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Szereg osób, nawet w Dziupli ulegało bardzo potężnym atakom, bo wtedy atakują z 
Poziomu Stwórcy, Kamlaru. 
Dziupla ochrania Energetykę Człowieka. W czasie snu Dusza, Duch nie przebywają w Ciele, 
nie mają z Nim łączności, są oddzielone i wtedy można je atakować. Taki Ktoś jest 
zdysharmonizowany, nie umie się odnaleźć.
Dlatego, wystarczy przed snem oddać się opiece Gwiazdy Porannej. 
To musi być życzenie; -Gwiazdo Poranna…….
To jest Korona Pana Bożych Zastępów. To jest Prawo. 
Jak to zrobicie, a Macie prawo do tego Prawa jesteście chronieni w czasie snu. Nic w śnie na 
Poziomie astralnym, mentalnym nic nie może Was zaatakować. Budzicie się normalnie 
wypoczęci.
To są rzadkie przypadki, żeby Kogoś atakować, ale Wy właśnie jesteście takimi przypadkami, 
więc będą próbowali, co trzecią osobę uwalić. Jak tylko to wyczujecie, musicie przed snem to 
zrobić. Ochrona…..

Świątynia Serca.

Na Skali macie Drzwi po lewej stronie. Ja Was muszę podłączyć pod te Drzwi. Tu możecie 
wchodzić. Jak Wam się nie chce macie też Stolik Podań i tam się mówi, co chcielibyście, 
żeby się stało.
Niektórzy Działając gubią się. Wyciągną te ręce i nie do końca wiedzą, o co prosić i jak ma 
być. Dla takich osób jest ułatwienie. Jak się wchodzi do Świątyni są Pierwsze Drzwi po 
lewej stronie. Tam są Nasi, Którzy Nam pomagają. Jeśli Ktoś nie wie, do jakich Drzwi 
wejść albo nie chce wejść, siada najpierw przy tym Stoliczku, pisze wewnętrznie, mentalnie, 
o co mu chodzi, podpisuje, wrzuca do skrzyneczki, wychodzi, odczytuje. –Stało się. 
Jakiekolwiek Działania Energetyczne, Duchowe i inne, o których nie wiecie od razu się stają. 
To dla tych, którzy czegoś do końca nie rozumieją albo nie wiedzą na ile ich stać. To jest Ta 
Światłość, którzy zeszli do pomocy. Dlatego od razu wszystkie Drzwi się otworzyły.

Ogólnie Pierwsze Drzwi po lewej stronie to jest Sztab Kryzysowy. Mówią o 
kryzysie w Naszej Rodzinie. Tam, gdzie macie problemy. Cokolwiek Was męczy piszecie 
przy tym Stoliku albo wchodzicie do Sztabu. To wygląda jakbyście serial Kojak oglądali. 
Bez komputerów mnóstwo biurek. Oni się zajmują reanimowaniem doskonałości w 
Waszym Życiu.

Drugie Drzwi, to Platforma Obserwacyjna. Jak macie włączone widzenie, to 
zobaczycie front walki. To nie tylko miecze. Zobaczycie dziwne rzeczy. Kanał Zorga, to, 
kiedy Marię zaatakowali. Mnóstwo ciemnych, różne urządzenia ustawiają, jak u Wandy. 
Nakryli wszystko płachtą. Pająk pchał ludzi. Wchodzili, nie widzieli.
Tam z takimi rzeczami się zapoznacie. Tego nie ma nigdzie.

Trzecie Drzwi Koszary i Czarna Komora. Tam są Ci, którzy żołniersko pomagają 
przy różnych Działaniach. Do Czarnej Komory nie wejdziecie. To dla Budowniczych 
miejsce, gdzie spotykają się z Naszymi Szpiegami po tamtej stronie. To w tej …..5.51 trzeba 

1



mieć potężną Energetykę. Jak nie macie przepracowanych wszystkich rzeczy nie możecie w 
ogóle tam wejść. Energia jest cofana z Człowieka. Jak we mnie się otwierały Kanały Zorga, 
to harmonia spada poniżej zera. Jest coś takiego jak minus. Jak macie jakąkolwiek skazę od 
razu wybucha w Was. To Was porwie. Trzeba w energetycznej doskonałości tutaj tkwić. 
Później trzeba czekać, aż to wszystko wraca. Jest potężny stan, który rozrywa. To jest minus. 
To nie destabilizacja. Trzeba naprawdę czuwać nad wszystkim, wtedy zapisy w Człowieku 
się otwierają.

