
Jak stać się pieniędzmi – odkreowania 
 
Pieniądze są takim czymś, czego zmiany zawsze będziemy odmawiać. Musisz to 
wiedzieć o sobie, że ta klasa niczego ci nie zmieni. Wiedz, że po tej klasie będziesz 
mieć dokładnie te same problemy z kasą, które to definiują twoje życie i czynią je 
przewidywalnym dziś. I wszystko, czym to jest, czy teraz zniszczymy i odkreujemy? 
Problem = możliwość z podczepionym do niej kłamstwem/punktem widzenia. Co 
zamieniasz w problem przy pomocy punktu widzenia, który wybierasz? Zgoda, 
niezgoda, dobrze, źle, PoC i PoD, wszystkie dziewięć, w skrócie, ponad, nuklearne 
sfery. 
Czy nieograniczone istnienie by to wybrało? 
 
Jaką energią, przestrzenią i świadomością mogę się stać, aby mieć całkowitą 
klarowność i lekkość w tym wszystkim, na całą wieczność? Wszystko, co nie pozwala 
się temu ukazać - czy zechcesz zniszczyć i odkreować?  Zgoda, niezgoda, dobrze, 
źle, PoC i PoD, wszystkie dziewięć, w skrócie, ponad, nuklearne sfery. 
 
Jaką energią, przestrzenią, świadomością, magią, tajemnicą, wyborem, cudem i 
możliwościami możemy się stać my i nasze ciała,, aby być dynamicznie obecnymi, 
aby uzyskać dostęp do siebie i prawdziwej świadomości z totalną lekkością? 
Wszystko, co nie pozwala się temu ukazać - czy teraz zniszczymy i odkreujemy? 
Zgoda, niezgoda, dobrze, źle, PoC i PoD, wszystkie dziewięć, w skrócie, ponad, 
nuklearne sfery. 
 
Wszystkie decyzje o tym, czym są dla ciebie twoje ograniczenia z pieniędzmi oraz 
skąd i w jaki sposób przyjdzie świadomość, kiedy ona przyjdzie, jak będzie 
wyglądała, w jakie opakowanie będzie zawinięta i kto ci ją oznajmi i jaki wtedy będzie 
układ planet i gwiazd i jaki znak zodiaku będzie wtedy panował, czy teraz zniszczymy 
i odkreujemy?  Zgoda, niezgoda, dobrze, źle, PoC i PoD, wszystkie dziewięć, w 
skrócie, ponad, nuklearne sfery. 
 
Czyje kłamstwa, jakie kłamstwa i ile kłamstw to kreuje? Bo twój punkt widzenia kreuje 
twoją rzeczywistość… Czego na tej podstawie odmawiam? Zgoda, niezgoda, dobrze, 
źle, PoC i PoD, wszystkie dziewięć, w skrócie, ponad, nuklearne sfery. 
 
Czyich kłamstw, jakich kłamstw i ilu kłamstw używam, aby kreować energię 
dziwactwa wokół pieniędzy, które wybieram? Zgoda, niezgoda, dobrze, źle, PoC i 
PoD, wszystkie dziewięć, w skrócie, ponad, nuklearne sfery. 
 
Czyich kłamstw, jakich kłamstw i ilu kłamstw używam, aby kreować kłamstwa wokół 
pieniędzy oraz ich braku, które wybieram? Wszystko, czym to jest, razy Bóg wie, ile 
razy, czy zechcesz zniszczyć i odkreować?  Zgoda, niezgoda, dobrze, źle, PoC i 
PoD, wszystkie dziewięć, w skrócie, ponad, nuklearne sfery. 
 
Czyich kłamstw, jakich kłamstw i ilu kłamstw używam, aby kreować z tego swoją 
historię i punkty widzenia, które wybieram? Wszystko, czym to jest, razy Bóg wie, ile 
razy, czy zechcesz zniszczyć i odkreować? Zgoda, niezgoda, dobrze, źle, PoC i PoD, 
wszystkie dziewięć, w skrócie, ponad, nuklearne sfery. 
 



Czyich kłamstw, jakich kłamstw i ilu kłamstw używam, aby kreować zmęczenie, ból 
brzucha lub inne podobne energie wokół pieniędzy, które wybieram? Wszystko, co 
się tu ukazuje, razy Bóg wie, ile razy, czy zechcesz zniszczyć i odkreować? 
 Zgoda, niezgoda, dobrze, źle, PoC i PoD, wszystkie dziewięć, w skrócie, ponad, 
nuklearne sfery. 
 
