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„Tym, czego nam wszystkim mniej lub więcej brak w chwili obecnej,
jest nowa formuła świętości”.
P. T. de Chardin, Na Pacyfiku, marzec 1937
„Jeśli tedy z Chrystusem umarliście dla żywiołów świata,
to dlaczego poddajecie się takim zakazom jak byście w świecie żyli:
Nie dotykaj, nie kosztuj, nie ruszaj?
Przecież to wszystko niszczeje przez samo używanie,
a są to tylko przykazania i nauki ludzkie.
Mają one pozór mądrości w obrzędach wymyślonych przez ludzi,
w poniżaniu samego siebie i w umartwianiu ciała,
ale nie mają żadnej wartości, gdy chodzi o opanowanie zmysłów”.
Kolosan 2.20-23.
„Można zatrzymać armię, ale nie ideę, której czas nadszedł”.
Wiktor Hugo

Cel publikacji
Celem tej publikacji jest w przyszłości zmniejszenie pozornie dobrowolnego wstępowania i naboru do sekt
młodego pokolenia, zgłaszającego także akces do niektórych z nich w celu uniknięcia służby wojskowej.
Od tego, jaki będziesz miał pogląd na to, co jest napisane poniżej, może zależeć całe twoje życie.
Jeśli uniknięcie służby wojskowej jest głównym powodem wstąpienia do sekty, a w założeniu młody
człowiek ma opuszczenie jej, gdy minie zagrożenie w postaci powołania do wojska, to przeważnie po jakimś
czasie młodzieniec ów zmienia całkowicie zdanie i pozostaje w sekcie na zawsze, ciągnąc do niej za sobą także
narzeczoną, krewnych i znajomych. Predyspozycje do wstąpienia do sekty mogą także pojawić się w innym
okresie, a wtedy nawet najsłabsza strategia zastosowana podczas rekrutacji może odnieść pożądany skutek.
Większość osób, które są w sektach, gdyby przed wstąpieniem wiedziała to, co jest napisane w tej książce,
z pewnością postąpiłaby inaczej. Aby zmniejszyć u młodzieży zainteresowanie sektami, trzeba dać jej coś
lepszego, niż one deklarują w swych ofertach. Próby obnażania i pokazywanie prawdziwego oblicza sekt są
działaniami nieco spóźnionymi. Dlatego na profilaktykę należy zwrócić większą uwagę. Dziwną tendencję
do podporządkowywania się sekciarzom trzeba likwidować we właściwym czasie, ale też we właściwy sposób.
Potrzebę uznawania autorytetów trzeba zaspokoić albo poprzez prawdziwe autorytety (a nie podrobione
falsyfikaty mistrzów), albo wskazanie sposobu, jak stać się autorytetem dla samego siebie. Jeśli religia, w której
wzrastałeś, nie zadowala cię, bo nie spełnia wszystkich lub większości twoich oczekiwań, nie dając chociażby
odpowiedzi na zadawane pytania, czy automatycznie masz obowiązek lub wewnętrzny przymus wstępowania
do sekty w celu całkowitego podporządkowania się i stania czyimś niewolnikiem wbrew zaleceniu:
„Nie stawajcie się niewolnikami ludzi”? (1 Kor.7.23).

Główny powód zaufania do „przywódców duchowych”
Skąd bierze się to dziwne zaufanie do przywódców duchowych? Stąd, że oni naprawdę bardzo starają się
na początku sprostać oczekiwaniom i stanąć na wysokości zadania, aby zostać mistrzami duchowymi. Z tego,
że doskonale potrafią zagrać i grają rolę z I aktu przedstawienia, stwarzając iluzję, że tu dostaniesz to, czego
tak bardzo szukasz i potrzebujesz: MIŁOŚĆ. Wielu otumanionych wierzy, że żyją w prawdzie absolutnej,
nie zdając sobie sprawy, że jest to tylko prawda wydumana i wykombinowana dla korzyści (przeważnie
materialnych) najwyżej postawionych przywódców. Naiwnie wierzą w to, że dalsze części przedstawienia będą
tylko rozwinięciem pierwszego aktu o miłości, czyli dalej będzie tak samo pięknie, a może jeszcze bardziej.
Jeśli przywódca grupy odzywa się do ciebie zawsze tonem łagodnym, ale nie znoszącym sprzeciwu,
a ty posłusznie, bez zastanawiania się nad sensem i słusznością twoich powinności, musiałbyś wykonywać jego
wszystkie polecenia i rozkazy, to możesz być pewny, że jesteś już o krok od wstąpienia do sekty. Jeśli łagodnie
sugeruje ci się, że nie powinieneś spotykać się i rozmawiać z innymi ludźmi, z wyjątkiem prowadzenia rozmów
mających na celu werbowanie nowych członków i prowadzenia tych rozmów w specyficzny sposób,
to na lekturę tej książki może być już za późno.
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Przyczyny mnożenia się sekt
Dlaczego w obecnych czasach sekty stały się taką straszną plagą? Jak je zwalczać? Jeśli w demokratycznych
ustrojach w zasadzie każdy, jeśli chce i potrafi zgromadzić uczniów, może zarejestrować i ustanowić się
duchowym przywódcą dla: „takich którzy zdrowej nauki nie ścierpią, ale według swoich upodobań
nazbierają sobie nauczycieli, żądni tego co ucho łechce. I odwrócą ucho od prawdy, a zwrócą się
ku baśniom”. (II Tym 4 3 i 4).
„Jeśli kto inaczej naucza i nie trzyma się zbawiennych słów Pana naszego Jezusa Chrystusa
oraz nauki zgodnej z prawdziwą pobożnością, ten jest zarozumiały, nic nie umie, lecz choruje na wszczynanie
sporów i spieranie się o słowa, z czego rodzą się zawiść, swary, bluźnierstwa, złośliwe podejrzenia, ciągłe spory
ludzi spaczonych na umyśle i wyzutych z prawdy, którzy sądzą, że z pobożności można ciągnąć zyski.”
(I Tym. 6. 3-5).
Czy w ogóle zajmować się zwalczaniem, zamiast czekać, aż ogniska zapalne same zgasną? Moim zdaniem,
gdy ktoś trafi do sekty, to jakby znalazł się w ostatnim stadium ciężkiej, nieuleczalnej choroby, której nabawił
się w dobrej wierze w wyniku poszukiwania Boga, a z której o własnych siłach już nie jest w stanie wyjść
i zapada się w niej jeszcze bardziej. Przy współczesnych technikach psychomanipulacji, nawet osoby
inteligentne, wykształcone, racjonalnie myślące, szukające Boga, nie są w stanie uchronić się przed tym
zagrożeniem. Dlatego o wiele ważniejsze w dzisiejszych czasach jest zapobieganie tej pladze, niż leczenie
bardzo zaawansowanych przypadków. Tym bardziej, że w Polsce i to zagrożenie jest jak zwykle ignorowane.
Książka ta nie jest opisem leczenia kolejnych stadiów choroby, które bardzo często musi odbywać się
na oddziale psychiatrycznym, ale zawiera charakterystykę wczesnego szczepienia, zapobiegania
i niedopuszczania do dalszej inwazji sekciarzy w nasze życie. Jest to plaga już tak rozpowszechniona,
że zaczyna przypominać dżumę, grypę hiszpankę lub HIV. W zasadzie każdy, kto nie jest uodporniony
i osłabiony ciężkimi przeżyciami, gdy wpuści sekciarza do mieszkania, tylko przyjmie od niego literaturę
na ulicy lub zaproszenie na wykład, będzie musiał zachorować. Przyczyniają się do tego także
wciąż doskonalone techniki psychomanipulacji, przed którymi społeczeństwo nie wykształciło żadnych
mechanizmów obronnych i nie posiada wiedzy na temat, jak chronić siebie i swoje dzieci.
Ludzie, a zwłaszcza młodzież, są targani wątpliwościami. Zadają pytania, na które już dawno powinni znać
odpowiedź. Tę ogromną lukę w wypełnianiu ich potrzeb dostrzegają osobnicy, którzy pokończyli jakieś
kilkudniowe kursy manipulowania ludźmi, bądź przeczytali kilka książek o psychomanipulacji, odbyli podróże
do indyjskich awatarów lub do Tybetu, a później odkryli u siebie pociąg do władzy i panowania nad innymi.
Przy okazji zauważyli, iż daje to znaczne nieopodatkowane korzyści finansowe, które w dzisiejszych, bardzo
ciężkich czasach, w próbach utrzymania się przy życiu o własnych siłach, czyli z pracy własnych rąk i umysłu,
są bardzo utrudnione, często wręcz niemożliwe. Dzisiaj maleje zapotrzebowanie na pracę ludzi, bo wiele
czynności wykonują za nas automaty. Rośnie natomiast „popyt” na rozwój duchowy. Społeczności niemal
w każdym kraju doświadczyły już bardzo dużej liczby atrakcji wymyślonych przez naukowców, obejrzały
w kinach oraz w telewizji to, co nadawało się do obejrzenia i czują przesyt. Ludzie, przede wszystkim młodzi,
potrzebują strawy duchowej. Chcą być lepsi i mądrzejsi, a literki przed nazwiskiem i dyplomy nie są już
szczytem marzeń i osiągnięć. W dzisiejszych czasach uczęszczanie do szkół nie daje żadnej gwarancji zdobycia
pracy. W wyniku bardzo szybkiego postępu, programy edukacyjne nie nadążają z kształceniem nauczycieli
i absolwentów w wielu dziedzinach.
Tak więc tę ogromną lukę w zaspokajaniu ogromnych potrzeb zdecydowali się zapełnić tzw. fałszywi
mistrzowie. Jest takie powiedzenie: Pierwsze śliwki robaczywki. Gdy zamiesza się wodę, męty zawsze
wypływają na powierzchnię. Ale po jakimś czasie opadają i woda staje się ponownie czysta. W obecnych
czasach, pod wpływem ogólnie dostępnej, fachowej literatury na tematy związane z czarną magią oraz rozwojem
duchowym, przybywa ludzi rozpoczynających eksperymenty z podporządkowywaniem sobie słabszych
od siebie, a gdy im to coraz lepiej wychodzi, tworzą własne grupy zwane sektami. Słabszym od takich
duchowych przywódców jest zawsze ten, kto szuka. Ten, kto wie, o co mu chodzi w życiu, jest zawsze
silniejszy. Kto szuka, jest słabszy, bo nie wie. Kto nic nie wie, musi wszystkiemu wierzyć. A wszyscy
poszukujący chcą dotrzeć do prawdy, odnaleźć ją i podzielić nią z tymi, którzy także jej szukają.
Tolerancja religijna nie jest wyrazem miłości. Jest tylko wyrozumiałością dla osób, które różnych sytuacji
muszą lub chcą w życiu doświadczyć.

Znamiona prawdziwej religii
Prawdziwą religią może stać się tylko ta, która byłaby w stanie nauczyć każdego swego wyznawcę
samodzielnego, właściwego myślenia i nakłonić do prawidłowego obchodzenia się z własnym organizmem,
aby żyć długo i szczęśliwie, w zdrowiu, szacunku do wszystkich bliźnich i właściwego ich traktowania, a dzięki
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temu także właściwego oddawania czci Bogu w duchu i w prawdzie. Byłaby to religia, która potrafiłaby
tak wpływać na zmysły, że byłyby one całkowicie opanowane i podporządkowane woli człowieka. Wówczas
ludzie nie czyniliby już pod wpływem chwilowego impulsu zła, którego by później żałowali. Na przykład
nie byłoby zbrodni w afekcie. Każdy szkodliwy nałóg byłby bardzo łatwy do opanowania, bez pomocy
specjalistów.
Ponieważ od zarania naszych dziejów, a także obecnie na całym świecie nikt o takim zjawisku jeszcze
nie słyszał, można uznać, że wszystkie religie są tylko wynaturzonymi sektami, skutecznie uczącymi swoich
wyznawców nienawiści do członków innych wyznań, samych siebie i wszystkich ludzi. Pozornie wszystkie
religie i sekty nauczają i zachęcają do miłowania wszystkich bliźnich, ale robią to w tak pokrętny i nieudolny
sposób i takimi metodami, że ludzkość najchętniej wymordowałaby się wzajemnie, co także i w dobie obecnej
czyni. Nie ma religii dobrych i lepszych. Są tylko religie złe, gorsze i najgorsze. Prawdziwa religia nie istnieje,
bo nie ma dowodów jej istnienia w postaci owoców, które powinna wydawać.
Wszystkie religie rzekomo wzywają do pokoju i miłości. Dlaczego w takim razie były one i są powodem
wszystkich wojen? W chrześcijańskiej Europie, z wyjątkiem Rosji, dlaczego dopiero od 60 lat nie ma wojen?
Bo religie nie wiedzą, czym jest ta miłość, o której tak rozprawiają. Wplatanie w swych wypowiedziach co kilka
zdań słowa „miłość” jest tylko ględzeniem o niej, a nie jej uczeniem. Także wzywanie do pokoju i miłości
nie jest dowodem na to, że religie cokolwiek zamierzają i są w stanie w tym względzie uczynić i osiągnąć.
Składają wyłącznie oświadczenia o takich treściach.

Przyczyny wojen między religiami
Prawdziwą przyczyną wojen między trzema największymi religiami była zawsze walka o zdobycie i zajęcie
miejsca, które dla pospólstwa nazwano Ziemią Świętą, a jest nim jeden z najsilniejszych ziemskich czakramów,
nazywany punktem zero. Podobny punkt znajduje się w Polsce na Wawelu. Ten, kto zawładnąłby tym miejscem,
mając je na wyłączność, rządziłby światem, ponieważ korzystałby z mocy, która daje taką możliwość. Posiadłby
moc sterowania i manipulowania wszystkimi umysłami. Jest to miejsce grobu Abrahama, ojca Żydów i Arabów.
Miejsce, na którym kiedyś król Salomon zbudował świątynię, zburzoną później przez Babilończyków. Obecnie,
na miejscu odbudowanej i ponownie zburzonej przez Rzymian świątyni, znajduje się muzułmański meczet.
Do miejsca tego teraz mają takie same prawa Żydzi i Arabowie, potomkowie przyrodnich braci, Izaaka
i Ismaela, ponieważ jest to prawo do miejsca grobu ich ojca. Pozostałością po odbudowanej świątyni Salomona
jest tylko „Ściana Płaczu”, pod którą Żydzi przybywają z całego świata, aby korzystać z miejsca największej
mocy, i tak usiłują manipulować i wykorzystać energię tego najsilniejszego ziemskiego czakramu, aby ich
życzenia wypowiadane w tym miejscu, miały o wiele większą wartość energetyczną i możliwość spełnienia.
Z mocy tego miejsca mają obecnie prawo korzystać także muzułmanie i chrześcijanie. Ich życzenia i prośby
jako ludzi nienawidzących się wzajemnie, znoszą się. Efekt jest taki, że trzy największe religie, zwalczając
i usiłując wymordować się wzajemnie, nie mogą uzyskać takiej przewagi, dzięki której tylko jedna miałaby
dostęp do miejsca, z którego także Hitler chciał rządzić i panować nad światem. Każda z tych religii chce
uzyskać monopol do wyłącznego wykorzystywania najsilniejszej energii Ziemi, do zapewnienia sobie władzy
nad nią. Jest to więc tylko walka o wyłączność do miejsca największej mocy. A jej zdobywcy zaczęliby urządzać
świat według swojego wyobrażenia. Lepiej nawet nie wyobrażać sobie, co by było. Wcale nie musieliby spełniać
woli Boga na ziemi. Cele, zwłaszcza dwóch z tych religii, są takie same. Utrzymać pozostałą ludzkość na jak
najniższym poziomie rozwoju, zawładnąć i sterować umysłami i z nikim nie dzielić się władzą. Ustanowić
podział ludzkości na sprawujących władzę i posłusznych poddanych płacących podatki, co z każdym dniem
jest coraz bardziej doskonalone dzięki komputerom, kamerom, telewizji i Internetowi.
Pozornie mogłoby się wydawać, że to przywódcy polityczni wszczynają wszystkie konflikty, a duchowni
starają się je potem załagodzić. Ale przywódcy polityczni byli kiedyś dziećmi uczęszczającymi na lekcje religii,
których rodzice też w swym mniemaniu wychowywali na pobożnych ludzi. Ci wszyscy prezydenci,
skorumpowani urzędnicy, chorzy umysłowo reżyserzy, podli oszuści, bandyci, chuligani, młodociani przestępcy,
byli w pierwszej kolejności dziećmi, chodzącymi z rodzicami do kościołów, świątyń, na pseudochrześcijańskie
zgromadzenia w zborach, lekcje religii, a później na nauki o Bogu, aby dowiedziały się, czego Bóg od nas
oczekuje i jak mają postępować, aby żyć zgodnie z Jego wolą. Jeżeli to nic nie daje, a nawet szkodzi, bo dziecko
może być dodatkowo molestowane i zgwałcone fizycznie przez duchowego przywódcę, może już nadszedł
najwyższy czas, aby wychowywaniem dzieci zaczęli zajmować się zupełnie inni specjaliści.
Ci, którzy wybierali prezydentów, posłów, senatorów, byli nauczani tymi samymi metodami. Wybierając
rzekomo najlepszych spośród siebie, kogo wybrali? Jan Kochanowski napisał: „Takie ich Rzeczpospolite będą,
jakie ich młodzieży chowanie”.
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Kto w okresie kształtowania się osobowości dziecka ma dostęp do jego umysłu, i kto nie robi tego,
co powinien, o własnych siłach nie odejdzie, tym bardziej, że nic oprócz ględzenia robić nie potrafi. A ponadto
uważa, że jest to najbardziej dochodowy, nieopodatkowany biznes. Trzeba im pomóc zwolnić okupowane
miejsca.

Kto decyduje o naszym życiu
Największy wpływ na to, jacy jesteśmy i jak ułożyliśmy sobie życie, miały i jeszcze mają religie,
a dzięki temu prawie wszystkie fałszywe poglądy, które wyznajemy, będące ich główną pochodną. Religie,
to tak jak telewizja, kino i prasa, podstawowy fałszywy, zakłamany i wypaczony obraz świata.
Każdy człowiek, z wyjątkiem geniuszy, umie robić tylko i wyłącznie to, czego go nauczono lub sam zdołał
się od innych nauczyć. Nie robimy tylko tego, czego nikt nas nie uczył. Procesy myślenia, zachodzące
w ludzkich umysłach, mają związek z tym, u kogo i jak chętnie pobieraliśmy nauki i kto nam robił pranie
mózgu. Prawie każdy musiał przejść przez przeszkolenie religijne. Król Salomon napisał: „Kamień szlifuje się
o kamień, żelazo o żelazo, a człowiek o człowieka”. Kto miał nas szlifować, jeżeli najlepszych spośród nas
prześladowano? Ilu do tej pory było takich, których nie spalono na stosach i którym pozwolono uczyć nas tego,
czego należało?
Byli już i są między nami tacy, którzy potrafią i uczą pojedynczych osobników, (szukających i mających
szczęście takich nauczycieli odnaleźć) prawidłowych zachowań. Gdyby im tylko pozwolono, chętnie w krótkim
czasie oszlifowaliby pozostałą ludzkość jak brylanty, ale i tu właśnie przywódcy duchowi zabraniają, zakazują
wszystkiego, co mogłoby przyczynić się do zmian na lepsze. Dopiero od niedawna i tylko pod niektórymi
szerokościami geograficznymi nie muszą tacy nauczyciele szukać schronienia w miejscach niedostępnych.
Policzyć nie da się tylko tego, czego nie było i nie ma. Ale efekty złego nauczania można wymieniać
w nieskończoność. Kapłani, którzy powinni być wzorem godnym naśladowania, uczyć nas, być
psychoterapeutami, nie tylko zawiedli. Nie byli zdolni do nauczenia nas tego, co najbardziej człowiekowi jest
potrzebne do jego prawidłowego rozwoju. Nie ma pożytku z fanatyzmu, a jednak przede wszystkim jego
jesteśmy nauczani. Przywódcy duchowi okazali się więc osobnikami, o których napisano „Pochwyciliście
klucz poznania; sami nie weszliście, a tym, którzy chcieli wejść, zabroniliście”. (Łuk.11.52).
Ale jak to się dzieje, że choć tak skutecznie są w stanie zakazać tego, co dobre, tym którzy jeszcze muszą
lub chcą liczyć się z ich zdaniem, nie potrafią zabronić ludziom stawać się alkoholikami, narkomanami,
bandytami, przestępcami i kłamcami. Moim zdaniem, mają swój interes w tym, aby ludzie tacy właśnie byli.
Jak do tej pory, największym osiągnięciem wszystkich religijnych przywódców duchowych jest skuteczne
zwalczanie tego, co dobre. Co, z drugiej strony, jest dopustem Bożym, abyśmy mogli bardzo dobrze zapoznać
się ze złem, a przy okazji pospłacać wszystkie długi karmiczne. Na przykład zabranianie czytania mądrych
książek, z których można nauczyć się, jak mądrzej i lepiej żyć. I ględzenie o miłości, zwłaszcza do bliźnich,
choć nic z tego nie wynika. Zakazują, zabraniają, mówią co wolno, a czego nie, mimo że każdy z nas ma własną
wolną wolę wyboru tego, co jego zdaniem jest dla niego dobre. Posiedli wiedzę, dzięki której tak manipulują
ludźmi, że nawet jeśli ktoś widzi, jak postępują, i tak nie odważy się przeciwstawić czy zaprotestować. Zakazują
korzystania z tego, co Bóg nam wszczepił i z czego pozwolił nam korzystać według własnego uznania. Mamy
więc wolną wolę, nawet zdaje nam się, że jesteśmy ludźmi wolnymi, ale korzystania z najważniejszej
prawdziwej wolności – duchowej – zabroniono używać zgodnie z przeznaczeniem. Ludzie także i tego pojęcia,
jak wielu innych, nie rozumieli i jeszcze nie są w stanie zrozumieć. I żadna religia nie zachęca do tego,
żeby cokolwiek wiedzieli na ten temat.
Przywódcy duchowi, bracia starsi, mistrzowie, guru specjalnie szkolą się u takich nauczycieli, aby umieć
ubezwłasnowolnić każdego obywatela zewnętrznych ciemności tak, aby on sam nie chciał zajmować swego
umysłu sprawami, na których ma się nie znać, choć dla swego dobra znać się powinien. Jest to nowoczesna
forma zniewolenia. Działalność sekciarzy także sprowadza się do jeszcze większego ubezwłasnowolniania ludzi
szukających tej miłości, o której ciągle słyszą, mają dosyć obłudy, fałszywej pobożności, zakłamania w domu,
w kościele i wszędzie, a jednocześnie potrzebują i chcą czcić Boga w jakiś lepszy i mądrzejszy sposób. Niestety,
właśnie ci są najłatwiejszą zdobyczą dla sekciarzy i sępów, także odpowiednio przeszkolonych, nazwanych
przez Jezusa „wilkami drapieżnymi, przychodzącymi w owczej skórze”. (Mat.7.15). Inaczej interpretują Pismo,
opluwając i wyszydzając wyznawców innych religii, choć sami nie są lepsi.
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Dlaczego Bóg nie chroni przed sekciarzami tych, którzy Go szukają
Można zadać pytanie, dlaczego Bóg, widząc szczere chęci tych, którzy Go szukają, w jakiś cudowny sposób
nie chroni ich przed sekciarzami?
Napisano: „szukajcie a znajdziecie”. Nie ma możliwości znalezienia czegoś w miejscu, w którym tego nie
ma. Przecież wyraźnie napisano „szukajcie”, a nie „wstępujcie do sekt”. Jeśli nie można znaleźć tego, czego się
szuka w jednym miejscu, trzeba szukać inaczej i gdzie indziej. Sekciarze zaczepiają, szukają i znajdują. Potrafią
szukać. A szukają łatwowierców z problemami, chcących je rozwiązać i uzyskać prawdziwe odpowiedzi
na dręczące ich pytania. Może od sekciarzy należałoby uczyć się, jak szukać. Prawo do poszukiwania
wywalczyliśmy już sobie nie tylko pod naszą szerokością geograficzną. Wstępując jednak do sekty z własnej
woli (nawet z właściwą intencją, ale bez zapewnienia sobie ochrony ze strony Sił Wyższych i możliwości
wydostania się po zerwaniu wszystkich dotychczasowych znajomości), nie dość, że nie znajdzie się tego,
czego się szukało, to jeszcze można stracić wszystko. Rozum, majątek i rodzinę. Jezus ostrzegał przed takimi
sępami. Jeżeli do szczerych chęci w poszukiwaniach nie dodaje się prośby do Boga o mądrość, właściwe
rozeznanie i bezpieczeństwo, to „ofiarą” zaopiekują się ci, którzy coś mówią o Bogu, podszywając się pod
tzw. aniołów światłości. Sprawy związane z sekciarstwem są jedną z form wyselekcjonowania najlepszej
odmiany – człowieka mądrego, który samodzielnie potrafi odróżnić zło od dobra i trzymać się tylko tego,
co dobre. Sekciarze, odsiewając plewy, zgarniają je pod swoje skrzydła, nie dając nic lepszego w zamian,
choć cały czas zapewniają, że to lepsze wkrótce nadejdzie. Słabych i głupich, niezdolnych do własnych
poglądów i umiejętności odróżnienia prawdy od fałszu, odłączają od mądrych. Mądry jest ten, komu sekty
i religie do kontaktów z Bogiem nie są potrzebne. A także ten, kto wyszedł z nich bez uszczerbku na ciele
i duszy o własnych siłach, a więc odporniejszy i zdrowszy na umyśle, jeśli z jakiegoś powodu do nich na jakiś
czas wstąpił. I takich Bóg szuka. Mądrych, zwłaszcza teraz. Chińskie powiedzenie mówi: „kiedy student jest
gotów, nauczyciel się zjawi”. Można to sparafrazować mówiąc: „kiedy padlina ledwie słania się na nogach,
sekciarze zlecą się jak sępy”. Łatwowierność, słabość, delikatność, wrażliwość, podatność na stres, martwienie
się, nie jest ani cnotą ani zaletą. To choroba umysłowa, a jej konsekwencją może być wciągnięcie i zagarnięcie
przez sektę, opętanie przez duchy zmarłych i oszukanych członków sekty, a następnie pobyt na oddziale
psychiatrycznym.

Moje spotkania z sekciarzami
Gdy ja byłam gotowa do zaliczenia następnej partii wiedzy o życiu i dalszej nauki, „nauczyciele zjawiający
się” nie biegali za mną, nie nagabywali, nie wkładali kartek w moje drzwi, ani do niczego nie zachęcali.
Nie zależało im na moim zbawieniu, tak jak „zależy” sekciarzom. To ja ich mentalnie zapraszałam. Następnie
otrzymywałam informację poprzez sen, że jakimś sposobem dostanę się w niedostępne do tej pory miejsce.
Za kilka dni ktoś pożyczał mi lub dawał w prezencie dobrą książkę. Poznawałam kogoś, kto zapraszał mnie
na jakiś ciekawy wykład albo informował o jakimś dobrym kursie. Oczywiście książek mogłam nie przeczytać,
na wykłady i kursy nie pójść. Mogłam zająć się innymi doczesnymi sprawami i znaleźć sobie wiele wymówek.
Ponieważ tego nie robiłam, dlatego różnię się trochę od innych ludzi. Różne pytania sobie i innym zadawałam,
ponieważ jako osoba od dziecka szukająca nie tylko sensu życia, szybko zrozumiałam, że jeżeli sama nie ustalę
i nie odpowiem sobie na większość pytań, to dorośli, o których wcześnie zaczęłam myśleć tak, jak na to
zasługują, zrobią mi z głowy wysypisko śmieci.

Opis taktyk sekt działających w Polsce
Miałam możliwość dokładnego przyjrzenia się kilku sektom, działającym w Polsce. Nieważne, którym.
Wszystkie one, w obecnych czasach, działają na podstawie tych samych „dobrych”, sprawdzonych i ulepszanych
od tysięcy lat metod i patentów. Każdy może trafić do sekty, gdyż każdy ma potrzeby, problemy i słabości, które
sekta rozpozna poprzez umiejętne zadawanie pytań, następnie obieca wszechstronną pomoc w zaspokojeniu ich.
W dzisiejszych czasach, każdego dopadniętego, załamanego, który z jakiegoś powodu zaczął zastanawiać się
nad sensem swej marnej egzystencji, według założeń, należy szybko przekonać, że ma do czynienia z jedynymi
prawdziwymi, uczciwymi przedstawicielami Boga na ziemi i tak mu zorganizować czas i zajęcia, aby nie było
ani jednej wolnej chwili na własne przemyślenia. Dużo mówią o uczciwości i nieuczciwości ludzi, a ten,
kto tego słucha, zaczyna myśleć, a właściwie domniemywać, że ma szczęście rozmawiać z kimś uczciwym.
Ja wiem jednak, że człowiek naprawdę uczciwy nigdy nie opowiada o tym, że jest uczciwy. Po co ma mówić?
Zapewniają o swej uczciwości i ciągle o tym mówią tylko ludzie podli i nieuczciwi, bo w ten sposób mogą
oszukać łatwowierne osoby.
Następnym punktem naboru do sekty jest zastraszanie. Polega ono na ciągłym tłumaczeniu, że Bóg zniszczy
werbowanego wraz ze wszystkimi złymi ludźmi, jeżeli nie odłączy się on i nie zmieni wyznania. Namawiają
do rozstania ze wszystkimi znajomymi i rodziną, nazywając to unikaniem nieodpowiedniego i złego
towarzystwa .
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Dla wrażliwych łatwowierców, o zdezorientowanych umysłach, dowodem potwierdzającym prawdziwość
tych teorii są specjalnie wybrane, wskazane i odczytane wybranym ludziom wersety z Pisma Świętego.
Odczytywanie niektórych wersetów przez sekciarza upewnia „ofiarę”, że ma do czynienia z wysłannikiem Boga.
Łatwowierca nie zadający pytań, sam nie czytający wcześniej Pisma, staje się bardzo łatwą zdobyczą. Kaptujący
zadaje mu liczne pytania, sugerujące jednocześnie odpowiedzi. Najważniejszym wskaźnikiem dla sekciarza,
że pozyskał nowego członka grupy, jest całkowity brak z jego strony obrony, własnych poglądów, przemyśleń
oraz pasywność. Zamiast pogonić sekciarza, „ofiara” pozwala mu na wygłaszanie monologów, którym trudno
nie przyznać racji, gdy słyszy się je pierwszy raz w życiu i nie ma czasu na refleksję. Zainteresowany przekonuje
więc sam siebie, że nareszcie odnalazł szczere, bogobojne osoby, które porozmawiają z nim o Bogu
i zaprowadzą do Niego. Wyjaśnią i odpowiedzą na pytania, na które nikt nie chciał i nie potrafił odpowiedzieć.
Zapewnią właściwe towarzystwo osobie samotnej. Werbowanemu do sekty podoba się urządzane dlań
przedstawienie i wszystko, co się wokół niego na początku dzieje, zwłaszcza gdy wszyscy się nim interesują
i okazują mu „szczere i pełne miłości” zainteresowanie, które jest potrzebne głównie do tego, co inni członkowie
mają o nim myśleć, czego się obawiać lub na co zwracać szczególną uwagę, gdy będą donosić jedni na drugich.
Później, gdy już udawane zainteresowanie i miłość oziębnie, zaczyna się zwyczajne plotkowanie, fałszywe
osądzanie, złośliwe pomówienia, szpiegowanie, a wszystkie uchybienia i jeszcze gorsze traktowanie w sekcie,
zalecają wspaniałomyślnie wybaczać, gdyż wszyscy są niedoskonali, a miłość rzekomo polega na wybaczaniu
wszystkich świństw, które w sekcie bliźni w swej niedoskonałości sobie wzajemnie wyrządzają. Wmawiają,
że chrześcijańska dojrzałość polega przede wszystkim na wybaczeniu największych świństw. Im więcej jesteś
w stanie wybaczyć, tym jesteś lepszy. W ten sposób ludzie nigdy nie będą mogli stać się lepszymi z powodu
braku odpowiednich zachęt i nauk. Skoro jest się niedoskonałym, Bóg wszystko wybacza, za wyrządzone komuś
zło zawsze można bezczelnie domagać się wspaniałomyślnego wybaczenia, po co zmieniać istniejący stan
rzeczy? I o to właśnie w każdej sekcie chodzi. Niczego nie zmieniać na lepsze. Nie ma w nich miejsca na nauki
o tym, jak nie wyrządzać innym zła, czyli jak być lepszym.
Dla mnie najważniejsze było jednak to, że, jak później ustaliłam, głupsi ode mnie, po odczytaniu mi
kilkunastu wersetów, od razu chcieli ingerować w moje życie, planować mi moje zajęcia, decydować o tym,
co mogę, a czego nie wolno mi mieć w moim domu, dla kogo pracować, kogo zapraszać a kogo nie,
oraz tłumaczyć się dobrowolnie z poglądów i postępowania. W domyśle powinnam założyć i uświadomić sobie,
iż do tej pory byłam matołem, zupełnie niezdolnym do samodzielnej egzystencji, wszystko robiłam źle,
modliłam się do niewłaściwego Boga, a to, że moje prośby były wysłuchiwane i ktoś mi pomagał, było zasługą
szatana, który, aby mnie zwieść, spełniał wszystkie moje prośby. I dopiero teraz otwiera się przede mną
możliwość lepszej egzystencji, gdy inni mający już lepszy kontakt z Bogiem będą mi mówić, co jest słuszne
i zbawienne, a moją powinnością, jeśli chcę podobać się Bogu, jest oczywiście dostosować się do wymagań.

Nie stawajcie sie niewolnikami ludzi
Tylko niewolnicy muszą słuchać i stosować się do wytycznych innych ludzi, nie mogąc samodzielnie
decydować o swoim życiu. Św. Paweł w Liście I do Koryntian 7.23 napisał: „Nie stawajcie się niewolnikami
ludzi”. W przypadku, gdybym wyszła za mąż, oczywiście tylko za członka sekty, musiałabym go słuchać we
wszystkim, nawet gdyby było oczywiste, że jest głupszy ode mnie. Usiłowano mnie wpędzać w poczucie winy
za niestosowanie się, pomawiając o brak pokory z mojej strony, gdy obstawałam przy swoim zdaniu. Chociaż,
gdy grzecznie zapytałam, co to jest pokora, bo nie rozumiałam, co miała na myśli osoba używająca akurat
w stosunku do mnie określenia „żadnej pokory z twojej strony”, nie potrafiła mi na to pytanie odpowiedzieć.
I taką przyjęłam taktykę. Zadawać pytania o sens każdego pojęcia, którymi werbujący do sekty posługują się
w rozmowie. Każdemu przychodzącemu do ciebie wysłannikowi jakiegoś boga, który cały czas mówi
o złym świecie, podłości ludzi i miłości, jakiej można zaznać w grupie, wystarczy zadać to pytanie. Co to jest
miłość? Gdy zobaczysz to, co ja, a mianowicie coraz bardziej rozszerzające się oczy sekciarzy i całkowite
zaskoczenie z ich strony, brak słów oraz irytację po usłyszeniu pytań i domaganiu się szczegółowych wyjaśnień
przez osobę werbowaną, szybko zrozumiesz, w co o mały włos nie wdepnąłeś. To prości ludzie, którzy
brak wykształcenia uważają za jedną z cnót. Cechą znamienną wszystkich sekciarzy jest to, że ludzi zmieniają
w niewolników oraz nagminnie posługują się wersetami z Biblii i słowami, których znaczenia nie rozumieją.
Używają słów, których większość ludzi nie rozumie, a wstydzą się zapytać, bo zdaje im się, że tylko oni
nie rozumieją. Przyznaję, że ja też nie wszystko rozumiem, ale mam odwagę i nie wstydzę się pytać, zwłaszcza
gdy ani w encyklopedii, ani w słowniku wyrazów obcych nie mogę doszukać się definicji pojęcia. Jest jakaś
mądrość w słowach: „Kto pyta nie błądzi”. Nie chodzi o to, aby ciągle o coś pytać, ale żeby zadawać tylko
właściwe pytania. Wówczas bowiem brak odpowiedzi może być najlepszą odpowiedzią. I wtedy kończy się
nagabywanie, nachodzenie i przyprowadzanie coraz to cwańszych sekciarzy do przekonywania cię i straszenia.
Oni tylko mądrych zostawiają w spokoju. W życiu powinno się dążyć do wytworzenia takiej sytuacji, aby nikt
nie ośmielał się wchodzić na twoje prywatne terytorium bez wyraźnego zaproszenia. Tylko temu, kogo
zapraszasz, wolno wejść. O tym, jak to zrobić, pisałam w moich poprzednich książkach.
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Manipulacje sekciarzy
Ciekawa w tych manipulacjach, na co i ja dałam się początkowo nabrać, jest sprawa tzw. prześladowań
za wiarę, o których to prześladowaniach mówił Jezus. Bo to zjawisko rzeczywiście występuje. Miało dotyczyć
i dotyczyło głoszących Ewangelię. Ale Ewangelia już została ogłoszona, skończyły się prześladowania,
tj. noc św. Bartłomieja, palenie ludzi na stosach, tortury za czytanie i inną interpretację Biblii. Dzisiejsze
prześladowania sekciarzy są bardziej wynikiem tego, że nieproszeni wchodzą na prywatny teren, tłumacząc,
że wszystko, co się do tej pory robiło, było i jest złe. Gdy ktoś się zirytuje i zwymyśla lub pobije, jest wtedy
dobitny dowód, że natrafiło się na prawdziwą religię i prawdziwych czcicieli Boga. Im więcej tego typu
prześladowań, wybitych zębów, szczucia psami, tym prawdziwsza religia. Z zasady działania człowieka i praw,
którym ludzie podlegają (o czym nawet nie wszyscy sekciarze wiedzą) wynika, że jeżeli na coś się czeka
i czegoś spodziewa, to prawie zawsze można się tego doczekać. Prowokuje się innych ludzi do zagrania roli
prześladowców w stosunku do osoby, która bardzo chce być prześladowana, aby mieć podstawę do swych
nowych przekonań. Jeżeli ktoś zaczyna myśleć o innych ludziach spoza sekty jak o podłych bezbożnikach,
wrogach, bandytach, ciemnocie pogańskiej lub świniach przed które oni, prawdziwi czciciele, rzucają perły,
tacy prowokatorzy, tak fałszywie osądzający innych, zasługują na to, co ich spotyka, tym bardziej, że sami wcale
nie są lepsi.

Kogo sekciarze unikają
Ludzi mądrych i z silną osobowością nie prześladuje się. Czuje się przed nimi respekt, nie zaczepia się ich,
nie prowokuje. Odważniejsze osoby zabiegają o ich przyjaźń. Osoby tchórzliwe, wrażliwe, słabe, delikatne
i tzw. ofiary losu, obrywają zawsze i wszędzie. Takie jest prawo natury. Dodatkowe prześladowania
po wstąpieniu do sekty należą się im za dodatkową słabość, że nie potrafiąc o własnych siłach stać mocno
na własnych nogach, usiłują narzucać innym głupie poglądy. Nie zmieniając swej osobowości na silniejszą
(bo sekty nie uczą, jak to się robi), dostaną tylko za swoje, proporcjonalnie do swych nowych poglądów,
i wtrącanie się w cudze życie, a nie za głoszenie Ewangelii, jak im się wmawia. Ewangelia to Dobra Nowina.
A oni przynoszą tylko Złe Nowiny. Osoby silne i mądre chodzą tylko własnymi drogami. Same wiedzą, co jest
właściwe, a co nie. Słabi wstępują do gangów lub do sekt, w których oferuje się im fałszywe poczucie
bezpieczeństwa, wmawiając jednocześnie, że poza nimi czekają na nich wszelkiego rodzaju nieszczęścia
i nieprzyjemności. Jeżeli natomiast cierpią będąc w sekcie, czynią to za prawdę, a ich przeżycia są największym
darem, jaki można w ten właśnie sposób złożyć Bogu w ofierze. Z moich ustaleń wynika, że cierpią tylko
za głupotę i za życie w kłamstwie. Nagrodą za życie w prawdzie i mądrości w XXI wieku, pod naszą szerokością
geograficzną, jest brak takich przykrych przeżyć tu, gdzie się urodziło, czyli na ziemi. Obecnie cierpi się tylko
i zawsze za własną głupotę, często przeniesioną z poprzednich wcieleń i za urodzenie się w związku z tym
pod właściwą dla siebie szerokością geograficzną. np. jako kobieta w Indiach, krajach arabskich lub w Rosji.

