnym, przerastającym
wszystkie współczesne systemy religijne XXI wieku.
Bóg Aton nie był dyskiem słonecznym, jak to się nam wmawia.
Dysk był tylko symbolem religii.
Aton to był Bóg występujący w postaci atomów i elektronów, w promieniach słonecznych.
Według religii wprowadzonej przez Echnatona, to właśnie ta atomowo - elektronowa
energia była Bogiem, siłą stwórczą we wszechświecie.
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Dla Egiptu ta nowa religia wprowadzana pod bezpośrednim nadzorem Boga, była absolutną
tragedią. Egipcjanie przyzwyczajeni do czczenia bydląt, krokodyli, pawianów i gwiazd,
stracili ochotę do życia. Nastąpiło kompletne załamanie społeczne i ekonomiczne.
Pierwszą naturą człowieka jest przyzwyczajenie.
Wszystkie religie bazują na przyzwyczajeniu. I dzisiaj sytuacja niewiele się zmieniła.
I teraz, kiedy ja ogłoszę, że aby odnowić chrześcijaństwo, będzie to wymagało zakazu
używania figurek, obrazów – to podejrzewam, że niektórzy wpadną w rozpacz. No, bo do
czego będą się modlić?
W czasach Echnatona sytuacja wyglądała jeszcze gorzej.
Ale jeśli nie zrobimy tego, co nakazał Bóg w swoim przykazaniu, to podzielimy losy tak jak
starożytny Egipt?

10. Mojżesz – wnuk króla Sparty
Żydzi nazywali go w języku hebrajskim Mosheh lub Mos-h-eh, Diodor Sycylijski – Moyses,
Anglicy – Moses, Arabowie – Musa, po polsku Mojżesz. Egipcjanie nazywali go Ah-moseankh.
„Ah” był odnośnikiem do pochodzenia od Hebrajczyków, „mose” podkreślało, że wywodzi
się od rodu Lewiego, a „ankh” było przydomkiem odnoszącym się do pochodzenia z rodu
Abrahama, a jednocześnie wskazywało na założyciela nowej aryjskiej dynastii.
Do Ziemi Obiecanej poszedł, więc Hebrajczyk Mojżesz (Heremheb), żeby odbudować
dziedzictwo Judy nad całym Izraelem.
Mojżesz zaś po otrzymaniu korony Egiptu przywrócił dawnych bogów Izraela. Co więcej,
przed wyruszeniem do Ziemi Obiecanej, fizycznie zniszczył pamięć o wszystkich
potomkach Tamar. Ich imiona zostały usunięte z tebiańskich list królów, a imiona na
posągach i płaskorzeźbach zamazane.
Dobrze jest bowiem wiedzieć, że gdyby nie zadanie Tamar – wypełnienia prawa lewiratu,
to on, Mojżesz, byłby następcą Judy, a nie Echnaton.
Lewi, syn Jakuba, utworzył potężny ród kapłański.
Grecy znali go jako króla Sparty, Menelaosa, tego który dowodził siłami Greków w wojnie
przeciw Troi.
W Egipcie był on znany jako wszechwładny faraon Ah-mose. Ahmose miał córkę AhmoseNefertari. Ta czarnoskóra władczyni urodziła mulatów – Aryjczyków, dwóch synów i córkę.
Starszy Amenehotep poślubił siostrę Merytamun (Miriam) i został z czasem faraonem Aye
lub Aj.
Młodszy syn o pięknym imieniu Ah-mose-ankh zniknął z rejestrów zaraz po urodzeniu.
Ci, którzy nosili imię Anak świadczące o pochodzeniu od Abrahama, jak i o tym, że Bóg
przeznaczył ich na założycieli dynastii, nie ginęli tak łatwo. Czuwała nad nimi ręka boska.
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To Ah-mose-anhk włożony do wody w kołysce i wyłowiony przez córkę faraona, wypłynął
jako wódz armii a później jako władca Egiptu, Horemheb.
Władca Egiptu Aj i Horemheb byli kapłanami.
Każdy z nich był jednak kapłanem innego boga.
Horemheb był wielkim Magiem, czcicielem węży. Tak też przedstawia Mojżesza Stary
Testament.
Według niego kapłan egipski Mojżesz miał cudowną laskę, która w razie potrzeby
zamieniała się w węża.
Ponadto Biblia podaje, że Mojżesz był poganinem, który ustanowił kult miedzianego węża.
Do tego metalowego gada Izraelici modlili się przez tysiąclecia, jak do Boga.
Pogaństwo ustanowione przez Mojżesza usunął dopiero izraelski król Ezechiasz w VII
w. przed Chrystusem.
Mojżesz zajmując „Ziemię Obiecaną” napadł na ziemie, które wcześniej skolonizowali
Abraham i Jakub.
Na kogo napadła egipska armia Mojżesza.
Abraham (Arba) nabył pole od Hetytów, na którym zbudował Kiriat-Arba, czyli Hebron.
Przed Abrahamem nie było Kiriat-Arba, tylko pole Hetyty.
Pierwszym pokoleniem Abrahama był Izmael, od którego wywodzą się Izmaelici i Izaak.
Drugie pokolenie to Ezew i Jakub, który po pokonaniu Boga w pojedynku został Izraelem.
Trzecie pokolenie to 12 synów Jakuba – Izraela, czyli zarówno Juda, jak i Józef.
Czwarte pokolenie to synowie Judy, Peres i Zechar oraz synowie Józefa, Efraim i Manases
(z matki Egipcjanki Asenat – córki egipskiego kapłana Pti Freu ON, tych wnuczków
adoptował Jakub jako własnych synów) – to oni poszli z Mojżeszem do krainy Kanaan.
Mojżesz był już piątym pokoleniem Abrahama. Był on wnukiem a nie synem Lewiego, syna
Jakuba – Izraela.
Kanaan i okolice zamieszkiwało wtedy drugie i trzecie pokolenie Jakuba, które nigdy
Kanaanu nie opuszczało. Plemiona południowe potomków Jakuba podzielone były na
wschodnie i zachodnie.
Linią graniczną plemion była potężna rzeka Jordan. Jordan zaś wpadał do słonego morza,
a nie jak palestyński Jordan do słonego jeziora tak zwane „Morze? Martwe”.
Plemiona północne nie były już podzielone potężną rzeką Jordan, choć przepływały przez
Kanaan liczne rzeki dużo potężniejsze od palestyńskiego Jordanu. Tak więc historycy muszą
ustalić o jakim Jordanie jest tu mowa.
SCHYŁEK KRÓLESTWA JUDY: EZECHIASZ, PROROK, IZAJASZ I ASYRIA
Druga Księga Królewska 18
Ezechiasz królem Judy (728-699)
1. W trzecim roku panowania Ozeasza/Osea, syna Eli/Ela, króla izraelskiego,
Ezechiasz /Ezechia (hebr. Chizqijjah, syn Achaza/Acaz, został królem judzkim/re
di Giuda (Z duńskiej Biblii: „Elas Søns, Kong Hosea af Israels, tredje Regeringsaar
blev Ezekias, Akaz's Søn, Konge over Juda”). 2 Kong. 16, 20; 2 Krøn. 28, 27; 29,
1 ff.)
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2. W chwili objęcia rządów miał dwadzieścia pięć lat i panował dwadzieścia dziewięć
lat w Jerozolimie/Gerusalemme. Jego matce było na imię Abija Abi (popr. wg 2 Krn
29,1 – Abbijja) – córka Zachariasza/Zaccaria. (Z duńskej Bibli: ”Han Moder
hed Abi/Abija og var en Datter af Zekarja”; )
3. Czynił on to, co jest słuszne w oczach Pańskich, zupełnie tak jak jego przodek,
Dawid.
4. On to usunął wyżyny, potrzaskał stele, wyciął aszery i potłukł węża miedzianego (por. Lb 21,8; Mdr 16,6 – nazwa nawiązuje do węża „nachasz” i miedzi
„nechoszet”), którego sporządził Mojżesz, ponieważ aż do tego czasu Izraelici
składali mu ofiary kadzielne – nazywając go Nechusztan.
KSIĘGA RODZAJU 3
Upadek pierwszych ludzi.
„A wąż był bardziej przebiegły niż wszystkie zwierzęta lądowe, które Pan Bóg stworzył. On
to rzekł do niewiasty: Czy rzeczywiście Bóg powiedział: Nie jedzcie owoców ze wszystkich
drzew tego ogrodu?”

11. Aju – król Egiptu
O królu egipskim Aju dokumenty egipskie podają, że był on czcicielem świętych byków,
jako święte Aspisy, a w innych jako złotego cielca. Jest to zgodne z Biblią.
To Aaron ustanowił kult złotego cielca.
To z rozkazu Aarona kapłani pozbierali od ludu złoto i odlali z niego złotego byka. To Aaron
nakazał ustawić przed posągiem bydlęcia ołtarze i czcić byka jako boga izraelskiego, Pana
(Księga Wyjścia 32 - „Jutro będzie uroczystość ku czci Pana” - i usiadł lud, aby jeść i pić,
i wstali, żeby się bawić).
Bóg Izraela, Pan, miał rogi. Z tego zapewne powodu Stary Testament w innym miejscu
podaje, że Pan był dla Izraela „rogami bawołu”.

