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MOJA LEKCJA PRAWDY 

Dlaczego napisałem ten pamiętnik? 

Ludzie nie wiedzą, że ich uzdrowienie zależy  

od nich samych. Dlatego powstała ta książka. Chciałbym, 

aby każdy zrozumiał, jak ogromną rolę w naszym życiu 

pełnią duchowość i energia, którą my sami tworzymy 

wokół siebie – nasze pole energetyczne. To jest klucz do 

zdrowia i szczęścia. I nie tylko nieliczni są nim obdarzeni. 

Mamy je wszyscy. Ale jak go używamy? Czy potrafimy 

wykorzystać swój potencjał? Oto pytania, na które 

postaram się po swojemu odpowiedzieć. 

Z zawodu jestem budowlańcem, po Technikum 

Budowlanym, ale nie ma to nic wspólnego z tym,  

co obecnie robię. Od dwudziestu pięciu lat, od momentu, 

kiedy zdobyłem uprawnienia i się zarejestrowałem, 

zajmuję się uzdrawianiem. Wiele informacji o mnie i kilka 

filmów można znaleźć w Internecie, więc nie będę się tu 

więcej wypowiadał na ten temat. Wyjaśnię tylko, co jest 

najważniejsze dla odzyskania mocy swojej duszy, czyli 

uzdrowienia – jest to świadomość człowieka. 

Pierwszym moim trudnym przypadkiem była 

choroba siostry. Miała potworne bóle brzucha. 

Mieszkaliśmy w tym czasie na wsi, do najbliższego miasta 

było dwadzieścia kilometrów, a do tego bóle wystąpiły w 

nocy. Położyłem dłonie na brzuchu siostry, trzymałem je 

tak około dziesięciu – piętnastu minut. Nastąpiło 

natychmiastowe uzdrowienie i od trzydziestu lat nie było 

nawrotu choroby. 

Następnym przypadkiem był nowotwór piersi  

u kobiety. Diagnoza lekarska mówiła o sześciu miesiącach 

życia. Chodziłem do tej osoby dwa razy dziennie, oprócz 

tego ona współpracowała ze mną. Wierzyła w to,  

co robię. Oczywiście chodziła też do lekarza na kontrolę, 

ponieważ ja współpracuję z lekarzami. Minęły już 

dwadzieścia dwa lata i ona nadal żyje. Teraz mieszka  

w Anglii i co pół roku przyjeżdża do kraju po to, żebym  

z nią pracował. 
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Ta książka nie może jednak być traktowana jako 

podręcznik do nauki, jest to tylko mój pamiętnik, moje 

przemyślenia i urzeczywistnienia. Wszystko, co piszę, jest 

prawdziwe, ale to jest moja rzeczywistość, a nie czytelnika. 

Czytelnik ma prawo nie zgadzać się ze mną albo całkiem 

inaczej postrzegać to, co ja widzę. 

Każdy z nas ma swoją prawdę i dlatego każdy ma 

prawo nie zgadzać się z drugim człowiekiem. Ale w 

rezultacie wszystko i tak jest jednym, jak ocean pełen 

kropel. Jak pisała Wisława Szymborska: „różnimy się od 

siebie / jak dwie krople czystej wody”. Tak, różnimy się od 

siebie jak krople wody, a w oceanie jesteśmy jednością. 

Tyle jest dróg, ilu jest ludzi. 

 

MOJE POCHODZENIE. DZIECIŃSTWO I ODKRYCIE 
TAJEMNICY 

Urodziłem się 13 lipca 1951 roku w Dziurdziewie. 

Latem na wsi zawsze jest pięknie, to sprawia natura. Wtedy 

była to rzeczywiście mała wieś, ale coś z magicznej 

atmosfery tego miejsca pozostało do dzisiaj. Mówili mi  

o tym radiesteci, którzy próbowali znaleźć przyczynę 

moich niezwykłych właściwości i zdolności do leczenia 

ludzi. Zawsze dostrzegałem duchy natury, aurę i czasem 

przeszłe życia ludzi, z którymi się wtedy spotykałem, tak jak 

i tych, którzy teraz do mnie przychodzą po uzdrowienie. 

Mam w pamięci tamten świat mojego 

dzieciństwa, również to, że spotykało mnie wtedy wiele 

dziwnych sytuacji. Często ludzie, którzy do nas przychodzili, 

zwierzali mi się ze swoich problemów, strasznych 

wspomnień wojennych albo kłopotów ze zdrowiem.  

A później ze zdziwieniem pytali: – Dziecko, ale po co ja ci 

to wszystko mówię? Odchodząc i żegnając się, 

przyznawali: – Teraz jest mi lżej. Widocznie musiałem to 

komuś powiedzieć. 

Sam czułem się inny. Rany mi się szybko goiły,  

a przecież od wiosny do zimy chodziliśmy boso i często 
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zdarzało mi się, że nastąpiłem na coś ostrego. Zwierzęta 

garnęły się do mnie i lubiły przy mnie przebywać. 

Opiekowałem się też bocianami, które wypadły z gniazda 

albo je rodzice wyrzucili. 

Spotykają mnie też czasem różne dziwne 

przypadki. Kiedyś będąc na spacerze w jasny, słoneczny 

dzień, szedłem chodnikiem i nagle usłyszałem plusk wody 

i chlupotanie błota pod stopami. Zdumiony rozejrzałem się 

wokoło i zobaczyłem, że nie ma żadnych aut, nie ma ulic, 

a ja idę po błotnistej drodze. Daleko na wzgórzu stał 

zamek z czerwonej cegły. Na murach obronnych ujrzałem 

rycerzy w zbrojach, z pawimi piórami, w białych 

płaszczach z krzyżem, a poniżej ubogie chłopskie chaty  

i jezioro, po którym pływały łodzie. 