Moje skojarzenia odnośnie sekciarskiej działalności
Mnie wiele spraw związanych z życiem na naszej planecie kojarzy się przeważnie z robieniem majonezu,
według przepisów podawanych w książkach kucharskich. Wiele razy usiłowałam kiedyś robić takie majonezy,
ale nigdy mi się to nie udało. Życie większości ludzi na ziemi to męczarnia i jeden wielki koszmar, wynikający
także z tego, że w przepisach i wytycznych, według których usiłują żyć, brakuje bardzo ważnych komponentów,
celowo nie podawanych do publicznej wiadomości. Brak odpowiednich składników przyczynia się do życia
w męczarni. W odniesieniu do ludzi, tym ważnym, zatajonym składnikiem, są procesy związane z nauką
i samodzielnym myśleniem, którego nie tylko nie wdraża się, ale na wszelkie możliwe sposoby zabrania,
odradza i zniechęca doń. Podaje się ludziom jakieś dziwaczne przepisy na życie, ale z nich nie można niczego
sensownego ukręcić. Głównie mówi się nam, czego nie powinniśmy robić. Każdy może nam wytykać,
że zrobiliśmy źle to lub tamto, za mało się wysilaliśmy, coś zaniedbaliśmy. Nikt nie mówi, co powinniśmy robić,
abyśmy byli szczęśliwi.
Nikomu, kto nie odważy się żyć w sposób zależny tylko od samego siebie, na podstawie własnych rozeznań,
nie uda się przeżyć życia mądrze, jeśli głupcy, a do takich zaliczyć trzeba wszystkich, którzy wtrącają się
w cudze życie, będą decydować także i o jego postępowaniu. Ja nie znam innego sposobu. Nie znaczy to,
że trzeba uciekać w odludne miejsca, rezygnować z cywilizacji i rodziny, aby tego doświadczyć. Taką
umiejętność trzeba i można zdobyć między ludźmi, których nie ma potrzeby nienawidzić. To jest proste.
Po pierwsze, nie masz obowiązku wszystkich informować o swych nowych, odmiennych i samodzielnych
przemyśleniach i oducz się tego. Zachowaj je dla siebie, tym bardziej, że sam często możesz zmieniać swe
poglądy na coraz inne i być może lepsze. Aż znajdziesz i ustalisz tylko swój własny przepis na swoje mądre
życie.
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W moim przypadku było tak. Już w wieku ośmiu lat, za własne, uskładane ze sprzedaży butelek pieniądze,
kupiłam sobie na odpuście Nowy Testament i usiłowałam go czytać, ponieważ książeczki do nabożeństwa były
dla mnie za nudne. Nic z tego, co czytałam, zrozumieć nie mogłam, a nikogo z dorosłych nie obchodziło, czym
się interesowałam. Matka po odpytaniu mnie z katechizmu dała sobie spokój z moją religijną edukacją.

Moje rozmowy z sekciarzami
Gdy miałam dziesięć lat, sąsiad, który akurat zmienił wyznanie, usiłował nawracać i moją rodzinę. Jedyną
osobą, która była w stanie z nim dyskutować o Bogu, byłam ja. Po jakimś czasie tych nauk oświadczyłam mu,
żeby przestał nas nauczać, bo ja tego, o czym on mówi, uczę się na religii i żeby więcej do nas nie przychodził.
Odpowiedział mi wtedy: „Dziecko ty jesteś za mała, żeby w ten sposób ze mną rozmawiać. Jak mi twoja
mamusia powie, żebym nie przychodził, to więcej nie przyjdę”. Ja mu na to. „Moja mamusia wstydzi się to panu
powiedzieć”. Zadał wtedy pytanie dorosłym osobom, czy to, co ja mówię, jest prawdą. Ponieważ nikt
nie zaprzeczył, skończyły się jego wizyty u nas. Ale ja od tego czasu miałam następny temat do przemyśleń,
uważnie obserwowałam zachowanie sąsiada, gdy np. w święta celowo wychodził przed dom na chodnik
i ostentacyjnie czyścił klatki dla kanarków. Słuchałam wypowiedzi dorosłych na jego temat i jestem zadowolona
z tego, że będąc od dziecka bardzo pyskatą osobą, nie pozwoliłam niczego sobie narzucić.
Nigdy nie wystarczało mi to, czym kto inny mógł się zadowolić. Gdy byłam na trzecim roku studiów,
zaczęłam pozwalać sobie na coraz to śmielsze wyrażanie swoich odmiennych poglądów oraz na nieliczenie się
z niczyim zdaniem. Jako pierwsza odważna w całej rodzinie kupiłam sobie Biblię. Ale zanim zaczęłam ją czytać,
poprosiłam Boga o znak. Był rok 1979. W tamtych latach czytanie Biblii było jeszcze bardzo niepopularne,
a ten, kto afiszował się z tym, mógł stracić pracę, męża, rodzinę i znajomych. Nie wiedziałam także, czy Bóg
pochwala takie zuchwalstwo. Wiedziałam też, że za takie postępowanie palono ludzi na stosach, z Biblią
uwiązaną na szyi. Poprosiłam więc Boga o znak, bo wcześniej przeczytałam, że można coś takiego zrobić.
Dla mnie tym znakiem miała być poprawa zdrowia mojej corki, gdy zacznę czytać Pismo Święte. Miała ona
wtedy pięć lat. Nie mówiła, nie jadła, nie spała, wrzeszczała, niczego nie można było jej nauczyć,
ani wytłumaczyć. Lekarze nie potrafili postawić diagnozy. Ale w ciągu trzech dni, nastąpiła u niej tak ogromna
różnica w zachowaniu, że bez wątpliwości zaczęłam spokojnie czytać Biblię, co tydzień, od rana do wieczora,
w każdą sobotę i niedzielę. Przeczytałam, zapamiętałam i odłożyłam. Po jej przeczytaniu usiłowałam rozmawiać
z byłym mężem i jego znajomymi z wyższych sfer o tym, czego nie zrozumiałam, ale patrzyli na mnie
jak na jakiegoś dziwoląga, więc szybko dałam sobie z tym spokój. Moja matka mówiła, że wstyd w rodzinie
powiedzieć, czym ja się zajmuję, zamiast zajmować się dzieckiem, a były mąż podał to jako główny powód
w sądzie, chcąc pozbawić mnie władzy rodzicielskiej nad córką. Pragnął też, aby sąd jemu w następstwie
przyznania władzy rodzicielskiej przyznał także mieszkanie. Efektem takich jego poczynań było jednak to,
że dodatkowo, oprócz alimentów na córkę, musiał także na mnie płacić alimenty.
Odwiedzali mnie, nachodzili i nagabywali różni sekciarze. Od dziecka byłam pyskata, rozmowna, oczytana
i bezczelna. Ale na interesujące mnie tematy nie miałam z kim rozmawiać. Dyskutowałam więc z sekciarzami.
Pokazywali mi w Biblii wersety, z których na pierwszy rzut oka wynikało, że natychmiast powinnam zmienić
wyznanie, jeżeli chcę znaleźć uznanie w oczach Boga. Odpowiadałam im, że zastanowię się nad tym.
Gdy składali mi następną wizytę, ja już kolejny raz zdążyłam przejrzeć całą Biblię i oczywiście byłam w stanie
udowodnić im, że nie mają racji i po prostu kłamią. Na przykład jednemu z sekciarzy zadałam pytanie,
co takiego złego ja robię, że pasowałabym do wersetu z Mat.7,22; „W owym dniu wielu mi powie: Panie, Panie,
czyż nie prorokowaliśmy w imieniu twoim i w imieniu twoim nie wypędzaliśmy demonów, i w imieniu twoim
nie czyniliśmy wielu cudów? A wtedy powiem: nigdy was nie znałem. Idźcie precz ode mnie wy, którzy czynicie
bezprawie.” On mi odpowiedział: „Nie święci pani soboty i nie płaci pani dziesięciny”. Ja mu na to: „Prawo
Mojżeszowe zostało zniesione i święcenie soboty już nie ma takiego znaczenia, ponieważ każdy dzień nadaje się
do robienia czegoś dobrego i modlitwy”. On pokazuje mi werset Dz.Ap.17.24. „A w dzień sabatu wyszliśmy
za bramę nad rzekę, gdzie jak sądziliśmy, odbywały się modlitwy, i usiadłszy, rozmawialiśmy z niewiastami,
które się zeszły”. Odpowiedziałam: „Ma mnie pan za matoła, który nie rozumie tego, co czyta. Wersety nie są
dowodem na to, że należy jeszcze przestrzegać sabatu, tylko że kobiety, które nie były chrześcijankami, starym
zwyczajem wyszły w sobotę na modlitwę. A Paweł sądził, że dzięki temu więcej ich tam będzie,
więc porozmawia sobie z większą ich liczbą”. Wtedy zapytałam o kartki z zaproszeniami, które ciągle
znajdowałam w swoich drzwiach. Zapytałam go, czy wszystkim lokatorom je wkładano. Odpowiedział, że tak.
Zanim zadałam jemu to pytanie, pytałam sąsiadów, czy oni też mieli takie zaproszenia. Nikt nie miał. Zadałam
jeszcze pytanie dodatkowe: „Jak przestrzegają przykazania: nie zabijaj, czy idą do wojska? Tak, ale w sobotę
nie ćwiczą. A jakby była wojna, to tylko w sobotę nie będziecie zabijać? Nic nie odpowiedział. Chciałam też
wiedzieć, skąd miał mój adres, ale się nie dowiedziałam”. Matactwa i kłamstwa od samego początku
i to mi wystarczyło. Mimo iż go nie pogoniłam, nikt więcej z tej sekty wizyty mi nie złożył.
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Od kilku lat sekciarze z najprawdziwszych chrześcijańskich ich zdaniem wyznań omijają mnie i mój dom,
i nie chcą już ze mną rozmawiać, bo szybko potrafię wytknąć im błędy, fałsz i obłudę. W tej sprawie mogę być
ekspertem. Wiem też, że nie wolno im czytać moich książek. Wiem, że wykluczyli spośród siebie osoby,
które kontaktowały się ze mną i czytały oraz polecały innym braciom moje książki.
A moja siostra i jej mąż, którzy są w sekcie, ostentacyjnie nie rozmawiają ze mną dlatego, że ośmielam się
pisać książki i mieć własne poglądy, odmienne od ich zdania. Traktują mnie tak, jakbym wyrządziła im ogromną
krzywdę lub dopuściła się jakiejś zbrodni. Za to, że kilka lat temu przeczytałam książkę Anthony`ego de Mella
i chciałam rozmawiać na jej temat, szwagier ostentacyjnie nie usiadł do posiłku przy jednym stole. Prezentują
oni typowe, sekciarskie, pełne nienawiści zachowanie, mające ich zdaniem pełne, biblijne uzasadnienie.
Tak jak napisałam już wcześniej, zanim zaczęłam pierwszy raz czytać Biblię, poprosiłam Boga o znak.
Przypomnę, że chodziło o prawidłowy rozwój i poprawę zdrowia mojej córki. Obecnie jest ona zdrowa, choć jej
stan kiedyś oceniano jako beznadziejny. Jej ojciec, mimo że ma ona już 32 lata, musi płacić na nią alimenty.
Twierdzi w sądzie, że on żyje w strasznej nędzy, a nasz majątek pomnożył się trzykrotnie. Siostra ze szwagrem
i sekciarze, „znawcy” Biblii, twierdzą że zdrowie mojej córki i mój dobrobyt jest wynikiem oddziaływań
demonicznych. Złorzecząc mi tym samym za to, za co ja Bogu dziękuję, bo jak wcześniej napisałam, w taki
sposób się z Bogiem umówiłam, prosząc o taki właśnie znak. Jest to dla mnie wystarczającym dowodem,
że postępowałam i postępuję właściwie. I bardzo dobrze zrobiłam kiedyś, nie licząc się z niczyim zdaniem
na temat tego, jak myśleć i postępować. Dobrze na tym wraz z córką wyszłyśmy.
Sekciarzy w obecnych czasach przybywa w zawrotnym tempie. Ale pogonić ich i pozostać przy zdrowych
zmysłach, gdy już kogoś dopadną, jest w stanie przede wszystkim ten, kto ma własne prawidłowe poglądy
i w niczym nie przypomina trzciny bujającej się na wietrze. Wstępujący do sekt są tylko osłami wikłającymi
swe drogi.
Dlaczego ja nie pasuję do żadnej ze współczesnych religii i sekt? Dlatego, że nie umiem nienawidzić innych
ludzi i źle im życzyć. Staram się nakłonić ich do samodzielnego myślenia, piszę te książki w taki sposób,
żeby także mogli zrozumieć to, co ja zrozumiałam.

Kto wstępuje do sekt
Jeżeli popełnia się w życiu błędy, zawsze trzeba liczyć się z konsekwencjami. Jeśli popełniasz błąd w wyniku
niedoinformowania i źle zainwestujesz pieniądze, to zostajesz bankrutem. „Najgroźniejsze sekty składają się
z największych łatwowierców”, a więc z tych, którzy nie potrafią myśleć i niczego samodzielnie ustalić.
Wiedzą sekciarze, że byłby to koniec ich bandyckiej działalności. Gdyby każdy człowiek został nauczony
samodzielnego myślenia, wiedział, co jest słuszne, prawdziwe, chodził tylko z własną lampą oświetlającą mu
drogę, a pouczenia i wytyczne przyjmował bezpośrednio od Boga, Jezusa, Aniołów, Kosmicznych Nauczycieli
lub od najmądrzejszych ludzi piszących mądre książki (czyli bez zbytecznych pośredników, którzy wiedzą,
że to, co jest dobre dla nas, nie jest dobre dla nich) – Ziemia natychmiast zaczęłaby się regenerować.
Tak miało być i tak wkrótce będzie. Tego procesu już nie można powstrzymać. Stanie się tak nie dlatego,
że ja coś tu sobie piszę. Ja dokładam do tego procesu swoją małą cegiełkę.

Czym przede wszystkim zajmują się przywódcy duchowi
Przywódcy duchowi ludzkości nigdy nie byli zdolni i nie chcieli nauczyć nas tego, co dobre, tym bardziej,
że nie mieli w tym żadnego interesu. Zawsze byli zajęci sprawowaniem władzy, powiększaniem zakresu swych
wpływów, decydowaniem o losach świata, grabieżą, morderstwami, ucztowaniem, łupiestwem, rzucaniem klątw,
mieszaniem się do polityki, wtrącaniem się we wszystko, pedofilstwem, skandalicznym i niemoralnym
homoseksualnym prowadzeniem się, pomnażaniem swych dóbr i tępieniem co światlejszych obywateli,
tzw. heretyków. Gdzie tu miejsce na jakiekolwiek powiązania z dobrem? W logice matematycznej jest tak:
Prawda plus prawda = prawda. Kłamstwo plus kłamstwo = kłamstwo. Prawda plus kłamstwo = kłamstwo.
Jak by tego było mało, to co mówią i czego nauczają, jest niezgodne z Biblią. Najdziwniejsze jest to,
że to nikomu z wiernych nie przeszkadza. Może jest to wynik łączenia się podobnego z podobnym,
czyli pozostawania w towarzystwie wzajemnej adoracji?
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Biblijne wersety wykorzystywane przez sekciarzy do werbowania nowych wyznawców
W Liście do Tymoteusza św. Paweł napisał: „Biskup ma być nienaganny, mąż jednej żony, trzeźwy,
który by dzieci wychowywał w posłuszeństwie i wszelkiej uczciwości” (3.1-4).
Rozwód można wziąć z powodu zdrady . „A powiadam wam: Ktokolwiek by odprawił żonę swoją,
z wyjątkiem przyczyny wszeteczeństwa, i poślubił inną, cudzołoży, a kto by odprawioną poślubił cudzołoży”.
(Mat.19,9).
Zamiast 10 przykazań, uczą 9 przykazań. Jedno – „nie czyń sobie podobizny rzeźbionej czegokolwiek, co jest
na niebie w górze, i na ziemi w dole, i tego, co jest w wodzie pod ziemią. Nie będziesz się im kłaniał
i nie będziesz im służył, gdyż Ja, Pan, Bóg twój, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze winę ojców na synach
do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą, a okazuję łaskę do tysięcznego pokolenia
tym, którzy mnie miłują i przestrzegają moich przykazań”. II Mojż.20, 4-6. zostało opuszczone, a dziesiąte
rozbite na dwa, aby ilość się zgadzała.
Jezus urodził się na przełomie września i października w czasie spisu ludności, a jego narodziny,
nie wiadomo dlaczego, obchodzi się w rzymskie Saturnalia trzy miesiące później, w taki sam sposób, jak robili
to kiedyś Rzymianie.
Jezus miał braci i siostry, a więc jego Matka, Maria, nie mogła być zawsze dziewicą. „A gdy On jeszcze
mówił do tłumów, oto matka i bracia jego stanęli na dworze, chcąc z nim mówić. I rzekł mu ktoś: oto matka
twoja i bracia twoi stoją na dworze i chcą z tobą mówić”. (Mat.12,46).
„Potem udał się do Kafarnaum wraz z matką swoją i braćmi, i uczniami swoimi, i tam pozostali przez kilka
dni”. (Jan2,12).
„Bo nawet bracia jego nie wierzyli w niego”. (Jan7,5).
„Czyż nie jest to syn cieśli? czyż matce jego nie jest na imię Maria, a braciom jego Jakub, Józef, Szymon
i Juda. A siostry jego, czyż nie są wszystkie u nas? Skąd ma tedy to wszystko?” (Jan 13,55).
„A gdy Józef obudził się ze snu, uczynił tak jak mu rozkazał anioł Pański i przyjął żonę swoją. Ale nie obcował
z nią , dopóki nie powiła syna, i nadał mu imię Jezus”. (Mat.1.24i25).
Czy takie nieścisłości lub sprawdzające się proroctwa, które sekciarz z dowolnej sekty wskazuje w Biblii,
automatycznie są dowodem na to, iż oni należą do lepszej i prawdziwszej religii? Oni popełniają błędy
i wypaczenia o wiele gorsze. Ja też wskazuję nieścisłości i cytuję wersety, ale sekty nie mam zamiaru zakładać,
aby domagać się comiesięcznej dziesięciny od zarobków lub hojnych datków w każdym miesiącu. Zapłatę
za książkę i wiedzę w niej zawartą oddaje werset z 1 Tym.5.18: „Młócącemu wołowi nie zawiązuj pyska, oraz:
Godzien jest robotnik zapłaty swojej”. Słowa Jana z Objawienia 22.17. „A Duch i oblubienica mówią: Przyjdź!
A ten kto słyszy, niech powie: Przyjdź! A ten kto pragnie niech przychodzi, a kto chce, niech darmo weźmie
wodę żywota.” Mówią o tym, że za darmo możesz dostać od Boga wszystko, łącznie z wodą żywota wiecznego.
Ja tylko usiłuję pokazać, jak do tej wody można dojść. Ja niczego nie daję. Ja tylko usiłuję wywiązywać się
jak najlepiej z tego, co powinnam. Oprócz tego także po to, aby nie zaliczono mnie do „sług gnuśnych
i leniwych” (Mat.25.26).
To do sekciarzy w obecnych czasach skierowane są słowa i do nich pasują wersety: „bo obchodzą ziemię
wzdłuż i wszerz, a gdy kogoś znajdą, czynią go jeszcze gorszym niż był poprzednio”, „nauczają zakonu
a nie rozumieją należycie ani tego, co mówią, ani tego co twierdzą”. (1Tym.1.7).

Czego uczą wszystkie religie i sekty
Według przepowiedni, deprawujące, zakłamane religie i sekty miały istnieć do momentu, gdy najmądrzejsi
spośród nas będą mieli możliwość przekazania takiej wiedzy, dzięki której będzie wreszcie można zacząć żyć
jak ludzie żyć powinni. Ten okres w naszych dziejach, już się rozpoczął.
Dlatego z taką zajadłością zawsze tępiono tych, którzy mogliby przyczynić się do wzniesienia ludzkości
na wyższy poziom swego rozwoju, bo wiedzieli oni, że od tego momentu zacznie się ich upadek. Okres
mrocznego średniowiecza, jak wszystko co złe, był także zasługą religii. Ale on już minął. Religie i sekty uczą
w pierwszej kolejności nienawiści do innych ludzi. I wszystkie mają jedną cechę wspólną – nie potrafią nauczyć
niczego dobrego. Dlatego Jan Zbigniew Słojewski napisał: „Niewykluczone, że Pan Bóg już niedługo będzie
mógł liczyć wyłącznie na ateistów”. Ateizm też był przez jakiś czas potrzebny, bo dzięki wyklętym ateistom
zostały obalone zmurszałe dogmaty. I to dzięki nim oraz sekciarzom Kościół zaczyna zmieniać swe wynaturzone
oblicze. Dziś już nie zmusza się ludzi do ateizmu. Dziś ludzie stają się ateistami, gdy przyglądają się
„pobożnym” ludziom.
Moim zdaniem, aby na Ziemi zapanował pokój, nie można liczyć w tym względzie na obecne religie
ani sekty, w takiej formie, w jakiej istnieją. W dużym Słowniku Wyrazów Obcych, na co szczególną uwagę
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zwracają sekciarze, pod hasłem parafianin można odczytać ciekawą definicję, oznaczającą: chama, gbura,
ciasność poglądów, zacofanie, zaściankowość. Kiedyś tak było. I co z tego, że tak jest napisane? A kto ci dzisiaj
może nakazać, abyś był chamem i miał ciasne poglądy, i kto może zabronić być kulturalnym i oświeconym?
Bóg nikogo nie zmusza do głupoty.

Jakie znaczenie ma dziś to w co wierzysz i odmawiasz w pacierzu
Jakie ma znaczenie, czy odmawiasz tylko 9 przykazań zamiast 10? Dzięki ich odmawianiu nie jesteś w stanie
stać się lepszym człowiekiem, a w związku z tym przybliżyć się do Boga, bo nie potrafisz wykrzesać z siebie tej
odrobiny miłości do siebie i bliźniego. Jeśli nie potrafisz szanować i miłować bliźniego swego, daremne są
twe poszukiwania. I nadaremnie usiłujesz cześć Bogu oddawać. Jakie znaczenie ma dziś to, że Kościół zmienił
10 przykazań, jeśli przestały one obowiązywać już około 2000 lat temu. „Albowiem końcem zakonu
jest Chrystus, aby był usprawiedliwiony, każdy kto wierzy”. (Rzymian 10.4). „Chrystus wykupił nas
od przekleństwa Zakonu”; „Przykazania bowiem: nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie pożądaj i wszelkie
inne w tym słowie się streszczają: Miłuj bliźniego swego jak siebie samego. Miłość bliźniemu złego
nie wyrządza; wypełnieniem więc zakonu jest miłość”. (Rzym.13.9-10).

Dlaczego ludzie dają się ogłupiać
Jak to było i jest zrobione, że ludzie dawali i dają się aż tak ogłupiać, mimo że od kilkudziesięciu lat istnieje
powszechny obowiązek posyłania dzieci do szkół?
Jest to bardzo sprytnie pomyślane. Wystarczy, że nie uczy się niczego mądrego i dobrego. Mnie kojarzy się
ta sytuacja z bajką o oszustach krawcach, udających, że szyją bardzo drogie szaty dla króla. Twierdzili oni, że ci,
którzy tych szat nie widzą, są źli, i w związku z tym będą musieli zwolnić zajmowane urzędy. Dlatego wszyscy
dworzanie i poddani łącznie z królem, kłamali i udawali, że widzą piękne materiały, z których krawcy kroili
i szyli. Oszustwo zostało zdemaskowane, gdy na pokazie nowych szat króla, jakieś bardzo małe, a więc jeszcze
nie zdeprawowane dziecko, któremu nie zależało na stanowisku, zaczęło głośno wołać, że król jest goły.
Do niedawna, co mądrzejsi i światlejsi obywatele naszej planety, tylko w bajkach, bez narażania się
na śmierć, przeważnie na stosach inkwizycji, mogli przemycać swoje przemyślenia na temat tego, co się na tym
świecie odbywa. Był to jeden z tematów tabu. Ale czasy, których my jakimś cudem dożyliśmy, są o tyle
odmienne, że obecnie może to robić każdy, kto odczuwa taką potrzebę. Największą karą, jaka może takiego
śmiałka pod naszą szerokością geograficzną spotkać, jest w dzisiejszych czasach już nie krytyka, ale tylko próba
ośmieszenia jego poglądów w środkach masowego przekazu, w których ich pracodawcy nakazali swym
pachołkom i służącym umieszczać ośmieszające teksty. Dziś co światlejsi obywatele wiedzą, że to, co jest
ośmieszane, zasługuje na szczególną uwagę.
Tak jak napisałam w ostatniej mojej książce, jestem osobą całkowicie niezależną, nie piszę pod wydawców
uzależnionych od aktualnie sprawujących władzę, nie liczę się z nikim, nie boję się nikogo, nie zabiegam
o stanowiska, nie zależy mi na uznaniu i poklasku. Skoro nie muszę liczyć się z nikim, robię to, co mi tylko moje
serce i rozum dyktuje. Nie interesuje mnie zdanie tych, którym moje pomysły nie spodobają się.
Jakie to daje korzyści? Nie można mną manipulować i sterować, przekupić, obiecać przywilejów i dostępu
do ogłupiających wszystkich, a jednocześnie niezdolnych jeszcze do jakiegokolwiek dobrego i pozytywnego
działania środków masowego przekazu (Internet daje ogromne i o wiele lepsze możliwości, pod warunkiem,
że ma się coś mądrego do przekazania. Ci, którzy spędzają dużo czasu na serwowaniu w Internecie,
automatycznie nie głupieją od oglądania telewizji). Nie można mnie szantażować, straszyć ogniem piekielnym,
nie można mnie już wykląć, ani wyrzucić. Jestem wolna.

Kiedy świat zmieni się na lepszy
Aby świat zmienił się na lepszy niż jest – jak napisałam w moim wykładzie stulecia – należało ustalić
prawdziwą przyczynę istnienia zła. Problem zrozumiany jest problemem rozwiązanym, jak to ktoś mądry
już przede mną powiedział. Skoro nasi nauczyciele i przywódcy duchowi w religiach i sektach nie potrafią
nauczyć nas szacunku do siebie, wezwać do pokoju, wywołują wojny i piętrzą problemy, należy pozbyć się tych,
którzy nic nie potrafią i tak postępują. Czy będą karani za zaniechanie takich czynności, które z racji
zajmowanego stanowiska należały do obowiązków? To przywódcy wszystkich religii nie nauczyli nas być
dobrymi, a ponadto podjudzali nas przeciwko sobie. To, że Bóg tolerował ich bandycką działalność do tej pory,
nie jest dowodem na to, że ich popiera.
Do największych zbrodni przeciwko ludzkości, należy więc zaliczyć ogłupianie. Tym procederem od zarania
dziejów aż po dzień dzisiejszy zajmowali i zajmują się kapłani i przywódcy duchowi wszystkich religii.
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Uzurpowali sobie (i nadal tak postępują, ustanawiając jakieś dogmaty o swej nieomylności) prawa
do kształtowania naszych postaw, poglądów, zabraniając w pierwszej kolejności samodzielnego myślenia,
a w związku z tym możliwości rozwoju i własnego decydowania o swym życiu.
W jaki sposób odbywa się uczenie nienawiści? Jest to zrobione w sposób wyjątkowo perfidny i zakłamany.
W każdej religii i sekcie wmawia się prostaczkom i laikom, że religia, w której ich wychowano jest najlepszą
ze wszystkich, jedyną prawdziwą i uznawaną przez Boga. Do oddawania czci Bogu w duchu i w prawdzie
nie jest konieczne, aby nienawidzić tych, którzy robią to inaczej. Co to znaczy oddawać Bogu cześć w duchu
i w prawdzie? Znaczy to, że Boga należy czcić jako ducha, a o Nim i bliźnich należy myśleć i mówić tylko
prawdę. Jeśli nie potrafimy mówić tylko prawdy, lepiej nic nie mówić.

Bluźnierstwo przeciwko Duchowi Świętemu
Bardzo ważną sprawą jest także wyjaśnienie, na czym polega różnica w „bluźnierstwie przeciwko Duchowi
Świętemu i grzechowi przeciwko Synowi Człowieczemu”. (Łuk12.10).
„Zaprawdę powiadam wam: Wszystkie grzechy będą odpuszczone synom ludzkim, nawet bluźnierstwa,
ilekroć by je wypowiedzieli. Kto by jednak zbluźnił przeciwko Duchowi Świętemu, nie dostąpi odpuszczenia
na wieki, ale będzie winien grzechu wiekuistego. Bo mówili ma ducha nieczystego”. (Mar 3. 28 -29).
„A uczeni w Piśmie, którzy przybyli z Jerozolimy, mówili, że ma Belzebuba i mocą księcia demonów
wypędza demony”. (Mar 3,22).
„Dlatego powiadam wam: Każdy grzech i bluźnierstwo będzie ludziom odpuszczone, ale bluźnierstwo
przeciw Duchowi nie będzie odpuszczone. A jeśliby ktoś rzekł słowo przeciwko Synowi Człowieczemu, będzie
mu odpuszczone; ale temu, kto by mówił przeciwko Duchowi Świętemu, nie będzie odpuszczone ani w tym
wieku ani w przyszłym”. (Mat 12.31.32).
„Mimo to, że przedtem byłem bluźniercą i prześladowcą, i gnębicielem, ale miłosierdzia dostąpiłem,
bo czyniłem to nieświadomie, w niewierze”. (I Tym.1.13).
Bluźnierstwo przeciwko Duchowi Świętemu ma miejsce wtedy, gdy my podważamy przejaw Jego istnienia
i moc działania. Czyli wtedy, gdy my nawet nieświadomie, osobie posiadającej Ducha Świętego, za pomocą
którego dana osoba, np. egzorcysta, wypędza duchy nieczyste lub dokonuje uzdrowień mocą Ducha Świętego,
mówimy, że dokonuje tego za sprawą sił nieczystych lub rozsiewamy takie plotki. A robią to przede wszystkim
osoby podające się za najbardziej uczone w Piśmie i najprawdziwszych chrześcijan, znające Biblię na pamięć,
ale jej nie rozumiejące. Jeśli sekciarze cię oszukają i zwerbują, będziesz musiał robić to samo. Ale nie będą to
już nieświadomie popełniane bluźnierstwa. Choćby dlatego, że czytasz tę książkę. Podający się za uczonego
w Piśmie nie ma prawa popełniać tego typu błędów. A jeśli je popełnia świadomie, nakazując innym robienie
tego samego? Jeżeli nie mamy właściwego rozeznania, bezpieczniej jest nie wypowiadać się w takich sprawach
a przede wszystkim nigdy nie zajmować się osądzaniem osób na wyższym poziomie rozwoju, mających bardzo
dużo różnego rodzaju ochronnych zabezpieczeń mentalnych. Takich ludzi w obecnych czasach jest coraz więcej.
Fałszywe ich osądzanie można porównać do wkładania ręki do kontaktu podwyższonego napięcia 380V.
Odczujesz to na własnej skórze na pewno. Cechą znamienną ludzi mądrych jest to, że nigdy nie zajmują się
osądzaniem innych osób. Działa tu także zasada pt. „Nieznajomość prawa szkodzi”. Nigdy nie wypowiadaj
uwag na temat, jakiego kto ma ducha. Najbezpieczniej jest powiedzieć – nie wiem, nie potrafię tego odróżnić.
To nie moja sprawa. Bardzo źle widziane jest w każdej sekcie zadawanie pytań na ten temat. Ja wielokrotnie
pytałam o to, ale nigdy nie otrzymałam wiarygodnej odpowiedzi. Jest to temat bardzo drażliwy dla sekciarzy,
którzy sami na siebie wydają wyrok.
Sprawy związane z bluźnierstwem przeciwko Duchowi Świętemu mają także powiązania z pospolitym
dawaniem fałszywego świadectwa i złośliwymi podejrzeniami przeciwko bliźniemu swemu. Jeśli fałszywie
osądzasz osobę silniejszą od ciebie pod względem duchowym, zapewniam cię, że tobie stanie się to, o co ją
niesłusznie posądziłeś, oskarżyłeś, pomówiłeś. Czyli wydałeś fałszywe świadectwo. Kosmiczne prawa działają
w tej kwestii tak, że ty otrzymasz to samo od kogo innego, w podwojonej lub raczej podniesionej do kwadratu
dawce, czyli z odpowiednią nawiązką. Na tym właśnie polega nieodpuszczenie grzechu przeciwko Duchowi
Świętemu. Dlatego Paweł jako uczony w Piśmie faryzeusz, który jak sam o sobie mówił w Dz.Ap.22.4-5:
„Drogę Pańską prześladowałem aż na śmierć, wiążąc i przekazując do więzień zarówno mężów, jak i kobiety.
I udałem się do Damaszku, aby również tych, którzy tam byli, uwięzić i przyprowadzić do Jerozolimy w celu
wymierzenia im kary”, musiał doświadczyć na sobie tego, co innym czynił. Nie zostało mu odpuszczone
na poczet przyszłych zasług.
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Cechy wspólne ludzi i zwierząt
Co odbywa się w umysłach osobników, którym wmówiono przynależność do jedynej prawdziwej
i uznawanej przez Boga religii? To samo, co w świecie zwierząt. W przyrodzie, w którą jesteśmy przecież
wkomponowani, wszystko jest tak skonstruowane, że osobniki słabsze, schorowane, czyli gorszej jakości, są
niszczone. Dzięki temu po planecie nie walają się trupy padłych ze starości zwierząt, a to, co żyje, jest zdrowe.
To naturalne procesy, mające na celu przetrwanie tylko najlepszych i najzdrowszych okazów i przedstawicieli
każdego z gatunków. Każdego więc, kto należy do innej niż nasza, a więc naszym zdaniem gorszej religii,
powinniśmy zabić, jeśli nie zmieni poglądów i nie nawróci się. Jeśli sami nie mamy możliwości unicestwienia,
to przynajmniej jesteśmy przekonani o tym, że zrobi to za nas Bóg, i cieszymy się z tego. Nienawiść
do wszystkiego co inne, mieli i mają zakodowaną w swym umyśle wszyscy „religijni i pobożni” ludzie. Nikt ich
przecież tego nie oduczył. Wszystkie wojny były wojnami religijnymi i wszyscy wierzyli, że Bóg jest z nimi.
Tylko że dokładnie w ten sam sposób także i o nas myślą członkowie innych religii. Poza tym, według założeń
każdej z nich, o czym się oficjalnie nie mówi, należy za wszelką cenę dążyć do przejęcia władzy nad światem.
Faktyczną władzę sprawowali zawsze nie królowie, cesarze, carowie czy prezydenci. Tylko Stalin, gdy mu
doniesiono, że papież na coś się nie zgadza, zapytał: „a ile dywizji ma papież?” Władzę faktycznie piastowali ci,
którzy mogli zlecić otrucie lub wyklęcie niewygodnego monarchy, jeśli nie poddał się władzy przywódcy
duchowego, i to oni ponoszą odpowiedzialność za to, jak świat wyglądał kiedyś i jaki jest dziś.
Człowiek i zwierzęta mają wiele cech wspólnych, ale człowiek rzekomo jest inteligentniejszy, bo potrafi
wbić sobie do głowy ogromną ilość do niczego nieprzydatnej wiedzy. Najdziksze i największe ze zwierząt,
tak samo jak i ludzi, można wyuczyć takiego zachowania, jakiego treser sobie zażyczy. Do szybkiego
i skutecznego tresowania wybiera się osobniki w odpowiednim wieku, czyli młode. Treserzy dzielą się na tych,
którzy zwierzęta uczą „odpowiedniego zachowania” batem lub prądem przy akompaniamencie muzyki. Są też
miłośnicy zwierząt tacy, którzy głodzą zwierzęta i tylko za niezgodne z naturą zachowanie dają w nagrodę
jedzenie, przysmaki i nie wrzeszczą na nie. Ludzi tresuje się podobnie. Zachodzi tylko pytanie: Kim są obecnie
treserzy, którzy uczą nas niezgodnych z naszą prawdziwą naturą zachowań?
Ci, którzy nas uczą, którzy mają na nas największy wpływ, których staramy się zadowolić, aby nie odczuć
braku aprobaty. Ci, którzy pozamykali nas jak w klatkach lub uwiązali na tak krótkich smyczach, że wolno nam
tylko do pracy, do sklepu po wódę i zakąskę, do kościoła, do kibla i do ogłupiacza czyli telewizora, aby oglądać
na okrągło durniów grających role jeszcze większych durniów. Wolno także kupować i czytać bełkot wiernych
służących, dziennikarzy, którym nawet gdyby potrafili, nie wolno nic mądrego napisać, bo nauczono ich
i pozwala im się tylko szczuć wszystkich przeciwko sobie. No, ilu jest takich, którzy o własnych siłach
odważyliby się wznieść ponad to, co wymieniłam?
Tak więc ci, których słuchamy, którym służymy i kładziemy uszy po sobie, aby nie oberwać batem, są
naszymi treserami. Człowiek i zwierzę, odpowiednio ułożone i wytresowane, jest oczywiście niewolnikiem,
udającym, że kocha i miłuje z całego serca i z całej duszy swego tresera, wie także i to, jak się wypowiadać,
aby mu się przypodobać, bo jest inteligentny. Bo przecież daje mu on w jego mniemaniu prawo do tej swojej
nędznej egzystencji.
Jeżeli chcesz ustalić, kto jest twoim treserem i ilu ich masz, zadaj sobie pytania: Z kim liczę się najbardziej?
Kogo boję się najbardziej? Kogo chcę zadowolić, dla kogo robię to, co robię, dla kogo nie robię tego,
co sprawiłoby mi największe zadowolenie? Przed kim muszę się tłumaczyć z tego, co zrobiłem, i z tego, czego
nie zrobiłem? Gdy już udzielisz sobie odpowiedzi na te pytania, kolejnym aktem najwyższej odwagi
i zuchwałości z twojej strony będzie: zerwanie się z uwięzi, wytrącenie tym osobom z rąk batów, którymi cię
okładali, czyli wpędzali w fałszywe poczucie winy, wmawiając, że bliźnich nie miłujesz jak powinieneś, a także
odrzucenie knebla, przez który nie byłeś w stanie odgryźć się, ani wypowiedzieć tylko naprawdę własnego
zdania. Aby ci się to udało tak jak mnie, musisz uświadomić sobie, że największą moc w swych poczynaniach
osiągniesz dopiero wtedy, gdy ty sam przestaniesz tresować słabszych i zajmiesz się samodzielnie własnym
rozwojem.
Proces ucinania krępujących więzi można rozpocząć w momencie, gdy przestaniesz zdawać relacje
ze wszystkich swych poczynań. Na większość pytań twoich znajomych odpowiadasz: Co cię to obchodzi, co ci
do tego, ktoś cię ustanowił sędzią nade mną? Od kiedy to ja mam obowiązek tłumaczyć się przed tobą?
Nie muszę i nie będę się przed nikim tłumaczyć. Jeśli chcesz, abym się ze wszystkiego przed tobą tłumaczył
i robił to, co chcesz, czy weźmiesz mnie na swoje utrzymanie? Czy jestem na twoim utrzymaniu, że muszę się
przed tobą tłumaczyć?
Aby ci to kiedykolwiek przeszło przez gardło, musisz te kwestie zacząć wypowiadać w myśli w trakcie
tzw. monologu wewnętrznego, który i tak w twej głowie w lewej logicznej półkuli mózgowej, na okrągło się
odbywa. Już takie wewnętrzne rozmowy mogą przyczynić się do tego, że twoi spowiednicy sami odczepią się
od ciebie. Twoi znajomi wypytują cię tylko po to, aby cię jeszcze bardziej przywiązać do siebie, zniewolić
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i mieć nad tobą większą władzę, bo to lubią. Tak samo, jak i ty lubisz pouczać i udzielać wskazówek głupszym
od ciebie.
Aby jakieś zwierzę stało się wytresowanym i posłusznym niewolnikiem człowieka, musi być złapane
i uwięzione w klatce lub na powrozie. Z ludźmi jest podobnie. Marzeniem większości z nich jest utrzymać przy
sobie jak największą liczbę niewolników za ich własne pieniądze. Tak naprawdę, to każdy rodzi się już
niewolnikiem, bo jego rodzicami są niewolnicy. I mimo iż jest czyimś niewolnikiem, odczuwa potrzebę
posiadania niewolników. Tylko nielicznym spośród nas udało się wyzwolić. Ten proces jest bardzo łatwy
do osiągnięcia tylko dla tych, którzy idą przez życie jakby z korkami w uszach.
Jeżeli nie zgadzasz się ze mną, odpowiedz na pytanie: Dlaczego i przeciwko czemu ludzie dziś tak się
buntują i protestują na całym świecie? Dlaczego tak się wszędzie kotłuje? Moim zdaniem, oni sami
nie rozumieją i nie wiedzą, czego chcą. Ale dobrze, że buntują się, bo to oznacza, że obmierzło im i przestało się
podobać dotychczasowe urządzenie naszego świata. Chcą, żeby było lepiej, nie rozumiejąc, że aby zmienić coś
na lepsze, trzeba zlikwidować tylko to, co powoduje, że jest źle.
Według mnie, człowiek będzie głupszy od zwierząt dopóty, dopóki nie uświadomi sobie, że posiada zdolność
samodzielnej i prawidłowej oceny tego, co się wokół niego dzieje. Bez potrzeby np. czytania gazet, słuchania
kazań. Moja rola sprowadza się do tego, aby nauczyć tych, którym taki pomysł na życie bardzo by odpowiadał,
jak to osiągnąć. Jeżeli udało się to mnie, mogę pomóc tym, którzy też moim zdaniem mają prawo do takiego
życia.

