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Modlitwa nr 10                        Rusinowice, 08 listopada 2008

[…]

… Cały czas pokazują na Górę, na coś, ale na co? Jakieś rozdarcie jest energetyczne. … A to 
teraz od paru minut. OK. Nie, to się poszerza … ale wiecie co? To fajnie wygląda, bo to nie dość, że  
się  poszerza,  to  autentycznie  pierwsze  co,  nie  wiem  to  tak  fajnie  wygląda.  Mnie  się  Ben  Hur 
przypomniał, bo ciemne konie, autentycznie ciemne, ale jasny wóz i dwie, jedna główna, ale jakby 
jedna z tyłu taka, ja nie wiem co to jest, postać. I wjechała tutaj. Ale to są … nasi z miasta, ale kto to  
jest, to nie wiem. Autentycznie nie wiem. Machają ręką, że to nieistotne. Oczywiście to co tam jest  
co i jak, te omówienia zostawimy sobie na potem, ja bym wam tylko przytłumaczył, i to musi być  
zapisane. My wejdziemy w modlitwę. /…/

... Czyli powolutku teraz będziemy wygodnie usadzać się na swoich miejscach. Tak, żeby 
potem już się za bardzo nie wiercić. Pozwalamy, by nasze ciało swobodnie oddychało. Nie liczymy  
tych oddechów. Ono samo wie jaką pozycję przyjąć, mówię o tej energetycznej, żeby się uspokoiło,  
żeby się wyciszyło. Tutaj, to rozdarcie, autentycznie jest już na szerokość, nawet ciut większą niż 
szerokość domu. Ale dalej te konie są. Podnoszą się tutaj do góry. To tak wygląda jakby jakaś 
poważna uroczystość,  albo czas zabawy ale taki,  który ma znaczenie. Bo te konie na tym tutaj  
wozie zawróciły. Oczywiście to jest typowy rydwan dwu kołowy. Ta postać dalej sie tutaj na tym 
rydwanie kręci. Nie wiem czemu. Taki ruch widać po prawej stronie. Właściwie to już się wszędzie  
zaczyna. Ale ciekawe, bo pierwsze co tu ujrzałem, to takie raczej ciemne postacie, malutkie... ale  
tak, jakby jacyś pracownicy, którzy coś czyszczą, robią i to się powolutku tutaj wycofuje do tyłu. 
Teraz te konie … tutaj ten rydwan podjechał na środek. Konie na przednich kolanach uklękły. Ta 
postać zeskoczyła przez te konie tutaj,  ale jest wesoła, zadowolona, jest radosna tym, że może  
cieszyć się życiem. Ukłoniła się nam tak rozkładając zawadiacko ręce na boki,  ale tak szczerze,  
miło. Bat tu postawiła po środku. Ten rzemyk od bata podniósł się i zaczął się kręcić i powstało coś  
w rodzaju wiatraczka takiego dmuchawca, bo się to uniosło tak trochę do góry i cały czas się kręci, i  
w ten sposób się wymazuje i ta postać, i te konie, i ten wiatraczek. 

… Teraz widać taką energie delikatną, która rozmazuje wszystkie obrazy ona płynie z góry. 
Już czuć ciśnienie takie energetyczne na głowę. Widać, że się otwiera trzecie oko, bo cały wierzch  
głowy i tu czoło, to mi tak mrowi … a to jest symbol tego, że w grę wszedł już Stwórca i że się  
otwiera trzecie oko. To jest ta właśnie czapeczka na głowie. To jest trzecie oko. Czuć już moc Ojca,  
bo na skroniach też już mi zaczęło wibrować. Moc Istnienia nie wiem czy jest czy nie, Duch Święty 
jeszcze mi się tutaj nie wyrzyna. Tutaj przed chwilą, to taka jakby przebitka, jakby siedziała jakaś  
postać, ma dzban z wodą i  polewa sobie tą wodą nogi. Jest jej chłodniej,  przyjemnie. Ma dużo  
czasu. 