12. Salomon
Wielki król Salomon władał na terenach dzisiejszej południowej Europy, Turcji,
Afganistanu, Pendżabu i Kaszmiru, królestwa Saby i Jerozolimy.
Imperium Salomona, zgodnie z tym, co podają starożytni historycy greccy i egipscy, miało
swoją wschodnią granicę przylegającą do Chin.
Historyk arabski ibn Wadin al-Yaqubi podaje, że czas panowania Salomona w królestwie
Saby wynosił pełne 350 lat. Absolutnie pierwszorzędną królewską jego żoną była królowa
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Saby. O niej zarówno wszyscy arabscy, jak i żydowscy historycy w Midraszach piszą, że
była silnie owłosiona. Tak silnie owłosiony w Starym Testamencie jest tylko Ezew, czyli
znów ta linia jest główna w historii Żydów.
Z portretu zamieszczonego w Internecie, jednego z synów Noego, Kama/Chama po
hebr. Ham wyraźnie widać, że jest on też bardzo owłosiony. Jest on przodkiem ludów
Kanaanu i Afryki – lud Chamici.
Stary Testament podaje, że Salomon był bowiem wielkim budowniczym. Pracowali dla
niego, co podkreślają zgodnie wszyscy staro-arabscy historycy, „demony i geniusze”.
Pierwsza Księga Królewska 9
Roboty niewolników
14. Jednak Hiram dostarczył królowi sto dwadzieścia talentów złota.
15. To było funduszem robót przymusowych, które król Salomon podjął celem budowy
świątyni Pańskiej, swego pałacu Millo (część umocnień obronnych w murach
Jerozolimy. Por. 2 Sm 5,9; 1Krn 11,8; 2 Krn 32,5), murów jerozolimskich, Chasor,
Megiddo i Gezer.
16. Faraon, król egipski, niegdyś nadciągnął i zdobywszy Gezer spalił je,
a Kananejczyków zamieszkujących to miasto wytępił. Później dał je w posagu swej
córce, żonie Salomona.
17. Salomon zaś zbudował Gezer i dolne Bet - Choron,
18. a także Baalat i Tamar w okolicy pustyni;
19. ponadto wszystkie miasta - spichlerze, które należały do Salomona, miasta dla
konnicy oraz wszystko, co spodobało się Salomonowi wybudować w Jerozolimie,
na Libanie i w każdym kraju będącym pod jego władzą.
20. Całą ludność, pozostałą z Amorytów, Chetytów, Peryzzytów, Chiwwitów
oraz Jebusytów, która nie była izraelska,
21. stanowiąc potomstwo pozostałe w kraju po tych, których Izraelici nie zdołali
poddać klątwie, Salomon zaciągnął do robót niewolniczych po dziś dzień.
22. Z Izraelitów zaś nikogo nie skazał na niewolę, gdyż byli oni wojownikami i jego
podwładnymi, jak również wodzami przybocznymi, dowódcami jego rydwanów
oraz konnicy.
23. Salomon miał pięciuset pięćdziesięciu wyższych urzędników zarządzających
pracami. Oni to nadzorowali lud wykonujący pracę.
24. Skoro tylko córka faraona wyprowadziła się z Miasta Dawidowego do własnego
domu, który wzniósł dla niej – Salomon zbudował Millo.
STOSUNKI Z ZAGRANICĄ
Flota Salomona przywozi złoto z Ofiru
26. Król Salomon zbudował flotę w Esjon – Geber koło Elat nad brzegiem Morza
Czerwonego w kraju Edomu.
27. Hiram zaś posyłał do tej floty swoje sługi, żeglarzy znających morze, aby byli
razem ze sługami Salomona.
28. Po pewnym czasie wyruszyli do Ofiru i wzięli stamtąd czterysta dwadzieścia
talentów złota i przywieźli królowi Salomonowi.
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Odwiedziny królowej SABY
10
1. Również i królowa Saby, usłyszawszy rozgłos mądrości Salomona, przybyła, aby przez
roztrząsanie trudnych zagadnień osobiście się o niej przekonać.
2. Przyjechała więc do Jerozolimy ze świetnym orszakiem i wielbłądami, dźwigającymi
wonności i bardzo dużo złota oraz drogocennych kamieni…
10. Następnie dała królowi 120 talentów złota i bardzo dużo wonności oraz
drogocennych kamieni. Nigdy nie przywieziono więcej wonności od tych, które królowa
Saby dała królowi Salomonowi.
Dochody królewskie i bogactwo Salomona
14. Waga złota, które co rok dostarczano Salomonowi, wynosiła 666 talentów złota, oprócz
tego, co pochodziło od handlarzy i zysków od kupców jako też wszystkich królów arabskich
oraz namiestników...
21. Wszystkie też naczynia, z których pił król Salomon, były złote. Również szczerozłote
były wszystkie naczynia "Domu Lasu Libanu”.
KU SCHAŁKOWI
Niewierność Salomona wobec Pana
11
1. Król Salomon pokochał też wiele kobiet obcej narodowości, a mianowicie: córkę
faraona, Moabitki, Ammonitki, Edomitki, Sydonitki i Chetytki,
2. z narodów, co do których Pan nakazał Izraelitom: Nie łączcie się z nimi, i one niech nie
łączą się z wami, bo na pewno zwrócą wasze serce ku swoim bogom. Jednak Salomon
z miłości złączył się z nimi,
3. tak że miał 700 żon - księżniczek i 300 żon drugorzędnych. Jego żony uwiodły więc jego
serce.
4. Kiedy Salomon zestarzał się, żony zwróciły jego serce ku bogom obcym i skutek tego
serce jego nie pozostało tak szczere wobec Pana, Boga jego, jak serce jego ojca, Dawida
5. Zaczął bowiem czcić Asztarte, boginię Sydończyków oraz Milkoma, ohydę
Ammonitów.
6. Salomon dopuścił się więc tego, co jest złe w oczach Pana i nie okazał pełnego
posłuszeństwa Panu, tak jak Dawid, jego ojciec.
7. Salomon zbudował również posąg Kemoszowi, bożkowi moabskiemu, na górze na
wschód od Jerozolimy oraz Milkomowi, ohydzie Ammonitów.
8. Tak samo uczynił wszystkim swoim żonom, obcej narodowości, palącym kadzidła
i składającym ofiary swoim bogom.
Jakiego wzrostu był Salomon?
Zapewne wysokiego, skoro jego owłosiona żona była olbrzymką.
Muhamed–al–Hasan, biograf twórcy islamu Mahometa, pisze, że kalif Walid odkrył
w Tadmurze grób z następującym napisem nagrobkowym:
„Oto jest grób i katafalk
pobożnej Bilkis (królowej kraju Saba)
małżonki Salomona”
Kraj Saba/Szeba posiadał miasta Sanaa, Sirwah i stolicą był Marib.
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Po stwierdzeniu, że jest to szkielet olbrzymki, grób zamknięto i dla kamuflażu wzniesiono
nad nim budowlę.
Wzrost Saby zapewne nie przekraczał 2,5 metra, a wzrost króla Salomona miał tylko 2,1m.
Od czasów Salomona do ostatniego ze znanych synów bożych, czyli Aleksandra
Macedońskiego, nastała nowa jakościowo i wzrostowo generacja synów bożych. Byli oni
już mniejsi od swych poprzedników, lecz ciągle rozporządzali nieludzką wręcz siłą, typową
dla wszystkich antycznych władców – herosów.
Od czasów Salomona Bóg Najwyższy Elohim/Eli panował niepodzielnie nad Ziemią. Grecy
zwali go Zeus, Egipcjanie Amon, a Hindusi Siwa. To na podobieństwo tego Boga
stworzony jest współczesny człowiek.
Małe miasteczko Yeha na wzgórzu, wśród zieleni palm, skrywa ruiny wielkiej pogańskiej
świątyni z 7 wieku przed Chrystusem. Prawdopodobnie była tu stolica państwa Damot,
najstarszego królestwa na terenie dzisiejszej Etiopii. Był to też jeden z pierwszych miejskich
ośrodków w tej części Afryki. Napływała tu ludność arabska, królestwo obejmowało też
dzisiejszy Jemen i Erytreę.
Zachował się niesamowity budynek o kształcie sześcianu, zbudowany jest z wielkich płyt
piaskowca, idealnie do siebie dopasowanych, nie połączonych żadną zaprawą – dokładną
w kształcie pracę budowniczych sprzed 2700 lat.
Prawdopodobnie była to świątynia ku czci słońca i księżyca, a także innych bóstw, m.in.
przedstawionego pod postacią kozła.
Wewnątrz znajdowały się kolumny, wykorzystane w VI wieku do budowy chrześcijańskiej
świątyni, położonej obok, na tym samym wzgórzu.
Pogański budynek wykorzystywany był przez mnichów m.in. jako skryptorium.
Stare księgi można do dziś oglądać w małym muzeum, w którym mnisi mają bezcenny zbiór
inkunabułów. Pisane alfabetem ge’ez, bogato iluminowane księgi na pergaminie,
oprawione w koźlą skórę, mają po 800 lat. Mnisi wciąż z nich korzystają dla celów
liturgicznych.
Nieopodal Yeha odkryto grobowce z VIII w p.n.e. W miejscu pierwszej świątyni
chrześcijańskiej stanął w 1940 roku nowy kościół, wokół znajdują się stare i nowe groby.

