Odczyt wg metody Stargate na Kursie Rozwoju Intuicji / Jasnowidzenia 20-21.06.2009r
w Szczecinie prowadzonym przez Antoniego Przechrztę (odczyt Antoniego Przechrzty).
Podczas kursu Rozwoju Intuicji / Jasnowidzenia 20-21.06.2009, jedna z uczestniczek, która
była wcześniej na Wczasach z Duchowym Rozwojem w Waplewie (prowadzonych przez
autora), przyniosła pudełko w którym znajdował się tajemniczy przedmiot. Pudełko opakowane
było pomarańczowym ozdobnym papierem i było prezentem dla prowadzącego. Poproszono
mnie, aby to pudełko użyć do ćwiczenia widzenia zdalnego i abym ja też odczytał zdalnie jego
zawartość. Chodziło o odczyt charakterystyki przedmiotu oraz odczuć emocjonalnych.

Załączam zdjęcie mojej kartki z opisem charakterystyki oraz rysunkami jakie zrobiłem,
odczytanego zdalnie przedmiotu, a także, jakie on tworzył skojarzenia nim go zobaczyłem.. W
załączeniu zdjęcie jak otwieram pudełko oraz filiżanka, która była wewnątrz.
Słowa na kartce, to odpowiedzi na zadane pytania:
dominujący kolor: fiolet
kształt: obła
emocja: joy, pomarańcz
zrobione przez naturę czy przez człowieka: człowieka,
powierzchnia: gładkie,
funkcja: ozdoba, ciekłe, sypkie (może być ozdobą ale także na ciekłe i na sypkie zawartości)
wielkość w stosunku do pudełka: średnie,
przesłanie związane z przedmiotem: „będę śpiewał Panu pieśń pochwalną”, (na kubku
naklejone są zdjęcia z wczasów z duchowym rozwojem, które prowadziłem wraz z tekstem
„Antoni prowadź”).

Emocjonalny odbiór – przyciąga czy odrzuca: przyciąga,
Jakie ten przedmiot ma charakterystyczne kształty: tutaj widać narysowane kształty obłe
podobne do kubka, filiżanki.
Co to jest: filiżanka
Świadkami odczytu była 23 osobowa grupa uczestników kursu jasnowidzenia.
A oto zdjęcie i kubka i kartki

Antoni Przechrzta

Przykładowe odczyty z kursu Rozwoju Intuicji/Jasnowidzenia prowadzonego przez
Antoniego Przechrztę.
Poniżej opis odczytu kształtu narysowanego na kartce znajdującej się w zamkniętej kopercie.
Uczestnik kursu nie znał jak widać kształtu ani znaczenia egipskiego krzyża Ankh.
Niezwykłym dla mnie jest poszukiwanie w kierunku odkrycia znaczenia obiektu na kartce.
Rysunek w zamkniętej kopercie, który był przedmiotem odczytu.

Poniżej co odczytano:

Odczyt uczestnika II stopnia Kursu Jasnowidzenia w Katowicach 29 03 2008r.

Poniżej prawdziwy Krzyż Ankh z całą kompleksowością symboli i znaczeń oraz inne krzyże
Ankh

W dniu odczytu nie skojarzyłem faktu, iż uczestnik kursu narysował więcej niż było na rysunku
do odczytu. Odczytał on praktycznie wiele aspektów z idei krzyża Ankh, a rysunek był tylko
elementem łączącym z ideą.

Ćwiczenie na kursie jasnowidzenia w Krakowie Księgarnia CUD. 27 .11.2010r.
Po prawej narysowana przeze mnie „gwiazdka” w jednym pokoju, a po lewej zdalnie odczytana
i narysowana „gwiazdka „ uczestnika kursu jasnowidzenia (dane autora i świadków odczytu do
wglądu).

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
W prezentacji ograniczyłem się tylko do kształtu przedmiotu, który znajdował się w
zamkniętym tekturowym pudełku. Każdy z uczestników opisał też charakterystykę wg
zadawanych pytań standartowych. Bardzo wiele odczytów było trafnych. Powyżej rysunki
plastikowego serca oraz plastikowej gwiazdy. Jak widać kształty były zadziwiająco podobne.

Na zdjęciu lampka kształtu obłego. Wewnątrz żarówka ledowa z paroma kolorami, m. innymi z
zielonym.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Poniżej: po lewej odczyt cyfry 1 (do wyboru z 1 i 2). Po prawej odczyt Dużej litery B (do
wyboru z A i B)– trzeba było odczytać charakterystykę i skojarzenia kształtu. Wybór litery i
cyfry przeze mnie był losowy.

27.10.2010 Odczyt namalowanej Gwiazdy na Kartce, która była zamknięta w kopercie.

W pudełku była ta biżuteria.

CO zostało odczytane, napisane i narysowane:

Kursantka i autorka odczytu poniżej

Odczyt ze zdjęcia przedstawiającego obraz religijny w kościele:

