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BLOKADY WIEDZY
Jasnos³ysz¹cy i jasnowidz¹cy, maj¹cy kontakt z zawiatami potwierdzaj¹ blokady wiedzy. Przekazy nie do koñca s¹ jasne. O ile przez
przypadek przeka¿¹ zbyt du¿o informacji, to ka¿¹ trzymaæ to w tajemnicy, a wrêcz nakazuj¹ nie rozg³aszaæ ich innym osobom.
Zada³em Panu z Zawiatów pytanie, czy móg³by opisaæ zjawiska
samoczynnego samo spalenia. I owszem napisa³, co nieco. Lecz skwitowa³, ¿e wiêcej nie mo¿e napisaæ, poniewa¿ ludzie mogliby to wykorzystaæ w z³ym celu. Uwa¿am, ¿e to zwyk³e niedopuszczenie wiedzy,
która gra na nasz¹ niekorzyæ.
Chcia³em przekazaæ innym t¹ informacjê poprzez opublikowanie
w gazecie. Jednak medium zam¹ci³o, twierdz¹c, ¿e zgubi³a przekaz,
w ten sposób publikacja sta³a siê niemo¿liwa. Nie wiem do dzisiaj, co
kierowa³o tym postêpowaniem, które spowodowa³o zablokowanie
wiedzy.
Inni ludzie na wysokim poziomie rozwoju potwierdzaj¹ to zjawisko.
Gdy jasnowidz chce powiedzieæ co wiêcej na dany temat, czuje gulê
w gardle  zacisk miêni, który nie pozwala nic powiedzieæ.
Co powoduje takie zachowanie i czym wyt³umaczyæ takie zachowanie energii? Czêsto jasnowidze mówi¹: Wiem, ale nie mogê powiedzieæ.
O CZYM TO WIADCZY?

BEZMYLNE UTAJNIANIE
Z natury jestem buntownikiem. Przeciwnikiem wszelkiego z³a, przemocy i ukrywania lub utajniania wiedzy. Dotyczy to zarówno sfery
materialnej, jak i duchowej. Ta moja krytyka równie¿ nie jest akcepto52
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wana przez moich znajomych, twierdz¹cych, ¿e z³o musi istnieæ i nie
da siê go wykluczyæ.
A wszelkie odkrycia naukowe dotycz¹ce, nowych technologii utajnianych przez wojsko? Niezale¿nie od kraju tworzy siê presti¿ si³y
poprzez zastraszanie s³abszych. Utajniania siê obiekty, które spad³y
jako UFO, a w nich znajduj¹ce siê przedmioty o niespotykanych w³aciwociach technologicznych.
Choæ naukowcy otrzymuj¹ fundusze od rz¹du, to nie mo¿na zapominaæ, ¿e ten fundusz jest wypracowany przez naród. A to oznacza, ¿e
technologie powinny s³u¿yæ dla dobra narodów ca³ego wiata.
Jednoczenie zapomina siê o równowadze ekologicznej, czystoci
Ziemi, która jest równoznaczna z czystoci¹ ducha cz³owieka i zwierz¹t
oraz partnerstwem robotnika i pracodawcy.
Kapitalizm a z nim demokracja nie s³u¿¹ rozwojowi ludzkoci z prostych przyczyn. Kapitalizm, to g³ównie ludzie pozbawieni idei mylenia
kategoriami rozwoju duchowego. Liczy siê tylko materia. Dano im w³adzê; w znakomitej wiêkszoci to karierowicze myl¹cy tylko o sobie.
Znikoma czêæ tych ludzi chce szczerze dobra dla ludzi. Lecz ludzie nie
doroli do wzajemnego szacunku, nie widz¹ przyjemnoci w dawaniu
innym i udzielaniu pomocy. O ile tacy s¹ i czyni¹ dobro, to inni wrêcz nie
potrafi¹ tego doceniæ i niszcz¹ czyj¹ przyjazn¹ d³oñ.
Demokracja natomiast s³u¿y wy³¹cznie ludziom przedsiêbiorczym.
Na rynku pracy wyciska siê ludzi jak cytrynê z si³ fizycznych i witalnych. Porównaæ to mo¿na do nienasyconej bestii, wiecznie g³odnej,
nie na¿artej. Ile nie wyprodukowa³by ten niby wolny cz³owiek, zawsze
bêdzie ma³o. Bo liczy siê rynek zbytu i konkurencja. Bardzo du¿y
procent tak zwanych biznesmenów ma przyjemnoæ produkcji pieniêdzy kosztem oszustw, k³amstw i nawet morderstw. To nie ma niczego
wspólnego z rozwojem duchowym. Przeciwnie dzia³a to jak trucizna
zara¿aj¹ca spo³eczeñstwo. Ludzie goni¹ za pieniêdzmi, usypiaj¹ w sobie
uczucia wy¿sze, które s¹ tak korzystne dla rodowiska i planety. W ten
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sposób zbli¿amy siê do samozniszczenia, a nasze DNA bêdzie wymaga³o reanimacji.
W demokracji panuje zmowa milczenia w kwestii wolnoci cz³owieka, poniewa¿ jest to ukryte wspó³czesne niewolnictwo drugiej osoby. Czym wiêksza wolnoæ tym wiêksza odpowiedzialnoæ i to jest
PARADOKS wspó³czesnego wiata.