Co odbywa się w umyśle gdy jesteś przekonany, że należysz do jedynej
prawdziwej religii
Gdy uwierzy się w kłamstwo, że jest się wyznawcą najprawdziwszej i najlepszej ze wszystkich religii,
zaczyna się świadoma i podświadoma nienawiść do tych, którzy inaczej czczą i kochają swych bogów lub Boga.
Ale nienawiść ta nie kończy się na sposobach oddawania czci bóstwom. Ona przeradza się w nienawiść
do każdego, kto ośmielił się wyrobić sobie odmienne od dotychczas obowiązujących poglądy. Morduje się więc
w myślach, a gdy tylko nadchodzi odpowiedni czas, skwapliwie, bez zbędnych ceregieli, będąc przekonanym,
że Bóg tego właśnie wymaga, morduje się naprawdę. Później zadaje się głupie pytania: Gdzie był Bóg,
gdy na przykład Niemcy w krematoriach ludzi palili? Lub w telewizyjnym programie „Pod napięciem”
pan redaktor naprawdę zatroskanym głosem pyta: „Proszę państwa, jak to jest możliwe, że ludzie są
takimi bestiami?”
Nie będzie możliwa tolerancja między wyznawcami różnych religii i poglądów, dopóki nie nauczy się
właściwych zachowań wszystkich przywódców i sekciarzy, niezdolnych obecnie do okazywania tolerancji.
Nie da się też połączyć wszystkich religii i uczynić z nich jakiegoś zlepka. Takie lepiszcze nie istnieje. Można
tylko zniszczyć wszystkie fałszywe i zakłamane poglądy. Za dużo jest w nich nienawiści. Jak nienawidzić
innych, nie trzeba już dokładnie nikomu tłumaczyć, bo jest to tylko pochodna podstawowego przekonania
o przynależności do jedynej prawdziwej wiary. Prawdziwa wiara została wynaturzona zgodnie z tym, co o niej
napisano w Dziejach Apostolskich. „Ja wiem, że po odejściu moim wejdą między was wilki drapieżne,
nie oszczędzając trzody. Nawet spomiędzy was samych powstaną mężowie, mówiący rzeczy przewrotne,
aby uczniów pociągnąć za sobą.” (Dz.29, 29-30).
Ale nawet ten werset – zawsze cytowany przez sekciarzy – nie jest powodem wstępowania do sekty.
Nikt nie ma obowiązku naśladować przywódców duchowych, którzy nie robią tego, co do nich należy.
Dożyliśmy czasów, w których wiedzy na temat, jak się udoskonalać jest coraz więcej i można to robić nawet
w pojedynkę, bez nachalnych drogowskazów.
Zabranianie zawierania związków małżeńskich z członkiem innej religii i sekty jest także uczeniem
nienawiści. A ślub przed kapłanem trzeba wziąć, jeśli nie jesteś na tyle silny i bogaty, by pozwolić sobie
na nieliczenie się z opinią rodziny, wiejskiej lub sekciarskiej społeczności, gdy istnieje obawa, iż zostaniesz
wyklętym, napiętnowanym i potępionym. Wniosek jest taki: Masz nienawidzić z całego serca, z całych sił
swoich i z całej myśli swojej każdego, kto w inny sposób niż ciebie nauczono, przejawia swą pobożność.
Zwróćmy uwagę na fakt, iż tego właśnie naucza każda religia. Bo jak wytłumaczyć te wszystkie obecne
zbrodnie na całym świecie? Już zaczęto zastanawiać się nad tym, która religia obecnie jest najbardziej
krwiożercza, a która trochę się uspokoiła. A jakie to ma znaczenie? Przecież wszystkie są takie same w swej
nienawiści. Dobitnie widać tę nienawiść wśród dzieci, gdy z jakiegoś powodu w szkołach zaczyna się nauka
religii. Dzieciom już od najmłodszych lat trzeba zakodować i nauczyć je, kogo i za co trzeba prześladować.
Słyszałam o takim przypadku, gdy w Polsce znowu religia wkroczyła do szkół. Dziecko zapytało kolegę.
Będziesz chodził na religię? Zapytany odpowiedział. Nie. Jesteś głupi, że nie będziesz chodził, powiedział
pytający. A ty jesteś głupi, że będziesz chodził, odpowiedział zapytany. Żeby nauczyć tolerancji, nie wystarczy
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powiedzieć: bądź tolerancyjny lub wyszydzać osoby nietolerancyjne. Moim zdaniem, tolerancja religijna
jest niezgodna z naturą człowieka.
Anthony de Mello w swojej książce „Przebudzenie” napisał o małej dziewczynce, która pyta chłopczyka:
„Czy jesteś prezbiterianinem?” Na co on odpowiada: „Nie jestem. My należymy do innego diabelstwa!”
Nieżyjący już Anthony de Mello twierdził, że to niezrozumienie zrodziło tych wszystkich religijnych głupców,
którzy są odpowiedzialni za wszystkie religijne wojny. A która wojna nie była wojną religijną? Moim zdaniem,
powodem ich jest wyuczona nienawiść do wszystkiego, co w jakikolwiek sposób odbiega od naszych poglądów
na istniejącą rzeczywistość. Chociaż nasze poglądy też nie są właściwe.
Dlatego nienawidzimy się wszyscy z aż taką wzajemnością, bo zostaliśmy tego właśnie nauczeni. Pozornie
wydawałoby się, że to rodzice uczą swoje dzieci nienawiści i zakłamania. Rodzice mają tylko swój mały udział
w tym, co wyprawiają z nami nasi „nauczyciele.”
Na religie, które przez kilka tysięcy lat nie potrafiły, choć powinny, nauczyć swych wyznawców
człowieczeństwa, nadeszła czarna godzina.
Zastanówmy się nad taką sprawą: co by było, gdyby każdy człowiek posiadł umiejętność odróżniania zła
od dobra, potrafił myśleć samodzielnie w taki sposób, że sam z siebie, bez wytycznych innych osobników, umiał
wyświadczać sobie i innym tylko dobro, kontaktować się z Bogiem bez zbytecznych pośredników i czynił to.
Można byłoby przystąpić do przeobrażania Ziemi w istny raj.
Kto przyczynia się do ogłupiania ludzkości, jest nie tylko kłamcą, ale złodziejem i bandytą podjudzającym
innych do wzajemnego wyniszczania się, zabijania, tworzenia problemów i pochodnych tych problemów.
Bandyckich zachowań ktoś przecież musiał ludzi nauczyć. Problemy należy rozwiązywać w odpowiedniej
kolejności. Aby na ziemi było tak, jak w niebie, ludzkość musi uporać się z podstawowym problemem
powodującym inne, mniejsze kłopoty.

Dlaczego sekty są takim problemem?
Dlaczego obecnie takim problemem są sekty i uciekanie do nich? Dlatego, że żadna religia nie daje
odpowiedzi na pytania, na które zwłaszcza młodzież chce znać odpowiedź. A tymi pytaniami są: Jak żyć
na planecie, na której życie to jeden wielki koszmar? Każda religia była i jest kopalnią złota. Sekciarze wiedzą,
gdzie i jak kopać, dlatego znajdują zwolenników wśród wyznawców innych sekt, których wynaturzonym
przywódcom nie udało się upilnować.
Obecnie odbywa się przemieszczanie ludzi z wiodących religii do sekt, i wędrówki po sektach. W polityce
odpowiednikiem są wędrówki po partiach, które też są swego rodzaju sektami. A bałagan, jak był, tak jest.
Po co? Młodzi, wrażliwi ludzie szukają Boga i chcą z Jego pomocą stworzyć dla siebie lepszą przyszłość. Myślą,
że jeśli nie znaleźli Go w religii, w której wzrastali, należy szukać w innej. Mają nadzieję, że poszukiwania Boga
będą skuteczne. Taka sytuacja ma tylko taką dobrą stronę, że za opuszczenie wyznania, które zostało narzucone
przez rodziców i społeczeństwo, nie pali się już nikogo na stosach, nie wywleka się z domów, jak to miało
miejsce w noc św. Bartłomieja.
Jesteśmy więc bardziej wolni, niż kiedykolwiek. Wolno nam odrzucić to, co zostało nam narzucone. Kiedyś
było nie do pomyślenia, aby bezkarnie zmieniać obowiązujące poglądy, a dzięki temu także reguły gry,
które i tak nie zmieniają się na lepsze, tylko na inne. Żeby zniszczyć od razu wszystkie religie i sekty,
czyli fałszywe, zakłamane poglądy, ludzkość musiała zacząć w pierwszej kolejności od wywalczenia sobie
prawa do wyrażania różnych przekonań zamiast zakłamanej jednomyślności i zagwarantować możliwość zmiany
religii na sektę. Do tej pory wynikło z tego niewiele dobrego. Ale może wyniknie w przyszłości. Dobrze,
że wolno to czynić. Pozytywne wzorce, godne naśladowania, już istnieją, ale nikt nie podaje takich informacji
do publicznej wiadomości. Dlatego osobnicy, którzy z własnego już wyboru znaleźli się w sektach, partiach oraz
firmach mających znamiona sekt i pozostają w nich jako tzw. uwiedzeni obłudą kłamców, uważają się
przynajmniej za lepszych i mądrzejszych niż byli przed wstąpieniem. Jeżeli dopiero w sekcie przestaje się
(bo jest w niej zabronione dla stworzenia pozoru bycia czymś lepszym): palić papierosy, spożywać alkohol,
zażywać narkotyki, stroić się, korzystać z usług panienek, może to być tylko wynik czystej kalkulacji
przywódców i chęć tworzenia iluzji. Przecież zaoszczędzone pieniądze z „odpowiedniej” motywacji
przeznaczysz na hojny, nieopodatkowany datek na potrzeby sekty, a w rzeczywistości jej założycieli. To samo
można osiągnąć, trzymając się od sekty na bezpieczną odległość. Gdy przestaniesz kupować i czytać książki,
których w sekcie nie wolno nawet mieć w domu, też dużo zaoszczędzisz. W sekcie dozwolone jest czytanie
tylko własnej literatury, za którą trzeba zapłacić, którą należy studiować i rozpowszechniać w celu zwerbowania
nowych członków.
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Czy obecnie można zmienić swą osobowość na lepszą
W ostatnich latach zaistniała możliwość dokształcania się za odpowiednią opłatą na kilkudniowych kursach,
których celem jest uczenie uczestników obsługi samych siebie, posługiwania się własnymi zmysłami w dobrych
celach i dla dobra ludzkości. Z kursów takich korzystają tylko osoby silne, które mają własne zdanie na każdy
temat i same decydują o tym, co jest dla nich dobre. Dzięki tym kursom (choć, oczywiście, nie wszystkim), stają
się jeszcze silniejsze i mądrzejsze. Najwięcej kontrowersji jest wokół tych programów, dzięki którym
rzeczywiście można pozytywnie wpływać na swoje i innych życie, nawet burząc dotychczasowy, zmurszały
i zgniły porządek świata. Na temat tych kursów i metod już powstało wiele opinii. Jedne „autorytety” zabraniają
lub zniechęcają do uczestnictwa w nich, inne zachęcają. „Tego co dobre, tego się trzymajcie” – zachęca nas
Apostoł Paweł. Dwie przeciwstawne opinie powinny być zachętą do sprawdzenia, jak jest naprawdę. Każda
sekta w pierwszej kolejności zabrania tego, co dobre. Bo jeśli wybierzesz dobro, automatycznie przejrzysz
na oczy i zobaczysz jej prawdziwe, zakłamane oblicze. Ale jak można trzymać się dobra, jeśli nie odróżnia się
go od zła?
Jeśli chce się oddawać cześć Bogu w Duchu i w Prawdzie, trzeba zacząć od samodzielnego myślenia, bo Bóg
szuka właśnie osób umiejących obywać się bez fałszywych mistrzów, przed którymi Jezus ostrzegał, mówiąc:
„nie chodźcie tam i nie wierzcie im”. (Mat.24,26). Możliwość zmiany religii jest największym dowodem na to,
że wolno nam kwestionować i zmieniać wszystkie obowiązujące do tej pory poglądy. Wolno nam mieć własne
zdanie na każdy temat i powinniśmy korzystać z tego prawa. Ale dobrze byłoby, gdybyśmy przy okazji mieli
zdanie dobre i właściwe. Walka z dobrem trwała długo, ale dzięki temu, że zaczniemy korzystać z tego, co sobie
wywalczyliśmy, niedługo się zakończy.

Główny powód nienawiści między ludźmi
Ludzie nienawidzą się pozornie z powodu koloru skóry i narodowości. Ale jeszcze bardziej nienawidzą się
z powodu odmiennych wyobrażeń na najważniejszy z aspektów ludzkiej egzystencji. Na temat oddawania czci
Bogu. Będą oni jednak musieli nauczyć się żyć bez przywódców duchowych, których już niedługo zabraknie.
Od kilkudziesięciu lat polityczni władcy są zgodni co do tego, że przyczyną wszystkich konfliktów na świecie są
uczące nienawiści religie oraz sekty. Już zaczynają przygotowywać ludzkość do tego, co w niedługim czasie
uczynią. Podaje się do publicznej wiadomości to, czego jeszcze niedawno nikt nie ośmieliłby się nazwać
po imieniu.

Kiedy zakończy się walka z dobrem
Walka z dobrem zakończy się, gdy zniszczymy wszystkie fałszywe poglądy. Zniszczenie fałszywych religii
to tylko dobry początek tego ciekawego zamierzenia.

Tematy do przemyślenia i do rozmów z sekciarzami
W różnych okresach naszych chrześcijańskich dziejów posługiwano się różnymi rzekomymi wypowiedziami
Jezusa, czyli biblijnymi wersetami, aby manipulować, wykorzystywać i uspokajać ludzkość przez sprawujących
władzę. Ulubionym wersetem, bardzo często stosowanym przez przywódców duchowych, braci w sektach
i polityków, często przytaczanym i obecnie wykorzystywanym także w telewizji oraz w filmach o Jezusie,
jest ten związany z nadstawianiem drugiego policzka. Jest to wprost nachalne dopominanie się i przypominanie,
aby pokornie znoszono i respektowano nieudolne rządy tyranów. Czyli, mówiąc krótko, aby społeczeństwo
spokojne znosiło zło, które dzięki temu miałoby szansę na trwanie w nieskończoność, gdyby nikomu
nie przyszło do głowy zastanowić się, dlaczego Jezus mógł coś tak niedorzecznego i nie dającego się stosować
w życiu, zalecać swoim naśladowcom. Gdy pytałam różne osoby, ile razy nadstawiły drugi policzek, zawsze
słyszałam: ani razu. Przyjrzyjmy się więc, jak to jest z tym zaleceniem Jezusa.
Zalecenie: „Gdy cię ktoś uderzy w jeden policzek to nadstaw i drugi” jest bez sensu, gdy z kontekstu
wyjmuje się pół zdania. Mateusz napisał: „Nie sprzeciwiajcie się złemu, a jeśli cię kto uderzy w prawy
policzek, nadstaw mu i drugi”. (Mat.5,39). Miałoby więcej sensu, gdyby tylko Mateusz i Łukasz przekazał je
w takiej formie: Jeżeli doprowadziłeś do tego, że zadajesz się z bandytami i zostałeś już uderzony w prawy
policzek, a niczego nie zmienisz, lecz będziesz prowokował tego, który cię bije, to spodziewaj się, że za chwilę
zostaniesz uderzony w drugi, lewy, czyli spodziewaj się kolejnych następstw i kijów na grzbiet. Gdy będziesz
pilnował, aby nie dostać w jeden policzek, to odwieczny dylemat „nadstawiać czy nie nadstawiać” nie będzie cię
dotyczył, tym bardziej, że Jezus, gdy przez sługę arcykapłana został uderzony w policzek, dał zupełnie inny,
mądrzejszy, przykład do naśladowania. Nie kusił go, czyli nie prowokował, tylko powstrzymał, gdy odrzekł:
„Jeżeli źle powiedziałem, udowodnij, że źle, a jeżeli dobrze, czemu mnie bijesz?” (Jana 18,23). Także Paweł,
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gdy został uderzony w twarz, nie nadstawiał się, ale powiedział do arcykapłana: „ściano pobielana; zasiadłeś tu,
aby mnie sądzić według zakonu, a każesz mnie bić wbrew zakonowi?” (Dz.Ap.23,3).
Ciekawe jest też to, że w prawy policzek można kogoś uderzyć będąc raczej osobą leworęczną. Jest to
bardzo niewygodne. Osobom praworęcznym wygodniej byłoby uderzyć w lewy. O co chodziło Mateuszowi?
Nie wiem. Łukasz nie pisze o prawym policzku, a jak wiemy, nie był on apostołem, lecz wykształconym
lekarzem, bardzo dokładnym i dociekliwym.
Jezus nie pisał Ewangelii. Powstały one blisko dwa tysiące lat temu. Wymachiwanie teraz niektórymi,
niezrozumiałymi półwersetami, tak jakby to było wczoraj, jest nieadekwatne do czasów, w których my żyjemy.
Biblia jest księgą, w której każdy może znaleźć odpowiednie zdania wyjęte z kontekstu na poparcie swoich
błędnych teorii. Tym, którzy jej nie czytają, lub czytają tylko wskazane wersety, można wmówić wszystko.
Każdy człowiek jakością swego życia udowadnia, komu uwierzył i kto wyprowadził go w pole.
Niewiele jest osób, które miały i mają takie zacięcie do wertowania Biblii jak ja. W moim przypadku może
wynikać to z powiedzenia, którego bardzo często nadużywałam nawet w odniesieniu do profesorów – żeby mi
ciemnoty nie wciskali. Często z tego powodu miałam dwóje ze sprawowania. Efekt jest taki, że trudno jest mi
wcisnąć jakąkolwiek niedorzeczność i głupotę.
Zauważyłam, czytając Biblię na własną rękę, że Jezus, gdy przemawiał do ludzi, jak sam to przyznawał,
celowo mówił w przypowieściach w sposób zagadkowy i niezrozumiały. Apostołowie, często sprzeczający się
między sobą, także nie rozumieli Jego wypowiedzi, przypowieści, ani nauk. Często, nie rozumiejąc, bali się
pytać. Czasem mówili; „wytłumacz nam, o czym mówiłeś”. Dopiero na osobności udzielał tylko im
dodatkowych informacji lub pytał: „Nie rozumiecie tego podobieństwa? Jakże więc zrozumiecie inne
podobieństwa?” (Mar.4,13). Biblia jest napisana jakimś mało zrozumiałym, zapieczętowanym szyfrem, pełnym
symboli, poetyckich opisów, które zawsze musi ktoś wyjaśniać i tłumaczyć. Dzięki takiemu sposobowi jej
napisania już powstało około 300 chrześcijańskich wyznań, sekt, podających się za naśladowców Jezusa,
nienawidzących się z wzajemnością i powstaje ich coraz więcej. Nigdzie nie jest napisane w jasny i zrozumiały
sposób, co dokładnie należy robić, aby żyć długo, w zdrowiu, szczęściu, dostatku i bezpiecznie. Jakby tego było
mało, wyraźnie jest też napisane, że Jezus przyszedł na świat, aby poróżnić wszystkich ze sobą.
„Nie mniemajcie, że przyszedłem pokój przynieść na ziemię; nie przyszedłem przynieść pokój, ale miecz.
Przyszedłem poróżnić człowieka z jego ojcem i córkę z jej matką, i synową z jej teściową. Tak oto staną się
wrogami człowieka domownicy jego”. (Mat.10,34). Trzeba przyznać, że wiedział, jak tego dokonać.
A wszystkim Jego naśladowcom, ględzącym ciągle o pokoju i miłości, nie udało się tego zmienić.
O tym, jak być dobrym, pozornie jest napisane w takich słowach. „Błogosławieni miłosierni, sprawiedliwi,
pokój czyniący; (Mat5,3-11) Bądź dobry, postępuj dobrze; bądźcie wy tedy doskonali jak i Ojciec wasz
niebieski doskonały jest; (Mat.5,48). Módl się; proś Boga o pomoc”. Ale nigdzie nie jest napisane wyraźnie,
jak to zrobić, i na czym polega prawdziwe dobro, miłosierdzie, doskonałość lub mądrość. Dano nam
do zrozumienia, że ci, którym uda się odgadnąć, czym to jest, i jak to zrobić, aby wprowadzić w życie, dostąpią
wielu błogosławieństw i szczęścia. Szczególnym zaleceniem Jezusa, które trudno zmodyfikować, i może dlatego
unika się go w potocznym użyciu, są słowa: „Jeśli można, o ile to od was zależy, ze wszystkimi ludźmi pokój
miejcie”. (Rz. 12.18).
Mówi: „Nikt nie jest dobry, bo dobry jest tylko Bóg”. (Łuk.18,19). Napisano „karą za błąd jest śmierć”
(Rzym.6,23). Ale na czym polega błąd, czyli grzech, nie ma wzmianek. Nigdzie nie jest napisane, że błąd
wynika z fałszywych poglądów. No może, że jest to snucie się po bezdrożach błędu i nieprzestrzeganie zakazań.
Gdy wyganiano Adama i Ewę z raju, powiedziano: „Żeby tylko nie wyciągnął teraz ręki swej i nie zerwał
owocu także z drzewa życia, i nie zjadł, a potem żył na wieki!” (Mojż. 3.22.). Wygoniono ich z raju,
aby nie dowiedzieli się, jak należy myśleć i co należy robić, aby żyć dłużej niż 930 lat.
Dziewięć przykazań (a właściwie zakazań, bo słowa „nie rób czegoś” są zakazami a nie przykazami)
nazywanych zakonem, które zupełnie niepotrzebnie kazano nam wbić sobie do głowy, i codziennie dwa razy
powtarzać, zostały przekazane nam w takiej formie, jakby celowo nakłaniano ludzi do zabijania, cudzołóstwa,
dawania fałszywego świadectwa. Uczenie się tych zakazów w takiej formie, na pamięć i codzienne powtarzanie
ich w pacierzu nie przyczyniło się do pokoju na świecie, moralności, bezpieczeństwa, ani zrozumienia, czym jest
dobro. W Galatów 3,13. napisano; „Chrystus wykupił nas od przekleństwa zakonu” i „Zanim przyszła wiara
byliśmy wspólnie trzymani pod strażą zakonu”. (Gal.3,23). A o tych, którzy uczyli, napisano; „Chcą być
nauczycielami zakonu, a nie rozumieją należycie ani tego co mówią, ani tego co twierdzą”. (Tym.1,7-9).
Ludzie do dziś, nawet po specjalnych szkoleniach i kursach, za które drogo płacą i na których usiłują
nauczyć się być lepszymi, nie rozumieją, czym jest na przykład fałszywe świadectwo. To samo dotyczy
sekciarzy nawet w zalegalizowanych sektach, wmawiających nie tylko sobie wzajemnie, ale wszystkim, że są
najprawdziwszą i jedyną słuszną religią, uznawaną przez Boga. Myślą, że chodzi o składanie fałszywych,
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niezgodnych z prawdą zeznań w sądzie, przeciwko komuś, kto nic złego nie zrobił. A fałszywymi świadectwami
są wszystkie plotki, złośliwe posądzenia, oskarżanie innych o złe postępowanie, wyzwiska, wszystkie rozmowy
na temat innych, obmowy, wtrącanie się w czyjeś życie, fałszywe interpretacje w wyniku niedoinformowania,
narzucanie innym swojego widzimisię, czyli pouczanie. Ględzi się o tych sprawach już kilka tysięcy lat,
a nikomu jeszcze nie udało się nauczyć i nakłonić ludzi do tego, żeby zmądrzeli. Nawet nikt nie próbował i nikt
nie wymyślił takiego sposobu. Czy to takie trudne? Mówiło się, że to ludzie nie chcieli słuchać. A może było
odwrotnie? Może to ci, którzy rzekomo chcieli ludzkość nauczyć człowieczeństwa, w ogóle się na tym nie znali?
Lub celowo, z premedytacją postępowali tak, aby nam szkodzić?
Gdyby przykazania te podano nam w trochę innej formie, ludzie byliby inni i żyliby inaczej. Ale ziemia
z powodu człowieka Adama i jego kobiety została przez Boga przeklęta i do czasu obowiązywania tej klątwy
nikomu nie została przekazana nawet myśl o zakwestionowaniu i zmianie tych zakazań. Aby zmienić na ziemi
cokolwiek na lepsze powinniśmy zacząć już, z Bożym przyzwoleniem, od zmiany zakazów na nakazy
i brzmienie takie, które się do tego przyczyni. I powinno się wpajać je dzieciom, gdy tylko zaczną mówić,
zamiast zmuszać je do nauki tego, co się zdezaktualizowało, zostało błędnie przetłumaczone lub źle zrozumiane.

Nowa ulepszona wersja przykazań
Dziewięć przykazań
1. Miłuję tylko Wszechmogącego Boga. Służę tylko Wszechmogącemu Bogu i przestrzegam tylko
Jego przykazań. Oddaję Mu cześć w duchu i w prawdzie.
2. Imienia Boga, Jam Jest, używam tylko w modlitwie, gdy proszę o pomoc i dziękuję za nią.
Gdy oddaję Mu należną cześć.
3. Pamiętam o dniu świętym i święcę go w prawidłowy sposób tak jak należy.
4. Szanuję ojca mego i matkę moją
5. Miłuję bliźniego mego
6. Współżyję tylko z własną żoną lub mężem
7. Szanuję cudzą własność
8. O bliźnim mówię tylko prawdę
9. To, co podoba mi się u bliźniego, zdobywam w mądry i uczciwy sposób.
Tylko tak sformułowane przykazania, wypowiadane codziennie, z własnego wyboru, mogą być świadomie
przekazane prawej półkuli mózgowej, która nakłaniałaby i wymuszała na każdym, kto by to czynił, zawsze
i tylko właściwe zachowanie. Gdy wypowiadamy te przykazania w dotychczasowej formie: będziesz, czcij,
nie kradnij, nie zabijaj, to przyjmują one zawsze formę pouczania innych z pominięciem samego siebie.
Pouczamy więc nie wiadomo kogo, zamiast siebie samego. Bóg wypowiedział je w prawidłowy sposób,
używając zwrotu będziesz, będziecie, używając czasu przyszłego.
Najnowsze ustalenia dobrych psychoterapeutów zalecają zajmowanie umysłu tylko tym, jacy chcemy być,
a nie tym, z czym nie chcemy mieć do czynienia. Gdyby ktoś oburzył się i chciał zwrócić mi uwagę, jak śmiem
wypisywać takie herezje, to niech włączy telewizor, zajrzy do gazet i odpowie sobie na pytanie, dlaczego ludzie
tak się zachowują, dlaczego sam tak nienawidzi innych i za co.
Dnia 20.12.2001 r. ogłoszono w polskiej telewizji to, o czym napisałam już w 1998 r. w pierwszej wersji
„Psychoterapii dla każdego”. Podano w telewizji, że słowa w modlitwie Ojcze nasz: „i nie wódź nas
na pokuszenie” należy zastępować słowami: „abym nie uległ pokusie”. Ja w ostatnim zdaniu tej książki
napisałam: A odmawiając codzienne Ojcze nasz, zamiast słów: „i nie wódź nas na pokuszenie”, które ja swoim
umysłem nareszcie zrozumiałam jako; „I nie wiedź, nie prowadź nas tam, gdzie jest się wystawianym na różne
nieprzyjemne sytuacje, w których zmuszona byłabym uczestniczyć, ale wiedź mnie tylko drogą bezpieczną,
prostą, do każdego mądrego i dobrego celu”.
Modlitwę „Ojcze nasz” lepiej jest odmawiać tak:
Ojcze Mój
Ojcze mój, który jesteś w niebie,
Święć się imię Twoje,
Przyjdź królestwo Twoje,
Bądź wola Twoja, jak w niebie tak i na ziemi
Chleba mojego powszedniego daj mi dzisiaj
I odpuść mi moje winy, jako i ja odpuszczam moim winowajcom;
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I nie wódź mnie na pokuszenie,
Ale mnie zbaw ode złego
I wiedź mnie drogą bezpieczną prostą
Do każdego mądrego i dobrego celu;
Albowiem twoje jest Królestwo
i moc, i chwała na wieki wieków, Amen.
Dlaczego w takiej formie? Dlatego, że Jezus (w Mat 6,6) mówi; „Ale ty, gdy się modlisz, wejdź do komory
swojej, a zamknąwszy drzwi za sobą, módl się do Ojca swego, który jest w ukryciu, a Ojciec twój, który widzi
w ukryciu, odpłaci tobie.”
„A Jezus odpowiadając rzekł mu: Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jonasza, bo nie ciało i krew objawiły ci ,
lecz Ojciec mój, który jest w niebie”. (Mat.16,17).
„Wszystko jest mi przekazane przez Ojca mojego i nikt nie wie, kto to Syn, jak tylko Ojciec, a kto Ojciec,
jak tylko Syn i ten komu Syn zechce to objawić”. (Łuk10,22).
„Oto ja zsyłam wam obietnicę mojego Ojca.”
„Rzekł jej Jezus: nie dotykaj mnie, bo jeszcze nie wstąpiłem do Ojca; ale idź do braci moich i powiedz im:
Wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego, do Boga mego i Boga waszego”. (Jana 20.17).
Jezus nie używał zwrotu. „Nasz Ojciec”.
Najważniejszymi przykazaniami (których do tej pory nikt nie przestrzegał, ani nie przestrzega, bo jest to
niemożliwe), są dwa przykazania miłości i Dekalog. W bardzo mętny i zawiły sposób usiłował to wytłumaczyć
Paweł w liście do Rzymian i Galatów, mówiąc coś o dwóch zakonach w swoim organizmie. Usiłował mówić
o zasadzie działania umysłu. Mówił o świadomości i podświadomości, i jak sam przyznawał nie rozumiał,
dlaczego nie wychodzi mu bycie lepszym niż jest.
Nikt, oprócz Jezusa, nie był w stanie wypełnić tych zakonów. A wypełnienie ich gwarantowało życie
wieczne temu, komu by się to udało: „Kto wypełni zakon, z zakonu żyć będzie”. (Dz.Ap.10,5 i Gal.3.12).
Każdemu wydaje się, że wie, o co w nich chodzi. A nikt nigdy nie wytłumaczył nam, jak tego dokonać. Nawet
gdy w niedzielę na mszy objaśniane jest Pismo Święte, to parafianie, którzy przyszli do kościoła jak na rewię
mody, nie potrafią skupić rozbieganych myśli. Bo kto w dzisiejszym, zagonionym świecie, ma czas
na zastanawianie się nad takimi sprawami, jeżeli wyśpiewuje się w polskiej piosence: „Jak zagoniony człowiek
może mieć na miłość czas”. Kilka razy, po pogrzebach któregoś z krewnych, usiłowałam rozmawiać z moją
rodziną o tym, co ksiądz mówił, ale okazywało się, że byłam jedyną osobą, która go słuchała.
Jak można wypełnić, gdy wypełnienie, czyli przestrzeganie pierwszego przykazania zależy od zrozumienia
i przestrzegania drugiego. Przestrzeganie drugiego przykazania zależy od przestrzegania trzeciego, które
powinno być, ale którego przecież nie ma.
Na pierwszym miejscu jest: „Będziesz miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy
swojej, i z całej myśli swojej”. Na drugim miejscu: „będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego”.
(Mat.22.37,38). Ale ja byłam uczona tych przykazań w zmienionej formie według Łukasza 10.27, i nauczono
nie tylko mnie wypowiadać drugie przykazanie w skróconej wersji „a bliźniego swego, jak siebie samego.”
Na logikę, są to trzy przykazania miłości, bo wymienione są trzy osoby. W drugim przykazaniu brakuje
jednak słów, bo opuszczono je. Słowa, które trzeba dopisać, zawarte są w pierwszym przykazaniu. Czyli, gdyby
się je wstawiło, drugie przykazanie brzmiałoby: Będziesz miłował siebie samego z całego serca swego, z całej
duszy swojej i z całej myśli swojej. A trzecie: Będziesz miłował bliźniego swego z całego serca swego, z całej
duszy swojej, i z całej myśli swojej. Sens przykazań trochę się zmienia na zrozumiały dla podświadomości
i okazuje się, że w takich kontekstach do obowiązku każdego człowieka będzie należało miłowanie samego
siebie, a więc dbanie o własny rozwój w pierwszej kolejności, zapoznawanie się z własną zasadą działania,
z prawidłową instrukcją obsługi samego siebie, prawidłowe, własne relacje z ludźmi, z Bogiem
i Wszechświatem. I dopiero wtedy, gdy wpiszemy do swych umysłów w prawych półkulach mózgowych takie
wytyczne, zacznie się przestrzeganie tych podstawowych, największych przykazań, na których wszystko się
opiera.
Będzie się nie zbawionym ale wybawionym, wyratowanym od złego, głupiego, durnego postępowania,
które przysparzało problemów, chorób i nieszczęść. Czyli uwolnionym od wszelakiego zła, które nas spotyka
za głupie myślenie i postępowanie. Ale wypowiadanie ich w czasie przyszłym (będziesz) według najnowszych
odkryć zawsze może oznaczać to, że dopiero za jakiś czas, „za trzydzieści parę lat jak dobrze pójdzie,
będzie pełny dobrobyt, będzie nastrój świąteczny, będą wspaniali ludzie”, gdy „nasze pomniki już staną w krąg”
i już nie będziemy mogli dożyć takich warunków.
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Minęło już dwa tysiące lat, a nikt nie zwrócił na to uwagi. Podstawowy błąd ludzkości polega na założeniu
i błędnym mniemaniu, że każdy zdrowy na umyśle człowiek wie, jak siebie kochać i nie wyrządzać sobie celowo
szkód. Że zło wyrządzają tylko ci, którzy są źli. A źli są wszyscy, skoro nie są dobrzy.
W rzeczywistości, której przyglądam się z wielką uwagą, dostrzegam, że sprawy mają się tak. Z budowy
naszych mózgów i umysłów wynika, że duchowa, energetyczna część umysłu czyli podświadomość, od której
bardzo dużo zależy, nie rozumie, co znaczą słowa „a bliźniego swego jak siebie samego” tak, jak zostaliśmy
nauczeni. Lewa, logiczna półkula domniemywa, że będziesz miłować bliźniego swego jak siebie samego,
ale nie przekazuje już tego domniemania prawej. Prawa, która mogłaby wymuszać to miłowanie, czyli sposób,
w jaki traktujemy każdego bliźniego, ignoruje to polecenie tak samo, jak zrobiłby komputer, który otrzymałby
takie polecenie do wykonania. A urządzenie to zostało zbudowane według zasady działania mózgu i umysłu
z tą różnicą, że wyświetli na ekranie hasło: „niemożliwe do zrealizowania”, a prawa półkula tego nie robi,
tylko ignoruje. Bo przykazano, kazano jej zrobić nie wiadomo co.
A wystarczyłoby tak niewiele. Żeby było dobrze, należy wypowiadać te najważniejsze i największe
przykazania w pierwszej osobie i w czasie teraźniejszym, bo na nich, jak sam Jezus powiedział, zasadza się całe
Pismo Święte i prorocy. Abyśmy zaczęli doświadczać zamiast zła dobra, jeszcze za naszej kadencji,
trzeba wypowiadać te przykazania tak:
Miłuję Pana Boga mego całym sercem moim i całym duchem moim i całą myślą moją.
Miłuję bliźniego mego całym sercem i całym duchem moim i całą myślą moją.
Miłuję samego siebie całym sercem i całym duchem moim i całą myślą moją.
Dopiero tak wypowiadane przykazania są w zrozumiały sposób przekazane świadomie z lewej półkuli
mózgowej do prawej, duchowej, jako nadrzędny program i wytyczna na resztę długiego, bezpiecznego
i mądrego życia. Dopiero wtedy duchowa część nas samych nakłoni nas (potrafi to robić), do właściwego
traktowania siebie i innych, bo otrzyma właściwe polecenie. A cała zbędna reszta odpadnie sama. Nie będziemy
postępować źle w taki sam sposób, w jaki kiedyś nie byliśmy w stanie postępować dobrze. To polecenie stanie
się programem nadrzędnym i tak łatwym do zrealizowania, jak łatwe było nienawidzenie wszystkich z aż taką
wzajemnością. Dla podświadomości jest zupełnie obojętne, do czego ma nas zmuszać. Ale musi otrzymać jasne,
zwięzłe polecenie. To nie jest tak, że my nie chcemy być dobrzy i doskonali. My nie potrafimy tacy być,
bo nikt nas nie nauczył, w jaki sposób takie cechy można sobie przyswoić.
Żeby na ziemi było tak, jak w niebie, dopiero w tym tysiącleciu przychodzi nam ono z pomocą, przekazując
i pozwalając zrozumieć, na czym polega sprawiedliwość tego Królestwa, na którego terytorium już żyjemy.
O jego nadejście już dwa tysiące lat się dopraszaliśmy i do niego usiłowaliśmy się jako popaprańcy na siłę
wedrzeć. Łuk.16,16: „Do czasów Jana był zakon i prorocy, od tego czasu jest zwiastowane Królestwo Boże
i każdy się do niego gwałtem wdziera”. Tylko mu nie wychodzi, gdy usiłuje się wedrzeć.
Gdy zaczniesz kochać siebie z całego serca i z całego ducha swego, i z całej myśli swojej, nie będziesz
nienawidził siebie do tego stopnia, żeby pod swoim adresem używać idiotycznych sformułowań, typowych
dla chrześcijan: „cholera jasna, zaraz szlag mnie trafi na miejscu”; „za chwilę trupem padnę na miejscu”;
„mam wszystko w dupie”; „ja się zabiję własną ręką”; „ja zaraz oszaleję ze szczęścia”. Gdy przestaniesz
wydawać takie i podobne polecenia swojej podświadomości, nie spowodujesz wypadku jadąc samochodem,
nie staniesz tam, gdzie spadnie cegła czy grom z jasnego nieba.
Nie jest też ważne, czy są to dwa, czy trzy przykazania. Dopóki nikt nie rozumie, czym jest miłość, o której
tak wszyscy piszą i rozprawiają.
Można robić dużo szumu wokół zagadnień związanych z miłością, mylić pojęcia, nadawać jej różne
definicje, rozdawać swoje mienie, znać wszystkie tajemnice, posiadać całą wiedzę, powtarzać na okrągło,
że kocha się wszystkich, ale gdy ciało fizyczne i duchowe, energetyczne nie będzie miało odpowiednich
parametrów, można jej nie mieć. Miłość jest podarunkiem dla tych, którzy potrafią zlikwidować zapory
i blokady przed nią. O tych, którzy ją mają, mówi się, że emanują pozytywną energią.
Ja uważam, że miłości można będzie doświadczać, a następnie emanować ją z siebie, gdy zaczniemy
rozumieć siebie, przestaniemy wyrządzać zło sobie i innym. Gdy będziemy jak zapalone żarówki włączone
w równoległy, a nie szeregowy obwód elektryczny.
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Cechy znamienne osoby miłującej Boga
Napisano: „Jeśli kto mówi: Miłuję Boga, a nienawidzi brata swego, kłamcą jest; albowiem kto nie miłuje
brata swego, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi.” (I Jana 4.20). Jeżeli nienawidzi się
bliźniego, którego się widzi, którego tak samo, jak i nas, przenika niewidzialna Energia Duchowa, i który tak
samo, jak i my, w ten sam niewidzialny sposób jest połączony z całym kosmosem?
A jak można miłować bliźniego, jak siebie samego, jeżeli nienawidzi się samego siebie przez życzenie sobie
źle i wyświadczanie sobie zła, na okrągło, przez całe życie? Będzie tak dopóty, dopóki nie zrozumiemy,
kim jesteśmy i jaka jest nasza zasada działania.
Nie ma sensu rozważanie, które przykazanie z trzech jest najważniejsze, czyli w jakiej kolejności powinno
być wypowiadane, ale od którego wszystko zależy. Skoro nie można kochać Boga, gdy nienawidzi się bliźnich,
a nienawidzi się bliźnich za usłużne wyświadczanie nam zła na nasze życzenie, to wszelkie rozważania należy
rozpocząć od miłości do samych siebie. Wyświadczanie miłości samemu sobie zaczyna się w chwili zaprzestania
krzywdzenia siebie. Nie da się w żaden sposób opisać, co się wtedy czuje, gdy ma się poczucie uwolnienia
od głupoty.
Dużo zależy od przestrzegania przykazania, nakazu, który pozornie był, ale jednocześnie tak jakby go
nie było, skoro nie dawało się go wypełnić, mimo że ludzie starali się sprostać temu wymaganiu. Gdy i tę
zagadkę udało się nam z Bożym przyzwoleniem dopiero w tym tysiącleciu rozwiązać, należy sprawdzić, jakie
skutki mogłyby nastąpić, gdybyśmy zaczęli wypowiadać nakazy miłości, które zasadzimy sami sobie
w umysłach, z własnego wyboru, we właściwy sposób. Skutków miłości do tej pory ludzkość nie doświadczyła,
bo nie zasiała w swoich umysłach ziaren, z których mogłyby wyrosnąć jej owoce. Mogło to wynikać także
z tego, że Bóg nie chciał nam niczego nakazywać, ani narzucać, czyli zmuszać nas do miłości. Gdyby tak
postąpił, nie moglibyśmy poznać zła, którego doświadczanie zawdzięczamy Adamowi i Ewie. To muszą być
nasze wybory i nasze świadomie podjęte działania.
Kto wprowadzi do swego umysłu i w związku z tym zacznie przestrzegać przykazań: miłuję samego siebie
całym sercem, całym duchem swoim, i wszystkimi myślami swoimi, oraz miłuję bliźniego swojego, całym
sercem swoim, całym duchem swoim, i wszystkimi myślami swoimi, da dowód na to, że miłuje automatycznie
Boga całym sercem swoim, całym duchem swoim, i wszystkimi myślami swoimi teraz, a nie dopiero za jakiś
czas. Takie miłowanie wbrew pozorom nie jest ani uciążliwe, ani trudne do wykonania, bo sprowadza się tylko
do zaprzestania wyświadczania sobie zła wzajemnie, myślami, mową i uczynkami.
Jak to zrobić, i na czym polega to „z całego serca, duszy i myśli miłowanie?” Nad tym nie musimy się
zastanawiać, bo nasza logika i tak nie jest jeszcze w stanie tego pojąć. To będzie się odbywało nie tylko bez
udziału naszej logiki, ale nawet wbrew niej. Dlatego ja nie jestem w stanie wytłumaczyć, na czym to będzie
polegało i nawet nie próbuję. Sama jestem ciekawa, co z tego dobrego wyniknie. Od tych spraw mamy prawą,
duchową półkulę mózgową. Ona od Nadświadomości dowie się wszystkiego we właściwym czasie. A nasza
logika, logicznie oceniając efekty, przyzna zdumiona takim obrotem sprawy: to jest całkiem do rzeczy.
Jeżeli nie wyświadczasz zła sobie, nie myślisz, nie kombinujesz, ani nie wygadujesz głupot,
to nie prowokujesz, czyli nie kusisz też innych, aby ci je usłużnie wyświadczali. Nie spotyka cię nic złego,
bo stałeś się na tyle mądry, że zaczynasz rozumieć własną zasadę działania, prawa istniejące we Wszechświecie,
którym podlegasz i mądrze z nich korzystasz, a Bogu zamiast zadawać pytania typu: dlaczego mnie
to nieszczęście spotkało, zaczynasz dziękować i oddawać Mu cześć jako szczęśliwy człowiek. Bo tylko
szczęśliwi ludzie są w stanie wypełnić I przykazanie miłości. A szczęśliwym w 100% można być, gdy inni
też będą szczęśliwi.
Jeśli nic złego cię nie spotyka, to zupełnie inaczej zaczynasz postrzegać świat i zaczyna brakować ci
powodów, aby nienawidzić innych. Przestajesz też zakładać, a właściwie fałszywie osądzać ludzi i twierdzić,
że wszyscy są źli, podli i paskudni. A gdy przestajesz wystawiać im te fałszywe świadectwa, to nie możesz być
i ty fałszywie osądzony. I ty nie musisz dla tych, którzy fałszywie cię osądzają, grać głupich ról. Jeżeli spotykały
cię już w twoim życiu nieprzyjemności, to twój udział w nich polegał na fałszywym osądzaniu nie tylko ludzi,
ale sytuacji.
Fałszywe osądzanie polega także na tym, że to, co dobre, nazywasz złem, a to co złe, nazywasz dobrem.
Lepiej w ogóle nie zajmować się osądzaniem nikogo i niczego, bo nigdy nie jest tak, że wiesz o danej sprawie
wszystko. Jeżeli nie dysponujesz wszystkimi danymi, nigdy twój osąd nie będzie właściwy i prawdziwy.
Gdy ciebie ktokolwiek zaczyna osądzać, zamiast się tłumaczyć, zadaj mu pytanie: Ktoś cię ustanowił sędzią
nade mną?
Nam, ludziom, wydaje się jeszcze tak wiele, jak w dowcipie, w którym student i studentka mieli udzielić
odpowiedzi na pytanie profesora: Z czego składa się męskie urządzenie do płodzenia dzieci? Studentka
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odpowiedziała: z kości. Student odpowiedział: z ciał jamistych. Profesor powiedział: Pan zdał, a pani się
zdawało. Ale żeby nic złego cię nie spotykało, nie możesz godzić się na to, aby w momencie na przykład
składania przysięgi małżeńskiej powtarzać za udzielającym ci ślubu, który jeszcze niczego nie rozumie,
sakramentalne słowa „na dobre i na złe, w szczęściu i w chorobie”. W ten sposób dopraszasz się i zamawiasz
sobie zło i chorobę, w których zgodnie ze ślubowaniem i złożonym przyrzeczeniem powinieneś pozostać. Może
dlatego niezalegalizowane związki są lepszej jakości, bo w nich nie zakłada się z góry, że będzie źle. A gdy
zaczyna być źle, jest to powód wystarczający, aby się rozstać. Ślub zawarty w USC i w kościele, rzekomo
złączony i pobłogosławiony przez Boga, nie gwarantuje dobrego i udanego małżeństwa. To, co złączy Bóg, nie
ma prawa być złe. Nie wmawiajmy więc sobie wzajemnie i nie oskarżajmy Boga o łączenie ludzi w nieudane
pary, płodzące coraz częściej chore potomstwo, bo On nie brał, nie bierze w tym udziału i nie ma z tym nic
wspólnego. Brał w tym udział tak zwany tymczasowy opiekun ziemi, władca naszego świata, który nawet
Jezusowi proponował władzę nad wszystkimi ludźmi i królestwami ziemi, mówiąc: „to wszystko dam ci,
jeśli upadniesz i złożysz mi pokłon”. (Mat.4,8). Łuk.4.6: „I rzekł do niego diabeł; Dam ci tę całą władzę
i chwałę ich, ponieważ została mi przekazana, i daję ją komu chcę. Jeśli więc Ty oddasz mi pokłon, cała ona
twoja będzie”. Inne wzmianki Jezusa o nim to: „Już wiele nie będę mówił z wami, nadchodzi bowiem władca
świata, ale nie ma on nic swego we mnie”. (Jana14,30); „teraz władca tego świata będzie wyrzucony”
(Jana 12,31).
Zachęcam do mądrego wybierania sobie partnera z użyciem rozumu i takiego z nim życia, aby zło, choroby,
problemy i rozwody omijały nas z daleka. Tylko te związki są pobłogosławione przez Boga, które wynikają
z „pobierania się w Panu” (Kor.7,39), a to oznacza: według Jego mądrych zasad, prawidłowo zrozumianych
i wprowadzanych w życie. Wtedy nawet ślub nie zaszkodzi w doświadczaniu błogosławieństw. Jak to zrobić
i czego unikać, opisałam w „Psychoterapii dla każdego” i „W labiryntach bezsensu”, a także w: „Jak rozstać się
z alkoholizmem”. Gdy mnie ktoś usiłuje nakłonić do podpisania się pod czymś takim, jak „na dobre i na złe”,
zawsze powtarzam: „Ja się piszę tylko na dobro. Ze mną nie ma prawa być źle”. „W szczęściu i w chorobie”.
Po co przywoływać jakieś choroby, które wtedy muszą się pojawić, bo ty zakładasz, że twój partner zachoruje,
a on – że ciebie spotka coś złego. Mądrzy ludzie nie chorują. Można zapytać: to dlaczego umierają? Bo nie są
jeszcze na tyle mądrzy, aby wiedzieć, jak w nieskończoność oddalać eksmisję energii ze swojej ukochanej,
cielesnej powłoki.

