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Modlitwa nr 8                                                                                                           Koszalin, 19 października 2008

[Siły przyrody, … ]

…Teraz powolutku te energie będą w nas pracować. Tu po lewej stronie przyszła taka postać, to 
wygląda  tak,  jakby  wokół  tej  osoby  takie  były  płytki  ponakładane  i  teraz  kombinuje  jak  to 
wszystko uszeregować, żeby to wszystko miało właściwy wymiar. Tak, jakby była utworzona taka 
zbroja energetyczna. Czy coś? Coś właściwie takiego pomieszanego. Teraz właśnie to ustawiają, i  
tak jak to ustawiają, osoba ta zaczyna jaśnieć… Ale nic, to są takie rzeczy,  które się robi.  My  
pozwólmy, by to światełko… ale jest bardzo łagodne, jest silne, ale na głowie nic nie czuję. Nie  
wiem czy przez tą integrację, jest to takie łagodniejsze? Takie rozlane, taką mgiełką jest u góry, 
delikatnie, jakby tak opadało w dół. Wszystko powolutku będzie nas przenikać. One schodzą, całe  
są w nas. Na razie jest spokój energetyczny… To pozwólmy, by nasze ciała same reagowały tutaj.  
My się tylko w nich zatopmy. Powolutku oddychamy, staramy się, by było nam jak najwygodniej,  
jak  najprzyjemniej.  Żebyśmy  czuli,  jak  możemy  sprzęt,  jak  potrafimy  już  w  dzień  nie  bać  się 
wyobraźni, bo musicie ją uruchomić. Później wyłuskacie w ilu % była wasza projekcja, w ilu oni  
korzystali właśnie z tej projekcji. 

Widać, że przyszedł orzeł, a więc będzie czyszczenie naszej energetyki z tych pierwotnych wad,  
które  są,  z  tych  pierwotnych  zapisów,  które  nas  ograniczają.  Ktoś  to  wytrzepuje  wysuwa 
podpowiedź, że to coś co przyspiesza procesy starzenia i tak dalej, te kody, które powprowadzali  
po prostu są wyciągane z tych komórek. O, jest tam wasze serce też. Ale to trzeba wchodzić do 
Zdroju Życia, bo ta energia, ta pierwotna, wszędzie tutaj w naszym świecie jest zawarta i ona tak  
powolutku, bo to jest szara strefa, wsiąka do człowieka. Nawet, gdy człowiek wyczyszcza się w 
Zdroju Życia … O! wlewa się woda ze Zdroju Życia. Ale tak, jakby taka mała Niagara, jakby nad 
naszymi głowami wokół, płynęły te wody i wpadają tu. Ale tam głęboko gdzieś. Teraz podnosi się  
ta  woda,  kipiel  taka ładna.  Ale  podniosła  się  tak do wysokości,  ja  wiem, no stopy.  Tak jakby  
przykrywała. Nie wiem o co chodzi, coś chcą dać do zrozumienia, bo pokazują kogoś, kto jest na 
jednej łodzi, normalnej, małej, rybackiej z takim długim sterem-wiosłem wystającym z tyłu i on 
próbuje przez tę  kipiel  przejrzeć.  Na początku ta  kipiel  była  tak silna,  że nie  radził  sobie,  nie  
wiedział co będzie. Ale ta łódź cały czas rosła, rosła, i w końcu ta kipiel, to jest jak taka słabiutka  
pianka na spokojnym jeziorze, która się tylko ociera. Innymi słowy: ster, żeglarz, okręt – nie wiem 
czy o to chodzi, ale  jak wzrasta w Moc, wzmacnia się, a ta moc wzrasta, ta nasza życiowa, ta 
podstawowa, właśnie w Zdroju Życia, wtedy jesteśmy tacy silni, że po prostu jesteśmy niewrażliwi  
na  różne  energetyczne  działania,  które  przyspieszają  proces  starzenia,  które  niszczą  nas 
chorobowo, i tak dalej.  Ta osoba zeskoczyła teraz tutaj,  wyciera włosy, łódka dalej stoi. Aaaa,  
wiecie co się dzieje? I po kolei nasze dusze tam wskakują, do tej łódki. Autentycznie. No ale co to?  
A teraz ta łódka, tak na wprost poszła w przestrzeń światła, ale jak statek kosmiczny! A oni tak,  
jakby byli otoczeni tą wodą. I faktycznie przemierza to, ale to są takie świetlne przestrzenia, jakby  
koncert życzeń. Nie wiem czy to tunel czasowy, czy jakieś poziomy wibracji, nie wiem o co chodzi.  
Nie wiem co to ma znaczyć, bo tu jest zawsze podpowiedź…. A ta osoba, co wtedy wyskoczyła 
stoi i się tu uśmiecha. Tak z jednej strony, tu wyraźnie ją widzę, jak sobie włosy tym ręcznikiem  
wyciera, a my tu przemierzamy … Wylecieliśmy! To wygląda, jak w filmach fantastycznych, kiedy 
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się z tych przestrzeni wylatuje, gdzie są gwiazdki. Tyle, że te gwiazdki wyglądają jak dziecięcy 
pakiecik. Złoty, jak na niebie, jak choinkowy… Uwaga! Teraz tutaj przeleciała jakby kometa koło 
nas, ale tam znowu pokazali kogoś, kto tak jakby błyskawicznie leci, ale wyraźnie jakaś istota,  
jakaś ludzka postać, która szybko przebierała wiosłem, tak, jakby to był kajak i rozpędza się, jakby 
meteoryt wniknął w atmosferę Ziemi i pruje z prawa na lewo.  I wyraźnie podpowiadają, iż to jest  
jeden  z  Kosmicznych  Wędrowców.  A  tacy  są,  co  się  przemieszczają,  badają,  przynoszą 
informacje. Aaa! Ten co tutaj u nas skoczył, ten, który tutaj stoi, to jest właśnie jednym z takich. Ja  
miałem do czynienia, spotkałem kiedyś takiego, ale to było, ja wiem? Trzydzieści lat temu. Wtedy  
mi też o pewnych rzeczach powiedział.  Przyznam się szczerze, nie za bardzo to pojmowałem.  
Teraz ta postać jakby stanęła przed nami i była rozproszona i w czasie, i w przestrzeni. Wiadomo 
tylko, że jest. Odsuwa się tak na bok i ukazuje, to co jest. 

