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KLUCZE SWIETEGO GRAALA Â Nie dawajcie psom swietego, ani miescie perel waszych przed wieprze, by ich snadz
nie podeptali nogami swemi, i obrociwszy sie, aby was nie roztargali.

KLUCZE SWIETEGO GRAALA Swiety Graal, mity, legendy i rzeczywistosc calych rzesz poszukiwaczy, i pasjonatow.
Odwieczna tesknota i dazenie wielu ludzi do poznania lub zdobycia Swietego Graala nadal jest zywa i kultywowana na
przerozne sposoby.

Swiety Graal istnieje. O tym gdzie on istnieje wiedzialem juz w czasie, gdy poznalem schematy calego systemu
magnetycznego czlowieka. Swiety Graal jest instrumentem eterycznym i znajduje sie w magnetycznym systemie
czlowieka. Procesy i formy ruchu materii eterycznej w tym schemacie magnetycznym czlowieka, tworza podobienstwo
do ksztaltow zlozonej formy kielicha. W przeszlosci, ludzie w czasie wizualizacji obszarow eterycznych (duchowych),
mogli postrzegac te formy kielicho-podobne i z takich doswiadczen powstal mit o istnieniu Swietego Graala w postaci
fizycznego kielicha. Taki kielich, nazwany Swietym Graalem nie istnieje, jest tylko mitem. Moce i szczegolne zdarzenia,
jakie (w zwiazku z Graalem) w postaci fizycznego kielicha, w przeszlosci doswiadczali rozni ludzie wynikaly z czarow.
Najbardziej przykre w tej calej historii jest to, ze te czary nie pochodzily od Boga. Sprawy zwiazane z formami dzialania i
kluczami Swietego Graala, byly tajemnica Boga. Tylko Lucyfer (posiada On tajemnice diademow z korony nieba, jest w
dyspozycji dwoch takich diademow, o czym swiadczy zapis w Apokalipsie, a tym samym zna tajemnice Swietego
Graala) mogl ta tajemnice przekazac istotom astralnym, ktore nastepnie przyczynily sie do czarow zwiazanych z
Graalem w postaci fizycznego kielicha.

Dzisiaj â€“ dziesiatego Maja 2015r, o swicie, po trzydziestu jeden latach nabywania wiedzy od Boga i po pieciu latach
wytezonej pracy dotyczacej schematu magnetycznego czlowieka, poznalem KLUCZE PENTAGRAMOW, otwierajace
droge do HORYZONTU SWIETEGO GRAALA. Wiedze, jakiej jeszcze zaden czlowiek nigdy nie posiadal. Ten
szczegolny horyzont jest obszarem eterycznym, z ktorego istnieje dostep do wszystkich aspektow Swietego Graala.

W tym momencie zrozumialem, dlaczego tak usilnie magowie czarniej magii kultywuja cechy pentagramu i ukladow
liczby piec. Czynia to, aby uzyskac dostep do HORYZONTU GRALA. Mimo, ze nie rozumieja istoty procesow kluczy i
tego, gdzie one prowadza, to wiedza, ze pozwalaja im te klucze na osiaganie wyjatkowych dyspozycji.

Dostep technikami czarnej magii, sam soba nie stanowi o mozliwosci swobodnego korzystania z istniejacych tam
obszarow o szczegolnych cechach. One dodatkowo sa obwarowane specjalnymi procedurami i kluczami. Istnieje
rowniez najwazniejszy klucz do otwierania obszarow HORYZONTU SWIETEGO GRAALA, ktory jest zapisany w
kazdym czlowieku. Ten indywidualny klucz nie bedzie aktywny (on nie posiada zadnych kodow a jedynie zasady), jezeli
czlowiek nie spelni okreslonych zasad. Nawet, jezeli Horyzont zostal osiagniety sztucznymi technikami, nie ma przejscia
dalej.

