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Powoli zaczynają się kształtować energie, ale nie umiem uruchomić wewnętrznego 
widzenia, tylko fizycznym okiem widzę. Energia rozrywa mi głowę. Idzie coś do góry, ale 
dokładnie nie wiem, co. Wygląda jak promieniująca wielka zarówa. Trochę się to wycofuje, 
unosi lekko do góry. 
-Poczekaj. Słyszę 
 -Zaraz się stanie to, czego się pragnie. 
Przy okazji mówią o miłości, o nadziei i o spełnieniu. Kręcą palcem jakby w takim budyniu. 
Mówią, że coś się duchowo tworzy. Od tego Ich kręcenia, czuję kręcenie w głowie. Do kogoś 
z lewej strony podbiegło małe dziecko położyło coś jakby linijkę z pióropuszkiem na 
kolanach. Mówi; Mamo to dla Ciebie. Znowu przyszło małe dziecko, to chłopczyk, usiadł 
innej na kolanach. Ona mu coś tłumaczyła. Padło imię Bolek, ale jakieś inne, nie umiem tego 
wychwycić. Dziecko zeszło z kolan, mówi idę pa, pa. Dużo zawirowań. Ciągłe przenikanie 
tych energii. Są bardzo gęste, bryłowate, z paskami jakby formy.
-Bo to są FORMY –słyszę.
Z tego Świata. Nie były jeszcze dostępne.
-Częściowo. Mówią do mnie, że już się częściowo o nie otarłem.
-Czy one mogą w czymś pomóc? Pytam.
-Niekoniecznie.
-One są świadectwem obecności czegoś.
One są świadectwem obecności Pana Bożych Zastępów. A On jeszcze nigdy nie przyszedł w 
Modlitwach osobiście.
Dlatego czuć taką inność, taką moc, potrzebę bycia silnym. Dlatego jestem dziś żywszy niż 
zwykle, nosi mnie.
-I tak jeszcze będzie.-Mówią
 Jednej osobie przekręcają krąg na głowie, rodzaj czapki i to się kręci z prawa na lewo.
Słyszę, że to, co się za chwilę stanie jest nieuniknione i lepiej żeby się to stało teraz niż 
później. Jedna osoba z przeciwka dostała białą wyhaftowaną serwetkę, obrusik i podano w 
kubku do kawy napój, służący zdrowieniu, uspokojeniu. Trzeba z tego pić łyżeczką. Taką 
długą cieniutką, malutką. To jest lek dla jednej tu z osób na nogę. Pokazują, że ta osoba 
wstała podnosi nogę i zgina w kolanie i w biodrze. Za każdym razem, jak o ten lek poprosi on 
będzie jej służył i będzie przy niej.
Przyszedł jeszcze ktoś inny, ale ja ich nie widzę, tylko czuję te energie.Widzę tylko te formy.
Powiedzieli mi, że przyszedł jeszcze ktoś inny, o kim nic nie wiem.
O jakimś jednoczeniu się słyszę. Musi zaistnieć jakaś czynność tu, aby można było tę 
modlitwę kontynuować.
-Mówią; SPOKOJNIE, wszystko się dobrze ułoży.
Teraz u góry widzę duże wahadło, które wolno waha się lewa, prawa strona. Unosi się coraz 
to wyżej. Obraca się i zaczyna się kręcić. To wahadło się rozpędziło i ja już wiem, o co 
chodzi. O Koło Czasu i Koło Działania.
Każą mi teraz patrzeć w górę, a tam jest Matka Boska z dzieckiem. To dziecko jest jakby 
bliźniacze, a ciała są umieszczone jakby jedno w drugim. Ona to dziecko odprowadza i 
zostawia nas samych sobie. Wytworzyła się atmosfera spokoju. Tak, jakby coś istotnego 
zaszło, ale już jest wszystko dobrze. Zaznaczono w ten sposób obecność tej siły, aby nie 
doszło do jakiś przekłamań.
-By nie doszło do spartolenia roboty. 
Mają dobry humor i tak się wyrazili.