PASO¯YTY
Ludzie czêsto dra¿ni¹ siê nawzajem doprowadzaj¹c do furii.
W wyniku, czego rodzi siê przemoc i agresja. Na dodatek energie
z zawiatów podsycaj¹ w ró¿ny sposób i udaj¹, ¿e s¹ niewinne. Ich
najwiêksz¹ broni¹ jest dzia³anie na nasz¹ podwiadomoæ. W takich
przypadkach mo¿na z ludmi zrobiæ to, co siê chce. W trakcie naszego
zdenerwowania i prze¿ywania g³êbokiego stresu wydzielamy jak wspomnia³em po¿ywkê dla negatywnych energii, które u¿ywaj¹ energie
dziesiêciostopniowej skali. Mo¿na to zobrazowaæ w nastêpuj¹cy
sposób.
Na m³odych liciach ¿eruj¹ mszyce. Mrówki jako wy¿sze energie
¿ywi¹ siê spadzi¹ wydzielan¹ przez mszyce. Kiedy spadzi jest zbyt
ma³o mrówki dra¿ni¹ mszyce, potrafi¹ nawet stosowaæ pewnego rodzaju uciski fizyczne, aby mszyce szybciej i wydajniej pracowa³y. Jesieni¹
pracowite mrówki zanosz¹ do gniazda mszyce, aby tam opiekowaæ siê
nimi w czasie zimy. Wiosn¹ znowu przenosz¹ swoich ¿ywicieli na
drzewa. Ca³y cykl powtarza siê.
Podobnie dzieje siê z nami. Ma³o tego, energie narzucaj¹ nam karmê
naszych rzekomo z³ych uczynków, za które musimy ponownie odpokutowaæ. Nie istotne jest, ¿e wszystko by³o spreparowane. To tworzy
³añcuch nieskoñczonoci. One egzystuj¹ na nas jak paso¿yty. Nie dajmy siê sprowokowaæ, zwróæmy uwagê na akt przebaczenia tym, którzy
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nie znaj¹ zasad gry. Aby wyzwoliæ siê z tego jarzma musimy wzbogacaæ nasze wibracje poprzez æwiczenia synchronizacji wiadomoci
z podwiadomoci¹. Gdy przekroczymy siódmy poziom nast¹pi nasze
prawdziwe wyzwolenie, poniewa¿ nieczyste energie nie bêd¹ mia³y ju¿
do nas dostêpu ani mo¿liwoci wp³ywu na nasz¹ podwiadomoæ.
I o to jest ca³a awantura, aby jak najd³u¿ej ludzie byli niewiadomi, bo
wtedy ³atwiej ich zastraszyæ. Niestety, zastraszaniem zajmuj¹ siê te¿
ludzie, których nazwa³em robotami zaprogramowanymi przez ciemne
energie. Czy kiedy nie przyjdzie nam do g³owy myl Z. Na³kowskiej:
Ludzie ludziom zgotowali ten los?
Wielu iluzjonistów jest negatywnie nastawionych do rozpowszechniania wiedzy i pocz¹tkuj¹cych jasnowidzów, którzy zaczynaj¹ szerzej
mówiæ o swoich kontaktach. Pocz¹tkuj¹cy jasnowidze chc¹ poszerzyæ
zakres wiedzy i t³umaczyæ innym sens dzia³ania si³ duchowych i zjawisk paranormalnych. Wielu przedstawicieli starej generacji, którzy
maj¹ od lat kontakty w postaci jasno s³yszenia i jasnowidzenia traktuj¹
te zjawiska jak niczego nowego. Czuj¹ siê wykwalifikowan¹ si³¹
robocz¹ dla wy¿szych energii. Niechêtnie dopuszczaj¹ nowicjuszy do
tak zwanego wgl¹du w t¹ dziedzinê. Dla nich nowa, szkol¹ca siê generacja jest niemile widziana. Powód jest prosty, zazdroæ, pieni¹dze,
s³awa i chora ambicja ja mogê, a ty nie!. Dobrym przyk³adem s¹
iluzjonici dzia³aj¹cy na polu materializacji i dematerializacji. To w³anie oni nie s¹ skorzy do ujawniania tajników, jakimi siê pos³uguj¹.
Raczej s¹ przeciwnikami zdradzania owej tajemnicy jasnowidzom,
bioenergoterapeutom, nie mówi¹c o parapsychologach. Z wypowiedzi
polskiego iluzjonisty  wicemistrza wiata 1996 roku wynika, ¿e du¿¹
rolê odgrywa tu obawa przed utrat¹ popularnoci, w myl pogl¹du:
 bo kiedy uczeñ przewy¿szy mistrza .
Zauwa¿y³em równie¿ u tego samego iluzjonisty kierowanie siê chêci¹ zysku finansowego i potrzeb¹ zdobycia s³awy. Us³ysza³em jego
negatywn¹ opiniê o lecznictwie bioenergoterapeutycznym, z którym
55

Piotr Kociszewski  ZAWIATY

ZA KULISAMI

siê nie zgadza. Daje to wiele do mylenia. Nie daj¹c nic od siebie, biega
za poklaskiem publicznoci.
Pismo automatyczne mog³oby przyczyniæ siê do odkrywania prawdy o ludziach nieuczciwych, kieruj¹cych siê chêci¹ zysku przy wykorzystywaniu niezbyt uczciwych metod pracy.

POGL¥DY I FANATYCY
Ka¿da religia ma swoich fanatyków, którzy nauczaj¹ lepej wiary
w imiê Boga. Tak siê dzieje od tysiêcy lat. Jest to jasne, ¿e ka¿dy
wyimaginowany Bóg jest potê¿nym demonem.
Niektóre wysokie energie bawi¹ siê fanatykami. Obserwuj¹ ich i ich
zachowania, zdobywaj¹ dowiadczenia uprzednio tworz¹c lep¹ wiarê.
Nastêpnie robi¹ z ludzi niewolników. A niewolnicy, nie zdaj¹c sobie
sprawy z w³asnej g³upoty, czekaj¹ na cud od Boga.
W Polsce równie¿ jest wielu fanatyków. Na prze³omie 2000 roku
dano im w³adzê polityczn¹, koció³ zaanga¿owa³ siê w politykê. Nawi¹zano wspó³pracê z innymi kocio³ami, agituj¹c m³odzie¿ na ma³o
wartociowe nauki. Poszerzano wiedzê opart¹ na dogmatach. To wszystko za pieni¹dze pochodz¹ce czêciowo z bud¿etu pañstwa. I nikt nie
zadaje pytania: W IMIÊ CZEGO?
Powstaj¹cy ukryty terror, nagonka na niewiernych. Ile trzeba, aby
fanatyk mordowa³ w imiê Boga?
wiadkowie Jehowy licz¹ na Armagedon. Chc¹ siê wys³u¿yæ Bogiem, a dobra materialne, które pozostan¹ podzieliæ miêdzy sob¹. Zadajê sobie pytanie jak d³ugo ludzie bêd¹ siê nawzajem otumaniaæ, szukaj¹c naiwnie wsparcia u nie istniej¹cego Boga, odnajduj¹c w zamianê
Antychrysta (Nabusa).
Kto powie, ¿e ten autor równie¿ jest fanatykiem, bo wierzy
w duchy i zwi¹zane z tym zjawiska! Ró¿nica polega na tym, ¿e ja
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chcia³em sam sobie udowodniæ czy faktycznie zjawiska paranormalne
istniej¹. Opisujê moje spostrze¿enia i dowiadczenia i to jest dziedzina
parapsychologii.
A ten, kto chce byæ lepy i g³uchy, rzekomo stoj¹cy na twardym
gruncie materialnej, naukowej wiedzy, a dogmatyk nie chce szukaæ
tego typu dowodów, ani ich analizowaæ. Dodam, z powodu strachu. Nie
odwa¿y siê æwiczyæ swojej wiadomoci, aby uzyskaæ lepszy kontakt
z podwiadomoci¹, inaczej wzbogacaæ intuicjê.
Czy ja tu wyra¿am siê w imieniu fanatyzmu?
El¿bieta N. równie¿ mówi³a mi, ¿e narzucam jej moj¹ wolê i wiedzê.
W efekcie wyda³a do 2001 roku dziewiêæ ksi¹¿ek. A przecie¿ mog³a
kierowaæ siê w³asn¹ wol¹ i ich nie wydaæ, jakby nie by³o. Dalej pog³êbia moj¹ inicjatywê i rozpowszechnia wiedzê o zawiatach, a raczej
poucza ludzi, kieruj¹c siê przekazami od energii, które obecnie s¹ dla
mnie podejrzane i nieuczciwe. A jednak korzysta³a z mojej wiedzy,
wiêc zaprzecza sama sobie.
Teoria lucyferowska d¹¿y do utrzymania ludzi w jak najwiêkszej
niewiedzy, aby ludzkoæ sama dochodzi³a do sedna sprawy poprzez
analizê przeprowadzan¹ indywidualnie. Ta droga eliminuje wiedzê
ksi¹¿kow¹ i nie tylko. Jestem przeciwnikiem tej teorii. Wygl¹da na to,
¿e my nie mo¿emy dyskutowaæ o przyczynach powstawania z³a. Jest to
niedorzeczne. Kto za tym stoi i przez kogo negatywne energie s¹ sterowane?
Ciemne energie, które wypowiadaj¹ siê poprzez niektóre media
tworz¹ z tego tematu tabu. Wrêcz zale¿y im, aby cz³owiek reinkarnowa³
siê jak najd³u¿ej (jak najwolniej rozwija³ siê duchowo), bo wiedza
ksi¹¿kowa przyspiesza czas wzrostu duchowego. W rozwiniêciu szeroko pojêtej myli daj¹ ludziom mo¿liwoæ dzia³añ na rzecz niskich energii poprzez rozpowszechnianie teorii lucyferowskiej. Konflikty wród
spo³eczeñstwa zaczynaj¹ siê od niewinnego k³amstewka (podszepty
poprzez podwiadomoæ), nastêpnie rodz¹c¹ siê nienawiæ. St¹d ju¿
57