13. Arka Przymierza
Izraelska Arka Przymierza (hebr. Aron HaBrit, łac. arca - skrzynia) w czasach Aleksandra
Macedońskiego przebywała ona w należącej do Egiptu oazie Siwa, a spoczywała w świątyni
Zeusa – Ammona – Siwy. Świątynia ta posiadała dwie bliźniacze świątynie.
Jedną w Indiach, gdzie Zeusa nazywano Siwą, a drugą w Dedonie, blisko Janiny
w dzisiejszej Jugosławii, gdzie był to Zeus – Amon.
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Arka to rodzaj łodzi.
Egipcjanie swoją przenośną wyrocznie Boga nazywali łodzią, a Hebrajczycy tę samą
wyrocznię nazywali arką. Arka była to skrzynia do komunikacji z Bogiem, której dotknięcie
powodowało śmierć na skutek porażenia prądem.
W Egipcie, w czasach dużo dawniejszych od Mojżesza, istniała arka, która jest dokładnie
przedstawiona na płaskorzeźbach i malowidłach. Była to duża i ciężka skrzynia, dość
niewygodna w transporcie. Bóg (Elohim) zlitował się więc i dał Mojżeszowi lżejsze
urządzenie na akacjowych drążkach, przez które Izrael komunikował się ze swym Bogiem.
Stało ono w czasach Aleksandra w amonickiej oazie Siwa położonej w niewielkim oddaleniu
na zachód od Egiptu. Po śmierci Aleksandra część jego świty zapytała się wyroczni, czy
mają teraz króla traktować jako osobę boską. Odpowiedź wyroczni była następująca:
Wszyscy faraonowie to bogowie, Aleksander zaś to więcej niż faraon, on jest uznany synem
Amona.
W 2009 roku czytałam artykuł pod tytułem: Kościół Etiopski obiecuje pokazać Arkę
Przymierza.
Wkrótce świat będzie mógł podziwiać opisywaną w Biblii Arkę Przymierza, która zawiera
kamienne tablice z Dekalogiem. Takie oświadczenie złożył patriarcha Kościoła Etiopskiego
abuna Paweł po spotkaniu z papieżem Benedyktem XVI.

Etiopia, w tym budynku przechowywana jest Arka Przymierza

Patriarcha przypomniał, że ten niezwykły przedmiot od wielu wieków znajduje się w Etiopii.
Dodał, że jako patriarcha oglądał go na własne oczy. Arka zawiera nie tylko tablice
z Przykazaniami Bożymi, ale także świętą laskę (pastorał) kapłana Aarona i niewielki złoty
dzban z kilkoma ziarenkami manny, którą Pan karmił naród wybrany w czasie jego
wędrówki do Ziemi Obiecanej.
W mieście Aksum, w pobliżu granicy z Erytreą, wzniesiono już specjalne muzeum, gdzie
będzie przechowywana Arka Przymierza.
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Według tradycji, do dziś żywej w Etiopii, początkowo przeniesiono ją do miejscowości Bar
Ha-Neszamot (Krynica Dusz) w Egipcie, następnie na wyspę Elefantyna na Nilu, stamtąd
na wyspę Tana-Kirkos w Etiopii, skąd trafiła ona do świątyni św. Maryi z Góry Syjon
w Aksum – dawnej stolicy Cesarstwa Etiopii.
Według przekazów z XIV wieku, Meneli I – pierwszy król Etiopii i zgodnie z legendą syn
królowej SABY i króla Salomona – miał przywieść arkę z Jerozolimy do Etiopii.
W Biblii opisana jest jako skrzynia z drewna akacjowego o wymiarach ok. 140x80x80 cm,
obita obustronnie złotą blachą. Zamknięcie Arki Przymierza stanowiła płyta ze złota (hebr.
kaporet).
Zgodnie z tradycją żydowską, w arce przechowywano laskę Aarona (która zakwitła), dzban
z manną i dwie kamienne tablice z tekstem Dekalogu. Tradycję tę podziela autor Listu do
Hebrajczyków (Hbr 9,4).
Natomiast zgodnie z 1 Księgą Królewską 8,9 w czasach Salomona znajdowały się tam
jedynie tablice Przymierza.
Jahwe miał wręczyć te tablice Mojżeszowi na górze Synaj, w trakcie wędrówki ludu Izraela
z Egiptu do Ziemi Obiecanej.
Osobą, która miała wyłączne uprawnienie do bezpośredniego dostępu do arki był
arcykapłan.
Według hebrajskiej Biblii, do momentu wybudowania pierwszej świątyni przez króla
Salomona arka była przewożona na specjalnym wozie z zasłonami podczas wszystkich
kampanii wojskowych prowadzonych przez Izraelitów. Stanowiła ona centrum kultu
w czasie wędrówki Izraelitów do ziemi Kanaan.
W czasie oblężenia Jerycha obnoszono ją wokół murów miasta.
Później przechowywana była w Miejscu Świętym Przybyszu Mojżesza w Szilo.
Następnie zdobyć ją mieli Filistyni, lecz jak twierdzi Biblia, zwrócili, widząc w niej
przyczynę swoich klęsk.
Król Dawid miał przenieść ją na wzgórze Syjon w Jerozolimie, a Salomon po wybudowaniu
świątyni do specjalnego, pomieszczenia, do którego nie miał wstępu nikt prócz arcykapłana.
Arka zginęła w trakcie najazdu armii Babilonu pod wodzą Nabuchodonozora II na Palestynę
w 586 p.n.e. i zburzenia pierwszej świątyni.
W niektórych Kościołach wschodnich istnieje doktryna, według której, arka została
potajemnie wywieziona z pierwszej świątyni i znajduje się gdzieś na terytorium obecnego
Sudanu, gdzie zostanie odnaleziona przez Jezusa Chrystusa w dniu zstąpienia Królestwa
Bożego na Ziemię.
Do poglądów o losach zaginionej arki dołącza opis w 2 Księdze Machabejskiej, wedle
którego prorok Jeremiasz ukrył ją w grocie na Górze Nebo, po wschodniej stronie Jordanu.
Część religijnych Żydów i niektórzy uczeni uważają, że kapłani jerozolimscy, na wieść
o rychłym upadku miasta, ukryli arkę w tajemnej komnacie pod Wzgórzem Świątynnym. Ta
komnata ma się znajdować pod muzułmańską Studnią Dusz.
A co powiedział nasz ZBAWICIEL Jezus Chrystus o „Królestwie Bożym”, gdzie go
mamy szukać?
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A co jest świątynią Boga Żywego?
Mojżeszowego węża miedzianego – zastąpcie „Wężem Kundalini”.
Zbudowane ludzką ręką świątynie z kamienia, według ludzkiej mądrości, zastąpcie
świątynią waszego ciała.
Po co zabiegać o jakiś kondensator prądu piezoelektrycznego, skoro potrafimy wytwarzać
prąd elektryczny na różne sposoby i nawet przesyłać go na duże odległości.
Po co nam kapłaństwo Aarona czy Lewiego, skoro mamy kapłaństwo Chrystusa na
wzór Melchizedeka i przez to kontakt z Bogiem Najwyższym Eli, Bogiem Ojcem Jezusa
Chrystusa i naszym.
Trzecia świątynia to świątynia żywa.
Jest w „Kraju Dusz”.