… Teraz tutaj od spodu, niczym mgła od podłogi przebija się właśnie taka energia. Ona tak 
powolutku zaczyna się po podłodze rozprzestrzeniać. Powolutku tak wpływa do waszych stóp. A od 
góry natomiast idzie fala takiej energii, która wszystko powoli przenika: najpierw wokół waszych 
głów. … Acha! Kasowane są w tej chwili wszystkie, różne nieprawidłowości, nieprawości, wszystkie 
węzły, wszystkie obciążenia, cokolwiek was ograniczało, co było błędnym zapisem. To się dzieje  
powolutku, także jest taka opaska, bardzo szybko widzę to się dzieje, czyli taka korona tworzona  
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wokół waszych głów. Nie jest ona może pełna ale autentycznie łączy się tu razem w taki wspólny  
okrąg tak, jakby symbol takiej mgławicy. To się z prawa na lewo wokół nas tutaj toczy obejmując 
głowy wszystkich, jakbyśmy siedzieli w takim kręgu. Tu tak podpowiedziano mi - symbol Jezusa,  
ale On się ukazał tak obrazkowo, prawa ręka uniesiona do góry, zgięta w łokciu, a lewa tak pod 
sercem zaraz była umieszczona. Teraz jest położona na blacie. Powiedział, że będzie sąd. No i …  
jest takie przeniesienie do jakiejś przestrzeni. Tu jest akurat nagana do mnie, że opóźniam pewne  
rzeczy... To jest tak, że rozmawiałem trochę teraz z nimi o tych swoich problemach, a one odsunęły  
troszeczkę moją pracę… 

… Skoczył tutaj teraz na dół i się oficjalnie mnie zapytał, czy dam radę. Powiedziałem, że  
bez  względu  co  i  jak,  tak  zrobię  wszystko  żeby  dać  radę.  Ciekawe,  ale  powiedział,  że  to  mu 
wystarczy, a mimo wszystko dalej chodzi i myśli. Powiedział, że: wiem jak ci pomóc ale musisz być  
sam… Powiedział teraz: patrz na nich, ale pokazał i was i istoty innych którzy są jakby z tego miasta, 
którzy też czekają na pewne działania. I też tu chodzi o zrobienie czegoś, o czym nie wiem, a o  
czym się dowiem. Idzie teraz z tego rozwarcia, które było, taka fala jasnej energii, wlewa się tutaj  
przejmując to wszystko. Tak jakby rzeka jasności. Tu już czuję ucisk z tyłu głowy. To jest właśnie tu,  
w tym tuman energetycznym dostaje się Matka Boska, to jest Duch Święty i ciekawe, ale zaczyna 
was przenikać ta energia. Porywa was. Normalnie widać, że w tych kłębach te dusze wirują, są 
jakby przy wielkim tornadzie wsysane, są rozpraszane, jakby nie umiały się odnaleźć, jakieś procesy 
tam  zachodzą.  Nie.  Kiwają  palcem  -  nie  procesy,  jednoczenie.  Aha,  dziwnie  to  wygląda.  
Pomyślałbym, że odwrotnie ale to jest jednoczenie się. Mówią: z Duchem Świętym, z Mocą Istnienia. 
Jeszcze z czymś? Ale nie wiem z czym. Nie znam tego. 

… Uwaga, schodzi teraz wysoka. Jak ja się ocieram o taką, to mi się zaraz spać chce. To jest  
dla mnie sygnał, że jestem tak niedoskonały ciągle wibracyjnie. Dlatego ludzie jak medytowali, to 
później zasypiali, dlatego im te kulki później z rąk wypadały i budziły. Tu są pewne słowa do mnie  
kierowane, ale tak niezręcznie mi o tym mówić… Mówi tylko, że zapomniałem powiedzieć o jednej  
rzeczy, że w tym wszystkim zapomniałem troszeczkę o sobie i teraz coś tutaj też podpisze. 