Czwarte Drzwi. Jest to Platforma Odprowadzeń. To jest jak Kosmodrom. Hotele i 
mnóstwo Istot demonicznych, Duchów, Istnienia. Jak film fantastyczny. To wszystko jest 
odprowadzane kanałami do różnych Światów. Tam można siąść i patrzyć. Widzimy jak 
Naszych ratujemy.

 Krzyk Orła. Tu macie do czynienia z obecnością Boga, który podpowiada Wam, co 
niszczy Człowieka w tym Świecie od strony energetycznej. Tu pokazują rośliny, które 
Człowieka niszczą, zaburzenia energetyczne. Budzi się Człowiek. Można książkę napisać.

Linia Dywersji, to formy walki.
Czerwony Krzyż. Jak jesteście poharatani. Podłączyli, skrzywdzili, Dziupli nie 

macie, nie umiecie się oczyszczać, ani ruszać. –Zapukać tam. -Co? –Nie widzicie, jak 
wyglądam? Oni wszystko zrobią. Nawet możecie tam oddać się leczeniu. –Pukacie. –Nie 
potrafię.
Podjeżdżają wózkiem, jak w szpitalu. Każą siąść. Korzystają z Waszej Mocy. –Leczą.

Zbrojownia. Są tam proste Artefakty. Kule, wszystko energetyczne. Jest Plac 
Ćwiczeń, ale tam nikogo nie ma. Jednego tylko zobaczyłem. Nie uczył się strzelać, tylko się 
gimnastykował. Natomiast dalej, to wygląda niczym Koszary, ale to są prymitywne Biura 
Podróży. Tu wojna, a Oni podróżują. Wycieczki. 70% czasu spędzają na wycieczkach. Na tę 
Planetę, do tej Rodzinki, Tamten Świat, Tamten Wymiar. Odlot i Radość. 

Kolejne Drzwi –Sztab Dowodzenia. Zobaczycie prosty, biały słup, jak wieża 
obserwacyjna, okna. Tam zawsze siedzi Jan. Na tym Jego Poziomie On jest w wielu 
miejscach. To są setki i tysiące miejsc, gdzie jest osobiście obecny non stop. Duch Ludzki jest 
jednowymiarowy, ale im wyższa Istota, tym w większej ilości miejsc jest jednocześnie. 
Zawsze Biała Zbroja, bo to Zbroja Białego Dowódcy. Inni stoją. Czasami Ktoś z Naszych się 
pojawi. Tam naprawdę knują. Jak macie jakieś Problemy z Ciemną Siłą idźcie tam i 
poproście Jana o pomoc.
 -Przepraszam, Janie, chciałbym w firmie cienie zlikwidować ….itp. -To jest wojna. Połóżcie 
to, co chcecie. On popatrzy. Niektórzy widzą jak ta makieta wyrasta i Oni się tym zajmują. 
Jest wyczyszczone i zrobione. Zaczyna iść po Sercu.

Platforma Destrukcji, to niszczenie starego przez Tworzenie Nowego. To jest 
związane z liniami 11.02…Mamy prawo rozwalić ich urządzenia, zmienić Przestrzenie itd.

Punkt Zmian. Tam możecie obserwować wszystko to, co się stanie albo, co się 
zmienia dzięki Waszym Działaniom albo Działaniom Ich. 
Na końcu Korytarza po prawej stronie są Wrota Stworzenia i tam widzieliśmy jak Ducha 
Ludzkiego non stop Tworzą. Hitler……..,Żydówka……………………..
Natomiast Tu widzimy, co My sami możemy zrobić. …Ale Ci, ale Tamci…..Nie Synu. –Ty 
możesz. 
-Dokładnie to samo Tam i Tu. Wrota Stworzenia i Punkt Zmian. Czuje się odpowiedzialność.
Zaczynasz pojmować, że możesz.