14. SABA
raj Saba, bibl. Szeba.
Było to jedno z największych królestw przed muzułmańskich, które znajdowało się
w południowo - zachodniej części Półwyspu Arabskiego (obecnie Jemen).
Stolicą Saby było miasto Marib, które miało już rozwinięte rolnictwo i handel, a także
własne pismo południowo arabskie.
Wznoszono również zamki i świątynie na terenach znanych w starożytności z produkcji
wartościowego kadzidła i mirry.
Jego początki sięgają wieku XI p.n.e.
Pierwszą znaną królową Saby była Bilkis, tradycji etiopskiej Michalda
(Makeda/Makeeda).
W islamskich przekazach nazywana była Bilkis/Bilqiis lub Malikat Saba.
Inne wersje jej imienia to Nikaule/Nicaule/ Nicaula (według Józefa Flawiusza za
Herodotem), a ludy z Kenii – Nakuti.
Królowa SABY, Makeda złożyła wizytę królowi Izraela Salomonowi (połowa wieku X
p.n.e.).
Według tradycji etiopskiej: Makeda i Salomon spłodzili Menelika I, który jest uważany za
pierwszego cesarza Etiopii i założyciela jej starożytnej stolicy – Aksum.
W wieku III n.e. królestwo Saba zostało podbite przez arabski lud Himjarytów.
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Saba w Biblii
Ewangelia wg Mateusza 12
Znak Jonasza
38. Wówczas rzekli do niego niektórzy z uczonych w Piśmie i faryzeuszów:
Nauczycielu, chcielibyśmy jakiś znak widzieć od Ciebie.
39. Lecz On im odpowiedział: Plemię przewrotne i wiarołomne żąda znaku, ale żaden
znak nie będzie mu dany, prócz znaku proroka Jonasza.
40. Albowiem jak Jonasz był trzy dni i trzy noce we wnętrznościach wielkiej ryby, tak
Syn Człowieczy będzie trzy dni i trzy noce w łonie ziemi.
41. Ludzie z Niwy powstaną na sądzie przeciw temu plemieniu i potępią je: ponieważ
oni wskutek nawoływania Jonasza się nawrócili., a oto tu jest coś więcej niż Jonasz.
42. Królowa z Południa powstanie na sądzie przeciw temu plemieniu i potępi je;
ponieważ ona z krańców ziemi przybyła słuchać mądrości Salomona, a oto tu jest
coś więcej niż Salomon.
Stary Testament kilkakrotnie mówi o królestwie Saba.
Dwukrotnie w odniesieniu do królowej tego królestwa, która złożyła wizytę Salomonowi:
w Pierwszej Księdze Królewskiej oraz w Drugiej Księdze Kronik (por. 1 Krl 10,1-13 oraz
2 Krn 9, 1-12).
Mądrościowa Księga Hioba wspomina o napaści mieszkańców Saby – Sabejczyków – na
dom sprawiedliwego męża Hioba (por. Hi 1,15).
W psalmie 72 odnaleźć można proroctwo dotyczące nadchodzącego królestwa
mesjańskiego, którego władca otrzyma dar złota z Saby (por. Ps 72, 15).
Również Księga Izajasza w 60 rozdziale przepowiada dary kadzidła i złota, które ofiarują
w Jerozolimie przybywający z Saby – liturgia chrześcijańska upatruje w tym tekście
zapowiedź wizyty Mędrców przy narodzinach Chrystusa.
W 6 rozdziale prorockiej Księgi Jeremiasza Bóg odrzuca niegodny dar kadzidła
przywiezionego z Saby (por. Jr 6,20) – „Na co sprowadzacie Mi kadzidło z Saby albo
wyborny korzeń trzcinowy z dalekiej ziemi?”
Saba w płd. Arabii słynęła z doskonałych wonności, m.in. kadzideł do użytku liturgicznego,
„Nie są Mi przyjemne” - mowa o ofiarach składanych bez należytego usposobienie
wewnętrznego.
Ostatni raz w Biblii odnaleźć można nazwę Królestwa Saby w lamencie nad upadkiem Tyru
proroka Ezechiela (por. Ez 27)
KSIĘGA EZECHIELA
Lament nad upadkiem Tyru 27
1. Pan skierował do mnie te słowa:
2. A ty, synu człowieczy, podnieś lament nad Tyrem
3. i powiedz Tyrowi, który mieszka nad zalewami morskimi i prowadzi handel
z narodami na licznych wyspach: Tak mówi Pan Bóg: Tyrze, tyś powiedział: Jestem
okrętem o doskonałej piękności.
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4. W sercu morza są twoje granice, budowniczy nadali ci doskonałą piękność.
9. a biegli w rzemiośle starcy z Gebal (di Biblo) tam byli, aby naprawiać twoje
uszkodzenia.
13. Jawan, Tubal i Meszek prowadzili tobą handel: dostarczając za twe towary
niewolników i wyroby z brązu.
14. Z Bet-Togarma (zapewne Armenia) dostarczano ci drogą wymiany za twe towary
konie pociągowe, wierzchowce i muły.
15. Mieszkańcy Dedanu (Rodosboerne) prowadzili z tobą handel i niezliczone wyspy
należały do twoich klientów. Dawali ci jako zapłatę kość słoniową i drzewo
hebanowe.
16. Edom (Rram)prowadził z tobą handel z powodu mnogości twoich wyrobów:
dostarczano ci drogą wymiany a twe towary kamienie szlachetne, purpurę,
różnobarwne tkaniny, bisior, korale i rubiny.
17. Juda (Giuda) i kraj Izraela (Israels, d'Israele) prowadzili z tobą handel: za twe
towary dostarczali ci pszenicę z Minnit, wosk i miód, i oliwę, i balsam.
18. Damaszek (Damaskus; Damasco) prowadził z tobą handel dzięki mnogości twoich
wyrobów i mnogości twego wszelakiego bogactwa: wino z Chelbon i wełnę z Sachar
w zamian ci dostarczano.
19. Dan i Jawan począwszy od Uzzal (Vedan i Javan; Vedan e Iavan da Uzal) drogą
wymiany za twe towary dostarczały ci wyroby żelazne, cynamon i trzcinę.
20. Dedan był dla ciebie dostawcą czapraków
21. Arabia i wszyscy książęta Kedaru byli kupcami dla ciebie, handlowali z tobą
owocami, baranami i kozłami.
22. Kupcy z Szeby i Rama (Sabas i Ra'mas; di Saba e di Raamà) prowadzili z tobą
handel: dostarczali ci drogą wymiany za twe towary najlepszy balsam oraz
wszelkiego rodzaju drogie kamienie i złoto.
23. Charan, Kanne, Edon, kupowali z Saby, Aszszur i Kilmad prowadzili z tobą handel
(Karan, Kanne og Eden, Assyrerne og hele Medien drev handel med dig; Carran,
Canne, Eden, imercanti di Saba, Assur, Chilmad trafficavano con te).
24. Handlowali z tobą bogatymi sukniami, płaszczami z fioletowe purpury
– różnokolorowymi materiałami i dywanami tkanymi wielobarwnie, skręcanymi
i mocnymi sznurami. Tym handlowali z tobą.
27. Twoje bogactwo, twoje towary i twoje ładunki, twoi sternicy i twoje żeglarze,
naprawiający twoje okręty i twoi klienci, wszyscy twoi wojownicy przebywający
u ciebie i cały twój lud znajdujący się u ciebie utoną w głębi morza w dniu twego
upadku.
32. Podnoszą nad tobą lament serdeczny i narzekają: „Któż jak Tyr został zniszczony
w sercu mórz?”
Przytaczam powyżej nazwy miast, bo jak okazuje się w polskiej Biblii w punkcie 22 jest
wymieniona Szeba a w pkt. 23 jest wymieniona Saba.
Podaję też w tłumaczeniu na duński i na włoski – zdania zmieniają znaczenie w zależności
w jakim języku czytasz.
Kiedyś miałam ochotę pozestawiać te fragmenty Biblii, gdzie w zależności od języka podaje
się inne poznanie/zrozumienie. Ale jak zawsze jest to odkładane na potem.
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15. Proroctwa królowej z Saby
Właściwie to odrzucam jakiekolwiek proroctwa. Człowiek nie może przewidzieć
przyszłości, bo to Bóg znający nasze myśli i serca, i całą naszą karmę po rodzicach,
ostatecznie decyduje.
Ale w przypadku murzynki, królowej Saby, sytuacja jest ciekawa, ponieważ naukę swą
i umiejętności widzenia rzeczy przyszłych czerpała z gwiazd, z których czytać umiała. I to
mnie trochę interesuje.
Samo jej zachowanie na Górze Oliwnej to, że zdjęła obuwie i szła boso, bowiem uznawała,
że po ziemi świętej inaczej chodzić się nie godzi. A kiedy doszła do potoku Cydron, tam
przyklęknęła i całowała drzewo święte, potem padła na ziemię i trzy godziny krzyżem leżała,
całując tę ziemię.
To uczyniwszy przyszła do Jerozolimy, gdzie miał ją przyjąć Salomon.
Także znajduje się wzmianka w rozdziale ósmym Dziejów Apostolskich, że św. Filip zaczął
głosić wiarę i chrzcić w tamtych stronach.
Przepowiednie Michaldy, królowej Saby pochodzą ponoć z roku 875 przed narodzeniem
Jezusa Chrystusa. Już po śmierci Chrystusa Pana proroctwa te zostały przeniesione przez
pątników, wędrujących do grobu Jego.
Z tej bytności królowej u Salomona pozostało proroctwo, które było napisane w języku
żydowskim (jaki to język?).
W roku 393 nowej ery przepisane one były w języku angielskim i tu zapala mi się
żaróweczka!
Tak wiele osób w tym maczało ręce, tłumaczyło na inne języki, że trudno tu się połapać, czy
to samo Proroctwa Saby, czy Wyrocznia Sybilli.
Moja mama opowiadała mi, że jej babcia czytała o tym, jak to będzie w przyszłości, jak to
nie będzie można odróżnić kobiety od mężczyzny, jak to kobiety będą sobie włosy na krótko
przycinały, zakładały spodnie. Jak się dziwiła, jak to będą ludzie chodzili w butach z pasków
(sandałów – takich wtedy nie znano w mojej rodzinie). A to też takie cuda techniki – przez
wielkie odległości ludzie będą ze sobą rozmawiać. Tak ludzie wyginą, że człowiek
napotkanego człowieka do stóp będzie klękał i całował jego stopy.
Ale królowa Saby powiedziała: ale bym życzyła sobie, aby ta przepowiednia moja się nie
ziściła.
Kiedy ludzie przestaną grzeszyć i będą oddawać chwałę prawdziwemu Bogu.
A skoro znalazłam opis czy treść Księgi Pierwszej i Drugiej „Proroctwa królowej Saby”
na stronie www.iluminaci.pl/proroctwa/proroctwa-krolowej-saby
to bardzo zdumiałam się. A szczególnie od czasu, kiedy usunięto mój komentarz na temat
przez nich wydanej książki.
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Tekst biblijny nic nie mówi o jakichkolwiek księgach, co więcej, żadne inne, pozabiblijne
źródła, także nic nie mówią. Jedynie w Ewangelii Mateusza, jest wzmianka, że to ta
Królowa z Południa powstanie na sądzie przeciw temu plemieniu i potępi niektórych
uczonych w Piśmie i faryzeuszów, którzy żądali jakiegoś znaku od Jezusa.

