
Organizacja projektu: Joachim Koch

Witajcie na stronach projektu Wansdyke Path 2009!
Zapraszam Was, do udziału w projekcie 

którego celem jest uzdrowienie naszej planety.
Otworzymy bramę do do kosmosu.

 
Manifest

1. Wprowadzenie
2. Miejsce projektu

3. Szczegóły projektu
Ulotki i informacje  w różnych językach w formie pdf, stworzył Bernhard Otto. Język 
Włoski - Kehlana. Francuska wersja - Nathalie Grillet-Jung. Holenderska Wersja - Ed 
Vos. Hiszpanska wersja - Carmen Melivilu Lauktien, Andreas Lauktien und Andrea 

Gruber. Polska wersja – Waldemar Czarnetzki i Rafal Nowicki

Proszę powielajcie i rozprowadzajcie gdzie tylko można!

Ta strona jest ciągle aktualizowana, zerknijcie co jakiś czas...
Kontakt/propozycje: mailto:   website@kochkyborg.de  

Polskie Strony: http://www.wylatowo.org.pl
http://januszzagorski.pl/

http://www.nautilus.org.pl/
http://www.wylatowo.pl/news.php?art=1041

Dla naszej matki Ziemi,
pokój i światło
Joachim Koch

Październik 2008, Berlin, Niemcy
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Nadszedł czas aby, ponownie połączyć prastare miejsca mocy naszej planety.
My, dzieci naszej jedynej matki Ziemi, jesteśmy wzywani, zainicjować spokojny 
początek, aby przywrócić równowagę tego, co na naszej planecie obecnie jest 

niewyważone. 
Czas obudzonych ludzi wszelkich ras nadszedł, niech rozpoczną ceremonie na ich 

prastarych świętych miejscach kultu:

 nad rzekami, przy brzegu morza, w górach i na miejscach mocy i w starych 
kamiennych kręgach.

Wizualizujmy wszystkie te znaki mędrców obydwu płci z przed tysięcy lat, które oni 
zostawili na powierzchni ziemi, tak że zaczyna świecić w pozytywnym i spirytualnym 

białym świetle. 
W świetle tych znaków ukryta jest wiedza, z którą wejdziemy w rezonans 25 Lipca 

2009, o godzinie 23:00 by połączyć ich duchową moc.
Nasze myśli będą w tym czasie 60 minut brzmiały jak dźwięk, silny jak burzy grom 

by być wysłuchany w całym kosmosie. 
 Damy znać, że poprzez te akcje na naszej żywej matce Ziemi, czujemy się 
odpowiedzialni za błędy zrobione przez nas ludzi w przeszłości, i chcemy 

podporządkować je odpowiednio prawom wiecznego kosmosu.
Jeśli to w tej uzgodnionej godzinie oznajmimy, to przygotujemy grunt na przyszły 

pozytywny rozwój.
Nadszedł czas by zaryzykować nowy początek - my wszyscy razem.

My, którzy teraz i tutaj na tej właśnie planecie w fizycznej formie jako indywidłum 
żyjemy i jako wieczne dusze, które od wieków podróżujemy przez czas i przestrzeń 

oznajmiamy, że ta planeta ma prawo na przeżycie i rozwój.

Dla naszej matki Ziemi,
pokój i światło
Joachim Koch

Październik 2008, Berlin, Niemcy
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Zapraszam do brania udziału w projekcie pokoju!
25. Lipca 2009 chcemy się spotkać w Avebury, Wiltshire, w Anglii,

by przyczynić się w części do uzdrowienia naszej planety i by oznajmić, 
że jesteśmy gotowi by wziąć odpowiedzialność za naszą planetę.

Pokazaliśmy już w naszych projektach, że to jest możliwe: w roku 2002, 2004 i 2006, 
w których wzięli udział ludzie wszelkich kontynentów. Szczególną uwagę zwracam 

na pozytywną odpowiedź różnych przywódców pierwotnych Ludów w Ameryce.

