
Modlitwa nr 6                                                                                                             Katowice, 14 września 2008

[Uwznioślenie,  Gmach  Sprawiedliwości,  Waga  Sprawiedliwości,  Wieża  Samolubstwa,  Punkt  
Krytyczny, Miłość Bezwarunkowa, Siły Przyrody, Chrzest, Szyb Istnienia]

Wprowadzenie

To jest tak, że dzisiaj jest ciekawostka, ale tak przy paru osobach jest dużo ciemniej. Autentycznie, 
dużo ciemniej. I to jest - patrzcie się: jak się kiedyś przestrzeń zabezpieczało jasną płaszczyzną (bo  
nie umiałem niczym innym), to kombinowali i robili to samo, ale nawiedzeniem, innym rodzajem 
energii - a to zupełna, a to aktywna, to jeszcze zupełnie co innego. Teraz, jak jest zablokowane,  
zauważyłem,  że  kombinują  z  Siłami  Przyrody,  tymi,  które  są  takie  negatywne,  prymitywne,  
proste, ale jednak to rozwala. I uwaga (co mnie zszokowało): tworzą nawiedzenie w energetyce 
człowieka,  tak jakby  taką  dziurę;  autentycznie  w jego polu  energetycznym  potrafią  robić,  bo 
osłabł, bo nie wierzy. Także tutaj należy być przygotowanym na różne niespodzianki, jeśli się nie  
wierzy, że tam przychodzi oczyszczenie. No nie?

No bo  cóż,  cóż  może  siłę  Pana  Bożych  Zastępów  skasować?  NIC!  Wasz wybór!  W  co chcesz  
wierzyć? Wiadomo, że różnych myśli tu jest dużo, a my w tym pływamy: tego nie chcę, tamtego  
nie chcę i  koniec. Nie walczcie tylko broń Boże z myślami, bo pogłębiacie stan. Nie ma żadnej 
walki z ciemnymi myślami. „Ah! Coś się ze mną dzieje! Nie. Nie dzieje się! Nie dzieje się! Odrzucam!  
Nie dzieje się!” – to rodzi stan napięcia. Tylko się pogłębia. Toniecie. Autentycznie – toniecie. To 
jest co? Fsiiiu i widzicie tylko siebie jasnego, przypominacie sobie tę Moc. Ta Moc jest w was i już.  
Ja Nowe, tamto ściągam. Po prostu. No dobra, ale się tego nauczycie podczas modlitwy. 

Modlitwa

OK., to nic, to będziemy tam wchodzić. Będę się musiał też przeczyścić, bo przez te tutaj zmiany,  
przez to co wpuściłem w siebie, jeszcze pewne drobiazgi we mnie zostały. Dali mi trochę popalić.  
Teraz tam mi jeden mówi, że ściągnęli…. Bo to czeka. Wokół was kupę takich rzeczy czeka - jak 
słabniecie, to od razu wlatuje ...
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Jak my staramy się tak na siłę, to to nie znika. Tylko chwilowo i później wraca. Tu jest tak:  Fuuuch! 
–  wejdzie  to  szybko,  ale  później  trzeba  dłuższy  czas  być  w  innych  energiach,  by  to  znikło. 
Naprawdę. Bo to nie jest tak, że fuuuuch! – wlazło, fuuuch! - wyszło. Tu jest pewien problem. My 
jeszcze  tacy  szybcy  nie  jesteśmy.  Kiedyś  będzie  to  możliwe  od  razu,  no  nie?  Jak  to  będzie 
możliwe, to się już to nie stanie. Po prostu. 

O.K. Wiem, że gdzieś tu musi być coś dotłumaczone, ale nie wiem o co chodzi. Jest tutaj teraz  
jakaś  postać.  Ale  numer!  Łazi  i  sprawdza  siedzenia.  Numerki  na  siedzeniach!  Naprawdę!  Tak, 
jakby to było kino i sprawdza - ilość, czy ludzi na właściwych miejscach? Nie. Przede wszystkim 
energie.  Tu,  ten  szereg  przeszła.  Tam  teraz  przechodzi.  Autentycznie.  Czy  bilety  macie?  Czy 
siedzicie na właściwych miejscach? Autentycznie. Szokujące to jest!  Ale co to ma oznaczać? „Czy  
idą właściwą drogą?” ususzałem ... Jedną osobę przesadzają. Bo powiedzieli, że tam jest miejsce. 
Tam jest takie jaśniejące krzesło. To jest taka przenośnia, bo wiadomo, że energetyka tu idzie.  
Tak, jakby nie było, to miejsce jest właściwe. Lepsze. Machają ręką, że nie o to chodzi, bo to jest 
przenośnia, czyli my wszystko dobrze robimy, ale oni, nie wiem z jakiego prawa, bo to nie jest 
prawo łaski, pomagają, żeby było jeszcze lepiej. Czyli dopomagają w tej chwili w czymś. Głaszczą 
po głowie, żebyś się nie martwiła, bo to jest dodatek od nich, dodatek. Czyli coś mogli tutaj zrobić. 
A tam tylko popatrzał : Aha i jest OK. 

O! Teraz zaczęło iść od Góry, od razu, jak sprawdzili miejsca, aż mi czaszka dymi. Jak schodzi tak  
silne z Góry, to ja tylko z ciekawości zobaczę, w jakich to przestrzeniach my już jesteśmy? Żeby to 
później interpretować właściwie. Już w Świątyni jesteśmy a energia jest jak z Wieczernika.