16. Sibilla
Kim była Sybilla?
Kiedy i w jakich okolicznościach pojawiła się na widowni, przynosząc z sobą tajemnicze
księgi?
Sybilla była Greczynką i zarazem wieszczką babilońską.
Żyła w opoce, gdy Rzym był jeszcze królestwem, ściśle: za czasów ostatniego z etruskich
królów Rzymu, Tarkwiniusza Pysznego, przed którym pojawiła się około 509 roku przed
Chrystusem.
Pojawiła się w pałacu Tarkwiniusza jako nieznana nikomu staruszka.
W ramionach dźwigała dziewięć grubych ksiąg „Proroctwa”, zapytała czy by ich nie kupił.
A na pytanie jakiej ceny żąda za nie, wymieniła tak zawrotną cenę, że aż król roześmiał się
na całe gardło. Wtedy to Sybilla wrzuciła w ogień trzy księgi z dziewięciu.
I zwróciła się do króla: Zostało mi jeszcze sześć ksiąg, czy chcesz je kupić królu? Po pytaniu
króla, ile teraz żąda za nie, odpowiedziała to samo co za dziewięć. Znów król wybuchnął
śmiechem, a ona znów cisnęła w ogień trzy księgi. A potem zwróciła oczy na króla i rzekła:
Pozostały mi jeszcze trzy księgi, jeśli chcesz, panie, mogę ci je sprzedać za tą samą cenę.
I wtedy Tarkwiniusz zrozumiał, że księgi święte kryją jakoweś tajemnice. Wtedy rozkazał
wyliczyć nieznajomej, sumę jakiej zażądała, nie targując się już więcej. Wówczas zniknęła,
zostawiając w jego rękach trzy tajemnicze księgi. Okazało się, że były to wyrocznie napisane
greckimi wierszami, które wskazywały miastu drogi zbawienia w razie nieszczęścia.
Tarkwiniusz zrozumiał, że pod postacią staruszki zjawiła mu się długowieczna wieszczka
Apollina – Sybilla/Sibylla z Kyme.
Jej zwoje – tzw. „księgi sybillińskie” – oddał w celu zgłębienia i przechowywania kolegium
sakralnemu (sacrorum), które uzyskało takie samo znaczenie, jak kolegium pontyfików
(kapłanów).
W razie nieszczęścia zwracano się do niego, a kolegium na podstawie ksiąg sybillińskich
naznaczało te lub inne obrzędy ku czci tych czy innych bogów. Obrzędy te, zarówno jak
i bóstwa. były greckie i w ten sposób religia rzymska przybierała coraz bardziej grecki
charakter.
Dalszy los ksiąg sybillińskich
W roku 83 przed Chrystusem w czasie pożaru świątyni Jowisza na Kapitolu, ogień pochłonął
te księgi.
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Wówczas rozesłano posłów po świecie: do greckich wyroczni, do Delf, na Samos, do Afryki
i na Sycylię, by zebrać i odtworzyć święte przepowiednie.
Te nowe księgi zawierały zbiór wyroczni i przepisów religijnych nie tylko helleńskich, ale
i obcych, wschodnich kultów, które zaczęły przenikać do Wiecznego Miasta.
Porównywanie fragmentów ksiąg sybillińskich, będących wyraźnie zapożyczeniem ze
Starego Testamentu, dowodzi poważnych zniekształceń tego ostatniego.
Tymczasem świat wszedł w epokę chrześcijańską i pojawiły się pisma Nowego Testamentu.
Znamienne jest adaptowanie występujących w tych księgach przepowiedni, do historii
i geografii kraju, w języku, w języku którego istnieje dana wersja.
I tak np. w języku polskim można znaleźć odniesienia do naszych miast i rzek, oraz do
polskich władców, zaś wersja czeska odnosi je do tamtejszej geografii, historii i postaci.
Bóg nie chce mieć nic wspólnego z jakimikolwiek wróżbami i wieszczkami.
To, że szatan posiada pewną wiedzę o przyszłych czasach – a dowodzą tego m.in. spełniające
się przepowiednie wróżbitów i mediów spirytystycznych – nie zmienia podstawowego faktu,
że jest duchem zła i zniszczenia.

17. „Słowiański papież” Juliusza Słowackiego
„Słowiański papież” wiersz napisany przez Juliusza Słowackiego w czasie jego ostatniej
podróży do Wielkiego Księstwa Poznańskiego w 1848. Jest to jeden z liryków genezyjskich,
należących do najbardziej tajemniczej części twórczości wieszcza.
Znany jest także pod tytułem „Pośród niesnasków Pan Bóg uderza ...,”
„Pośród niesnasek Pan Bóg uderza
W ogromny dzwon,
Dla słowiańskiego oto papieża
Otworzył tron.”
„Ten przed mieczami tak nie uciecze
Jako ten Włoch,
On śmiało, jak Bóg, pójdzie na miecze;
Świat mu to proch...”
„...Na jego pacierz i rozkazanie
Nie tylko lud
Jeśli rozkaże, to słońce stanie,
Bo moc to cud...”!
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„...A trzeba mocy, byśmy ten pański
Dźwignęli świat:
Więc oto idzie papież słowiański,
Ludowy brat...”!
„...On rozda miłość, jak dziś mocarze
Rozdają broń,
Sakramentalną moc on pokaże,
Świat wziąwszy w dłoń...;
Zdrowie przyniesie, rozpali miłość
I zbawi świat;
Wnętrze kościołów on powymiata,
Oczyści sień,
Boga pokaże w twórczości świata,
Jasno jak dzień”.
Słowacki uważał, że Kościół nie rozumie, co się dzieje we współczesnym świecie, nie
rozumie konieczności przemian społecznych, i dlatego teraz Pan Bóg (...) otworzył tron dla
słowiańskiego oto papieża, który poda rękę rozmaitym rewolucyjnym, radykalnym,
wolnościowym tendencjom – a więc awangardą ducha w jego drodze ku przeanieleniu
/ przebóstwieniu.
A dlaczego u Słowackiego papież będzie słowiański?
Będzie Polakiem/Polką (z ojca i matki), bo to właśnie Polsce przypada rola duchowej
awangardy ludzkości.
Pod hegemonią Polski połączą się Słowianie i utworzą własne chrześcijańsko - słowiańskie
mocarstwo, a czarny lud z Sabą przyjdzie im z pomocą.
Słowo

Słowacki

Słowianie

A jaką rolę odegrał Rzym w dziejach Polski niech świadczy krótki fragment w „Beniowskim”, innym wierszu Słowackiego, można przeczytać: „Polsko, Twa zguba w Rzymie”.
Krzyż twym papieżem jest – twa zguba w Rzymie!
Tam są legiony zjadliwe robactwa:
Czy będziesz czekać, aż twój łańcuch zjedzą?
Czy ty rozwiniesz twoje mściwe bractwa,
Czekając na tych, co pod tronem siedzą
I krwią handlują, i duszą biedactwa,
I sami tylko o swym kłamstwie wiedzą,
I swym bezkresnym wyszydzają palcem
Człeka, co nie jest trupem – lub padalcem.
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Nie chcę tu wymieniać co się działo w mrocznych czasach średniowiecza (wymagałoby to
osobnej książki), a później za aprobatą władz kościelnych, kiedy sprzedawano miliony
mieszkańców Czarnego Lądu, a rekompensatą – za bat, poniżenie i nieludzkie warunki życia
– miała być dla nich nagroda i wyróżnienie w życiu przyszłym.
Kościół przeszedł samego siebie.
Dokonali oni tego nie swymi wszak rękami, lecz rękami tysięcy często uczciwych,
wykształconych na Biblii i katechizmie chrześcijan.
Gdy w tym kontekście przypomnimy sobie, że „papieżem Watykanu II” został Karol
Wojtyła (wg generała Kiszczaka wybrany głosami kardynałów niemieckich oraz CIA) i to
gloryfikujące panowanie nad światem, niczym Słońce, neo - judaistyczne (to opinia
francuskiego socjologa Alaina Touraine) nauki tegoż papieża JP2 były naiwne i błędne – by
nie powiedzieć wprost obłędne – Totus Tuus/Cały Twój dla „bestii 666”.
I z tego „obłędu neo - judaizmu” Polacy, zarówno katolicy jak i ci nie religijni, winni starać
się jak najszybciej wyplątać, wbrew zachętom do dochowania wiary naukom JP2 i „tandemu
aktorów - wodzów Wolnego do Handlu Świata”.
Współczesny świat chrześcijański zalewa plaga morderstw, oszustwa, korupcji i wyzysku.
W Ameryce Łacińskiej, najbardziej chrześcijańskiej obecnie części świata, dziś, na początku
21 wieku korupcja zastąpiła prawo, rozwija się i kwitnie prostytucja oraz handel żywym
towarem, a kradzież i zbrodnia stały się regularnym zajęciem milionów głodujących
nędzarzy.
>ˇ<
Przebudzenie więc jest konieczne i nieuniknione, a potrzebne szczególnie narodowi
polskiemu, który w granicach zjednoczonej Europy tracić zaczyna z wolna swą tożsamość
narodową.
Musi naród polski powrócić do swych dawnych, starych i głębokich korzeni słowiańskich,
bo Polacy nie gęsi, też swą historię, kulturę i tradycję mają.

