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Przedsłowie
Oświecenie zrywa wszystkie więzy materialne i łączy ludzi złotym
łańcuchem zrozumienia duchowego. Nie uznaje nic poza przewodnictwem Chrystusa, który przez Krzyż Energetyczny wprowadza nas w
Królestwo Niebiańskie. Bóg Ojciec wspomina, że w Jego Królestwie,
które przychodzi na Ziemię nie ma chorób, nie ma starości, nie ma śmierci, nie ma ani rytuałów, ani reguły – z wyjątkiem Miłości Bożej, bezosobowej i uniwersalnej. Nie uznaje żadnego kultu poza czcią wew-nętrznego
ognia, który zawsze płonie przed wewnętrznym Sanktuarium Ducha. Ten
związek jest wolnym stanem duchowego braterstwa. Jedynym przymusem jest dyscyplina Duszy. W ten sposób poznajemy wolność bez samowoli, jesteśmy wszechświatem bez fizycznych ograniczeń, służebnikami
Boga bez ceremoniału i wierzeń w urojone bóstwa. Oświeceni idą naprzód przez Maryję, do Jezusa, a od Króla Wszechświata do boskości
Ojca Niebieskiego.
Dusza jest naszym wewnętrznym człowiekiem, tworem z subtelnej
substancji, który – podobnie jak komputer – koduje wszystkie pozytywne
i negatywne przyczyny. Dusza jest księgą życia. Negatywne przyczyny
tworzą winę duszy – zwaną również karmą. Są one pewnego rodzaju
zamuleniem duszy, które czeka, aż zostanie uaktywnione jej oczyszczenie. Te kompleksy przyczyn lub programy w duszy są zasilane i wzmacniane wciąż od nowa przez odpowiednie myśli, odczucia i sposoby postępowania podczas naszej wędrówki do doskonałości. Z kolei te programy
sterują odczuciami, myślami i życiem człowieka, ponieważ wpływają na
komórki mózgowe i są w komunikacji z podświadomością i ze świadomością. Wszystko bowiem polega na komunikacji, a to, co podobne,
przyciąga się nawzajem. Nie moglibyśmy powziąć żadnej myśli, gdyby
już przedtem nie przebiegała komunikacja, która tę myśl zrodziła. Ta
komunikacja, przebiegająca poniżej naszych odczuć, myśli i słów, jest
tak zwaną podkomunikacją.
Możemy też powiedzieć, że jest ona przyczyną i podłożem naszej
“nadkomunikacji”. Może ona zawierać motywy egoistyczne – wówczas
“sterują” nami negatywne programy, zakodowane w duszy, lub też motywy naszego postępowania są bezinteresowne – wówczas “prowadzą”
nas pozytywne siły.
Zapamiętajmy: podobne wibracje przyciągają się nawzajem. Jeżeli
myślimy samolubnie, to jesteśmy w komunikacji z odpowiednimi negatywnymi energiami; jeżeli myślimy bezinteresownie, to jesteśmy w komunikacji z pozytywnymi, boskimi energiami, bo Bóg jest Miłością. Ten,
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kto ofiarnie miłuje, nawiązuje komunikację z boskimi siłami.
Kto żyje negatywnie i nie stara się o nowe, pozytywne programy myślowe, ten jest w komunikacji z innymi polami energii, które odpowiadają jego myśleniu i wibrują w atmosferze i wokół niego; ewentualnie mogą na niego wpłynąć nawet niskie dusze ze światów astralnych.
Taki człowiek nie jest już wówczas sobą, gdyż z jednej strony – przeważnie nieświadomie – ulega sterowaniu przez programy, które sam sobie stworzył, z drugiej zaś przez pola energii i przez dusze, które rabują
mu energię. Nasze starania o pozytywny tryb życia chronią nas przed takim sterowaniem, ponieważ Bóg Ojciec uznaje już nasze szczere wysiłki
i dobrą wolę do nawrócenia się.