Teraz przed wami rozkładają, różne księgi nie jedną. Tam wasze dusze notują coś. Niektórzy 
jak dokonali wpisu, to te księgi później wtykają pierwsi a ich dusze odchodzą. Znów u góry pojawiła 
się postać Jezusa taka jak z normalnego obrazka. Serce narysowane promieniujące. Przez chwilę 
miał ręce rozłożone. Znowu ma, nie teraz już nie; bo tak: miał lewą rękę bezpośrednio pod sercem,  
teraz rozłożył obie ręce lekko tak na boki, zgięte są w łokciach, i z góry coś przez niego spływa tak  
jakby taki strumyk energii jeszcze dodatkowo. I on tak spłynął między nami i lekko promieniuje w 
nas od środka tak, jakby lampa kwarcowa. Tak jakby ta energia powolutku nas nicowała przenikała. 
Tak jakby potrzeba było czasu na to energetyczne przejście. Teraz widzę tutaj Oazę Wzrostu. On 
na tych kamieniach siedzi i mówi, że On też pracuje. I nie wiem, bo logika mi się włączyła, ja nie  
wiem  czy  się  zapytał  czy  też  pracujecie,  czy  też  będziecie  pracować,  ale  wiem,  że  tutaj  o  to 
chodziło, tylko nie o przyrzeczenie, ani o ponaglenie, nie załapałem właśnie tego, ale była jakaś  
mowa. Wstał popatrzał na nas i powiedział jednak, że będzie ciężko, ale mówił w tym sensie, że ta 
nasza praca to faktycznie, tak naprawdę jakby się jeszcze tak bardzo na poważnie nie zaczęła. Że 
widzi tutaj wiele problemów, które są do pokonania. Tylko żeby czasami się nie martwić tym, tylko 
zabrać się do pracy.  Pokazuje tutaj jak zakasuje rękawy i  pierze coś,  wykręca taki  ręcznik i  ten 
ręcznik mokry narzucił  sobie na głowę i  zrobił  niego turban. Ale ciekawa rzecz,  jak zrobił  sobie 
turban to potrafił wniknąć w inne przestrzenie. I On teraz jest przez te przestrzenie, bezpośrednio 
w nas. W każdym z nas jest. Normalnie czuć Jego energie. Właśnie w Bramie, w czakramie serca i  
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On tam coś ustawia. Ta Jego energia coś ustawia. Wizualnie pokazują Go, jako takiego małego 
ludzika, który coś tam przesuwa. Takie są jakby obręcze, koła czy coś, czyli podpowiedź, że właśnie 
energia Jana coś w nas ustawia. Nie otwiera, nie zamyka. Pokazują tylko na górę. Nie wiem o co  
chodzi … Acha, pokazują też, oczywiście to jest w iluzji, że energia, ta najwyższa, będzie od tej 
chwili  bezpośrednio  z  góry  schodzić  do serc  i  tutaj  nie  będzie  można  zająć serc.  Czyli  Energia  
Przeciwna nie będzie w stanie zająć serc… Ciężka jest ta energia. Boże, aż płuca mi kłuje. Tu, u 
niektórych  pojawiły  się  takie  postacie,  które  z  zewnątrz  faktycznie  sprawdzają  czy  wszystko 
energetycznie dobrze z tym ustawieniem przebiega… 

Teraz taka energia, takim wirującym tunelem, jakby taki wielki młyn, miesza nas, po prostu 
rozprasza. No jest bardzo ciężko. Nie wiem w ogóle, co to jest. Pierwsze co pomyślałem o tej … 
acha, tak. Kiwają: tak. O przebudowie ciała energetycznego i faktycznie kiwnęli podpowiadacze, że 
o to chodzi. I mówią: przed chorobami przed atakami. Taką klamrę też pokazują. 

Kto jest ze mną ten jest zawsze chroniony, podpowiedział Jan. Wystarczy iść moją drogą, nie  
musisz się spieszyć. Po prostu bądź. Też coś powiedział o tym, że cały świat stoi otworem, tylko nie 
oglądać się wstecz. To nie jest ważne, zapomnieć. To co było, to nie ma żadnego znaczenia. Trzeba  
iść w Nowe. 

