
XVII.  THE VITRUVIAN MAN 

Pod koniec roku 2020 dokonałem kolejnego niezależnych odkryć (być 
może było to kolejne telepatyczne przesłanie) bez wiedzy że takie 
odkrycie może już istnieć albo że już je ktoś opublikował. Te odkrycia 
przeniosą nas na kompletnie inny poziom w połączenie ze wszystkimi 
poprzednimi. 

Jestem również pewien że wielu z was będzie zaprzeczać wielu 
poniższym rzeczom ze względu na wiedzę jaką posiadacie – pamiętaj, 
praktycznie wszystko co wiesz to kłamstwo! To się również przekłada 
na wiele rzeczy jakie są uczone przy medytacjach yogii. A w 
szczególności pozycja w jakiej należy medytować – kwiat lotosu. 

I chyba nie trzeba być ślepym żeby zobaczyć że to jak uczą cię 
medytować (na szczęście nigdy nie spróbowałem yogii i jestem z tego 
powodu bardzo zadowolony) jest to kolejny przykład na to jak zrobić z 
ciebie głupca. Więc przeanalizujmy kilka następujących obrazków: 
 

Tak jak widać po lewej stronie – figura trójkąta. I po prawej (w 
okręgu) figura pentagramu albo to jak formułują się połączenia 
neurologiczne albo jak promieniuje słońce. Co jest interesujące w 
rysunku po prawej stronie że nasze ciało człowieka nie jest 
zaprojektowane żeby nogi czy ręce mogły się szerzej albo dalej 
rozsunąć. Żeby dokładnie to opisać – nogi można rozsunąć tylko tak 
daleko jak widać (chyba że się trenuje szpagat przez wiele tygodni czy 
miesięcy) i ramiona można tylko nieść tak wysoko jak widać przy 



założeniu że dłoń jest w kierunku stóp i że ramiona są odchylone do 
tyłu tak daleko jak płaszczyzna w połączeniu z resztą ciała.  

Więc teraz jaka jest różnica pomiędzy tymi dwoma pozami? Jest to 
bardzo proste i logiczne – pozycja lotosu to zamknięcie obiegu energii 
w ciele człowieka podczas gdy Vitruvian Man w okręgu sięga dlatego w 
przestrzeń. 

W pierwszym przypadku zapobiegamy energii z zewnątrz żeby 
naładowała nasze ciało. Jest zamknięty obieg. W drugim przypadku 
energia przepływa przez ramiona i nogi i głowę i ten przepływ energii 
przecina się przez serce. 

Możemy też spojrzeć na te obrazki żeby zobaczyć dogłębniej tą 
różnicę: 
 

 

Wszystko co wiesz jest zaprojektowane żeby zrobić z ciebie głupca! 
Jeszcze raz – z lewej – ponownie użyj, napraw, połącz, zredukuj, 
przetwórz. W środku i po prawej – neurony w mózgu i promieniująca 
gwiazda. 

Podsumowanie jest bardzo proste – Da Vinci był geniuszem i 
prawdopodobnie nawet on nie wiedział jakiego dokonał odkrycia. Ale 
mój umysł potrafił to odszyfrować. Poza kwiatu lotosu jest pozą 
zapobiegającą. Zapobiega twojej świadomości na wzniesienie się na 
wyższy poziom. Podczas gdy Vitruvian Man to zupełnie odwrotna 
sprawa. 
To odkrycie jest jeszcze większe niż sobie możesz wyobrazić. Wyobraź 
sobie że nie musisz spożywać jedzenia żeby pozostać przy życiu? 
Wyobraź sobie że możesz naładować swoje ciało energią poprzez jej 
zaabsorbowanie z eteru gdzie ilość energii jest praktycznie 
nieograniczona. I to właśnie przy użyciu tej postawy – Vitruvian Man. 



Zacznij praktykować tą pozycję i zauważysz że twój apetyt spadnie o 
ogromną ilość. Zauważysz że będziesz się zmuszać do jedzenia. I 
prawdopodobnie maksymalnie jeden posiłek dziennie będzie 
wystarczający. 

Jedzenie jest trucizną dla naszego ciała. Nie ważne co jest twoim 
pożywieniem. Jedzenie powoduje że się starzejemy. Spożywanie 
jedzenia powinno być tylko i wyłącznie dla przyjemności a nie dla 
zaspokajania funkcji życiowych. 

Istnieją niepodważalne odkrycia archeologiczne na przykład z 
Imperium Tatarsk iego które by ło bardzo zaawansowane 
architektonicznie gdzie nie ma żadnych toalet. Ta cywilizacja była 
niesłychanie zaawansowana i sama myśl że nikt nie miał potrzeby iść 
do toalety z jakąkolwiek potrzebą prowadzi mnie w kierunku 
stwierdzenia że ta cywilizacja dokonała tego odkrycia przede mną. 

Takie właśnie odkrycia czy też ich podstawy mogłyby być zastosowane 
przy podróżach międzyplanetarnych – jeśli nie masz potrzeby jeść to 
nie musisz się martwić jak daleko polecisz – fascynująca myśl. Widać 
to zresztą na prawie wszystkich filmach o tematyce gwiezdnych wojen 
takich jak Mandalorian, Startrek, Star Wars – gdzie większość 
bohaterów nie konsumuje żadnych posiłków czy nawet napojów. W 
szczególności kiedy akcja rozgrywa się na pokładzie statku 
kosmicznego. 

Jest to nie do pomyślenia – pamiętaj – nie ma rzeczy niemożliwych! I 
być może jeśli w pełni możemy się uwolnić z nano-niewolnictwa być 
może nasze ciało jest skonstruowane tak żeby być jak Perpetuum 
Mobile.  Ktoś to w końcu nam kiedyś sprzedał taki pomysł....!