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Zaczynają działać na was, bo u niektórych głowy ciemnieją, jakby mieli hełmy rycerskie na 
sobie. Cały czas są obecne te gęste formy jakbyśmy byli wśród ciężkich kamieni 
energetycznych.
Wkracza teraz Postać, która ma taką energetykę jak te kamienie. Kiedy ta postać przechodzi, 
to staje się cząstką tego kamienia. Jak Ona przechodzi dalej, to część tego kamienia zostaje z 
tyłu. W tym miejscu, gdzie stoi ta postać w tym kamieniu staje się on zlany z nią. Tak jakby 
to była jedna energia. Dziwną koronę kładą na głowę jednej z osób z lewej strony. Małą, 
prostą w kolorze Ojcowskiej złocistości, z zakończeniami symbolizującymi kryształy.
Te korony zaczynają się pojawiać na głowach innych osób. Nie u wszystkich. Kilka osób je 
ma. Mówią tu o zabobonach, ale każą mi kontynuować wskazując, że zabobon jest czymś, co 
naprowadza na niewłaściwe ścieżki. A te korony będą chroniły przed popełnianiem błędów w 
dążeniu do Ojca. Zabobony, czyli niewłaściwe oprogramowanie przekształcające w nas 
prawo energetyczne i duchowe na takie, które wokół nas jest będą, dzięki tym koronom 
szybko rozpoznawalne, szybko rozumiane. Pokazują cyfrę 2, ale chyba miesiące, tak. Do 
dwóch miesięcy, te osoby, które otrzymały korony będą potrafiły rozeznać się w prawie 
duchowym i łatwiej rozszyfrują prawo moralne. Mówią też o Prawie Życiowym. Ono jest 
obecne w naszych dążeniach, marzeniach, celach, chwilach, tu w życiu codziennym. W tym 
też jest zawarty Ojciec. My nie potrafimy tego dostrzec, że Jego Obecność jest ciągle między 
nami i w nas; w myślach, czynach, krokach, w gotowaniu, postrzeganiu. Ta korona pozwoli 
nam Jego odczuć, odnaleźć. 
Koleżance z lewej strony, na szyi pojawił się wielki łańcuch z sercem liliowo-srebrnym 
mającym wypukłości. To krąży w niej i Ona się staje tym samym kolorem. Mówią, że Ona 
przyszła po jakiś róż, by się nim napawać, by się nim cieszyć. Wącha kwiat, niczym różę 
piękną, która jest krystaliczna i żywa. To esencja istnienia czegoś. Kiedy Ona to wącha, to 
jest szczęśliwa i wtedy na wszystko patrzy łagodnie. To słowo „ŁAGODNIE” wyciągnęli i 
wsadzili do tego kwiatka. 
-Czym jest łagodność? Pytam.
-Mówią, że ŁAGODNOŚĆ jest dewiacją w tym środowisku, czyli jest zaprzeczeniem tego, co 
się dzieje.
-Czy w łagodności jest Moc.
Mówią, że- to nie ta droga.
-Pokazują, że w łagodności jest Ojciec, czyli w delikatności, w zmysłowości. W takich 
ulotnych pozornie cząstkach naszego dnia codziennego, w których my odkrywamy coś 
cudownie romantycznego, artystycznego. Pokazują raz Ojca, raz kobietę. Teraz siedzącego 
przy sztaludze i jakby zapominającego o otoczeniu, o rzeczywistości w skupieniu maluje coś. 
Jest uniesiony tym, co robi. My, tak jak Ona przy wąchaniu tego kwiatu, oprócz bycia w 
radości musimy być uniesieni. Musimy czuć ten smak, słodycz, nektar życia. To istnieje. 
To jest jak perfumy, którymi zraszamy ciało, by było lepiej niż jest. Musimy zachęcić się 
do cudownego życia.

Pokazują mi Ją, pokazują mi Ojca, pokazują mi Was. Teraz ktoś przyszedł tu po 
prawej stronie i wylał z ogromnego wiadra, czy kociołka coś przypominającego zaczyn 
chlebowy. Tak jakby pokazywali inną rzeczywistość. Coś z tego kociołka wycieka i znika nie 
utrzymuje się,. Ktoś do tego zagląda, patrzy, odstawia i kręci tym czymś, a tego jest coraz 
mniej.…..Pokazują czapkę kuchcika, czyli to ma związek z przyjemnością jedzenia i naszą 
koleżankę z tą słodyczą, która wącha ten kwiat, a ten aromat płynie na kuchcika.