To nic, to w takim razie pozwolimy, żebyśmy zatopili się w tym wszystkim, czyli uspokajamy się,  
zapominamy o potrzebie palenia, picia. Picie na potem. Niech ten telewizor tu się wielki włącza… 
Ale mi pogrozili palcem! Ta energia zaczyna nas, jak taka wielka końcówa, od góry przenikać.  Ale 
widać, to jest ciekawe, bo wyraźnie widać opór z, jakim ta energia przedostała się do nas. Widać, 
że  ta  materia,  to  coś,  bo  ja  nigdy  na  to  nie  zwróciłem  uwagi,  wiem,  o  tym,  ale  tak  przez 
przypadek, że naprawdę środowisko w, którym my tu żyjemy (zresztą to jest strefa mroku), jest  
szare, gęste, nieprzyjemne. Ta Moc mimo wszystko musi wykonać pewną pracę, żeby w nas zejść.  
To jest tak jakbyśmy powietrze chcieli wprowadzić w głębiny morskie, i też musimy się postarać.  
To nas  teraz tu wszystkich oświetla,  przenika.  Każdy powolutku zaczyna znikać i  jest  właśnie 
energią  w  tym  świetle.  Teraz  tu  coś  takiego  wielkiego  jak  bomby  chciało  się  tu  przedostać,  
świetlne takie zawirowanie powstało. Pokazują tylko, że to cały czas nas energetycznie uspokaja. 
Ale ja zamiast tego uspokajania to czuję taki energetyczny ciężar, jakbym ważył trzy razy więcej.  
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Aż ciężko, gęsto jest. Przynajmniej mnie. Może właśnie podnoszą teraz te wibracje. Niech nas  
wyczyszczą,  wstawią.  Te ciemne siły  (nie  wiem to jest  bardziej  z  przyrodą  związane),  co przy 
pewnych osobach były, są w tej chwili ściągane. Światło przenika wszystko. 

O! tak, musiało przeniknąć wszystko. Na wprost mnie, tam jeszcze ciągle jest ruch. Ciekawie to  
wygląda,  bo dzisiaj  jest  bardzo towarzysko. Nie wiem jak wy widzicie,  ale autentycznie Jezus 
siedzi i stół się zakrzywia. Jesteśmy w takiej Sali. On jest trzy razy wyższy od nas. I tak, jakby to  
była  forma  jakiejś  konferencji,  bo  On  krząta  się.  Papiery,  jakieś  rzeczy,  które  ma  na  biurku,  
przygotowuje,  patrzy  co  i  jak?  Coś  do  pisania.  Potem  jakieś  przedmioty,  niby  takie  długie, 
przypominające długopis, niby rylec, nie wiem co to jest. On pokazuje, że to się wbija w czoło i to  
wchodzi do czoła, i wtedy On jest jakby jaśniejszy i tak jakby miał takie materialne światełko, że 
jak chce, to jego materialne działanie od razu fizycznie coś robi. Podniósł ręce do góry, zbliża do 
czoła,  i  to  samo  światło,  z  takim  samym  działaniem  ma  w  dłoniach.  Czoło,  głowa  i  dłonie  
promieniują tak samo, czyli tymi najwyższymi energiami. I dopiero wtedy, tu gdzie jest Matryca 
powstaje  u  niego  taka  blokada.  Też  takie  światło.  I  dopiero  teraz,  na  sam  koniec,  światło  w 
stopach. O! i teraz widać, że to światło łączy się gdzieś, wpływa gdzieś tam do Ziemi. A On powoli  
znika. On jest w tym Świetle i jednocześnie usiadł tam i trochę czeka na coś, co musi się z nami 
stać.  Nie  ma co robić,  to się  tylko tak przygląda.  Prawą  ręką podparł  głowę i  patrzy co jest.  
Popatrzał w górę. Z góry coś tu schodzi jeszcze innego, ale to jest inny rodzaj energii.  To jest  
zupełnie co innego. To nie jest duchowe. Nie. Niby jest, a nie jest. Nie wiem co? Pokazuje mi na  
górę… To co to jest? Nie umiem znaleźć tłumaczenia. Pytam, czy nasze, Ciemne czy co?  A On się  
dziwi, że ja tego nie łapię. Czy ktoś rozumie o co tu schodzi? …