Teraz pokazują dwa wzgórza i jakby ścieżka, ale taka biała ze wzgórz płynie. Nie wiadomo czy to  
jest  biały  trakt  tak idący? … A nie.  Idziemy  po tej  ścieżce.  Już  po tej  ścieżce  idziemy.  My tu  
siedzimy,  a  tam  nasze  dusze  wykonują  to  zadanie.  Autentycznie.  Idą.  Pną  się  powolutku, 
spokojnie.  Nie  spiesząc  się  idą do góry.  Teraz  widać Ooo!  Jakiś  inny  świat.  Wiecie  co widać? 
Stwory, które właśnie w tych gąszczach, w tych drzewach są po lewej i po prawej stronie ukryte. 
Bo te wzgórza, te dwie wielkie góry są takie mocno zarośnięte. Nie jest to dżungla. Bardziej to 
przypomina nasz gęsty las. Ale wzrokiem tego nie idzie nawet przeniknąć. Tam są takie wielkie,  
większe pająkowate istoty. Różne inne. Jedne są takie bardzo prymitywne, jedna z tych dusz,  
nawet jeśli chodzi o te prymitywne, to staje i podchodzi tak jak do pieska. A to nie wie co zrobić?  
Nie wie czy z ręki przyjąć ten okruszek czy też nie. Przestraszone ucieka, ale z ciekawością później  
obserwuje  jak  my  się  posuwamy  dalej.  Niektóre  są  naprawdę  niebezpieczne,  inne  na 
niebezpieczne  wyglądają,  ale  są  poczciwe.  Albo  to  jest  odniesienie  znów  do  Sił  Przyrody,  z 
którymi trzeba się przecież integrować… Pokazało się słowo: Tak. Tylko nie wiem za bardzo co to 
tutaj oznacza? Znowu taki element, że oni przez rośliny silnie się tutaj porozumiewają z nami.  
Zresztą  rolnictwo  przyszłości  też  będzie  przez  nie  w  przyszłości  rozkwitać.  Te  siły  będą 
wskazywać w jaki sposób to wszystko ma rosnąć i obficie, bez pestycydów. 

Tutaj pokazują teraz energetyczną piramidę. Ona jest bardzo płaska i ma tylko świecące ramię.  
Widoczna  jest  …  Ona  ma  trzy  ściany.  I  powolutku  rosną  te  ściany.  Ona  się  unosi  do  góry.  I  
rozwiera się, ale jak się rozwiera, rozwierają się trzy ściany, tak jakby pudełeczko z niespodzianką.  
Ale faktycznie jest niespodzianka, bo clown z tego wyszedł. Nie wiadomo, to musi mieć jakieś 
znaczenie. I teraz, ten clown, jak już się otworzył i nieskończona ilość takich jakby mrówek z tego  
wychodzi. Ojoj!  I  to zaczyna po nas łazić. Ale tu, fizycznie. My tam dalej gdzieś po tej ścieżce 
podążamy. Niedługo będziemy u szczytu tam, bo ta ścieżka jakby między tymi wzgórzami zanika. 
Więc jedno z tych wzgórz będzie opasywać, może będzie się piąć gdzieś w górę, a może formą  
przełęczy gdzieś tam później  spadać. I  my tam podążamy dalej,  a te mrówki  w nas wchodzą! 
Normalnie po wszystkich łażą. Ta piramidka z, której wyszły zamyka się. Powoli zanika, ale jest.  
To jest tak, jakby po prostu znikła z pola widzenia, ale jakby w polu jakimś uniewidoczniony statek 
kosmiczny. 