Podchodząc bliżej, wyszedłem na plac, na którym 

zobaczyłem kramy i sprzedawców. Widziałem 

przechodzących mieszczan w starodawnych strojach  

z długimi rękawami, w ciżmach, niekiedy rycerzy pieszych 

lub konnych, żebraków z miseczkami, na szczudłach, 

nędzarzy, a także mnichów. Byłem zdumiony, ale nie 

przestraszony. Kramarze proponowali mi, abym kupił 

cokolwiek. Żebracy prosili o datek. Wiedziałem, że nie 

wolno mi nic dać żebrakom ani nic kupić od kramarzy, 

ponieważ wtedy nie wróciłbym do czasów obecnych, 

zostałbym tam na stałe. Cofnąłem się w czasie siedemset 

lat. Jednak w tym samym momencie słyszałem również 

odgłosy współczesnego miasta i ruchu ulicznego. Kierując 

się tymi dźwiękami, znalazłem wyjście. Odruchowo 

spojrzałem na zegar ratuszowy – zabrakło mi trzech 

godzin. 

Po kilku tygodniach od tego wydarzenia kupiłem 

książkę rosyjskiej autorki Walentyny Sazontiewej, 

zatytułowaną Promień Świadomości. Sazontiewa  

– wykładowca akademicki, psycholog, pedagog  

i bioenergoterapeuta – stworzyła koncepcję terapii 

fantomowej, wykorzystującej siłę ludzkiej myśli. Przedmioty 

i istoty żywe mają bowiem swoje kopie energetyczne,  

czyli fantomy, z którymi można pracować. 
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Autorka opisuje podobne zdarzenie, do którego 

doszło w Rosji, i wyjaśnia, że są miejsca pamięci, które 

nigdy nie znikają. Osoba wrażliwa, przebywająca w takim 

miejscu w odpowiednim czasie, może dostrzegać 

przeszłość. Nie jest to trudno wyjaśnić. Żyjemy w duszy 

Boga; są tutaj galaktyki i planety, inne światy też. 

Przeszłość i przyszłość są połączone, jest tylko teraz. 

Wszystkie kultury, wszystkie kraje istnieją jednocześnie, nic 

nie minęło, wszystko, co było – jest. 

Przytoczę tu przykład mojej znajomej, która 

zawiozła mnie w 2016 roku na operację zaćmy do 

Nałęczowa. W pewnym momencie postanowiła pójść do 

toalety. Znajdowała się na parterze jednego z budynków 

sanatorium. Odszukała właściwe pomieszczenie, a 

wewnątrz zobaczyła miedzianą misę pełną wody, wiadro 

z wodą i sedes, ale bez spłuczki, tylko samą miskę 

ustępową. Do tego gazowa latarnia, lustro i ręcznik. 

Pomyślała wtedy, że to celowa aranżacja, a akcesoria z 

dawnych lat miały przyciągnąć klientów, bo to stare 

sanatorium, ma około dwustu lat. 

Kiedy po dwóch tygodniach przyjechaliśmy na 

kontrolę, na próżno szukała tej samej toalety. Niczego nie 

znalazła i zdziwiona wróciła na portiernię, gdzie portierka 

powiedziała jej, iż pracuje tu od piętnastu lat i nigdy nie 

było toalety na parterze. Świadczy to o tym, że każdy 

człowiek żyje w wielu wymiarach, które się na siebie 

nakładają, tak jakby w swoich poprzednich życiach, które 

mają wpływ na życie obecne. 

 

SKĄD SIĘ WYWODZĘ I CZEGO NAUCZYŁA MNIE 
MOJA RODZINA 

Mieszkałem ze swoimi rodzicami u rodziców 

Mamusi. Tatuś urodził się we wsi Dudy na Mazowszu, 

natomiast Mamusia w Grodzicznie na Ziemi Pomorskiej. 

Dziadziuś był kowalem, mój Tatuś także był z zawodu 

kowalem i pracowali razem w kuźni. Codziennie nosiłem 

do kuźni Tatusiowi i Dziadziusiowi jedzenie. Obserwowałem 

ich ciężką pracę. Gdy miałem cztery latka, Dziadziuś brał 
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mnie za rękę i szliśmy do kościoła na mszę. Kościół był  

w tej samej miejscowości, gdzie mieszkaliśmy. 

Tatuś, mając 19 lat, musiał uciekać w nocy  

ze swoimi rodzicami i całą rodziną, braćmi i siostrami, 

ponieważ był partyzantem, żołnierzem Armii Krajowej. 

Ostrzegł ich i nakłonił do ucieczki sąsiad, komendant 

Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa w stopniu kapitana. 

Powiedział do Dziadziusia: – Wiem, że Twój syn jest 

partyzantem AK, daję wam szansę: uciekajcie. Nie będę 

was ścigał. Napiszę, że rozpoznałem zwłoki twojego syna, 

który zginął w walce. – A więc komunista i ubowiec też 

miał serce na swoim miejscu. O tym wszystkim 

dowiedziałem się od Tatusia, i bracia moi tak samo, kiedy 

skończyłem 20 lat. Pomimo że były ogłoszone trzy 

amnestie, Tatuś nigdy się nie ujawnił. Skutkiem tych 

przeżyć i ciężkiej pracy w kowalstwie, a także nielekkiej 

pracy jako rolnik, Tatuś zmarł na zawał, mając zaledwie 

sześćdziesiąt lat. 

W 1956 roku wyprowadziliśmy się od Dziadziusia 

do wsi o nazwie Lendenau (obecnie Lipówka). Tatuś w tej 

wsi założył swój warsztat pracy, czyli kuźnię. Gdy miałem 

dziesięć lat, Tatuś próbował mnie wziąć do siebie jako 

terminatora. Pokazywał mi, jak łączy się dwa rodzaje 

żelaza na gorąco, czyli uczył mnie tak zwanego 

szwejsowania (teraz się spawa). 

