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Zostaniecie podłączeni pod ostateczny poziom i będziecie mogli zawsze ten poziom 
otworzyć. Oczywiście, jeśli ktoś wypadnie, a potem wejdzie w KANAŁ wtedy w nim to 
wszystko ponownie będzie otworzone. Jak się z KANAŁU wypada, nie ma dostępu do 
MOCY, nie można posłać żadnego Cherubinka, nie ma korzystania z Oceanu Ducha 
Świętego, ani z Mocy Prowadzącego. Można tylko korzystać, jak będziecie w strumieniu z 
Energii BOGA STWÓRCY. Jak wypadniecie za strumienia będziecie mogli skorzystać z 
poziomu Stwórcy. To się może zdarzyć pod wpływem życiowych przeżyć. Ale warto szybko 
wejść w KANAŁ, bo to na was będzie czekać. Innymi słowy Święty obcuje z Ojcem. A taki 
pogubiony, czy ten, który chce innym szkodzić prawem totalnego podporządkowania ich 
urabiając, no niestety nie może ze wsparcia Ojca korzystać. Może się o niego upomnieć 
najpierw Morr, potem sam Diabel. Niech wtedy hula, jak chce.

Powiało tu grozą, bo widzę, że czarne pasy się utworzyły, a za tym mnóstwo scen.
 Stoły, kawiarnie. Coś się otworzyło. Podpowiadają, że to jest fragment Miasta Radości, a w 
tle zawiesili plakat, który przedstawia Tron, na malutkiej piramidce z Miasta Zwycięstwa.
Jedni się hihają, drudzy nie zwracają na nas uwagi.
Pokazują, że my jesteśmy tu i teraz i pokazują nas w tamtej scenerii, że my jednocześnie tam 
jesteśmy. Czyli cząstki nasze; część duszy, czyli inna dusza, czy część ducha, czyli inna 
cząstka ducha jest tam równocześnie i tamtego znają, a my jakby takie odbicie jesteśmy dla 
nich nieistotni. 
 Autentycznie się z nas śmieją, nie wiem, co jest. Może ktoś ma dziurawe spodnie? 
To takie ludzkie widzenie. Podpowiadają, że my reagujemy często niewłaściwie, bo 
powinniśmy być szczęśliwi, jak się ktoś z nas śmieje Oni są szczęśliwi, że się śmieją na 
przykład z naszych dziur w spodniach i my powinniśmy być też szczęśliwi, że im 
dostarczamy radości. Przecież tam ciężko pracuje na to, żeby było dobrze.
 Podszedł do mnie ten, co się hihrał. Już się mniej pocę z tego powodu.
Mnóstwo medalików, wisiorków, kolczyków mamy zawieszonych. One pobrzmiewają, takie 
z targu, zwykłe. Ozłoceni jesteśmy. Co to jest? Pytam.
-Dary.-A, po co nam to? -Po nic.
-Trochę za poważnie do tego tematu podszedłem, bo mnie boli, że niektórzy bardzo PTP 
szafują, a w ogóle powinienem machnąć na to ręką. Poprawili mi muszkę.
-No, to urzędniku możesz zacząć. Mówią do mnie.
 -Nieciekawie to powiedziałem, dlatego te ciemne smugi powstały
Widzę tu koło Przemka dziewczyny w strojach hawajsko-hollywood’skich. Cały czas się 
bawią. Jak długo ta scena ma trwać?
-Aha, aż się rozweselę. Dobrze. Włączę sobie telewizor. Oj, Flip i Flap. Nuda. Dusza moja 
przełączyła program. Tu już jest lepiej. O polityce mówią. O, teraz moja dusza po orzeszki 
sięgnęła! I ma ubaw na całego. Wraca mi humor i to mi radość przynosi.

 Odsuwają stoliki. To się przemienia w Wieczernik. Sala obiadowa i długi stół z 
krzesłami po jednej i po drugiej stronie. Siadamy my za stołem i wyraźnie mówią, że też ci, 
którzy uczestniczyli w naszych Warsztatach, a utrzymają jakiś poziom. Czyli jeśli coś na 
jednych z ostatnich Warsztatów nie było do końca zapisane, to się tutaj stanie, nawet, jak ich 
tutaj nie ma.