Ciekawe, ale to wygląda tak, jakby tu te mrówki wykonywały jakąś robotę. Na jednej z osób po  
prawej stronie, już stoi na głowie taka jedna, co oznacza iż dyryguje tym całym procesem i że  
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prawidłowo  to  przebiega  i,  że  powstała  jakaś  struktura,  jakiś  układ.  Coś,  co  … Nie  wiem,  to  
wygląda  tak,  jakby  to  był  zarządzający  tą  mocą.  I  te  mrówki  już  taką  jednolitą  masę  tutaj 
stanowią, i tak jakby to była taka jednolita energia opływająca, wypełniające te osoby. Ale to jest  
jedna po prawej stronie. O! To tu gdzieś tam na wprost, po lewej – to samo się dzieje, a już więcej  
kończą. Już mamy dwie następne osoby. A więc to wygląda tak,  może jest związane z Siłami 
Przyrody, jakby drobinki nieznanej energii poprzylepiane pozmieniały coś w nas. Autentycznie są.  
Ale ktoś, kto nimi zarządza, kto tym zawiaduje, wyraźnie jest widoczny w takich złotych dwóch 
pasmach. Wyraźnie na głowie, niczym koronę, i taki podest, gdzie tymi nóżkami sobie stoi. Bo  
stoi w wyprostowanej postaci.  Czyli,  to ktoś, kto odpowiada za ten cały proces, zawiaduje go,  
choć my o tym nie musimy wiedzieć. Ale mówią: wiem, że wiecie, że będziemy wiedzieć. 

O.K. Nasi ciągle są na tym wzgórzu. Wiecie co się stało? Oni wracają. Teraz są ciemni. Moment. 
Ech! Tak, chodzi o to, że szli tam. Prawie już znikali na tej przełęczy i to co się z nami stało, stało  
się dzięki naszym duszom, które właśnie z tamtego poziomu zainicjowały ten proces. Kiedy my  
zostaliśmy wypełnieni tą energią, tymi tutaj drobinkami, (trzeba będzie sprawdzić co i jak?), dusze  
zaczęły schodzić. Trzeba będzie zobaczyć co to są za energie. No, słyszę dziwnie, ale mogłem 
tutaj  narzucić  swoją  interpretację.  Bo,  pierwsze,  że  jest  to  jakaś  energia,  która  pozwoli  się  
porozumiewać, ale nie wiem na jakim poziomie, z roślinami, zwierzętami, to tutaj, nie wiem o co 
chodzi  –  głosami  ptaków.  Czy  to  chodzi  o  żywioł  powietrza,  no  nie  mam  pojęcia.  I  na  jakim  
poziomie? Czy komunikacja telepatyczna, czy tylko odczucie jakiejś  energii,  czy w ogóle o co 
innego? O dusze tych zwierząt? Nie wiem. O dusze tych zwierząt! O dusze tych zwierząt. Więc z 
tamtej strony może będzie można nawiązywać komunikację. Przez dusze zbiorowe. Tak. …

Przez chwilę byliśmy znowu w tym statku, jednocześnie ten, co stał, ciągle te włosy sobie suszy. Z  
wyraźną podpowiedzią, że proces przebiega dalej a on jest takim kontrolerem tego wszystkiego.  
Wędrowiec Kosmiczny istnieniowo przypomniał o sobie. Jesteśmy jednocześnie w tym statku i 
jednocześnie ciągle nie zniknęły te wzgórza. To wszystko razem jest. 