Rozpostarli też mapę jakby z książki fantastycznej. Widzę narysowane góry, przejścia. 
Pokazują też ludzi, którzy wędrują. Są zmęczeni, obozują, śpią. W słońcu pustyni, 
pokonujących zbocza, cały czas w trudzie prą do przodu. Koleżanka ukazuje się znowu z tym 
zapachem. Przekazuje im ten zapach.
.
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- Nie mogę zrozumieć.
- Mówią; nie zrozumiesz, jak nie otworzysz serca.  
-Pokazują wreszcie serce, jak coś żywego. Ono pachnie. Mówią, że jak się otworzy 
właściwie serce, i zacznie w życiu czuć tę namiętność, zmysłowość, delikatność, 
elegancję, subtelność, to stanie się to naszym trwałym przymiotem. To serce tym 
zapachem, tym stanem zacznie nas przepromieniowywać.
-Mówią, wtedy stajemy się symbolem samych siebie i powrotu Króla, Ojca, który jest w 
Niebiesie. Ale to niedokładnie przekazałem.
Rozpuszczamy się w Oceanie Ducha Świętego. Wygniatają nas i woda z nas wycieka. Została 
z nas tylko szmatka, którą rozpościerają na stole, a z tego zrobiła się książka. Ktoś ją 
przegląda i czyta. Pokazują teraz na nas i mówią; tu was czytam, tu was czytam. I ta postać 
czyta.
-Podpowiada, że czyta Kronikę. 
Kronika subtelności, Kronika słodyczy.
-Świat tej wojny, świat tych starć energetycznych, Pan Bożych Zastępów, to wszystko 
istnieje. Ale my nie dostrzegamy przeciwwagi tego. Po drugiej stronie istnieje coś, co jest 
delikatne, co jest subtelne i pokazują, że to może przenikać nas. I to jest takie lekkie, 
duchowo zmysłowe, coś, co porywa, co dodaje pikanterii, co pozwala się zapomnieć. Te 
wszystkie codzienne sprawy niepotrzebnie wiążą nam uwagę. My mamy czuć szczęście z 
tego, że istniejemy, z każdego dnia.
-A jak to zrobić?
-Pokazują na Ojca. Na taki kosz, ozdobny wykończony rozetą, w który dużo kwiatów można 
włożyć. W środku jest róża, ale żółta. Płatki od tej róży płyną do nas.
-Mówią, że to dowód istnienia szczęścia, które może się wyrażać.
-Czym ono jest? -To są stany?
-Nie. Ono po prostu jest.
To podpowiedź, że my dążymy do szczęścia poprzez różne inne rzeczy. Tymczasem Ono 
samo w sobie istnieje. Tak jak subtelność, zapach, zapomnienie. Nie osiągniemy jednak tego 
stanu szczęścia, jeśli na siłę będziemy zapominać o wszystkich innych rzeczach. Wszystko 
inne ma żyć i to ma żyć obok. Pokazują na Ojca. To wszystko jest na Górze i powinno 
niczym dary spływać.
 Posmarowali mi ręce czymś oleistym, wonnym. Z nich zaczął do góry unosić się dymek, 
który wszystko przenika.
-Czy to szczęście, słodycz, subtelności? Pytam.
-My jako ludzie, jesteśmy gruboskórni. W tych naszych myślach, marzeniach, relacjach, 
zdarzeniach w życiu zabrakło tej delikatności, a ona istnieje. Wszystko, co jest zwiewne 
zmysłowe, delikatne istnieje. Wystarczy tylko odczuć ten zapach, by się pojawił i to będzie.
Pokazują wędrowca na drodze prowadzenia podąża do Ojca, do końca swojej ścieżki. Nagle 
siada, pojawia się ten zapach, ten olejek i jest mu dobrze, relaksuje się w tym zawieszeniu. 