Coś się staje. Jakaś inicjacja. Przychodzi uspokojenie. Pierwsza mocna energia z góry 
idzie. Włącza się już Świat Wyższy.
-Nadwyższy. -Powiedzieli.

1



57.2009.07.15.Warszawa

-To jest podpowiedź. Nie ma nadwyższego, a nie umieli tego we mnie otworzyć.
 Czyli staje się coś, co zamyka koło. Oznacza to powrót do Źródła, czyli zamknięte Koło. 
Początek. Pokazują takie astrolabium, gdzie koła się obracają wokół jednej i innych osi. Tak 
jak Koło Początku i Końca, Góry i Dołu i inne. To się kręci. Mnóstwo jest tych kół i 
zaczynają latać. Te koła się zaczyna powiększać, a w środku pojawia mi się Ojciec w swojej 
pierwotnej postaci, a ona jest inna od tej, którą myślałem, że będę oglądał.
 Wystraszyłem się. 
Kiedy jednak zobaczyłem, że we mnie coś podobnego wchodzi, to się powoli do tego 
przyzwyczajam. 
To jest podpowiedź do tego, że to na górze jest inne ciągle od tego, co jest
 w nas. My sami nie jesteśmy jeszcze tacy jakbyśmy chcieli być, by to z Góry uczestniczyło w 
naszym życiu. Jeszcze mamy trochę roboty do zrobienia. 
-Dużo do zrobienia, a zwłaszcza Ty masz dużo do zrobienia. –Słyszę.
-Nadal dużo scen się zlewa, jeszcze nie usiedli za stołem. Mówią mi, że tam byłoby wszystko 
spokojne, gdyby jeszcze we mnie nie było napięcia. I zwracają uwagę na jakieś działania z 
zewnątrz. Muszę się uspokoić i wprowadzić pewne blokady. ….O. K.
-Pokazał się symbol dwóch ogników. Coś przeleciało, jak sokół w kapturku na oczach. Leci, 
ale wisi w jednym miejscu.
-Zatrzymany w czasie działania. Podpowiadają. 
Czyli to, co mamy teraz zrobić nie będzie z poziomu Orła, ale z poziomu Sokoła. To będzie 
bardzo dobrze i też powiedzieli; 
-Bardzo dobrze. Mówią, że zatrzymanie w paśmie Ojca, jest błogosławieństwem, 
zapoznaniem się z Jego Mocą. I to się wkrótce może stać.
-Teraz Ocean Ducha Świętego roztapia się w nas, my w nim. Pokazują, jak lecicie do góry. W 
niebie otworzyła się jasna chmura, a przez nią przechodzi jasne słoneczne światło w dół i w 
szarości wpada. Jak wszyscy wskoczyliście do góry, te promienie weszły do chmury, a sama 
chmura niczym kłąb, wpadła do góry.
Pokazują mi Górę Lodową, gdzie mieszka Ojciec, gdzie trzyma te kule, więc to jest poziom 
przed Wolnością. Jednocześnie są dwie sceny; i tu jesteście, wchodzicie na schody, oglądacie 
Ojca jak na nich siedzi i utrzymuje cały świat nad sobą, a jednocześnie pokazują wielkiego 
ptaka i my na nim siedzimy jak mrówki. To jest orzeł. To wygląda jak byśmy byli w dwóch 
przestrzeniach, dwóch płaszczyznach. Doświadczamy jakby dwóch wibracji, dwóch 
poziomów, bo nie jesteśmy zdolni doświadczać tylko Wolności.