Co wybierać z Biblii
Nie tylko ja doszukałam się w Biblii bezsensownych zwrotów i źle przetłumaczonych, rzekomych
wypowiedzi Jezusa. Nie chcę wnikać, dlaczego i kto to zrobił, bo to niczemu dobremu nie służy. Święty Paweł
w Liście do Tytusa napisał: „A głupich rozpraw i rodowodów, i sporów, i kłótni o zakon unikaj; są bowiem
nieużyteczne i próżne”. Wybierajmy z Biblii to, co może przyczynić się dobrym sprawom. Dopiero w tym
tysiącleciu pozwala nam się odnaleźć, odpieczętować i zrozumieć ich ukryte do tej pory znaczenie. Zanim
wstąpisz do jakiejkolwiek sekty, zastanów się nad tym, o czym napisałam. Zapewniam cię, że każdy sekciarz
jest perfekcyjnie przygotowany do rozmowy, którą chce z tobą przeprowadzić. W sekcie głównie na to kładzie
się nacisk. Spotykają się dlatego tak często, aby na tzw. wspólnych zebraniach uczyć się przewrotności pod
przykrywką miłości do bliźnich, których między sobą nazywają pogardliwie ciemnotą pogańską. Uczą się,
jak wywrócić do góry nogami światopogląd każdego, kogo uda im się zaczepić i wciągnąć do rozmowy.
W dzisiejszych czasach nieznajomość Biblii to spora luka w edukacji. Zauważ, że w telewizyjnych konkursach,
jeśli ktoś wygrywa za dużo pieniędzy, żeby oddał to, co wygrał, zadaje mu się zawsze pytanie z Biblii, której
nieznajomość bardzo się wtedy nie opłaca. Pewnie nawet nie wiesz, że odpowiedź na takie pytanie jest w Biblii.
A jeśli sekciarz nie może sobie poradzić z osobą o ustalonych poglądach, to na następne spotkanie
przyprowadzi brata lub siostrę „będącą dłużej w prawdzie”, która o wiele skuteczniej potrafi zamącić ci
w głowie na prawie każdy temat, z wyjątkiem tych, o których wcześniej napisałam. Dzięki tej lekturze prędzej ty
sprowadzisz sekciarza na dobrą drogę niż on ciebie na złą i taki jest cel tej publikacji. Poza tym nikt nie nazwie
cię ciemnotą ani parafianinem.
Jeszcze raz przypominam: nie może miłować Boga ten, kto ma w nienawiści bliźniego swego, obelżywie się
na jego temat wypowiada, wyśmiewa się z jego poglądów, choć jemu samemu dalej do doskonałości niż innym,
i do właściwych przekonań także.
I co z tego, że tak szybko potrafią odszukiwać wersety i dobrze znają Biblię? Kto nie umie (choćby nie wiem
jak chciał) być uprzejmy i miły zawsze w myślach, mowie i uczynku, chociażby w stosunku do innych
kierowców na drodze lub pieszych, ten nie ma prawa nauczać innych, bo sam niczego nie rozumie. Jeśli
naprawdę zależy ci na znalezieniu Boga, zacznij od miłości do siebie, następnie miłości do innych, bo Bóg tylko
takich szuka, i tylko tych jest najmniej „którzy będą oddawali mu cześć w duchu i w prawdzie”. (Jan 4.23).
Dopóki tego nie uda ci zrozumieć i osiągnąć, poszukiwania twe są daremne. Nadaremnie się trudzisz i starasz się
cześć Bogu oddawać. Co sprowadza się do tego, że jeśli chciałbyś oddawać Bogu cześć w duchu i w prawdzie,
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nie możesz kłamać na Jego temat i nie możesz innych w błędny tok myślenia wprowadzać. Jeśli wstąpisz
do sekty, z całą pewnością zostaniesz zmuszony przede wszystkim do włóczenia się od domu do domu
w poszukiwaniu nowych wyznawców. Bo przemierzają Ziemię wzdłuż i wszerz w poszukiwaniu jednego
wyznawcy, a gdy go znajdą, czynią go dwa razy gorszym niż był. W obecnych czasach ten werset dotyczy
sekciarzy, którzy tak postępują, a nie misjonarzy, którzy w zamierzchłej przeszłości tak postępowali.
Św. Paweł w Liście do Tesaloniczan (5.21) napisał: „Wszystkiego doświadczajcie, co dobre tego się
trzymajcie, Od wszelkiego rodzaju zła, z dala się trzymajcie.”
Nie ma jeszcze takiej sekty, ani religii, która umiałaby nauczyć skutecznie każdego swego członka
lub parafianina bycia człowiekiem, potrafiącym zastosować w swym życiu te zalecenia, więc nie ma znaczenia,
w jakiej od urodzenia jesteś, czy będziesz, bo i tak niczego dobrego i przydatnego w nich się nie nauczysz.
Twoje usilne poszukiwania Boga mogą być nawet zauważone przez Siły Wyższe nad nami. Jeśli jednak będziesz
koniecznie chciał eksperymentować z własnym życiem i bawić się w daremne poszukiwania, na pewno zostanie
ci to umożliwione, i na pewno nikt ci tego nie zabroni. Twój Anioł Stróż może co prawda ubolewać z tego
powodu, ale może On tylko spokojnie przyglądać się, jak trwonisz cenne lata twego życia na bezcelowe
poczynania i próby znalezienia cennych rzeczy w miejscach, w których ich nie ma. To, że wyznawcy różnych
sekt ciągle rozmawiają między sobą wersetami i potrafią wygłaszać długie monologi, wplatając co chwilę
wersety z Biblii, nie jest dowodem ich wyjątkowej pobożności, ale perfidnego zakłamania. Przytaczanie
wersetów nie spowodowało ani zmiany ich osobowości, ani nie przyczyniło się do zrozumienia podstawowych
spraw związanych z naszym teraźniejszym pobytem na Ziemi. Ciągłe roztrząsanie i zajmowanie umysłów tym,
co odbyło się kilka tysięcy lat temu w czasach biblijnych i tym, co będzie za kilkaset lat, z pomijaniem
najważniejszych zagadnień i spraw związanych z naszym obecnym doskonaleniem się, nie daje żadnych
korzyści. Te tematy są obecnie dla nas najważniejsze. Zajmowanie umysłów sprawami, których nie da się
ani udowodnić, ani obalić, spieranie się o to, co będzie za tysiąc lat, lub co miał na myśli któryś z proroków
ze Starego Testamentu żyjący 5000 lat temu, czy Maria Matka Jezusa była czy nie była zawsze dziewicą,
czy Jezus urodził się na przełomie września i października, czy w rzymskie Saturnalia, czy miał braci i siostry,
czy został ukrzyżowany na palu czy na krzyżu, czy kościół sfałszował 10 przykazań, ma obecnie o wiele
mniejsze znaczenie niż to, co powinniśmy zacząć robić, abyśmy zaczęli żyć na tej planecie, jak ludzie
w XXI wieku żyć powinni. Jeśli sekciarz będzie cię nachodził i molestował umysłowo oraz koniecznie chciał
udowodnić ci, jak było naprawdę i kto ma rację, zadaj mu pytanie. A jakie to ma dzisiaj znaczenie? Mogą coś
zacząć ględzić, że ma znaczenie, w co się wierzy. Oczywiście, że ma znaczenie, w co się wierzy. Ale zadaniem
sekciarza jest spowodowanie, abyś zajmował się sprawami, których nie da się ani udowodnić, ani obalić,
zgodnie z zasadą: umysłowi zanurzonemu w sprawach bez znaczenia, na pewno nie będzie się chciało
zajmować tym, co ma znaczenie. Można odpowiedzieć: Ja wolę wierzyć w to, z czego będę mieć konkretną
i wymierną korzyść dziś, a nie w dalej nieokreślonej przyszłości, nie wiadomo gdzie. Bo to, w co wierzyłeś
kiedyś, ma wpływ na to, kim jesteś dziś. A to, w co uwierzysz dziś, zadecyduje o tym, kim będziesz wkrótce.
„Nie jest ważne kim się było, ważne kim się będzie” powiedział kiedyś jeden z moich znajomych.

Obłuda i praktyki sekciarskie
Na początku sekciarze potrafią udawać znakomicie. Ale, na szczęście, tylko przez jakiś czas. Maski
na twarzy długo nosić się nie da, bo jest to bardzo niewygodne. Zawsze przychodzi moment, kiedy trzeba ją
ściągnąć i pokazać prawdziwe oblicze obłudnych i zakłamanych czcicieli, w zasadzie nie wiadomo czego.
Niestety, jeżeli zostaniesz zwerbowany do nawet zalegalizowanej sekty, i ujrzysz prawdziwe oblicza swych
braci i sióstr, zajętych głównie plotkowaniem, fałszywymi pomówieniami, złośliwymi oszczerstwami
i posądzaniem ciebie także, będą ci wmawiać, że lepiej jest być poszturchiwanym w stadzie, niż zgładzonym
poza społecznością. Niestety, wyjście z sekty jest o wiele trudniejsze niż wejście do niej. Można zostać
wykluczonym, ale mając już zmanipulowany umysł, będziesz traktował to jako wmówioną ci już wcześniej,
największą osobistą tragedię. Gdyż za namową przywódców zerwiesz wszystkie kontakty z rodziną i obrazisz
wszystkich znajomych. Gdy „bracia i siostry” nie będą chcieli rozmawiać z tobą, podawać ci ręki lub siedzieć
przy jednym stole, ostentacyjnie będą omijali na ulicy, oczywiście w myśl biblijnego zalecenia, według którego
w ich mniemaniu będziesz tylko umytą świnią, która ponownie zacznie tarzać się w błocie, możesz nie znaleźć
w sobie siły do takiego ewakuowania się z sekty, aby bez uszczerbku na ciele i duszy wrócić do rodziny
i dawnych znajomych.
Wykluczenia z sekt są największym postrachem dla podstępnie zwerbowanych. To stara, bardzo skuteczna
taktyka, stosowana od wieków i znana wcześniej pod nazwą ekskomuniki. Sekciarze, którzy swoje wywody
w głównej mierze opierają na dyskwalifikowaniu i opluwaniu religii wiodących, posługują się jednak ich
dawnymi, choć już zaniechanymi praktykami. W dzisiejszych czasach trzeba byłoby wykląć prawie wszystkich
wyznawców. Zresztą i tak są oni wyklęci, przez papieża i Kościół od początku XX wieku za rewolucyjne
poglądy swych dziadków i rodziców. Dlatego do niedawna śpiewali oni swą patriotyczną pieśń pod tytułem:
„Wyklęty powstań ludu ziemi”. Klątwa była kiedyś bardzo skutecznym narzędziem, ale w XX wieku komuniści
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przestali wierzyć w Boga, więc mało kto się nimi przejmował i dlatego odstąpiono od takich praktyk. Jeżeli
w jakiejś sekcie lub religii zaczyna się ponownie stosować praktyki, które już dawno wyszły z powszechnego
użytku, jest to jedynie dowodem na to, że nie potrafią i nie chcą one wychowywać i uczyć swych członków
innymi metodami. Łańcuch jest mocny o tyle, o ile jest mocne jego najsłabsze ogniwo. A tymi najsłabszymi
ogniwami są ci, którzy chcieli znaleźć Boga, być dobrzy, ale im się nie udało, bo nikt ich nie nauczył jak być
dobrymi. Nie byli w stanie dłużej udawać lepszych niż w rzeczywistości byli, ani zastosować się do zalecenia
Jezusa: „Bądźcie doskonali, tak jak Ojciec wasz doskonały jest”. Zamiast tego tłumaczą swą nieudolność
w byciu lepszymi grzechem pierworodnym, zamienionym na niedoskonałość odziedziczoną po Adamie i Ewie.
W każdej sekcie członkowie i wyznawcy muszą całkowicie – niby z własnej woli – podporządkować się
„duchowym przywódcom”. Wytyczne, mające pozory mądrości i pozorne uzasadnienia w Biblii, muszą być
przestrzegane, aby uchronić się przed poczuciem winy z powodu niewypełniania powinności narzuconych przez
sektę. To właśnie na umiejętnym wzbudzaniu poczucia winy i zastraszaniu członków w przypadku
niewywiązywania się z zaleceń, w głównej mierze opiera się sekciarska działalność. Zalecenia te są
respektowane. Do nich zaliczają się sprawy związane z tzw. moralnością, na którą kładzie się bardzo duży
nacisk, aby czymś się odróżniać od innych religii i sekt. Wypracowane zasady wykorzystuje się do werbowania
samotnych osób, obiecując im znalezienie odpowiedniego i uczciwego partnera. W tym celu na wstępne
rozmowy przyprowadza się atrakcyjną „siostrę” do samotnego mężczyzny lub przystojnego „brata” do samotnej
kobiety. Gdy „zainteresowany” jednak nie kwapi się do przyjścia na wspólne spotkania z innymi członkami
sekty, a już polubił podstawioną osobę, wtedy przestaje się ją przyprowadzać. Żeby ją zobaczyć i ewentualnie
umówić się, trzeba zacząć regularnie uczęszczać na zebrania. Po jakimś czasie jest się już na tyle
zmanipulowanym, że na wyjście z sekty o własnych siłach jest za późno. A ta osoba, dla której się przystąpiło
do sekty, i tak ma inne pomysły na swe nieudane życie.

Konfrontacja głównych nauk, dogmatów i teorii sekciarskich z Biblią
Całe teorie, dogmaty i wyznania wiary mogą być zbudowane na podstawie jednego tylko wersetu, który się
ciągle na ich poparcie cytuje. I tak dla przykładu: W księdze Kaznodziei Salomona 9.5,6i10 jest napisane:
„Wiedzą bowiem żywi, że muszą umrzeć, lecz umarli nic nie wiedzą i już nie ma dla nich żadnej zapłaty,
gdyż ich imię idzie w zapomnienie. Zarówno ich miłość, jak i ich nienawiść, a także ich gorliwość dawno
minęły; i nigdy już nie mają udziału w niczym z, tego, co się dzieje pod słońcem”; „Na co natknie się twoja
ręka, abyś to zrobił, to zrób według twojej możności, bo w krainie umarłych, do której idziesz, nie ma ani
działania, ani zmysłów, ani poznania, ani mądrości”. I 3.19: „Bo los synów ludzkich jest taki jak los zwierząt,
jednaki jest los obojga. Jak one umierają tak umierają tamci; i wszyscy mają to samo tchnienie . Człowiek
nie ma żadnej przewagi nad zwierzęciem, bo wszystko jest marnością. Wszystko idzie na jedno miejsce;
wszystko z prochu powstało i wszystko znów w proch się obraca. Bo któż wie, czy dech synów ludzkich wznosi
się ku górze, a dech zwierząt schodzi w dół na ziemię?” W jednej z sekt, w oparciu o te trzy wersety, powstał
dogmat o tym, że z chwilą śmierci kończy się całkowita egzystencja człowieka, że człowiek jest duszą tylko gdy
żyje w ciele fizycznym, że w chwili śmierci umiera także dusza. A przecież Salomon zadawał sobie pytanie,
więc sam przyznawał, że tego nie wie ani on, ani prawdopodobnie nikt. Co zawarł w słowach: „Bo któż wie?
Czy tak właśnie jest?” 7. 24. „Dalekie jest to, co się dzieje, niezgłębione, niezgłębione. Któż to odkryje?”
Całkowicie jednak ignoruje się i nie omawia już wersetu z tej samej księgi Kaznodziei Salomona
z 12 rozdziału 6 i 7 wersetu, gdzie jest napisane: „Zanim zerwie się srebrny sznur i stłucze złota czasza,
i rozbije się dzban nad zdrojem, a pęknięte koło wpadnie do studni. Wróci się proch do ziemi, tak jak nim był,
duch zaś wróci do Boga, który go dał.” Król Salomon, choć był bardzo mądry jak na tamte czasy, to nie był
nieomylny. Jeśli zadawał pytania w stylu: „któż to odkryje?” to znaczy, że sam też nie wiedział,
ale przynajmniej zastanawiał się.
Z wiary w to, że w chwili śmierci następuje całkowity zanik istnienia zarówno ciał, jak i osobowości, czyli
duszy, tworzą się następne dylematy. Jest to problem związany ze zmarłymi sekciarzami, którzy po śmierci
stwierdzają, że jednak istnieją nadal, choć bez ciała. Przeżywają szok, ale nie chcą pójść za przewodnikiem
do światła, w którego też za życia nie wierzyli. Pozostają więc na ziemi jako złośliwe duchy, mszcząc się na
tych, którzy ich oszukali. Gdy zaczyna im po jakimś czasie brakować energii, muszą czerpać ją z osób żyjących.
Podłączają się przede wszystkim do znajomych z sekty lub opętują najsłabsze osoby, z uszkodzoną lub osłabioną
aurą. Zjawisko to jest tak rozpowszechnione, że nawet w telewizji bardzo często się o nim mówi, zwłaszcza
w programie „Nie do wiary”. Egzorcyści oceniają, że co dziesiąta osoba w XXI wieku jest opętana przez duchy
zmarłych ateistów i samobójców, chyba najmniej złośliwych, którzy w Boga nie wierzyli, a także zbrodniarzy,
bandytów i złoczyńców, którzy wierzyli, lecz boją się pójść za przewodnikiem, osób zmarłych nagle
w wypadkach i obecnie na wojnach Jahadu. Zwróćmy uwagę na to, że czyta się Dżihadu, ale prawidłowo pisze
się Jahadu. Duch, którego energia po jakimś czasie od śmierci stopniowo zanika, musi posiąść ciało żyjącego
człowieka, aby istnieć na ziemi. Takie ciało może opuścić tylko w momencie śmierci osoby, którą opętał.
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Dlatego musi doprowadzić do samobójstwa osoby, której ciało jest dla niego niewygodne. Duch może opuścić je
dzięki interwencji egzorcysty, potrafiącego wezwać przewodnika, który odprowadzi go do światła, aby za jakiś
czas mógł ponownie wcielić się we właściwy sposób. Ale taki duch nie wierzy w reinkarnację i nie chce mieć
nic wspólnego z egzorcystą. Dokłada więc starań, aby osoba przez niego opętana nie była w stanie skontaktować
się z egzorcystą. Wybiera raczej zamknięty oddział niż powrót do Boga, którego boi się bardziej niż pobytu
w psychiatryku. Jego wiara za życia miała bardzo solidną podbudowę, opartą na strachu przed mściwym Bogiem
i po śmierci taka pozostaje.
W sektach jednak nie wierzy się w anioły, w duchowych przewodników, a egzorcyści są traktowani
w podobny sposób, jak faryzeusze potraktowali Jezusa, gdy On wypędzał duchy i demony (Mat.12.24): „A gdy
to usłyszeli faryzeusze, rzekli: Ten nie wygania demonów inaczej jak tylko przez Belzebuba, księcia
demonów”. I Mat.12.31: „Dlatego powiadam wam: Każdy grzech i bluźnierstwo będzie ludziom odpuszczone,
ale bluźnierstwo przeciw Duchowi nie będzie odpuszczone. A jeśliby ktoś rzekł słowo przeciwko Synowi
Człowieczemu, będzie mu odpuszczone; ale temu, kto by mówił przeciwko Duchowi Świętemu, nie będzie
odpuszczone ani w tym wieku, ani w przyszłym”.
Pamiętaj, że z chwilą śmierci, gdy opuścisz swoją cielesną powłokę jako sekciarz, będąc przekonanym,
że jesteś w najprawdziwszej chrześcijańskiej religii, bo już zarejestrowanej, twoje największe problemy dopiero
się zaczną.
W obecnych czasach, w zachodnim świecie, coraz więcej mówi i pisze się o reinkarnacji. Coraz większa
liczba ludzi zaczyna w nią wierzyć. W wyznaniu wiary, tzw. Składzie Apostolskim, od zamierzchłych czasów
mówiło się: „Wierzę w ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.” Było to w pewnym sensie wybiegnięcie
nieco w przyszłość. Reinkarnacja natomiast to krok wstecz. Na tym tylko polega subtelna różnica. Ja osobiście
wierzę i w jedno, i w drugie. Ale w reinkarnację, czyli w to, że miałam już wiele tzw. wcieleń, wierzę dopiero
od kilku lat. Ponieważ nie chcę się chwalić, kim byłam w poprzednich wcieleniach, napiszę tylko, że nie ma
różnic w moim zachowaniu oraz w tym, czym się obecnie zajmuję, a tym, jaka byłam kiedyś i czym się
zajmowałam. Posiadam te same cechy oraz dodatkowo fobie w tym wcieleniu, które tylko reinkarnacją mogę
sobie wytłumaczyć. Fobie te, w moim przypadku, obecnie nie są uciążliwe, ale istnieją. Dzięki nim mam więcej
czasu dla siebie i mniej problemów do rozwiązania. Dzięki uznaniu przeze mnie reinkarnacji, zrozumiałam,
dlaczego i skąd mam tzw. wrodzone zdolności, zamiłowania i talenty, problemy z córką; dlaczego wybrałam
sobie na obecne wcielenie akurat taką szerokość geograficzną i rodzinę, która w ogóle mną się nie zajmowała
i nie wychowywała; środowisko bandytów, w którym wzrastałam, oraz płeć. Znalazłam odpowiedź na pytanie,
dlaczego jestem taka, jaka jestem. Była to i jest bardzo solidna podbudowa pod plany na przyszłość, ponieważ
w tym wcieleniu kontynuuję to, co robiłam już kiedyś.
Moim zdaniem, hinduska reinkarnacja, w dogłębnym znaczeniu, jest chrześcijańskim zmartwychwstaniem,
a właściwie zmartwychwstawaniem. Aby nie być gołosłowną, przytoczę na poparcie moich słów wersety
ze Starego i Nowego Testamentu, pozostawiając czytelnikowi do samodzielnej oceny, w co chce wierzyć.
Dodam jeszcze, że jeśli w obecnym życiu człowiek odrodził się w Polsce jako kobieta, wolna, posiadająca
możliwość rozwoju, i rezygnuje z tego prawa wstępując do sekty, w której zaprzedaje się w niewolę, to następna
reinkarnacja takiej kobiety odbędzie się na Bliskim Wschodzie, Indiach lub w którymś z krajów arabskich,
bo tam jest właściwe miejsce dla takich kobiet.
Osobnicy z wojowniczym nastawieniem, urodzeni na terytorium, gdzie mają możliwość żyć w pokoju,
reinkarnują się tam, gdzie od dziecka będą mogli z prawdziwymi karabinami się nie rozstawać.
„Za kogo mnie mają ludzie? A on odpowiadając, rzekł; Za Jana Chrzciciela, a inni za Eliasza, inni jeszcze
za jednego z dawnych proroków, który zmartwychwstał”. (Łuk.9.19). Według ludzi, Jezus miałby być kolejnym
wcieleniem Eliasza lub Jana Chrzciciela, zabitego wcześniej przez Heroda. Jezus w tym momencie nie zaczął im
tłumaczyć, że jest to niemożliwe, tylko zapytał „A wy za kogo mnie macie? A Piotr odpowiedział, mówiąc:
za Chrystusa, syna Bożego”. „I usłyszał tetrarcha Herod o wszystkim co się działo, i był zaniepokojony,
dlatego że niektórzy mówili, iż Jan został zmartwychwzbudzony, A niektórzy, że Eliasz się pojawił, a inni,
że powstał któryś z dawnych proroków. Herod zaś rzekł: Jana ja kazałem ściąć, któż więc jest ten o którym
słyszę te rzeczy.? I pragnął go widzieć”. (Łuk 9.7-9).
„A gdy schodzili z góry, przykazał im Jezus, mówiąc, nikomu nie mówcie o tym widzeniu, aż Syn Człowieczy
zostanie wskrzeszony z martwych. I pytali go uczniowie, mówiąc: czemu więc uczeni w Piśmie powiadają,
że wpierw ma przyjść Eliasz? A on odpowiadając, rzekł: Eliasz przyjdzie i wszystko odnowi. Lecz powiadam
wam, że Eliasz już przyszedł i nie poznali go, ale zrobili z nim co chcieli. Tak i Syn Człowieczy ucierpi od nich.
Wtedy zrozumieli uczniowie, że mówił do nich o Janie Chrzcicielu”. (Mat.17.9-13).
„Albowiem wszyscy prorocy i zakon prorokowali aż do Jana; Jeżeli zaś chcecie to przyjąć, on jest Eliaszem,
który miał przyjść”. (Mat.11 .13i14).
Co miał wspólnego Eliasz z Janem Chrzcicielem? W 2 Królewskiej.1.8 napisano: „A oni odpowiedzieli mu:
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Był to mąż długowłosy, przepasany skórzanym pasem wokół bioder. A on na to; To Eliasz Tiszbita”. (Mat.3.4).
„A sam Jan miał odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany wokół bioder swoich, a za pokarm
miał szarańczę i miód leśny.”
Eliasz był mężem Bożym, który dokonywał cudów w Starożytnym Izraelu. Ożywił syna pewnej kobiety,
rozmnażał oliwę i mąkę, dokonywał różnych cudów, a także kazał zabić 450 proroków Baala. Podobno za to,
gdy był już wzbudzony jako Jan Chrzciciel, została mu ścięta głowa (takie są z kolei prawa karmy). Tylko Jezus
rozpoznał go i wiedział, że Jan Chrzciciel to Eliasz, ale nie przyczynił się do zmartwychwstania Jana, choć
prawdopodobnie mógł to zrobić.
Nie wszyscy Żydzi wierzyli w zmartwychwstanie i reinkarnację. „Potem przystąpili do niego saduceusze
zaprzeczający zmartwychwstaniu, i zadali mu pytanie, mówiąc: Nauczycielu, Mojżesz napisał nam, że jeśli
czyjś brat żonaty umrze bezdzietnie, powinien jego brat pojąć żonę, i wzbudzić potomstwo bratu swemu. A że
umarli wskrzeszani będą, to i Mojżesz zaznaczył przy krzaku gorejącym, gdy nazywa Pana, Bogiem Abrahama
i Bogiem Izaaka, i Bogiem Jakuba. Nie jest On przeto Bogiem umarłych, ale żywych. Dla niego bowiem oni
wszyscy żyją.” (Łuk20.27-38). Jana.11.23: „Rzekł jej Jezus: Zmartwychwstanie brat twój. Odpowiedziała mu
wtedy Marta: Wiem, że zmartwychwstanie przy zmartwychwstaniu w dniu ostatecznym. Rzekł jej Jezus: Jam
jest zmartwychwstanie i żywot; kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. A kto żyje i wierzy we mnie,
nie umrze na wieki. Czy wierzysz w to?” Rozmowa ta odbyła się na chwilę przed wskrzeszeniem Łazarza. Jezus
użył słowa zmartwychwstanie brat twój, w stosunku do człowieka, który umarł przed czterema dniami i którego
za chwilę ożywił. Słowa choćby i umarł, żyć będzie bardzo pasują do naszych zachodnich pojęć o reinkarnacji.
Na sesjach regresingu i po poddaniu się hipnozie można dowiedzieć się, kim było się w poprzednich wcieleniach
i ustalić, skąd biorą się problemy oraz różne fobie. Dowiedzieć się można, ale czy dzięki temu też wyleczyć
z fobii i rozwiązać problemy w obecnym wcieleniu? Łuk .7.22: „I odpowiadając, rzekł im: idźcie i oznajmijcie
Janowi, coście widzieli i słyszeli: Ślepi odzyskują wzrok, chromi chodzą, trędowaci zostają oczyszczeni, a głusi
słyszą, umarli są wskrzeszani, ubogim zwiastowana jest ewangelia.”
„Mówi bowiem Pismo do faraona: Na to cię wzbudziłem, aby okazać moc swoją na tobie i aby rozsławiono
imię moje po całej ziemi”. (Rz.9.17). Wzbudziłem cię, czyli reinkarnowałeś się, bo nadawałeś się do odegrania
specjalnej roli, bo byłeś do czegoś w danym momencie potrzebny. Nie jest napisane – urodziłeś się,
tylko wzbudziłem cię.
„I podniósł się zmarły, i zaczął mówić. Wtedy lęk ogarnął wszystkich i wielbili Boga, mówiąc: Prorok wielki
powstał wśród nas”. (Łuk 7.16). Mówili to o Jezusie, mając Go za proroka, który się w ich mniemaniu
reinkarnował. Nazywali to wtedy powstaniem. Wielki prorok dla Żydów to ktoś, kto żył kilkaset lat wcześniej:
„ślepi odzyskują wzrok i chromi chodzą, trędowaci zostają oczyszczani i głusi słyszą, umarli są wskrzeszani,
a ubogim zwiastowana jest ewangelia”. (Mat.11.5).
„Gdyż wyznaczył dzień, w którym będzie sądził świat sprawiedliwie przez męża, którego ustanowił,
potwierdzając to wszystkim przez wskrzeszenie go z martwych”. (Dz.17.31).
„Kto spożywa ciało moje i pije krew moją, ten ma żywot wieczny, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym” (Jana.
6.54). Dzień ostateczny to ten, w którym miało zmartwychwstać wielu sprawiedliwych i niesprawiedliwych.
Czyli reinkarnować się. My reinkarnowaliśmy się i żyjemy już w dniu ostatecznym u kresu dni, czekając
na koniec świata.
„Nie dziwcie sie temu, gdyż nadchodzi godzina kiedy wszyscy w grobach usłyszą głos jego; I wyjdą ci,
co dobrze czynili, by powstać do życia; a inni, którzy źle czynili, by powstać na sąd”. (Jana 5.28 i 29).
„Nikt nie może przyjść do mnie, jeżeli go nie pociągnie Ojciec, który mnie posłał, a ja go wskrzeszę w dniu
ostatecznym”. (Jana.6.44).
„A wielu z tych, którzy śpią w prochu ziemi, obudzą się, jedni do żywota wiecznego, a drudzy na hańbę
i wieczne potępienie. Lecz roztropni jaśnieć będą jak jasność na sklepieniu niebieskim, a ci, którzy wielu
wiodą do sprawiedliwości, jak gwiazdy na wieki wieczne. Ale ty Danielu, zamknij te słowa i zapieczętuj księgę
aż do czasu ostatecznego! Wielu będzie to badać i wzrośnie poznanie. Wprawdzie słyszałem to, lecz tego
nie rozumiałem, i rzekłem: Panie mój! Jakiż jest koniec tych rzeczy? Wtedy rzekł: Idź Danielu, bo słowa są
zapieczętowane aż do czasu ostatecznego. Wielu będzie oczyszczonych, wybielonych i wypławionych,
lecz bezbożni będą postępować bezbożnie. Żaden bezbożny nie będzie miał poznania, lecz roztropni będą mieli
poznanie. Lecz ty idź swoją drogą, aż przyjdzie koniec; i spoczniesz, i powstaniesz do swojego losu u kresu
dni.” (Daniela 12.2-13). Ciekawym też zagadnieniem jest powstawanie do swojego losu u kresu dni. Ponieważ
to my jako my żyjemy w tych dniach.
„Dlaczego uważacie, za rzecz nie do wiary, że Bóg wzbudza umarłych?” (Dz.Ap.26.8).
„Uważam zaś za rzecz słuszną dopóki jestem w tym ciele, pobudzać was przez przypominanie”.
(2 Św. Piotra 1.13).
O wskrzeszaniu, zmartwychwzbudzaniu, powstawaniu, wstawaniu z martwych, wzbudzaniu umarłych, pisali
wszyscy ewangeliści oraz prorocy albo w identyczny sposób, albo bardzo podobny. Więc nie można
domniemywać, że coś źle zrozumieli, źle opisali lub zostało to źle przetłumaczone.
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Fanatyk i sekciarz wierzy i jest święcie przekonany o tym, że to, w co wierzy, jest Najświętszą Prawdą.
Tylko że ta wiara ma bardzo wątłą podbudowę. I mogłaby być mocno nadszarpnięta, gdyby tylko przeczytał
jakąś ogólnie dostępną, mądrą książkę i zastanowił się nad tym, co robi. Ale sekciarz tym jest właśnie
znamienny, że on ani nie czyta, ani nie myśli. Jeśli pod wpływem swej przewrotności narzuca innym
swe poglądy, to tak jakby celowo zarażał osłabionego człowieka jeszcze groźniejszą, nieuleczalną chorobą
umysłową. To powinno być traktowane jako zbrodnia przeciwko ludzkości. Dlaczego sekciarz boi się
rozmawiać na temat Boga w inny sposób niż chce on sam. Im wolno prowadzić rozmowę tylko w taki sposób,
w jaki sami chcą, potrafią i narzucają. Nie dochodzi do wymiany książek. Uważają, że tylko im wolno wciskać
i wręczać broszurki oraz książeczki. Od osoby, której coś wciskają, nie wolno nic przyjąć do czytania.
Chciałabym, aby miały miejsce takie sytuacje. Oczami wyobraźni nawet to widzę. Każdy dopadnięty przez
sekciarza po przeczytaniu mojej książki lub gdy złożą mu następną wizytę mówi: Dobrze wezmę waszą
literaturę i przeczytam ją, ale pod warunkiem, że wy weźmiecie i przeczytacie moją. Dopiero wtedy sobie
podyskutujemy, bo ciekawy jestem, co będziecie mieli mi do powiedzenia. „Albowiem przyjdzie czas,
że zdrowej nauki nie ścierpią, ale według swoich upodobań nazbierają sobie nauczycieli, żądni tego co ucho
łechce i odwrócą się od prawdy, a zwrócą się ku baśniom”. (2Tym.4.3). Ciekawe, czy jeszcze będą
kogoś nachodzić?