Teraz z ziemi idą, tak jakby ktoś spod powierzchni ziemi wysyłał elektromagnetyczne sygnały. I to 
są takie kręgi. Idą jeden za drugim. Malutkie i tu do góry rozszerzające się. I one mniej więcej ze  
środka tej drogi widocznej między przełęczą co idziemy między te wzgórza, wychodzą i biją do  
góry. Ale tak, jakby atmosfery ziemskiej nie potrafiły przebić. Może to być kilometr. Tutaj padają 
takie liczby: kilometr, dwa. Teraz dwa jest pełne, ale trójka się zaciera. Jest już trójka. To cały czas  
próbuje coś przebić. Już są trzy kilometry. Pokazuje się czwórka, ale czwórka zaczyna drgać. Coś  
nie umie przez czwórkę jakby się przebić. Tylko taki słyszę głos, żeby pomóc. Innymi słowy, po  
prostu…A! Już się zaczęło. Patrz! Czyli tak jakby coś z was chciało by pomóc. Tak, jakby energia,  
jakbyśmy byli takim promienistym kołem i od nas, niczym szprychy, energia popłynęła właśnie 
tutaj do tej ścieżki tam widocznej, z której biją te koncentryczne kręgi. Poszło to i od razu miast te 
kręgi jeden za drugim w pewnej odległości lecieć do góry, to jakby się integrowały. Jakby taka 
powłoka pokryła te kręgi, jak rozszerzająca się rura od odkurzacza Pieła się do góry. Ona jest już  
mocniejsza. Ale coś ją zaczyna od góry łamać, bo zaczyna się zwijać i znowu powstała. I znowu  
została  na  ścieżce.  I  tylko  usłyszałem  –  fiasko.  Że  się  nie  udało.  Znów  Krzyk  Orła,  bardzo 
zniecierpliwionego.  Tak  myślałem,  bo  na  zwierzętach  się  nie  znam.  Oni  mi  podpowiedzieli  –  
odwrotnie, bardzo spokojnego. Czyli to taki ten pisk władcy, który daje o sobie znać, jest syty i nie 
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musi nic polować. Ten Orzeł teraz tak, jakby zawrócił, popatrzał … i istota jest teraz, jak szaman  
indiański. Ta istota zleciał, wisi w powietrzu. Ta głowa wielka, tego orła, to jest takim wielkim  
przybraniem, czyli pióropusz. Patrzę, ale ciekawostka, bo ten wielki pióropusz i ten szaman, takie  
odniosłem wrażenie, jest dzieckiem. To jest młodziutki chłopaczek. Zakręcił mi się mówiąc, że nie  
koniecznie chłopaczek, bo jednocześnie jest i kobietą i mężczyzną. Ale to jest dziecko dwunasto, 
trzynasto letnie. Dziewczyna jest w takiej indiańskiej typowej powyciąganej spódnicy, z takimi  
falbankami, takie sznureczki co zwisają, tak mniej więcej na wysokości kolan. Natomiast on raczej 
przepasany  taką  szmacianą  opaską.  Czarne  włosy  on  długie  ma.  Ona  długie  ma  takie,  jakby 
zwinięte  w  takie  pukle  na  ramionach.  I  przepaskę  na  włosach.  Ale  się  kręcą  te  postaci. 
Nieruchomo, bo z tym nieruchomym przybraniem, czyli tą głową orła, łącznie z tymi skrzydłami, 
co  wielkie spadające w dół jakby pióropusze. A oni się pod tym kręcą. Dalej się kręcą! I z tego  
powstaje taka mgiełka. Jakby wszystko zanikało. I ta mgiełka wszystko tutaj zaczyna przenikać.  
Zaciera się wzgórze. Ten, który stał tutaj z boku też wyraźnie szuka swojej łódki. Wskakuje na 
łódkę, i tak szybciutko odpływa. Całość znika. Taka spokojna energia zaczyna w nas wnikać. …

Teraz mamy tutaj jedną osobę. Taka niska ława. Ale to jest takie jakby cały okrąg wokół niej, a ten 
ktoś  taki  ma młotek,  jakby sędzia  na procesie… i  rąbnął  w to i  mówi  –  cisza! Znaczy się,  nie 
chciałbym być źle zrozumiany, bo powiedziałem już parę słów w tym samym kontekście, a tu  
poleciało to samo:  Cisza, jestem tu po to, by was zmartwić … już mi się straciły te słowa. Było w 
tym sensie, że niewłaściwie … nie, że niewłaściwie, bo błędnie, tylko nie tak, jak być powinno  
pracujemy  nad  sobą.  Są  tu  pewne  zagubione,  ale  (tu  znowu  słowo  przestrzeń),  ale  nie  w 
odniesieniu do naszego kolegi. Ale autentycznie, w przestrzeni osoby. Jest to bardzo ryzykowne. 
Przekreślili  ryzykowne.  Jest  to  bardzo  niebezpieczne,  gdyż  takie  otwarcie  powoduje  zejście 
energii  bardzo podobnych do naszych światów duchowych, jednakże wykorzystywanych przez 
siły nam przeciwne w zrodzeniu. Z innego prawa, nie. W zrodzeniu. Czy to jest prawo prawa? Też 
nie. Ale już blisko. Nie załapię tego. Po prostu bądźcie ostrożni. I tak, jakby zamykał coś i ta ława, 
która była wokół niego też w taką wielką księgę została zamknięta,  jakby złożona.  Wziął  pod  
pachę ten młotek. Coś otworzył. Teraz przyszedł … to jest postać Jezusa. Chodzi tutaj. Pojawił się.  
Ma głowę spuszczoną, jest zamyślony. I wiem, że stara się dotrzeć, zrobić coś, bym coś pojął, albo 
ktoś z was pojął, bo stoi i na lewą stronę patrzy się na kogoś i kombinuje, czy może ten przekaz iść  
przez te osoby. Teraz z góry pojawiło się światełko. I  promienie takie indywidualnie padają na 
każdego z nas padają, jakby ta energia chciał Jezusowi pomóc w przekazaniu tej informacji. 