… Tu jest  tak,  że  tak naprawdę,  to  w tym schodzi  Moc,  i  uwaga:  Pana  Zastępów.  Moc  Pana 
Zastępów (my jesteśmy jego paluszkami, tu w tym świecie) i ta moc schodzi, ale Ona nie jest taka  
czysta jaka czysta być powinna. Ona już jest i Ona silnie działa. Musimy się udoskonalić, żeby ona 
była jasna, a nie taka przydymiona, jak schodzi. Jest potężna, ale nie potrafi wniknąć w niższe 
przestrzenie w Ziemię, ponieważ nie ma tej czystości. Ukłonił się, powiedział, że o to chodzi… W  
tej chwili jest pochylony, ręce ma rozchylone na boki. I teraz ... wiem, że to ma związek jakiś z  
sercem, ale jak pomyślałem o tym, to mi znikło. Ta nasza moc teraz schodząca z góry, ten symbol,  
jest już jaśniejsza, ale tu, przy dole jak wnika w Ziemię, jest ciągle taka ciemnawa. I teraz chyba  
będzie podpowiedź dotycząca rozjaśniania tego wszystkiego. Pierwsze co – Księga. Ale co to jest  
za księga? A! wszystkie księgi jakie mamy. Musimy się po prostu tutaj w tym wszystkim zapisać:  
intencje,  inspiracje,  i  to  i  tamto.  Taak.  Zamknęło  się  to  wszystko.  Znowu  zaczęła  ta  księga 
wibrować, czyli zapisuje się ta księga, aby to światełko było czystsze. Czyli wiadomo: jeśli chodzi o 
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tę naszą pracę z samymi naszymi, to już ta potęga, która schodzi, której jesteśmy filarem, nas  
wykorzystuje. I to światełko jest już jaśniejsze – większa siła działania, ale to nie wystarczy. My 
musimy sięgać jeszcze po wsparcie innych istot z innych światów, by była ta Moc.  Po prawej  
stronie, pamiętacie, mówiłem wam, że część armii, to się tak nazywa – przeklętych, przeszła na 
naszą stronę, stoi u Jezusa. Widać ich po prawej stronie i część z tych energii od nas idzie do nich.  
Część z nich będzie  odprowadzana,  część zasili  to nasze działanie.  Będą nas wspierać w tych 
walkach. To jest jedno. Drugie? To akurat mi coś powiedzieli pewne słowo, co się tyczy pewnych 
moich rzeczy. Potem pokazuje Jezus na wasze serca. Tutaj są jeszcze wasze zapisy, wasze drogi  
jakieś,  ale  to  wy  będziecie  wiedzieć  o  co  chodzi.  Porusza  coś,  co  też  jak  się  stanie  rozjaśni, 
wzmocni  ten strumień,  który  tutaj  schodzi.  Teraz  pokazują fale  oceanu.  Taak.  Chodzi  o  Zdrój  
Życia.  Jak  zasilicie  się  Zdrojem  Życia  (zdrowie),  będziecie  mocniejsi,  czyści,  energetycznie 
sprawniejsi, wtedy to światło w fizycznym ciele będzie mocniejsze. Czyli nasza fizyczność jest też 
bardzo ważna. Taak. Już tu na dole to sprawia, że ta moc schodzi i jednoczy się ze wszystkim.  
Innymi słowy musimy dbać o nasze ciała,  bo ona po zjednoczeniu się  z  ciałami potrafi  też je  
uzdrawiać i przez te ciała szybciej się jednoczyć z tą tutaj przestrzenią. Innymi słowy: nasze ciała 
tutaj są silną barierą dla przejawiania się tej Mocy. Musimy więc być wygimnastykowani, zdrowi, 
wyczyszczeni,  wibrujący – wtedy, autentycznie jesteśmy bardziej  boscy tutaj.  I  trzeba na skali  
później  sprawdzić,  w ilu  procentach nasze ciało jest przeszkodą do uzyskania tego parametru  
energetycznego, ile możemy na tym polu zrobić? Trzeba to sprawdzać.  Nie wiedziałem, że to  
takie ważne. Znaczy, że ma znaczenie, to wiedziałem ale, że to się sprawdza, to nie. 

Teraz wyszedł i chodzi tak w tył i w przód, ręce ma złożone z tyłu. Teraz znowu tam siadł, ręce 
podniósł  do  góry.  I  teraz:  silne  światło  schodzi  na  niego  -  na  głowę,  na  ręce.  Przy  tych 
podniesionych  rękach.  Jak  pamiętam  kiedyś,  przed  wieloma  laty  korzystałem  z  tej  metody 
uzdrawiania. Otwierałem niebo. To samo się stało teraz z nim, tylko, że tu schodzi Jasność. Taka 
jasność, że głowy i połowy jego ramion w ogóle nie widać, bo w tej jasności ginie. Ale to ciągle  
trwa,  i  powoli,  ta  jasność  z  jego  rąk  idzie  po  waszych  czołach.  I  widzę:  powolutku  zaczyna  
wchodzić  w czubki  głów.  Oświetla  przód i  szczyt  głowy,  i  powoli  przechodzi  w szyję.  Czyli  ta  
energia powolutku będzie nas pochłaniać, harmonizować. Poczekajmy, zobaczmy, co to będzie. 
Coś się też tu przez chwilę pojawiło na dole, ale zaraz uciekło, tak, jakby nie chciało zakłócać tego  
procesu… 

… Wiecie co? Jak ta energia w nas przenika, to ja czuje po prostu tak, jakby część Jezusa nas 
przenikała. Jakby On w nas siedział. Był tam a jednocześnie był też tutaj. I faktycznie o coś tutaj 
chodzi, bo jak tylko o tym powiedziałem, to wy siedzicie, ale pół wy a pół Jezus w was, tylko taki  
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uśpiony. Trzeba będzie sprawdzić jaki to jest poziom… To jest związane z uwzniośleniem. I uwaga: 
pokazał  jak  macie  sobie  w  domu  potrenować.  Jak  są  ręce  uniesione  do  góry,  jesteśmy  tym  
artefaktem i sprowadzamy Boga do siebie, to wtedy, Jezus – Pan Zastępów jest w was obecny. Jak 
działacie, to On wychodzi z was i działa. Czyli, innymi słowy: jak macie ręce rozpostarte, chcecie, 
żeby coś się działo, On wychodzi. Będziecie obserwować jak On to robi - Jezus, ta energia, która  
jest w was. Chrystus, ta prawdziwa Moc, wyjdzie i będzie robić. Będzie pokazywać jak działa. Oj,  
to będzie trzeba posprawdzać… no bo teraz to …. Kiwają ręką, tak jak się kogoś zachęca: no rób,  
rób, rób. To wiecie co? To skoro jest takie coś, w ten sposób podziałajmy. Na siebie, na tych, na  
tamtych. O co chodzi? Poróbcie różne rzeczy. Wykorzystać słowo? Mówią: Nie, to jest w artefakcie  
zawarte. To co chcecie, własną intencję uruchomcie, o co wam chodzi w tych różnych waszych 
działaniach. Nie ważne czy były kiedyś ograniczenia czy nie. Teraz jest to spotęgowane. Czy macie  
jakieś działania zawieszone,  a to, żeby komuś coś uzdrowić,  poprawić los,  czy to,  czy tamto. 
Obojętne o co. Teraz, w tej chwili mówcie, żeby to się stawało i patrzcie jak to się będzie działo -  
siłą Chrystusa, który z nas wyszedł… 

… /działanie/ 

Tutaj  pokazują  -  wszystkich  was  podrzucili  do  góry  łącznie  z  jakimiś  działaniami.  Widzę,  że  
niektórzy działali nie tylko na siebie, ale i na zewnątrz, na inne osoby. Wszystko to jest rzucone,  
jest taki wir. Dali mi do zrozumienia, że to się teraz tworzy i trzeba czekać na zmiany. 