Poznałem także odlewanie części połamanych 

trybów (wtedy odlewało się nowe). No i odlewanie 

obręczy na koła w żelaźniaku i podkuwanie koni. A nawet 

kiedy zwierzęta były wzdęte po najedzeniu się mokrej 

trawy, uczył mnie, jak przebijać je, żeby spuścić powietrze, 

nie naruszając żołądka, bo inaczej zwierzę by zdechło. 

Oczywiście wszystko to robiłem z Tatusiem, po powrocie ze 

szkoły po lekcjach. 

Ponieważ mi się to nie podobało, wolałem  

z Dziadziusiem paść krowy na łące. Tam Dziadziuś uczył 

mnie, jak i w jakich porach zbierać zioła i jak je 

rozpoznawać. Pokazywał mi, w jaki sposób z wikliny 

wyplatać kosze do zbierania i przechowywania 
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ziemniaków. Uczył mnie robienia z leszczyny gwizdków, 

fujarek i grania piosenek na źdźbłach trawy. 

Tatuś miał z aktu nadania 14 hektarów ziemi, więc 

pomagałem mu w gospodarstwie. Gdy były sianokosy, 

Tatuś kosą ciął trawę, a ja szedłem z kijem i z pokosu 

rozrzucałem po całej łące, aby trawa szybciej przeschła. 

Gdy trawa była sucha, grabiami zgrabiało się na wałki,  

a następnie z wałków robiło się kopki. Kiedy siano  

w kopach odparowało, zwoziło się je do stodoły. 

We żniwa Tatuś ścinał zboże kosą, a ja zbierałem 

je w snopy. Następnie snopy się stogowało i po 

przeschnięciu zabierało do stodoły. Podobnie 

pomagałem rodzicom przy kopaniu ziemniaków motyką. 

Wrzucało się je do kosza, a z kosza zanosiło się na pryzmy. 

Następnie przenosiło się z pryzmy do kopca. Kopiec 

układał już sam Tatuś. 

Z Ojcem Tatusia, a moim Dziadziusiem, łowiliśmy 

miętusy i szczupaki. Był tam rów, potok nazywany strugą, 

szerokości do półtora metra. Ja skakałem na pobrzeżach 

rzeczki, aby wystraszyć miętusy, i Dziadziuś mógł je wtedy 

złapać do siatki. 

Mieszkaliśmy w przedwojennym budynku, 

spichlerzu zbożowym przerobionym na mieszkanie. 

Spichlerz zbudowano z kamienia, ściany miały grubość 

około metra. Mieliśmy tam tylko kuchnię i sypialnię. Kiedyś 

był tu obok pałac (w czasie drugiej wojny światowej został 

spalony), dlatego gospodarze zawsze mówili: „Idziemy  

do pałacu”, że niby my mieszkamy w pałacu. 

Ponieważ kiedyś przechowywano w spichlerzu 

zboże, było to duże pomieszczenie. Dlatego raz albo dwa 

razy w miesiącu odbywały się tam wiejskie zabawy, 

potańcówki. Gospodarze przywozili akordeonistę albo 

tańczyło się przy gramofonie na korbkę. Prądu nie było, 

elektryczność dotarła do wsi dopiero w 1962 roku. 

Przedtem oświetlało się pomieszczenia lampami 

naftowymi. 
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JA WOBEC KOŚCIOŁA I JA WOBEC BOGA 

W 1993 roku poddałem się badaniom 

psychotronicznym. Wyniki były dla mnie dość 

zaskakujące. Wykazały sensytywność, czyli medialność 

(zdolności mediumiczne), umiejętność jasnowidzenia  

i jasnosłyszenia, a także możliwość posługiwania się 

radiestezją. Okazało się także, że mogę przesyłać 

bioenergię na odległość (biopsychokineza) i dokonywać 

teleportacji. 

Z takimi wynikami i z moją wiedzą pojechałem  

5 km rowerem na inną parafię do księdza, który twierdził, 

że jest moim przyjacielem i kolegą. U niego na plebanii 

opowiedziałem przy kawie o wszystkim, co mnie spotyka  

i co jest dla mnie niezrozumiałe. Pokazał mi książki 

okultystyczne i z dziedziny parapsychologii, spirytystyczne, 

a także o uzdrawianiu, Biblię, Nowy Testament i zapytał, 

czy którekolwiek z tych książek czytuję. Odpowiedziałem, 

że tak, Nowy Testament. Pożegnaliśmy się i wróciłem  

do domu. 

Dwa miesiące później odwiedził mnie mój kolega 

i powiedział, że ten ksiądz wygłosił kazanie na mój temat. 

Wyśmiał mnie, znieważył, nazwał pijakiem – okultystą  

i ostrzegał innych ludzi przede mną. Zapytałem kolegi,  

czy wymienił moje nazwisko. Powiedział, że nie, ale że 

każdy, kto mnie zna, od razu domyślił się, o kim mówi. 

Przez to upodlenie przez Kościół Rzymskokatolicki  

i zniewagę od jego reprezentanta o mało nie odebrałem 

sobie życia. W konsekwencji odszedłem od religii 

katolickiej. Nie należę do żadnej religii, do żadnego 

wyznania. Wszystkie je szanuję i odnoszę się do nich  

z tolerancją. Zrozumiałem, że ten kapłan pomógł mi 

wybrać drogę do mego serca, do mego wnętrza. 