Znamiona osób wyznających prawdziwą religię
Apostoł Paweł w Liście do Galatów (5.22) napisał: „Owocem zaś Ducha są; miłość, radość, pokój,
cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość.” To właśnie te cechy należą do sfery
zmysłów. Ich przeciwieństwem są wymienione w tym samym Liście (5.20-21): „wszeteczeństwo, nieczystość,
rozpusta, bałwochwalstwo, czary, wrogość, spór, zazdrość, gniew, knowania, waśnie, odszczepieństwo,
zabójstwa, pijaństwo, obżarstwo i tym podobne”.
„Albowiem z wnętrza, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, wszeteczeństwa, kradzieże, morderstwa,
cudzołóstwo, chciwość, złość, podstęp, lubieżność, zawiść, bluźnierstwo, pycha, głupota”. (Mar.7.21i 22).
Według Biblii, głupota też jest grzechem. Biblia nie traktuje głupoty jako błędu genetycznego, odziedziczonego
po rodzicach.
Jeśli ktokolwiek chce uchodzić za bardziej świętego niż inni i niż rzeczywiście jest (według nauk sekciarzy
– inni to pogańska ciemnota lub chrześcijanie tylko z nazwy), i chce głosić Ewangelię w jedyny właściwy
sposób, powinien posiadać wszystkie bez wyjątku cechy zaliczone do owoców Ducha (po których, według słów
Jezusa, wszyscy mieli rozpoznać, że są uczniami Jego) oraz wykazywać brak wszystkich cech określonych przez
Św. Pawła jako uczynki ciała, choć, moim zdaniem, są one pochodną chorego umysłu, a poprzez ciało się
manifestują. Uczynki należące do sfery zmysłów, które można opanować, gdy się chce i wie, jak to zrobić.
A wiedzy na ten temat jest już dużo. Od 1989 roku w polskich księgarniach, oprócz zwykłego badziewia,
znajdziemy wiele książek, dzięki którym życie można odmienić na lepsze i mądrzejsze, opanować zmysły, czego
nie potrafią zwierzęta.
Żyją już na świecie osoby o takich przymiotach i parametrach, pozbawione tych odrażających cech (znam je
osobiście), ale nie są one członkami żadnej sekty, a od religii także trzymają się na bezpieczną odległość. Mogą
już sobie na to pozwolić. Nie afiszują się i nie chwalą, że takie cechy posiadają. Żyją raczej skromnie, bo będąc
uczciwymi, zwłaszcza w Polsce (na razie państwie bezprawia), trudno im zbić majątek. Dobre cechy i przymioty
raczej nie rzucają się w oczy. I nie robi się z tego sensacji, opisując na pierwszych stronach gazet.
Ale w dzisiejszych, demokratycznych czasach, takie osoby za swą odmienność doznają coraz mniej przykrości
od przywódców duchowych, którzy zwłaszcza takich ludzi nigdy nie lubili. Werset z 2 Tymoteusza 3,12:
„Tak jest, wszyscy którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie, prześladowanie znosić będą” już nas
nie dotyczy, bo i my mamy wreszcie demokrację. Choć „jest to jeszcze taka demokracja, że człowiekowi nie żal,
gdy umiera” (Krzysztof Daukszewicz). W demokracji ludzi głęboko pokrzywdzonych za własną głupotę
wskutek bratania się z sekciarzami, już się nie prześladuje.
Ale następny werset coraz bardziej staje się aktualny: „Ludzie zaś źli i oszuści coraz bardziej brnąć będą
w zło, błądząc sami i drugich w błąd wprowadzając. Ale ty trwaj w tym, czegoś się nauczył i czego pewny
jesteś, wiedząc od kogoś się tego nauczył.” (1Tym.4.1). „Duch zaś wyraźnie mówi, że w późniejszych czasach
odstąpią niektórzy od wiary i przystaną do duchów zwodniczych i będą słuchać nauk szatańskich.”

Czego sekciarzom robić nie wolno
Sekciarzom nie wolno brać udziału w wyborach. Nie wolno uczestniczyć w życiu publicznym, protestować
przeciwko czemukolwiek, ani przyczyniać się do pokoju na świecie. Nie wolno należeć do żadnych
stowarzyszeń, ani partii. Nie wolno zastanawiać się nad własnymi snami. Nie wolno przyglądać się liniom
na rękach. Nie wolno grać w Dużego Lotka. Nie wolno żegnać się znakiem krzyża, nosić ozdób z tym znakiem
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na szyi, mówić: „Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus”, ani odpowiadać na to pozdrowienie. Nie wolno
życzyć sobie wszystkiego dobrego. Nie wolno pisać afirmacji. Nie wolno leczyć się u bioenergoterapeuty
i używać wahadła.
Zakłamanie sekt twierdzących, że tylko ich wierzenia są Prawdą, bo opierają się na Biblii, jest szczytem
bezczelności. Wszystkie rzekomo chrześcijańskie religie i sekty, a jest ich już powyżej trzystu, „opierają się”
na Biblii. Pochodną takiego przekonania jest fanatyzm religijny, a pochodną fanatyzmu religijnego – wojny
etniczne o podłożu religijnym. Może właśnie dlatego w Europie nie ma już wojen, bo kościoły stoją puste
i nie ma naturalnych bogactw, potrzebnych w stosowaniu nowych technologii. Ale 60% ludności w tych
państwach ma depresję i poczucie braku sensu życia, mimo powszechnego dobrobytu. Nawet najbardziej ohydny
w dziejach ludzkości, komunistyczny reżim, bo gorszy od niewolnictwa, został w bezkrwawy sposób obalony.
Tylko w Polsce kościoły są wypełnione. Im gorzej się dzieje w naszym państwie, tym bardziej ludzie się modlą
i zabiegają o Bożą pomoc, której już tyle razy na przestrzeni dziejów doświadczyliśmy. Wspomnę tylko o cudzie
na Jasnej Górze, cudzie nad Wisłą, dzięki któremu nie staliśmy się radziecką republiką.

Prawdziwa wiara istnieje czy nie istnieje?
Prawdziwej jednak w 100% wiary nie ma, bo brakuje dowodów na jej istnienie. Żadna religia i sekta
nie wydała i nie wydaje owoców Prawdziwej Religii, potrafiącej zmieniać ludzi w szczęśliwych i posiadających
przymioty, tj. radość, zaufanie, harmonia, doskonałość i umiejętność życia w pokoju i spokoju. Ale to,
że nie powstała jeszcze, nie jest dowodem na to, że nie powstanie teraz lub nigdy. Mat 21.43: „Dlatego
powiadam wam, że Królestwo Boże zostanie wam zabrane, a dane narodowi, który będzie wydawał
jego owoce”. Nie ma jeszcze takiego narodu.

Czy spełnią się mesjanistyczne wizje dla Narodu Polskiego?
Ale jeśliby np. Polacy zaczęli wydawać owoce Ducha Świętego, a jest to możliwe, bo tylko my mamy
największą predyspozycję i kwalifikujemy się w obecnych czasach do wypełnienia się wizji o mesjanistycznej
roli narodu polskiego, to nam zostałoby dane Królestwo Boże w pierwszej kolejności. Słyszałam o takich
przepowiedniach, że w kataklizmach, które już się zaczęły także na naszym kontynencie, tylko Polska najmniej
ucierpi i ocaleje, bo moim zdaniem, uzależnione jest to w sposób proporcjonalny do wiary w Boga. My jednak
nie daliśmy się ogłupić aż tak, żeby przestać w Niego wierzyć i nasza wyższość nad innymi na tym właśnie
polega, choć nie tylko na tym.
Kataklizmy na ziemi, pod postacią niszczących huraganów, zaczęły się w wyniku: „uwolnienia czterech
aniołów stojących na czterech krańcach ziemi, powstrzymujących cztery wiatry ziemi, aby nie wiał wiatr
na ziemię, ani na morze, ani na żadne drzewo. Widziałem też innego anioła wstępującego od wschodu słońca,
który miał pieczęć Boga żywego i który zawołał donośnym głosem na czterech aniołów, którym zezwolono
wyrządzić szkodę ziemi i morzu”. (Apokalipsa 7.1 i 2).
Od dawna zastanawiałam się, dlaczego Polacy mają być narodem wybranym? Wiedzą o tym także Żydzi,
bo kilka lat temu przywieźli do Polski swą najświętszą księgę na przechowanie na 10 lat. Usłyszałam o tym
kilka lat temu w telewizji.
Jeśli w Polsce najwięksi złodzieje, bandyci, zdrajcy narodu, konfidenci i skorumpowani urzędnicy
tacy jak: prokuratorzy, sędziowie, ministrowie i „posłowie połączeni z biznesmenami według klucza
towarzysko-partyjnego”, zostaną potraktowani tak, jak na to zasługują, to pozostała część społeczeństwa
w XXI wieku, jako jedyny naród w Europie, złupiony, ogłupiony i rozpity, ale jednak bardzo religijny, nadaje
się do roli wybawienia innych narodów z niewoli „głupoty, która obecnie gdzie stąpnie, tam jej terytorium”
(St. Jerzy Lec). Czyli Polacy robią coś z dobrą intencją, i Bóg chyba to nam zalicza na poczet przyszłych zasług.
Jeśli wymyślimy skuteczny sposób na wydawanie wszystkich owoców Ducha Świętego (a mnie już pomysły
na to, jak to zrobić, zaczynają klarować się w głowie), i inni mi w tym pomogą, to Polska w myśl
mesjanistycznych wizji dla swego narodu, rozpowszechnionych w latach 40-tych XIX wieku jako koncepcja
historiozoficzna, przypisująca nam posłannictwo „zbawienia ludzkości” i wyznaczająca rolę „mesjasza
narodów” w twórczości największych polskich filozofów, pisarzy i publicystów, ma szansę teraz urzeczywistnić
się. Na tym polega prawdziwy polski patriotyzm. Według słów św. Augustyna „Wiara to przekonanie o tym,
czego się nie widziało. Nagrodą za wiarę jest zobaczyć to, w co się uwierzyło”. Ja już widzę i nie tylko oczami
wyobraźni.
Aby te zagadnienia dokładniej wytłumaczyć, posłużę się dowcipem. Wysłał Pan Bóg Anioła do Polski
w listopadzie mówiąc: Zobacz, co robią studenci w Medyku i studenci racjonaliści na Politechnice. Wraca Anioł
i mówi: Na Politechnice tylko balują, a w Medyku tylko ryją i zakuwają. Pan Bóg nic nie powiedział,
ale w grudniu ponownie wysłał Anioła, aby zobaczył, co robią studenci na wyższych uczelniach. Wraca Anioł
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i mówi: tak samo, jak w listopadzie. Trzeci raz wysyła Pan Bóg Anioła 20 stycznia. Wraca Anioł i mówi:
W Medyku nawet po nocach ryją i zakuwają aż furczy. A co robią racjonaliści na Politechnice? – zapytał Pan
Bóg z zainteresowaniem. Na Politechnice cały czas modlą się – odpowiedział Anioł. I bardzo dobrze robią
– powiedział Pan Bóg – bo właśnie oni zdadzą.
Ten dowcip jest mi bardzo bliski, bo ja też jestem po Politechnice i dokładnie w taki sposób ją skończyłam.
Technikum Radiowe im M. Kasprzaka oczywiście też. Już w szkole podstawowej zaczęłam stosować tę
niezwykle skuteczną metodę, której nauczyła mnie matka, i modliłam się regularnie, żeby pytali mnie tylko o to,
co umiem. To była moja obrona przed przyswajaniem, moim zdaniem, wiedzy zbędnej. Jeśli nie była to Boża
pomoc, to innym wytłumaczeniem jest, że z trzydziestoletnim wyprzedzeniem wiedziałam, że to, czego uczono
nas w szkole, nigdy nie będzie mi potrzebne, a wiedza, którą usiłowano nam przekazać, będzie się
dezaktualizować szybciej niż skończy się szkołę, podejmie pracę i wykorzysta ją w jakiś rozsądny sposób.
Miałam mój własny, indywidualny tok nauczania i o tym, czego się uczyłam, decydowałam tylko ja.
Edukowałam się sama. Jedyną atrakcją w szkołach typowo męskich było dla mnie towarzystwo moich kolegów,
którzy dbali o mnie, odrabiali za mnie lekcje i dostarczali zeszyty z pracowni z poprzednich lat. Dopiero
niedawno założono w Polsce prywatne szkoły, w których kształci się takich indywidualistów jak ja. Zaledwie
kilku profesorom udało się mnie zmusić do nauki tylko tego, co jest mi potrzebne dziś i co jeszcze pamiętam,
w przeciwieństwie do kolegów, którzy nie pamiętają już, czego się uczyli.
Kilku profesorów tak się do mnie przyczepiło, że stawiali mi dwóje dotąd, aż zrozumiałam, że jedyne
wyjście, to pożyczenie zeszytów i książek od dobrych uczniów, aby nauczyć się, jeśli chcę zdać do następnej
klasy lub zaliczyć rok. Wtedy już odpowiadałam na piątkę, ale dostawałam tylko trójkę, z komentarzem o moim
lenistwie patentowanym, i o tym, jakie mogłabym mieć stopnie, gdybym zechciała uczyć się tak, jak inni.
Ponieważ wypadałoby im podziękować, więc wspomnę, że w technikum była to pani profesor Fedorowicz, pani
profesor Rosińska i najbardziej znienawidzeni przeze mnie w tamtym czasie profesorowie: Krusiewicz, Zgrzywa
oraz Mochnacki, zwany „Hefajstosem”, u których najwyższą moją oceną było zawsze plus dwa. Tych trzech
profesorów podejrzewałam o nienawiść w stosunku do mnie, bo tylko w stosunku do mnie byli tak zawzięci.
Nie mając innego wyjścia, broniąc pracy dyplomowej (którą zamiast zrobić, kupiłam w sklepie za poradą innego
profesora), u „Hefajstosa” byłam tak obryta, że na egzaminie dostałam czwórkę.
Dlaczego piszę o tym akurat w tej książce? Bo dopiero teraz zrozumiałam, że Bogu była potrzebna moja
znajomość pewnych zagadnień z radiotechniki i elektrotechniki, abym miała prawo i umiejętność pisania
i wytłumaczenia w zrozumiały sposób sprawy, które dotyczą nas wszystkich, opisane przeze mnie we wcześniej
napisanych i wydanych książkach. Dlatego Bóg nie wysłuchał moich próśb o zaliczenie fuksem przy pierwszym
podejściu tych egzaminów, bo uznał, że mam to wiedzieć, a znając moją prawdziwą naturę, lepiej ode mnie
wiedział, że w ciągu jednej nocy potrafię nauczyć się tego, czego inni uczyli się pół roku i zrobię to bez
większego wysiłku. Na Politechnice tym nauczycielem był profesor Maksymiuk. Do dziś pamiętam to, czego
kazał mi się nauczyć, używając słów: „no, wystarczy mi już tego szczęścia na dziś”. Miał chyba na myśli dłuższe
przebywanie w towarzystwie tak bezczelnej osoby, jak ja, która „na wariata” przyszła zobaczyć, czy dostanie
wpis do indeksu.
Chciałam w tym miejscu zaznaczyć, że niezdanie jakiegoś egzaminu nie czyniło mnie automatycznie osobą
bezwartościową i łajdaczką, jak określiła mnie jedna z moich cioć, której syn, czyli mój cioteczny brat, chodził
do tego samego technikum. Mojej cioci pomieszały się pojęcia, a ponieważ oskarżała mnie fałszywie, gdy
nie zdałam do piątej klasy, jej syna prymusa w piątej klasie spotkało niesłusznie to, co było odpowiednikiem
epitetów pod moim adresem. Będąc najlepszym uczniem (prymusem), wyczytywanym zawsze przez megafon
szkolny, znalazł się niesłusznie w więzieniu i przebywał w nim rok, o czym oczywiście w rodzinie nikt
nie wiedział. Niezdanie więc jakiegoś egzaminu przy pierwszym podejściu, stawiało mnie tylko przed
koniecznością nauczenia się wreszcie tego, co powinnam wiedzieć teraz. A niezdanie do następnej klasy zmusiło
do jej powtarzania.
A jeśli chodzi o to, że za państwowe pieniądze (bo za darmo w tamtych czasach), zdobyłam wykształcenie,
nie ucząc się, zajmując miejsce komuś, kto by poważniej traktował naukę, to racji raczej nie mają. Gdyby
w Polsce wtedy był inny ustrój (jego wynaturzoną karykaturę mamy obecnie), o który walczył mój ojciec,
miałabym pieniądze i zapłaciłabym za te studia. Tak jak robię teraz. Za wiedzę, którą obecnie zdobywam, bo jest
mi potrzebna do dalszego rozwoju, płacę. Nigdy nie podjęłam pracy ani jako inżynier elektryk, ani radiotechnik,
więc pytano mnie wiele razy, po co ja, będąc kobietą o naprawdę wszechstronnych uzdolnieniach, zdobywałam
akurat takie wykształcenie. Wtedy odpowiadałam, że w moim mniemaniu, właśnie ten kierunek był
najłatwiejszy do zdobycia trzech literek przed nazwiskiem. A były mi one bardzo potrzebne. Kiedyś jeden
z moich znajomych z pracy w Państwowym Instytucie Automatyki i Pomiarów „PIAP”, gdzie pracownicy
w 80% dzielili się na naukowców i inżynierów i w 20% na techników, gdy ciągle udowodniałam mu, że jest
głupi, tak się do mnie odezwał: „Wiesz, Bożena, co ci powiem, ja może jestem głupi, ale trzy literki
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przed nazwiskiem mam”. Miałam wówczas 21 lat, więc nie było to powiedziane z przytykiem do mnie
(bo w tym wieku nikt nie ma tych trzech literek), ale i tak odebrałam to jakby mnie ktoś batem po plecach
strzelił. W moim przypadku był to wystarczający powód do podjęcia decyzji, aby w wieku 25 lat zdawać
na Politechnikę. Po dwóch miesiącach intensywnej nauki, bez niczyjej pomocy w nauce, udało mi się zdać
egzaminy, po uprzedniej modlitwie w Kościele św. Aleksandra na placu Trzech Krzyży, gdzie brałam ślub
i dokąd pojechałam aż z Gocławia.
Dopiero po trzydziestu latach moich poczynań, wymysłów i pozornie „poronionych”, bezsensownych
pomysłów, okazało się, że powód zdobywania m.in. tak ciężkiego kierunku studiów był zawsze. Wprawdzie
zupełnie niewidoczny przez kilkadziesiąt lat, ale bardzo konkretny, dzięki czemu moje życie wygląda dokładnie
tak, jak wygląda. Otóż znalazł się właśnie w Polsce ktoś, kto w sposób swobodny, czasem nawet dowcipny oraz
zrozumiały i łatwy do zastosowania, tłumaczy Polakom, co należy zrobić, aby właśnie teraz ziściły się
mesjanistyczne wizje Adama Mickiewicza i nie tylko, odnośnie Narodu Polskiego. Ten powód wiąże się z plagą,
jaką jest sekciarstwo.
Przechodząc ponownie do problemu sekt, z ubolewaniem trzeba przyznać, że chrześcijaństwo było i nadal
jest całkowicie wypaczone, zgodnie z zapowiedzią św. Pawła w Dziejach Apostolskich (20.29): „Ja wiem, że po
odejściu moim wejdą między was wilki drapieżne, nie oszczędzając trzody, nawet spomiędzy was samych
powstaną mężowie, mówiący rzeczy przewrotne, aby uczniów pociągnąć za sobą”.
Rzekomi „naśladowcy” Jezusa w sektach niewiele rozumieją z tego, co mówią. (Mat.15.7): „Lud ten czci mnie
wargami, ale serce ich dalekie jest ode mnie. Daremnie mi jednak cześć oddają, głosząc nauki, które są
nakazami ludzkimi”. I wymysłami ludzkimi.
Jeśli ci „pobożni” ludzie są zgorzkniali i zestresowani, z wyrytymi minami wiecznych smutasów,
a z upływem lat także kształt pojawiających się zmarszczek i spojrzenia nie są przepełnione miłością, o której
ciągle ględzą, a raczej nienawiścią, oskarżają się wzajemnie, sądząc innych według siebie, jest to dobitnym
dowodem prawdziwych, skrzętnie ukrywanych myśli, nad którymi nie potrafią panować. W sekcie każdy ciągle
się spotyka z fałszywymi oskarżeniami na swój temat. To, co się komuś zdaje, od razu podaje się jako prawdę
i donosi przełożonym. Bracia i siostry ustawicznie zajmują się plotami i fałszywymi, złośliwymi oskarżeniami.
Na przykład syn mojej znajomej z warszawskiego Ursynowa (oboje byli w sekcie), pomagał swojej koleżance,
z którą wcześniej chodził do jednej klasy, wnieść wózek z dzieckiem do autobusu. Widziała to inna „bogobojna
siostra”. Natychmiast doniosła „braciom” starszym, że ma on dziecko, mimo iż się nie ożenił. A więc prowadził
się niemoralnie, uprawiał zakazany seks i to w dodatku nie z „siostrą”, czego dobitnym dowodem jest nieślubna
latorośl. Należy go więc wykluczyć, aby nie siać zgorszenia. Gdy syn mojej znajomej śmiał się z tego i wypierał
się tego dziecka, przyczepili się do niej i ją zaczęli szarpać i czepiać się o to, jak ona wychowała syna, że jej
nawet nie powiedział, iż jest babką. Oboje zaznali wtedy wiele przykrości. Chyba to był jeden z powodów,
że syn znajomej za jakiś czas ewakuował się z tej sekty, bez większego uszczerbku na ciele i duszy, a matka jego
tkwi i cierpi w niej nadal, ubolewając nad synem, który ożenił się z normalną dziewczyną.
Ponieważ z jego matką przyjaźniłam się najdłużej, a była to kobieta na wyższym poziomie rozwoju
umysłowego, niż reszta tego towarzystwa, zawsze bardzo elegancka, opiszę także, jakie ploty inne „siostry”
opowiadały w „chrześcijańskim zborze” na jej temat. Dosyć ograniczona osoba, która „studiowała ze mną
Biblię”, zapytała mnie, czy muszę przyjaźnić się akurat z nią. Zapytałam, co ma przeciwko mojej znajomej.
„No wiesz – odpowiedziała – przecież ona ma każdego dzieciaka z innym chłopem”. W sekcie jest to bardzo
poważny zarzut, świadczący o zwyczajnym łajdaczeniu się. Od takiej osoby należy stronić i tak w stosunku
do niej postępowano. Ponieważ ja dobieram sobie przyjaciół sama, nie kieruję się uprzedzeniami, a ploty
sprawdzam u źródła, więc wbrew „zaleceniu” nadal przyjaźniłam się z nią. Zauważyłam też, że eleganckie,
samotne „siostry” nigdy nie były zapraszane przez małżeństwa, „bo mogłyby uwieść mężów lub wzbudzać
w nich niestosowne, lubieżne myśli i pragnienia”.
Ja natomiast akurat w jej towarzystwie czułam się najlepiej i w związku z tym bardzo często odwiedzałyśmy
się. Kiedyś z ciekawości, nie mając nic złego na myśli, zapytałam: dlaczego jej dorosłe dzieci są do siebie takie
podobne, choć w ogóle niepodobne do niej. Zdziwiona zapytała z kolei mnie. A co w tym takiego dziwnego?
Przecież każde miało innego ojca – ja jej na to. Kto ci to powiedział? Powiedziałam, kto i co jeszcze mi
powiedziano. Ona osłupiała w tym momencie zupełnie. Jak już trochę ochłonęła, powiedziała, że miała tylko
jednego męża, z którym ma te dzieci. Rozwiodła się z nim dawno temu, bo znęcał się nad nimi. Nigdy nie żyła
z nikim innym i nie ma zamiaru wychodzić za mąż za członka sekty, bo wszyscy wolni „bracia” zupełnie się do
niczego nie nadają, a chcą tylko o wszystkim decydować. Wielu z nich podejrzewała o zaburzenia psychiczne,
z czym i ja się zgadzam. „Wpuścić takiego do domu, to ci zaprowadzi takie porządki, że odechce ci się
wszystkiego” – mówiła.
Inna „siostra”, wykształcona, która też ze mną studiowała, opowiadała, jak to jakaś ograniczona osoba
w zborze zaczęła rozsiewać ploty na jej temat, o tym, że ona pracuje w MSW. Jakimś cudem dowiedziała się,
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za kogo w sekcie uchodzi. Cierpiała z tego powodu, ale musiała wszystko wybaczyć tej prymitywnej osobie,
która złośliwie takie fałszywe świadectwo jej wystawiła.
Zatrudniłam kiedyś sekciarza, który śpiewał w teatrzykach dla dzieci, aby uczył moją córkę śpiewu, bo ma
ona bardzo dobry słuch i ładny głos. Chciałam także, aby pomagał jej pisać afirmacje ułożone przeze mnie.
Odpowiedział, że może ją uczyć tylko śpiewu, dając mi wyraźnie do zrozumienia, że pisanie pozytywnych
afirmacji to coś złego. Ponieważ nie chciał w tym uczestniczyć, więc zrezygnowałam z jego pomocy.