Obudźcie się – to jest wyraźne słowo, bo nie macie czasu na – uwaga! ciekawe stwierdzenie -  na  
zabawy w gry. I tak jakby powtórka - na zabawy w gry. Życie nie jest grą. Życie jest – padło słowo –  
uciechą, ale trzeba o nie dbać. Gubicie swoją drogę w życiu, przez zajmowanie się nie tym, co jest  
oczywiste. Pokazują lustro, nie, szybę,  przepraszam.  I  odbicie, jakby ducha w tej szybie. Innymi 
słowy:  widzimy  tę  rzeczywistość  z  pewnej  perspektywy,  i  czasami  widzimy  ją  błędnie.  Jak  
patrzymy na coś z wysokości, wygląda to nieco inaczej, jak zejdziemy na dół. Też może być czymś 
innym. Kiwnął głową. Ogólnie jest dobrze, ale nie męczcie się. Zajmujecie się niepotrzebnie wieloma  
sprawami na raz nie wiedząc o tym, że … i pokazują tutaj Oazę Wzrostu i tam jest Księga, ale nie 
wiem jaka? Otwieram ją, kartki są pootwierane. Czy to jest Księga Życia? Nie. Księga Intencji? 
Nie;  Księga  Zwierzeń?  Kiwa.  Innymi  słowy:  wiele  jest  pragnień  w  nas,  wiele  jest  dążeń,  a 
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zapominamy o ogromnym ułatwieniu. Jak tylko możecie dokonujcie wpisów w Księdze Zwierzeń, to  
się po prostu stanie! 

Akurat  pokazują  na  mnie  abym  o  pewnych  rzeczach,  ale  to  tak  ogólnie,  bo  to  trochę  jest  
krepujące, bo ja wykorzystuje Księgę Zwierzeń do prostych spraw. Po prostu, jak chcę, żeby coś  
się stało, to tylko mówię. Jak się zgadzają, to ja odpuszczam. To się po prostu dzieje. I oni mówią,  
bym powiedział, jak to w życiu, w najprostszych sprawach się przydaje. Zamykają tę Księgę. Ta  
postać odchodzi z tą Księgą. Światło jest dalej, ale to w tej chwili będzie szło podkręcenie. Bo 
intensywność, nie spokój tylko intensywność, bo jest bardzo agresywna nasza energia. To jest 
coś, co będzie przepalać. Już idą te promienie. Ale to takie: badają nas od góry do dołu, od góry  
do dołu. Ale jednocześnie coś mocno zmieniają. Aż mnie tu chłód dochodzi, tak wszędzie, taka 
niepewność, jakby pewien lęk. Co to jest takiego, że są takie odczucia? 