Sam rozmawiam teraz z Bogiem,  

bez pośredników. Modlę się. Piękna jest Modlitwa Pańska 

w oryginalnym języku aramejskim. Jest uwielbieniem Boga, 

jest to modlitwa wdzięczności. W przekładzie polskim brzmi 

ona całkiem inaczej. Pozwolę sobie przytoczyć dwie 
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wersje innego tłumaczenia, które przesłała mi koleżanka 

Mirosława jako nagranie. 

Modlitwa Pańska 

Przekład I 

O, Kosmiczny Rodzicielu (Rodzicielko)  

wszelkiego blasku i wibracji! 

Zmiękcz grunt naszej istoty 

i wyrzeźbij w nas przestrzeń, 

W której Twoja Obecność może zamieszkać. 

Napełnij nas swoją kreatywnością,  

tak byśmy mogli mieć moc, 

By rodzić owoce Twojej misji. 

Niech każde nasze działanie rodzi owoce 

zgodnie z naszą wolą. 

Obdarz nas mądrością, by tworzyć i dzielić się 

Tym, czego każda istota potrzebuje,  

by wzrastać i rozkwitać. 

Rozplącz splątane nici przeznaczenia,  

które są naszymi pętami, 

Jako i my uwalniamy innych z poplątania  

w pomyłkach z przeszłości. 

Nie pozwól, byśmy dali się zwieść tym, którzy by 

nas odwodzili od naszego Prawdziwego celu, 

Ale oświetl możliwości chwili teraźniejszej. 

Bowiem Ty jesteś gruntem (ziemią) 

i żyzną (owocną) wizją, 

Mocą narodzin i spełnieniem. 

Jako że wszystko jest łączone i staje się jednym 

ponownie. 

Amen. 

Przekład II 

O, Rodzicielu (Rodzicielko), Ojcze (Matko) 

Kosmosu! 

Skup swą Światłość w nas – uczyń Ją użyteczną. 

Ustanów swoje panowanie jedności teraz 

Poprzez nasze ogniste serca i chętne dłonie. 

Pomóż nam miłować dalej, niż sięgają nasze 

ideały 
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I spraw, by wyrosły akty współczucia dla 

wszystkich istot. 

Porusz ziemię w nas: wówczas poczujemy 

Mądrość w głębi, wspierającą wszystko. 

Rozplącz węzły we wnętrzu, 

Tak, byśmy mogli naprawiać proste więzi 

pomiędzy naszymi sercami. 

Nie pozwól, żeby rzeczy błahe nas zwiodły, 

Lecz uwolnij nas od tego, co zatrzymuje nas w 

drodze do prawdziwego celu. 

Z Ciebie zadziwiający ogień, 

Powracające światło i dźwięk dla kosmosu. 

Amen. 

Ta modlitwa harmonizuje obroty czakr i otwiera  

na potencjał kreatywności, ponieważ Bóg jest kreatywny. 

Stale tworzy. 

Człowiek też jest twórcą. Każda istota ludzka jest 

Stwórcą i Stworzycielem. Myśl i emocje, uczucia  

są energią, i to my nadajemy im moc za życia. Dlatego 

bądźmy uważni w swoich myślach i słowach,  

bo przyciągamy to, na czym skupiamy swoją uwagę. 

 

NASZA ŚWIADOMOŚĆ, ROZUM LOGICZNY  
I DUSZA 

Aby zrozumieć, czym jest świadomość, warto 

zapoznać się z książką Eckharta Tolla „Potęga 

teraźniejszości”. Można odsłuchać wszystkie rozdziały, 

korzystając z audiobooka. 

„Ja” to energia rozumu logicznego, czyli rozum  

i byty. Gdy jesteśmy w tej energii, do duszy nie dochodzi 

światło, ponieważ zostaje na nią nałożona świadomość 

materii, tak jak czarny skafander (dlatego mówi się: ciemni 

ludzie). I trzeba sobie uświadomić tę prawdę, że dusza żyje 

wtedy w tej energii w ciemnościach. Sprzyja to różnym 

chorobom, depresji, morderstwom. To jest ego. Energia 

rozumu posiada tylko to. A dusza potrzebuje do życia 
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światła, bo inaczej będzie marionetką, kukiełką bez życia 

wewnętrznego. 

Wczoraj widziałem martwe energie, które szły 

przede mną jako ludzie. Jeden z nich się odwrócił, spojrzał 

na mnie i powiedział, że mieli do wstawienia 29 

programów, „a Tobie nie mogliśmy wprowadzić nawet 

jednego”. On drwił, ale jednocześnie okazywał szacunek. 

Jeśli ja znam swoją wartość, to nie jestem podatny  

na zniewagi. Wtedy nic nie może mnie zgnębić. Kiedy zna 

się swoją wartość, można wiele wytrzymać, a nawet może 

to do Ciebie nie docierać z niskich wibracji. 

Tak wygląda „Ja”, to jest ego, czyli materia. 

Dlatego nie należy identyfikować się z ciałem, tylko  

z duszą. Dusza jest nieśmiertelna i transcendentalna, 

wielowymiarowa. A ciało służy jako pojazd duszy,  

nic więcej. O ciało należy dbać i napełniać je miłością, 

duchem uzdrawiającym, duchem miłości. To daje ciału 

życie, właśnie miłość, energia miłości jest życiem  

i zdrowiem. 

Ludzka natura nie zmienia się tak szybko,  

jak warunki, w których ludzie żyją. Człowiek teraz nie 

szanuje swojego ciała. Kiedyś, w czasach Abrahama, 

kiedy ludzie nie oddzielali się od Stwórcy, czyli od natury, 

żyli długo – niektórzy nawet po 1500 lat. Abraham był 

ostatnią ludzką istotą, która dożyła prawie tysiąca lat. 