Co zrobią ci sekciarze jeśli do nich wstąpisz
Wszystkie sekty cały czas bazują na tym samym patencie. To, czym zajmowała się kiedyś Inkwizycja,
teraz robi się w sektach. Z tą tylko różnicą, że tortury fizyczne zamienili na znęcanie się psychiczne, które jest
trudniejsze do udowodnienia. Oprócz tego, sekciarzom wcale nie chodzi o to, abyś był dobrym człowiekiem,
lecz o to, abyś był w sekcie, dawał dobrowolne lub wymuszone datki, a dla pozoru udawał tylko lepszego
od innych ludzi, na tyle, aby rzucało się to w oczy. Jeśli ktoś koniecznie chciałby sprawdzić, czy mówię i piszę
zgodnie z prawdą, nie dowierzając mi, może się przekonać na własnej skórze. Ale przynajmniej niech zwróci
szczególną uwagę na to, przed czym chcę ostrzec. Po pierwsze: Jeśli ktoś nie jest silny psychicznie, niech da
sobie z tym spokój. Dotyczy to zwłaszcza młodych mężczyzn, którzy chcą wymigać się od służby wojskowej.
Bo sekciarze nie od razu zaczną tobą poniewierać, nie od razu pozwolą poznać swą naturę i prawdziwe
oblicze. Ale im dalej zabrniesz, tym bardziej zmanipulują twój umysł, zwłaszcza jeśli nie znasz Biblii,
samodzielnie jej wcześniej nie czytałeś i masz słabą pamięć. Ale jeśli bardzo chcesz przekonać się, czy prawdą
jest to, o czym piszę, na początku musisz stworzyć pozór, że zerwałeś wszystkie dotychczasowe znajomości,
ale nie sam z siebie, tylko za ich namolnym nagabywaniem. Musisz ciągle opowiadać o tym, jak to robiłeś,
co mówiłeś, co wtedy czułeś i jaka była reakcja znajomych. Taka jest procedura. Gdybyś przeżył szok na samym
początku, to przecież od razu byś zawrócił z takiej drogi. Za szybko byś się zorientował. Dopiero,
gdy przekonasz ich, że zerwałeś wszystkie kontakty z rodziną, opowiesz, że rodzina cię wyklęła i będziesz już
całkowicie zdany tylko na ich męczące towarzystwo oraz gorliwie i skrupulatnie wywiązywał się
z powierzonych ci zadań, otworzą się przed tobą, zdejmą maski udawanej dobroci i „pozwolą ci” zobaczyć,
na czym polega „najprawdziwsza miłość i pobożność w zborze prawdziwych chrześcijan i ludu Bożego,
pod który się podszywają”, pod dodatkowym warunkiem, że w wiarygodny sposób zaczniesz odgrywać rolę
fanatyka, co bez wewnętrznego przekonania jest dosyć trudne. Jeśli nie uda ci się być wiarygodnym, możesz to
nadrobić wieloletnim stażem. Poznana do końca prawda wtedy na pewno cię wyswobodzi. „Poznacie prawdę,
a prawda was wyswobodzi” (Jana 8.32). Prawda, o której sekciarze ciągle mówią, ale nie chcą mieć z nią nic
wspólnego. Podobne sytuacje są pokazywane w filmach o policjantach i złodziejach, gdy policjant udaje
np. skorumpowanego skazanego, idzie do więzienia, w którym przebywa ktoś z mafii, ale jest małomówny.
Jego zadanie w rozbiciu struktury mafijnej polega na zaprzyjaźnieniu się ze złoczyńcą, aby się otworzył,
wygadał oraz przedstawił szefowi.
Sekciarze narzucają wiarę także w to, że po śmierci ciała fizycznego człowiek przestaje całkowicie istnieć.
Wtedy jedyną karą za wszystkie wykroczenia przeciwko bliźnim, samemu sobie i przeciwko Bogu jest śmierć,
czyli to, co i tak spotyka wszystkich, a więc zarówno tych lepszych, jak i złych. Różnica polega tylko
na nagrodzie. Nagroda za dobre sprawowanie jest albo jej nie ma za złe. Czyli karą jest brak nagrody, gdy już
nie ma się świadomości, bo się nie istnieje. Problem ludzkości polega jednak na tym, że my, ludzie, nie wiemy
jeszcze, co tak naprawdę jest złem, a co dobrem. Dopiero po efektach naszych działań, po wielu latach czasami,
jesteśmy w stanie coś niecoś na ten temat powiedzieć. Gdy rodzice wychowują dzieci, wydaje im się, że robią
wszystko, aby wyrosły one na porządnych ludzi. A po wielu latach okazuje się, że te dzieci są zupełnie inne.
„Samolubne, chciwe, rodzicom nieposłuszne, niewdzięczne, bezbożne, bez serca, nieprzejednane, okrutne,
przybierające pozór pobożności, podczas gdy ich życie jest zaprzeczeniem jej mocy”. (2Tym.3.2). Nawet dzieci
nie potrafimy wychować.
Jeśli naprawdę szukasz Boga i chcesz oddawać Mu cześć w duchu i w prawdzie, to wolno ci o Nim mówić
tylko prawdę. Jeśli czegoś nie jesteś pewien w 100% na temat Boga, lepiej nic nie mów, bo będziesz winien
wydania o Nim fałszywego świadectwa.
Każda organizacja i struktura, w której jakieś osoby uzurpują sobie prawo do narzucania własnych poglądów
i domagają się od członków wypełniania jakichś powinności, regularnego i czasochłonnego uczestnictwa
w spotkaniach, okradają ich z czasu oraz pieniędzy na rozszerzanie swej działalności, a w domyśle na bogacenie
się przywódców, wzbudzają w nich poczucie winy, strasząc ekskomuniką czyli wykluczeniem oraz karą Bożą,
jeśli się nie nawrócą (czyli nie wejdą do sekty) jest sektą. Nie dają nic w zamian, oprócz urojeń, dlatego należy
omijać je szerokim łukiem.
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Wszyscy, którzy ku chwale Boga są stworzeni, muszą być bardzo podobni do Niego. Muszą odpowiadać
opisowi ludzi posiadających przymioty Ducha Świętego i muszą być pozbawieni odrażających cech ludzi, którzy
nie potrafią panować nad swymi zmysłami. Tacy ludzie żyją już na naszej planecie. Biblia nie uczy, jak być
człowiekiem o takich przymiotach. Zawiera natomiast zachęty, aby jakimiś sposobami takie przymioty zdobyć
i posiadać je na zawsze. Należy zadać pytanie. Jeśli sekciarze są ludami bożymi, to kim są ci, którzy jakimiś
sposobami opanowali swe myśli i zmysły, nie popełniają grzechów ani w myśli, ani w mowie, ani w uczynkach.
Nic im w zasadzie nie można zarzucić. Są prawdziwymi autorytetami moralnymi, na których powinniśmy się
wzorować, bo potrafią także odróżnić zło od dobra. Tych ludzi na całym świecie jest bardzo mało, ale to dzięki
nim już kolejny raz został przełożony i odroczony zapowiadany koniec świata. Jeśli zaczniemy z nich brać
przykład, to zapowiadany koniec świata, Armagedon, może mieć dla nas o wiele spokojniejszy przebieg.
Natomiast o tym, co się z nami stanie w Armagedonie, zdecyduje to, kim będziemy na początku procesu
i czy znajdziemy się w odpowiednim czasie w odpowiednim, bezpiecznym miejscu. Taka możliwość istnieje.
„Chociaż padnie u boku twego tysiąc a dziesięć tysięcy po prawicy twojej, ciebie to jednak nie dotknie.
Owszem na własne oczy ujrzysz i będziesz oglądał odpłatę na bezbożnych. Dlatego, że Pan jest ucieczką twoją,
Najwyższego zaś uczyniłeś ostoją swoją, nie dosięgnie cię nic złego i plaga nie zbliży się do namiotu twego,
albowiem aniołom swoim polecił, aby cię strzegli na wszystkich drogach twoich”. (Psalm 91). Zaufać Bogu
może raczej ten, kto wie, że jest to możliwe i zrobi to, co należy, aby się ostać, czyli uratować swe życie. O tym,
kim wtedy będziemy, decyduje to, kim jesteśmy teraz i czym zaczniemy zajmować się od zaraz.
Przywódcy sekciarzy chyba zakładają, że pomiędzy zwykłymi śmiertelnikami nigdy nie znajdzie się ktoś,
kto uważnie będzie czytać Biblię i udowodni im fałsz i obłudę. Sądzą zapewne, że jeśli Kościołowi (na którym
się przecież wzorują, przejmując i odświeżając jego wcześniejsze praktyki, opluwając go i wytykając
niezgodności z Biblią), udawało się przez dwa tysiące lat powstrzymać ludzi od czytania Biblii, to im się też to
uda. A nawet jeśli komuś się to uda, będzie to pewnie osoba biedna, bez koniecznej siły przebicia,
aby przywódcom sekty zaszkodzić. Jeśli i takie mniemanie by ich zawiodło, osiągną już takie bogactwo, że złe
opinie innych ludzi na pewno im nie zaszkodzą. W ich mniemaniu, bogacze tacy jak oni nie tracą cennego czasu
na czytanie Biblii, ani nie zajmują się tym, czego nie da się spieniężyć, czyli rozwojem duchowym.
Jeśli więc zaczniesz ślepo i bezkrytycznie wierzyć sekciarzom, nie wyjdziesz już stamtąd. Twój umysł,
zmanipulowany w bardzo umiejętny sposób wtedy, gdy był zdezorientowany pod wpływem stresów, problemów
i ciężkich przeżyć, nie przyjmie już żadnego rozsądnego tłumaczenia. Nie będziesz chciał w wyniku specjalnego
szkolenia, tresury i psychomanipulacji z nikim rozmawiać o tym, że jesteś w błędzie. Bo w 100% będziesz miał
wmówioną wyższość nad innymi, polegającą na wewnętrznym przekonaniu, że to wszyscy inni się mylą. Nikt
nie będzie już miał do ciebie dostępu, bo według słów piosenki „totalna hipnoza totalny trans, błękitna narkoza,
patent na raj” będziesz zahipnotyzowanym i ślepo posłusznym niewolnikiem, o których w II Liście
do Koryntian (11.19) napisano: „Chętnie bowiem znosicie głupców, wy którzyście mądrzy. Znosicie bowiem,
gdy was ktoś niewolnikami robi, gdy was ktoś wyzyskuje, gdy ktoś was łupi, gdy się ktoś wynosi, gdy was ktoś
po twarzy bije”. Obecnie bicie po twarzy w sektach zastąpiono znęcaniem się psychicznym, poprzez
wzbudzanie poczucia winy za nieobecność na spotkaniach, opieszałość w werbowaniu nowych członków
i „niechrześcijańskie, niezbyt pełne pokory zachowanie”. Zastanów się, czy naprawdę tego chcesz.
Gdyby 25 lat temu ktoś powiedział mi chociaż niewielką część tego, o czym napisałam tutaj, życie moje,
a zwłaszcza mojej córki, wyglądałoby zupełnie inaczej. Córka wcześniej byłaby zdrowa. Już ponad 10 lat usiłuję
odkręcić to, co mi za moim przyzwoleniem (szukałam Boga) wyrządzili sekciarze. Ale wtedy ta książka nie
mogłaby być napisana. Do tej pory nie pogodziłam się z myślą, że wciągnęłam do tamtej sekty moją siostrę,
która – jak sama mówiła – zawsze wzorowała się na mnie, i nie potrafiłam jej stamtąd wyciągnąć.
Jest magistrem, a musi słuchać głupszego od siebie, zakompleksionego męża, z wykształceniem zasadniczym.
Jest potwornie ogłupiona. Zupełnie już nie odróżnia prawdy od fałszu i dobra od zła. Ona i jej mąż zieją do mnie
niczym nie uzasadnioną nienawiścią. Uważają, że odłączyli się ode mnie za to, że piszę i wydaję heretyckie
w stosunku do ich wierzeń książki, dzięki którym zresztą ludzie zaczynają wieść lepsze i mądrzejsze życie.
Ich zdaniem, człowiek nie ma prawa decydowania o własnym losie, czy o własnym zdrowiu. Wszystkim rządzi
przypadek. Uzdrawiać może tylko Bóg, gdy zechce. Nie wolno pisać, zwłaszcza kobiecie, żadnych książek.
Żadnych afirmacji. Niedopuszczalne jest samodzielne czytanie i interpretowanie Biblii. Za to właśnie nazwano
mnie osobą wykradającą Słowo Boże. Kiedyś nie mogłam znaleźć w Biblii wersetu, którego sens pamiętałam
i chciałam zacytować go w mojej książce w pełnym brzmieniu (z podaniem rozdziału), zadzwoniłam do siostry,
bo potrafi ona z pamięci cytować i podać numer wszystkich „ważnych” wersetów. Niestety, rzuciła słuchawkę
na widełki. Za czytanie i sprzedawanie moich książek w sekcie oraz kontaktowanie się ze mną, jedna z „sióstr”
została wykluczona ze społeczności.
Werset z księgi Kaz. Salomona (9.11): „I ponownie stwierdziłem pod słońcem, że nie najszybszym przypada
nagroda i nie najdzielniejszym zwycięstwo, również nie najmędrsi zdobywają chleb, a najroztropniejsi
bogactwo, ani najuczeńsi uznanie, lecz, że odpowiedni czas i przypadek stanowią o powodzeniu ich
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wszystkich” interpretują tak: Tylko przypadek i ślepy los rządzi wszystkim, co się na tej planecie odbywa.
Obojętnie, czy dotyczy to powodzenia, czy niepowodzenia, człowiek na nic nie ma wpływu. Jeśli kogoś trapią
kłopoty, winien jest tylko szatan wraz ze swymi demonami, które kuszą danego człowieka, a on swoim
postępowaniem ma udowodnić Bogu, czy wytrwa w wierze, tzn. pozostanie w sekcie. Udowadnia w ten sposób
Bogu, że jest wytrwały, pomimo prześladowań za wiarę. W modlitwach członkowie sekty codziennie,
po kilkanaście razy, proszą Boga za pośrednictwem Jezusa Chrystusa o pomoc w wytrwaniu w cierpieniu
i w prześladowaniach. I taką pomoc zazwyczaj otrzymują, bo przecież wszyscy jesteśmy Jego dziećmi,
a modlitwa jest uniwersalna. Członek sekty też jest przez Boga wysłuchany, ale dostaje tylko to, o co prosi.
Problemy mają już taką naturę, że z upływem czasu mogą rozwiązać się same, czyli mogą zanikać samoistnie,
zwłaszcza gdy się ich nie zasila głupotą. Człowiek z kolei ma taką naturę, że umie się do nich przyzwyczaić
i po prostu żyć z nimi i nimi, mając bardzo ciekawe tematy do rozmów. Król Salomon w wyżej wspomnianym
wersecie napisał jednak zupełnie coś odwrotnego: „Że odpowiedni czas i przypadek stanowią o powodzeniu ich
wszystkich”, czyli: „najszybszym nagroda, najdzielniejszym zwycięstwo, najmędrszym chleb,
najroztropniejszym bogactwo i najuczeńszym uznanie.” A więc wszystko można zdobyć i otrzymać, ale trzeba
poczekać na odpowiedni czas i przypadek, który się zdarza wtedy, gdy prosimy Boga i Wyższe Siły Sprawcze
o pomoc. Wtedy zdarzają się cuda, nazywane potocznie przypadkami. Ja nazywam te cuda w moim życiu,
cytując Salmona, odpowiednimi przypadkami. Gdy 12 lat temu tylko próbowałam nakłonić swojego szwagra
do zastanowienia się i sprawdzenia w Biblii, co właściwie na ten temat jest napisane, nie chciał zobaczyć,
nie zobaczył i nie usiadł od tamtej pory nigdy ze mną do stołu, do wspólnego posiłku. Przypadek ten pasował
według niego do wersetu I Koryntian (5.11): „Lecz też napisałem wam, abyście nie przestawali z tym, który się
mieni bratem, a jest wszetecznikiem lub chciwcem, lub bałwochwalcą, lub oszczercą, lub pijakiem,
lub grabieżcą, żebyście z takim nawet nie jadali.”
W moim jednak mniemaniu, kontakty między nami ustały w wyniku stosowania przeze mnie mentalnych
zabezpieczeń, dzięki którym zło i zakłamani ludzie nie mają już do mnie dostępu, ani wstępu do mojego domu.
Moja siostra miała swoje ułomności, takie jak konstruktywną zawiść i zazdrość w stosunku do mnie, stale
i o wszystko (zawsze jej to wybaczałam), które w sekcie zamieniła na zwykłą zawiść i zazdrość. Ale to sekta
zrobiła z niej dodatkowo umysłową kalekę, niezdolną do samodzielnego myślenia, potrafiącą tylko paplać bez
sensu wersety ze Starego i Nowego Testamentu, które nijak się mają do obecnych sytuacji i czasów, w których
żyjemy. Żyje w urojonym świecie czasów biblijnych, zajmując umysł tylko tym, co kto zrobił i powiedział kilka
tysięcy lat temu, i co będzie za tysiąc lat. Moich książek nie jest w stanie przeczytać, bo – jak sama powiedziała
– szlag ją trafia, gdy to czyta. Moja matka, która nie wie, na co się zdecydować, krąży między nią i mną, a kiedy
przychodzi do mojego domu, często przyprowadza ze sobą jakiegoś ducha, usiłującego podłączyć się do mojej
córki, która jest bardzo wrażliwa i ma osłabioną aurę. Korzystałam z usług trzech pań egzorcystek, które
powiedziały, że moja córka widzi te duchy i natychmiast reaguje, bo denerwuje się i wrzeszczy. Dzięki niej mam
w domu system wczesnego ostrzegania przed dziczą astralną. Od razu dzwoniłam do pani Ireny – egzorcystki,
która robiła z tym porządek. Zapytałam kiedyś, skąd te duchy się biorą, jeśli ja na targach ezoterycznych
nie bywam, po cmentarzach się nie włóczę, a mój dom został oczyszczony i zabezpieczony mentalnie oraz
za pomocą specjalnych urządzeń. Po sprawdzeniu pani Ewa powiedziała, że to babcia je przyprowadza,
gdy składa nam wizyty. Do babci z kolei przechodzą od mojej siostry i szwagra. U nich biorą się one z sekty.
Tam natomiast jest ich zatrzęsienie, ponieważ dusze zmarłych członków nie odchodzą do światła, tylko jako
duchy opętują lub podczepiają się, aby czerpać energię tych, którzy ich oszukali. Dająca się zauważyć
działalność tych duchów jest traktowana w sekcie jako przejaw oddziaływań szatana i jego demonów, które mają
za zadanie nakłanianie poszczególnych członków do popełniania wykroczeń przeciwko prawu Bożemu. Celem
tego nakłaniania jest udowodnienie Bogu, że na ziemi nie znajdzie się nikt, kto będzie chciał Mu służyć.
Po czym można rozpoznać, że ktoś jest opętany? Po zmiennych nastrojach w jednym dniu. Po ciągłych
zmianach osobowości, typowej dla schizofrenii. Zupełnie odmienne zachowanie o określonych porach dnia,
zawsze tych samych. Dopiero się ktoś modlił, a za chwilę klnie i złorzeczy bez względu na sytuację
(nie decyduje o tym sytuacja, tylko pora dnia). Ma dobry humor, a za chwilę miota się. Po nagłych, niczym
nie uzasadnionych wybuchach złości i wrzaskach, za które później trzeba przepraszać. Po czynach niezgodnych
z prawdziwą naturą danego człowieka, których on nie rozumie i nie potrafi wytłumaczyć, dlaczego się
ich dopuszcza. Po gorzkich słowach, które wypowiada się nie wiadomo dlaczego i których już nie można cofnąć,
ani wybaczyć. Takie zachowanie określa się terminem „odbiło mu”. Egzorcyści oceniają, że w dzisiejszych
czasach co dziesiąta osoba jest opętana. W sekcie duchy opętujące mają osobowość taką, jak za życia. Natomiast
osoba, pod którą duch jest tylko podczepiony, aby czerpać jej energię i „tylko” mieszka z nią w jej domu – jest
chronicznie zmęczona, poirytowana lub ma depresję. Z takimi duchami wyposzczone osoby samotne będące
w sektach, „prowadzące się moralnie”, w nocy, w czasie snu, uprawiają niezwykle przyjemny seks, od którego
nie zachodzi się w ciążę, myśląc, że nie popełniają grzechu, bo są przekonane, że to im się tylko śni. Spowiadać
się także nie trzeba z takich doznań.
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Dlaczego w sektach jest tak dużo osób samotnych
Dlaczego w sektach jest tak dużo osób samotnych? Bo przede wszystkim takie do nich wstępują. Samotny
człowiek ma więcej czasu i częściej zastanawia się nad swoją kiepską egzystencją i marnością tego świata.
Częściej zadaje sobie różne pytania, na które sekciarze zawsze mają przygotowane odpowiedzi z książki
pt. „Tematy do rozmów”. Są więc takie osoby oszukiwane od samego początku. Potem nie wolno im wyjść
za mąż w ich mniemaniu za ateistę, ani za „światusa”, ani ciemnego poganina, ani „człowieka niegodnego”,
ani za śmiecia z innej religii. Rozwód można wziąć tylko z powodu udowodnionej zdrady. Wtedy można wyjść
nawet za mąż, czy ożenić się ponownie z członkiem sekty.
Dlaczego osoby samotne, oszukiwane od samego początku, wbrew początkowym zapewnieniom, nie mogą
później pobrać się ani „w Panu”, ani w sekcie? Powodem jest werset z pierwszego Listu do Koryntian (7.39,40):
„Żona związana jest tak długo, dopóki żyje jej mąż; a jeśli mąż umrze, wolno jej wyjść za mąż za kogo chce,
byle w Panu. Ale według mojego zdania jest szczęśliwsza, jeśli tak pozostanie; a sądzę, że i ja mam Ducha
Bożego”. Sekciarze te dwie nie mające ze sobą nic wspólnego sprawy, czyli wychodzenie za mąż za członka
sekty i pobieranie się „w Panu” traktują jednoznacznie. Tym samym jednak te sprawy nie są. Pobieranie się
w Panu oznacza wychodzenie za mąż i przebywanie w towarzystwie osób, które w prawidłowy sposób oddają
cześć Bogu w duchu i w prawdzie. „Jeśli ktoś mówi: miłuję Boga, a nienawidzi brata swego, kłamcą jest;
albowiem kto nie miłuje brata swego, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi”. (I Jana 4.20).
Tak więc, są to dwa całkowicie odrębne zagadnienia. Nazywanie innych ludzi, między sobą oczywiście,
świniami tarzającymi się w błocie, pogańską ciemnotą, kozłami, niegodnymi, gnojem na roli, dlatego, że są
w innej religii lub sekcie, moim zdaniem przejawem miłości nie jest. Jest to tylko wmawianie sobie, że jest się
kimś lepszym, uczciwszym, prawdomównym, co całkowicie mija się z prawdą, o czym jest napisane w dalszej
części książki. Wszyscy ludzie, łącznie z sekciarzami, są braćmi, jeśli wszyscy pochodzimy od Adama i Ewy,
a później od Noego. Nawet ci są braćmi, którzy uważają, że pochodzą od małpy.
Kobiety w sekcie są jednak na tyle cwane, że nie chcą wychodzić za mąż za jej członka, by nie mieć
nad sobą jeszcze jednego pana i właściciela, nawet głupiego, którego będą musiały słuchać. Takie prawo
i przywileje sobie ustanowili, i dlatego pasują do opisu o „przykazaniach i naukach ludzkich mających pozór
mądrości”. Przeważnie te kobiety są bardziej wykształcone, zaradne, mają mieszkania i nie chcą pozbawiać się
złudzenia tej odrobiny wolności, którą posiadają, a przynajmniej tak im się wydaje. Na małżeństwie w sektach
bardziej zależy mężczyznom, bo nie mogą oficjalnie chodzić na panienki i mieć nałożnic. Żeby sypiać z kobietą,
muszą się ożenić. Większość kobiet bez nieudanego seksu może się obyć, zwłaszcza gdy mają własne pieniądze,
mieszkania i potrafią same się utrzymać. W imię czego więc mają się poświęcać? Dlatego też, mając tylko taki
„w Panu” wybór wyjścia za mąż, wolą mniejsze zło i odmawiają swej ręki starającym się, uważając,
że od samotności o wiele gorsze jest nieudane małżeństwo z „bratem”. Dzięki temu mają też mniej problemów.
Największe problemy mają bracia z dużym temperamentem, i ci po jakimś czasie zostają wykluczeni,
lub sami odchodzą mając wyrzuty sumienia z powodu wmówionego im „niedopisania”. Niektórzy mają
kochanki, przed którymi ukrywają przynależność do sekty i w wynajętych mieszkaniach prowadzą się
niemoralnie, uprawiając seks z kobietami, które w ich mniemaniu nigdy do sekty nie wstąpią, bo jeśli się ten fakt
wyda, zostają ukarani: np. nie mogą odmawiać modlitwy na zebraniach.
Ponieważ także tych zmysłów, które zaliczają się do naturalnych ludzkich popędów, bracia nie są w stanie
okiełznać, zmuszeni są do ożenku z kobietami dużo starszymi, dla których zadośćuczynieniem za poniesioną
utratę wolności jest młodszy bardzo często o około 20 lat „brat”. Starsze kobiety potrafią młodszymi mężami tak
manipulować, że jakoś wychodzą na swoje. Przeważnie matkują takim mężczyznom.
Kobiety za to samo są wykluczane od razu. Wiem o wielu takich przypadkach. Jest to problem także
żonatych „braci”, gdy ich pobożniejsze żony mają dosyć płodzenia dzieci i odmawiają współżycia. Dotyczy
to sekt, w których przyrost naturalny jest duży, gdyż ciąży się nie przerywa, ani nie stosuje środków
antykoncepcyjnych. Te wytyczne dla rodzin są podyktowane tym, że duży przyrost naturalny to dodatkowi
członkowie sekty i dostarczyciele pieniędzy w przyszłości.
Samotnych „sióstr” w zborach jest bardzo dużo, ale niewiele chętnych do zaprzedania się aż w taką niewolę.
Większość z nich stwierdza: „No i co, wyjdę za mąż za takiego czuba, i jeszcze będę musiała go słuchać.
Rozwieść się z nim nie będę mogła, a jak się rozwiodę to nikomu nie będzie wolno się ze mną ożenić”.
Nie łudź się więc, że w sekcie znajdziesz sobie bogobojną żonę lub męża.
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Co zdobyły kobiety dzięki komunizmowi
Kobiety, zwłaszcza w Polsce, w czasach komunistycznych, zdobyły i mogą z niego korzystać, jeśli tego chcą
oczywiście – prawo do decydowania o własnym życiu (chyba największe dobrodziejstwo i zdobycz komunizmu,
nie licząc darmowego wykształcenia). Robią to jeszcze nieudolnie, ale prawo takie mają i w sektach niechętnie
z niego rezygnują. Te trochę mądrzejsze od innych w ogóle z niego nie rezygnują.
Komunizm dlatego mógł być kolejnym dopustem Bożym, bo kobiety ponownie miały stać się
równoprawnymi partnerkami mężczyzn, tak jak było na początku. „Do kobiety zaś rzekł: Pomnożę dolegliwości
brzemienności twojej, w bólach będziesz rodziła dzieci, mimo to ku mężowi twemu pociągać cię będą
pragnienia twoje, on zaś będzie panował nad tobą”. (Mojżeszowa 3.16). Sekciarze, choć o tym mówią
i obiecują, że kiedyś tak będzie, nie chcą przyjąć do wiadomości, że już tak jest. A jeśli już tak jest, to znaczy,
że albo Bóg dopuścił taką możliwość, albo kobiety wywalczyły sobie równouprawnienie. Teraz w kolejnej
epoce zapoznawania się z dobrem, w Polsce, mężczyźni nie mogą i nie panują już nad kobietami, gdy one tego
sobie nie życzą i chcą korzystać z wywalczonych przywilejów, a w rzeczywistości danych od Boga, zgodnie
z Jego planem. Te sprawy są jeszcze trochę skomplikowane, bo kobiety przeważnie same nie wiedzą, czego
chcą. Ogół społeczeństwa w ogóle nie orientuje się, o co tak naprawdę na tym świecie chodzi i po co żyją. Utrata
sensu życia to przecież podstawowy problem społeczny, a depresje i inne choroby są jego pochodną.
W Polsce mężczyzna może panować nad kobietą tylko wtedy, gdy ona mu na to pozwala, czyli domaga się.
Produktem ubocznym komunizmu jest, niestety, prawie całkowite schamienie, rozpicie, zdziczenie
i zdegenerowanie polskiego społeczeństwa. Elita intelektualna i kulturalna już dawno wyjechała na inne
kontynenty. Ja też mogłam tak zrobić, ale miałam okropny sen związany z wyjazdem, więc zrezygnowałam.
Zdegenerowanie społeczeństwa jest doskonałą pożywką dla sekciarzy, którzy potrafią wykorzystać to zjawisko
do swoich celów. W swej ofercie dla pozostałych ludzi wrażliwych, którzy jeszcze się całkowicie nie wypaczyli,
mają „kulturalne i uczciwe towarzystwo braci i sióstr”, czym najbardziej się szczycą. Wyłuskują
ze społeczeństwa ludzi najbardziej wrażliwych, którzy w wyniku zewnętrznych okoliczności mieli
zdezorientowane umysły, podatne na psychomanipulację, a później szczycą się, że to dzięki sekcie
są oni uczciwi.

Jeśli chcesz uchodzić za prawdziwego naśladowcę Jezusa
Obowiązkiem każdego człowieka, podającego się za „naśladowcę” Jezusa, zgodnie z Jego nakazem
(Mat.5.48): „Bądźcie doskonali tak jak Ojciec wasz doskonały jest”, jest dążenie do doskonałości i dopiero jeśli
to ci się uda, będziesz miał prawo do wskazywania innym drogi do nieba i tego, co tobie udało się osiągnąć. Jeśli
sam nauczysz się czynić pokój i spokój w sobie oraz wokół siebie według słów: „Błogosławieni pokój czyniący,
albowiem oni synami bożymi będą nazwani.” (Mat.5, 9). Nie wstępuj do sekty i wyjdź z takiej, w której
głupotę, idiotyczne poglądy i dogmaty, popełnianie błędów, a zwłaszcza fałszywe świadectwa i złośliwe
oskarżenia przeciwko Bogu i ludziom, tłumaczy się niedoskonałością odziedziczoną po Adamie i Ewie
lub grzechem pierworodnym. Żyjemy już w XXI wieku, Erze Wodnika, w której na Ziemi miał wreszcie
zapanować pokój, według słów (Rz.6.14): „albowiem grzech nad wami panować nie będzie, bo nie jesteście
pod zakonem, lecz pod łaską” i 1Jana: „każdy kto w nim mieszka, nie grzeszy; każdy kto grzeszy nie widział go
ani go nie poznał”, a według sekciarzy wszyscy są grzeszni, niezdolni sprostać doskonałym miernikom Bożym
na podstawie wersetu z Rzym (3,23): „bo wszyscy zgrzeszyli i brakuje im chwały bożej”. To, że wszyscy
grzeszyli i brakuje im chwały Bożej, jest raczej oczywiste, ale czy na tej podstawie mamy wyciągać aż tak
daleko idące wnioski, że zawsze będziemy niezdolni zmienić się w lepszych i w związku z tym mamy nawet
nie próbować, bo i tak jest to niemożliwe? Zawsze już mamy być tacy popaprani? Bo nie ma na to sposobu?

Sposób na bycie lepszym człowiekiem
Sposoby już są, ale sekciarze nic o nich nie wiedzą, bo nie wolno im czytać niczego, co nie zostało zalecone
przez „braci starszych i ciało kierownicze mające kanał łączności z Bogiem”. „Bracia starsi” nigdy nie zalecą
żadnego sposobu na bycie lepszymi, bo więcej by na tym stracili niż zyskali. Straty byłyby niepowetowane.
Ich zadanie w ogłupianiu swych członków polega na tym, aby utrzymać w sektach poziom wiedzy na tyle
stabilny, żeby członkowie mieli złudne poczucie bezpieczeństwa w sekcie. Czytają literaturę, w której od 80 lat
pisze się na okrągło o tym samym (niszcząc lasy), a wiedzy w niej tyle, aby im się zdawało, że wiedzą więcej,
niż zwykli śmiertelnicy, bo potrafią rozmawiać o Bogu. Motywują werbowanych nowych członków, aby się
zdawało, że są wybrani przez Boga i Bóg im sprzyja, a nawet błogosławi, skoro się rozrastają. Moim zdaniem,
plenią się jak chwasty. Starymi metodami raczej nie da się tego osiągnąć.
W sekcie możesz porównać się do osobników, o których napisano: „Zostawcie ich! Ślepi są przewodnikami
ślepych, a jeśli ślepy ślepego prowadzi, obaj w dół wpadną”. (Mat .15, 14).
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Nowa formuła świętości sprowadza się więc tylko do niewielkiego zmodyfikowania i podania starej formuły
w sposób zrozumiały dla każdego. Aby nie można jej było dowolnie interpretować, spierać się o to, co nie ma
żadnego znaczenia. Zastosować w życiu, aby dzięki niej móc opanować wszystkie zmysły. Aby nie było żadnej
możliwości czynienia zła i tłumaczenia się wrodzoną niedoskonałością. Aby pozbyć się raz na zawsze
niezrozumiałych, wewnętrznych przymusów do popełniania zła, a także obarczania za wszytko i zwalania
wszystkiego na szatana, przeciwnika Bożego, którego „opieka i władza” nad ziemią i ludźmi stopniowo zanika.
Sztucznie podtrzymują jego rzekomy wpływ prawdziwi czciciele, sekciarze, którzy zawsze o nim rozmawiając,
przywołują go. Jeśli coś nas nie dotyczy i z czymś nie mamy nic wspólnego, ignorujemy to, nie zajmujemy się
i nie rozmawiamy na tematy z tym związane. Św. Jakub (4.5) pisze: „Przeto poddajcie się Bogu, przeciwstawcie
się diabłu, a ucieknie od was.” i Efezjan (6.11): „Przywdziejcie całą zbroję Bożą abyście mogli ostać się
przed zasadzkami diabelskimi”.

Do kogo porównują się sekciarze
Sekciarze, porównując się do nienagannego i prawego Joba, opierają swoje wywody na tym, co kilka tysięcy
lat temu go spotkało. (Joba 1.6-11): „Otóż zdarzyło się pewnego dnia, że przybyli synowie Boży, aby się stawić
przed Panem, a wśród nich był też i szatan. I rzekł Pan do szatana; Skąd przybywasz? A szatan odpowiedział
Panu, mówiąc: wędrowałem po ziemi i przeszedłem ją wzdłuż i wszerz. Rzekł Pan do szatana: Czy zwróciłeś
uwagę na mojego sługę, Joba. Bo nie ma mu równego na ziemi. Mąż to nienaganny i prawy, bogobojny i
stroniący od złego. Na to szatan odpowiedział Panu, mówiąc: Czy za darmo jest Job tak bogobojny? Czy Ty
nie otoczyłeś go zewsząd opieką wraz z jego domem i wszystkim, co ma? Błogosławiłeś sprawie jego rąk i jego
dobytek rozmnożył się w kraju. Lecz wyciągnij tylko rękę i dotknij tego, co ma; czy nie będzie ci w oczy
złorzeczył? Na to rzekł Pan do szatana: Oto wszystko co ma, jest w twojej mocy, tylko jego nie dotykaj! I
odszedł szatan sprzed oblicza Pana”.
Sekciarska nauka mówi, że wyżej przytoczona historia jest „biblijnym dowodem” dla wszystkich, którzy
chcą służyć Bogu (dążących do doskonałości), iż będą mieli automatycznie problemy, które spotkały Joba.
Zupełnie nieopłacalny interes. Nie bądź lepszy niż jesteś, bo możesz dostać od szatana tak, że się nie pozbierasz,
wszak do Joba ci daleko. Nie dość, że będziesz musiał uwierzyć w te bzdury, to jeszcze przyjdzie ci wpajać je
innym ludziom.
Prawdziwy sens tego wierzenia jest inny i zarazem utajniony. Daj sobie spokój z doskonałością. Wersety
o zakładaniu całej zbroi Bożej i poddawaniu się Bogu pomija się. A o tym, że Bóg błogosławi i opiekuje się
w szczególny sposób osobami podobnymi do Joba, nie mówi się nic. Jeśli natomiast komuś wiedzie się dobrze
zbyt długo, nie starzeje się, jest zdrowy, problemy się nie pojawiają, to zachodzi podejrzenie, że takiej osobie
pomaga we wszystkim szatan. Można to lepiej wytłumaczyć na prostym przykładzie. Jeśli bogatego człowieka
nikt nie okrada, jest oczywiste, że ma układ z mafią lub jest konfidentem. Problemy i cierpienie w sekcie
to norma. Brak problemów – podejrzana sprawa. Może taka osoba potajemnie stosuje jakieś nowoczesne
techniki? Może czyta zakazane książki i stosuje afirmacje albo Feng Shui?
Jeśli wierzy się w urojenie takie, że Bóg każdego człowieka w ten sposób pozwala szatanowi sprawdzać,
aby coś udowodnić, to rozum podpowiada, że lepiej jest być biednym i byle jakim. Dobrym tylko na tyle,
aby nie zwrócić na siebie uwagi naszego tymczasowego opiekuna – szatana, wówczas nie spotka nas to, co Joba.
Jeśli chcesz, żeby szatan odczepił się od ciebie, lepiej żebyś się nie wyróżniał swoją dobrocią.
W ten sposób tworzy się w umyśle program i wytyczna na dalsze życie. Im bardziej będę się starał być
lepszym człowiekiem, tym większa kara mnie za to spotka. Nic nie robię w tym kierunku, mam święty spokój.
Im mniej się staram, tym większa nagroda. Nagrodą jest brak kary. Nieważne, jak jest naprawdę. Ważne,
jak traktuje te sprawy podświadoma część umysłu, bo to ona zdecyduje, w jakich okolicznościach i jak
będziemy się zachowywali.

Co Biblia mówi o doczesnych nagrodach dla tych, którzy są w porządku
Są więc w Biblii wytyczne, które mówią wyraźnie, że unikanie zła i czynienie dobra jest możliwe
i korzystne, ale na te informacje nie zwraca się uwagi. Są także wzmianki o tym, że nagrodą jest życie
opływające we wszelkie błogosławieństwa i dobra materialne, o czym świadczy największe bogactwo króla
Salomona i Joba, „najmożniejszego męża ze wszystkich mieszkańców Wschodu” ( Joba1.3).

Jak zakłada się zbroję duchową
Aby nikt nie przeszkadzał w osiąganiu doskonałości, trzeba założyć sobie całą duchową zbroję,
zamiast tłumaczyć się wrodzoną niedoskonałością, odziedziczoną po pierwszych rodzicach i oczywiście
czytać odpowiednie wersety. Sekciarze nie wymyślili jednak ani jednego skutecznego sposobu „ostania się
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przed zasadzkami diabelskimi” i „aby diabeł uciekł od nich”. Robią coś zupełnie odwrotnego. Ciągle o nim
mówią, nie rozumiejąc, że w ten właśnie sposób przywołują go do siebie i pozwalają na ingerowanie w swoje
życie, z czego on jest dumny, gdyż ma tyle milionów podopiecznych i czcicieli. Bo jest to jeden ze sposobów
oddawania mu czci. Dlatego są oni najbardziej opętaną przez niego „chrześcijańską najlepiej zorganizowaną
społecznością”, jak sami siebie nazywają. Jeśli modlą się, a robią to wyjątkowo często, to proszą o pomoc
w wytrwaniu w cierpieniach i prześladowaniach. I taką pomoc otrzymują. Dlatego, że modlitwa jest uniwersalna
i nie ma znaczenia, z jakiej sekty pochodzi, jeśli jest szczera. Nie proszą o pomoc w rozwiązaniu problemów,
dlatego je mają. Powiedz mi, jakie masz problemy, powiem ci, w jakiej sekcie jesteś.
Człowiek, który twierdzi, że znalazł Boga, a ma problemy, których nie można rozwiązać, jest kłamcą. Mylą
mu się pojęcia. Znalazł tylko sektę, w której tylko dużo się mówi o Bogu. To nie jest to samo. Sekciarze są tak
bezczelni, że rosnące po wstąpieniu do sekty problemy jakiegoś ogłupionego osobnika, są potwierdzeniem
prawdziwości ich wierzeń. Dzisiaj nie prześladuje się już ludzi za wyznania wiary pod wieloma szerokościami
geograficznymi. Dzisiaj oni sami siebie prześladują. Każdy sekciarz prześladuje sam siebie i sam karze się
za własną głupotę. Werset „Jeśli mnie prześladowali i was prześladować będą” (Mat 5.11), wypowiedziany dwa
tysiące lat temu przez Jezusa, jest nieaktualny. Był aktualny do wywalczenia i wprowadzenia ustrojów
demokratycznych, które trzeba teraz udoskonalić.
Głupota sekciarzy jest najbardziej oczywista dla osób rozwiniętych duchowo, które samodzielnie już
znalazły właściwą drogę do Boga. Ale przyznaję, iż sama nie rozumiem, dlaczego o tym nie piszą. Dla mnie
osoby, które wreszcie znalazłam i uważam za mądrzejsze od siebie, mające lepszy kontakt z Bogiem niż ja,
nie napisały ani jednej książki i wcale się do tego nie kwapią. A ci, którzy piszą, nieśmiało wspominając coś
o Bogu, mają inne tematy do opisywania. Dlatego ja miałam odwagę napisać na obwolutach moich książek to,
co napisałam.
Przywódcy duchowi od dawna zajmowali się ludźmi tak, że stabilizację ich choroby umysłowej już dawno
osiągnęli. Ale ludzkości już nie wystarcza ten stabilny stan, ni to zdrowia, ni to choroby i zaczynają szukać
innych lekarzy, którzy wyleczą ich z agresji, nienawiści, popełniania zbrodni, kłótni i niemożności wspólnego
zamieszkiwania pod jednym dachem.
Aby taki efekt uzyskać, trzeba poznać zasadę działania własnego umysłu, ponieważ do opanowania zmysłów
jest ona niezbędna. Pozorna mądrość sekciarzy nie dysponuje aż taką wiedzą, bo jest ona u nich zakazana. Na te
tematy nie lubią i nie chcą rozmawiać. Z drugiej strony jednak, gdy się na te zagadnienia spojrzy pod innym
kątem, to w większej ilości wyznań walczących o duży nabór członków są i dobre strony. Bo gdy opluwają się
nawzajem, wyszydzają, wynajdują błędy, wypaczenia i niezgodności z Biblią, to wszystkie muszą stawać się
lepsze, z obawy o odpływ członków wraz z dostarczanymi pieniędzmi. W dzisiejszych czasach ludziom tym
„ciemnoty” długo wciskać się nie da. To jest tak jak w Polskim Sejmie. Gdy była tylko jedna partia, robiła
co chciała. Gdy jest opozycja, która też chciałaby rządzić, występuje w roli bata na tych, którzy rządzą,
wymuszając inne postępowanie.
Moim zdaniem, to co się dzieje obecnie w naszym kraju, nieuchronnie wiedzie nas w dobrym kierunku.
Nie mamy już innego wyjścia, jak stworzyć taką formułę świętości, dzięki której w zasadzie każdy będzie mógł
przeobrazić się w rozumnego człowieka, samodzielnie odróżniającego zło od dobra i wybierającego dla siebie
tylko dobro. Także samodzielnie decydującego o najlepszej jakości własnego życia, ponieważ to, jak ono będzie
wyglądało, może zależeć wyłącznie od nas. Będziemy wiedzieli nie tylko, jak ten stan osiągać, ale osiągniemy
go. Każde zło, którego doświadczyliśmy, musimy umiejętnie zamienić w dobro. Ja posiadam bardzo rzadko
spotykaną cechę, a mianowicie umiejętność wykorzystywania niekorzystnych zjawisk na swoją korzyść, którą to
umiejętnością chętnie podzielę się z innymi. Posiadam też jeszcze inną, bardzo rzadko spotykaną cechę,
a w zasadzie talent. Tego, co i jak mówię, ludzie lubią słuchać i bardzo chętnie stosują w życiu. Bo jako
patentowany leń stosuję w życiu tylko takie recepty, które działają szybko i są proste w realizacji, a efekty są
zauważalne natychmiast.

Na czym polega mój patriotyzm
Mój patriotyzm na tym polega, że za odszkodowanie od Skarbu Państwa po moim zmarłym przedwcześnie
w wielu 63 lat Ojcu (należącym do NOW, czyli Nowej Organizacji Wojskowej, za co przez komunistów został
skazany na 10 lat pozbawienia wolności), piszę i wydaję książki, dzięki którym Polacy będą najmądrzejszym
narodem, o co już od kilku lat Boga proszą czytelnicy moich książek, czyli kilka tysięcy osób.
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Moje doświadczenia wynikające z kontaktów z sekciarzami
Opiszę pewne zdarzenia, które miały miejsce w moim życiu, gdy mieszkałam na warszawskim Ursynowie.
Przyczepiła się do mnie osoba z sekty, podająca się za duchową siostrę Jezusa z tak zwanego „namaszczonego
ostatka”, spożywająca emblematy, tzn. niekwaszony chleb symbolizujący Ciało Jezusa i piła wino
symbolizujące Jego Krew, w dniu 14 Nissan, czyli na pamiątkę śmierci Syna Człowieczego.
Ja spokojnie, bo taką już mam naturę, przyglądałam się temu, co ta osoba mówiła i czyniła. Miała męża
o 14 lat młodszego od siebie, który przed wstąpieniem do sekty był milicjantem. Oboje byli pionierami,
czyli głosicielami pełno czasowymi i małżeństwem w moich oczach raczej udanym, mimo sporej różnicy wieku
i tego, że kobieta nie pracowała. Z jakiegoś nieznanego mi powodu oboje zostali wykluczeni z „chrześcijańskiej
społeczności” w tym samym czasie. Wtedy sprzedali swoje M4, na którego wykupienie pożyczyłam im
wcześniej pieniądze. Zgodnie podzielili się pieniędzmi i wyprowadzili z Ursynowa. Nie wzięli rozwodu.
Mąż kupił dla żony i syna kawalerkę, a swoją część za sprzedane mieszkanie w coś zainwestował. Do mnie
przyjeżdżali nadal razem, lub osobno, dopóki mieszkałam na Ursynowie. Pani z namaszczonego ostatka,
od chwili wykluczenia, od razu zaczęła palić papierosy, znalazła sobie jeszcze młodszego od męża kochanka,
który ją utrzymywał, bo sama do żadnej pracy się nie kwapiła i nie nadawała. Ona chyba w ogóle nic
nie potrafiła robić. Jakby tego było mało, chwaliła się przede mną, że załatwiła sobie pracę w burdelu,
do którego przywoził ją i odbierał jej własny mąż. Wprawdzie już z nim nie żyła, ale był wyjątkowo
wyrozumiały dla jej poczynań. Najważniejsze dla mnie było to, co pewnego dnia usiłowała ona zrobić razem
ze swoim kochankiem. Czytaliśmy we trójkę te same nowości księgarskie, którymi wymienialiśmy się.
Pod wpływem jednej z tych książek ja udałam się na kurs samokontroli umysłu metodą dr Silvy, gdzie
pozwoliłam sobie na wprowadzenie do mojego umysłu pozytywnego programu, pozwalającego, w razie
potrzeby, zdobyte umiejętności wykorzystywać dla dobra ludzkości. Jednocześnie nauczono nas na kursie
zabezpieczania się przed złem i negatywnym programowaniem innych osób. Moja znajoma na ten kurs
nie poszła, bo był za drogi. Z braku odpowiednich zabezpieczeń i programów w umyśle, zmanipulowana
wcześniej przez sektę, w której niczego dobrego się na stałe nie nauczyła i z której w dodatku została
wykluczona, wiedzę zdobytą z tych samych książek potrafiła wykorzystywać tylko do manipulowania innymi
osobami. To samo robił jej kochanek. Przyszli więc kiedyś do mnie, wypiliśmy trochę winka, podyskutowaliśmy
o przeczytanych książkach i około godziny 24.00 zaczęli zbierać się do wyjścia. Moja znajoma nachyliła się
nade mną (siedziałam na fotelu) w taki sposób, żeby jej trzecie oko było jak najbliżej mojego i powiedziała:
„Zobaczysz, za około 15 minut poczujesz się bardzo zmęczona, położysz się i od razu zaśniesz”. Jej kochanek
natomiast powiedział. „Jutro zadzwonię do ciebie około godz. 10.00 rano i powiem ci po kolei, co jeszcze
dzisiaj będziesz robiła”. Nic nie powiedziałam, ale w duchu pomyślałam sobie: Nie zrobię nic z tego, co oni mi
powiedzieli. Gdy tylko zamknęłam za nimi drzwi, od razu poszłam do łazienki i odkręciłam kran, aby wykąpać
się po tej wizycie i aby nie sprawdziło się to, że w ciągu 15minut ogarnie mnie takie zmęczenie, że natychmiast
zasnę. Gdy woda zaczęła płynąć, nagle pomyślałam sobie: Nie, nie będę się kąpała. Zakręciłam kran,
ochlapałam się trochę, umyłam zęby, wróciłam na fotel i zaczęłam czytać. Nagle poczułam, że coś bardzo
dziwnego dzieje się z moją głową. Odnosiłam wrażenie, jakby znajdowała się ona w środku balonu, uciskanego
z zewnątrz, co powodowało jej ugniatanie za pomocą sprężonego powietrza. Zaczęłam się modlić i po kilku
minutach wszystko odeszło. Po godzinie czytania, około 1.00 w nocy, położyłam się spać, z satysfakcją
stwierdzając, że nie poddałam się sugestii mojej znajomej i natychmiast zasnęłam.
Rano zadzwoniłam do nich po 10 godzinie, bo mnie to wszystko zaintrygowało. Odebrała telefon znajoma,
a ja od razu jej powiedziałam, o której poszłam spać i zapytałam, co takiego mają mi do powiedzenia. Ona
z kolei zaczęła mi opowiadać, co zaczął robić jej narzeczony, gdy położyli się spać. Powiedziała, że przez około
pół godziny w łóżku, zamiast zajmować się nią, wymawiał moje nazwisko i coś wyprawiał, ale nie powiedziała
dokładnie co. Zawołała go do telefonu, a ja zapytałam, co według niego ja jeszcze wczoraj robiłam. Powiedział:
Od razu po naszym wyjściu poszłaś do łazienki i wykąpałaś się. Potem coś zjadłaś i napiłaś się wina. Gdy
położyłaś się spać przez około pół godziny w łóżku wyobrażałaś sobie, że leżysz z facetem i....? Nic więcej już
nie chciał powiedzieć. Wtedy zrozumiałam, z kim się zadaję i postanowiłam jak najszybciej zakończyć tę
znajomość. Zanim to się stało, muszę wspomnieć, jak potoczyły się dalsze losy tej pary. Za jakiś czas
przyjechała do mnie moja znajoma, ale bez narzeczonego, i zaczęła opowiadać o tym, że zakochał się on
nieprzytomnie w jakiejś młodej dziewczynie, która nazywała się tak samo jak ja. Chciała wiedzieć, czy to moja
rodzina. Wyrzuciła ze swojego mieszkania narzeczonego, który ją zdradził i utrzymywał. Narzekała na pustą
lodówkę. A ta dziewczyna po jakimś czasie rzuciła go. Zaczął więc świadczyć usługi seksualne dla pań.
Po jakimś czasie moja znajoma z powodu pustej lodówki przyjęła go z powrotem, ale nie była już z niego tak
zadowolona jak dawniej. Był jakiś zużyty i wymęczony, i temperament miał już inny. Ja jej na to: Widzisz teraz,
jak się kończy manipulowanie Bożeną Szymborską? I tak skończyła się moja znajomość z osobą
z namaszczonego ostatka. Gdy zapytałam jej męża, co on, jako były milicjant, potem były pionier pełno
czasowy, tak naprawdę sądzi o jej „świętym namaszczeniu”, odpowiedział: „Porąbana sprawa od początku
do końca”.
42 / 56

Bożena Szymb©rska

Zanim wstąpisz do sekty

Tym opisem chciałabym przejść do bardzo ważnego zagadnienia, jakim są wykluczenia ze społeczności
za uchybienia, tj.: wygłaszanie poglądów odmiennych od obowiązujących w sekcie, niemoralność płciową,
wyjście za mąż za kogoś spoza sekty.
Każdy członek sekty wierzy w to (bo tak mu się wmawia), że jeśli będzie przebywał zbyt często
w towarzystwie ludzi spoza tej grupy, to zaczną mu się przytrafiać same nieszczęścia. I tak; jeśli porządna
i bogobojna kobieta zakocha się w mężczyźnie nie związanym z tym odłamem religijnym i zacznie z nim
współżyć, to na pewno zarazi się chorobą weneryczną albo HIV-em, dlatego, że ten mężczyzna na pewno będzie
zdradzał partnerkę. A jeśli będzie zdradzał, na pewno kiedyś zarazi się, bo wszyscy ludzie są źli, podli, zepsuci
i niemoralni. Wyjątki tylko potwierdzają regułę. A jeśli kobieta nawet nie zarazi się od danego mężczyzny,
to na pewno zostanie przez niego porzucona dla innej. Bo tacy są w dzisiejszych czasach ludzie spoza sekty.
Bez żadnego kręgosłupa moralnego. To samo dotyczy mężczyzn. Oni zarażą się od niemoralnej kochanki
lub żony spoza sekty, które pod tym względem są jeszcze gorsze od mężczyzn.
Młode dziewczyny, gdy zaczynają spotykać się z kolegami ze szkoły spoza sekty, są straszone nawet przez
własnych rodziców w taki sposób: Zobaczysz, zgwałcą cię, zajdziesz w ciążę i który z braci później cię zechce.
Zastanawiające jest dlaczego takie właśnie przygody i doświadczenia stają się ich udziałem, gdy z tymi
kolegami się spotykają.
W sekciarskiej literaturze znajdują się opisy takich wydarzeń, których rolą jest powstrzymywanie przed
zbytnim oddalaniem się od zboru. Wierzenia te ustawicznie podsycane są „budującymi” strasznymi
opowieściami na temat osób, które opuściły sektę. Wiara w te scenariusze jest tak silnie zakodowana,
że członkowie ze strachu prowadzą się moralnie, dopóki są w sekcie, czyli żyją wstrzemięźliwie i przeważnie
samotnie. Ale gdy tylko ją opuszczą i nie mają żadnego bata nad sobą, zaczynają wieść żywot typowy dla swej
prawdziwej natury, czyli: piją, palą, łajdaczą się, chodzą do burdeli, kradną, klną, oszukują, biorą narkotyki
i zachowują bardzo swobodnie, bo nie muszą liczyć się z nikim. Ponownie zachowują się tak, jakby pobyt
w sekcie, w której udawali porządnych ludzi, w ogóle ich nie dotyczył. Zanika w nich chęć do bycia lepszymi.
Pobyt w sekcie i przestrzeganie „praw Bożych” według nauk sekciarzy nie zmienił ich prawdziwych upodobań
i paskudnej natury, bo były to tylko nauki i przykazania ludzkie, wymyślone przez ludzi, mające na celu
poniżanie samych siebie oraz umartwianie ciała, czyli znęcanie się nad sobą oraz nad innymi. Sekciarze tylko
toczą spory i dla pozoru odmawiają długie i częste modły. Nie mają pojęcia ani o Bogu, ani o jego prawach,
które w wyniku stosowania ich z własnego wyboru, zmieniają złą naturę na dobrą na stałe, a nie na jakiś czas.
To, co jest w stanie zmienić złego człowieka na dobrego, nie pochodzi od demonów, jak błędnie mniemają
i uczą innych sekciarze, tylko od Boga, który przekazuje już tym spośród nas, którzy są w stanie Go zrozumieć,
informacje, jak zmieniać się w dobrych. Abyśmy w erze Wodnika, erze Pokoju i Ogólnie Dostępnego Królestwa
Bożego, o które już dwa tysiące lat się dopraszamy, mieli możliwość zapoznać się z dobrem, doznawali dobra
i wreszcie uwolnili się od chorób, głupoty i zła. Wielu ludziom już się to udało. Bóg nie szuka ludzi, którzy
ze strachu, przez jakiś czas, będą udawać lepszych od innych. Szuka takich, którzy z własnego wyboru
zastosują to, co ich zmieni na lepszych, będą dobrzy w każdych okolicznościach, nawet wtedy, gdy nikt od nich
niczego nie wymaga i nie patrzy. Którzy z natury zawsze będą dobrzy.