… Mnóstwo jest różnych scen, nie umiem za bardzo tego połapać. Po prostu czuję, że trzeba 
jeszcze  energetycznie  poczekać  na  pewne  zmiany,  by  dalej  się  to  wizualnie  wyraźnie  toczyło.  
Wszystko  tak  jakby  energetycznie  się  uspokajało,  co  oznacza,  że  jesteśmy  coraz  bardziej  
energetycznie  dopasowani  do  tych  wymiarów...  Teraz  pokazują  przestrzeń  ciszy  tam,  gdzie 
znajdują się symbole wszystkich Stwórców. Tak, jak my mamy swoją metrykę zrodzenia, tak samo i 
Oni mają swoje symbole, i my tu jesteśmy w przestrzeni gdzie one wiszą. One wiszą tak jakby w  
kosmosie: różne figury, jedne przypominają garnki, kotły, takie znaki, symbole graficzne, nawet 
obracające się  dziwne figury i  tam się  wskakuje,  to my jesteśmy tutaj  w tej  przestrzeni.  Teraz 
pojawiła  się  wielka  postać,  spokojna  bardzo.  Podnosi  niektóre  z  tych  symboli.  Ogląda,  potem 
odstawia  niczym klocki.  Niektóre  tu  podrzuca  nam.  Wykwitają  z  tych niektórych przedmiotów 
takie dziwne energie, ni to drzewka, ni to roślinki przypominające coś i to tak, jakby otwierało się 
na  nas,  promieniowało.  Nie  wiem  czy  sześć,  czy  szesnastu  takich  stwórców  będzie,  czy  tych 
symboli. 

Teraz pojawiła się tu postać, ale spytałem się czy o to chodzi: tak, postać szatana. Taka jego 
głowa, która mówi:  nie! W takim znaczeniu,  że On się na to nie zgadza. Pan Bożych Zastępów 
położył na rękę na jego głowie jak na wielkim psie. On zaczął skomleć i odwrócił się teraz i stał się  
psem  i  posłusznie  się  teraz  bawi.  Czyli  znowu  podpowiedź  co  do tego,  że  cząstka  tego kogoś 
niższego popełniła błąd. Ale on mówi dalej: ja nie popełniłem błędu i dalej mówi ja wierzę, że ci z tego  
Prawa Totalnego Podporządkowania są od nas lepsi i mówi też, że on idzie za głosem swojego serca i  
prowadzą go oczy,  bo widzi.  No i  prawdę powiedziawszy ma trochę racji,  bo  jak my mamy się 
kierować  głosem  serca,  to  jak  patrzymy  na  tych  ludzi  na  tę  niezliczoną  ilość  „Kowalskich”  i  
opętanych, to te oczy podpowiadają nam, że faktycznie nie jest wesoło. Ciągle toczą się wojny,  
ciągle  jeden  drugiego  nienawidzi,  ciągle  nie  ma  zrozumienia.  Jest  obłęd  egzystencjalny.  A  co 
najgorsze my w nim uczestniczymy i też nie potrafimy się do końca obudzić. I przez te właśnie takie  
duchowo energetyczne zacofanie przyzwalamy na to by istniało zło…

Taka postać, nie wiem kogo ona symbolizuje, ale siedzi i myśli co będzie. Ta postać tego 
szatana podpowiada:  i nic nie będzie. Ale jak ta wielka postać może PBZ na niego popatrzała to 
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zaraz się skulił i schował pod stół. Właściwie pod taki stołek. PBZ wstał, popatrzał do góry i zaczyna  
znikać. I mówi tylko: ja jestem w was, ale czy się w was obudzę? Usłyszałem głos z góry, który mówi: 
czy mogę? A PBZ by chciał, byśmy się obudzili i by mógł… 

Schodzi powolutku jakaś energia. Łagodnieje to wszystko. Pojawił się teraz symbol księdza.  
Zaczyna rozdawać komunie. Dzisiaj odwrotnie - z prawa na lewo. Ta postać, która przyszła wzięła 
od niego te hostie. Coś zrobiła. Oddała mu te hostie, tego świętego Graala z hostiami. On się unosi  
u góry ten Graal i zaczyna promieniować. On cały zaczyna promieniować i te energie przenikają nas  
wszystkich. I tylko taki głos usłyszałem, który symbolizuje głos Boga i On to samo powtórzył! - czy  
ja się w was obudzę ? Tak jak PBZ. A czy my się w was obudzimy, znowu ten głos tego tłumu Białych 
Braci z miasta Orin. I mówią: mieszkańców miasta Orin…