Tu jest tak:  ciągle czuję te energie.  Cały czas to jest a jednocześnie budynek jakiś  … Ojojoj  –  
pierwszy  raz  widzę  Gmach Sprawiedliwości,  który  jest  w  Mieście  Orin.  To tak jakby  antyczna 
świątynia, bo z przodu są takie kolumny. Dach ma, nie wiem jak to się właściwie nazywa, i nad  
tymi  kolumnami  są  takie  rzeźbienia,  w  tym  zwieńczeniu  dachu.  I  już  jesteśmy  między  tymi 
kolumnami. One są dosyć grube, każda z nich ma nawet z trzy metry średnicy. I tam widzę, to jest  
szokujące, bo myślałem, że to będzie inaczej a ja widzę w tej świątyni mnóstwo jęków, czerni.  
Jakby  jeden  strumień,  mnóstwo  takich  istot,  które  cierpią.  Jakby  Ciemność  tutaj  po  prostu 
zalewała. Jest jakby osąd. Część z tego strumienia tak do połowy jakby wpływa, jest rozjaśniany,  
idzie  na lewą stronę.  Część natomiast  cały  czas  się  miele… Wiecie  co? Teraz,  to mi  się  włosy 
zjeżyły na głowie. Bo tutaj nie ma żartów. Nie wiem jak wy, bo jestem tak przerażony. Cały czas 
posuwam  się  do  przodu,  choćbym  nie  chciał.  Tak  jakby  mnie  coś  przeprowadziło.  I  w  tym 
strumieniu – po lewej stronie czerń, po środku biel, a ja tu w środku,  idę, cały czas posuwam się  
do przodu. Jak was też tam ciągną, to jest tylko jedno: tu będziemy w jakiś sposób coś oceniać w 
sobie, poznawać pewne prawdy. Tak, jak dusza po śmierci siebie ocenia i widzi te niewłaściwe 
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rzeczy,  tak my  tutaj  się  zbliżamy i  idziemy.  O  Mamo!  Będziemy  teraz siebie  sami  sądzić.  Ale 
uwaga: będziemy, żeby to dobrze zrozumieć – odkrywać pewne wady, które nas hamują.  Dla  
mnie jest to niesłychanie ważna chwila, bo nie wiedziałem, że to jest możliwe, bo mi chodzi o 
znalezieni pewnych słabości, które mnie wstrzymują przed przekroczeniem kolejnego progu. I tu 
znowu jest, jakby cieniusieńki stół. Znów zobaczyłem Jezusa, ale ma ręce rozłożone, oparte na 
stole. Stoi. Ale nie widzę wagi, nie wiem co ma być dalej? I pokazują tak: moja głowa kieruje się do 
góry i widzę, że u was też. I stamtąd płynie ostre światło – zrozumienie. Ale bardzo silne! Ale to 
jest  takie  bolesne  światło,  które  przebija  głowę.  I  tu  cokolwiek  bym  kombinował  z  
przypomnieniem sobie przeszłości, grzechów, czy mówię wybaczam sobie, czy, że człowiek miał 
prawo – nic tu nie działa, tu zupełnie o co innego chodzi. 

- Waga sprawiedliwości jest w tobie, a nie na zewnątrz. Zdaj się na nią a usłyszysz głos własnego  
sumienia. Nie musisz analizować, nie musisz wspominać, nie musisz widzieć, nie musisz zaprzeczać,  
nie musisz słyszeć, nie musisz żyć, nie musisz istnieć, by to, co było ... ogólnie, po prostu to wymaż.  
Bo mi się pokazało słowo wymaż.

… Innymi słowy, pewne rzeczy tworzą w nas blokady na poziomie duchowym, energetycznym, 
fizycznym. Nawet jak my je skasujemy w ten sposób (pamiętacie? Zakrzepy, to i tamto), ale coś w 
nas  jest.  Waga  Sprawiedliwości  tutaj  wymazuje  to,  co  było  w  nas  niedoskonałe  i  w  tej  
niedoskonałości zostawiło ślady. Innymi słowy: jak my robimy coś niewłaściwego, obojętne co, to 
my się męczymy. Ciało jest zmęczone i już nie mamy siły zrobić innych rzeczy. To tutaj,  Waga 
Sprawiedliwości i to światło, które tak mocno bije wykasuje w nas po prostu to zło, które żeśmy  
sobie wyrządzili … abyśmy byli czyści. Byśmy byli właśnie tą fontanną do przepływu Światłości. A 
my później na spokojnie dalej będziemy w sobie to coś zwalczać. 

Teraz ręka Jezusa (ale jakby w nim był jeszcze jakiś anioł,  ktoś inny), coś przekręca w naszym  
sercu. Ale ciężkie to jest. Ciężko się czuję. Być może jest dużo kasowania we mnie. Albo to jest aż 
takie! No bo powinno się czuć wyższe wibracje. Nie. Nie. Pokazuje na górę – oznacza, że to jest  
tak ciężkie duchowo, że to jest bardziej związane z intensywnością, z mocą a nie z tym, że my nie  
potrafimy wejść w te wibracje. 