Czym powinna być znamienna nauka zgodna z prawdziwą pobożnością,
w przeciwieństwie do fałszywej pobożności?
„Jeśli kto inaczej naucza i nie trzyma się zbawiennych słów Pana naszego Jezusa Chrystusa oraz nauki
zgodnej z prawdziwą pobożnością, ten jest zarozumiały, nic nie umie, lecz choruje na wszczynanie sporów
i spieranie się o słowa, z czego rodzą się zawiść, swary, bluźnierstwa, złośliwe podejrzenia, ciągłe spory
ludzi spaczonych na umyśle i wyzutych z prawdy, którzy sądzą, że z pobożności można ciągnąć zyski”.
(I Tym. 6. 3-5). Nauka zgodna z prawdziwą pobożnością. Prawdziwa pobożność to pochodna dobrej natury.
Dobra natura to pochodna opanowanych zmysłów. Nie można przejawiać prawdziwej pobożności, mając złą
i przewrotną naturę. Przewrotną, bo w różnych okolicznościach postępuje na zmianę, w zależności
od spodziewanych korzyści, raz dobrze, raz źle.
Wracając do potrójnego motta książki:
„Tym, czego nam wszystkim mniej lub więcej brak w chwili obecnej, jest nowa formuła świętości”.
„Jeśli tedy z Chrystusem umarliście dla żywiołów świata, to dlaczego poddajecie się takim zakazom jakbyście
w świecie żyli: Nie dotykaj, nie kosztuj, nie ruszaj? Przecież to wszystko niszczeje przez samo używanie, a są to
tylko przykazania i nauki ludzkie. Mają one pozór mądrości w obrzędach wymyślonych przez ludzi,
w poniżaniu samego siebie i w umartwianiu ciała, ale nie mają żadnej wartości, gdy chodzi o opanowanie
zmysłów.”
„Można zatrzymać armię, ale nie ideę, której czas nadszedł”.
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W ciągu siedemdziesięciu lat od napisania słów o nowej formule świętości, nie wymyślili jej ani sekciarze,
ani przywódcy duchowi. A trzeba przyznać, że w obecnych czasach ten brak zaczyna nam wszystkim dokuczać
coraz bardziej.

Nowa Formuła Świętości
I ja także żadnej nowej formuły nie wymyśliłam, bo ona sama w sobie i tak niewiele by dała. Opisywałaby
tylko, kogo można uznać za świętego. Niewiele różniłaby się od tej sprzed dwóch tysięcy lat. A przecież
głównie chodzi o to, w jaki sposób stać się świętym, czyli jak wydawać owoce Ducha Świętego, tj. „miłość,
radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość.” Ja dodałabym do tego
zestawu pożądanych cech jeszcze tylko jedno słowo: mądrość. I w ten sposób otrzymalibyśmy nową formułę.
Dodanie tylko tego jednego komponentu zmienia poprzednią w użyteczną i łatwą do zastosowania. Pytanie, skąd
wziąć tę mądrość, też nie pozostaje bez odpowiedzi. Św. Jakub w swym Liście (1.5) pisze: „A jeśli komu z was
brak mądrości, niech prosi Boga, który wszystkich obdarza chętnie i bez wypominania, a będzie mu dana,
ale niech prosi z wiarą, bez powątpiewania; kto bowiem wątpi, podobny jest do fali morskiej, przez wiatr tu
i tam miotanej. Przeto niech nie mniema taki człowiek, że coś od Pana otrzyma”. Król Salomon w swych
przypowieściach (2.6i7) pisze: „Gdyż Bóg daje mądrość, z Jego ust pochodzi poznanie i rozum. On zachowuje
swoją pomoc dla prawych, jest tarczą dla tych, którzy postępują nienagannie”.
Aby na własne oczy zobaczyć to, w co chcielibyśmy uwierzyć, trzeba zwrócić się w pierwszej kolejności
z prośbą do Boga o obdarowanie nas mądrością, aby następnie korzystać z niej do woli, a także – jako ludzie
prawi – otrzymywać błogosławieństwo i pomoc Boga, zarezerwowaną dla tych, którzy postępują nienagannie
i aby stać się takimi, o których napisano: „Błogosławiony człowiek, który znalazł mądrość: mąż który nabrał
rozumu, gdyż nabyć ją jest lepiej niż srebro i zdobyć ją znaczy więcej niż złoto. Wszystkie jej ścieżki wiodą
do pokoju. A ci, którzy się jej trzymają są uważani za szczęśliwych”. (Przp. Salomona 3.13) oraz: „Bądź mądry,
synu mój, i rozweselaj moje serce, a będę mógł dać odprawę temu, kto mnie lży.” (27.11). Do króla Salomona
Bóg powiedział: Proś mnie o co chcesz, a dam ci to. Salomon poprosił o mądrość, gdyż był bardzo młody, a miał
być królem. Wtedy Bóg sam z siebie, jako miły dodatek do mądrości, dodał mu ogromne bogactwo za to, że był
na tyle mądry, aby wiedzieć, co ma największą wartość.

Dlaczego jesteśmy ubezwłasnowolnieni
Ubezwłasnowolnienie potomstwa Adama trwa już według Biblii przeszło sześć tysięcy lat. Jest to ciekawe
zjawisko, wolna wola u ubezwłasnowolnionych. Na czym może polegać ten eksperyment i do czego służy? I czy
jest to rzeczywiście eksperyment? Wszak tym terminem zwykle nazywamy to, co jest praktyczną próbą
realizacji pomysłu.
Ubezwłasnowolnieniu podlegają ci, u których niedorozwój umysłowy powoduje brak zdolności kierowania
własnym postępowaniem bez wyrządzania szkody sobie i innym. Sąd w takich przypadkach ustanawia opiekuna,
bardziej sprawnego. Gdy w ciągu określonego czasu u osobnika nie wykształcą się prawidłowe reakcje
i zachowania umożliwiające samodzielne funkcjonowanie w otaczającej rzeczywistości, określane jest to
mianem niedorozwoju umysłowego i osoba ta nie może dysponować między innymi swoim majątkiem, nawet
jeżeli takowy posiada.
Po zbadaniu przez naukowców ludzkiego mózgu okazało się, że przeciętny człowiek wykorzystuje go
zaledwie w 3% z czynnej 1/3 jego potencjalnych możliwości. Geniusze wykorzystują 7%. Tych, którzy
wykorzystują swój umysł w ułamkach procentów nazywa się ćwierćinteligentami w porównaniu do tych, którzy
korzystają z 3%.
Każdego, kto jest pozbawiony korzystania ze swych potencjalnych możliwości, można traktować jako
ubezwłasnowolnionego. Jest to człowiek chory umysłowo. Choroby umysłowe charakteryzują się tym, że ludzie
nimi dotknięci żyją w urojeniach, w oderwaniu od rzeczywistości. Ale nawet będąc chorym, pozostaje się
w dalszym ciągu istotą ludzką i jest się skazanym na życie. Funkcjonuje się, ale inaczej, niż zostało to
zaplanowane, bo w dalszym ciągu z budowy człowieka ludzkość nie zdążyła wyciągnąć wniosków, do jakich
celów został stworzony.
Moim zdaniem, wszystkie choroby ludzkości odbywały się pod auspicjami głównej choroby, jaką jest
głupota. Ale czasy, w których „gdzie ona stąpnie, tam jej terytorium” (St. Jerzy Lec), przemijają. A jej
terytorium już zaczyna się kurczyć. Chociaż na razie nie mogę się oprzeć dziwnemu wrażeniu, że świat ciągle
jeszcze jest jednym wielkim zakładem dla coraz bardziej umysłowo chorych, w którym garstka dopiero co,
jakimś cudem podleczonych pacjentów, usiłuje leczyć przybywających w postępie geometrycznym
pensjonariuszy.
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W bardziej cywilizowanych społeczeństwach usiłuje się ich leczyć. Odstępuje się tam także od wymierzania
kary śmierci, gdy biegli psychiatrzy zgodnie orzekną, że zwyrodnialec, który dopuścił się czynów zbrodniczych,
znajdował się w stanie niepoczytalności umysłowej, a więc jest winny, ale z winy niezawinionej. Można
domniemywać, że winien jest kto inny. Znajduje on wtedy schronienie w miejscu odosobnionym.
Tak naprawdę, to wszyscy jesteśmy chorzy umysłowo, jedni bardziej, inni na razie mniej. Nigdy
nie wiadomo przecież, kiedy komu, co i za jaki czas odbije. Potrzeba nam psychoterapeutów z odpowiednimi
kwalifikacjami, a chorych na umysłową chorobę, zwaną głupotą, można leczyć tylko mądrością.
Parafrazuję słowa wielkiego wieszcza Adama Mickiewicza zapisane w 1820 roku w „Odzie do Młodości”,
oddające trafnie obecny stan ludzkości przewidziany przez wieszcza z takim wyprzedzeniem, a który my z Bożą
pomocą możemy teraz zmienić.
„Oda do Mądrości”
Bez serc bez ducha, to szkieletów ludy;
Mądrości dodaj mi skrzydła!
Niech nad martwym wzlecę światem
W rajską dziedzinę ułudy;
Kędy zapał tworzy cudy
Nowości potrząsa kwiatem
I obleka w nadziei złote malowidła.
Niechaj kogo wiek zamroczy,
Chyląc ku ziemi poradlone czoło,
Takie widzi świata koło,
Jakie tępymi zakreśla oczy.
Mądrości! ty nad poziomy
Wylatuj, a okiem słońca
Ludzkości całe ogromy
Przeniknij z końca do końca.
Patrz na dół – kędy wieczna mgła zaciemia
Obszar gnuśności zalany odmętem:
To ziemia!
Patrz, jak nad jej wody trupie
Wzbił się jakiś płaz w skorupie.
Sam sobie sterem, żeglarzem, okrętem;
Goniąc za żywiołkami drobniejszego płazu,
To się wzbija, to w głąb wali:
Nie lgnie do niego fala ani on do fali;
A wtem jak bańka prysnął o szmat głazu.
Nikt nie znał jego życia, nie znał jego zguby:
To samoluby!
Mądrości! tobie nektar żywota
Natenczas słodki, gdy z innymi dzielę:
Serca niebieskie poi wesele,
Kiedy je razem nić powiąże złota.
Razem mądrzy przyjaciele!...
W szczęściu wszystkiego są wszystkich cele,
Jednością silni, rozumni szałem,
Razem mądrzy przyjaciele!...
I ten szczęśliwy kto padł wśród zawodu
Jeżeli poległym ciałem
Dał innym szczebel do sławy grodu.
Razem mądrzy przyjaciele!...
Choć droga stroma i śliska,
Gwałt i słabość bronią wschodu:
Gwałt niech się gwałtem odciska,
A ze słabością uczmy łamać się za młodu!
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Dzieckiem w kolebce kto łeb urwał Hydrze,
Ten mądry zdusi Centaury,
Piekłu ofiarę wydrze,
Do nieba pójdzie po laury.
Tam sięgaj, gdzie wzrok nie sięga;
Łam czego rozum nie złamie;
Mądrości! orla twych lotów potęga,
Jako piorun twoje ramię.
Hej! ramię do ramienia! spólnymi łańcuchy
Opaszmy ziemskie kolisko!
Zestrzelmy myśli w jedno kolisko!
I w jedno kolisko duchy!...
Dalej bryło z posad świata!
Nowymi cię pchniemy tory,
Aż opleśniałej zbywszy się kory,
Zielone przypomnisz lata.
A jako w krajach zamętu i nocy,
Skłóconych żywiołów waśnią,
Jednym „stań się” z bożej mocy
Świat rzeczy stanął na zrębie;
Szumią wichry, cieką głębie,
A gwiazdy błękit rozjaśnią.
W krajach ludzkości jeszcze noc głucha;
Żywioły chęci jeszcze są w wojnie;
Oto miłość ogniem zionie,
Wyjdzie z zamętu świat ducha:
Mądrość go pocznie na swoim łonie,
A przyjaźń w wieczne skojarzy spójnie.
Pryskają nieczułe lody
I przesądy światło ćmiące;
Witaj, jutrzenko swobody,
Zbawienia za tobą słońce!
Czy na to, o czym pisał 180 lat temu Adam Mickiewicz, przyszła pora właśnie teraz?
Adam Mickiewicz, jako założyciel Towarzystwa Filomatów (miłośników wiedzy), z mądrością musiał mieć
więcej wspólnego niż nam wiadomo. Ja osobiście jestem przekonana o tym, że w podtekście Mickiewiczowi
chodziło o mądrość i o Królestwo Mądrości, Królestwo Pokoju, ponieważ wiele myśli i zwrotów ma swój
biblijny odpowiednik.
Piętnowanie, wyszydzanie głupoty, mówienie, że ktoś jest głupi nie powoduje przypływu mądrości u nikogo.
Odwoływanie się, czyli wzywanie głupoty, przysparza głupoty. Ci, którzy robią interesy na głupocie i za punkt
honoru stawiają sobie jej np. ośmieszanie, muszą z nią mieć wiele wspólnego, albowiem umysł zanurzany
w głupocie traci na swej mądrości tyle, ile miejsca zajmuje głupota wypierająca mądrość. Wzywanie głupoty
nigdy nie odbywa się nadaremnie. Z mądrością jest podobnie. Jej wzywanie też nie odbywa się nadaremnie.
Co takiego jest w mądrości, co ona takiego w sobie posiada, że tak niewielu ośmiela się ją prowokować?
Jeżeli ktoś przez całe życie powtarza sobie i sugeruje innym, że jest mądry i genialny, to w efekcie taki
będzie. Ja podpisuję się pod tym, że każdy ma w sobie zadatki na mądrość i jest potencjalnym geniuszem.
Gdyby tylko każdemu dano prawdziwą szansę i trochę czasu, dałoby się tę tezę udowodnić.
Na wszystko przychodzi odpowiednia pora, miejsce i czas. Jeżeli już w tak wielu sprawach ludzkość
uformowała się na podobieństwo spójnych łańcuchów, to zastanówmy się, jak można byłoby jeszcze „zestrzelić
myśli w jedno kolisko i w jedno kolisko duchy”. Widać przecież wyraźnie, że „miłość już zaczęła zionąć ogniem,
z zamętu wychodzi za sprawą mądrości świat ducha, pryskają nieczułe lody” i nawet „przesądy światło ćmiące”.
Przecież z Bogiem można się nawet umówić, że jeśli uda nam się znaleźć pośród siebie kilkudziesięciu
sprawiedliwych na tyle miliardów ludzi na całym świecie, to daruje nam to, co w swojej głupocie na tej ziemi
roztrwoniliśmy i pomoże nam dojść jakoś do siebie po tym, co tu przeżyliśmy i co doprowadziło nas
do obecnego stanu. Przecież już raz coś takiego miało miejsce w Niniwie. Zaczęli się tam porządnie prowadzić,
Bóg zaniechał wykonania na nich swego postanowionego już wyroku, co Jonasz miał bardzo Bogu za złe:
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„A gdy Bóg widział ich postępowanie, że zawrócili ze swojej złej drogi, wtedy użalił się Bóg nieszczęścia, które
postanowił zesłać na nich i nie uczynił tego”. (Jon 3, 10). „A Jonaszowi bardzo się to nie podobało, tak że się
rozgniewał. A Pan rzekł: Ty żałujesz krzewu rycynowego, koło którego nie pracowałeś i którego
nie wyhodowałeś. A ja nie miałbym żałować Niniwy, tego wielkiego miasta, w którym żyje więcej niż
sto dwadzieścia tysięcy ludzi, którzy nie umieją rozróżnić między tym co prawe, a tym co lewe, a nadto wiele
bydła?” (Jon 4, 10-11).
Moje marzenie odnośnie ludzkości jest takie, żeby ludzie przestali się wreszcie wygłupiać i zaczęli
przynajmniej próbować coś ze sobą zrobić. Może to wystarczy na dobry początek.

Jeśli zależy ci na poprawieniu sytuacji na naszej planecie
Także w tej książce zwracam się do wszystkich, aby w noc z 6 na 7 kwietnia począwszy od 2000 roku, w czasie od około
w pół do drugiej do około piętnaście po drugiej, oczekiwali na otwarcie kosmosu. Poznać je można po rozsunięciu się chmur
na około pięć minut.
Każdy, komu zależy na poprawieniu sytuacji na naszej planecie, niech wypowie pierwsze życzenie takiej treści: Zachętą
do wypowiadania tego życzenia jest werset wcześniej cytowany:
„A jeśli komu z was brak mądrości, niech prosi Boga, który wszystkich obdarza chętnie i bez wypominania, a będzie mu
dana, ale niech prosi z wiarą, bez powątpiewania; kto bowiem wątpi, podobny jest do fali morskiej, przez wiatr tu
i tam miotanej. Przeto niech nie mniema taki człowiek, że coś od Pana otrzyma”
1. Proszę o to, abym ja i wszyscy Polacy stali się najmądrzejszym narodem, a inni uczyli się od nas mądrości.
2. Dowolne życzenie o własne zdrowie fizyczne i umysłowe.
3. Życzenie o zaspokojenie potrzeb materialnych i bezpieczeństwo.
Gdy niebo jest bezchmurne, należy poprosić Boga o znak, dzięki któremu poznamy, w którym momencie kosmos
jest już otwarty.
A tej mądrości na dobry początek potrzeba byłoby tylko tyle, aby wprowadzić do umysłu afirmacje zawarte na płycie,
które można także samemu nagrać na taśmie i słuchać po położeniu się do łóżka w czasie snu. Oto one:

Poszerzone afirmacje z książki „Psychoterapia dla każdego”, nagrane na płycie
Głęboki wdech----wydech. Głęboki wdech----- wydech. Głęboki wdech ----wydech
Powtarzam w myśli afirmacje.
Gdy taśma skończy się, wyłączam magnetofon i natychmiast zasypiam. Budzę się zawsze na dwie minuty
przed dzwonkiem budzika całkowicie wypoczęta.
Słucham tego nagrania dotąd, aż wszystko, co jest w nim nagrane, zapisze się w moim umyśle jako
obowiązujący program i wytyczna na moje obecne i dalsze, wspaniałe i mądre życie.
Jestem szczęśliwa. Dziękuję za to że zdołałam pojąć to swoim umysłem.
Śnię sny. Pamiętam sens moich snów. Sny pomagają mi rozwiązywać moje problemy.
W snach otrzymuję odpowiedzi na zadawane pytania.
Informacje w snach są mi przekazywane w zrozumiały dla mnie sposób.
Sny ostrzegają mnie przed niebezpieczeństwem po to, abym go uniknęła.
Sny są dla mnie wskazówką do lepszego, mądrzejszego, świadomego życia.
Motto mojego życia: Moja specjalność to unikanie kłopotów.
Dziękuję za to, że umiem myśleć, mówić i postępować z moim mężem tak, że on mnie kocha, szanuje i ceni sobie
moje towarzystwo.
Dziękuję za to, że mój mąż respektuje moje prawa i daje mi chętnie to, czego od niego potrzebuję.
Dziękuję za to, że mój mąż jest mi wierny i dla mnie dobry.
Dziękuję za to, że ja jestem dla mojego męża dobra i wierna mu.
Od głupoty mojej, moich rodziców, wszystkich przodków i całego społeczeństwa uwolnij mnie
Ojcze Wszechmogący.
Ojcze Wszechmogący, wiedź mnie drogą bezpieczną, prostą do każdego mądrego i dobrego celu.
Zawsze mam pieniądze na realizację moich potrzeb. I zawsze istnieje dana od Boga nadwyżka.
Uczę się mądrości, dzięki której jestem tylko sobą i zawsze postępuję z każdym tak, że szanuje on moje prawo
do bycia taką, jaką jestem i jaką chcę być.
Od tej pory niczego nie żałuję, niczemu się nie dziwię, spodziewam się wszystkiego, co dobre, najlepsze
i mam wszystko to, co najlepsze.
Spokojnie przyjmuję postawę obserwatora, wszystkich zachodzących w moim życiu zmian.
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Dziękuję Bogu za złocistą aureolę światła i ochrony, która zawsze otacza mnie, mój samochód, mój dom,
moje dzieci i wszystko, co posiadam. Tylko dobro może przeniknąć ten świetlisty krąg i dotrzeć do mnie.
Zło zostaje w nim rozpoznane i unicestwione.
Od tej pory całą ludzkość traktuję jak: starsze osoby jak ojców i matki, osoby w moim wieku jak braci i siostry.
Osoby młodsze jak synów i córki.
Wychodzę z domu o takiej porze, że każdą sprawę załatwiam w miły i kulturalny sposób.
Wychodzę z domu o takiej porze, że droga, którą przebywam, jest zawsze bezpieczna.
Wszyscy omijają mój samochód w bezpiecznej dla nich i dla mnie odległości.
Prowadzę samochód w sposób zawsze bezpieczny i zawsze omijam wszystkie przeszkody.
Dla mnie droga jest zawsze bezpieczna i przejezdna.
Jeżdżę tak, że zawsze wracam szczęśliwie do domu.
Policja na drodze jest zawsze zajęta kimś innym.
Zawsze wyczuję, gdzie stoi policja z radarem i wtedy zwolnię.
Mój samochód, jeśli już musiałby zepsuć się, to tylko pod domem i tylko wtedy, kiedy mam pieniądze na naprawę.
Robię to, co należy zrobić, że z każdą chwilą jestem zdrowsza.
Robię to, co należy zrobić, że z każdą chwilą jestem mądrzejsza.
Robię to, co należy zrobić, że z każdą chwilą jestem bogatsza i mam coraz więcej pieniędzy, które wydaję
w mądry sposób.
Robię to, co należy zrobić, że jestem osobą, która w każdej sytuacji zachowuje spokojną pewność siebie
i zawsze znajduję najlepsze rozwiązanie dla każdego zaistniałego problemu.
Jeśli musiałabym wzywać pogotowie ratunkowe, by znaleźć się w szpitalu, to tylko po to, aby się wyleczyć.
Od tej pory w moim życiu wszystko wspaniale się układa.
Codziennie pod każdym względem czuję się coraz lepiej, lepiej i lepiej.
Każdy następny dzień jest lepszy od poprzedniego.
Jestem coraz mądrzejsza i przekazuję tę mądrość innym w taki sposób, że oni chętnie uczą się ode mnie.
Rodzę tylko zdrowe i mądre dzieci.
Gdziekolwiek jestem, jestem bezpieczna.
Mój spokój udziela się innym.
Jestem doskonale sprawna i wypoczęta.
Odżywiam się tylko takimi produktami i w takich ilościach, że przywracają mi one zdrowie, młodość
i piękny wygląd.
Wybieram Najwyższe Dobro.
Powierzam się kierownictwu Boga Wszechmogącego.
Zajmuję się tym co dobre, pożyteczne i mądre.
Wszystkie komórki mojego ciała są idealnie zdrowe i funkcjonują według idealnego wzorca.
Wszystkie pozytywne zmiany w moim życiu przyjmuję z wdzięcznością.
Mój organizm jest idealnie czysty i idealnie sprawny.
Robię to, co należy zrobić, że wszystkie centra energetyczne mojego organizmu są zsynchronizowane tak,
że najlepsza energia przepływa według idealnego wzorca.
Przez wszystkie moje czakramy przepływa strumień życiodajnej energii.
Dysponuję potężnymi mocami psychicznymi w celu czynienia dobra.
Wykorzystuję i rozwijam moje wrodzone zdolności i talenty.
Odważnie i z mocą wprowadzam wszystkie pozytywne zmiany w moim życiu.
To, co robię, wpływa korzystnie na innych ludzi.
Jestem wolna i korzystam z wolności w sposób mądry.
Przebaczam wszystkim całkowicie.
Otrzymuję tylko prawdziwe odpowiedzi na każde zadane przeze mnie pytanie.
Każdy problem rozwiązuję szybko w optymalny sposób.
Moje przedsięwzięcia dają ogromny zysk duchowy i finansowy.
Akceptuję obfitość w każdej formie i traktuję ją jako normalne zjawisko w moim życiu.
Posiadam w moim domu, w odpowiednich miejscach, tylko to, co pomaga mi w osiągnięciu sukcesu, szczęścia
i bogactwa duchowego oraz materialnego.
Przyciągam do siebie sukces, dobrych ludzi i pieniądze.
Mój z każdą chwilą zdrowszy organizm neutralizuje wszystkie szkodliwe energie.
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Przebywam zawsze w miejscach zdrowych i bezpiecznych.
Na moich drogach spotykam tylko ludzi uczciwych, spokojnych i tych, którzy chcą uczyć się ode mnie.
To, co robię i czym się zajmuję, jest bezpieczne.
Z pożywienia które spożywam, mój organizm pobiera tylko to, czego potrzebuje
do prawidłowego funkcjonowania.
Mój organizm eliminuje i usuwa wszystkie szkodliwe substancje.
Wszystkie komórki mojego organizmu regenerują się w doskonale zdrowe.
Doskonała energia w moim ciele usuwa negatywne energie poza moje ciało.
Moje Niższe Ja jest otwarte na doskonały wzorzec działania całego mojego ciała, każdego z jego organów
i utrzymuje całe moje ciało w doskonałym zdrowiu.
Osiągam pełną harmonię między wszystkimi moimi Jaźniami.
Robię to, co należy zrobić, że mam zawsze wystarczającą ilość energii, umożliwiającej kontaktowanie się
z moim Wyższym Ja, Aniołami, moim Duchowym Opiekunem i Nauczycielami.
Dziękuję za mądrość, radość, spokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość,
które są moim udziałem.
Dziękuję za umiejętność odróżniania kłamstwa od prawdy.
Dziękuję za umiejętność odróżniania dobra od zła.
Dziękuję za to, że wiem jak myśleć, mówić i postępować z moimi dziećmi, dzięki czemu są one mądre, dobre,
silne i bezpieczne.
Dziękuję za to, że wiem, jak myśleć i jak postępować, co, kiedy i komu powiedzieć, aby pomóc mojej rodzinie
i moim znajomym w otrzymywaniu tego, co ja już otrzymuję.
Dziękuję za to, że wiem, jakim pokarmem odżywiać moje ciało duchowe i fizyczne, aby żyć w szczęściu, zdrowiu
i dostatku.
Dziękuję za to, że oglądam w telewizji tylko to, co jest mądre i warte obejrzenia.
Dziękuję za to, że jestem mądra, z każdym dniem coraz lepsza.
Dziękuję za to, że jestem abstynentką.
Dziękuję za to, że jestem na Wzór i Podobieństwo Boga.
Dziękuję za wspaniałe warunki do życia.
Dziękuję za pracę, która jest pożyteczna dla mnie i innych, daje mi satysfakcję i odpowiednią dla mnie
ilość pieniędzy do zrealizowania moich zamierzeń.
Dziękuję za możliwość czynienia rzeczy pożytecznych, dla mnie, mojej rodziny i całej ludzkości.
Dziękuję za właściwe wykorzystanie tego, co już w duchu otrzymałam dla dobra mojego i innych.
Miłuję Wszechmogącego Boga, słucham i wypełniam Jego przykazania.
Służę tylko Wszechmogącemu Bogu.
Oddaję cześć Wszechmogącemu Bogu w duchu i w prawdzie.
Szanuję ojca mego i matkę moją.
Miłuję bliźniego mego.
Współżyję tylko z własnym mężem.
Szanuję cudzą własność.
O bliźnim mówię tylko prawdę.
To, co podoba mi się u bliźniego, zdobywam w mądry i uczciwy sposób.
Miłuję Wszechmogącego Boga mego całym sercem moim, całym duchem moim, i całą myślą moją.
Miłuję bliźniego mego całym sercem moim, całym duchem moim i całą myślą moją.
Miłuję siebie samą, całym sercem moim, całym duchem moim, i całą myślą moją.
Ojcze mój, który jesteś w niebie, niech się święci imię Twoje.
Niech przyjdzie królestwo Twoje.
Bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi.
Chleba mojego powszedniego daj mi dzisiaj i odpuść mi moje winy, jako i ja odpuszczam moim winowajcom.
Uwolnij mnie Ojcze Wszechmogący od zła.
Prowadź mnie Ojcze Wszechmogący drogą bezpieczną, prostą do każdego mądrego i dobrego celu.
Bo Twoje jest Królestwo i Potęga i Chwała na wieki wieków.
Niech Miłość, Prawda, Mądrość, Pokój, Zaufanie i Harmonia zostaną uwolnione do wszystkich ludzi
i niech mój Anioł Stróż prowadzi mnie do Domu, do Serca Boga.
Niech to lub coś lepszego stanie się udziałem wszystkich z tym związanych.
Niech tak się stanie, niech tak się stanie, niech tak się stanie.
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Korzyści ze słuchania afirmacji nagranych na płycie
Pod wpływem tych afirmacji, które po wprowadzeniu do umysłu staną się programem nadrzędnym na dalsze
życie, nie będzie już dylematów w rodzaju: nie wiem, co zrobić aby podjęta decyzja była właściwa, słuszna
i najlepsza. Logika się uspokoi i przestanie się wtrącać i doszukiwać się nieracjonalności w naszych
poczynaniach, aby tylko nic nie robić, niczego nie zmieniać i aby tkwić w tym, do czego nas doprowadziła.
Wszystkie podejmowane decyzje będą najlepsze z możliwych, choćby na początku wszystko wskazywało na coś
zupełnie odwrotnego. Te afirmacje zabezpieczają i chronią przed problemami, które są pochodną fałszywych
poglądów. Będąc na zawsze pod wpływem tych programów, wprowadzonych z własnej woli, nigdy już
nie wrócisz do poprzedniego stanu, jakim był żywot niczego nie rozumiejącego zwierzęcia. Zrozumiesz
i będziesz wiedział, na czym polega sens życia. Życie stanie się lekkie, przyjemne, sensowne i o wiele
ciekawsze. Człowiek ma możliwość życia w pokoju, bez problemów i chorób. Problemy zaczną mieć tendencję
do samoistnego rozwiązywania się. Zniknie stan wiecznego poirytowania, zły nastrój i nieładne relacje
z otoczeniem.
Jeśli odpowiednio duża ilość osób zacznie stosować powyższe afirmacje, to niebawem rozwiązany zostanie
jeszcze jeden problem ogólnoludzki. Tym problemem jest to, co Stanisław Jerzy Lec opisał tak: „Są na świecie
bandyci i święci. Ale święci obracają się w ramach które wyznaczają im bandyci”. Tak do niedawna było,
ale się skończyło Teraz to bandyci zaczną obracać się w ramach, które wyznaczą im święci.
Wykorzystując ludzką słabość i podszywając się pod wysłanników Boga, mnóstwo oszustów rozwinęło swą
dochodową działalność, obiecując wkrótce raj naiwnym. Ale to wkrótce dla niektórych ciągnie się już
kilkadziesiąt lat.
Poprzez sektę do raju nie dostaniesz się na pewno i poprzez żadną z nich, ani dzięki niej zbawienia nie
osiągniesz. Zbawienie, czyli wybawienie od problemów, kłopotów i chorób najszybciej osiągniesz w pojedynkę
przez wprowadzenie do umysłu afirmacji, siadając dla relaksu wygodnie w fotelu w domowym zaciszu,
zakładając słuchawki na uszy i powtarzając w myśli każdą z nich. A jeśli nawet zdrzemniesz się, to osiągniesz
tylko stan głębszej medytacji, będącej autohipnozą. Na płycie celowo nie ma żadnej muzyki, ani żadnych
podprogowych sugestii. Nie uzależnisz się więc od żadnego hipnotyzera i nie będziesz obawiał się, że bez twojej
wiedzy i zgody może wmontować ci jakiś dodatkowy własny program, aby cię od siebie uzależnić.
Bo w dzisiejszych czasach wielu „ludziom” marzy się mieć takich niewolników, którzy utrzymują się sami
i pozornie robią, co chcą, ale zarobione pieniądze przynoszą posłusznie swym panom.
O wiele lepiej jest nie mieć żadnych poglądów, niż mieć fałszywe. Dzięki tym afirmacjom kłamstwo i fałsz
zaczną od ciebie odsuwać się, a ty rozpoznasz i przegnasz każdego fałszywego mistrza. Uwierzysz w przyszłości
tylko w to, co jest prawdą. A także z obrzydzeniem odrzucisz każdą propozycję, która wiedzie donikąd. Nikt
nie odważy się wciągnąć cię w biznes, w którym zamiast dochodu będziesz miał same straty. Nie udasz się tam,
gdzie zawali się dach lub budynek, wybuchnie bomba, wykolei pociąg lub spadnie samolot.
Jeśli z jakiegoś powodu nie zrobisz tego, co ci zalecam i pozostaniesz przy swych starych, fałszywych
poglądach, twoje własne i cudze fałszywe poglądy (których pochodną są zawsze dziwaczne pomysły na życie),
nie dość, że komplikują je w tym wcieleniu, to jeszcze obciążą ci karmę. W kolejnej inkarnacji na pewno je
spłacisz, tak jak spłacasz je teraz. Logika będzie na pewno podpowiadać, że to wszystko jest albo za proste, aby
było prawdziwe, albo że to nie ma sensu, albo że można przecież żyć i bez tego, skoro do tej pory jakoś się żyło.
Za co pewien bogaty człowiek z przypowieści Jezusa, porównującego Królestwo Pokoju (siódme tysiąclecie)
do różnych rzeczy i sytuacji, pochwalił zarządcę trwoniącego jego majątek, którego wezwano do rozliczenia się.
Zarządca ten mówił do siebie: „Nie mam sił, aby kopać, a żebrać się wstydzę. Wezwał dłużników swego pana,
każdego z osobna i rzekł do pierwszego: ile jesteś winien mojemu panu? A ten odrzekł: sto baryłek oliwy.
Rzekł mu więc: Weź zapis swój, siądź i szybko napisz pięćdziesiąt. Potem rzekł do drugiego: A ty ile winieneś?
A ten odrzekł: sto korców pszenicy. Rzekł mu: Weź zapis swój i napisz osiemdziesiąt. I pochwalił pan
nieuczciwego zarządcę, że przebiegle postąpił, bo synowie tego świata są przebieglejsi w rodzaju swoim
od synów światłości”. (Łuk.16. 1-8).
Co tu było godne pochwalenia? Z logicznego punktu widzenia – kompletna bzdura. Ale gdy spojrzy się na to
od innej strony, może być inaczej. To zmniejszanie zadłużenia było i jest zachętą oraz wzorem do naśladowania
dla Synów Światła, dla tzw. oświeconych, którzy mogą uczyć się także przebiegłości, aby skuteczniej
przyczyniać się do coraz większego oddłużania się ludzi ze swoich przewinień w stosunku do siebie i bliźnich.
Pisanie afirmacji i wpisywanie nowych programów w umyśle jest właśnie taką, najdziwniejszą ze wszystkich
formą oddłużania się. Jeśli automatycznie dodatkowo wybaczymy pod wpływem afirmacji bliźnim wszystkie
wykroczenia przeciwko nam, to możemy także „spłacić” długi karmiczne, które bez tego trzeba odpracowywać
poprzez cierpienie, za to, co wyprawialiśmy w poprzednich wcieleniach pod wpływem wcześniejszych
fałszywych przekonań, a często także fanatyzmu. Te wypaczone na wszelkie możliwe sposoby poglądy,
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powodowały coraz większą degenerację rodzaju ludzkiego i brnięcie w zło. Jeśli więc my odpuszczamy naszym
winowajcom wszelkie zło, to i nam zostaną puszczone w niepamięć wszelkie długi karmiczne. Ja natomiast
porównuję się także do owego zarządcy, który wpadł na pomysł, jak zabezpieczyć się na przyszłość.
Więcej informacji o korzyściach wynikających z wprowadzenia tych programów zawiera pierwsza moja
książka pt.: „Psychoterapia dla każdego”. Moje książki można kupić tylko u mnie, ponieważ moja współpraca
z hurtowniami książek i księgarniami nie powidła się. Nie było spodziewanych korzyści. Księgarze nie są
w stanie ich sprzedawać. Bankrutują. Nie odzyskałam z tego powodu ani książek, ani pieniędzy. Z uporem
maniaków upierają się przy twierdzeniu, że Polacy nie czytają książek. Są przecież inne formy sprzedaży,
bez zbytecznych pośredników.