Trzeba sprawdzić potem poziom harmonii, jaki osiągnęliśmy w tej chwili. To ma nas na coś 
naprowadzić. Mówią, że dzięki temu wszystko płynie, faluje w Oceanie Ducha Świętego.
Jest subtelne, delikatne, falujące, ISTNIEJĄCE.
To ostatnie słowo wychwycili na wędkę. Jest właściwe. Mówią, że samo ISTNIENIE jak się 
odczuje jest cudem, lekkością. Odczuć Istnienie to znaczy zapomnieć o troskach, bo one 
są iluzją. Kiedy istniejemy, żyjemy naprawdę, jesteśmy w Duchu Świętym, a tu zmartwień 
nie ma. Odwołując się do tej chwili możemy wyrównać swoje poziomy energetyczne, 
odnaleźć się w sobie. Możemy z perspektywy, z dystansu na całość spojrzeć…..
Kasują mi to zdanie i mówią;
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-W ogóle nie trzeba na nic spojrzeć. Samo odczuwanie Istnienia od razu jest ustawieniem 
perspektywy we wszystkim. Nie trzeba się już przejmować.
Z tego wynika, że ten zapach, jak będzie się pojawiał od razu jakby wprowadzał nas w istny 
stan. To jest stan jakby duchowej narkozy, trwania. Trwania w niezniszczalności, w 
wyborach celów, które się same realizują.
-Powtarzają słowo; same. 
Ta miękkość jest też potrzebna przy różnych działaniach energetycznych. Wtedy to faluje, 
zmienia się i spokojnie płynie. Zawarta jest w tym odczuciu również pokora. Jest ona 
najpotężniejszym działaniem. Bo pokornym jest ten, kto docenił inne Istnienia, a jak się 
jest w tym stanie, to po prostu one są. One są cudowne, pachnące. I w tym cudownym stanie 
dajemy im prawo do popełniania błędów, dajemy im prawo do Istnienia. Kiedy wszystko się 
tu łączy, to jest nasze, a jak jest nasze, to musimy o to wszystko dbać. Jak dbamy, to w tej 
subtelności pojawia się delikatny płomyczek, niczym iskierki miłości, nasze nici DNA, nasze 
Cherubinki płyną do innych. Wszystko to faluje we wspólnym tańcu szczęścia.

W tym działaniu zmieniło się jeszcze coś. Nasze postacie są niewidoczne, ale 
widoczne. Jest dwoistość. Jakby dwie rzeczywistości zlały się. Coś się uspokoiło. Zniknęło 
napięcie. Nie ma potrzeby gonitwy, podążania. Wszystko w odczuciu stało się proste, 
zrozumiałe. Kiedy odczuwam prostotę i zrozumienie Całości; celów w życiu, osiągania ich, 
realizacji, likwidowania przeszkód, nie trzeba się nad tym zastanawiać. Wystarczy tylko i 
wyłącznie odczuć prostotę, odczuć to, że to się ziszcza. To jest ukryta Moc. 
To się nazywa KREACJA.
-Mówią; -siłą DUCHA, jak się odczuwa prostotę i zrozumienie w Istnieniu, a to jest ósmy 
Poziom, KREUJE się wszystko i się STAJE. To jest delikatne. To jest ten obraz malowany 
przez tę Istotę przy sztalugach, która weszła w stan zapomnienia. Subtelnie i delikatnie 
malowała pędzlem, jakieś kłębuszki, tunele, przejścia, ale wszystko takie planowe, duże, 
rozmazane, różnokolorowe. Jak wielkie kłęby waty.
-Słyszę, że to jest jakieś przejście do Umysłu.
-Mówią, że wspominali mi kiedyś o pokładach, o które tu chodzi. Jeżeli te pokłady w Umyśle 
tym przenikną, tam się wszystko wycisza i uspokaja. Zanika to, co jest niewłaściwe. Mówią, 
że rodzi się tu wtedy maleńki płomyk, który odczuwamy w sercu. Wtedy można działać.
Pokazali Jezusa, który ma dłoń wyciągniętą, a na dłoni płomyk.
Należy wręcz wpaść w rutynę, by być w tym stanie subtelności. 