Rozdział 1
Zasady duchowego oczyszczania i uzdrawiania
Ś́wiat nie potrzebuje nowej religii ani nowej filozofiii. Świat potrzebuje
uzdrowienia i odnowy, potrzebuje ludzi, którzy przez oddanie się Ojcu
Niebieskiemu, tak napełnieni są Duchem, że mogą stać się narzędziami
uzdrawiania, a to jest ważne dla wszystkich. Aż do ostatniego stulecia
leczenie na ogół było uważane za prerogatywę zawodu lekarskiego, ale
w ostatnich latach tak wiele kościołów zwróciło na tę sprawę uwagę, że
dziś leczenie umysłu, ciała i relacji międzyludzkich zaczyna być uważane
za funkcję należącą zarówno do kościoła, jak i do lekarza. Kościoły otwierają swe podwoje dysku-sjom na temat możliwości leczenia modlitwą
oraz innymi sposobami. Powstają organizacje mające na celu podjęcie
badań oraz zachęcenie do nauki i praktyki rozmaitych rodzajów uzdrowień , od leczenia duchowego do psychologicznego i psychicznego.
Coraz częściej dyskutuje się o duchowym uzdrawianiu i praktykuje się je.
Wygląda na to, że mniej więcej w ciągu następnego półwiecza materia medica będzie w posiadaniu leków na niemal wszystkie znane dziś
choroby fizyczne i wówczas niewielkie będzie zapotrzebowanie w tym
zakresie na metafizycznych praktyków. Nie rozwiąże to jednak zagadnień
życiowych, nie rozwiąże problemów karmicznych, ponieważ nie są nimi
choroby, którymi prawie każdy jest obciążony.
Choroba jest tylko jednym z objawów braku harmonii i zamętu w
życiu. Postęp w medycynie nie wykluczy potrzeby duchowego leczenia i
nie wierzę, aby nawet przy stuprocentowym powodzeniu w leczeniu fizycznym, kiedykolwiek zdołało ono odsłonić człowiekowi jego Duszę. Będzie to zadaniem praktyków leczenia duchowego. Ludzie odkryją, że gdy
wszystkie fizyczne, mentalne, moralne czy finansowe rozdźwięki zostaną
wykluczone, to i tak wciąż jeszcze pozostanie wewnętrzny niepokój.
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Jest wiele osób obdarzonych nadwidzeniem astralnym. Osobę taką
spotkałem na Targach Medycyny Naturalnej w Warszawie. Zaprosiłem do
współpracy i razem zakopaliśmy taki czakram na Cmentarzu Oliwskim.
Kobieta po zakopaniu czakramu i wyświęcenia miejsca wodą święconą
klęknęła przy czakramie z twarzą przy ziemi i wzruszona zaczęła opowiadać, że powstały nad czakramem kręcone schody, po których wspinały
się w przestrzeń astralną dusze noworodków, potem dzieci szkolnych,
młodzieży oraz dusze starsze. Z wrażenia tego opisu obojgu nam polały
się łzy wzruszenia.
Czakramów takich podróżując po Polsce zainstalowałem setki, na
cmentarzach, miejscach kaźni, bitew, obozów koncentracyjnych. Nawet
zdopingowany byłem, aby takimi czakramami oczyścić 21 krajów europejskich, które mają być włączone według wizji Podlasianki i słów Chrystusa
przyszłe Królestwo Polskie. Zawsze z pozytywnym skutkiem, które potwierdzali ludzie zakopujące te czakramy w miejscach pochówku swoich
bliskich.
Obraz przyszłej Polski od morza do morza, przedstawiony przez Podlasiankę i obiecany przez Chrystusa Króla Polski. Na mapie uwidocznione są krzyżyki, w miejscach gdzie zakopane były czakramy, które spełniały przewartościowanie karmy narodowej przez Boże Miłosierdzie.
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Rozdział 23
Oczyszczanie i otwieranie czakramów ciała astralnego
Każdy ośrodek świadomości posiada jednocześnie etyczną wartość.
W medycynie Dalekiego Wschodu ośrodki te nazywane są czakramami.
Każdy czakram promieniuje innym kolorem radiestezyjnym i jest odpowiedzialny za prawidłowe funkcjonowanie każdego z systemów.
Za system odpornościowy odpowiedzialny jest - brąz, za system
krwionośny - czerwień, za system trawienny - pomarańcz, za system
wydalniczy - żółć, za system oddechowy - błękit, za system kostny indygo, za system nerwowy - ultrafiolet.
Przegradza te kolory ujemna zieleń, co znamionuje obciążenia sprawami karmicznymi, przekleństwami pokoleniowymi, które przywlekliśmy z
poprzednich wcieleń z obszarów oczyszczania.
Zamulenie tych czakramów, powodują złe funkcjonowanie poszczególnych układów oraz blokady Łask Bożych, które objawiają się w Łaskach Ducha Świętego.