Piotr Kociszewski  ZAWIATY

ZA KULISAMI

tylko krok do agresji i przemocy. Spójrzmy, od czego rozpocz¹³ siê
konflikt wojenny w Iraku. Gdzie jest ukryta broñ, która sta³a siê powodem ataku wojskowego?
S¹ to sfery manipulowania ludmi, uzale¿nionymi od rozwoju duchowego. Czym wy¿szy poziom rozwoju, tym mniej cz³owiek u¿ywa
k³amstw, buduj¹c swoje Ja na wy¿szym poziomie.

POZYTYWNE
I NEGATYWNE WIBRACJE
Znajdzie siê wiele osób nie rozumiej¹cych mojej koncepcji. Na pewno
z chêci¹ spaliliby mnie na stosie, tak jak w poprzednim ¿yciu. Trudno
prze³amaæ utarty wzorzec mylowy, jeszcze trudniej znaleæ ludzi, którzy zechcieliby spojrzeæ ch³odnym okiem na fakty.
W obecnych czasach sytuacja powtarza siê. Stwierdzam to z ubolewaniem, obserwuj¹c niektórych znajomych. Wiedza parapsychologiczna przegrywa chwilowo z dogmatami. Zawdziêczamy to tym, którzy
s³u¿¹ czarnym energiom.
Z pewnoci¹ nie jestem pierwszym, który o tym napomina. Nie
znaczy to jednak, ¿e mam chowaæ g³owê w piasek i czekaæ na odwa¿niejszych.
Przez te trzy lata wspó³pracy z energiami dosta³em w koæ, lecz
mnie to nie odstraszy³o. Przeciwnie, poczu³em siê mocniejszy i pewniejszy siebie. By³y to dowiadczenia tak bogate, ¿e niejedna osoba
uciek³aby i nigdy ju¿ nie wróci³a, pozostawiaj¹c ciemne plamy niewiedzy.
Jestem zwolennikiem dwunastostopniowego poziomu rozwoju
duchowego cz³owieka. Wbrew woli owych wy¿szych energii, z którymi mia³em do czynienia, poszerzam swoj¹ wiedzê i ksiêgozbiór. Zwiastuni witu  to przekazy od wysokich energii. Mówi¹ o dwunasto58
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stopniowym poziomie dla wszystkich ludzi, bez wyj¹tku. Te przekazy
pochodz¹ z dalekich rejonów. Z uk³adów planetarnych Plejad, a porednikiem w przekazach jest Barbara Marciniak.
Chwa³a jej za osobist¹ mobilizacjê i oby wiêcej takich dzie³ wysz³o
z tej wspó³pracy. ¯yczy³bym sobie, aby moi przyszli uczniowie mieli
podobne kontakty poprzez pismo automatyczne.
Szwajcar Maier równie¿ mia³ kontakty z tamtych stron wiata
w postaci przylatuj¹cych UFO i tu wystêpuje w¹tek o: ciemnych energiach (poruszany w tej ksi¹¿ce), które zniszczy³y nasze DNA w pe³ni
ukszta³towane o dwunastu otwartych czakrach, siedmiu wewn¹trz nas
i piêciu poza naszym cia³em.
Krótko mówi¹c czarne energie zniszczy³y DNA, aby zachowaæ ci¹g³oæ gatunkow¹ na bardzo niskim poziomie rozwoju. Skrzêtnie to przed
nami ukrywaj¹. Przekazy takie powinny byæ przekonsultowane przez
rodowisko parapsychologiczne w³¹cznie z zakazem publikacji. Nie
jestem w stanie ich opisywaæ. Zg³aszam tylko swoje spostrze¿enia
i zapraszam do konfrontacji celem wyci¹gniêcia wniosków.
Przed naszym rozstaniem z El¿biet¹ us³ysza³em s³owa: Piotrek, ale
TY by narozrabia³!.
Mia³a na myli moich przysz³ych uczniów, zajmuj¹cych siê nauk¹
pisma automatycznego i przewidywa³a ich opêtanie przez niektóre duchy.
Uwa¿am, ¿e to tylko jej wybuja³a wyobrania, ¿e ludzi ucz¹cych siê
tej sztuki nawiedzaj¹ duchy. O wiele wiêkszym z³em jest publikowanie przekazów pisanych przez czarne energie.
Gdy czytaj¹c ksi¹¿kê, zakodujemy sobie niewiadomie brak mo¿liwoci dostêpu do wy¿szych poziomów i przystaniemy w swoim rozwoju na poziomie siódmym to tak, jakbymy wprowadzili w podwiadomoæ afirmacjê, która bêdzie skutecznie dzia³aæ przez szereg lat,
a mo¿e i pokoleñ. To jest jak rzucona w hipnozie blokada. Staniemy
59