Teraz jest taki plac w mieście Orin, nie byłem tutaj nigdy. Jest tutaj spory tłum ludzi. My też 
jesteśmy tam takimi malutkimi osóbkami. Jest źródło potężnego światła, symbol istoty, która jest  
w tym świetle. Ludzie podchodzą do tego światła … nie umiem tego zinterpretować… Coś zawisło 
… coś przeszkadza tutaj w tym wszystkim... Ale nie wiem czemu, pokazali mi teraz na Przemka, tak 
jakby on coś tutaj miał coś załapać. Bo mi się to traci. Nie umiem. Jak sens tego, co widzę wymyka  
mi się spod kontroli i włącza się logika, to ja się gubię wtedy. A on tak jakby miał coś wyłapać…

Teraz pojawiła się postać Matki Boskiej i mówi: chodźcie, ja was czegoś nauczę. I wszyscy jak 
malutkie dzieci za tą wielką postacią biegniemy, śmiejemy się, takie radosne małe dzieci. Ona nas  
sadza w takiej grupce. Nie klękają, tylko po turecku jakby siadamy wszyscy, i pokazuje teraz do  
góry,  mówiąc:  patrzcie  się  to  jest  porządek,  to  jest  radość,  zabawa,  to  jest  nowe .  To  pokazują 
obrazami i tego nie umiem przetłumaczyć. Tak jakby dawała do zrozumienia, że to nowe co ma 
przyjść jest albo w nas, albo my mamy to nowe stworzyć, albo do tego wejść. Oj, kręci głową, że nie  
rozumiem. 

Jedna postać  z nas podeszła do Matki Boskiej wzięła taką jakby energię i powiedziała: a ja  
chcę. Teraz już więcej postaci mówi, że chce tej energii. I pierwsze, co usłyszałem, że jest to Moc  
Ducha Świętego i usłyszałem potwierdzenie tego:  Tak. Ale to jest wszystko takie proste, to jest 
wszystko takie pogodne jak dziecięca zabawa. A czemu nie? Skoro lubisz się bawić, skoro jesteś  
czysty,  skoro  się  kąpiesz,  w  sensie  obmywasz  duchowo,  to  czemu  nie  masz  się  bawić  i  sobie  
wszystkiego ułatwiać? I tu jest podpowiedź: Chrystus jest w nas a my w Nim… 