 Na Wprost jak idziemy korytarzem nie mieszka Duch Święty, tylko Prawo Zmian. 
Duch Święty w tym zakresie jest bardzo osobowy. Natomiast Prawo jest to coś 
nadzwyczajnego. Mnie tam unoszą, obracam się i nie mogę nic innego zrobić i wtedy widzę 
Korytarz z góry. To, co było po lewej i po prawej stronie. Nie wiem, czego będziecie 
doświadczać, bo to są inne nieprzetłumaczalne stany. Tu możecie jak przy Stoliku Podań 
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powiedzieć, o, co Wam chodzi i to się stanie, bo dostaliśmy Prawo Zmian. Ten, Kto 
korzysta z Mocy, od Kogo Ona nie odeszła, bo nad Sobą pracuje może z tej Drogi korzystać.
Innymi słowy Prawo Zmian, a Duch Święty stanowią jakby Dwa oblicza tego samego. To, co 
po lewej wynika z tego, co jest po prawej i odwrotnie. To, co po prawej wynika z tego, co po 
lewej stronie korytarza.

13.48 Weszła Postać i ulotki reklamowe rozdaje. 
15.45 Wchodzimy do Świątyni Serca. Przyszła taka Postać i zaczyna ciągnąć te wahadła po 
korytarzu tam na wprost. Czuję na głowie rosnące Energie. Jest Stolik po lewej stronie. 
Wszystkie Drzwi po lewej Stronie są zamknięte. 
Z jednych drzwi wyszedł Jezus i zaprasza Nas do Środka.
-Otworzył Drzwi; –Cisza Nocy, to Ławka z Panem Bogiem. Siedzimy w kręgach z 
podwiniętymi nogami jakby na ławkach są za Nami. Jezus tutaj stoi. Wiem, że tu On jest. 
Otarł pot z czoła.
-Czego chcecie, gdy tu przychodzicie? Spełnienia Marzeń, snów, a może chcecie poprawy 
Siebie Samego?
-A, czy ktoś z Was zapyta się, czego Ja chcę? Czy Ktoś mi pomoże? -Wiem. 
-Żartuję. Chciałem tylko zwrócić Wam uwagę byście więcej myśli i więcej czasu poświęcili 
na to, by zrozumieć, czego Wy chcecie.