Piotr Kociszewski  ZAWIATY

ZA KULISAMI

siê przys³owiowymi automatycznymi robotami niemog¹cymi wyzwoliæ siê spod cudzego jarzma. Nie zapominajmy o zablokowanych
czakrach i koniecznoci walki. Nie wpadajmy w panikê, poniewa¿ nasz kod genetyczny jest do odtworzenia.  Tak pisz¹ wietliste
Energie dwunastostopniowe. Jestemy stworzeni na ich podobieñstwo
i naszym zadaniem jest dzia³aæ z mi³oci¹ w codziennym ¿yciu.
Bo Mi³oæ wzmacnia nasze wibracje!
Czarne energie propaguj¹ wiedzê opart¹ na koniecznoci akceptacji
bólu, stresu, cierpienia i z³a. W ten sposób produkujemy dla nich po¿ywkê  nisk¹ energiê. Tworz¹ siê i szerz¹ negatywne wibracje, które mia³yby s³u¿yæ nam ludziom do przejcia, ale tylko do siódmego poziomu.
Aby z³o przesta³o spe³niaæ swoj¹ szlachetn¹ rolê, bo:
( ) Z³o wielkoci¹ sw¹ przeros³o tê miarê z³a, w granicach
której jest ono dobre (...). I jego akceptacja nie powoduje ju¿
wzrostu wibracji, a jedynie rezonans.

MANEWROWANIE
CZ£OWIEKIEM
PRZEZ JASNOS£YSZENIE
By³ wrzesieñ 1990 rok. Mój brat Andrzej naprawia³ elektrykê
u kolegi w s¹siednim domu po uderzeniu pioruna. Rankiem bêd¹c na
poddaszu w pewnej chwili us³ysza³ g³osy ¿ony i córek:
 Andrzej, przyjechalimy do ciebie.  Brat w pierwszej chwili
zapyta³:
 Gdzie jestecie?
 Szukaj nas!
G³osy co rusz dochodzi³y z innych miejsc: tu jestemy, tutaj 
bawi³y siê w kotka i w myszkê. Potem zaczê³y siê stukoty, wskazuj¹ce
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na kierunek poszukiwañ i nawo³ywania: jestemy w piwnicy, jestemy na strychu  s³ysza³ chichoty i czu³ ich zadowolenie. Koledzy
obserwuj¹cy poszukiwania, podmiewali siê, oczywicie nie wiedz¹c,
o co chodzi.
Ludzie z zawiatów w cia³ach astralnych swoimi g³osami wprowadzili go do szopki. Po chwili us³ysza³ jak siê ¿al¹, ¿e nie mog¹ stamt¹d
wyjæ. Mówili, ¿e s¹ w pomieszczeniu gdzie by³a pompa (a on tam
nigdy nie by³ i nic nie wiedzia³ o pompie). Po chwili ju¿ byli w innym
pomieszczeniu, zamkniêtym na klucz; s³ysza³ ich lamenty. Zmuszony do udzielenia pomocy za pomoc¹ siekiery wyr¹ba³ drzwi (straty
trzeba by³o pokryæ), oczywicie bohaterom uda³o siê w ostatniej chwili
wyjæ. Nastêpnie przeszli do mojego budynku, biegaj¹ od strychu, a¿
do piwnicy. Nie ma tam ¿adnego dodatkowego wyjcia, a im uda³o siê
przemkn¹æ niezauwa¿onym obok niego. Ta gonitwa trwa³a doæ d³ugo,
prawie do po³udnia. Dopiero drugi s¹siad ostudzi³ zapa³ poszukiwañ.
Od tej pory brat nigdy nie zaprzecza³ istnieniu innych wymiarów.
Wys³ucha³ ca³ej mojej wiedzy i przyzna³, ¿e mia³ ju¿ doznania s³uchaj¹c muzyki zawiatowej. Ostrzeg³em go, ¿e mog¹ doprowadziæ do
samobójstwa u¿ywaj¹c swoich metod. Zawsze nale¿y braæ pod uwagê
Z³o i Dobro, i komu kto s³u¿y.
Niestety, po pó³ roku moje s³owa posz³y w niepamiêæ. Zatru³ siê
alkoholem. Ta przestroga dotyczy wszystkich. Ka¿dy z nas mo¿e staæ
siê podatny na podszepty w myl przysz³ego rozwoju duchowego.

BEZMYLNY DOGMATYZM
Z ZAWIATÓW
Zakonnica w podesz³ym wieku prowadzi³a zakon dla dziewcz¹t. By³a
bardzo Bogobojna. Upatrzy³a sobie zakonnicê i nakaza³a jej modliæ siê
za swoj¹ duszê po mierci. Po zgonie prze³o¿onej m³oda siostra zakon61
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na spe³nia³a jej ¿yczenia. Z czasem pomyla³a, ¿e dosyæ ju¿ tych
modlitw. Do klasztoru przyjechali gocie prosz¹c o nocleg. Aby ugociæ
poczêstunkiem przyby³ych, kazano zejæ m³odej zakonnicy do piwnicy
po wino. Oczywicie, wiat³a w owym czasie nie by³o. Schodzi³a po
schodach z lamp¹, z pewnoci¹ prze¿ywa³a dreszczyk emocji w ciemnej
piwnicy, daj¹c upust swojej energii. W momencie schodzenia w dó³ do
piwnicy zmar³a siostra prze³o¿ona chwyci³a j¹ z ty³u za plecy, pe³nej
pretensji o nie odmawianie modlitwy. Przera¿ona dziewczyna spad³a ze
schodów. Na jej plecach pozosta³a odciniêta rêka z pêcherzami jak po
oparzeniu. By³ to dowód na jej kontakt z prze³o¿on¹.
Ta historia jest zaczerpniêta z ksi¹¿ki. Wniosek narzuca siê sam;
podwiadomoæ jest nieprzekupna w stosunku do Boga, nie przyjmuje
¿adnych prezentów ani ³apówek. Pod p³aszczykiem wiary dzia³aj¹ dogmatyczni ludzie, którzy upokarzaj¹ innych. Przyk³adem jest zakonnica.
Niektórzy duchowni wykorzystuj¹ lep¹ wiarê wiernych, obiecuj¹
lepsze ¿ycie u Boga w zamianê za datki na koció³.
Rozwój duchowy jest czynnikiem zwrotnym, porzucaj¹c cia³o
fizyczne decydujemy o naszym poligonie dowiadczeñ na pewien czas.
Bêd¹c w zawiatach przygotowujemy siê na nastêpn¹ wyprawê, na
Ziemiê lub na inn¹ planetê w nowym ciele o wy¿szym standardzie
DNA, po zdobywanie nowych dowiadczeñ, by zrozumieæ inne energie
bytuj¹ce w ró¿nych cia³ach materialnych.