 Pokazuje się laska PRADAWNYCH. Kiwają głową na tak. Pojawia się wulkan. 
Postać przypomina Wikinga. Jest jednocześnie słaby, zmęczony, stary, a z drugiej strony 
potężny i rycerski. Ten pastorał jest teraz pochylony tutaj na środek. Scena Ojca z Orłem jest, 
ale znika, a scena w Lodowej Górze, gdzie Ojciec siedzi na tych wielkich schodach ciągle 
trwa.
 Z pastorału pochylonego do przodu wystrzeliwują ognie. Te ognie przesuwają się do przodu, 
aż czuję je na głowie. Odbiły się od okna i przelatują koło nas z tyłu głowy, lekko nad 
karkiem. Zaczynają się kręcić.
-Co to może być? Kasowanie, czy wywabianie?
Mówią o reperacji i pokazują mi 7-ódemkę.
-Czy to chodzi o chromosom? –Tak, mówią. To jest jakieś przejście. 
To jest przejście w głąb samego siebie; pokazują Świątynię Serca, tam gdzie jest DNA, 
czyli tam, gdzie schodami w dół się schodzi i pokazują, jak ktoś w tym przejściu idzie i w 
przestrzeń kosmiczną na końcu schodów leci, nurza się i frunie.
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-Ojej. Siedzi tu Wędrowiec Kosmiczny, którego spotkałem, kiedy byłem młodziutki. 
Wędrował w bąblach i On mnie teraz znowu do tego bąbla zaprasza
Jest super, bo kiełbaskę na wielkiej patelni ma, a jednocześnie u góry jest jakby lewitujący, bo 
siedzi w pozycji lotosu z kolanami skierowanymi na zewnątrz.
Spytał mnie, czy ja zrozumiałem.
-Czy Ty mnie prowadziłeś?
-Ja Cię nie prowadziłem, ja tylko w tobie byłem.
Pokazuje na moje lewe ramię. Wyciąga z niego nitkę jakby szpilkę, igiełkę. Puścił ją do Góry. 
Odbiła się, Utworzyła znak. To taki sam znak, jaki kazali mi składać na podaniach, które 
składam i On mówi, że jest tym znakiem.
 Ja akurat jestem tu sam, a biorą teraz wasze głowy i kierują jakbyście byli takimi 
projektorami i z Was był emitowany film.
Jest to przekaz, że każdy z Was jest jakby w Jego wizyjnej podpowiedzi.
Czyli, to, co mi przekazują jest moje osobiste, a do Was idą też inne treści. Zamykają mi usta 
palcem, a do Was suną treści. Od górki idą do Was promienie i pokazują też sprzęt do 
nagrywania, że będą przez Was przepowiadać. 
Ja milknę. Mogę tylko jeszcze dodać, że wyglądamy tak jakby ściekał z nas wosk ze świecy.
Daleko w dole tworzy się jedno źródło i ono wytryska wprost do góry. Wygląda to jakbyśmy 
stali się wspólną energią, albo jakbyśmy mogli coś wspólnego utworzyć albo coś nas 
połączyło, jakbyśmy byli jednym, duchowym ostrzem.
Oni mówią o duchowym zapomnieniu; o bólu, o troskach, nawet o radościach.
Każdy z was na swój sposób niech obserwuje, co się dzieje.
Słyszę też, że zachodzi jakiś proces i powiedzieli nam, że dostaliśmy więcej, niż 
oczekiwaliśmy, w sensie, niż zasłużyliśmy przez to, co do tej pory zrobiliśmy, ale mówią, 
że jest dobrze i że cieszą się, że mogło się tak stać. Jest tu jakieś otwarte serce i dzięki 
temu można było to zrobić. 