-Mówi, że o to możemy się zapytać, tylko w głębi Naszej Duszy, bo ani Serce, ani Umysł 
tego Nam nie podpowiedzą.
Rozciągnął jakby starą mapę. Odwrócił w moim kierunku. Najpierw zobaczyłem Ziemię taką 
w dwóch półkulach. Ktoś wiosłuje w czółnie. Wyskakuje na brzeg na tej karcie, zeskakuje ze 
stołu, podbiega do mnie, pnie mi się na kolana i na głowę wchodzi. Grzeje mnie na głowie. 
Jakby stanowisko. Coś robił. Jakieś sztalugi powstały i cały czas to się rysuje, obserwuje coś 
w dali wielkim teleskopem. To jest malutka figurka jak żołnierzyk.
-Najpierw pomyślałem sobie, że tam daleko, na linii horyzontu, jakby u kresu tego Świata jest 
może jakieś inne wejście do Domu Ojca.
-Nie. –On mówi.
-To jest Kraina Twoich snów. Razem….
Dali mi teleskop do jednego oka. Widzę mnóstwo Postaci, zadowolonych. Pod ręce się 
trzymamy i śpiewamy. Ogólna Radość. Inni idą. Mnóstwo Ludzi. Machają do Nas.
-Czy tego chcesz? - Pytają. Rozumiem to pytanie. 
-Chcę. A jednocześnie są we mnie pewne przeszkody. 
-Oni mówią. –Są. Czy tego chcesz? –Tak. Na pewno. Niech się to stanie.
Jeden zniknął. Ten przede mną mapę zwinął. 
-Na Ławce jest ….(20.49?).
Jezus patrzy na Każdego z Was. Podobne rozmowy zaczynają się odbywać z Wami.
Mówcie, czego chcecie, odczuwajcie i włączcie te wyobraźnię, bo tak się zaczyna ruch 
wewnętrznego widzenia. To jest dzisiaj dla Was.
………………………………………………………………………………………………….
Daje Niektórym jakieś prezenty, jakieś przedmioty, notuje uwagi. Czterem Osobom podsuwa 
Karty Umowy.
…………………………………………………………………………………………………
Po Nas wszystkich zaczyna toczyć się koło energetyczne. Jest to delikatne, ale To Bóg 
Ojciec. Może to nie jest Prowadzący, ale to Ten Bóg, wyłaniający się z Oceanu Ducha 
Świętego.
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Ręce ma uniesione do góry, a Jego Postać, niczym kurtyna, czy suknia spływa tu 
bezpośrednio…23.21.-23-24.
Coś się dzieje. To jest związane z energetyką, bo zaczynacie znikać, czyli na wszystkich 
płaszczyznach jest coś robione i ładnie pokazują, że czyszczą Przestrzenie, te poza Naszą 
Istotą, które są z Nami związane.
Teraz tak jakbym miał białe Jajo energetyczne wprowadzone do głowy.
Widzę, że u Was jakby dodatkowy Mózg. Nie odczuwanie tylko po zewnętrzu, ale w środku 
głowy…24.04.
-Stało się. –Usłyszałem. –W tym sensie, że się zamknęło albo ma znaczenie.
-Ma. –Mówią.
Pokazują, że jak się ma to jajo w głowie, to jak się wyciąga ręce przed Siebie, to od razu 
powstają kule jak piłeczki baseball.
-Pokazują. –Siłą Działania można te piłeczki czując Ciśnienie między oczami, można te 
Energie niby posłać, ale też wytworzyć je w Drugim Człowieku.
Kiedy jesteśmy w Oceanie Ducha Świętego, to nie jest tylko posyłanie. My to w Nim 
wzbudzamy, bo to i tak już tam jest.
Ktoś przychodzi, patrzy na moje ręce. Sprawdza. Prawa, lewa. Coś przeczyścił, żeby były 
całe jasne. Rękawiczki mi nałożyli, białe. Wniknęły mi i wrosły w rękę. Niektórym też 
nakładają. Jedna osoba sama sobie nakłada. Zrastają się na zawsze z dłońmi. 
-Ktoś liczy, Ktoś oddaje Księgi. Zapisy. Oddaje, bo było wypożyczone. Odnotowuje to, 
zwraca na półki. Zwinął, wstał. 26.15-26.50 (nie rozumiem). 
-Weszli we mnie. Przez jedną z Osób widzę jakby Pasma. Związane z Biblioteką w jakiejś 
części. –Machają ręką; -nie ważne. Jakieś Przejście..
………………..
28.00Teraz pojawia się Matka Boska. Napina się coś energetycznego w Nas, bo ta Energia 
przez tułowia od Niej poszła. To trwa i mówią, że to będzie trwało. Czyli te Drzwi po lewej 
stronie zostały już nadpisane. Są w Energetyce. Ciężkie to i nie widzę żadnych 
szczegółów. Rozmazuje mi się wszystko i tak zostanie. To tak jakby fizyczne, jakby 
największa grypa Człowieka brała. Nieprzyjemne. 
Pojawiła się na środku iluzyjna Kula. Zaczęła Promieniować……Pokazują jak się Tworzy
31.08-31.22 Możemy z tego wyjść.
31.30

Stolik Podań

Koleżanka z kolegą powiedzą, co chcą zrobić, więc należy odczytać. Potem Jedno wejdzie 
napisze. Zobaczymy, co się stało.
Teściowa. Imię Grażyna. -Sprawdzamy Ją; 
-W Jedynej -niby chciałaby wejść, ale spada na dół.
-W przeciwnej –egoizm, ale daje popalić, bo to strumień energii przeciwnej. Spytajmy się, co 
do tego stanu Ją doprowadziło. Pamiętajmy, że zszedł czysty Duch i pamiętajmy jak Ona 
cudownie wyglądała mając 3 miesiące. Potem się zaczęła Zmiana. Przecież Wasze Dziecko, 
też może być Teściową. Ja tylko sprawdzę; -40-50% -manipulacja, czyli to była kiedyś inna 
osoba. Była fajna, ale Ją łamali. Warto odkryć nową stronę Teściowej. Pogubiona, 
Podłączenie. Męczy się. Od 10 lat ok. 30%-owe, słabe, ale niszczy i wypacza.