18. Przeciw „Ja jestem Bogiem”
Księga Ezechiela
Przeciw władcy Tyru 28
1. Pan skierował do mnie te słowa:
2. Synu człowieczy, powiedz władcy Tyru: Tak mówi Pan Bóg: Ponieważ serce twoje
stało się wyniosłe, powiedziałeś: Ja jestem Bogiem, ja zasiadam na Boskiej stolicy,
w sercu mórz – a przecież ty jesteś tylko człowiekiem a nie Bogiem, i rozum swój
chciałeś mieć równy rozumowi Bożemu.
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3. Oto jesteś mędrszy od Danela, żadna tajemnica nie jest ukryta przed tobą,
4. Dzięki swej przezorności i sprytowi zdobyłeś sobie majątek, a nagromadziłeś złota
i srebra w swoich skarbcach.
5. …
6. Dlatego tak mówi Pan Bóg: Ponieważ rozum swój chciałeś mieć równy rozumowi
Bożemu,
7. oto, dlatego sprowadzam na ciebie cudzoziemców – najsroższych spośród narodów.
Oni dobędą mieczy przeciwko urokowi twojej mądrości i zbezczeszczą twój blask.
8. Zepchną cię do dołu, i umrzesz śmiercią nagłą w sercu mórz.
9. Czy będziesz jeszcze mówił: Ja jestem Bogiem – w obliczu swoich oprawców.
Przecież będziesz tylko człowiekiem, a nie Bogiem w ręku tego, który cię będzie
zabijał.
10. Umrzesz śmiercią nieobrzezanych z ręki cudzoziemców, ponieważ Ja to powiedziałem – wyrocznia Pana Boga.
Upadek króla Tyru
11. Pan skierował do mnie słowa:
12. Synu człowieczy, podnieś lament nad królem Tyru i powiedz mu: Tak mówi Pan
Bóg: Byłeś odbiciem doskonałości, pełen mądrości i niezrównanie piękny.
13. Mieszkałeś w Edenie, ogrodzie Bożym; okrywały cię wszelkiego rodzaju szlachetne
kamienie: rubin, topaz, diament, tarnisz, onyks, beryl, szafir, karbunkuł, szmaragd,
a ze złota wykonano okrętki i oprawy na tobie, przygotowane w dniu twego
stworzenia.
14. Jako wielkiego cheruba opiekunem ustanowiłem cię na świętej górze Bożej,
chadzałeś pośród błyszczących kamieni.
15. Byłeś doskonały w postępowaniu swoim od dni twego stworzenia, aż znalazła się
w tobie nieprawość.
Izrael wybawiony od narodów pogańskich
24. A dla domu Izraela nie będzie już więcej ani ciernia raniącego, ani żądła zadającego
ból ze strony tych wszystkich, którzy mieszkają dokoła, którzy ich nienawidzili,
i poznają, że Ja jestem Pan.
25. Tak mówi Pan Bóg: Kiedy zgromadzę dom Izraela spośród narodów pogańskich,
wśród których został rozproszony, w nim będę uwielbiony na oczach narodów
pogańskich. Będą mieszkać na swojej ziemi, którą dałem słudze memu, Jakubowi.
26. Będą na niej mieszkać bezpiecznie, będą budować domy i uprawiać winnice; będą
mieszkać bezpiecznie, podczas gdy nad wszystkimi, dokoła którzy ich nienawidzili,
Ja będę wykonywać sądy. I poznają, że Ja jestem Pan, ich Bóg.
Przeciw Egiptowi 29
3. Powiedz: Tak mówi Pan Bóg: Oto Ja jestem przeciwko tobie, faraonie, królu egipski,
wielki krokodylu, rozciągnięty wśród swoich rzek, który mawiałeś: Moje są rzeki, ja
je uczyniłem.
9. Ziemia egipska stanie się pustynią i miejscem bezludnym, wtedy poznają, że
Ja jestem Pan. Ponieważ powiedziałeś: Mój jest Nil, ja go uczyniłem,
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10. oto, dlatego przyjdę na ciebie i na twoje rzeki i uczynię z ziemi egipskiej wyludnioną
pustynię, od Migdol aż do Sjene i aż do granic Kusz.
11. Nie przekroczy jej żadna ludzka stopa ani też nie przejdzie przez nią noga żadnego
zwierzęcia. Nie będzie zamieszkana przez lat czterdzieści.
12. Uczynię z ziemi egipskiej pustynię wśród wyludnionych krajów, a miasta jej zostaną
pustynią wśród wyludnionych miast – przez lat czterdzieści – i rozproszę Egipcjan
wśród narodów i rozdzielę ich po krajach.
13. Tak bowiem mówi Pan Bóg: Przy końcu owych lat czterdziestu zbiorę Egipcjan
spośród narodów, między którymi zostali oni rozproszeni.
14. Odmienię los Egiptu i zgromadzę ich w kraju Patros, w kraju ich pochodzenia,
i będą tam tworzyć królestwo bez znaczenia.
16. Nie będą już nadzieją domu Izraela i to im będzie przypominać winę tego czasu, gdy
oni skłaniali się ku nim. Wtedy poznają, że Ja jestem Pan Bóg.
Z powyższych zapisków wynika ostrzeżenie, że nie wolno mówić „jestem Bogiem”, ale
wolno powiedzieć „jestem przebóstwiony” i ty również masz szanse na takie przebóstwienie
wykorzystując taką szanse pobytu tu w Ziemi, czyli na ziemi.
Nie przegap swojej szansy krótkiego przebywania tutaj w ciele i nie zatrać szansy
wyzwolenia się z cyklu ponownych narodzin, możesz czekać na tą szanse tysiącami lat. Ile
razy będziesz chodził do tej samej klasy i powtarzał ją. Zalicz podstawówkę i przejdź do
szkoły średniej jeszcze za życia tego. A przy ogólnym dostępie wiedzy zarówno
przyrodniczej jak i duchowej możesz nawet osiągnąć studia wyższe, a wtedy będziesz miał
szanse zasiąść w radzie bogów.
To ty będziesz mógł decydować o dalszych losach i kształcie rozwoju świata, twoja wola
i myśl szlachetna, świadoma konsekwencji, będzie kreatorem rzeczywistości w jedności ze
źródłem, z którego wyszedłeś, ze światłości. Chcesz żyć w ciemności jak kret, czyli po
ludzku KRETyn, masz wolną wolę, ale po pewnym czasie my pilni uczniowie, nie
będziemy cię chcieli tutaj na ziemi, abyś nam zaśmiecał środowisko i prowadził wojny
skracając szanse innym uczniom na ukończenie szkoły życia.
Ziemia jest wylęgarnią dzieci bożych i szkołą przebóstwienia.
Nie rodzisz się tutaj jako bóg, ale twoje ciało może być świątynią boga.
Pozwól więc na to, aby iskra/światłość boża, która jest w tobie wznieciła ogień w tobie,
obudził się wąż Kundalini, który oczyści cię, wypali wszystkie nieczystości w tobie i złamie
te siedem pieczęci, które są założone na tobie.
Taki proces przeszedł Chrystus Jezus, który zawisł na palu/krzyżu jak wąż Mojżesza
i utorował nam ścieżkę, po której i my możemy stąpać.
Z tego skorzystała Maria Magdalena i dzięki wzajemnej współpracy otworzyli nam drzwi
do Nieba.
Mojej babci już udało się dostać na Słońce, mój tata już zawładnął Saturnem a moje mama
zawładnęła planetą Wenus. Marsa mam po mojej stronie, a mam nadzieję, że teraz Jowisz
przejdzie też na moją stronę po urodzeniu G.....
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19. Polacy nie gęsi poranne skojarzenia 14.11.2016
Dlaczego Egipcjanie przedstawiali boga Ziemi z gęsią na głowie.
Rozumiem, dlaczego z dyskiem słonecznym, boga Ra.
Jaką tajemnice skrywa w sobie gęś, i tu mi przypomniały się słowa Mikołaja Reja: „Polacy
nie gęsi, lecz swój język mają”, a potem słowa z Ewangelii św. Jana, w Prologu 1: „Na
początku było Słowo” - czyli Słowianie, a może gęgacze, czyli ci co używają nadal nie
zlatynizowanego języka zwanego „ge'ez”, czyli czysto czarna rasa murzyńska.
1. Na początku (czasu) było Słowo (Logos), a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo.
2. Ono było na początku u Boga.
3. Wszystko przez Nie się stało, co się stało.
4. W Nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci
i ciemność jej nie ogarnęła.
9. Była światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi
(boża iskra).
14. A Słowo stało się ciałem (niebieskim) i zamieszkało wśród nas (w ciele ziemskim).
I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski
i prawdy.
15. Jan daje o Nim świadectwo i woła mówiąc: To ten, o którym mówiłem, Który po mnie
przyjdzie, stał się przede mną, bo pierwej był niźli ja.
16. A z pełności jego my wszyscy wzięli łaskę za łaskę.
17. Albowiem Zakon dany jest przez Mojżesza, a łaska i prawda stała się przez Jezusa
Chrystusa.
18. Boga nikt nigdy nie widział. Syn jednorodzony, który jest na łonie Ojca, ten nam
opowiedział.
Na początku czasu, podobnie jak w Księdze Rodz. 1,1 Słowo, to jest Syn Boży, będący
owocem poznania przez Boga Swej nieskończonej natury (Hebr, 1,3).
Terminem Logos filozofowie greccy oznaczali pojęcie, jakie umysł wytwarza sobie
o jakimś przedmiocie. Takim pojęciem, już nie w stosunku do jakiegoś innego przedmiotu,
ale w stosunku do Istoty Bożej jest Syn Boży. Św. Jan termin „Logos” zastosował do
Chrystusa dlatego, że już przed nim nazwy tej nadużywano do nauk fałszywych,
zniekształcających prawdziwy pogląd na Chrystusa. A treść zaczerpnął z tych ksiąg Starego
Testamentu, które mówiły o Mądrości Bożej uosobionej, istniejącej przedtem, zanim
jakiekolwiek rzeczy stworzone zostały.
To Słowo jest czymś różnym od Boga („u Boga”) a jednak współistotnym z Bogiem co do
natury.
Bóg Stwórca posłużył się tym Słowem w dziele stworzenia, tak że wszystko, co istnieje,
Jemu swój byt zawdzięcza.
W stosunku do ludzi Słowo jest źródłem życia nadprzyrodzonego, ujawniając im dzieła Boże
i skłaniając do uznania Majestatu Bożego.
Jan (łaska boża) mu było na imię. Tak nazywa Ewangelista Jana Chrzciciela.
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To Słowo Boże i Przedwieczne zamieszkiwało w ludzkiej naturze w sposób jawny dla tych,
którzy mieli możność przebywania z Chrystusem (bogiem Słońca) i słuchania Jego nauk.
Janowa nauka o Logosie (Boskiego Słowa) jest zapożyczona z pogańskiej filozofii greckiej,
ale pojęcie Logosu przemawiającego do świata i stanowiącego dla ludzi źródło światłości