Jeśli nie możecie przybyć do Anglii, to zachęcam, aby wziąć udział w medytacji w 
dowolnym miejscu - czy to w domu, czy przy jeziorze, w górach, 

czy pod starym drzewem, czy miejscu mocy czy kościele. To funkcjonuje.
Wypowiedź sfrustrowanych ludzi, że tak i tak nic nie mogą zrobić 

i nic się nie zmieni, nie ma znaczenia. 
Trzeba wiedzie  ć,     ż  e   w   naszych my  ś  lach jest moc  , która w nich tkwi 

i że najpierw jest myśl a potem czyny. Więc zacznijmy używać tej mocy ducha, 
którą otrzymaliśmy od wszechświata czy Boga.

Każdy z nas to ma w sobie i nikt nie jest w stanie tego nam odebrać!
To jest najsilniejsza Moc/Energia we wszechświecie, bo my sami jesteśmy stworzeni 
z kurzu, materii (jak węgiel i woda) i energii naszego słońca i naszej planety Ziemi.

Jeśli my mamy dusze i świadomość, to znaczy, że cały wszechświat 
ma duszę i świadomość i że od początku istnienia tak już było, tak jest i będzie. 

Jak w niebie tak i na ziemi...
Każdy z nas ma moc, która tkwi tez we wszechświecie, 

bo my jesteśmy jego częścią...
Co czujecie jeśli położycie się pod gołym niebem i widzicie te masy gwiazd?

Rozejrzyjcie się wokoło, czujecie się dobrze tu na Ziemi?
Jeśli tak, to podzielcie się tymi pozytywnymi emocjami 

i bierzcie udział w naszym projekcie.
Jeśli nie, to wiecie dlaczego i gdzie znajduje się przewaga negatywnych energii. 

Wyrównajcie tę energię waszymi pozytywnymi myślami, waszą pozytywną energią.
Ze to co my robimy ma realne, globalne odbicie w rzeczywistości 

czytajcie tutaj
Ten projekt ma podstawę w osobistych doświadczeniach, badaniach i 

eksperymentach 17 lat w Anglii i Niemczech.
Wszyscy uczestnicy tego projektu są tu z własnej woli - droga jest celem 

(Jak mówił Buddha)
Mistyka i mocna magia tego projektu, same sobie wyznaczają cel 

z sumy biorących w nim udział świadomych dusz, wymiarów i wybranych miejsc. 
Pomóżcie nam w projekcie "Projekt Wansdyke Path" ocalić naszą planetę Ziemię!

Dla naszej matki Ziemi,
pokój i światło
Joachim Koch

Październik 2008, Berlin, Niemcy
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Dogóry widzicie poszczegolne miejsca  naszego projektu:  

Windmill Hill, miejsce przy Grey Wethers i West Kennett Long Barrow 
tworza trójkąt z Avebury w srodku, gdzie znajduje się glówna szena 
grupy na  Wandsdyke Path. Rozpoczecie projektu zaczyna się przy 
kamiennych pozostalosciach neolithu  Adam & Eve – megalitach.

W kazdym z tych oznakowanych miejscach będzie grupa 
przeprowadzajaca medytacje, jeśli mozecie dolaczcie do nich/nas.

 Zapraszamy do wspulnej medytacji.

By obejzeć te miejsca z bliska, kliknijcie na żolte kregi na mapie. 
Tutaj zobaczycie tagze diagramy przeplywu energi w czasie medytacji.

Dla naszej matki Ziemi,
pokój i światło
Joachim Koch

Październik 2008, Berlin, Niemcy
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Witajcie!
Jak  widzieliście  na  poprzednich  stronach,  te  monumentalne  neolityczne  budowle  jak 
Avebury i okolice ponownie spełniają bardzo znaczącą funkcje w tym projekcie.
W minionych latach nauczyliśmy się, jak mamy się zbliżyć do tych miejsc, by umieć użyć 
je jako wzmacniacz dla naszych własnych mentalnych energii.
Te prehistoryczne miejsca Mocy są bezpośrednio związane z punktami planetarnej sieci 
linii  energetycznych  podobnie  jak  u  człowieka  linie  energetyczne  znane  z  chińskiej 
Medycyny. My uaktywniamy je ponownie w pozytywnym celu.
Kompleks kamiennego kręgu w Avebury jest o wiele większy niż to, co widzimy dzisiaj, a 
jest  możliwe użyć  jego poszczególne  elementy jeśli  "otrzyma się  pozwolenie"  -  my je 
dostaliśmy.
Dlatego jest bardzo ważne, by zbliżać się do takich miejsc z najwyższym szacunkiem i z 
pozytywnym  wewnętrznym  nastawieniem,  negatywne  motywy  czy  myśli  skutkują 
problemami.  Zachowuje  się  to  tak,  gdyż  takie  miejsca  spełniają  zadanie  jakby 
wzmacniacza, a kto otrzyma energię i zacznie się manifestować zależy tylko od tego, co 
my tam wniesiemy, co my tam myślimy i sobie życzymy. 
Pamiętajmy  to.  że  to  były  kiedyś  najświętsze  miejsca  przeszłych  kultur,  a  naszych 
przodków.