[Kobieta]  –  Tu  chodzi  o  ludzkie  ego.  O  zespół  cech  osobowości,  które  my  wybraliśmy  sobie 
zamiast  rozwijać  cechy  boskie  –  Miłość,  Radość,  Sprawiedliwość,  Wierność.  A  nami,  ludźmi, 
kieruje złość, zazdrość, nienawiść.

Strona6



[Zbyszek] – To wszystko, po prostu oprócz tego, że istnieje, i my możemy to wymazywać - tylko 
zechcieć.  Ale działając,  to zostawiło w nas,  jakby to powiedzieć,  taki  swój własny fundament, 
rusztowanie – kody. I to istnieje i nie istnieje, bo to jak koleżanka zauważyła, jest formą naszej 
nowej, trwałej, nie za specjalnie udanej osobowości. W tej chwili możemy zechcieć to wymazać.  
Po prostu wystarczy powiedzieć, by aspekt duchowy w nas się odtworzył w pełni, a to zostało  
wymazane.  Innymi  słowy:  będziemy  dokonywać  wyboru.  To co ma  jakiś  tam zapis  w nas,  co  
zmienia tę strukturę zostanie skasowane. Będziemy czyści i możemy później od nowa brzydko to 
w nas zapisywać, ale możemy też już wreszcie się powoływać na aspekt boski w nas. Niemniej 
zostaniemy wyczyszczeni. 

I skinął znowu głową. Ręce ma rozpostarte. Jeśli chcemy, to możemy to czyścić. I zauważcie jaki  
opór stawia nasza stara osobowość. Tu teraz działajcie. Pozwalajcie w największym zakresie na to, 
by,  to ziemskie,  to niewłaściwe,  zostało przykasowane,  by objawiła  się  nasza prawdziwa  moc 
ducha.  Pozwólmy  naszej  prawdziwej  istocie  jak  największą  kontrolę  nad  nami  przejąć,  albo 
dosłownie, jak najbardziej, najczyściej, odrodzić się mocy naszego ducha…

… Ja pewną rzecz teraz w sobie energetycznie zapisałem. Nie wiem jak to u was jest,  ale coś  
małego, ale istotnego się u mnie stało. To było tak: Jezus się powoli przybliżał, przybliżał i teraz  
była jeszcze walka starego z nowym. Jak wejdzie we mnie, jak przybliży się najbardziej jak tylko  
może, to czy zostanie wszystko wymazane i jakbym się stracił? I ta walka tego Nowego. Ale to  
Nowe ma być przecież większe, rozum się włączył. A powiedziałem:  Boże zrób, aby to Nowe się  
stało, aby ten duch się odrodził. Jezus tak we mnie wlazł, siadł, i wiecie co się stało? Nagle wszystko 
postrzegłem  –  was  wszystkich  i  odczułem,  jakby  wszyscy  ludzie  byli  moją  rodziną.  Te  same 
uczucia,  co  żywię  do  córki,  do  najbliższych,  które  żywiłem  do  tych  co  się  ze  mną  stykali,  
energetycznie to się stało, całą swoją istotą czułem. Nie ma żadnych różnic. Tylko o pożyczkę nie 
prosić. No to wstrząsające! Nie wiem jak to się u was objawi, ale jest zmiana. Pozwólcie na nią. To  
jest typowa podpowiedź do czegoś.

…  Dalej  Jezus  ma  głowę  pochyloną,  ręce  otwarte,  więc  kontynuujcie  ten  proces.  Pozwólcie 
duchowi odradzać się w was jak najbardziej. Przywołajcie Go do swojego serca. Niech zmieni ile 
tylko może. Na ile tylko mu pozwolicie...

…  Teraz  na  rekach  Jezusa  (dalej  jest  pochylony)  pokazały  się  talizmany.  Mnóstwo  ich  jest. 
Mnóstwo. Jak medale. A więc, i te wejścia przecież są przygotowane, te przepustki, przez Pana 
Bożych Zastępów. Parę medali jest rozdanych, ale to nie wszystkie. Nie. Wszystkie idą. Zeszły tak 
z lewa na prawo z Jego rąk i przez was przechodzą. I tu, teraz… O! to jest Biała Wieża. Ale to raczej  
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mi wygląda jak taki silnie, bardzo wydłużony stożek, czy coś. A u góry – sztandar! Autentycznie, 
jak w starych zamkach. I ta wieża, to nie jest taka typowa, co ma prostopadłe ściany idące do  
góry,  ale cały czas, powolutku się ścina ku górze.  Jest wysoka, a u góry jest flaga. Dół ma na 
pewno biały, ale nie widzę całej. Jak ktoś widzi ją, to może powiedzieć. Bo mi się tak wydaje jakby 
ona powiewała i jakby się mieniła, cały czas. Biała, znowu taka lekko szara (od końca do połowy to  
nachodzi),  znów  biała,  jakby  energie  w  niej  pływały.  Ale  nie  wiem  czy  dobrze  widzę.  
Autentycznie…

… Ale szokujące jest to, co słyszę. Ja myślałem, że to jest Biała Wieża, jakiś ideał, a tu słyszę, że to  
jest Wieża naszego Samolubstwa. Im ona wyższa, a u mnie to nie chcę mówić jaka wysoka, im ona 
wyższa, tym więcej mamy do wycofania, spalenia, to nie jest to słowo. Do zrobienia? Nie. Nie do  
zrobienia … 

[Kobieta2] – Do przerobienia.