Działo się tak dlatego, że człowiek nie oddzielał 

się od Stwórcy. Wszędzie czynił dziękczynienie,  

czyli błogosławił. Żył w harmonii i poczuciu wdzięczności 

za cały akt stworzenia. Po pewnym czasie tęsknota  

i samotność doprowadziły do tego, że wyraził wolę 

zakończenia życia. Gdy człowiek traci sens życia, 

odchodzi. Później następuje śmierć. 

Aborygeni, rdzenni mieszkańcy Australii, mają 

pewną legendę. Przychodzi do starszego Aborygena 

młody Australijczyk i mówi: – Powiedz mi, mędrcze, 

dlaczego mi się w życiu nic nie udaje? Jestem bardzo 

bogaty, szanuję zwyczaje swojego narodu, żyję w mieście 

białych ludzi, mam bardzo dobrą pracę, ale wciąż jestem 
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sam, brak mi pieniędzy, brak mi towarzystwa niewiast,  

nie mam poważania u białych ludzi. 

Mędrzec odpowiedział mu tak: Spójrz nocą  

w niebo. Jeżeli na którejś z gwiazd zobaczysz siebie, swój 

cel, wówczas wszystko ci się uda, wszystko będziesz miał. 

Jeżeli nie zobaczysz tam siebie, bo kosmos i ty to jedno,  

i to samo zobaczysz, co teraz, a nie siebie w kosmosie,  

to będziesz taki, jaki jesteś teraz. 

To wszystko znaczy, aby żyć prawami kosmicznymi 

i szanować te prawa. Są to prawa miłości bezwarunkowej. 

O takich prawach wspominał Albert Einstein  

w testamencie, zwracając się do swojej córki: „Wszyscy 

jesteśmy częścią Kosmosu, a zapominamy o tym”. 

Teraz może opowiem o tym, co mnie spotkało 

czterdzieści lat temu. Wracając z delegacji do domu, 

zaszedłem do restauracji, by wypić sobie piwo. Byłem 

wtedy kawalerem, byłem zagubiony, jak każdy.  

Do mojego stolika przysiadł się kolega – tak myślałem,  

że to kolega – z piwem w ręku. Po jakichś dziesięciu 

minutach gadania o niczym zaczęła się dziwna rozmowa. 

– Wracasz z delegacji? 

– Tak – odpowiedziałem. 

– Wpadłeś po drodze na piwko? 

Ponownie odpowiedziałem: 

– Tak. 

– Bardzo ciężko pracujesz i jesteś zmęczony. Jesteś 

skromnie ubrany, biednie, ale czysto. Harujesz, a nie masz 

swojego domu, bo mieszkasz u rodziców. Nie masz 

samochodu. Nie masz dziewczyny. Zbliżasz się do 

trzydziestki, a jesteś samotny. Gdzie wasz Bóg? Co wasz 

Bóg wam daje? Zobacz, są kłótnie, zabójstwa, wojny, 

choroby i śmierć. Gdzie wasz Bóg? A ty wierzysz w Boga? 

– Tak – odrzekłem. Chciałem mu pokazać 

obrazek, jaki nosiłem w portfelu: Jezu, ufam Tobie. 
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– Nie wyjmuj, Boga to ma się w sercu, a nie  

w portfelu na obrazku. 

I jeszcze raz powtórzył: 

– Boga to ma się w sercu, którego ja nie 

posiadam. 

Rozwiał się, pozostał po nim tylko czarno-siwy 

dym. 

Kto to był? Byt, zewnętrzna energia, nie wiadomo 

kto… Energia rozumu logicznego, tak to zrozumiałem. 

Energia duszy jest inna. Dusza ma świadomość, 

świadomość jedności i dlatego nigdy nie jest oddzielona 

od Stwórcy, czyli jaźni, bo to jest jedno i to samo. Dlatego 

inkarnujemy, aby sobie przypomnieć poprzez 

doświadczenia rzeczywistości, że jesteśmy jaźnią, a nie 

ciałem. To mamy sobie przypomnieć w każdym wcieleniu. 

Żyjemy w wielu rzeczywistościach, w różnych wcieleniach. 

Mamy o tym zawsze pamiętać. 

Ludzie stwarzają tajemnice, których tak 

naprawdę nie ma i czytają wiele książek. Mądrości rozumu 

z czasem mijają albo okazują się puste, bo on niczego nie 

posiada. On da nam coś tylko wtedy, kiedy my coś mu 

damy, coś za coś – tak działa rozum. Wreszcie nadchodzi 

czas, aby powiedzieć sobie, że nie o to chodzi. Każda 

tajemnica to rozum, a wystarczy jedynie wczuć się  

w siebie. Nie ma wtedy tajemnic ani oddzielenia, wszystko 

jest jasne, wystarczy być sobą. Każdy potrafi być sobą,  

to nie jest trudne. Wystarczy nikogo nie naśladować, 

nawiązać kontakt ze sobą i ufać wyłącznie sobie, 

swojemu wewnętrznemu dziecku, które zawsze mamy 

gdzieś w głębi. Słuchać Go, chwalić Je, aby nabrało 

zaufania. Wszak Jezus mówił: bądźcie jako dzieci. Mówią 

to i inni mistrzowie. Dzieci nie krytykują, nie szufladkują,  

nie oceniają, przyjmują wszystko takim, jakie jest,  

z radością. 

O ile życie na Ziemi byłoby łatwiejsze w ten 

sposób. Życie bez ego. 
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DUCHOWE PRZYCZYNY NASZYCH CHORÓB 

Każda przyczyna choroby jest duchowa, nie ma 

innych. Reszta to tylko wyobrażenia i nazewnictwo 

człowieka. Nie zdajemy sobie z tego sprawy, ponieważ 

człowiek patrzy na skutek, nie na przyczynę. Uzdrowienie 

polega na zmianie spojrzenia na siebie i poprawieniu 

kondycji swojej duszy. Dzięki temu zauważymy, że żyjemy 

w niebie. Po prostu poznamy prawdę o sobie. Na tym 

polega moja rola, na przekazaniu prawdy o pacjencie.  