EGZORCYZMY
Niektórzy egzorcyci opieraj¹cy siê na wierzeniach religijnych,
s¹dz¹, ¿e demony wystrasz¹ siê s³ów przez nich wypowiadanych.
W zale¿noci od rodzaju religii, powo³uj¹ siê na imiona wszystkich
wiêtych, strasz¹c ich moc¹ i si³¹ Bosk¹, ¿eby szatan poszed³ sobie
precz.
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Procedury te wygl¹daj¹ ró¿nie w zale¿noci od opêtanego. O ile
z opêtanego nie uda siê wypêdziæ z³ego ducha to egzorcysta odwo³uje
siê po wy¿sze postacie i to czcze gadanie mo¿e trwaæ kilka godzin.
O ile duch jest bogobojny to mo¿e odejdzie. Zazwyczaj dochodz¹ do
tego jeszcze rytua³y i ca³y ci¹g najprzeró¿niejszych wymys³ów ludzkiej
wyobrani. Ten wiat duchowy ma w takich przypadkach pe³n¹ gamê
przedstawieñ cyrkowych nie tylko w wykonaniu opêtanego, ale równie¿ egzorcysty. Czym wiêcej wymylonych s³ów i obrzêdów tym
d³u¿sze i nudniejsze przedstawienie.
wiat duchowy zazwyczaj jest cierpliwy. Tego typu egzorcyci niewiele mog¹ osi¹gn¹æ. Czêsto ludzie ¿yj¹cy nie wiedz¹, ¿e atakuj¹ce
duchy potrzebuj¹ pomocy. Ale s¹ i takie, które s¹ typowo z³oliwe, te
nie zazna³y mi³oci w swoim ¿yciu materialnym.
Niektóre szczepy indiañskie i plemiona murzyñskie u¿ywaj¹ swoich
rytua³ów, o równie niskiej skutecznoci. Czêsto wykorzystuje siê tam
zwierzêta jako ofiary. Krwi¹ kury czy innego stworzenia polewa siê
opêtanego i obciera cia³em zwierzêcym, aby z³e duchy przesz³y na
martwe zwierzê. Metoda jest zwodnicza, a duchy nie zmieniaj¹ celu.
Zabawa w kotka i myszkê trwa.
¯eby zrozumieæ problemy wiata duchowego, trzeba zrozumieæ
pod³o¿e problemów, ich uzale¿nienia od wiata materialnego, nabytej w by³ym ¿yciu karmy i powi¹zañ ze wiatem materialnym, bo
Przecie¿ oni ¿yj¹ miêdzy nami nie maj¹c z nami kontaktu. O ile
nadarzy siê taka okazja i znajd¹ cz³owieka medialnego, który ma
odblokowane czakry, rozwietlaj¹ce siê w nim w poszczególnych
miejscach, taka osoba staje siê ³atwym ³upem. Jest dla nich ¿yw¹
pochodni¹ energetyczn¹ i konsumpcyjn¹. Kiedy duchy przyziemne
zauwa¿¹, ¿e ofiary przechwytuj¹ ich myli i spe³niaj¹ ich wolê, to
tak jakby dola³ benzyny do ognia  robi¹ z nim, co chc¹. Najczêciej
poszkodowani nie zdaj¹ sobie sprawy, ¿e otworzy³y im siê czakry
jasnos³yszenia czy jasnowidzenia. Nie mog¹c sobie poradziæ z tymi
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niespodziewanymi darami, zaczynaj¹ dawaæ wodziæ siê za nos,
a skutki ju¿ s¹ znane.
Nie pozwalajmy sobie narzucaæ ich woli w stosunku do siebie
i naszego ¿ycia. Niskie energie zazwyczaj stosuj¹ chwyty nakazuj¹ce
jak wychodzenie noc¹ z domu, do lasu, do miasta w celu spotkania siê
z jak¹ osob¹, pójcie do znajomych pod pretekstem choroby lub nakazywanie modlitwy za duszê.
Gdy cz³owiek zaczyna ulegaæ takim bezmylnym nakazom i bêdzie
je realizowa³, owe energie bêd¹ natê¿a³y swoje pomys³y do ostatecznoci, a fina³ mo¿e byæ tragiczny.
Kiedy nie poddamy siê z³ym wp³ywom, mo¿emy nawi¹zaæ kontakt
z Wy¿szymi Energiami, które obserwuj¹. Jest to forma egzaminu,
a wybór nale¿y do cz³owieka.
Egzorcysta rozumie, ¿e kontakt opêtanego przez z³ego ducha objawia siê przede wszystkim dezorientacj¹ opêtanego. Egzorcyzmuj¹cy powinien dotrzeæ do ducha i nawi¹zaæ z nim kontakt. Problem
polega przede wszystkim na dialogu rozmowie z istotami astralnymi
jak przyjaciel z przyjacielem. Nale¿y poznaæ i zrozumieæ stopieñ
rozwoju duchowego jego inteligencji. W kontaktach nale¿y zbli¿yæ
siê do niego z lekk¹ perswazj¹, naciskaæ na jego podstêpne zachowanie. Przede wszystkim nale¿y traktowaæ go jak cz³owieka normalnego
a nie demona, poniewa¿ to s³owo jest ubli¿aj¹ce. Dajemy mu do zrozumienia, ¿e zrzuci³ cia³o fizyczne, czyli umar³, a obecnie ma tylko
cia³o astralne i mentalne. Trzeba nadmieniæ, ¿e ich mo¿liwoci s¹
o wiele wiêksze ni¿ nasze, pochlebiaæ im w jak najwiêkszym stopniu,
daj¹c do zrozumienia, ¿e maj¹ du¿o wiêksz¹ mo¿liwoæ w zdobywaniu wiedzy, ni¿ my tu na Ziemi.
Te niesforne duchy, bardzo czêsto nie zdaj¹ sobie z tych mo¿liwoci
sprawy, a w szczególnoci ci, co niedawno zmarli. Bywa bardzo czêsto,
¿e duchy b³¹dz¹ nawet 810 lat i wiêcej zanim poznaj¹ w³asne mo¿liwoci. Wy¿sze Istoty duchowe nazywaj¹ to snem pomiertnym, a ko64
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ció³ czyæcem. Egzorcysta nie powinien baæ siê seansów spirytystycznych, poniewa¿ jest to jedna z form kontaktowania siê (mo¿na te¿
zastosowaæ hipnozê).
Pewnego razu duch poda³ imiê i kilka faktów, miejscowoæ gdzie
¿y³a i ile mia³a dzieci. Moja ¿ona zorientowa³a siê, ¿e to jej ciotka. Po
krótkiej wymianie zdañ miêdzy duchem a mn¹ i po kontaktach poprzez
talerzyk, powiedzia³a, ¿e jest szczêliwa i obserwuje rodzinê. W kilku
s³owach napomnia³em jej, ¿e to nie jest jej wiat i musi szukaæ wietlistych Istot, które jej pomog¹ odnaleæ tê prawdziw¹ drogê. Po tych
wyjaniaj¹cych s³owach talerzyk ju¿ siê nie poruszy³, zrozumia³a moj¹
uwagê i z tego najwyraniej skorzysta³a. Tego dnia zakoñczylimy seans.
wiat duchowy ma z nami kontakt poprzez jasno s³yszenie i jasnowidzenie lub pismo automatyczne. S¹ to najlepsze formy kontaktowe
w³¹cznie z seansami spirytystycznymi.
¯eby nie wpaæ w skrajnoæ zbyt du¿ego zaufania nale¿y zachowaæ
siê sceptycznie i zaznajomiæ siê z tematem. Zapoznaæ siê z mo¿liwociami zwodniczymi ze strony wiata duchowego.
A oto wycinek z gazety Egzorcyzm, czyli odpêdzanie duchów:
Koció³ katolicki uznaje zjawisko opêtania przez z³e duchy, czyli
obce osobowoci. Zanim jednak w³adze kocielne wyra¿¹ zgodê na
odprawianie egzorcyzmów, skrupulatnie badaj¹ przypadek. Chodzi tu
g³ównie o uzyskanie pewnoci, czy jest to istotne opêtanie, a nie choroba psychiczna. Obawy pozwalaj¹ odró¿niæ oba zjawiska. Opêtaniu
towarzyszy czêsto niezwyk³a si³a fizyczna, mówienie ró¿nymi g³osami
czy pos³ugiwanie siê jêzykiem nieznanym osobie opêtanej. Egzorcyzmy
mog¹ odprawiaæ tylko nieliczni, wybrani, wybrani przez biskupa ksiê¿a, w oparciu o Rzymsko-katolicki Obrz¹dek Egzorcyzmów. Jest to zbiór
modlitw, fragmentów psalmów i ewangelii wyg³aszanych podczas wypêdzania z cia³a obcego ducha. Sam obrz¹dek, który mo¿e siê odbyæ
w kociele lub domu opêtanego, poprzedza spowied i msza wiêta.
Opêtany trzyma w d³oniach krucyfiks. Podczas egzorcyzmów ksi¹dz
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wielokrotnie czyni znak krzy¿a i wiêci wod¹ opêtanego i miejsce wokó³
niego. Przywo³uje z³ego ducha i  w imiê Boga  nakazuje mu odejæ.
Wypêdzanie ducha mo¿e trwaæ bardzo d³ugo, poniewa¿ niechêtnie
opuszcza on cia³o opêtanego.
Moim zdaniem tego typu egzorcyzm jest funta k³aków wart, bo
opiera siê o redniowieczne metody podtrzymywane w dalszym ci¹gu
przez Koció³.