I tu tak jak normalnie komunię Nowego Przymierza dawał Ojciec, tak w tej chwili ujrzałem 
znowu Jego, jako to małe dziecko. Natomiast Duch Święty, z którego On też powstał, tak jakby nas 
wszystkich  przenikał,  przyszedł  spokój,  przyszła  cisza,  przyszło  najprostsze.  I  pierwsze,  co  
usłyszałem: przyszła śmierć. Żeby zrozumieć, że ta śmierć wiąże się z czymś co jest niewłaściwe, że 
to są narodziny Nowego, że jednocześnie przychodzi wtedy Nowe, Życie. Teraz tylko usłyszałem  
głos tego dziecka, które mówi: czy chcecie być ze mną? I pierwsze co, nie ja, tylko coś we mnie albo 
duch albo co, odpowiedziało:  Tak. I  tutaj, teraz to dziecko staje się dużą postacią. U góry teraz 
słychać te trąby, te dźwięki takie anielskie. Ta postać ma teraz ten kielich wielki i to jest właśnie  
symbol Ojca. Mój duch już przed nim, klęknął i przyjmuje od Niego komunię. I to jest przymierze  
zawarte między mną a Nim. Ono zostało wcześniej zawarte, ale to tak symbolicznie się odtwarza. I  
teraz już znowu z lewa na prawo widzę, że dusze tak rzędem, jakby w takim filmie klękają, jedna za  
drugą. Mają głowy opuszczone, ręce jak w prawdziwej modlitwie złożone, a On tak, jakby był w  
dwóch postaciach: jedna postać dotyka waszej głowy, a druga postać daje komunię, autentycznie. I 
tutaj w tym przymierzu jedno co usłyszałem:  bo macie się radować! I tu jest taka podpowiedź, że 
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zmiany się gruntują w radości.  Nie wiem jak to ująć. Ogólnie to ma być przygoda w tym życiu. 
Pytają  się  czy  zrozumiałem?  A  mój  duch  klęczy  tu  przede  mną  i  mówi,  że  nie.  A  czy  wy  
zrozumieliście?   Pyta się was. I  tutaj wasze duchy też kręcą głową, że nie, ale jeden tu po lewej  
stronie się wyrywa, podnosi rękę do góry i mówi: tak. Wychodzi tu na arenę i coś zaczyna mówić, 
chrząka i będzie teraz mówił, jeden z was. I tutaj tak żartobliwie bo jak w HBO „na stojaka” mówi  
tak:  jesteśmy tu po to by,  ale to jest żart  duchowy,  by dokopać tym, którzy nie chcą byśmy byli  
szczęśliwi. No wiecie o czym mówię - dodaje tym, którzy nie wiedzą. I z powrotem wrócił na swoje 
miejsce.  Ktoś  inny  przyszedł,  te  słowa  podniósł,  te  słowa  rozrzucił  i  mówi:  jesteśmy  po  to,  by  
otwierać  serca.  Boże  co tu  się  dzieje!?  Jakieś  przedstawienie.  Każdy  teraz  wskakuje  i  mówi  po 
swojemu. Taki  ogólny chaos jest.  Tak,  jakby  każdy miał  własną  receptę na  to  co ma  być.  I  tu 
usłyszałem  tylko  głos  z  góry:  Ale  mam  być  Ja! Jest  to  głos  tego,  na  którego  wszystko  się 
przygotowuje, czyli zejścia naszego Ojca. A my o tym zapominamy. Mamy być szczęśliwi, ale o tym 
nie wolno nam zapominać. Musimy tak ułożyć nasze życie, nasze myśli, aby być jak najbliżej Niego, 
aby  Go czuć,  acha  mówi  tak:  On może  być  w nas  i  w nas  doświadczać  tego wszystkiego i  to  
wystarczy. Czyli tak, jaka była podpowiedź wtedy, byśmy pozwolili Mu przez nas patrzeć Mu na ten 
świat. Moc Ducha Świętego, która jest w nas teraz uruchamiana będzie w was też dziwnie,  ale  
odczuwana na poziomie brzucha, matrycy, bo tam coś się dzieje, widzę tam takie fale. Trochę to 
wymyka mi się tutaj spod kontroli, bo nie wiem jak pewne rzeczy interpretować. A Oni mówią:  
wiesz, wiesz nie martw się. I tutaj powstała taka wielka trójca w tej chwili. Jest tak: Ojciec, Duch 
Święty i  Pan Bożych Zastępów. Te postacie jakby się zjednoczyły w postać takiego Archanioła, 
autentycznie Archanioła. Z początku pomyślałem Michał, Gabriel czy coś i tak dalej, ale Archanioła i  
Ten Archanioł powiedział:  ja was poprowadzę.  Wskażę drogi, rozświetlę mroki, utoruję, wyratuję z  
wszelkich niepowodzeń. Jestem po to, by być pomocnym w każdej chwili, każdej sekundzie waszego  
objawiania się na tym planie. Przy mnie nic wam nie grozi, przeze mnie będziecie połączeni z Ojcem,  
Matką, wami.  Jestem waszą bramą. A wy moją.  Ale to „  a wy moją” nie ukazało się słowem tylko 
gdzieś tam pobrzmiewało. I teraz daje tutaj taki jeden talizman. I zakładane są wam talizmany. Ale 
z tego co słyszę jest to wejście w wiele wymiarów… Na waszych głowach zaczynają się tworzyć 
korony pełne, czyli Prawo Lenariego. Pokazują Go teraz na łóżku. Siadł, trochę zmęczony widać 
jest,  ale tak się delikatnie uśmiechnął,  wyciągnął rękę i  wtedy te korony przejaśniały, tak jakby 
jeszcze bardziej ożyły. Znowu się położył do łóżka, przykrył kołdrą. Przyszedł Ojciec nasunął Mu tą 
kołdrę, pogłaskał po głowie, popatrzał na nas i powiedział: damy radę. 