Â Same KLUCZE PENTAGRAMOW w odniesieniu do nieslychanie zlozonych kodow i skomplikowanych procesow,
systemu magnetycznego czlowieka, nie stanowia soba bardzo zlozonych procesow. Jednak do ich poznania i
wykonania niezbedna jest wiedza o calym systemie magnetycznym czlowieka.
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KLUCZE PENTAGRAMOW

W pierwszej kolejnosci nalezy znac finalne kody matematyczne, systemu magnetycznego czlowieka, dla dwoch
podstawowych ciagow, stalego i zmiennego.

W drugiej kolejnosci nalezy znac kierunki zamierzonych krokow na kazdej pozycji.

Nastepnie pozycje, gdzie postawic stope w kolejnych pieciu krokach. Jezeli kierunki nie beda sie zgadzaly z aspektami
ruch na danym poziomie magnetycznym, zaistnieje przykre zderzenie.

Czwartym dzialaniem jest zespolenie z odpowiednim instrumentem duchowym.

Ostatnim dzialaniem jest droga ruchu w przestrzeni HORYZONTU SWIETEGO GRAALA.

KLUCZE ASPEKTOW SWIETEGO GRAALA

Aktywacja pieciu postaci duchowych systemu magnetycznego czlowieka.

W drugiej kolejnosci; - w odniesieniu do kodow finalnych, ustabilizowanie odpowiednich pozycji tych postaci
duchowych.

Trzecim procesem dekodujacym przestrzen obszarow SWIETEGO GRAALA, jest aktywacja pieciu potencjalow tych
postaci.

Nastepnie, odpowiednia procedura pozwala potencjalom na otwarcie HORYZONTU SWIETEGO GRAALA.

Ostatnim krokiem jest przejscie do przestrzeni HORYZONTU SWIETEGO GRAALA.

Swiadomie upubliczniam schemat piatkowy (pentagramowy), KLUCZY SWIETEGO GRAALA. W rzeczywistosci ta
informacja nie pozwoli na wzmocnienie dzialan adeptow czarnej magii. Rzadnego klucza, kodu czy schematu nie
upubliczniam a jedynie zasade piatkowa, ktora i tak znaja, lub nieswiadomie stosuja wszelkiej masci magowie.

Czynie to w bardzo waznym celu. Czynie to, dla ludzi, ktorzy osiagaja godnosc w odniesieniu do potrzeb Boga. Taki
czlowiek w naturalny sposob moze czerpac z dobrodziejstwa wlasnego SWIETEGO GRAALA.
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Jednak takie korzysci osiagnie dopiero po spelnieniu okreslonych warunkow. Jego stan emocjonalny nie moze byc
obciazony smutkiem, zalem, niepokojem i strachem. Nie moze zyc w zlosci i tworzyc stanow nienawisci. To jest
naturalna zasada zycia czlowieka i aktywacja olbrzymiej ilosci kodow i procesow w jego systemie magnetycznym.

Ta naturalna zasada byla wystarczajaca do aktywacji procesow Swietego Graala w warunkach zycia w Raju, czyli
srodowisku gdzie czlowiek nie martwil sie o byt i nie posiadal wiedzy. Obecnie wiedze posiadamy a warunki bytowe nas
nie rozpieszczaja.

Te klucze, ktore opisalem w postaci kolejno nastepujacych procesow, pozwola na wlaczenie osobowosci czlowieka w
obszary zablokowanych wiedza i emocjami schematow Swietego Grala. Tym samym praca, jaka wlozyly kulty i religie
przez tysiaclecia, by zablokowac prawo czlowieka do boskich dyspozycji zostanie wymazana. Jednak szanse na to maja
tylko ludzie, ktorzy spelnia zasady zycia i wloza odpowiednio duzo pracy w opisane procesy.

Struski Andrzej Spadkobierca Rodu Boskiej Krwi, Prowadzacy Misje Czasow Ostatecznych.

A.D. 10. 05.2015.Â France.
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