I ICH SKUTKI
wiat duchowy kontynuuje swoje dzie³o. Stawia moich znajomych
i bliskich w pozycji wrogów, dzia³a poprzez ich podwiadomoæ. Tym
sposobem potwierdza swoj¹ bezmylnoæ. Ja ju¿ nie mam nic do ukrycia, im nadal zale¿y na ukrywaniu prawdy, nawet w zawiatach.
Wielu katolików mo¿e siê na mnie obraziæ. Z wieloma rozmawia³em na te tematy, wielu nie chcia³o zrozumieæ, nawet moja ¿ona do
pewnego czasu nie wierzy³a w moj¹ prawdê, a¿ sama dowiadczy³a
kontaktu z zawiatami. Maj¹c czyste sumienie, zmuszony jestem powiedzieæ, ¿e WIELU JEST KATOLICKIMI ATEISTAMI nie wy³¹czaj¹c kleru. Lecz mam nadziejê, ¿e po latach owiaty nast¹pi wzrost
wiedzy o duchowoci. Wreszcie pêknie otoczka dogmatycznych pogl¹dów i odkryjemy sens zjawisk nadprzyrodzonych, które tak wielu kojarz¹ siê ze z³em wrêcz demonicznym z powodu barku dostêpu do
wiedzy. Parapsychologia przestanie byæ zaliczana do sekt religijnych,
co jest NONSENSEM wpajanym nam przez powa¿nych naukowców
i duchownych. Okultyzm czêsto jest b³êdnie ³¹czony z rytua³ami
w sektach. Rytua³y te to nawi¹zywanie kontaktów, pocz¹wszy od wywo³ywania duchów, a skoñczywszy na kontaktach z zawiatami poprzez narkotyki. Zawiaty maj¹ wówczas wietn¹ zabawê!
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W sumie okultyzm nie jest z³y, bo otwiera cie¿kê rozwoju duchowego, lecz wszystko zale¿y od tego w czyich rêkach ta wiedza siê
znajduje i jak posiadacz j¹ wykorzysta. W dobrym celu czy w z³ym.
A to wszystko zale¿y od poziomu duchowego. Nie znaczy to jednak, ¿e
wiedzê t¹ nale¿y ze szczególn¹ starannoci¹ utajniaæ.
Wiara nie polega na wyznawaniu jakiejkolwiek religii poprzez kontynuowanie obrz¹dków, manifestowanie i sk³adanie ofiar z cia³ zwierzêcych ku czci Boga. Wiara polega na obserwacji w³asnego ¿ycia,
zwracaniu uwagi na w³asne sny i odczuwaniu bycia w nim, braniu
udzia³u w poszczególnych akcjach, s³uchaniu, co opowiadaj¹ inni o
w³asnych prze¿yciach i doznaniach, poprzez przekazywanie wiedzy
u³atwienie przejcia na wy¿szy poziom duchowy itd., a wiara uto¿sami
siê w nas sama i bêdziemy wiedzieæ, ¿e ¿ycie istnieje nie tylko
w jednym wymiarze. Ludzie, którzy kpi¹ z opowiadañ o zjawiskach
nadprzyrodzonych daj¹ dowód swojej niedojrza³oci.
Nie podniecajmy siê i nie ³udmy piêknymi s³owami o Bogu
w jakiejkolwiek religii, bo s³owa nic nie znacz¹, a wiara czasami zalepia. Sektom religijnym chodzi g³ównie o utrzymanie dzia³alnoci grupowej dla wiêkszych zysków, zapewniaj¹cych odpowiedni standard
¿ycia. Tak jak w mojej wizji biedni ludzie obdzierani s¹ nawet z godnoci przez prêgierz strachu. Dotyczy to równie¿ obecnych czasów.
Aby zawiat astralny zmieni³ siê, musi nast¹piæ zmiana struktury
mylenia, wspó³praca miêdzy ludmi. Ale to zale¿y od nas samych,
co wniesiemy w zawiaty, i to my bêdziemy wspieraæ przysz³e pokolenia Mi³oci¹, a nie motywacj¹ do z³a. Lecz zanim do tego dojdzie
musimy pog³êbiæ wiedzê paranormaln¹, utorowaæ kierunek mylom
i nie popaæ w pêd dogmatycznych pogl¹dów. W obecnych czasach
obserwujemy wzrost dzia³añ przywódców grup satanistycznych,
a zmor¹ jest to, ¿e niektórym osobom otwieraj¹ siê czkamy, one nie
zdaj¹ sobie sprawy jak ³atwo nimi manipulowaæ. Kto jest temu winny? Powiem bez zastanowienia  koció³, poprzez ukrywanie prawdy
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i b³êdn¹ interpretacjê faktów. Nast¹pi³a kumulacja niewiedzy, tworz¹c chaos ró¿nych pogl¹dów i brak wiedzy o prawdziwym ródle
przyczyn.
M³odzi ludzie czêsto wpadaj¹ w k³opoty, wchodz¹ w stany
medialne nie kojarz¹c tych stanów z zagro¿eniem. Duch opanowuje ich cia³o i nakazuje mordowaæ w myl rytua³ów religijnych.
Jest to postêpowanie ducha z czasów zabobonnych rytua³ów
religijnych.
Wiêkszoæ ludzi panuje nad sytuacj¹ i kontroluje te zachcianki,
ale nie wszyscy. Niektórzy ulegaj¹. Ogólnie wszyscy chc¹ z tym
walczyæ, ale strach zamyka oczy i uszy. Wy¿sze Energie z zawiatów
nie pomagaj¹. Czekaj¹, a¿ ludzie otworz¹ oczy.