O! Ale wiecie co się dzieje? Pokazują, ze wasze dusze, jakby były otępiałe, no nie? Czyli nie w tej  
rzeczywistości. I przez to światło, jakby zimnym prysznicem, jakby się budziły. Podnoszą głowy. 
Wszystkie były takie jakby pochylone do przodu, a teraz się prostują i przyjmują dokładnie taką 
pozycję,  w jakiej  są nasze ciała.  I  tak jakby obudzone. Jakby nasze ciała były kapsułami a my  
bylibyśmy  na  przykład  w  statku  kosmicznym.  Proces  hibernacji  się  kończy;  one  odzyskują 
świadomość  i  popatrują  jedna  na  drugą:  -  Co  jest?  Co  jest  grane?  Gdzie  my  jesteśmy?  Acha! 
Dochodzą do siebie. Acha, proces budzenia ruszył, ale to jest, nie wiem jaki poziom – drugi, trzeci,  
ale co to znaczy? Ja nie wiem. Próbuję właściwie zaakceptować, że ten wyższy, to takie typowe, 
kiedy duszę ludzką budzi się, aby przejmowała kontrolę nad świadomością. I te dusze teraz, jak 
zrozumiały - wyskakują z ciał i teraz, takim strumieniem idą do góry. I tam tworzą, to one, nie 
światło je tworzy, tylko on tworzą tak, jakby z góry czasami niebo się otworzy, a jest pochmurne, 
a w jednym miejscu chmury się otworzą,  i  z góry wprost w ziemię idzie taki szeroki  strumień 
światła. To niczym beczka wygląda. To one właśnie tworzą ten strumień światła i te takie tutaj  
promyki idą. I to się kręci z prawa na lewo. Przypomina to takie, jak kiedyś były sprzedawane,  
takie długie, na odpustach, cukierki skręcane takie. Miały długość dwóch palców, dwóch trzech.  
One  były  takie  biało,  czerwono,  zielone.  To,  to  przypomina  to  samo,  tylko,  że  jest  bardzo 
szerokie. I teraz tu się to po prostu zwija, poszło tam w górę. I teraz tak: z jednej strony dusze 
jakby były znowu w ciele, ale nie są przeze mnie już tak widoczne, tylko mam świadomość tego,  
że kulka energii jest. A to u góry znika. Nie wiem czy coś się nie stało, czy coś? Stało, i nie stało. 

Teraz ktoś tutaj ląduje. Tak jakby tę chmurkę, które one tworzyły u góry jakby ona była takim 
wielkim  spadochronem,  a  on  swoim  ciężarem,  ten  kłębek  chmurki  ściągnął  tu  na  dół.  
Autentycznie widać takie nitki. Ściąga. I teraz wylądował. Niczym wielki balon, przyciąga tu tymi  
nitkami do siebie. Przedziurawił to, i teraz te energie znowu wpływają do was, znowu te dusze się 
budzą, znowu idą do góry. Czyli czegoś zabrakło. To jest jakiś proces. Znowu od góry promieniują 
energie.  Ale  ta  energia  już  nie  jest  taka  pasmowata.  Tylko  się  zjednoczyła.  Już  nie  ma 
indywidualnych pasm. Bo tak od góry wspólnie działały, ale każda posyłała swoje pasmo. Teraz z 
góry posyłają wspólny strumień. I to wygląda jak taka łagodna, ale w tych obrębach spadająca 
wielka tak, jakby chmura, niczym wielki grzyba kapelusz. Teraz utworzyła od góry w dół swój  
trzon. I  ten trzon wpada w ziemię, i tak jakby najcięższą z możliwych warstw, przykleił  się do  
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powierzchni ziemi; do drobinek kurzu, do wierzchniej warstwy na liściu, do wszystkiego. Ale jest  
to niezrywalne. Nie wiem czemu, ale to jest i tak trwałe. Nie można tego usunąć. 

