
   Człowiek jest istotą boskiej realności, stworzoną na Obraz i Podobieństwo Boga. Stąd 
zrozumiałe jest, ze dla wypełnienia swojego przeznaczenia musi osiągnąć własny plan 
realizacji boskiej. Boska realizacja człowieka zakłada bezwzględne wykonanie przez niego 
Prawa Boskiej Miłości, które dla materialnego świata Fizycznej Oktawy planety Ziemia jest 
przedstawiane przez 12 boskich cech. Energia tych jakości wstępuje w 12 centrach 
energetycznych, i zasilając człowieka z wewnątrz, pozwala mu realizować swoją 
aktywność (patrz rys. 1)
   Uzyskanie boskich modeli postępowania w świetle tych boskich jakości stanowi Plan 
rozwoju ewolucyjnego każdej duchowej jednostki.
   Jeśli istota ludzka kieruje wszystkie swoje siły życiowe na realizację Boskiego Planu 
rozwoju ewolucyjnego Ducha, duszy i ciała, jej aktywność staje się ekstrawertyczna i 
zgodnie z prawem wymiany energetycznej, jak już zostało powiedziane, im więcej 
człowiek daje swojego Wewnętrznego Światła, tym więcej go otrzymuje w postaci 
szczególnych dyspensacji z Niebiańskich Świątyń poprzez stworzony przewodnik energii 
Ducha Świętego.
   Zatwierdzenie boskich modeli postępowania, aktywujących centra energetyczne, 
powoduje kształtowanie się ciała świetlnego u nosiciela ducha, otwierając mu drogę nie 
tylko do osiągnięcia jakichkolwiek nadnaturalnych zdolności i doskonałego zdrowia, ale i 
uzyskania indywidualnej nieśmiertelności, gdyż w procesie Boskiej realizacji aktywności 
aktywowane są spirale molekuły DNA, zachodzi delikatna transformacja formy, powstaje 
zbawienna możliwość wzniesienia się na poziom Bytu o wyższych wibracjach.
   Co w takim razie dzieje się z istotą ludzką, gdy ideałem jej życia staje się zatwierdzenie 
jej aktywności introwertycznej (demonicznych) programów Bytu, którym towarzyszy 
pojawienie się u takiej osoby niskowibracyjnych materialnych ambicji i pragnień?
   W rezultacie inicjacji istoty demonicznej, pasożytującej na sprzeniewierzonym Boskim 
Świetle jednej z 12 jakości Boskich, w Ciele Mentalnym człowieka, uzależnionego od 
warunków materialnych swojego istnienia, pojawia się Egoistyczna Idea, na przykład: za 
wszelką cenę osiągnąć wysoką pozycję społeczną lub wzbogacić się. Po tym jak 
Konkretna Idea - Demon - zostaje zasilona przez energię sprzeniewierzonego Boskiego 
światła w Ciele Subtelnym, która nazywamy emocją, na przykład żalu lub nienawiści w 
stosunku do potencjalnych konkurentów, wtenczas zamienia się w Pragnienie człowieka o 
introwertycznym charakterze, czyli zwróconym do wewnątrz całego systemu pól - 
świadomości, zewnętrznych przewodników Słonecznej Duszy. W ten sposób Idea 
Demoniczna, wzmocniona przez energię sprzeniewierzonej Boskiej jakości, zamienia się 
w niszczący pocisk, ponieważ demony nic nie tworzą, a tylko wszystko niszczą. 
Zaczynając swój ruch od struktur polowych Mentalnego Przewodnika, poprzez Subtelne, 
wbija się w Ciało Energetyczne ofiary, zniekształcając i rozrywając siatkę eteryczną - 
woalkę w okolicy tego centrum energetycznego, którego Boska Jakość zostaje 
zniekształcona.
   Główny cel, który prześladuje istotę demoniczną, polega na tym, aby przeniknąć do 
systemu energetycznego człowieka i uzyskać bezpośredni dostęp do sprzeniewierzonego 
Boskiego Światła. Gdy to się udaje, przykleja się do działającej czakry człowieka, stając 
się antyczakrą, kształtującą ciało Antychrysta.
   Całe Boskie Światło, dyskwalifikowane przez ludzką istotę, stale naruszającą Prawo i 
Wole Boga, nie znika, lecz wchłania się i krystalizuje w coraz mocniejszą demoniczną 
obecność w tym przedstawicielu rasy ludzkiej.
   Nie jest dla nikogo tajemnicą, że jeśli drzewo przestaniemy podlewać i całkowicie 
ograniczymy do niego dostęp wody, niedługo zacznie usychać i w końcu umrze. Tak 
właśnie dzieje się z organizmami i systemami wewnętrznymi biochemicznego organizmu 
człowieka, zainfekowanego wirusem Kosmozła, gdy energie boskich jakości stopniowo 
przestają dopływać, i będąc zniekształcone przez aktywność bezprawną, zostają 
wchłonięte przez Antychrysta, poprzez to poszerzającego swoją Obecność i oddziaływanie 



na swoja ofiarę. Jednocześnie ciało energetyczne człowieka zapewnia ochronę jego 
biochemicznego organizmu, i będąc uszkodzone, nie jest w stanie dłużej wykonywać tej 
części swojego przeznaczenia kosmicznego. Na skutek tego organizm materialny 
człowieka planetarnego staje się bardziej narażony na przenikanie do niego przeróżnych 
chorobotwórczych bakterii i mikroorganizmów.
   Uzyskując dostęp przez rozdarcie w systemie energetycznym człowieka do jego 
organizmu biochemicznego, demoniczne duchy elementali i żywiołów kontynuują procesy 
destrukcyjne rozpoczęte w ciele mentalnym, przemieniając się w ten guz rakowy, który 
pasożytuje na siłach życiowych komórek wycieńcza, a następnie całkowicie niszczy cały 
organizm fizyczny istoty ludzkiej