A dalej – to już każdy musi sam. 

Terapeuta jest tylko kanałem. Duchowy 

terapeuta jedynie pomaga odzyskać zaufanie do siebie, 

przypomina o wartości człowieczeństwa. Wszyscy 

jesteśmy wielowymiarowymi duszami, ale o tym 

zapomnieliśmy. Moja rola ogranicza się do przypomnienia 

człowiekowi jego człowieczeństwa. Przypomnienia o tym, 

że człowiek jest istotą duchową, że tylko zapomniał  

o swoim człowieczeństwie – o swojej duchowości. Możliwy 

jest powrót do swojej duchowości, która jest tak potężna  

i wielowymiarowa. 

Przez długie lata nie mogłem dojść  

do porozumienia z lekarzami na temat chorób 

genetycznych. Z mojego punktu widzenia (czyli z punktu 

widzenia duchowego) choroby genetyczne nie istnieją. 

Istnieją natomiast choroby karmiczne. Oto przykład. 

Lekarz zdiagnozował chorą, ustalił, że ma nowotwór  

i wskazał przyczynę genetyczną. W takiej sytuacji chory 

doszukuje się związku z dziadkami, wujostwem, innymi 

krewnymi. Choroba okazuje się nieuleczalna, jest chorobą 

śmiertelną. Natomiast jeśli pacjent zrozumie, że jest  

to choroba karmiczna, czyli duchowa – stanie się ona 

wyleczalna, ponieważ zacznie za nią dziękować, 

błogosławić, przestanie bać się śmierci. Choroba 

nowotworowa to strach i ból, ale można to wszystko 

odwrócić przez miłość do samego siebie. 

Z mojego punktu widzenia każda choroba jest 

karmiczna lub ze strachu, innych nie ma. Strach jest 

podawany z zewnątrz, przez środki przekazu, otoczenie 
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itp. Strach to sprawa indywidualna każdego człowieka. 

Lekarstwem na strach jest tolerancja. Należy tolerować, 

czyli patrzeć na coś jak na film, pamiętając, że to tylko 

zabawa, złudzenie. Należy tolerować, ale nie brać w tym 

udziału, zachować dystans. Obserwować jako zjawisko, 

ale się nie angażować. Otworzyć się na serce. Patrzeć 

swoim wnętrzem. 

Polecam lekturę książkę pani Anity Moorjani 

„Umrzeć, by stać się sobą”. Autorka wyjaśnia, jakie są 

przyczyny chorób i jak można powrócić do zdrowia. 

Udowadnia, że tak naprawdę śmierć nie istnieje, a my 

pozostawiamy swoje życie na Ziemi na własne życzenie. 

Jest to skutek braku odpowiedzialności za swoje czyny, 

strachu przed odpowiedzialnością za swoje czyny i myśli. 

Jest to konsekwencja naszych myśli i czynów. Nic innego. 

Człowiek dla siebie jest sędzią i katem. Każdy człowiek dla 

siebie jest sędzią i katem. 

W swojej drugiej książce „A jeśli już jesteś w niebie” 

pani Anita pokazuje, jak można doświadczyć nieba  

na Ziemi, zmieniając swoją rzeczywistość. Opisuje,  

jak zmienić swoje życie, by doświadczyć jego pełni. 

Ja to widzę następująco. Wszystkie religie mówią: 

„módl się i pracuj”. Modlitwa to powrót do serca,  

a „pracuj” – to znaczy żyj swoim życiem. Kiedy tak 

postępujemy, tworzymy swoją rzeczywistość, bo to są 

energie i te energie dla nas pracują. Jeśli wierzysz w Anioła 

Stróża, to tworzysz Anioła Stróża, który Ciebie broni i chroni. 

Jeżeli wierzysz w Boga Wszechmogącego, czyli wszystko 

we wszystkim, ale w duchu, w swoim sercu, to wtedy 

możesz mieć, co tylko chcesz i żyć jak w niebie. To jest 

programowanie i to jest Twoja energia. To jest właśnie  

to słowo „pracuj” w modlitwie. Pracuj na chwałę Bożą. 

Ważne jest, aby ludzie zrozumieli, że ich świat jest 

taki jak oni i tylko przez zmianę siebie mogą zmienić swoją 

sytuację, zmienić podejście do swoich problemów. 

Najważniejsze to zaufać sobie. 

Już dawno doszłoby do jakiejś tragedii, gdybym 

nie odnalazł swojej wartości. Wiele osób z mojego 



 

S t r o n a  | 19 

środowiska, nawet z rodziny, chciało mnie 

ewangelizować. Jednak ja wiem, że gdybym zawierzył 

Kościołowi, to by się skończyło samobójstwem. 

Tam są tylko puste słowa bez pokrycia i fałszywa 

mowa o wybaczaniu i miłości. Aby wybaczyć bliźniemu  

i wrogowi, trzeba wybaczyć najpierw sobie wmówienie 

grzechu pierworodnego, czyli strachu. Aby wybaczyć 

sobie grzech pierworodny, diabła itd., należy pokochać 

siebie miłością bezwarunkową. Kiedy to zrobisz, zobaczysz 

wtedy, że najgorszy wróg, nieprzyjaciel, bandyta nie różni 

się niczym od Ciebie. Różnica polega na tym, że ja znam 

swoją wartość, a więc wiem, kim jestem, a on jest inwalidą, 

czyli nie przypomniał sobie, kim jest. Nie ma poczucia 

wartości. 