Teraz tu się otworzyły drzwi, w tym właśnie grzybie na dole. Wyszedł ktoś, przepuszcza innych.  
Małe dzieci z tego wychodzą. I lecą do góry. Lecą do góry. Unoszą się i lecą gdzieś tam w świat.  
Podpowiedź  mi  przyszła:  dzięki  tej  naszej  wspólnej  pracy,  już  zaczynają  schodzić  następne  
zastępy, które podejmą nasze wysiłki. Jak wiecie do zadania w 2012, potrzebnych jest niewiele  
osób, ale 40 000 już zaczęło schodzić w całym świecie, by to zadanie później podnosić. To znaczy 
się nie wiem, bo tam się nie pytałem nigdy, bo za dużo informacji od nich nie chcę. Nie wiem, czy  
40 000 już było? Mówią: tak. Schodzą następni. Nie – duszę schodzą następne. Tak! Czyli będzie 
się  przygotowywać  następne  pokolenie.  Czyli  innymi  słowy:  pokazują  wyraźnie,  że  w  tym 
zjednoczeniu,  a  więc  tu  chodzi  o  wspólną,  jedną  myśl,  jesteśmy  połączeni  nie  tylko 
świadomościowo, ale i energetycznie. Dzięki temu Oni, ale przez nasz wspólny strumień, mogą 
tutaj sprowadzić kanałem następne istoty duchowe, które przyjmując wibracyjnie podobne nam 
dusze,  mogą  wnieść  ten  cień  zmian.  Dzięki  temu  powstanie  nowe.  I  to  jest  bardzo  ważne. 
Pokazują nawet liczby. Pierwsze to 80%. Potem miało się pojawić 70%, ale zawisło, i idzie nawet 
w stronę 90% , ale nie jest to pewne. Czyli to jest to taki przedział, że 80% to zależy autentycznie 
od naszej integracji. Tak określili to słowo. Powstał taki medalik:  Integracja, czyli nasza jedność. 
Odczucie  tej  jedności.  To  jest  niesłychanie  ważne.  A  jak  wiecie  oni  grupy  rozbijają,  czy 
pojedynczych  rozbijają.  Wy  macie  być  indywidualni,  ale  w  tym  otwartym  sercem,  czystością 
umysłu,  być  z  resztą  złączeni.  Czyli  innymi  słowy:  nie  chodzi  tutaj  o  to,  żeby  wspólnie 
wahadełkować tylko,  by nie  poprzestać w wysiłkach na rzecz  stworzenia  nowej  świadomości. 
Macie  wskakiwać  tu,  do  tego  miasta  Orin  i  w  Oazie  Wzrostu  wzrastać,  tak.  Bo  to  goni.  Nie 
poprzestawać po prostu. A w życiu, jak jesteście szczęśliwi, to pokazują tutaj, to wtedy ta fala z 
tego grzyba idzie! I ta fala się rozprzestrzenia. Przez to, że będziecie szczęśliwi, i te dusze, które  
zejdą kotłują się w tej fali. To jest tak, jakby ona była tak silna, iż te młode, które przyjdą, ona się  
obraca, także nawet z początku nie będą potrafiły znaleźć swojego miejsca. A później zeskakują i  
są bardzo szczęśliwe i mogą spokojnie zacząć działać. Pokazują: jeden sprząta ulice, inny jedzie 
autem, ale są szczęśliwe. Korzystają z tego co my stworzymy, z tej wspólnej fali i te idee, które  
będą w nich powstawać, to podejście do świata, do człowieka będzie czyste, ale możliwe tylko i 
wyłącznie  dzięki  tej  fali,  która  z  nas  będzie  wychodziła.  One  same  nie  będą  wstanie  tego 
udźwignąć. 

Tu jest taka liczba. Bo teraz pokazała się szóstka, potem jest malutkie zero i jeszcze mniejsze  
zero. Czyli to jest takie stopniowanie. Przez sześciu będzie przechodzić … chciałem powiedzieć 
najwyższa wibracja, ale zaraz zamknęli mi to słowo. To jest tak, jakby sześciu będzie stanowiło 
główny  trzon,  taką  konstrukcję,  60-ciu  będzie  ją  utrzymywać,  a  przez  600  będzie  się  to 
rozprzestrzeniać.  Tak,  jakby moc ludzka,  dzięki niej,  będzie po prostu wszystko energetycznie 
zmieniać. A więc sześciu będzie tutaj energetycznie najważniejszych. Dzięki temu sześćdziesięciu 
następnych będzie mogło wpływać na kolejnych sześciuset. W tym wypadku pięciuset iluś, ale 
ogólnie sześciuset. Tak, jak kiedyś powiedzieli – będzie mogło działać. Czyli faktycznie powtarza 
się to słowo 666. Sześciu takich, później sześćdziesięciu – sześciuset sześćdziesięciu sześciu. No 
to OK. 
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Pokazują teraz oblicze, ale to jest inna istota. Właśnie w tym grzybie, w tej górze, w tym zejściu.  
Twarz jest troszkę ludzka, ale to jest zupełnie co innego. Naprawdę co innego. Jest to duchowe?  
Kręcą głową. To się nam przygląda. To jest … jak by to powiedzieć, to jest potężne, bo jest. Nie  
ma  to  może  takiej  mocy,  jakbyśmy  to odnieśli  w stosunku do Boga,  że  przychodzi  majestat,  
potężna, silna istota. Tak jak my sobie to wyobrażaliśmy. To jest bardziej pierwotne, ale przez to  
jeszcze bardziej potężniejsze. Ale nie wiem co to jest. I mówią mi zresztą : -  nie załapiesz. Ja nie 
wiem z jakiego rodzaju energii. I od razu się to  po prostu wymazuje, ale zapis jest. To się będzie  
odtwarzać. Znowu pokazują przełęcz. Znowu jest droga. Nasi, czyli nasze dusze, które stoją na tej 
drodze,  gorączkowo  o  czymś  dyskutują.  Pokazują  tutaj  nawet  w  naszym  kierunku  i  się  
zastanawiają  co  mają  dalej  robić?  Ale  to  nie  wiem,  czy  dać  im  prawo,  żeby  dalej  szły?  Jak 
powiedziałem :  prawo,  to energia do nich poszła.  To się  zamieniły  w kulę energii.  I  teraz jest 
energia.  Czyli,  innymi  słowy:  te  dusze,  w tamtych wymiarach też  wykonują  swoje  zadania,  o 
których  my  nie  wszystko  wiemy,  a  potem  część  tych  informacji  …  O!  teraz  przyszła  postać.  
Wszystkie nasze nici tutaj ciągnie za sobą. Idzie tam na wprost mnie. Odwrócona do tyłu. Ciągnie.  
Ale idzie. Śmiesznie to wygląda, i tak to nieładnie. Bo to tak jakbyśmy mieli takie pętle na szyi,  
takie jasne, takie krawaty. I tacy troszeczkę niepocieszeni za tą postacią idziemy. Ta postać się  
teraz odwróciła. Na tych pętlach ciągle nas trzyma. A my siedzimy w takich ławkach. I ona nam na  
tablicy  pokazuje  i  uczy.  Innymi  słowy  :  widzę  tutaj,  Ile?  Dwie  -  trzy.  Trzy  osoby  tylko  są 
zadowolone  z  tego,  że  mogą  pobierać  stamtąd  nauki.  Reszta  wbrew  pozorom  wycieczki  po 
tamtym  świecie traktuje jako tę najlepszą stronę całej przemiany. Natomiast nie chce się uczyć i  
siedzą w tych ławkach, uczą się, mają wzrastać, a to są niezadowolone. I  ów nauczyciel ciągle 
tłumaczy, pokazuje taką długą strzałeczką, wskazówką. Na tablicy jest coś popisane, o co w tym 
wszystkim chodzi. A te – po prostu – jedna śpi, druga ziewa. Znowu podpowiadają nam, że nie  
pracuje się nad sobą. Oaza Wzrostu! Skarcił  teraz mnie, bo ja zakłócam spokój. Acha! Jeszcze 
dodał, tę Oazę Spokoju, gdzie się kasuje poziomy w tej przestrzeni ... Acha! Ale tablica mu się  
skończyła.        

