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Wielka PieczÃªÃ¦
 Â  
 
 
 Na wstÃªpie naleÂ¿y zadaÃ¦ podstawowe pytanie:
 Czym jest pieczÃªÃ¦ w odniesieniu do okreÂ¶lenia wielkich pieczÃªci, (Wielka pieczÃªÃ¦ Salomona, Wielka pieczÃªÃ¦
StanÃ³w Zjednoczonych itp.)?
 Zwrot â€žpieczÃªÃ¦â€• w logicznym i prostym rozumieniu, mÃ³wi o zapieczÃªtowaniu â€“ zamkniÃªciu, lub
zabezpieczeniu.
 O ile w stosunku do pieczÃªci Salomona moÂ¿na przyjÂ±Ã¦ wskazany powyÂ¿ej charakter, to w stosunku do pieczÃªci
StanÃ³w Zjednoczonych taka forma oceny jest wykluczona. Wielka PieczÃªÃ¦ StanÃ³w Zjednoczonych, jako zÂ³oÂ¿ony
zbiÃ³r graficzny, posiadajÂ±cy wskazywane wÂ³asnym wizerunkiem konkretne odniesienia, nie moÂ¿e posiadaÃ¦
charakteru zamkniÃªcia. Taka ocena wynika z dwÃ³ch istotnych kwestii:
 Graficzne odniesienia ujÃªte w konstrukcji pieczÃªci, wskazujÂ± aspekty o charakterze mocy dziaÂ³ania (liczebnik 13,
zastosowany kilkakrotnie), jak rÃ³wnieÂ¿ inne widoczne tam formy otwierajÂ± wskazania na potÃªgÃª i moc
zewnÃªtrznÂ±. Zastosowanie pieczÃªci do konstrukcji wizerunku banknotu jedno dolarowego, caÂ³Â± tÃª sprawÃª
stawia w jednoznacznym Â¶wietle i mÃ³wi, Â¿e nie jat to pieczÃªÃ¦ zamykajÂ±ca a wrÃªcz przeciwnie otwierajÂ±ca.
 Â  Â Â 
 Â  Â  Â Â  
 WracajÂ±c do Wielkiej PieczÃªci Salomona, rÃ³wnieÂ¿ odnajdziemy aspekty jego pieczÃªci wskazujÂ±ce na jej
otwarcie. Sam w pewnym okresie Â¿ycia majÂ±c wielkie problemy postanawia zastosowaÃ¦ swoje dziaÂ³anie w
kierunku odniesienia do mocy nadprzyrodzonych. I w jemu tylko znany sposÃ³b uzyskuje â€žtajemneâ€• informacje.
DziÃªki tym informacjom i nowej formie dziaÂ³ania jego efekty Â¿ycia stajÂ± siÃª dla niego korzystne. Â¯ informacji
historycznych wiemy, Â¿e posiadaÂ³ pieczÃªÃ¦, lub pieczÃªcie, ktÃ³re obecnie posiadajÂ± przydatek â€žWielkaâ€• a to
z racji osiÂ±gniÃªtych przez niego, namacalnych efektÃ³w na planie materialnym. Informacje o tych efektach, sÂ± caÂ³y
czas znane na caÂ³ym Â¶wiecie. OsiÂ±gniÃªte przez niego wielkie bogactwa w postaci zÂ³ota i szlachetnych kamieni,
sÂ± Â¼rÃ³dÂ³em do zbudowania potÃªÂ¿nego paÃ±stwa i Wielkiej Â¦wiÂ±tyni Salomona.
 Â Â  Â  Â 
 Takie efekty zwiÂ±zane z posiadaniem pieczÃªci, rÃ³wnieÂ¿ ukazujÂ± tÃª pieczÃªÃ¦ jako symbol otwarcia a nie jako
symbol zamkniÃªcia, sprawa wyglÂ±da podobnie w stosunku do pieczÃªci stanÃ³w zjednoczonych. Obie pieczÃªtujÂ± a
jednak, otwierajÂ±.
 
 A moÂ¿e otwierajÂ± tylko niektÃ³re aspekty a pozostaÂ³e zabezpieczajÂ±, ewentualnie jeszcze jakieÂ¶ zamykajÂ±?
 
 Jedno jest pewne, do utworzenia Wielkiej PieczÃªci, niezbÃªdna jest wielka wiedza, posiadajÂ±ca swoje annaÂ³y
rÃ³wnieÂ¿ w obszarach duchowych, lub chociaÂ¿by w nie materialnych. Opisany w publikacjach proces tworzenia
Wielkiej PieczÃªci StanÃ³w Zjednoczonych, pokazuje ile wysiÂ³ku wÂ³oÂ¿ono w jej ostateczny wizerunek. Wizerunek,
ktÃ³ry w samej rzeczy jest ostatecznym kluczem do wielu instrumentÃ³w dziaÂ³ania i zabezpieczania potrzeb
wÂ³aÂ¶ciciela pieczÃªci.
 
 
 Wielka PieczÃªÃ¦ MAS.
 Â  Â Â 
 Â  Â  Â  Â Â  
 W odniesieniu do powyÂ¿szych informacji, ktÃ³re ukazujÂ± cechy pieczÃªci, wizerunek Wielkiej PieczÃªci MAS, jest
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dzieÂ³em nieporÃ³wnanie szerszym. Moja wiedza pozwoliÂ³a mi skonstruowaÃ¦ wizerunek, ktÃ³ry odnosi siÃª do
caÂ³oksztaÂ³tu Â¿ycia czÂ³owieka w obecnym zmaterializowanym, aczkolwiek duchowym procesie Â¿ycia na Ziemi.
ZarÃ³wno awers jak i rewers ujmujÂ± caÂ³y szereg graficznych kluczy, ktÃ³re pozwalajÂ± ochroniÃ¦ i wzmocniÃ¦ drogÃª
Â¿ycia. DrogÃª Â¿ycia w peÂ³nym tego sÂ³owa znaczeniu a zarazem w optymalnym zakresie kontaktu. Klucze
odnoszÂ± siÃª do geometrycznych wzorcÃ³w i podstawowych przyczyn dziaÂ³ania. ZapewniajÂ±. kontakt tam, gdzie
jest to zasadne w odniesieniu do planu Â¿ycia czÂ³owieka i korzystne w zwiÂ±zku z jego postÃªpowaniem, dla
osiÂ±gniÃªcia wÂ³aÂ¶ciwego efektu.
 Â  Â  Â  Â  Â Â 
 Â Â 
 
 Â  
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