i życia było znane od dawna na Bliskim Wschodzie, w kołach gnostyckich i w sposób
niewłaściwy stosowano je do Chrystusa.
Jan Ewangelista wypełnia tu więc obowiązek apologety także wobec Chrystusa jako Słowa,
które było na początku i które z miłości do ludzi stało się ciałem. Nawiązuje zaś Jan przy
tym nie do filozofii pogańskiej, lecz do starotestamentowej literatury mądrości, gdzie nauka
o Logosie była zarysowana wyjątkowo wyraźnie (por. Prz 8,22n; Mdr 7).
Ewangelia Jana przedstawia prozę o ściśle określonej i skrupulatnie przestrzeganej rytmice,
przy czym daje się zauważyć upodobanie autora do podejmowania coraz to na nowo
poszczególnych terminów lub całych zwrotów po to, by nad nimi długo medytować
i odkrywać w nich prawdy wyższego rzędu „Ewangelia Duchowa”.
Pije Kuba do Jakuba, Jakub do Michała – kompanija cała - (Piotr – Jakub – Jan)
(skojarzenia).
Tu mi przychodzi na myśl, zbieg słów polsko duńskich.
Bog to jest po duńsku książka, a zapisane Słowo Boże, albo słowa wybrańców bożych,
proroków to Biblia. Robiąc tylko kreseczkę nad „o” mamy literkę „ó”, w polskim języku
będzie to Bóg.
Jak wcześniej pisałam o świetlistym kwiecie życia, gdzie zewnętrzne kolory czerwony,
zielony i chabrowy (tak jak piksel na komputerze czy na ekranie telewizyjnym), generuje
światła wewnętrzne jasno niebieski, żółty i magenta (tak jak trzy podstawowe kolory,
których używa drukarka). Wewnątrz tego kwiatu będzie albo biel, albo czerń w zależności
czy dodajemy, czy odejmujemy światło.
A więc najpierw była czerń i na niej pojawiła się biel, ale nasze oczy lepiej mogły czytać,
gdy było napisane czarno na białym i zaczęliśmy chodzić w biało-czarnych butach, po
duńsku pisze się odwrotnie „sorte-hvide sko”, podobnie jest z liczbami.
Zamiast powiedzieć 21 (dwadzieścia jeden), to Duńczycy mówią najpierw „jeden
i dwadzieścia” (en og tyve), a tyve to brzmiało jak złodziej = tyv. Tak więc mój mózg
musiał pracować cały czas do przodu i do tyłu.
Przeraziło mnie takie myślenie, kiedy spojrzałam polsko - duńskimi oczami na moje imię,
które wybrali moi rodzice KrysTynA, czyli Kryst, po duńsku Krist. Jeśli czytamy od końca,
podobnie jak w arabskich krajach, to jest AnyT, czyli po przestawieniu literek „T” z „y” jest
AnTy.
Czyżbym była Antychrystem tu na Ziemi, aż przerażała mnie ta myśl, że być może jestem
tym Antychrystem, który ma sprawować niemiłosierne rządy, tutaj na ziemi/w Ziemi.
Uspakajałam się, że „anty” to jak w świecie nauki: proton - antyproton, elektron
- antyelektron i tak dalej, każda cząstka ma swoją „anty” cząstkę.
Podobnie „+” musi mieć „–”, żeby mogło istnieć napięcie, później musi być przewodnik
i żarówka, aby dało nam światło. Symbol żarówki kojarzy nam się z jakąś ideą, pomysłem
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a myśl to energia, która może być zrealizowana w świecie, w którym żyjemy. Tak więc moje
imię chrześcijańskie posiada moc literową jak Antychryst, ale jest wymawiane nie od tyłu,
ale od przodu, no i przestawione litery T i y, zmieniają porządek rzeczy.
Krystyna to ta, która oddała swoją głowę Chrystusowi w kościele katolickim pod imieniem
św. Laurenti (kojarzy mi się z wieńcem LAURowym).
A teraz to drugie imię, które dostałam w Sakramencie Chrztu, to jest Anna, czyli po mojej
mamie i po babci Chrystusa Jezusa. Świętą Annę to nawet czcił, a może nawet bał się Jej,
reformator Kościoła Marcin Luter/Luther/Luder urodzony 10 listopada 1483 roku
w Eisleben, syn Hansa i Margarety Luder. Nazwisko rodowe Lutra to Luder, czyli po duńsku
to „kurwa” – tłumaczenie według komputera//tłumacza, dlatego tu nie przepraszam i podaję
dosłownie, nie umniejszają zasług Lutra.
Żeby nie miał żalu do mnie, to nadmienię coś o mojej rodzinie.
Moja mama z domu Parzyńska, ale z tego co mi opowiadała to właściwie z domu Parzonka.
Jako, że dziadkowi to nie podobało się to zmienił sobie na Parzyński i tak jego dzieci zostały
odcięte od swojego drzewa genealogicznego. Moja babcia więc ANTONina PARZYńska
po pierwszym mężu, moim dziadku. Właściwie to powinna nazywać się Szczepaniak, bo
wyszła drugi raz za mąż. Niestety pan młody zmarł w czasie uczty weselnej, podczas tak
zwanych poprawin. Jedli rosół i „pan młody” siedząc tak przy stole nagle zmarł, aż głowa
opadła mu do rosołu.
Z drugą babcią, mamą mojego taty, to też było poplątane. STANISŁAWa pochodziła
z domu HAZY po niemiecku, ZAJĄC po polsku. Nie zbadane są jeszcze moje korzenie ze
strony tej babci. Nie znam odpowiedzi czy byli pochodzenia niemieckiego, czy przyjęli
pochodzenie niemieckie, czy byli najpierw protestantami, czy zawsze katolikami?
W każdy razie w wiosce LGOTA, gdzie urodził się mój tato i gdzie mieli ziemię, byli
protestanci. Ten obraz Matki Bożej, który jest w Leśniowie to był zabrany z przydrożnej
kapliczki, z Lgoty do Kłobucka i był wcześniej wystawiony na polu protestanta.
Ale to nie koniec, bo babcia wyszła też drugi raz za mąż za Kasperkiewicza, pochodzącego
z rodziny adwokackiej. Drugi mąż nie przykładał się do pracy w rolnictwie, lubił sobie wypić
i w końcu wyjechał do Częstochowy zostawiając żonę z dodatkowymi jego dwoma córkami.
Tak więc babcia została sama z 9 dziećmi (5 synów i 4 córki).
Gdyby nie otrzymała pomocy ze strony swojego brata, to ciężkie byłyby jej losy.
W tym wszystkim miała ciężkie, ale długie życie. Potrafiła chodzić na Jasną Górę pieszo co
niedzielę ok. 6 km. Jakoś nie musiała zostawać w domu i pracować na gospodarstwie. Jakoś
umiała sobie zaplanować tydzień, że mogła poświęcać każdą niedzielę PANu.
Mikołaj Rej
„A niech narodowie wżdy postronni znają, iż Polacy nie gęsi, iż swój język mają” – autor
Mikołaj Rej.
Mikołaj Rej, który jako pierwszy pisał wyłącznie w języku ojczystym (nie potrafił
posługiwać się wytworną, klasyczną łaciną, ale wzorzec stylu cyceroniańskiego odrzucił
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dlatego, że był on synonimem uczoności). Głosił powyższe słowa, dla podkreślenia
konieczności zerwania z panującą nadal w okresie renesansu modą pisania po łacinie.
W cytacie tym wyraz „gęsi” to przymiotnik odnoszący się do „języka”.
Rej mówił, że Polacy mają swój język i w związku z tym nie muszą się posługiwać łaciną,
bo dźwięk tego języka kojarzył mu się z gęganiem.
Ale wracając do spuścizny cywilizacji egipskiej, musimy zwrócić uwagę na to, że ich bóg
ziemi miał na głowie właśnie ptaka „gęgacz” – czyli gęś.
Ge’ez - tym językiem posługiwała się królowa Michalda z Saby, która miała wielkie
uzdolnienia, jak wizje, bo umiała czytać z gwiazd.
Nadal w czasach dzisiejszych w Kościół Etiopski używa języka „ge'ez” jako języka
liturgicznego.
Po duńsku „gæs” (2 podwójne „ee/ae” piszą jako „æ”, a „z” czytają jako „s”. Tak więc
poznawszy język duński postanowiłam teraz uczyć się liturgicznego języka ”ge’ez”
(wcześniej uczyłam się oprócz języka ojczystego/polskiego; od podstawówki
– j. rosyjskiego, w liceum - łaciny i j. angielskiego, a w latach gdy jeszcze miałam samochód
i jeździłam do Polski przez Niemcy poszłam na kurs j. niemieckiego, ale kiedy spostrzegłam,
że jako tako mogę się z nimi porozumiewać, a zwłaszcza po tym jak Duńczycy zabrali mi
prawo jazdy i straciłam nadzieję, przestałam uczyć się języków).
Teraz moja nadzieja odżyła na nowo i postanowiłam uczyć się języka „Kali” (Saba po
arabsku znaczy lew).
W państwie Damot (najstarszego królestwa na terenie dzisiejszej Etiopii), w małym
miasteczku Yeha, na wzgórzu, wśród zieleni palm, w siódmym wieku przed Chrystusem,
była pogańska świątynia ku czci słońca i księżyca, a także bóstw przedstawionego pod
postacią kozła. Jak z tego wynika, czcili Słońce jako boga tak jak Słowianie (nasza królowa
Wanda, była córką Słońca), a ponad to Księżyc jak kiedyś Arabowie, a co do tego kozła
ofiarnego (to znamy z ST).
Później z nadejściem chrześcijaństwa, pogański budynek wykorzystywany był przez
mnichów jako „skryptorium”, gdzie pisano alfabetem ge’ez, na pergaminie, księgi bogato
iluminowane i oprawione w koźlą skórę.
Mnisi tutaj wciąż z nich korzystają dla celów liturgicznych (religijnej magii słowa).
Dziwne mi to jest, że w komputerowym tłumaczu nie tłumaczą z tego języka, skoro ta
możliwość istnieje dla języka liturgicznego jakim jest łacina.
Maria Magdalena i Jajko (w prawosławiu)
GEB i gęś/język (w religii egipskiej)
Tyle razy mówię sobie, już nie piszę więcej, kto to będzie czytał, kogo będzie interesowała
moja biografia/kronika życia, przecież każdy ma swoją historię nie mniej ciekawą.
Dlatego postanawiam teraz skończyć na części ósmej, a mam nadzieje, że zaczniemy pisać
część dziewiątą razem.
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Teraz, kiedy technika osiągnęła punkt, z którego nie ma powrotu, być może gotowi jesteśmy
dokonać skoku na kolejny poziom rozwoju.
Poziom techniki bogów jutra. Techniki, która w końcu nauczy ludzi żyć w harmonii z natuą
i bliźnimi.
Geniusz Techniki Bogów – David Hatcher Childress