Znowu pokazują PBZ, który klęczy przed Ojcem i myśli. On po prostu działa… 

Teraz taka energia  tu ze środka wylatuje  gęsta.  Wszystkie  obrazy wymazuje.  Ale to tak 
mocno przenika, aż mnie dusi,  normalnie dusi.  Ja cię kręcę, ale mnie łamie! Ale widzę.. Jezu, o 
Matko!… I to was też przenika, tylko nie wiem, czy chodzi o ciała energetyczne… Tylko słowo się  
ukazało: stało się. O mamo, ale w uszach mi trąbi, matko jakbym był 10 km nagle nad powierzchnią 
ziemi,  tak jak  w  windą  będziemy  szybko  się  przemieszczał.  Ręce,  takie  mrówki  po  wszystkich  
latają. A ta energia faktycznie, no, no nie wiem, wymazani jesteście, ale wiem, że jesteście, ona 
przenika to wszystko… Nie wiem co wy tam czujecie, ale u mnie to jest tak jakbym kręgosłup miał  
ze stali. Nie umiem wyrobić z bólu. Ale mówią: to nie boli to się zmienia. 

Znowu pojawiła się tu postać Matki Boskiej, ale w jakimś niższym zejściu Ducha Świętego,  
bo ma wianek na głowie, kwiaty, tak jakby poprawiała relacje, jest bardzo zadowolona, radosna,  
czasem coś zaplącze. O, idą z góry promyczki, grad... Oj, liście znowu jakieś. Oj, za chwilę będzie tu  
dużo radości. I różdżki się tutaj pokazały. Teraz na gwałt będą poprawiać, rozświetlać. Innymi słowy 
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faktycznie to w czym żeśmy byli ta trochę nas przysmuciło, bo było takie twarde, energetyczne. 
Musiało po prostu tak zajść i  dla równowagi ta postać,  tutaj  właśnie,  okrasza nas swoją osobą.  
Teraz ukazała się symbolicznie też postać Jezusa. Zagląda do nas, do ciał, do kogoś tu z prawej  
strony też i  sprawdza, czy wszystko w porządku, nawet tak puknął zawadiacko kogoś w brodę.  
Ooo,  no faktycznie,  skrzydła  się  wam  otwierają,  tak,  i  tak  jakby każdy  próbował  szu,  szu nimi 
ruszać, jakby przygotowywał się do startu, tak jak pisklęta w gnieździe czasami ćwiczą, tak i tutaj.  
Ktoś się chciał wzbić do góry, oo jeszcze tak się unosi, no ale tak troszeczkę opadł tutaj. Tu jakby 
jeziorko się otworzyło czy coś, ale już, już tego jest za dużo. 