Siódme Centrum, które znajduje
się w potylicy głowy zwane Centrum
Miłosierdzia jest czakramem łączności z naszym duchowym Ojcem. Żydzi
oraz Hierarchowie Kościoła, zakrywają
ten czakram “mycką”, która blokuje
łączność z Ojcem Duszy. Dla nich Bogiem jest Pan Wszechmogący, a jak
wiemy Wszechmogącym jest szatan,
który jak narazie nic dobrego nie robi.
Bóg Ojciec jest odwrotnością, gdyż
jest w Niebie, a Niebo jest miejscem
gdzie zło nie istnieje. Teraz staje się
jasnym, dlaczego ci myckowicze nie
mogą w sobie wykrzesać Miłości
Przebaczającej, czyli Miłosierdzia..
W mistyce nazwane są one od dołu jako – Porządek, Wola, Mądrość,
Powaga, Cierpliwość, Miłość i Miłosierdzie.
Przedstawiają one siedem podstawowych sił boskiego życia, przy
czym każda z tych sił zawarta jest we wszystkich pozostałych. Duchowe
drzewo w człowieku – patrząc od dołu – jest korzeniami skierowane ku
górze. Wygląda ono następująco: ośrodek świadomości Porządku znajduje się powyżej zbiornika duchowych sił w rejonie kości ogonowej.
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Rozdział 27
Przyczyny wypadków losowych.
To, co my często nazywamy wypadkiem, czy zdarzeniem losowym mija się z prawdą. Kontrolowani i programowani jesteśmy przez świat duchów marnych. Jak wspomniałem uprzednio o zaprogramowanej tragedii
Smoleńskiej, teraz kończąc tę książkę należałoby o tym wspomnieć, gdyż
potwierdza się to w tym właśnie czasie.
Pisze do mnie mój duchowy przyjaciel, z którym ponad rok współpracowałem w zakopywaniu czakramów dookoła Polski, w ich produkcji i
doświadczeniach mikroskopowych z wodą życia i śmierci co opisane jest
w książce “Woda Krzyż i Apokalipsa”. Pisze, że akurat 13-go wracając z
popołudniowej zmiany miał wypadek, jemu nic się nie stało, gdyż miał
piramidkę samochodową, a samochód miał rozbity przód i urwane koło.
Podczas jazdy, mignęło mu coś przed kołami i odruchowo skręcił kierownicą. Uderzył w przydrożną barierkę i wylądował kilka metrów przed
krzyżem, który rodzina postawiła przy drodze człowiekowi potrąconemu 3
miesiące temu. Strata kilka tysięcy złotych co było wartością samochodu.
Kontemplując ten wypadek przy modlitwie, było mi przedstawione, że
można było by zmniejszyć wypadkowość w Polsce, gdyby kierowcy podczas jazdy odmawiali modlitwy do Miłosierdzia; o oczyszczenie dusz błądzących, które zginęły na tej drodze. Te myślo-kształty mojej analizy
przesłałem e-mailem do przyjaciela.
Oto co mi odpisał:
Waldemar <waldzio19@gmail.com> : - Panie Zbigniewie, co do wypadku zgadzam się z Panem, bo auto zatrzymało się dosłownie 2 metry
przed jego krzyżem. Prosiłem Chrystusa o dodatkowe krzyże i długo nie
czekać, przyszedł wypadek i dostało się po kieszeni. To chyba najlżejszy
krzyż jaki można dźwigać. Naprawdę doceniam Pana pomoc, ale Pan ma
większe problemy i kredyty niż ja. Właśnie kupiłem Forda Focusa od kuzyna i powoli sytuacja się normuje. Nie lubię długów, ale widocznie muszę mieć. Szczęście w nieszczęściu, że nic mu się nie stało, ale potwierdza się, że te piramidki samochodowe działają cuda.
Rozprowadzałem je na Targach Medycyny Naturalnej - i można byłoby pisać na ten temat książkę o ich dobroczynnym działaniu. We Wrocławiu na Targach, zgłasza się kobieta i pyta; “czy ma Pan te piramidki samochodowe, które ostatnio kupiłam?”. Odpowiadam, że mam. Biorę
wszystkie! Zdziwiony pytam z jakiego to powodu. - Uratowała mi życie;
kobieta mówi: jechałam drogą szybkiego ruchu z Wrocławia na Legnicę
między dwoma samochodami z szybkością około 100 km/godz. Nagle w
samochodzie zaczął krztusić się silnik, zjechałam na pobocze, otworzy-
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łam maskę, - samochód na gaz - ja się na tym nie znam, zapaliłam silnik i
kontynuuję jazdę. Nie ujechałam 5 km. Te dwa samochody między którymi jechałam kompletnie rozbite, wpadły na wyjeżdżający traktor. Ja zaczęłam całować piramidkę dyndającą przy lusterku - bo to ona uratowała
mi życie. A te które Pan ma, będę rozdawać jako prezenty - na pewno
niejednemu uratują życie.