OD WIARY POPRZEZ DOGMATYZM
DO SAMOBÓJSTWA
Hañsk 04.09.97
Moja teciowa by³a osob¹ raczej pobo¿n¹. Codziennie chodzi³a do
kocio³a i przyjmowa³a Komuniê wiêt¹, czyta³a wszystkie katolickie
pisma i wysy³a³a pieni¹dze na cele charytatywne. Upomina³a i poucza³a
ludzi, by zachowywali siê po chrzecijañsku.
W pewnym momencie przerazi³a j¹ wizja piek³a opisana w Rycerzu Niepokalanej. Zaczê³a coraz bardziej obawiaæ siê tego, by nie
pójæ do piek³a, bardzo du¿o czyta³a o tym w swojej katolickiej prasie
i s³ucha³a w radio Maryja. Ci¹gle obawia³a siê piek³a. Obawy te
doprowadzi³y j¹ do tego, ¿e przypomnia³a sobie grzechy swojej
m³odoci. Nie mo¿na by³o us³yszeæ od niej niczego innego, jak tylko
to, ¿e niegodnie przyjmowa³a komuniê wiêt¹, ¿e jest grzeszna, ¿e le
postêpowa³a.
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Przesta³a chodziæ do kocio³a i przyjmowaæ Komuniê wiêt¹.
Mówi³a, ¿e nic to jej nie daje.
Zaczê³a unikaæ ludzi, twierdzi³a, ¿e le wygl¹da, nie mo¿e spojrzeæ
ludziom w oczy, bo uwa¿aj¹ ja za dobr¹, a ona jest grzesznic¹. Przez te
kilka miesiêcy strasznie schud³a. Wali³a g³ow¹ w stó³, w próg i w co siê
tylko da³o, tak, ¿e chodzi³a z sinym czo³em.
Nie pomaga³y t³umaczenia o mi³oci Pana Boga  Ona w radiu
s³yszy, jak powinno byæ, jak postêpowaæ i jak nie jest.
Nie spa³a po nocach, tylko jêcza³a  nie bêdê chodzi³a do kocio³a
 i tak wiele razy powtarza³a, a¿ zasypia³a. Póniej mówi³a, ¿e z³o nie
lubi, ¿eby siê modliæ. Ci¹gle siedzia³a z zakryt¹ twarz¹ powtarzaj¹c
w ko³o: Co ja narobi³am. Twierdzi³a, ¿e jest opêtana, ¿e musi sobie
co zrobiæ. Kiedy co jej ginê³o, mówi³a, ¿e pan Jezus ju¿ siê od niej
odwróci³, a Matka Boska p³acze nad ni¹.
Pewnego dnia próbowa³a pope³niæ samobójstwo, chcia³a siê powiesiæ. Póniej skoczy³a do studni, rzuca³a siê ze schodów, udawa³o siê
jednak jako j¹ upilnowaæ. Odmówi³a pójcia do szpitala, twierdz¹c, ¿e
leki nic jej nie pomog¹, bo to jest sprawa duchowa.
Tydzieñ po tym fakcie i po oko³o 7 miesi¹cach mêczarni duchowych, w wieku 78 lat, pope³ni³a samobójstwo  powiesi³a siê.
Po mierci przeladowa³a rodzinê, nie daj¹c nikomu spaæ i modliæ
siê. Wszystko jednak ust¹pi³o po miesi¹cu od czasu zgonu.
Bardzo serdecznie dziêkujê panu za pomoc. W tej chwili mo¿emy
spaæ, jeæ i ust¹pi³ lêk.
Z powa¿aniem Krystyna Rolko