Cztery osoby dostały takie kratki na siebie, tak jakby nie mogły więcej zła czynić. Jest 
to ograniczenie całkowite mocy przeciwnej. 
-Skoro wybrały dążenie do Boga, od tej chwili, jeżeli będą przeciwko Niemu występować 
nie będzie im się w życiu układać. To, o czym te osoby nie wiedzą, podpisał ich własny 
Duch. Ponieważ, nie może się pogodzić z tym, że Dusza, że Ciało wystąpiły przeciwko 
Niemu. Ponieważ Prawo.19.04, siedzą teraz te osoby jakby w takim małym, okratowanym 
więzieniu, tak jak kiedyś w lochach zamykano ludzi i tam w takiej kratce dogorywali.
To Prawo przyszło z Góry i to zarządził Pan Bożych Zastępów. To jest przymuszenie tych 
osób do pewnych przemyśleń. Kłódki zostały przez Niego na kratki nałożone.
Przyszedł teraz biały Mędrzec z laską, ciągnie się za nim łuna energii. To tak wygląda jakby 
On posuwał się do przodu, a jego poprzednia postać, z poprzedniej sceny, jak w filmie 
animowanym dołączała. Jakby siebie wyprzedzał i ciągnie taki pochód jego samego za nim 
samym. To jest zmartwychwstanie w iluzji samego siebie.
To jest coś takiego, kiedy my myślimy, że oddzielamy się od siebie, że idziemy do przodu, a 
tak naprawdę cień nasz dogania nas. Udajemy, że coś się zmieniło, ale się nic nie zmieniło. 
-Ten, ktoś pada, to wszystko niknie i ten cień za nim też. I gdzieś tam z tyłu, na samym 
początku, czyli na samym końcu stoi osoba, która tę podróż zaczęła i płacze. 
-Płacze i słyszę słowa:
-Nie wiedziałam. Nie wiedziała. Nie chciała. 
W dali, ale wypowiedziane nie przez nią, ukazało się słowo; PRZEPRASZAM.

Podszedł teraz do niej Jej własny Opiekun, ale bardzo kamienny. Chwycił za czoło i z 
tej osoby, takiej jeszcze małej dziewczynki powstała postać starszej kobiety. W szatach z  XV 
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w. W czepcu, falbanki spływają po twarzy i wiążą się pod brodą. Mówią też, że ta osoba już 
wtedy chciała zbawić świat i zwątpiła w to, co było w niej najcenniejsze.
- We własny ból.
Ból potrafi być odkryciem, gdy człowiek go dobrze zrozumie i podrzucają ból do góry 
niczym kulkę.
Bo ból jest niewłaściwym spojrzeniem na słońce. Ból informuje i ból ma różne postacie. Jest 
nie tylko fizyczny. Nawet słowo –tęsknota mi się tu ukazuje, nawet –cierpienie, nawet widać 
w tym Istotę Wyższą. Z tego wynika, że ból jest zwyczajnym niezrozumieniem.
ROZUMIEĆ to znaczy KOCHAĆ, POJMOWAĆ ISTOTĘ OJCA. Pojmować to, że jego 
światło wciąż świeci. Zatop się w to światło.
Pokazują na stole wizerunki Ojca. Rodzi się odczucie, że co chwilę potrzeba innego 
rysunku. To jest zatapianie się w Ojca. Uruchamiane są w nas te cząstki, które są 
nieprzebudowane. To nas wyczyszcza. Te niewłaściwe struktury z onegdaj przepadają, 
niszczeją.

Włączając logikę myślę, że się harmonizujemy. Wszystko, co było w nas niewłaściwie 
ułożone, w tej chwili się właściwie układa. Tyle tylko, podpowiadają, jak nie będziemy 
wchodzić w bardzo wysoki poziom wibracji, w kontakt z Ojcem, nie nauczymy się nowego 
spojrzenia. To tak jak z przyzwyczajeniami; ściągamy z kogoś podłączenie, opętanie, a on 
ciągle z przyzwyczajenia negatywnie myśli. Tak samo i tutaj niewłaściwe wzorce z nas 
ściągają, ale ciągle mamy niewłaściwe postrzeganie świata To się wiąże ze świadomością, z 
prawem totalnego podporządkowania, że my nawykiem wracamy do odtwarzania siebie 
starego. A to nie powinno mieć miejsca.
-Mówią tak; te drobinki Ojca, które faktycznie widzę, że w nas wchodzą jak taki śnieżek, 
będą w nas, ale my cały czas musimy patrzeć się na Ojca, by zrozumieć, jak One mają w nas 
istnieć, by były w radości. Jeśli chcemy, by to Zjednoczenie było w nas prawdziwe, 
wystarczy, że od tej chwili będziemy sprawdzać, czy nikną one w nas i dlaczego, czy też 
cieszą się i niczym bańki w lampach wodnych cały czas żyją w nas.
Jest tak zwana krew duchowa, jest tak zwany puls duchowy, który mówi o tym, czy w naszym 
sercu bije jego serce. Te drobinki mówią wprost, czy bije jego serce w nas. Jak tego serca nie 
ma to jest Mrok, albo dążenie do tego, by tu przybyć. Ale to i tak są niewłaściwe stany. Jak 
jego serce w nas bije, to otwierając ręce na zewnątrz, On z nas wychodzi. Drobinki lecą w 
przestrzeń.