W Warszawie zgłasza się do mnie człowiek, który nabył piramidkę i
zawiesił ją w samochodzie, którego nie używał, stojącego od miesięcy na
podwórkowym parkingu. Niech Pan sobie wyobrazi (mówi mi), wszystkie
samochody około dziesięciu, były obrabowane, a ten mój z piramidką nieruszony. Modlitwa i przekaźniki energetyczne działają cuda.

Opracowano i wydano na podstawie Dekretu Ojca Świętego Pawła VI
Acta Apostolica Sedia z dn. 29.XII.66r. który zezwala na rozpowszechnianie nowych objawień, łask, cudów itp. bez imprimatur. Jest to po myśli
św. Pawła ( I Tes 5, 19-21): "Ducha nie gaście, proroctwa nie lekceważcie, wszystko badajcie, a co szlachetne zachowajcie".
Poleca się czytelnikom, którzy wgłębiają się w życie energetyczne w
świecie astralnym, przez nas niewidzialnym książki;
“O życiu pozagrobowym” - Fula Horak
“Umarli mówią do nas” - Francois Brune
“Listy zza świata” - W.T.Stead - Bonawentura Meyer
“Powrót z jutra” - George Ritchie
Książki można ściągnąć bezpłatnie z naszej strony internetowej.

www. powrotdonatury.net.pl
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29. Epilog - podsumowanie treści
Czas i przestrzeń w którym żyjemy
W tej książce powstałej z inspiracji Istot Niebiańskich droga do wieczności otwarta jest dla; młodzieży - aby rozwijali swoje zdolności paranormalne, dla materialistów, aby odkładali dobra w banku bożym, dla schorowanych, którzy mogą wyjść z każdej choroby, dla starców, aby się
odmładzali, dla poborowych, aby przeszli do wieczności bez czyśćca, dla
każdego, kto pragnie ewangelizować i przyprowadzać do Domu Ojca
zbłąkanych.
Pamiętajmy, że nasz świat nie został stworzony przez Boga, ale przez
szatana i “Bóg - Jest”, ale nie jest kreatorem tego świata w którym żyjemy, lecz może go zmienić w Królestwo Boże na bazie naszej modlitwy i
naszego zaangażowania, do którego każdy mieszkaniec Ziemi jest powołany. Prawodawcy naszego Narodu, także duchowieństwo, odrzucili duchowe, łagodne oczyszczenie pól złego promieniowania, poprzez czakramy wodno-piramidalne co było Wolą Boga Ojca.
Wola Boga musi się spełnić - czy tego chcemy czy nie. Dlatego Bóg
Ojciec dopuszcza oczyszczanie planety przez demoniczne Żywioły: Ziemi
- nasilające się trzęsienia; Powietrza, nasilające się huragany. Wody,
przez powodzie. Ognia - nasilające się pożary.
Narody Ziemi mogą tego uniknąć, ale zamulenie mózgowe, co nazywamy opętaniem nie pozwala dotrzeć do ich świadomego myślenia.
Każdy czytający tę publikację może spowodować zmianę destrukcji Siebie, Kraju i Planety. Od nas więc zależy, czy pójdziemy na Lewo, czy
na Prawo. A czas na to jest ograniczony, w każdej chwili kataklizmy
mogą zabrać tysiące istnień do astralu - płaszczyzn oczyszczania, skąd
tylko my, pozostający na Planecie, możemy ich wyciągać na bazie przez
nas wytworzonej modlitwy. Gdy się nad tym głębiej zastanowimy, nad
słowami czytanych nam Ewangelii w Kościołach, źe św. Jan Chrzciciel
chrzcił wodą, ale zapowiadał, że idzie Ten, który będzie chrzcił Ogniem.
Temperatura powierzchniowa Słońca, ma tyle samo stopni co Jezus
otrzymał Ran na swoim ciele - to nie jest przypadek. I ten Chrzest Ognia
zaczyna się uaktywniać na naszych oczach.