Ludzie są naiwni i słuchają tych, którzy chcą ich 

tylko wykorzystać. Ludzie szukają potwierdzenia, a powinni 

uwierzyć w siebie, jedynie w siebie. Jak Jezus, który wierzył 

sobie i został ukrzyżowany. Jezus mówił: weź krzyż i idź  

za mną, czyli weź odpowiedzialność za swoje życie.  

Nie mówił: naśladuj mnie, tylko: idź za mną, czyli 

pokazywał drogę. Nie mówił: jestem drogą. Każdy,  

kto pójdzie za nim, będzie zbawiony. Nigdy nie mówił: weź 

mój krzyż – każdy ma swój krzyż, czyli życie. Każdy ma 

prawo iść według własnego uznania i powinien iść przez 

życie tak, jak czuje, wtenczas będzie szczęśliwy. Czego 

Tobie życzę, drogi Czytelniku. 

 

NA CZYM POLEGA UZDRAWIANIE? 

Jeśli ktoś chce wyzdrowieć, musi odzyskać swoją 

wartość ducha, czyli pradawną ojczyznę serca. 

Tą pradawną ojczyzną każdego człowieka jest 

Duch. Wszyscy pochodzimy z jednego źródła, z Ducha. 

Powinniśmy tam wrócić swoją uwagą, do własnej duszy, 

poznać ją i zrozumieć. Nie należy naśladować nikogo, 

trzeba iść swoją własną drogą. Nie naśladować nikogo, 

bo każdy jest inny i ma swoją drogę. Trzeba stanąć  

na chwilę i zacząć obserwować swoje życie jak film. Kiedy 
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zaczniesz obserwować swoje życie, nie wchodząc  

w karmę osób trzecich, to zauważysz, jak powoli zmienia 

się Twoja rzeczywistość. To, co uważałeś za prawdę jako 

dusza, okaże się złudzeniem, jest tak dlatego, że to nie 

było Twoje. Przyjmowałeś czyjeś kody, a nie swoje własne 

przekonania i chorujesz, bo słuchasz innych, a nie słuchasz 

samego siebie. 

Najważniejsze, żeby przywrócić w sobie harmonię 

i poczucie wartości. To jest bardzo ważne, bez tego nie ma 

nic. Człowiek sam może generować swój dobrobyt, 

zdrowie, obfitość. Są na to sposoby, po prostu trzeba robić 

coś w tym kierunku. Na przykład po obudzeniu się wyjść 

na dwór i stanąć twarzą do słońca, a następnie 

obracając się zgodnie z ruchem wskazówek zegara,  

w czterech pozycjach (od wschodu, południa, zachodu  

i północy), oznajmiać: „Dzięki Ci, Boże, za to,  

że pobłogosławiłeś moje życie zdrowiem”. Mają być trzy 

takie obroty na każdy kierunek świata, razem dwanaście 

błogosławieństw, trzy razy dziennie. 

To jest tak potężna wibracja słowa, że na pewno 

wszystko się spełni. To jest wibracja wdzięczności – 

informujemy, dziękujemy Wszechświatowi za swoje 

zdrowie. Taki rytuał jest stosowany od czasów Chrystusa, 

wywodzi się to od Esseńczyków i ta wiedza została 

przekazana. Przedtem była trzymana w tajemnicy. 

Należy działać zgodnie z zasadą: najpierw ducha 

uzdrawiajcie, a ciało samo się uzdrowi. W ten sposób 

przebiega u mnie sesja terapeutyczna: ja uzdrawiam 

ducha, a ciało uzdrowi się samo. 

Jak dochodzi do uzdrawiania: podczas 

uzdrawiania wchodzę w trans, przez który płynie miłość 

bezinteresowna, świadomość: Jam Jest. 

Następuje oczyszczenie ducha (ducha, a nie 

ciała). Nie jest to oczyszczenie duszy, bo duch i dusza to 

odrębne rzeczywistości. My żyjemy w Duchu Kreatora – 

Jam Jest, Który Jest. Kiedy duch jest zasilony 

Świadomością Kreatora, komórki napełniają się Światłem 

Chrystusowym, następnie poprzez molekuły dochodzi do 
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regeneracji organizmu, czyli uzdrowienia. Dlatego kiedy 

duch jest zdrowy, ciało samo się uzdrowi. Hipokrates, 

znając tę zasadę, wiedział, że nie trzeba stawiać diagnoz. 

Dlatego mówił do swoich uczniów: najpierw 

ducha uzdrawiajcie, a wtedy ciało się uzdrowi. Gdyby 

lekarze mieli wiedzę o tym… Znam wielu lekarzy i żaden mi 

nie mówił o tym, że był uczony, by uzdrawiać ducha 

człowieka. Gdyby lekarze to czynili, zaistniałyby cudowne 

uzdrowienia. Uzdrawialiby teraz, nie w przeszłości. 

Lekarz nie może Ciebie uzdrowić, kiedy mówisz,  

że bolało cię wczoraj. Twoja wartość jest przecież tu  

i teraz, i teraz może już być zupełnie inaczej niż wczoraj. 

Największą wartością w tym wszystkim jest Wiara – w co 

wierzysz, tak się Tobie dzieje. 

Dlatego mówi się: z wiary wam dano. Jezus 

zadawał pytanie: „Czy wierzysz?”. On nie pytał, w jakiego 

Boga wierzysz, tylko czy wierzysz w to, po co przyszedłeś. 

Kiedy otrzymał odpowiedz: wierzę, odpowiadał: odejdź, 

twoja wiara cię uzdrowiła. Prosty wniosek z tego: w co 

wierzysz – to masz. Jest to tak proste i wyraża potęgę 

każdego człowieka. Następuje uzdrowienie dzięki naszej 

własnej mocy. 