[Zbyszek] – Kiwają, że to jest właściwy kierunek. Do wyrzucenia? Do wyrzucenia! Innymi słowy:  
przerobić, to znaczy męczyć się z tym, analizować, czy to jeszcze warto zachować, jeszcze się  
bronimy, bo jeszcze się tym posługujemy. Natomiast koniec tego – wyrzucić! Im więcej z siebie 
tego wyrzucicie, tym mniejsza będzie ta wieża. Dlatego ta flaga była bialo-czarna. Mieniła się tak-
siak, tak-siak …

Mhmm.  Teraz  pokazały  się  takie  złote  monety,  takie  światełka  ułożone  w  stosie  pionowo. 
Namaszczanie się odbywa widzę, bo zabezpieczają was od przodu, i teraz leci to od tyłu. To się  
rozkłada jakoś dziwnie. Tu mi się straciło. Jakaś karuzela … Teraz znów się pojawił Jezus. Te różne 
figury,  to  co  było,  to  tak,  jakby  to  odciągał,  jakby  chciał  sprawić,  żeby  to  było  lepiej  widać.  
Stworzył  z  tego taką  wielką  kulę.  Ona  jakby  przenikała  to  wszystko.  Nie  wiem.  Tu też  z  niej  
powstało  coś  takiego  wielko  foremnego.  O!  I  teraz,  pod  nami  tak,  jakbyśmy  byli  w  statku 
kosmicznym, 100 – 200 metrów nad ziemią i na dole wzgórza, ale kamieniste to wszystko. Znów 
coś podobnego do Jeruzalem, jak w mieście Orin, O! I, no nie wiem, czy to jest jezioro, bo woda  
się w ogóle nie rusza. Jak odbicie w lustrze. To wyglądało tak, jakby to jezioro odbijało jeszcze  
wyższy stan. Czyli jeszcze to, co jest wyżej na górze. Jak to się odbijało w tym jeziorze, to buchła 
taka jasność, i znowu została odbita do góry, a część gdzieś tam w dół poszła. I, uwaga: ta część  
światła gdzieś tam na Ziemi, trafia w jakieś istotki, które akurat się zebrały – a to my, tu! Czyli  
pokazali po prostu, że jest jednak przepływ energetyczny itd… Pokazują teraz jak to nabrzmiewa.  
Tam, gdzie my jesteśmy, jest tego troszeczkę więcej, jest punkt krytyczny. Trzeba sprawdzić czym 
jest Punkt Krytyczny. Być może chodzi o tę ilość świętych, bo jak się tu zebrało, to wybuchło i fala 

Strona8



poszła… I to jest wtedy pełne zejście Ducha Świętego. A ten Duch Święty to, pokazują, wszyscy ci,  
którzy pracują w kanałach i tak dalej.

… Teraz dają nam kwiatki, czyli wyraźnie tutaj podpowiadają, że się cieszą. To taka nagroda, jak 
pierwszego maja, pierwszemu sekretarzowi, za to, że się stara. Jezus dalej ma głowę pochyloną i  
ręce  rozpostarte.  Ciągle  coś  się  zmienia,  coś  się  wypala  (co  to  za  słowo:  odinnia?),  staje 
prawdziwe, prawe, czyste, wibrujące - ani to, ani to - podążające ku światłu. Mówią: No już rozwiń  
temat! Czyli ku Bogu… Nasz Duch się rwie do Boga. Stamtąd przecież czerpie swoją siłę. A my  
tutaj w tym życiu, zabraniamy, boimy się utorować Mu drogę. Czyli tak, jakbyśmy my musieli się  
później  w bólu,  w cierpieniu komuś poświęcać.  Ten syndrom kościelny tutaj.  A pozwolić temu 
Duchowi podpowiedzieć nam jak to wygląda. Hylitraki takie uderzają w siebie, jakby wyznaczały 
czas. My musimy przez cały czas pracować nad tym, by Duch coraz lepiej się w nas wyrażał. To my  
sami  tworzymy  mu  przeszkody,  bariery,  utrudnienia.  Uwaga!  Rodzina  ziemska  to  jedno,  czyli 
odczuliście  te  energie  … ale  teraz na waszych kolanach będą siadać wasi  aniołowie.  I  uwaga, 
przychodzą, już tam siedzą. Ciekawa rzecz: oni wcale nie będą was tulić. Oni siadają i jak małe 
dzieci  przytulają  się  do  waszej  piersi.  Oni  potrzebują  waszej  opieki,  czułości  i  pomocy.  
Zapominamy czasami o tym, że my też musimy być pomocą dla tamtych z tamtego świata. Tylko  
szukamy:  dajcie,  pomóżcie,  zróbcie.  A my musimy sięgnąć po siłę  po to,  żeby  się  też  o nich  
troszczyć.  Bo wszystko jest  jednością:  oni  o  nas,  my  o  nich.  Czas  najwyższy,  tak jak  Ciemna  
Strona, ciężko pracuje, i my musimy po prostu popracować dla nich. Poświęcić w modlitwie chwilę 
dla nich. Czuć ich obecność i cieszyć się, że możemy im pomagać. A my tylko o sobie. To jest to! Ta 
Biała Wieża,  to jest  nasze duchowe samolubstwo.  To nie jest brak pokory i  egoizm ze świata  
energetycznego, to jest duchowe samolubstwo…

… Teraz Jezus podniósł  głowę i  patrzy wprost na nas.  Ręce ma rozpostarte.  Teraz złożył  ręce.  
Ciekawe – ma rozpostarte, a jednocześnie na stole, jakby przeglądał notatki, co ma jeszcze zrobić, 
co ma podpowiedzieć? I mówi wprost: jak będziemy gotowi on przyjdzie, na kolanach siądzie i się 
do nas przytuli, i On będzie potrzebował naszej pomocy, ale to nie ma być z wyrachowania. My 
musimy czuć ogromną chęć tej jedności z nim. Po prostu tak, jak Bóg, który nas kocha i czeka 
żeby Go kiedyś ktoś  ukochał,  tak i  On czeka na to,  by przyszła  w nas ta  potrzeba,  by i  Jego 
ukochać. I  być z tego szczęśliwym. To jest Bezwarunkowa Miłość.  I  nad tym trzeba pracować. 
Bezwarunkowa miłość roztapia tę białą wieżę samolubstwa. 