Gdyby chociaż duchowieństwo uzmysłowiło sobie słowa Chrystusa;
…że łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, jak bogaczowi
dostać się do Królestwa Bożego. Kościół przybrał by nowe oblicze!
Świat stworzony jest na podstawie wibracji. Nic nie stoi w miejscu,
wszystko wibruje, przyciąga się, drga i oddziałuje na siebie. Wibracja
więc jest zagęszczeniem energii z której powstała materia. Według słów
Chrystusa danym już dwa tysiące lat temu, że - „Materia zaklęta jest du-
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chowością, czekającą na swoje wyzwolenie” - otrzymaliśmy przestrzeń
do działania - przewartościowania tego przekleństwa.
W tym właśnie czasie w którym się obecnie znajdujemy, nasze włączenie się w duchowość, w energię modlitwy, podstawową znajomość
Krzyża Energetycznego, magnetyzm, energie wiru, zaangażowanie w
radiestezję - przyniosą efekty. Prace z energiami jest to uświadomienie
swojego jestestwa, czyli swojej jaźni, swojego ego, swojej świadomości i
swoich możliwości w które każdy może i powinien się włączyć - pozwalają nam zmieniać wibracje ciała fizycznego i programowanie się na życie
bez chorób i stresów. Zaowocować ma zatrzymaniem procesu starzenia
się naszych ciał i wejście bez procesu śmierci w życie duchowe w Kólestwie Bożym przychodzącym na naszą Ziemię. Nie możemy zapomnieć,
że nasza modlitwa kreuje świat, nasze ego, naszych bliźnich, naszą przyszłość i od nas zależy jak się w to zaangażujemy.
Religia żydowska - jest odmiennością i składa się z trzech części.
1. TORY - którą mało kto rozumie.
2. TALMUDU - który tłumaczy co jest w Torze.
3. KABAŁY - wiedzy tajemnej, która przez żydów i demoniczne przekaźniki programuje umysły, czakramy naszego ciała, a szczególnie czakram sakralny na wibracje demoniczno-zmysłowe, co nazywamy sexomanią i to jest główny rak ludzkości naszego czasu Apokalipsy.
Żydzi z ich prawami są odmiennością. Są prawa Natury, na których
bazuje całe stworzenie, czy to ryby, czy ptaki, czy nawet płazy. Jeżeli
zakradnie się do gniazda rodzinnego jakiś niepożądany paso-żyd - domownicy robią wszystko, aby się go pozbyć.
Żydzi zarzucają nam Polakom antysemityzm - niech podadzą chociaż
jeden powód, za który mielibyśmy ich kochać, czy akceptować - jako
jednostkę czy naród? - którzy poczuli się nie jako lokatorzy Polski, lecz
właścicielami tego Kraju i programują nas na swoich niewolników. My
Polacy jako Naród powinniśmy dać im ultimatum, albo opuszczą ten kraj,
którego Maryja jest Królową, a Jezus Królem albo przekwalifikują się na
aktywnych nieopętanych katolików. A opętanie już można udowodnić w
sposób naukowy, każdy może sam to sprawdzić - mówi o tym książka
Woda Krzyż i Apokalipsa.
Już wprowadzona jest energia z Krzyża Energetycznego - świata niebiańskiego w krzemionkę wibroniczną, która przewartościowuje nasze
ciała materialne w ciała wibroniki wodno-duchowej, która z kolei daje nam
paszport w życie niebiańskie. Każdy może sam, zrobić winną nalewkę.
Przepis na nalewkę długowieczności
Pierwszym cudem Jezusa Chrystusa na prośbę Maryji było przemie-
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nienie wody w wino. Starosta weselny próbując ten napój, z zachwytem
stwierdził, że najlepsze Wino zostało zachowane na koniec. My właśnie w
czasie Apokalipsy zbliżamy się do końca czasów materialnych, oczekując
jeszcze w tych ciałach ziemskich włączenia nas do Królestwa Bożego.
Właśnie teraz Niebo oferuje nam KRZEMIONKĘ z nadenergią Świętej
Łaski Wina, która zapewnia energetyczne odżywianie oraz regenerację
naszego ciała. Cud przemiany Wody w Wino, każdy może sam powielać.
Jak tego dokonać?
Do naczynia ponad litrowego wlać letniej wody (najlepiej programowanej piramidą Miłości, lub wodno-magnetycznymi wahadłami). Grudkę
drożdży wielkości wiśni rozdrobnić w szklance z wodą i z 1-2 łyżkami
cukru. Wlać do naczynia i dodać 5-12 rodzynek. Na drugi już dzień jest
gotowa. Kilkoma pryśnięciami krzemionki koloidalnej wysprejować tę
nalewkę.