Szczęść Boże Słowianom i Chrześcijanom!

PODZIĘKOWANIE
Szczególne podziękowanie dla autora strony internetowej www.gebus.com
za wskazówkę na drogę poznania znaczenia i historii mojego nazwiska

„Kiedy słońce było bogiem” STARA BAŚŃ powieść z IX wieku
Józef Ignacy Kraszewski
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Kimże jest człowiek, jeśli nie potomkiem Boga?
Tak jak dąb zawarty jest w żołędziu - tak Bóg ukryty jest w człowieku.
U Boga mogą tylko zamieszkać bogowie.

W domu Ojca mego ELi wiele jest mieszkań
Idę przygotować wam miejsce. A jeśli pójdę i przygotuję wam
miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie. (Jan 14:2-3)
Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam:
"Jeśli się kto nie NARODZI NA NOWO, nie może ujrzeć
Królestwa Bożego". (Jan 3:3)
Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie.
ELi, ELi chwalim Cię każdej niedzieli, przez Syna Twojego,
a Pana naszego.

Bóg Ojciec ELi ma żonę AS0 (ASzera/Aszera) ASZERA
Bóg Matka rodzicielka bogów.
Aszera rządzi oceanami i Ziemią, podczas gdy Jej
małżonek ELi rządzi Niebiosami i przewodzi zgromadzeniu
bogów.
Bóg i Pana wskrzesił, i nas wskrzesi przez moc swoją
(1Kor:6;14).
A jeśli Duch tego, który Jezusa Chrystusa z martwych wzbudził,
ożywi i wasze śmiertelne ciała przez Ducha swego. (Rz:8;11).

"Jestem na Słońcu" - przekaz mojej babci Antoniny.
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SIEDEM SAKRAMENTÓW ŚWIĘTYCH
warunek konieczny do przebóstwienia, czyli zbawienia

Chrzest - wodą w Imię Ojca i Syna i Ducha św.; otwiera drogę do
przebóstwienia - czakra korzeń genealogiczny "ROD"

Spowiedź - sakrament pojednania/odpuszczenie grzechów - czakra gardła
Eucharystia - komunia św. z Chrystusem, udziela Boga - czakra 3-go oka
Bierzmowanie - pieczęć ducha (imię) - czakra słoneczna
Kapłaństwo - ordynacja (Jezus na wzór Melchizedeka kapłana ELi; Maria
Magdalena kapłanka AS0) - czakra serca

Ostatnie namaszczenie - oczyszczenie szat duchowych - czakra korony
Małżeństwo - zjednoczenia dwóch połówek duszy bożej - czakra sakralna
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Saturn

♥ 09/06 -1946

BABCIA
MAMA taty
☼29/04-1890 ┼05/04 1974
Stanisława GĘBUŚ
HAZY

TATA
☼ 30/09-1920
┼ 02/08-2008
Jan GĘBUŚ

♥ 18/05-1911

DZIADEK
TATA taty
☼22/04-1891┼05/07-1924
Stanisław GĘBUŚ

♥30/01-1927 Franciszek Kasperkiewicz

PRABABCIA
MAMA babci
☼ 1857
Marianna
Hazy
NABIAŁCZYK

PRADZIADEK
TATA babci
☼ 20/03-1851
Wojciech
HAZY

PRABABCIA
MAMA dziadka
☼ 14/12-1855
Weronika Ewa
Gębuś
RESPONDEK

♥

PRADZIADEK
TATA dziadka
☼ 26/05-1846
Franciszek
GĘBUŚ

♥ 21/09-1874
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PRAPRADZIADEK
☼20/02-1820
Maciej/Mateusz
Gębuś

Jacenty Gębuś ☼ 1790
Agnieszka Gębuś
PIJTRZAKOWA

PRAPRABABCIA
☼ 1874
Teresa/Franciszka
Gębuś
SŁABIOCH/SŁABIAK
PRAPRADZIADEK
☼ 1815
Jozef Respondek
PRAPRABABCIA
☼ 1827
Franciszka Respondek
MŁODOWSKA
PRAPRADZIADEK
Wincenty Hazy
PRAPRABABCIA
Marianna Hazy
KAŁURZA
PRAPRADZIADEK
Nabiałczyk
PRAPRABABCIA
Nabiałczyk
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