Dzisiaj to raczej  krótką  35:37 przesłał, ale dalej są te śpiochy w tych ławkach. I on tak na nich 

patrzy i  tylko w głowie mi się zaczyna rozjaśniać. Ale u was też, moi drodzy. Na środku czoła  
zaczyna wam jaśnieć światełko. A może on właśnie tak jak na nas patrzy, to uruchamia pewne 
stany, pewną wiedzę. 

Teraz, zeszła postać. Z początku pomyślałem – Ducha Świętego, ale to jest gigantyczny Jezus. Do  
połowy widoczny. Świecący tak, że aż,  aż zaniemówiłem. Totalnie energetyczny jest.  Ma ręce 
wyciągnięte,  ale  te  dłonie  tak  świecą.  Ma  łagodne,  ale  radosne,  lekko  uśmiechnięte  oblicze. 
Natomiast oczy jego skrzą radością. Całych nas, z ciałami energetycznymi przenika tą energią.  
Wszystkich, nie tylko dusze. I tak, jakby schodził. On, jakby to był lód, który się roztapia, On po 
prostu schodzi i  nas przenika. Ta energia wnika w nas. Ale ona jest tak łagodna, ze ledwie to  
odczuwam. Niemniej chłód, wielki chłód czuję. Aaaa. Ta energia autentycznie przenika. Krąży, ale  
bardzo powoli. Z prawa na lewo … Coś się stało. Ja wiem, że to jest trwały zapis…

Tylko usłyszałem słowo:  idźcie pracować. A potem słowo na dole:  radować. Gdzieś tam takie 
malutkie:  być.  Ktoś  kasuje  tera  te  słowa.  I  pokazują  teraz,  że  jedzie  się  takim  starym, 
wyścigowym,  pięknym  kabriolecikiem,  jak  w  filmach  hollywoodzkich  z  lat  ’40.  W  pięknych 
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kolorach. Wiatr  we włosach, i pruje się przez tę przestrzeń, tymi drogami, z kupą pieniędzy w 
bagażniku. Czyli podpowiedzieli: że trzeba chwycić w żagle, w swoje ręce ster. I tylko pokazują: a 
światełko z góry oświetla tę drogę, którą się mknie i te kamienie, czy zakręty są prostowane. A my 
suniemy, byle szybciej, byle radośniej. I skinął głową, rozłożył ręce. Nie jest to zakończenie. Oni w 
ten  sposób  pokazują  zakończenie.  Bo  ręce  zostały  rozłożone.  W  poziomie,  całkowicie  na 
wysokość  bioder.  Jest  to wyraźna  podpowiedź:  to  jest  początek.  Teraz  ta  postać  się  obróciła 
tyłem i jak w tych filmach co zachęcają do wyścigów po tych drogach i jazda!