Pokazują mi skale i pokazują pewne przesunięcia na tej skali, jakiś punkt bardzo ważny i  
będziemy musieli sprawdzić. I te skale podstawowe, tam gdzie jest energia, rodzaje energii, tam  
też pokazują żeby coś sprawdzić. Pamiętajcie o tym, że pozwoliliśmy Bogu schodzić w te wymiary 
w  nas,  przez nas.  Nie  możecie  zapomnieć  o  tym jak będziecie  widzieć  drugiego człowieka,  że 
patrzycie na niego jego oczyma. Ćwiczcie to, bo to jest takie bardzo ważne. To jest gwałtowna  
przemiana  do  przodu,  nie  będziecie  wtedy  czynić  żadnego  zła.  Oczywiście  człowiek  się  gubi,  
możecie się w tym zapominać, ale przypominając o tym sobie będziecie naprawdę bardzo szybko 
wzrastać. To jest silny motor przemiany. W tej chwili pokazali Świątynię Serca, cały ten korytarz a  
my tak jakby cały korytarz, te wszystkie drzwi się w nas wpisały, po kolei, cały chaos. Tak jakby to  
było jednym wielkim doświadczeniem. Tu usłyszałem głos:  bo kto jest ze mną, jest we wszystkim i 
myślałem, że to głos Boga, ale ta jego Moc pojawiła się i  pokazała na Matkę Boską,  na Ducha 
Świętego.  Bo  jesteśmy  w  nim.  I  wiecie  co  pokazują?  Talizmany  Ducha  Świętego.  To  są 
nieskończone drobinki energii, które są w nas. Przenikają nasze fizyczne, energetyczne i duchowe 
ciało. Wystarczy dotknąć własną ręką własnej ręki, by uruchamiać moc Ducha. To jest Istnienie, tak 
jakby Moc Istnienia, ona jest tym talizmanem. Dotykacie samych siebie, macie talizman. Tak, jak  
pamiętacie, byliśmy tym… jejciu!, ale wiecie co? Dotknąłem sam siebie i ciarki mi takie przebiegają  
po  plecach,  po  tym  wszystkim,  głowa,  wszystko  mi  drży.  To  tak  jak  byliśmy  tym  ostatnim 
artefaktem, tym poszukiwanym, do głowy by nie przyszło, że my jesteśmy nim samym, tak samo 
do głowy mi chyba nie przychodziło, że my jesteśmy w Duchu Świętym a Duch Święty jest w nas, 
że Moc Istnienia też jest w nas. Bo Oni zawsze mówili:  Moc Istnienia jest życiem, ale życie nie jest  
Mocą Istnienia. My jesteśmy w Mocy Istnienia, a więc żyjemy w Duchu Świętym. O mamo, ja bym 
musiał  to posprawdzać!  Czy  to  teraz  wystarczy?  Tak,  jak  Oni  mówią:  oto jest  Słowo,  tu,  Mocą 
Istnienia. Oj, będzie trzeba to posprawdzać. Znów pokazują te skale i taki czarny wielki na nich 
punkt.  Ale podpowiadają mi jedną ważną dla nas rzecz:  droga poszukiwań dotarcia do celu,  to 
wszystko się skończyło. Znaleźliśmy się u bram, przekroczyliśmy te bramy i czas przestać żyć iluzją  
i  tak jak ta osoba, która zaczęła gromadzić artefakty,  przestać się bawić tylko w ten świat.  On  
istnieje  mamy  więcej  uwagi  zwracać  w  życie  i  wykorzystywać  tą  moc  w  tym  życiu.  Jak  z  
perspektywy Ojca, z perspektywy Ducha Świętego wiedząc, że jesteśmy tą cząstką, czując w sobie  
tę siłę,  będziemy patrzeć teraz na życie,  wszystko będzie wyglądało inaczej.  To jest prawdziwa  
modlitwa, prawdziwe błogosławieństwo. Pojawiły się oczy, takie cudowne, te niewinne, te oczy 
Ojca i tak na nas patrzy. Ktoś zagrał na werblach tededede-de. Znowu jakieś tam surmy. Znowu  
taka radość u góry jakby jakiś festyn. I ta energia spływa tak i nas uspokaja. 

Pokazują rękami, że to jest koniec. Znowu tutaj się od tej przestrzeni pojawił ten rydwan. 
Zakręcił,  kręci  się  teraz  w  kółko,  czyli  to  jest  takie  symboliczne  zakończenie  i  pokazują  skale.  
Bardzo wżną rzecz musimy tam sprawdzić, tylko jeszcze nie wiem jaką. Nie wiem jaką. Pamiętajmy 
teraz, że od tej chwili tak jak uczył Ojciec, uruchamiamy w leczeniu moc Ducha Świętego. Działamy 
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Duchem Świętym. Tak jak uczył tego Jezus, tak i my teraz będziemy to praktykować i w ten sposób  
osiągać te nasze sukcesy. Kotara została zasłonięta. OK.