Tu przed nami jest Ocean Ducha Świętego, wszystko się zlało i jest przeniknięte NIM. 
Tu jest Jego Serce. Za chwilę pojawi się MOC, która spłynie od góry. Wszystko zaczyna 
drżeć.
Teraz przychodzi tu Jezus, ma ręce wyciągnięte do Nas. 
-Witam Was. - Mówi
- Ci, którzy przybyli, niech uklękną. -Mówi i widzę, że klęczą przed nim pewne osoby. On się 
uśmiechnął. 
-Powstańcie, chciałem tylko sprawdzić, czy jesteście gotowi do tego by szanować samych 
siebie.-Mówi.
-To nie jest jakiś pokłon wdzięczności, tylko zrozumienie..
 -Teraz On klęknął przed tymi Osobami.
-Oto i ja kłaniam się Wam. Wszyscy w obliczu Boga jesteśmy jedni. Bo nie ma Mniejszych i 
Większych. Nie ma tych, którzy się komuś mają kłaniać i nie wolno do tego przymuszać, jak  
i nie ma tych, którzy się innym mają kłaniać. Mamy być jednym. Oto Wasze Serca, oto 
Wasze Dłonie. Bo Waszą Dłonią, Naszymi Dłońmi jest cała Nasza Istota. I tak się to robi. 
Sprawdźcie, by to, co w Was zmieniało i mnie.
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-Jest teraz taką pogarbioną staruszką. 
-Nie działajcie, tylko zmieńcie. –Mówi. –Oto jest Wasz eksperyment.
Każdy z nas będzie działał na tę staruszkę. On też ma rozłożone ręce, bo pokazuje jak to robi, 
więc każdy z Was będzie mógł jednocześnie patrzeć na Niego i naśladować Jego ruchy.
On jak rozłożył ręce, to i z serca i z rąk, tu, między tym obszarem28.07 powstało światło, fala, 
która całą staruszkę przeniknęła. Ta staruszka zniknęła, nie ma jej, bo jest wszystkim.
-Pozwól teraz swojemu Sercu, nadać Puls Życia tej staruszce, niech twoje Serce sprawi, by 
takie samo w niej zabiło, niech ona narodzi się na nowo. Czynimy to, bowiem w Imię Twoje  
Panie, ale to zdanie ma wiele pokładów. W Nasze, w Jej, w Całości( po prostu chcemy, by 
było cudownie, umieszczamy Serce Ojca w ten sposób w niej samej, przekazujemy 
cherubinki)
 Oto Serce Ojca w Niej bije na wieki. W przenośni mówią -na wieki, bo zapis tego czynu i tak 
będzie.
-A teraz pobłogosław Ją;

 -błogosławię Cię w Imię Ojca.
 -I Słowo się wypełniło.
- I stało się Ciałem. 
Wasze działanie od teraz tak będzie wyglądać.
W Imię Miłości do samych siebie, w Imię Miłości do Stworzenia, Imię Radości, w Imię 
Wolności………Skrót? 
-Ciesz się życiem. - Uśmiechnął się. Jak się pytam, czy jeszcze coś, to moje ręce mi ściąga i 
kładzie na kolana.
-Po, co? Trzeba tylko tyle.-Mówi. Mówi jeszcze cichutko do mnie; -naprawdę, naprawdę 

więcej nie trzeba.
Wyłania się znowu ten świat i tylko, jakby scena ostatnia z filmu;  
PAMIĘTAJCIE O OJCU, BO ON JEST W WAS, A WY W NIM

Podpis:

KONIEC WSZELKIEJ NAUKI (DZIAŁAŃ)

Niczego więcej nie ma, nie było i nie będzie.
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