-To jest stan Nawiedzenia Duchem Świętym- mówią śmiejąc się, ale naprawdę tak to 
nazywają.
-Czy to jest stan szczególny? Pytam. -Oni chichocą.
-Jaki szczególny? To jest normalny stan, jakiego trzeba doświadczać.
-Czy to jest potrzebne?
-No, pewnie. 
-Czy do wszystkiego?
-Nie ta droga rozumowania. –Mówią. W tym się jest. W tym się tkwi. Tym się człowiek bawi, 
albo tym się napawa. 
Podpowiedzieli w ten sposób nam, że jest jeszcze inny stan, który powinniśmy odczuwać, w 
którym powinniśmy się zatapiać. To wszystko jakby zanikało, rozpraszało. Pasma nas 
przejmują. Te formy przejmują nas, wchodzą w nas i stają się autentycznie nami, albo my 
nimi.

Do kogoś z nas skierowany jest jakby tunel światła i zaczynają schodzić informacje. 
---Proszę, mówić. 
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(Głos) Trzeba się cieszyć, trzeba się śmiać, trzeba się śmiać w Sercu swej przestrzeni. Trzeba 
się śmiać Duchem, szeptem, spojrzeniem. W Radości się wyrażasz, a śmiech jest 
dopowiedzeniem. Nie doceniacie siły łagodności.
(Zbyszek)Ten stan jest taki przyjemny, łagodny, człowiekowi nic się nie chce, jest po prostu 
dobrze. Mówią, że to jest atrybut Ducha Świętego. 
(Głos)To jest balsam. Łagodzi ból i cierpienie.
(Zbyszek)Balsam, o to chodziło!
Teraz mnie pociągnęli za rękaw i pokazują, że gdzieś daleko w piłkę nożną grają. Bramki 
przesunęli i ustawili jedna za drugą tak, że gole wpadają tylko do jednej. Jedna drużyna 
przegrywa, choć wszyscy strzelają gole.
-Mówią, że w życiu można wiele rzeczy pokręcić, a tam są takie różne radości. Pokazują gry, 
sytuacje, na które można z innej strony spojrzeć. Nie trzeba patrzeć na życie oczami 
przyzwyczajeń, bo ta rutyna potrafi nas gubić. Popukaj się w czoło i otwórz ręce, rozstaw je 
na boki, a zobaczysz ile radości i podpowiedzi Ci spłynie z Góry.
-(Głos)GIĘTKOŚĆ.
-(Zbyszek)Tak. ELASTYCZNOŚĆ W ŻYCIU.
Ale elastyczność dotyczy fizyczności; zachowań, dążeń. Zaś giętkość intelektu. Mówią nam o 
GIĘTKOŚCI INTELEKTUALNEJ.
(Głos)Za dużo powagi, potrzeba więcej poczucia humoru w życiu, w sytuacjach.
(Zbyszek) Otworzenie się na to, co jest, i wyeliminowanie ograniczeń.
(Głos)Zrobili fikołka.
(Zbyszek)Najlepiej to rozumieją małe dzieci. One potrafią czerpać z potęgi marzeń, realizować 
je, bo nie mają ograniczeń. Kiedy jesteśmy w radości, giętkości intelektualnej, wtedy 
potrafimy wiele rzeczy właściwie zrobić i możemy się odnaleźć w Ojcu, w smaku, w 
subtelności, które są tym balsamem nam potrzebnym.
Mówią, że ten balsam jest w nas, tylko pozwólmy, żeby przenikał nas. To jest tak jakby cała 
nasza struktura duchowo-energetyczna przeniknięta została tym gęstym zapachem. Ten 
zapach jest taki, jakby aż materializujący się. Jest jakby ideą gęstości, on jest. On jest lotny, 
ale cudownie właściwie pracujący.
-Mówią, że balsam jest bardzo potrzebny przy leczeniu. Kiedy się uruchamia zdrowienie, to 
zmiany łatwiej wchodzą, nie ma takich brutalnych wdarć. Delikatnie, na okrągło przechodzi 
przez komórki, wpływa do nich, rozgaszcza się. Dzięki temu procesy uzdrawiania, czy 
ingerencji w psychikę są totalne, wymuskane jednocześnie bezbolesne, bezinwazyjne, takie, 
które się stają, kwitną, które żyją. Życie jest takim, tylko my niewłaściwie je odczuwamy.