Ostrzeżenia dla słuchających płyty z afirmacjami
Osoby, które zechcą wprowadzić do swych umysłów powyższe afirmacje, chcę jednak ostrzec przed
zbyt pochopną oceną tego, co zacznie się w ich życiu odbywać. W życiu tych osób zaczną się zmiany.
Te zmiany pozornie mogą wyglądać jako coś złego, niekorzystnego, gdy np. zaczną odłączać się od nas
osoby, które nic dobrego w nasze życie nie wnoszą. Możemy zostać wyrzuceni z pracy, która jest
szkodliwa dla ludzkości, źle opłacana lub w której doznajemy upokorzeń. Dlatego w tych afirmacjach są
zawarte słowa: „Spokojnie przyjmuję postawę obserwatora wszystkich zachodzących w moim życiu
zmian”. Zalecam, aby spokojnie zaczekać na to, co wydarzy się później, abyśmy nie pomylili pojęć
i fałszywie za wcześnie nie ocenili tego, co musi się stać, aby mogło spotkać nas coś lepszego.

Przykłady osób, które stosowały moje afirmacje
A oto, co spotkało mnie i kilka osób, gdy kilkanaście lat temu zaczęliśmy stosować moje afirmacje. Głównie
chodziło o pracę, za którą mogłyby otrzymywać jakieś godziwe pieniądze, a nie zapomogi. Ale zamiast
otrzymać lepszą pracę, podwyżkę, ludzie ci zaczęli mieć same przykrości i problemy jeszcze większe od tych,
które usiłowali wcześniej przezwyciężyć. Jedna z pań płacząc pytała, co złego zrobiła, że w pracy nagle zaczęto
ją bardzo źle traktować? Zapytałam, czy pisała jakieś afirmacje o dobrej pracy. Przyznała, że robiła to i nawet
wymieniała, ile chciała zarabiać. Wytłumaczyłam jej, dlaczego ma te przykrości i doradziłam, żeby odeszła
stamtąd. Wytrzymała jeszcze trochę upokorzeń, bo bała się zwolnić. Po jakimś czasie jednak zrobiła to. Podczas
trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia chodziła na jakieś kursy, dzięki którym zdobyła dodatkowe
umiejętności. Obecnie ma nową pracę, z której jest bardzo zadowolona. Zrobiła prawo jazdy. Kupiła samochód.
Nowa praca daje jej wiele satysfakcji i jest o wiele lepiej płatna od poprzedniej. Teraz przebywa za granicą
i bardzo dobrze sobie radzi.
Jedna z moich bardzo bliskich koleżanek zapytała mnie o jakiś sposób na znalezienie pracy w 1993 r.
Zapytałam ją, ile chce zarabiać i co chce robić. Powiedziała mi, że może być nawet sprzątaczką w Sheratonie,
ale musi zarabiać 10 milionów (w przeliczeniu na stare pieniądze). Zarabiała wtedy 3 miliony 700 tysięcy zł.
W tamtych czasach były to śmieszne pieniądze po przepracowaniu dwudziestu czterech lat w WZT. Dziwiłam
się, jak można codziennie jeździć z Ursynowa na Targówek, żeby raz w miesiącu dostać za tak duży wysiłek tak
marne wynagrodzenie. Mój zasiłek dla bezrobotnych wynosił wówczas 3 miliony zł. Powiedziałam tej
koleżance, żeby pisała ułożone przeze mnie afirmacje i wyobrażała sobie, że ma pracę za 10 milionów.
Odradziłam jej beztroskie wyobrażanie sobie siebie jako sprzątaczki w Sheratonie, bo z jej aparycją nikt jej
do takiej pracy nie przyjmie. Zastosowała się do moich zaleceń. Za kilka dni spotkała u mnie jednego z moich
znajomych, który obiecał, że zatrudni ją w swojej firmie za takie pieniądze. Ona uwierzyła mu i po raz pierwszy
w życiu złożyła wymówienie. Ten mój znajomy, jak się później okazało, nie mógł dotrzymać obietnicy, więc
została ona bez pracy. Ale gdy jechała autobusem do WZT, z którego już się zwolniła, podeszła do niej pani
z kadr i zaczęły ze sobą rozmawiać. Kobieta ta, gdy dowiedziała się, że moja koleżanka nie ma następnej pracy,
wspomniała jej, że w pewnej spółdzielni mieszkaniowej, w kadrach, mogłaby zacząć pracę od zaraz. Moja
koleżanka pracuje tam już 13 lat. Od razu na samym początku otrzymała 10 milionów wynagrodzenia. Ciągle
awansowała. Obecnie zarabia ponad 2500 zł. WZT już dawno nie istnieje, a ona do tej pory dziękuje mnie
i mojemu znajomemu za pomoc w podjęciu decyzji o rozstaniu się ze starym zakładem, dzięki czemu mogła
podjąć nową i lepiej płatną pracę, w której teraz pełni funkcję kierowniczą.
Inna moja koleżanka, wraz ze swym mężem (będąc pod moim wpływem) zaczęła eksperymentować
z afirmacjami. Mieszkaliśmy blisko siebie i mieliśmy sąsiadujące ze sobą działki. Oboje znajomi mieli pracę.
Ich sąsiadka z Ursynowa wzięła w dzierżawę sklep, w którym wcześniej pracowała i zaproponowała im,
aby zostali jej wspólnikami. Oboje zwolnili się po raz pierwszy z pracy. Zainwestowali ostatnie wypłaty
w towar, a ja im jeszcze podżyrowałam pożyczkę w Banku Rzemiosła. Zaczęli oboje pracować w sklepie.
Po trzech tygodniach, w któryś poniedziałek, nagle przyszli do mnie i przerażeni zaczęli opowiadać, co się stało.
W niedzielę byli w gościnie u sąsiadki, czyli nowej wspólniczki, do której przyjechała bogata mamusia z Francji.
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Wszystko na tym przyjęciu wyglądało pięknie. Natomiast w poniedziałek, gdy tylko przyszli do sklepu, sąsiadka
mojej koleżanki powiedziała do nich tak: „Kończymy wspólny biznes. Zwracam wam pieniądze, które
zainwestowaliście w ten interes wraz z zyskiem, który w ciągu tych trzech tygodni zarobiliście, bo moja mamusia
dała mi pieniądze. Po co mam się z wami dzielić”. Wzięli więc pieniądze i przyjechali do mnie, nie wiedząc,
co robić w takiej sytuacji. Do poprzednich prac oboje już wrócić nie mogli. W ciągu trzech tygodni, gdy mieli
wspólny biznes z sąsiadką, posiedli jednak umiejętność prowadzenia takiego sklepu oraz zdobyli informacje,
gdzie zaopatrywać się w towar, ale mieli za mało pieniędzy na założenie czegokolwiek. Zaproponowali, abym ja
została ich wspólniczką, dołożyła się do wspólnego interesu i abyśmy otworzyli dokładnie taki sam sklep.
Ja z powodu choroby córki musiałam jednak odmówić, mimo iż miałam pieniądze. Znaleźli inną wspólniczkę,
wygrali przetarg za bardzo małe pieniądze na jakieś pomieszczenie w piwnicy, którego nawet nie widzieli.
Po niedługim czasie wzbogacili się na tyle, że w kulturalny sposób rozstali się ze wspólniczką, podzielili się
pieniędzmi, wynajęli sobie większy lokal w bardzo dobrym punkcie i założyli następny taki sam sklep. Interes
kwitł. Lokal wykupili. W sklepie pracuje obecnie cała rodzina. To znaczy: moja koleżanka, jej mąż, córka i syn
z żoną. Stać ich na wszystko. Kupili działkę rekreacyjną i budują dom. Natomiast z sąsiadką, dzięki której
to wszystko posiadają, gniewają się, nie rozmawiają i nie utrzymują żadnych kontaktów.
W tym samym mniej więcej czasie ja także pisałam dla siebie afirmacje takiej treści: Jestem tak bogata,
że nie pracuję już u pani X. Pracowałam wtedy dla dwóch pań, które były kiedyś wspólniczkami. Nie miałam
powodów do narzekania ani na żadną z nich, ani na wysokość zarobków. Była to bardzo dobrze płatna praca,
a pani X zwracała się do mnie mniej więcej w taki sposób: „Kochana pani Bożenko, czy byłaby pani
tak uprzejma i zrobiła...”
Były to moje pierwsze eksperymenty z afirmacjami i pisałam je po kilka razy, a później o nich zapominałam.
Ale za jakiś czas ta pani, u której tak dobrze zarabiałam i która była taka miła, zaczęła inaczej się do mnie
odnosić. Mimo iż dla niej pracowałam, to wyraźnie denerwowała ją moja obecność. Przestała odzywać się
do mnie, a gdy ja ją o coś pytałam, nie potrafiła ukryć, jak bardzo irytują ją moje pytania. Początkowo
usiłowałam jej to wybaczać, według tego jak wtedy rozumiałam zalecenia apostołów, ale to tylko jeszcze
bardziej wszystko pogarszało i dlatego zaczęłam nosić się z zamiarem rozwiązania umowy o pracę. Jej była
wspólniczka odradzała mi to jednak mówiąc: „Zastanów się, bo stracisz połowę swoich zarobków”. Ja jej
odpowiedziałam: „Gdzie jest napisane, że jeżeli przestanę u niej pracować, to zarobię mniej a nie więcej?”
Odpowiedziała mi, że nigdzie. Nie mogąc znieść nieprzyjemnej atmosfery, zrezygnowałam z pracy dla pani X,
a za kilka dni otrzymałam od jej byłej wspólniczki propozycję na wykonanie pięć razy lepiej płatnej pracy.
Dopiero wtedy przypomniałam sobie, jakiej treści afirmacje pisałam na temat tej pracy. Zrobiłam następny
eksperyment. Napisałam: „Jestem tak bogata, że nie pracuję już dla pani Y”. Za kilka tygodni pani Y przestała
się do mnie odzywać, bo popełniłam w jednym dniu tyle błędów, którymi w ogóle się nie przejęłam, że ona
musiała mnie zwolnić. W jej mniemaniu chyba za moją karygodną bezczelność. Za ostatnie pieniądze, które mi
wypłaciła, kupiłam sobie aluminiową drabinę. Nazwałam ją drabiną mojego sukcesu. Wtedy sprzedałam
mieszkanie 31m kw. w cuchnącym i śmierdzącym kocimi odchodami bloku na Ursynowie, bo nic mnie już
w Warszawie nie trzymało. Za pieniądze ze sprzedaży kupiłam dwa razy większe mieszkanie w Zielonce, które
– jak później się okazało – miało doskonałe Feng Shui dla zdobycia dużych pieniędzy. Załatwiłam
odszkodowanie po moim ojcu, sprzedałam i to mieszkanie, kupiłam segment, nowy samochód,
wydałam 5000 książek pt. „Psychoterapia dla każdego”. Obecnie nie muszę już w ogóle pracować jako siła
najemno-niewolnicza. Zdumiewające dla mnie jest w tych zmianach to, że: w Zielonce od razu poznałam pana,
dzięki któremu kupiłam dużo taniej nowy samochód. Pan z salonu samochodowego nazywał się tak samo
jak poprzedni. Poznałam inne osoby, którym wiele zawdzięczam. Mieszkanie ode mnie w Zielonce kupił Pan
o takim samym nazwisku. Dzięki kolejnemu odpowiedniemu przypadkowi poznałam innego pana, który drukuje
moje książki. To samo nazwisko. On z kolei przedstawił mnie osobie, która założyła mi stronę w Internecie
ze swoją domeną „Najlepsze”.pl
Gdy zaczynasz pisać afirmacje o lepszej pracy, a nie zaliczasz się do osób odważnych i lubiących ryzyko,
ktoś musi ci pomóc stracić pracę, za którą otrzymujesz marne wynagrodzenie. Zwykłego zwolnienia się
w dzisiejszych czasach nawet nie sugeruję. Gdyby ta pomoc wyglądała mniej więcej tak, że koledzy w pracy lub
szef delikatnie usiłowaliby cię nakłonić do jej zmiany, to przecież ich nie posłuchałbyś. Logika wynalazłaby
wiele racjonalnych powodów, aby przykuć cię do stołka. Raczej powiedziałbyś: sam się zwolnij, jak jesteś taki
mądry. Nikt przy zdrowych zmysłach nie zwalnia się z pracy, w której daje się jeszcze jakoś wytrzymać,
zwłaszcza w dzisiejszych czasach. Ale podświadomości nie interesuje to, co tobie się na logikę zdaje
i przystępuje ona natychmiast do działania, aby zorganizować ci przemieszczenie się w lepsze dla ciebie miejsce.
Tobie może się zdawać, że znalezienie jakiejkolwiek, nie mówiąc już o lepszej pracy, jest niesamowitym
osiągnięciem. Ale dla podświadomości jest to zwykłe zapytanie nadświadomości, gdzie taka praca dla ciebie
jest. To jest tak jak w Internecie, który działa według tej samej zasady. Najtrudniejszą częścią zadania
dla podświadomości jest takie wymuszenie zachowań twoich i kolegów, abyście nie byli w stanie tolerować się
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wzajemnie, doprowadzenie do takiej sytuacji, że nie wytrzymasz tego, co się będzie działo i wreszcie się
zwolnisz. Jeśli twoja podświadomość wie, że nigdy się na to nie zdobędziesz i o własnych siłach nie wyjdziesz,
nawet gdybyś musiał znosić upokorzenia, to musi ona załatwić to w inny sposób. Na szczęście, podświadomość
w takich sytuacjach jest silniejsza od wszystkich logicznych argumentów. Trzeba będzie zwolnić ciebie. Zamiast
kląć i obrzucać wyzwiskami szefa i kolegów, powinieneś podziękować im w myślach za pomoc i przysługę, jaką
ci wyświadczyli. Gdy cię wreszcie zwolnią, twoja podświadomość wymusi na tobie udanie się w jakieś miejsce,
a tam niby przypadkiem spotkasz kogoś, kto poinformuje cię o nowej, już zarezerwowanej dla ciebie pracy.
W ostateczności możesz zadzwonić do mnie, to coś na pewno wymyślimy.
W moim przypadku było tak zawsze. Ale w moim bardzo ciekawym i urozmaiconym pod prawie każdym
względem życiu, zmiany pracy, przyjaciół, szefów, narzeczonych, mężów i poglądów, zaczynały się
od momentu, gdy przedstawiciel określonej sytuacji odezwał się, jak ja to nazywam „nie tym tonem.” Przyznaję,
że zmiany te następowały u mnie z wyjątkowo dużą częstotliwością, czyniąc życie bogatszym o nowe
doświadczenia i przeżycia, które w sumie przyczyniły się do wyciągania odpowiednich wniosków oraz dając
wiele okazji do dosyć nietypowych sposobów rozwiązywania nie tylko moich problemów.
Z pracy odchodziłam, gdy szef lub szefowa, nawet po przeproszeniu mnie, usiłował zatrzymać.
Nie obrażałam się. Tylko moja godność nie pozwalała mi pozostać dłużej w miejscu, w którym nawet jeden raz
odezwano się do mnie nie tak grzecznie, jak ja lubię. Nie odchodziłam natychmiast, ale w takim momencie
podejmowałam decyzję o odejściu. Nigdy tego nie żałowałam. Okazało się jednak, gdy zaczęłam sobie
te wszystkie sytuacje przypominać, że na jakiś czas przed nieeleganckim zachowaniem szefa lub narzeczonego
ja już byłam zmęczona pracą lub sytuacją, w jakiej się znalazłam. I to ja prowokowałam ich do nieładnych
zachowań w stosunku do mnie. Musiał więc być jakiś dodatkowy powód, jakiś katalizator, przyspieszacz
wszystkich reakcji, które później już bardzo szybko następowały. Od kilkudziesięciu lat miałam i mam
zakodowany w umyśle taki program: Jeśli coś zmieniać, to tylko na lepsze. Każdy kandydat na narzeczonego
musi być lepszy od poprzedniego. Każda następna praca musi być lepsza od poprzedniej i lepiej płatna.
Jeśli mam mieć byle co, to wolę nic nie mieć. W moim mniemaniu oczywiście. I tak było.
Ponieważ sprawy i stresy związane ze zmianami dotyczą nas wszystkich, trzeba i nad nimi zastanowić się,
aby przy kolejnych zmniejszyć przede wszystkim lęk, który zawsze im towarzyszy. Każda zmiana jest
dla organizmu stresem. Nawet zmiana na lepsze. Przeprowadzenie się do lepszego, większego mieszkania,
wbrew pozorom jest stresem dlatego, że wszystko nagle jest inaczej.
Jeśli nie mamy jeszcze takiego zaufania do własnych podświadomości, lub nie skasowaliśmy w umyśle
negatywnych programów, które na pewno jak pasożyty są w nim zagnieżdżone, stres jest nieporównywalnie
większy. Gdy myślimy, że sytuacja jest bez wyjścia, zamiast myśleć, że to tylko zmiana sytuacji na inną,
dodajemy sobie następnych stresów.
Gdy musi zmienić się sytuacja ludzi, to przede wszystkim zapominają oni o narzekaniach na pracę, żonę,
męża i wszystko inne. I nie wiedzą, że podświadomość chce uwolnić ich od powodów do narzekania. Ale gdy
zaczyna dziać się coś, co mogłoby ich tej pracy czy towarzystwa pozbawić, zaciskają usta, żeby nie wymsknęły
się jakieś słowa, których ich zdaniem mogliby gorzko żałować, nawet do końca swej egzystencji. Czują się
skrzywdzeni. Następnie zaciskają pięści, w umyśle śląc tzw. wiązanki tekstów niecenzuralnych, złorzecząc
i życząc wszystkiego najgorszego ze śmiercią włącznie tym, którzy ich obrażają i ranią. Ale pozostają i tkwią
nadal w tych pogarszających się już tylko z każdą chwilą sytuacjach. A poziomy adrenaliny zaczynają
przekraczać dopuszczalne dla zdrowia normy. Następnie wściekając się, miotając, denerwując i stresując coraz
bardziej, opowiadają, jak strasznie zostali potraktowani i skrzywdzeni, wszystkim tym, którzy chcą albo muszą
tego wysłuchiwać.
Zaczyna się najciekawsza część dla tych, którzy nie mieli odwagi od razu, gdy tylko zaistniały wyżej
opisywane sytuacje, zachować się tak, jak należy, czyli odejść szybko i z godnością, po usłyszeniu pierwszego
sygnału oznajmiającego, że oto pojawiła się możliwość zmiany jakiejś sytuacji na inną, być może lepszą
lub przynajmniej ciekawszą. Czekanie na ostatnia kroplę, która przeleje czarę goryczy, niczego dobrego i tak
nie przynosi.
Skoro te sytuacje już zaczęły się ziszczać, aby uniknąć samych już tylko nieprzyjemności, należy odejść
w optymalnym momencie. Jest to pierwszy sygnał do opuszczenia zajmowanego miejsca i mało atrakcyjnej
sytuacji, bo oto już nadchodzi odpowiedni przypadek, miejsce i czas na następne atrakcje, które kiedyś dla siebie
zarezerwowaliśmy.
Jeżeli wyuczono nas, że życie jest cierpieniem i niczym więcej, jak tylko syzyfową pracą i ciągłym
zmaganiem się z przeciwnościami losu, że na tym głównie polega jego sens, i taki światopogląd
zaakceptowaliśmy na swój prywatny użytek, to możemy, przy współudziale naszej własnej podświadomości,
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doczekać się następnych kropli goryczy wpadających do naszej szklanki, zamiast wieść życie słodkie, miłe
i szczęśliwe.
Będziemy zadawać tylko głupie pytania w rodzaju: „gdy los utrapień mi nie skąpi, pytam, czy dalszy ciąg
nastąpi?” A nasza własna podświadomość i tak nie zrezygnuje tylko dlatego, że my już dawno zapomnieliśmy
o tym, co w tym okresie naszego życia ma przypaść nam w udziale. Będzie aż do skutku prowokowała następne,
coraz bardziej nieprzyjemne sytuacje, aż w którymś momencie nastąpi przesyt. Jedna niewielka kropla przeleje
czarę goryczy i będzie tą ostatnią, powodującą najpierw menisk wypukły jak wrzód, który już tylko trzeba
będzie wycisnąć. Tylko po co tak się wściekaliśmy i stresowaliśmy, jeżeli ta zmiana i bez tego by nastąpiła,
bo musiała nastąpić.
Nasza podświadomość doskonale wie, która minuta jest pierwsza, a która ostatnia. Ale to, w jakim stylu
i kiedy odchodzimy, zależy od nas. Jedno jest pewne. Jeśli mamy odejść, bo tak to sobie kiedyś zaplanowaliśmy,
to i tak odejdziemy. Ale styl zależy od naszego wyboru. Jeżeli odchodzimy przy pierwszych oznakach, że coś
jest nie tak, to tęsknią za nami i żałują, że nas już z nimi nie ma. Jeżeli zwlekamy, cierpimy i nie możemy się
sami zdecydować, to wywalają nas z wielkim hukiem, w stylu; noga-dupa-brama, bez możliwości powrotu.
Za co jeszcze powinniśmy podziękować, bo przecież tak naprawdę, to wyświadczono nam tylko grzeczność,
no może w niezbyt elegancki sposób. Ale skoro sami o własnych siłach nie zdecydowaliśmy się odejść
po pierwszych oznakach, ktoś musiał nam w tym pomóc, grając dla nas rolę wykidajły z sytuacji, w których
mogliśmy się niepotrzebnie zasiedzieć.
Zrozumiawszy zawiłości ludzkiej natury, podziękujmy przynajmniej w myślach i przeprośmy za wszystkie
złorzeczenia i epitety, które pod adresem naszych dobroczyńców wysyłaliśmy. Przypomnijmy sobie, gdzie
byśmy dzisiaj byli, gdyby ktoś nie podjął się przykrego obowiązku wyrzucenia nas przy rozstajnej drodze.
Przy każdej próbie dokonania zmian w życiorysie, zlatują się jak wrony tak zwani czarnowidze odradzający,
pouczający, gderający, zainteresowani naszymi sprawami, którym z przyzwyczajenia zdajemy relacje,
spowiadamy oraz tłumaczymy się, co i dlaczego robimy. Wtrącają się w nasze życie, ględzą jakieś porzekadła,
wersety ni w pięć ni w dziewięć, dodając: „jeszcze wspomnisz moje słowa, zobaczysz, jeszcze będziesz żałował,
że mnie nie posłuchałeś”. Każdy ględzi i daje oczywiście całkowicie odmienne rady. Tylko nieliczne jednostki
potrafią utrzymać takich czarnowidzów na bezpieczną od siebie odległość. Jeśli musimy się z nimi liczyć
i zaczynamy ich słuchać, to upodobniamy się do trzciny bujającej na wietrze lub osłów wikłających swe drogi.
A wszelkie zmiany, które i tak zajdą, będą okupione dodatkowym stresem i cierpieniem.
Oczywiście, nie byłam pod tym względem wyjątkiem. Od najbliższej rodziny i przyjaciół, mających swój
własny interes w tym, żebym tkwiła zawsze w tej samej, ich zdaniem „korzystnej” dla mnie sytuacji, gdy jeszcze
nie nabyłam takiej wprawy w przeganianiu czarno widzących doradców, sprawiałam wrażenie, że słucham,
a i tak w końcu robiłam tak, jak chciałam. W jak najbardziej stosownym do tego czasie, bo już
za przysłowiowym węgłem, otrzymywałam od życia lepszą propozycję (powodującą spadnięcie na tzw. cztery
łapy, na jakby z góry upatrzoną pozycję), którą skwapliwie wykorzystywałam. A zdumieni takim obrotem moich
spraw znajomi mówili: „No, trochę tego szczęścia to masz. Trzeba ci to przyznać. W czepku się chyba
urodziłaś”. Chociaż przyznaję, że w danym momencie, nie robiłam tego ani świadomie, ani z premedytacją.
Był to zawsze wynik szczęśliwego zbiegu okoliczności, mojego podejścia do życia, zawsze idealnego
wpasowania się w jakiś układ, który w sumie prowadził mnie do kolejnych etapów.
Takie problemy i mnie kiedyś dotyczyły, ale to było bardzo dawno temu. Teraz mam zawsze jedną
odpowiedź zamykającą wszelkie dyskusje: Jeżeli, znasz się na tym, chcesz pomóc, masz doskonałą okazję.
Potrzebuję 20 tysięcy, lub: Skoro tak dobrze mi życzysz i chcesz uchodzić w moich oczach za przyjaciela,
to w razie, gdyby stało się tak jak mówisz, będziesz miał doskonałą okazję, żeby to udowodnić i pomóc w razie
nagłej potrzeby. Jak nie zaryzykuję, to nigdy nie dowiem się, czy mogłam zdobyć to, czego potrzebuję. Zamiast
gadać byle co, rozejrzyj się i pomóż mi znaleźć to, czego szukam. Słyszę wtedy podobną u wszystkich
odpowiedź: Właściwie to masz rację. Nigdzie nie jest napisane, że będzie tak jak mówię. Co się będę wtrącać
w twoje sprawy, ty i tak zrobisz po swojemu, nie pytając nikogo o zdanie.
Lepiej jest być osobą, która „nic nie da sobie powiedzieć”, niż liczyć się ze znajomymi, którzy do każdej
zmiany na lepsze zniechęcają, a pomóc w niczym nie są w stanie.
Zamiast zadawać pytanie: „Co złego zrobiłem?”, gdy wyrzucili cię z pracy, zastanów się i zapytaj:
„Ciekawe, co dobrego z tego wyniknie?”
Żyjemy już w Erze Wodnika. W tym tysiącleciu mamy zapoznawać się z dobrem. W związku z tym
już zaczęły pojawiać się nowe możliwości zdobywania środków do życia i nowe miejsca pracy. W jakiś
sposób te korzystne zmiany zajść muszą i zajdą. Ja, gdy się o tym kilka lat temu dowiedziałam, zaczęłam robić
to, co należało zrobić, aby się przekwalifikować całkowicie (do tamtego czasu pracowałam albo jako siła
najemno-niewolnicza, albo byłam na zasiłku dla bezrobotnych). U mnie ten proces przebiegł samoistnie,
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bez wysiłku, pod wpływem afirmacji, które wcześniej nagrałam na taśmie i słuchałam po położeniu się spać.
Uwierzyłam Napoleonowi Hillowi, i nie zawiodłam się, że w tej dziedzinie można bardzo szybko zrobić karierę
z powodu bardzo małej konkurencji, a jednocześnie bardzo dużego zapotrzebowania na metody polepszania
sytuacji na naszej planecie i wprowadzania pokojowych stosunków międzyludzkich.
Po co trzymać się kurczowo tego, co już zanika. Nikt za nas w cudowny sposób nie zrobi tego, co będzie
zrobione. I nie będzie ku temu takich przeszkód, jak do końca XX wieku.
Potrzebne są nowe wynalazki i pomysły, jak oczyścić Ziemię, jak pomagać innym upodobnić się do ludzi,
jak zwalczać plagi, nałogi, głupotę, fałszywe poglądy i zło. Jak przedłużać życie. Jak wychowywać dzieci,
aby były mądrzejsze, a nie wyuczone wiedzy zbędnej.
Pracy jest pod dostatkiem, brak konkurencji, a pracowników niewielu. Pomysły, jak to osiągać, będą
pojawiały się w umysłach tych, którzy zechcą nająć się do takich prac. W każdym z nas są już takie pomysły,
które zgodnie z powołaniem można zacząć realizować.
W tym tysiącleciu miało się nie jeść mięsa i za jakiś czas nie będzie się go jadło. To, co się wydarzyło prawie
na całym świecie, już zaczęło wpływać na zmianę nawyków kulinarnych. Mam na myśli pryszczycę i ptasią
grypę.
Rolnicy, którzy będą chcieli kurczowo trzymać się hodowli i nie przyjmą do wiadomości, że mięsa
nie będzie się spożywać, znajdą się w podobnej sytuacji jak robotnicy, których wyrobów już nikt nie potrzebuje.
Rolnicy przestaną mówić: „Miastowe wszystko zjedzą”. Mądrzejsi i rozsądniejsi ludzie, wiedząc o tych
zmianach i rozumiejąc je, wybiorą odpowiednie zawody, przekwalifikują się i zajmą pracą dla dobra ludzkości.
W książce Napoleona Hilla pt. „Plan pozytywnego działania”, w 1996 r. znalazłam taką radę. „Starannie
dobieraj sobie przyjaciół i znajomych, i powstrzymuj się od użalania na własną pracę, firmę czy kogokolwiek.
Spędzaj czas z pozytywnymi, ambitnymi ludźmi, którzy posiadają plan dla swego życia. Przekonasz się, że ich
optymizm jest zaraźliwy”. Są to rady z gatunku udzielania wskazówek, gdy mówi się do głodnego i bez
pieniędzy: „Zdobądź pieniądze, idź do sklepu, kup sobie zdrowego jedzenia i najedz się.”
Każdy posiada jakiś mglisty plan dla swego życia, nieprzemyślany, przeważne wzięty z sufitu, albo ułożony
przez naszych bliskich. Pozytywnych, ambitnych ludzi jest bardzo mało i nie tracą oni swego cennego czasu na
kontakty z nieudacznikami. Dzięki zastosowaniu moich afirmacji, sam staniesz się człowiekiem, któremu nawet
nie przyjdzie do głowy użalanie się nad czymkolwiek. Plany i cele można i należy zmieniać, gdy są one
pozbawione sensu. Gdy według Napoleona Hilla nie będziemy narzekać na to, co nam się nie podoba
lub odwidziało, będziemy tkwić w głupich, niechcianych sytuacjach. W tym tysiącleciu wolno ludziom
podejmować samodzielne i mądre decyzje. Konstruktywne narzekanie przyczynia się do zmian na lepsze.
Mnie już udało się znaleźć kilka takich osób, o których pisze Napoleon Hill. Wspólnie zarażamy się
optymizmem. I tobie, czytelniku, może uda się zarazić naszym optymizmem. Aby potem przez swoje działania
wpływać na otaczający świat. Uruchomimy w ten sposób reakcję lawinową harmonijnego rozwoju, abyśmy
jako rodzaj ludzki uzyskali szansę na przeżycie.
Moja rada jest taka: Nie mów tego, co napisał kiedyś Marian Załucki: Postanowiłem dać anons taki
do gazety. Odpowiednio duży, by uwagę skupiał. „Chcę zostać uczciwym człowiekiem, poszukuję wspólnika,
sam się nie będę wygłupiał”. Do 2001 roku bycie uczciwym w świecie zapoznawania się ze złem, było zajęciem
mało opłacalnym. Spróbuj sam, w pojedynkę, nie opowiadając się nikomu, odbyć rozmowę z Bogiem. Poproś
Go, aby przypomniał ci, co ty mógłbyś sensownego i dobrego robić, aby dobrze ci się powodziło, aby udzielił ci
swojego wsparcia i zajmij się tym, nie zwracając uwagi na to, co inni będą mieli do powiedzenia. Bóg na pewno
przypomni ci, po co wybrałeś dla siebie akurat taką inkarnację, bo On przecież pamięta, po co zostałeś
wzbudzony.
W poprzednich książkach opisałam, jak zrozumieć własną zasadę działania. Po przeczytaniu tej pozycji
będziesz wiedział, co należy zrobić, aby stać się takim człowiekiem, który może zacząć uchodzić za świętego.
Nagrałam płytę, której słuchanie spowoduje automatyczne wgranie w umysły nowych programów i wytycznych,
pod ich wpływem zaś zaczniemy wieść życie mądre i szczęśliwe. Na płycie są zapisane, w zmienionej nieco
formie, przykazania oraz afirmacje. Pod wpływem tych programów zostaną opanowane zmysły, po to, aby
nie popełniać więcej błędów w myśli, mowie i uczynkach. Życie, w którym z dobrego skarbca, jakim stanie się
nasza podświadomość, będzie można wyjmować tylko rzeczy dobre, w którym wszystkim może dobrze się
powodzić. Czyli w szczęściu, zdrowiu i dostatku. Dzięki nim można zobaczyć to, w co się uwierzy.
W mojej pierwszej książce, „Psychoterapii dla każdego”, zadałam sobie pytanie: „Zobaczymy, komu
ta książka najbardziej się nie spodoba?” Odpowiedź już znam. Najbardziej ona nie spodobała się sekciarzom.
Za jej czytanie i rozpowszechnianie w sektach wyklucza się członków. Ciekawe, co powiedzą o tej. Zabronili
swym wiernym rozmawiać ze mną, a moje książki znalazły się u nich w rejestrze książek zakazanych.
55 / 56

Bożena Szymb©rska

Zanim wstąpisz do sekty

Szczególnie teraz moja siostra i jej mąż muszą udowadniać, że nie utrzymują ze mną żadnych kontaktów,
bo i oni mogą mieć duże nieprzyjemności.
Tę książkę musiałam napisać i wydać, aby sumienie mnie nie zagryzło, i aby nikt mi nie powiedział:
„Miałeś, chamie, złoty róg”. Kilka lat zastanawiałam się, czy powinnam pisać książkę na ten temat, bo miałam
dużo wątpliwości. Czy aby na pewno będzie to dobre dla ludzkości. Miałam w głowie tylko ogólny zarys tego,
o czym bym mogła napisać. Po przeczytaniu tego, co zostało mi podyktowane, jestem przekonana, że taka
książka musiała powstać. Wypadło na mnie, bo byłam w stanie sprostać temu zadaniu. Dziękuję za to,
że nadawałam się do tego zadania. Zobaczymy, co się teraz będzie działo.

Sekty to jeszcze jeden kolos na glinianych nogach
„Ty królu miałeś widzenie: Oto wielki olbrzymi posąg stał przed tobą; wielki był ów posąg, potężny
jego blask, a straszny jego wygląd. Głowa tego posągu była ze szczerego złota, jego pierś i jego ramiona
ze srebra, jego brzuch i jego biodra z miedzi, jego golenie z żelaza, po części z gliny. Patrzyłeś, a wtem
bez udziału ludzkich rąk oderwał się od góry kamień, uderzył ten posąg w nogi z żelaza i gliny, i skruszył je.
Wtedy rozsypało się w kawałki żelazo, glina, miedź, srebro i złoto, i było wszystko jak plewa na klepisku
w lecie; i rozniósł to wiatr, tak, że nie było po nich śladu. Kamień zaś, który uderzył w posąg, stał się wielką
górą i wypełnił całą ziemię.” (Dan.2.31-35).
„A że widziałeś żelazo zmieszane z gliniastą ziemią, znaczy, że królestwo będzie rozdzielone, lecz będzie miało
coś z trwałości żelaza, jak widziałeś żelazo zmieszane z ziemią gliniastą. A to, że palce były po części z żelaza
a po części z gliny, znaczy, że królestwo będzie po części mocne a po części kruche. A że widziałeś żelazo
zmieszane z gliniastą ziemią, znaczy: zmieszają się z sobą, lecz jeden nie będzie się trzymał drugiego, tak jak
żelazo nie może się zmieszać z gliną. Za dni tych królów Bóg niebios stworzy królestwo, które na wieki
nie będzie zniszczone, a królestwo to nie przejdzie na inny lud; zniszczy i usunie wszystkie owe królestwa,
lecz samo ostoi się na wieki”. (Dan. 2.41-44).
Każde królestwo, stowarzyszenie, organizacja, oparta po części na prawdzie, a po części na kłamstwie,
mająca za pożywkę (na utrzymywanie swej struktury) tymczasową wierność swych członków oraz ich
pieniądze, jest po części mocna, a po części krucha. Trzyma się tylko do czasu nadejścia do nich w odpowiednim
momencie wiarygodnych, prawdziwych informacji, napisanych w sposób łatwy do zrozumienia. Odpowiedni
moment to ten, kiedy już są czekający na te informacje i nie ma już kontrolujących, którzy są w stanie zabronić
do nich dostępu, czyli czytania za darmo w Internecie. Na wszelki wypadek, gdyby ktoś chciał jednak
podziękować mi i zapłacić za tę lekturę, umożliwiam to takim osobom przez umieszczenie nr konta i adresu.
Będę miała za co wydawać następne książki. Do tego też służy Internet.
Zobaczymy niebawem, czy uda się sekciarzom upilnować to, co podstępnie ukradli, zagarnęli pod swoje
skrzydła, oraz do czego posuną się, aby ich mienie nie przepadło i ich wody nie wyschły. Moją pierwszą książkę
wysłałam sekciarzom do ich biura, naiwnie wtedy wierząc, że będą nią zainteresowani i zrobią z niej dobry
użytek. Reakcja była, ale nie taka, jakiej się spodziewałam.
W swoim życiu prosiłam Boga o różne rzeczy. Dostałam więcej niż przeciętni śmiertelnicy, bo o więcej
prosiłam. Ale komu więcej dano, od tego też więcej się wymaga. Gdy przychodzi u mnie pora na napisanie
kolejnej książki, przeważnie na przełomie grudnia i stycznia, jest to tak silny wewnętrzny przymus, że mu się
nie przeciwstawiam, siadam i piszę, co jest mi dyktowane. Moją twórczość sekciarze z oburzeniem nazwali:
„Co ona robi? Ona wykrada Słowo Boże”. Do tej pory nie bardzo rozumiem, co mają na myśli. Komu z własnej
Biblii wykradam? Im wykradam, czy Bogu? A jeśli nawet wykradam – czy to jest naganne? Czy ktoś
w Urzędzie Patentowym złożył zastrzeżenie, że Biblia podlega ochronie patentowej? Na pierwszej stronie mojej
Biblii nie ma napisu: „Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej publikacji nie może być powielana
ani rozpowszechniana bez uprzedniej zgody właściciela praw autorskich”.
W wieku około czterech lat ciągle śpiewałam piosenkę, której ktoś mnie nauczył: „Proszę księdza
dobrodzieja, ja się uczę na złodzieja. Jeszcze troszkę się poduczę i ukradnę księdzu klucze”. Czyżby to,
co obecnie robię, miało jakiś związek z tą piosenką, którą tak lubiłam kiedyś śpiewać, i która zawsze mi się
przypomina, gdy przechodzę koło każdego kościoła i miejsca kultu religijnego?
Nowy Testament kupiłam sobie, gdy miałam osiem lat. Pierwsze rozmowy z sekciarzem zaczęłam
prowadzić, gdy miałam lat dziesięć. Całą Biblię przeczytałam z własnej woli w wieku 28 lat, a na „biblijne
studium” z sekciarzami zgodziłam się, gdy miałam lat 30. Uważam, że kolejność była prawidłowa.
Z mojego z kolei rozeznania zawartość tej książki zaczyna mi wyglądać na ideę, której czas nadszedł.
Podobno zło miało tryumfować tylko dotąd, dopóki mądrzy ludzie nic nie będą robili.
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