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Dobrze wiemy, że w naszym życiu nie istnieje nic droższego
niż czas – ponieważ dysponując nawet nieograniczonymi

możliwościami, możemy nie zdążyć z czymś. Już uwolniliśmy się od
patologicznych energoinformacyjnych połączeń – wielkich istot
pasożytniczych, górujących nad pozostałą ludzkością, zaczęliśmy
kontrolować własną energetykę i możemy uniknąć tworzenia
w sobie negatywnych połączeń. To są ogromne osiągnięcia i ich
znaczenia nie sposób przecenić. Nie w słowach, lecz w rzeczy-
wistości odzyskaliśmy postrzeganie świata energii i odrodziliśmy
swoje zdolności do pracy z tym światem. Otrzymaliśmy dostęp
do tych dźwigni, które trzymają w ręku wyższe istoty – i sam Bóg.
Już chociażby tym różnimy się od większości przedstawicieli rodza-
ju ludzkiego, zniewolonych przez niższe formy świata energii. Je-
steśmy niezależni od nici, które poruszają wszystkimi ludźmi jak
marionetkami. Ale czy jesteśmy wolni ostatecznie? Zastanówmy
się.

Co osiągnęliśmy? Nauczyliśmy się widzieć i odczuwać potoki
energetyczne, diagnozować, sterować centralnymi potokami wła-
snej energii, od której zależy funkcjonowanie naszego ciała; uwol-
niliśmy się od świadomych i nieświadomych ataków z zewnątrz,
a mianowicie: uroku, „złego oka”, programowania i spowodowa-



�

ODDZIAŁYWANIE. DEIR III

nych tymi oddziaływaniami chorób; poznaliśmy naturę energoin-
formacyjnych pasożytów, które wykorzystują ludzkość we własnych,
im tylko służących celach, i nauczyliśmy się czuć ich obecność; po-
trafiliśmy stworzyć otoczkę, na zawsze odłączającą nas od tych pa-
sożytów, i w ten sposób uczyniliśmy wszystko, co od nas zależy, aby
uruchomić naturalne siły organizmu; nauczyliśmy się całkowitej
kontroli swojej energetycznej istoty, posiadamy programy na zdro-
wie, pewność siebie, sukces, uzdrawianie i aktywnie z nich korzy-
stamy; nie tworzymy więcej niepożądanej karmy i jesteśmy chro-
nieni przed chorobami karmicznymi, przed nami już otworzyły się
nowe horyzonty...

Jesteśmy zdrowi, panujemy nad sobą, podnieśliśmy się na wyż-
szy poziom ewolucji i idziemy dalej, możemy pomóc innym – nie
tak jak jeden kaleka pomaga innemu, a jak starszy brat pomaga
młodszym. Cóż jeszcze? Czego brakuje?

Brakuje niezależności od sytuacji. Krótko mówiąc, chociaż nie
jesteśmy już sterowani przez energetyczne pasożyty, w dalszym cią-
gu jesteśmy uzależnieni od przejawów świata materialnego, innych
ludzi. I z tym nic nie można zrobić. Przynajmniej dopóki znajduje-
my się w ciele fizycznym. To jak z domkiem na działce – jeśli istnie-
je, może być pożar, zalanie, kradzież, na dodatek latem trzeba
dostarczać zaopatrzenie. W podobny sposób jesteśmy uzależnieni
od otaczających nas osób – zarówno wolnych, jak i sterowanych
przez pasożytnicze istoty. Potrzebujemy pieniędzy, uznania, możli-
wości i rezultatów wspólnych działań. Lecz nie oznacza to, że mu-
simy grać według cudzych zasad – po pierwsze dlatego, że to zwy-
kła strata czasu (po co w urzędzie przez pół godziny denerwować
się i dyskutować z chamem, jeśli chcemy tylko szybko uzyskać za-
świadczenie?), a po drugie, że nas, jako osoby niezależne, atakują
często marionetki energoinformacyjnych pasożytów i starają się
tworzyć przed nami różne przeszkody.
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Przedmowa

Znaczy to, że musimy nauczyć się bronić. Nawet nie bronić się
– to brzmi zbyt poważnie, tylko po prostu sterować.

Jest to wystarczająco łatwe – zwłaszcza dla was. Po opanowaniu
metod pierwszych dwóch stopni DEIR zawartych w poprzednich
książkach, postrzegacie o wiele więcej w porównaniu ze zwyczaj-
nym człowiekiem. Was można porównać do człowieka ze zdrowy-
mi oczami w kraju ślepców, chodzącego o własnych siłach w kraju
inwalidów lub do wykształconej osoby, która trafiła do plemienia
dzikusów. Owszem, mogą być od was silniejsi. Lecz siła człowieka
tkwi w umyśle, rozumowaniu i zdolnościach przewidywania wyda-
rzeń, a nie w mięśniach. Umysł łatwo zwycięży prymitywną siłę
– podobnie i wy, uzbrojeni w wasze nowe możliwości, będziecie
w biegu, nawet tego nie zauważając, usuwać ze swojej drogi wszyst-
kie przeszkody. Wasze cele są wyższe, ponieważ stanowią cele czło-
wieka wolnego i nie musicie zależeć od głupich i, jeśli się zastano-
wić, śmiesznych przeszkód i bezsensownego zamieszania. Trzeba
tylko nauczyć się niektórych najprostszych technik – i w przyszłości
wszystko całkowicie automatycznie będzie się odbywało zgodnie
z waszymi pragnieniami.
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