-Przyszła Matka Boska i mówi; chodźcie coś wam pokażę, kierując się do zebranych.
Ciekawe, bo zbierają się też inne osoby, które też gdzieś są w modlitwie, nie od nas. Matka 
Boska czeka na nie. Wyłapują jakąś osobę z lewej strony, a tam chyba są same nowe, osoba ta 
podnosi się i przez nią chcą mówić. To są stany słowa, nie ważne, mówić, bo ta osoba teraz 
siadła i mówi; ale wstyd.
-Pytają się też mnie, czy rozumiecie, czym jest spokój.
-Spokój -podpowiadają to jest stan, jakby beznapięciowy, bo harmonia drga. Można być 
niesłychanie żywiołowym w harmonii. Spokój jest potrzebny do działań. Również łagodność. 
Pokazują, jak w stanie spokoju ręka się wysuwa, a z niej potężna energia leci, ale łagodnie.
-Mówią o zmartwychwstaniu z tego osadu, popiołu, z tej całej nieprawości, oprogramowania, 
z tej iluzji, która jest w nas. 
Pokazują, jak gdyby jedna z osób wyskakuje z wody na powierzchnię, widzi niebo i chce iść 
do góry. Potem spogląda na nas i jest zadowolona w tej wodzie, w tym zgiełku życia. Porusza 
się, idzie i wie, że jak jest ponad powierzchnią, to wszystko z góry widzi i potrafi się 
odnaleźć. Może zanurkować i zrobić to, co powinna.
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-Mówią też o GŁOSIE SUMIENIA w CISZY. Jak człowiek jest w ciszy, to sumienie nie 
istnieje. Dlatego, przed dotarciem tutaj zostało już wszystko w człowieku ustawione. Nie ma 
konfliktu wewnętrznego. Ktoś, kto odczuwa ciszę wraca do domu. On siebie odnajduje, a 
kiedy odnajduje(mieszają palcem)zatacza koło.
-Słyszę też, że cisza i łagodność są darami, które będą nam od tej chwili dane. Ponieważ z 
powodu subtelności ten stan jest trudny do rozpoznania i trzeba się go dopiero nauczyć, więc 
kiedy nie będziemy umieli w niego wejść mamy o to Ich poprosić.
-Słyszę, że to, co dziś zrobili ma znaczenie, ale to jest takie nas ustawienie, że w tej chwili nie 
może zajść już nic innego. Nie możemy wchodzić w inne obszary energetyczne, albo nic 
innego z nami nie mogą już robić, gdyż to, co się teraz tworzy byłoby zakłócone.

Jesteśmy wszyscy wyczyszczeni. Stan nasz jest dziwny melancholijny i trzeba się do 
niego przyzwyczaić, podoświadczać go. 
-Pokazują, że siedzicie w ławkach szkolnych, a to oznacza, że będziecie doszkalani w tym 
temacie, żeby to pojąć.
 Będąc w tym stanie spokoju i słodyczy byliśmy wypełnieni Duchem Świętym i wtedy 
odczuliśmy pasmo Ojca w sobie, nie cząstkę, a pasmo.
-Mówią, że tę łagodność subtelność można ujrzeć w oczach drugiego człowieka, mówią 
też, że przez oczy można posłać tę łagodność.
-PATRZ W OCZY, A ZNAJDZIESZ TAM SERCE. Czyli, że można coś w człowieku 
uruchomić, co go na stałe zmieni. Pokazują, że głowa zacznie mu świecić, jakby 
promieniować od środka. Czyli wprowadzić w niego ciszę, obudzić go w jego własnym 
domu, człowieka w nim samym. ISTOTĘ. To jest budzenie Istoty. Odnalezienie Jego w 
ciszy
 Trzeba sprawdzić wahadełka, również moje, bo pokazują, że zaszły w nich zmiany 
energii. Coś się zmieniło w wahadełku, jakby cieszyło się tym, że jest.

K on i e c
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