Ten list otrzyma³em od Pani Krystyny po oko³o dwóch miesi¹cach
od naszej rozmowy. Wówczas by³a zestresowana i pe³na lêku, co bêdzie
dalej. Ba³a siê podzieliæ los teciowej.
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Jak zwykle w takich przypadkach bezradnoæ w stosunku do wiata
niematerialnego budzi grozê.
O mnie dowiedzia³a siê od mojej s¹siadki, ¿e interesujê siê parapsychologi¹ i komu wietnie pomog³em w podobnej sprawie.
Trudno nazwaæ tê pomoc egzorcyzmami, poniewa¿ polega to na
przeprowadzeniu rozmowy i przekazaniu informacji o zjawiskach
wystêpuj¹cych w codziennym ¿yciu, a tak ma³o dostrzeganych przez
ludzi. Wiedza o zawiatach powinna byæ szeroko, publicznie omawiana, co zmniejszy³oby stresy doprowadzaj¹ce do samobójstw.
Otó¿ Pani Krystyna by³a równie¿ osaczona przez nie¿yj¹c¹ teciow¹, która mimo swojej pobo¿noci, jak¹ reprezentowa³a, narzuci³a
sobie ogóln¹ karmê z powodu przyjêcia dogmatów. Bêd¹c m³od¹
kobiet¹ usunê³a ci¹¿ê, a wizja piek³a, o jakiej czyta³a i kazania
o karach niebios wziê³y górê. Strach przed piek³em otworzy³ jej czakry jasnos³yszenia, a to ju¿ tylko krok do kontaktów z niskimi energiami, które wykorzysta³y moment jej przesadnej, dogmatycznej
wiary. Nadmierne obci¹¿enie karmy plus wyobrania o Bogu, Jezusie
i Matce Boskiej, którzy j¹ opucili. Wniosek jest jeden: lepa wiara
gubi cz³owieka.
Z Pani¹ Krystyn¹ rozmawialimy kilka godzin o zjawiskach paranormalnych i wcale bym siê nie dziwi³, gdyby Pani Krystyna poda³a
odpowiedzialne instytucje do s¹du, za nieumylne doprowadzenie do
samobójstwa.
Problemy te poruszy³em w ksi¹¿ce i mo¿na by powiedzieæ, ¿e nowoczesna forma egzorcyzmu to praca poprzez edukacjê. Trzeba sobie
uwiadomiæ, ¿e duchy nic nie mog¹ zrobiæ naszemu cia³u, natomiast
maj¹ wp³yw na psychikê, mog¹ nami sterowaæ i wprowadzaæ w czyny,
które z ¿ycia tworz¹ piek³o. Swój wk³ad maj¹ tu niektóre religijne
rodki masowego przekazu, które wprowadzaj¹ zamêt. Ludzie poprzez
te informacje koduj¹ sobie negatywn¹ karmê na przysz³oæ. Odpornoæ
psychiczna uzale¿niona jest od poziomu, na jakim siê znajdujemy. Jako
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przyk³ad niech pos³u¿y tragedia ch³opca, który po wstêpnej rozmowie
o przyczynach i skutkach okolicznoci, jakie wystêpuj¹ w jego ¿yciu,
umówi³ siê ze mn¹ na kolejne spotkanie. Niestety, do spotkania nie
dosz³o, ch³opiec powiesi³ siê po kilku godzinach.
Z pewnoci¹ wiêcej osób dosiêga nieuzasadniona krzywda,
chocia¿by s³ynny przypadek z odciêtymi narz¹dami grzechu w £om¿yñskim.
Niektórzy ludzie z instytucji robi¹ wiête miejsca. Dlaczego Watykan z takim oporem wywiêca ludzi, którzy mieli i maj¹ bezporedni kontakt z Bogiem? Typowym przyk³adem jest tu Andrzej Klimuszko, Ojciec Pio, Eugene Maurey, czy Stefan Ossowiecki i wielu innych
nie¿yj¹cych i ¿yj¹cych, jak kto stwierdzi³: niewygodnych wiêtych.
Natomiast spotykamy wród wiêtych osoby, których zas³ugi budz¹ w¹tpliwoci. Nie mo¿na budowaæ wiary na fikcyjnych wiêtych,
którzy nie mog¹ nad¹¿yæ za wspó³czesnoci¹ XXI w., poniewa¿ ta
wiara przekszta³ci siê w materialistyczne dzie³o wszechczasów. Przychodzi mi do g³owy myl, ¿e ludy pogañskie by³y bli¿ej Boga ni¿ sami
katolicy.

JAK UWOLNIÆ OD DUCHA
OSOBÊ OPÊTAN¥
Egzorcyzmy, Eugene Maurey, Wyd. Astrum, Wroc³aw 1992.
Jak do tej pory, najlepsza lektura z tej dziedziny.
Poziom astrali to miejsce, do którego udajemy siê wkrótce po
mierci. Opisywane jest jako królestwo piêknych, intensywnych barw,
jako miejsce spokoju, gdzie wszystkie potrzeby s¹ zaspokajane. Jest
równie rzeczywiste jak znany nam wiat ¿ywych. Jest to miejsce dalszej nauki i duchowej wiadomoci. Podobnie jak tu na ziemi jest tam
wiele rzeczy do zrobienia ( ). Poziom astralny jest o jeden stopieñ
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wy¿ej ni¿ poziom materialny, dlatego te¿ istniej¹ tam wiêksze mo¿liwoci, zarówno, je¿eli chodzi o dowiadczenie przyjemnoci, jak
i o dalszy rozwój duchowy. Otwieraj¹c siê przed istot¹ duchow¹,
mo¿liwoci s¹ wy¿szego rzêdu, dlatego te¿ trzeba odpowiedniej inteligencji i du¿ej dozy rozs¹dku, aby móc z nich skorzystaæ ( ). Duchy
pos³uguj¹ siê wy³¹cznie swoim umys³em, s¹ w stanie stworzyæ w swoim wiecie ka¿d¹ rzecz. Myl rz¹dzi jego otoczeniem, domem, w którym mieszka, ludmi, których spotyka, prac¹, któr¹ wybra³. Ograniczenia, których dowiadcza s¹ takie, jakie sam sobie na³o¿y³. Swoj¹
wiadomoæ mo¿e rozwin¹æ w dowolny sposób ( ). Po Drugiej Stronie nie otrzymamy nagrody za to, co zrobilimy, ale nie spotka nas te¿
¿adna kara. Trwa jedynie skutek tego, czego dokonalimy w swoim
ziemskim ¿yciu. Kto, kto wyrz¹dzi³ w ¿yciu za wiele z³a, nie mo¿e
oderwaæ siê od naszego wiata. To, w co cz³owiek wierzy za ¿ycia,
w du¿ej mierze decyduje o tym, co go spotka po mierci. Je¿eli oczekuje koñca wszystkich rzeczy i rozp³yniêcia siê swej duszy w nicoci,
mo¿e zagubiæ siê w ciemnociach. W najlepszym przypadku nie ma po
prostu, dok¹d iæ i odpocz¹æ. Osoby tego rodzaju stanowi¹ znakomit¹
wiêkszoæ istot, które po mierci przywi¹zane nadal s¹ do wiata ziemskiego. S¹ to tak zwane upiory, zjawy i widma. Potrzebuj¹ pomocy
i wskazania im, co maj¹ robiæ w naszej materialnej rzeczywistoci
( ). Dlatego te¿, kiedy osoba opêtana umiera, jej duch uwalnia siê od
ducha intruza ( ). Te ziemskie duchy s¹ przypuszczalnie szatanami
w ró¿nym wieku, szatanami o ludzkim pochodzeniu, ubocznym produktem ludzkiego egoizmu, fa³szywych nauk i ignorancji, wepchniêtym na
olep w byt duchowy i trzymanym w niewoli ignorancji. Wp³yw tych
duchów jest przyczyn¹ wielu niewyt³umaczalnych i ponurych wydarzeñ
z ¿ycia ziemskiego, a tak¿e wiêksz¹ czêci¹ wiatowych nieszczêæ.
Czystoæ ¿ycia i pobudek oraz wysoki poziom intelektu niekoniecznie zapewniaj¹ ochronê przed opêtaniem. Rozpoznanie i wiedza
o tych problemach s¹ jedynym zabezpieczeniem.
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