"Projekt Wansdyke Path" dzieli sie w kilka stopni:
•Przygotowania   

Do tego należą wszystkie akcje związane z kontaktem do zainteresowanych 
osób  czy  grup,  przekazanie  informacji  poprzez  B&B  w  Anglii,  wybranie  i 
przygotowanie  poszczególnych  komponentów  tego  Projektu  przy  pomocy 
"działania  na  odległość"  a  także  planowanie  przepływu  tej  medytacji.  Ta 
cześć projektu kończy się powoli.

•Medytacja  
to  jest  czas  w  którym  od  rana  25  Lipca  do  południa  następnego  dnia  z 
centralnym czasem Medytacji  od  23:00 -  24:00 godziny w dniu  25.  Lipca 
2009. Na nastepnej stronie zobaczycie przebieg medytacji.

•Czas Post-Medytacyjny (po medytacji)   
To jest czas od południa 26. lipca do północy 29. Lipca 2009. 
W tym czasie mogą się manifestować paranormalne zjawiska, jak pojawienie 
się świateł, czy kul światła lub wewnętrzne doznania czy wizje.

Dla naszej matki Ziemi,
pokój i światło
Joachim Koch

Październik 2008, Berlin, Niemcy
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Przebieg medytacji
W minionych latach okazało się, że największe oddziaływanie pokazuje 
się wtedy, kiedy wszyscy biorący udział w takiej Medytacji mniej więcej 
razem w tym samym czasie działają.
Dlatego przedstawiamy poszczególny plan dla tej jednogodzinnej 
medytacji. Jednak każdy biorący w tym udział może sobie zmienić 
według swoich potrzeb.

23:00 - 23:15: Przylot na Ziemie
Okazało  się  sprawdzoną  metodą,  wizualizowanie  tego,  że  przylatujemy  lotem 
międzyplanetarnym  w  układzie  słonecznym  z  zewnątrz  do  środka  systemu  na 
ziemie,  pozdrawiając  wszystkie  planety  i  wykorzystując  grawitacje  planet  by 
naładować  nasze  własne  "baterie".  W  ten  sposób  nawiązujemy  od  początku 
również kosmiczny kontakt czy połączenie z wszechświatem.

Wizualizujcie więc nasz układ   słoneczny    tak jakby kręcił się lekko pochylony na tle 
gwiazd. Próbujcie przelecieć obok planet i wyślijcie im pozytywne emocje waszej 
miłości do nich, proście o wsparcie, machajcie im przyjaźnie i uśmiechajcie się do 
nich, jeśli  się tak czujecie, poczujcie jak wzrasta prędkość i jak rośnie wewnątrz 
was siła i wtedy dalej lećcie do następnej planety.
Wizualizujcie  na  końcu  obraz  naszej  planety  Ziemi,  wejdźcie  na  orbitę  Ziemi, 
odczekajcie aż rozpoznacie kontynenty i miejsce, do którego dążycie, w którym się 
obecnie w momencie medytacji znajdujecie. Czujcie te miejsce, połączcie się z nim 
i stwórzcie jedność z nim, połączcie się z matka Ziemią.