Czyich kłamstw, jakich kłamstw i ilu kłamstw używam, aby kreować osądy wokół – 
swojego błędnego i cudzego właściwego – działania z pieniędzmi, które wybieram? 
Wszystko, co się tu ukazuje, razy Bóg wie, ile razy, czy zechcesz zniszczyć i 
odkreować? Zgoda, niezgoda, dobrze, źle, PoC i PoD, wszystkie dziewięć, w skrócie, 
ponad, nuklearne sfery. 
 
W ilu wcieleniach odcięto ci rączki i nóżki po to, aby ludzie mogli ukraść twoje 
pieniądze? Ile razy cię poćwiartowano, upito, otruto, spalono lub powieszono, aby 
ktoś mógł posiąść twoje pieniądze? Ile razy postanowiłeś, że już nigdy więcej 
pieniędzy? Wszystko, czym to jest, razy Bóg wie, ile razy, czy zechcesz zniszczyć i 
odkreować?  Zgoda, niezgoda, dobrze, źle, PoC i PoD, wszystkie dziewięć, w 
skrócie, ponad, nuklearne sfery. 
 
Ile znalazłeś POWODÓW tłumaczących i uzasadniających to, dlaczego nie masz 
pieniędzy, o których wiesz, że są dla ciebie możliwe? Never look for “why”, 
PoC&PoD the lie! Wszystko, co się pod tym kryje, czy teraz zniszczymy i 
odkreujemy? Zgoda, niezgoda, dobrze, źle, PoC i PoD, wszystkie dziewięć, w 
skrócie, ponad, nuklearne sfery. 
 
Ile masz instalacji, implantów i eksplantów zaprojektowanych po to, by kreować 
słuszność niewłaściwości nieograniczonego otrzymywania i bycia? Wszystko, co się 
tu ukazuje, razy Bóg wie, ile razy, czy zechcesz zniszczyć i odkreować? Zgoda, 
niezgoda, dobrze, źle, PoC i PoD, wszystkie dziewięć, w skrócie, ponad, nuklearne 
sfery. 
 
Ilu z was jest odpowiedzialnymi za wdrażanie tych instalacji, implantów i eksplantów 
w innych ludziach, w tym wcieleniu i w wielu innych? Wszystko, czym to jest, razy 
Bóg wie, ile razy, czy teraz zniszczymy i odkreujemy?  Zgoda, niezgoda, dobrze, źle, 
PoC i PoD, wszystkie dziewięć, w skrócie, ponad, nuklearne sfery. 
 
To, czy po tej klasie twoje pieniądze się zmienią czy nie, zależy od pewnej osoby – i 
tą osobą nie jest Patrycja Piątek. Możesz tę sytuację zmienić lub nie – to twój wybór. 
Patrycja nie próbuje sprawić, abyś ją zmienił – ona tylko mówi: Oto klucze do 
królestwa możliwości. Wszystko, co nie pozwala ci tego postrzegać, wiedzieć, być i 
otrzymać, czy zechcesz teraz zniszczyć i odkreować? Zgoda, niezgoda, dobrze, źle, 
PoC i PoD, wszystkie dziewięć, w skrócie, ponad, nuklearne sfery. 
 
Wszyscy wy, którzy się temu zapieracie, zamiast wskoczyć w tę przestrzeń i 
odnaleźć tam frajdę, czy teraz zniszczycie to i odkreujecie?  Zgoda, niezgoda, 
dobrze, źle, PoC i PoD, wszystkie dziewięć, w skrócie, ponad, nuklearne sfery. 
 
Wszystko to, czym byłem wczoraj z pieniędzmi i odmawiam to puścić – czy teraz 
zniszczymy i odkreujemy? Zgoda, niezgoda, dobrze, źle, PoC i PoD, wszystkie 
dziewięć, w skrócie, ponad, nuklearne sfery. 



 
Wykreowałeś systemy sztucznej inteligencji, które są systemami, które uczą się 
samodzielnie tego, jak sprawić, abyś udawał, że nie jesteś wspanialszy od 
wszystkich wokół. Systemy sztucznej inteligencji są formą systemów autoodpowiedzi 

(autoresponder). To takie miejsce, w którym coś mówi: „nie rób tego”. Sam to 
wykreowałeś, aby powstrzymać się przed zrobieniem tego, co będzie dla ciebie 
pracować, ponieważ nie byłeś całkowicie gotowy być totalnie innym. 
Ile zainstalowano ci systemów SI, aby cię projektować, odrzucać, osłabiać i wyrzucać 
poza lekkość, radość, glorię, pytanie, wybór, wkład i nieograniczone możliwości? 
 
Wszystko, o czym wiedziałem w jakimkolwiek wcieleniu, co mogłoby zaszczepić 
chaos w systemach finansowych na świecie, zawezwę teraz, zainstaluje i ustanowię, 
bez względu na osobiste konsekwencje dla mnie i moich przyjaciół, aby natychmiast 
zmienić i stworzyć inną przyszłość. 
 
Jaki jest dar Covid?  
 
W obszarach, w których się angażujesz – twój świat ewoluuje. Tam, gdzie się 
przestajesz się angażować – świat zanika. Ekosystem. Ściólka. Nasiona. 
 
Czyją mam rzeczywistość z pieniędzmi? Kim jestem z pieniędzmi? Czym jestem z 
pieniędzmi? Kiedy jestem z pieniędzmi? Gdzie jestem z pieniędzmi? Jak jestem z 
pieniędzmi?  
 
Jak wiele z tego, w jaki sposób kreujesz pieniądze opiera się na duplikowaniu 
wibracji innych ludzi, którzy wydają się nie umieć kreować pieniędzy? Czy zechcesz 
teraz przestać to rozumieć i wykombinować, jak tu mieć frajdę z kreowania ich? Czy 
zechcesz zniszczyć i odkreować wszystko, co na to nie pozwala? Razem ze 
skonfliktowanymi paradygmatami, które kreują wszystkie przymusy i niemożności z 
pieniędzmi?  
 
Co kochasz w pieniądzach? Czego nienawidzisz w pieniądzach? Co kochasz w 
braku pieniędzy? Czego nienawidzisz w braku pieniędzy?  
 
Wszystko, co uczyniłeś, aby sprawić, że przemoc, której doświadczyłeś jest 
powodem i usprawiedliwieniem tego, że nie kreujesz i nie wybierasz, czy zechcesz 
teraz zniszczyć i odkreować? Czyich kłamstw, jakich kłamstw i ilu kłamstw używasz, 
aby uczynić doświadczoną przemoc – osobistą? czy zechcesz teraz zniszczyć i 
odkreować? 
 
Wszystko, co uczyniłeś, aby stać się nie-pieniędzmi, czy teraz zechcesz zniszczyć i 
odkreować? 
Jakich JAILs używasz, aby kreować dominację e=mc2 komfortowego dystansu 
między sobą a pieniędzmi, które wybierasz? 
 
Czy jesteś przyzwoleniem na obfitość? Za co dziś jesteś wdzięczny? 
Jakich myśli, uczuć, emocji i nie-otrzymywania używasz, aby zagwarantować, że 
pieniądze zawsze ci uciekną? 
Czy prosisz o życie, pieniądze i dobrobyt, którego pragniesz? Czy tylko marzysz na 
jawie, nie wierząc w to, że naprawdę możesz mieć to wszystko? 



 
„Nic mi się nie zmienia w pieniądzach” – interesujący punkt widzenia, że mam taki 
punkt widzenia.  
 
Czy żądam od siebie i proszę wszechświat o zmianę? Kto i co chce być wkładem dla 
twoich przepływów finansowych? Niektórzy są wkładem, ale nie bezpośrednim (nie 
produkują przepływu bezpośrednio). Co jeszcze innego jest możliwe? Z lekkością? 
 
Aby kreować pieniądze z przestrzeni bycia, musisz być energetycznie spójny z 
byciem nimi i z tym, o co prosisz. Kiedy jesteś z tym spójny, to się pojawia jak za 
dotknięciem czarodziejskiej różdżki, a nie musisz wtedy tego kontrolować.  
 
Jakim katalizatorem przyszłych możliwości jesteś, czego w sobie nie uznajesz? 
 
Jaką energią, przestrzenią, świadomością i wyborem mogę być ja i moje ciało, żeby 
być poza kontrolą, poza definicją, poza ograniczeniem, poza formą, poza strukturą i 
znaczeniem, poza linearnością i poza koncentrycznością – z pieniędzmi - przez całą 
wieczność? Wszystko, czym to jest, razy Bóg wie ile razy, czy teraz to zniszczysz i 
odkreujesz? 
Zgoda, niezgoda, dobrze, źle, POC&POD, wszystkie 9, w skrócie, ponad, nuklearne 
sfery. 
 
Gdzie uczyniłeś z pieniędzy – Boga? A potem się stałeś ateistą? 
 