Oh! Wiecie co się dzieje? Pierwszy raz z tego tłumu w mieście Orin słyszę głosy i słyszę słowa. Oni  
nie rozmawiali z nami nie dlatego, że byliśmy w świecie tym jeszcze tak bardzo niedoskonali, bo 
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to było tak nieźle, szliśmy tą drogą. Ale duchowo nie byliśmy gotowi na to by ich uszanować, by 
im pomagać. A my w tym samolubstwie tylko cały czas czekaliśmy na ich pomoc, na ich wsparcie,  
na ich wysiłek, a z siebie nic im nie dawaliśmy…

Wchodząc  na  ścieżkę  prowadzenia,  wchodząc  na  drogę  prowadzenia  niewłaściwie  to  też 
odczytywaliśmy. To nie my mamy być prowadzeni, to my mamy też prowadzić innych, poświęcać 
czas, naszą energię, naszą Miłość Bezwarunkową. 

Teraz znowu ukazała się Matka Boska, ta energia, ta Moc, ten Duch Święty. Jest spokojna, patrzy 
na nas i wiecie co? Pierwszy raz nie wyciąga do nas rąk, tylko patrzy, ale jest spokojna. Na coś  
czeka. I wiecie co? Wiem na co czeka. Na to, żeby mogła siąść na naszych kolanach i, żeby móc ją  
przytulić. I wiecie co? Ja się czuję tak mały, tak niedoskonały, taki byle jaki, że po prostu nie ma we 
mnie siły by ją przytulić i otoczyć Ducha Świętego, Matkę Boską opieką. Boże! Ile my mamy do  
zrobienia, żeby mieć taką Moc! A słyszę jednocześnie:,  masz tę moc. Że ta moc jest w nas. Ile 
trzeba w nas, albo czyste intencje… Boże! Co tu uruchomić, żebyśmy im dawali miłość i szczęście?  
Żeby właśnie te najwyższe istoty, Bóg wzrastał przez nas.  Chcij tylko – słyszę. Może wystarczy 
tylko chcieć, bo teraz prosić po prostu trzeba ducha naszego własnego, by ten wstyd z nas zdjął i  
za nas zrobił to, czego my tu nie potrafimy, by On wyciągnął ręce do Matki Boskiej. Matka Boska,  
ta potężna, wielka istota teraz staje się taką małą dziewczynką. A my do tej małej dziewczynki 
mamy wyciągnięte ręce i  trzymamy ją,  a Ona tak słodko patrzy na nas. I  mówi: (aż mi mowę 
odjęło) Czy pobawisz się ze mną? Matko jedyna!  I wiecie co? Nie wiem jak wy, ale mnie prowadzi 
do tego: klocki jakieś, skakanki, tak, żeby chwilę poświęcić tej Mocy, temu Duchowi Świętemu. Bo 
on chce. Nie wiem, gdzie was prowadzi. Nie będę teraz przez chwilę mówił, pobawię się z nią. I wy 
też, zróbcie, poświęćcie czas, tak, jak oni nam. Nie ku wymianie, tylko tak, odczujcie tę potrzebę.  
Zróbcie coś,  nie wiem co,  żeby wam było dobrze,  żeby temu komuś też.  Nie wiem. Ja chwilę 
muszę się pobawić…

… Za dużo jest w nas niedoskonałości ciągle. Teraz Matka Boska znowu urosła i jest taką dużą  
istotą i tuli teraz mnie. Głowę mam pochyloną i aż mi wstyd, że jestem taki marny i niedoskonały. 
Że nie mogę zrobić tego, po co przyszedłem. Że tu mam ich ukochać, że mam pomagać, a tak 
robię to niedoskonale. Taki wstyd…

… Ja z  tego wstydu,  to przestaję  widzieć.  Wszystko mi  się  tu wali… Teraz pojawia się  Jezioro 
Radości. Powolutku. A we mnie ten wstyd. I mogę pływać w tym jeziorze jak chcę, a z tego wstydu 
mi się nie chce. Jest Zdrój Życia. Ładnie, bo tak jakby w takiej pseudo grocie był, taka obudowa 
jest nad nim. I wchodzę do niego. Widzę, że w wasze nogi też ta woda wpływa. A jednocześnie ten 
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wstyd nie pozwala z tego skorzystać. Jest Oaza Wzrostu, wszystko to się przenika i tam siedzi  
Jezus,  spokojny,  coś  czyta.  Jest  jakby  nieobecny.  A  mnie  wstyd  do  Niego  podejść  i  tu  być.  
Wszystko się wpisuje teraz. Kupę talizmanów przed Nim leży. Matko Jedyna!  Żadnego nie chcę. 
Żadnego. Wiecie dlaczego? Bo one są dla tych co nie popracowali nad sobą, ale chcą po prostu 
wejść.  To jest ważne. Te energie mają w sobie.  Ważniejsze żeby być czystym, tak wibracyjnie  
zharmonizowanym, aby tu ich nie potrzebować. Żebyśmy my byli talizmanem dla innych. I wiecie 
co?  Jak  to  mówię,  to  w  was  te  talizmany  nikną  i  sami  stajecie  się  czyści.  To  my  mamy  być 
przepustką dla  innych. Taki  wstyd, że się tego nie  rozumiało.  Jezus zajęty  ciągle sobą, ale  mi  
powiedział: A nie martw się! Będzie dobrze. I wskazał do góry, a tam jakby takie promyki płynęły. 
Ale one teraz są takie lekuśkie i powoli będą nas przenikać…

… Wiecie co? Teraz jestem dennie mały, nie, że nic nie znaczący, ale Boże! człowiek nic nie wie. Ta 
jego doskonałość jest takim dnem w tym wszystkim! Oczywiście, no w przenośni mówię. Tu, w  
tym majestacie i doskonałości, jak człowiek Go postrzegł, jak gdzieś się otarł, to aż wstyd, że się  
tego co można zrobić nie chce na siłę i szybko dokonać.  