Do gotowej mikstury można dodawać wartości smakowe np: sok z
malin, wiśni itp. Energetyka napoju regeneruje nasze DNA oraz zaspokaja głód i pragnienie. Z biegiem czasu, wystarczy pryśnięcie tą krzemionką
w usta - a energetycznie potrzeby ciała fizycznego będą zaspokojone.
Ciało fizyczne przechodzi regenerację duchową - regeneruje się
nasze DNA, wstrzymuje proces starzenia, włącza nas w przychodzące
niebiańskie Królestwo Miłości i długowieczności.
Możemy także spryskiwać krzemionką, która jest łącznikiem ze światem duchowym wszelkie pożywienia i napoje 3 pryśnięciami ze słowami;
…W Mocy działania Ojca, Syna i Ducha Świętego. Wahadłem “złoty karnak”, możemy sprawdzić, które pożywienie, czy napój podniosło swoją
wibrację energetyczną. Zauważymy, że tylko pożywienie wegetariańskie
kilkakrotnie wzrosło energetycznie. Organizm najpierw przyswaja energetykę duchową, a potrawy ciężkie odkłada jako tłuszcz w organizmie. Sami
zauważymy, że kilka owoców, lekkiego pożywienia dają nam potrzebną
energetykę ciała nawet przy wykonywaniu ciężkich prac fizycznych. Z
biegiem czasu, zaczniemy odrzucać nawet lekkie pożywienie, a przejdziemy tylko na picie napoju winnego, który oferuje nam Świat Ducha, a
który sami możemy przyrządzać.
Jest to wszystko potwierdzone kilkuletnimi doświadczeniami i oświadczeniami ludzi, którzy stosując nalewki koloidalne, zapomnieli adresy
swoich kekarzy.

POWRÓT DO NATURY
80-335 Gdańsk ul. Sztormowa 7a/27
www. powrotdonatury.net.pl
zdrowie@powrotdonatury.net.pl
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Książki wydawnictwa „Powrót do Natury”;
Sposób na Zdrowie - Ziołolecznictwo - ks. Cz. Klimuszko
Różdżkarstwo Radiestezja - Zbigniew Kozłowski
Przed drugim przyjściem Pana - Zbigniew Kozłowski
Leczenie głodowaniem - Zbigniew Kozłowski
Droga do doskonałości - Zbigniew Kozłowski
Królestwo szatana - ks. Ignacy Charszewski
Apokalipsa kosmosu - Zbigniew Kozłowski
Śmiertelna Pułapka - Jimm Shaw & Tom Mc Kenny
Abyś poznał w czyjej jesteś mocy - Zbigniew Kozłowski
Protokoły Mędrców Syonu
Listy zza świata - Wilhelm T. Stead
Poznaj samego siebie - Zbigniew Kozłowski
Mordy masońskie w Watykanie - Zbigniew Kozłowski
Powrót z jutra - George R. Ritche
Trzy dni w Świątyni Jerozolimskiej - Jakub Lorber
Pięcioksiąg Wiery Krzyżanowskiej;
Eliksir Życia, Magowie, Gniew Boży, Śmierć Planety, Prawodawcy

Faraon Mernefta - Wiera Krzyżanowska
Miłość Największa - Zbigniew Kozłowski
Abyś Poznał w czyjej jesteś Mocy - Zbigniew Kozłowski

Droga do doskonałości - Zbigniew Kozłowski
Przez wahadła do zdrowia - Zbigniew Kozłowski
Słowa Jezusa do medytacji - Jakub Lorber
Świat Objawiony - Zbigniew Kozłowski
O życiu pozagrobowym - Fula Horak
Przepowiednie dla Polski i Świata - Andrzej Sieradzki
Słowa Boga Ojca do ludzkości - Z przekazów niebiańskich
Programowani na śmierć - Zbigniew Kozłowski
Krzyż Miłości - Zbigniew Kozłowski
Pola Promieniowań - Z przekazów Chrystusa.
Piramidy Programatorami Zdrowia i Życia - Zb. Kozłowski
Od wahadła do mistyki - Zbigniew Kozłowski
Materiały wskazujące - Zbigniew Kozłowski
Woda Krzyż i Apokalipsa - Zbigniew Kozłowski
W sile Ducha nad materią - Zbigniew Kozłowski
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