23:15 - 23:30: Połączenie z innymi grupami Projektu
Teraz wyobraźcie sobie inne grupy projektu.  Ci  którzy znajdują się w Avebury - 
wizualizują  te  grupy i  miejsca w pobliżu.  Wyobraźcie  sobie,  ze łączycie  się  ich 
energią, wizualizujcie białe światło, które z waszego wnętrza wydobywa się i łączy 
z  innymi,  stwórzcie  trójkąt  na  powierzchni  ziemi  i  piramidę  w powietrzu  z  tego 
białego światła.
Wizualizujcie sobie, że z czubka tej piramidy wydobywa się ogromny biały strumień 
światła połączonych ludzi całego świata, którzy biorą odział w tej Medytacji. Ten 
promień wzmacnia się, wy go wzmacniacie waszym światłem a on dąży w kosmos 
wirując i zmieniając się w ogromny wir białego światła. Pojedyncze osoby i grupy 
na całej planecie wysyłają swoja energie do tego promienia, łączą się z nim - 
wszyscy jesteśmy połączeni z sobą i z nasza planeta matka ziemia. Pozwólcie 
przepłynąć energie-światło tych ludzi którzy dołączają się później przez medytacje i 
połączą się z wasza energia...

http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/ap060828.html
http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/ap060828.html


...Stwórzcie chroniąca otoczkę białego światła wokół ziemi, która chroni ja i nas 
przed negatywnym wpływem z zewnątrz... 
...Zobaczcie nasza piękna niebieska Ziemie otoczona białym światłem waszej 
pozytywnej energii.

23:30 - 23:45: Udanie się do celów
Te minuty będą najcięższe w całej medytacji. Macie się mentalnie udać do osób lub 
celów o których myślicie ze potrzebna jest im największą ilość pozytywnej energii.
później będziemy widzieli do kąd nas zaniosło.
Nie wstrzymujcie się, udajcie się tam gdzie czujecie ze jest to ważne. Bądźcie 
dzielni i wytrwali wypełnijcie wasze zadanie. Udajcie się do płonących lasów, do 
delfinów na które akurat ktoś poluje, do miejsc gdzie panuje teraz wojna i ludzie 
nawzajem się zabijają, udajcie się do miejsc gdzie globalnie operujące siły chcą 
rządzić nasza planeta.
Nie bójcie się, jesteście połączeni innymi grupami które was wspierają, możecie w 
tych miejscach zostawić wasze pozytywne myśli, a one zmienia atmosferę tych 
miejsc. Co więcej - te miejsca zostaną na zawsze z nami połączone a my wtedy 
możemy zmieniać ich atmosferę.
Bądźcie jak gęsta mgła, która się tam raptownie zbiera, utrzymujcie połączenie do 
jasnej otoczki Ziemi, wpuście tam to co chcecie zmienić. Zmieńcie zło w dobro! 
Bądźcie dzielni i silni!
 
 
23:45 - 24:00: czas na osobiste cele
W zależności od tego jak długo potrzebowaliście by udać się do waszych celów 
oraz jak ciężko tam było, zostaje wam jeszcze czas by się odprężyć i by udać się 
do  waszych  ulubionych  miejsc  gdzie  możecie  wolni  od  wszelkiego  stresu  się 
odprężyć.
Czujcie ta pozytywna energie tych minut, niech przepłynie przez was i uda się do 
miejsc wokół naszego globusa.
Jeśli nastąpi kontakt z wyższą inteligencją ,poproście by ukazała się w 
Avebury/Anglia w trójkącie lub sześciokącie który tam stworzymy poprzez nasza 
medytacje i silne Reflektory tworzące slupami światła ogromną pyramidę.
Powróćcie następnie powoli do okładu słonecznego, wysłuchajcie się w dźwięk 
dzwonu -  jest północ w Avebury lub tam gdzie jesteście. Wróćcie na powierzchnie 
ziemi do tutaj i teraz, otworzycie wasze oczy, zobaczcie twarze waszych przyjaciół i 
pokarzcie sobie nawzajem wasza przyjaźń. Cieszcie się tym, ze zadanie zostało 
wykonane.

Wiemy już z doświadczenia, ze po medytacjach w następnych trzech 
dniach/nocach pokażą się Zjawiska świetlne, kule światła lub inne zjawiska.
Zwróćcie na to uwagę, wypatrujcie za tym w tych starych świętych miejscach. 
 

Dla naszej matki Ziemi,
pokój i światło
Joachim Koch

Październik 2008, Berlin, Niemcy



Zapraszamy serdecznie do udzialu 
w tym niezwyklym projekcie.

Poswiecmy na to chocby troche czasu
i zmiennmy swiat na lepszy.

Dla naszej matki Ziemi,
pokój i światło
Joachim Koch

Październik 2008, Berlin, Niemcy