Teraz,  widzę,  drzewa  ukazują się,  rzeka,  wiatr… a!  już wiem – symbol  Sił  Przyrody.  I  one też  
czekają. I pokazują, że one wibrują, i to wibrowanie idzie na nas. Ale też to wibrowanie przenika 
głowę, szyję… O! Idzie tu! Jej serce jakby planety wum!, wum! Tak bije. I liście zaczynają przy niej,  
takie jakby pnącza, liany, jakby zaczęły was owijać. Nie wiem, dla mnie jest to po prostu to, co  
mówili – zjednoczenie z Siłami Przyrody. Czyli robią swoje. Dają do zrozumienia, że biorą nas pod 
ochronę. I  tutaj jest pierwszy, drugi etap, a jest jeszcze … no w tej chwili zmieniają coś w nas 
energetycznie żebyśmy im byli bardziej spolegliwi. Ale mi teraz jest wstyd, że to oni robią, że my  
nie byliśmy tacy mądrzy, by nad sobą lepiej pracować, byśmy to sami mogli zrobić. Wiecznie tylko  
liczymy  na  innych,  na  innych.  A  nasz  duch  się  tego  wstydzi,  bo  jest  potężny  i  czysty.  Nie 
wszystkiego, bo trzeba sobie pomagać. Ale za mało jest pracy…

…Znowu  jest  Jezus.  Kupę  tu  foteli,  ustawiania,  a  On  tam  siedzi,  znów  ma  rozpostarte  ręce.  
Usłyszałem, że błogosławi nas. Machnął ręką mówiąc o namaszczeniu, że to zrobione zostało.  
Uwaga! Podnosi Świętego Graala do góry i wyciąga z niego opłatek. Lśni ten opłatek. Ale ma u 
góry …

Jak On to mówi? Oto jest światło …  

Cały czas ma to do góry uniesione, jak ksiądz, za przeproszeniem.

Mmmm. Nie słyszę tych słów: Oto jest światło …
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Ale autentycznie, myślałem, że źle słyszę, a to jest tak: Oto jest światło nowego przymierza, które  
między wami i nami zostało zawarte. 

I można to światło w siebie wziąć. Więc to jest Chrzest!

A teraz  pokazuje Jezioro  Radości  i  mamy  do niego iść.  Innymi  słowy:  oprócz tego,  że mamy  
rozumieć, że jest dobrze, ale jeszcze jest sporo roboty, niedoskonałości w nas, nie oznacza to, że  
mamy się zamartwiać. Mamy wiedzieć, że jest praca do wykonania i mamy wiedzieć, że jest czas 
radości. I wyraźnie karzą nam wskoczyć do Jeziora Radości. A Jezus rękami zachęca jak malutkie  
dzieci: no już, już, już, jak w przedszkolu: no już, już, już. I w tym Jeziorze Radości, woda do niego 
spływa ze Zdroju Życia. W tej chwili jak potraficie tam wskoczyć, pływać, czy obojętnie, kto, co i  
jak, to coś tu będzie zmieniane. Jak was przeniknie ta woda, to coś tutaj się stanie. Pokazują na 
Szyb Istnienia. Pokazują tak, jakby w cudzysłowie to DNA się wydłużało, wydłużało, wydłużało. I 
jakby się rozświetlało. Te nici, te spirale się rozświetliły. A więc coś się stanie dzięki czemu będzie  
aktywniejszy kontakt z duchowością. No nasz oczyszczony, chyba ten mały, skromny duch, który  
tylko istnieje, nie ma żadnych ziemskich, egoistycznych pragnień, teraz mógł się bardziej tu, w 
tym odrodzić. I dzięki temu zyskamy i tu więcej. Będziemy czyści, doskonalsi, mocniejsi. Mocniejsi 
dla ducha i dla nas samych… 

Przywalili mi jakąś pieczęć na głowę, aż mnie zabolało. Tak, jakby stemplowali. Ale też smarują  
coś wam przy czołach. Tak, jakby coś zdrapywali. Co to jest? Jakby były nie te napisy. Teraz to 
zmieniają. Nooo, moi drodzy ... albo Bramę zdrapują – symbol, albo teraz Brama jest wpisywana.  
Nie wiem, bo to mi się miesza, bo czarne kreski zostały zdjęte a teraz to jest jasne. Wypalone  
Jasnością. Ale to tak świeci, że nie widzę wzoru. Nowe napisy, ale wiem, że ten znak – brama, co 
jest, został zdrapany, albo teraz dopiero pobudzony przy tym nowym napisie. No i nie wiem, bo 
się rozświetliło. Ale też dostajecie jakieś swoje symbole. Zresztą, jak się jest w tych najwyższych  
przestrzeniach duchowych, ma się też osobiste talizmany. 

… Ręce rozłożył, powiedzieli, że to już koniec. I ta energia, On osobiście odpłynął do góry. Jest 
tylko ślad tej energii.
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