Wchodzicie do Korytarza, siadacie przy stoliku, piszecie -by Ojciec całkowicie Ją 
Przemienił i dzięki temu, by były z Nią cudowne relacje. Niech wszystko, co najlepsze Ją 
spotka. Niech będzie więcej Radości.
-Sprawdźmy, co z tego wyszło.
-Jedyna? Nieocenialna. Na razie jest Energia Stwórców. –Mag.
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-Przeciwna? –Złamana.
Ona jest w Energiach Stwórcy -Prowadzącego. Nie odczytacie Jej na Skali. Modyfikacja 
Całkowita. -Raczej sprawdźmy tak; -standardowy odczyt; 50-80 %. -Świat Przeżyć 
wewnętrznych; -myśli, postrzeganie, sposób cierpienia zmieni się u Niej na trwałe do 
poziomu 70-75. To jest wyraźna poprawa w zachowaniu i myśleniu tego Człowieka.
Teraz relacje między Wami.; 50 jest teraz, 80 to jest to, co by się chciało. Zobaczmy, jaki 
Poziom na pewno będzie osiągnięty. – 100%. Oznacza to, że będzie lepiej niż było.
To się będzie stawać od 2-5 miesięcy. Bo ten Proces jest tak rozłożony, by to wynikało z Jej 
Doświadczenia. Jak się windukuje bez Zapisu, to będzie ciężko. Ale tak się stanie. Będzie 
cudowną Teściową.
Zobaczmy Jej egzystencję, czy się poprawi. –Z 50 na 60%. Oznacza, że trochę przy okazji 
poprawi Jej Życie. Finanse; -tu akurat nie będzie zmiany.
-A, kiedy Wam zacznie się lepiej z Nią Żyć? Co z Tego, że będzie Mag. Ważne, kiedy będzie 
lepiej? –Do tygodnia odczujecie zmianę.
-Jakie to proste. Jak to działa? -Nasi Chłopcy stamtąd.

Zabrał wszystkie wahadełka i nie widziałem, żeby wróciły.
Uwaga! Nasza Energetyka się zmienia. Już coś widzę. Od 3 do 5 godzin skończy się 
Proces przemiany w Was i wrócą wahadełka. Oznacza to, że wahadełka będą miały 
Zapisy, które Wam w pewnych rzeczach będą pomagać. Musicie te wahadełka później 
posprawdzać.
To się wszystko kształtuje. On mi przywalił tym wahadłem. Proces zachodzi od wczoraj.

Inteligencja Ciała. Średni Poziom IQ teraz -80 i musicie prosić o wzbudzenie większego. 
Musicie się tego uczyć. Jak się spotykacie. 

To jest tylko wprowadzenie dla Was, żebyście wiedzieli jak w Życiu osiągnąć Moc, jak 
się poprawić i jak korzystać ze wsparcia Ich. Reszta pytań –Tam i szybko się nauczycie. 
Spotykajcie się i podpowiadajcie Sobie. Żebyście się tego nauczyli, bo Moc macie. Tego 
nie miał Nikt. Trzeba to wykorzystać. Bo Wasze szczęście będzie Promieniować na 
Kowalskiego i będzie miał więcej Radości.

Pamiętajcie o Stoliku Podań i mówcie, czego chcecie. Chyba, że się znieprawicie, to Stolik 
nie będzie działał. Macie jednak Moc własnego Serca na odpowiednim Poziomie i nici 
zawsze w wystarczającej ilości, by tu w Życiu osiągnąć cel. Niczego więcej nie trzeba.

Zobaczmy, co to za Energie teraz i ile % przepromieniowały w związku z wczorajszym 
Procesem? –Całość.
-Czym? -Mocą Ojca.
-Co zostało? Poziom Duchowy. Bo to jest 89 Poziom w Waszej Przestrzeni Życiowej został.
A, może zostać? To nie dziwne, że Moc w wahadełkach też będzie, dlatego, że tam jest 
zaznaczony Poziom Aniołów 2000. Oznacza to, że będzie Ta Przestrzeń podpięta pod 
Obecność. Pierwszy raz z czymś takim mam do czynienia, więc musicie to później 
sprawdzić. Oznacza to jedno; -cały czas będziecie Ich czuć. A, skoro to jest Moc Ojca, to 
te Istoty Mają Moc Sprawczą.
I choć to jest Anioł, może w tym wypadku się przeciwstawić wszystkiemu po przeciwnej 
stronie.
Czyli to Zejście wczoraj Ojca w Nas oznacza, że zostawi potężne szeregi w polu tam, 
gdzie jesteśmy. Nie u Każdego to samo. Sprawdźcie, Kto to będzie. To się Tworzy.
Koniec.
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