 

UZDRAWIAJĄCE GENERATORY 

Generatory, które stworzyłem poza czasem  

i przestrzenią, przekazują energię uzdrawiającą, 

mistyczną, która zawsze wie, co u kogo wymaga 

uzdrowienia, i działa sama. Chory nie musi nic mówić,  

bo i tak to ta energia uzdrawia. 

Chory oczekuje uzdrowienia ciała, ale mistyczna 

energia uzdrawia ducha, nie ciało. Kiedy duch jest 

zdrowy, ciało samo się regeneruje. Z tego, co ludzie mi 

opowiadają, wynika, że ta mistyczna świadomość 

prostuje im drogę życia. Może też chronić całe wsie lub 

miasta, co jest przyjęte na przykład na Hawajach czy 

Filipinach. Ludzie proszą uzdrowiciela o ochronę całej wsi 

lub miasta. Tam to jest normalne. To my odeszliśmy tak 
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daleko od tej wiedzy. Chociaż są i w Polsce takie osoby, 

które to rozumieją i miałem takie przypadki. Taka energia 

nie daje dostępu degradacji czy traumie, jest ochroną. 

Taki generator ochrania rośliny, zwierzęta, zmienia 

rzeczywistość mieszkania w zależności od intencji, czyli  

od tego, jak się go zaprogramuje. 

Ponieważ podczas sesji uzdrawiania generator 

znajduje się pod stołkiem, gdzie siedzi pacjent, a ja 

pracuję drugim generatorem, który mam w dłoniach, 

może zdarzyć się, że pacjent znajdzie się w stanie euforii, 

ekstazy. W takim stanie zaczyna płakać i nie wie, 

dlaczego i po co. Nie rozumie, co się z nim dzieje. Zatem 

ta świadomość działała teraz. Wszystko to dzieje się  

w teraźniejszości, tam gdzie stoją te generatory. 

Przykładem jest moja sesja uzdrawiania, którą 

odbyłem w Gdańsku. Z pewną kobietą przyszła młoda, 

piętnastoletnia dziewczyna, jej córka. Kiedy pracowałem 

z jej mamą, raptem dziewczynie zaczęły lecieć  

po policzkach łzy jak groch, zaczęła łkać i nie wiedziała, 

co się z nią dzieje. Następnie zmieniło się to w radość  

i ekstazę, czyli wyraźnie doznawała jakichś stanów 

mistycznych. Były przypadki, gdy po zakończonej sesji 

ludzie nie chcieli wyjść z gabinetu, tak dobrze się czuli. 

Dlatego, gdy zrozumiałem, kim jestem i jaką 

wartość sobą reprezentuję, rozpoznaję siebie w każdym 

przychodzącym chorym i nie tylko. Zaprzestałem 

stawiania diagnoz, bo diagnoza z mego punktu widzenia 

mówi o egoizmie terapeuty i upodleniu chorego, i co 

najważniejsze, nikomu to nic nie daje, niczemu nie służy. 

Utwierdza tylko chorego w chorobie. 

 

ŚWIĘCI – LUDZIE, KTÓRZY KROCZĄ DROGĄ SERCA 

Może trochę powiemy o tym, jak na Ziemi byli 

traktowani święci, czyli ludzie, którzy odważyli się wkroczyć 

na drogę serca. Byli to zakonnicy, kapłani, a także ludzie 

świeccy. Ciało należy do rzeczywistości kauzalnej materii  
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i jest prawdą, co mówił Darwin, że ciało ewoluuje razem  

z duszą. 

Świat zewnętrzny, kauzalny, poddaje taką istotę 

próbie ciała i duszy. Następują wtedy zniewagi 

psychiczne i fizyczne. Są to próby, które stosuje świat 

zewnętrzny, konieczne jak inicjacja. Do tego należy 

dodać pobicia, zranienia, dochodzi nawet do złamań 

kości. Próby są dostosowane do wytrzymałości danej 

istoty. Kiedy to przetrzyma, zostaje wpuszczona  

w przestrzeń ducha – bo jest powiedziane: pukajcie,  

a otworzą wam. Może to trwać tygodnie, miesiące i lata. 

To jest kwestia wiary danej istoty. 

To nie musi spotkać każdego. Doświadczają tego 

tylko mistycy, którzy znaleźli się na tak wysokim poziomie 

rozwoju duchowego, że nic już dla nich nie jest tajemnicą. 

Tacy ludzie mówią bardzo mało albo milczą. Mistyk zna 

wartość swojego słowa, zna jego moc. Mówi niewiele 

albo nie odzywa się w ogóle, ponieważ wie, że każde 

słowo ma swoje następstwa w postaci jakiegoś działania. 

Za słowem idą emocje, które są mocą, wibracją, niosącą 

ze sobą zawsze skutek, działanie. 

Tacy święci mogą uzdrawiać, a wtedy dzieją się 

cuda. Zresztą cuda w ogóle są, tylko ludzie ich nie 

dostrzegają. Trzeba jeszcze wyjaśnić jedną prostą rzecz. 

Mistykiem nie jest ten, kto się biczuje i chodzi na kolanach, 

wołając: „moja wina, moja bardzo wielka wina”. To nie 

jest mistyk. Mistykiem może być każda osoba, także 

świecka, która zacznie kontemplować swoją boskość, 

czyli Stwórcę na głębokich pokładach w swojej 

rzeczywistości serca. Będąc mistykiem, jesteśmy  

w mistycznym stanie i mamy inną wrażliwość. 

 

MY I ŚWIAT ZMARŁYCH 

Kiedy mówimy o życiu po śmierci, powołujemy  

do życia energię śmierci, czyli byty. Najwięcej ich 

przebywa na cmentarzach i w kościołach, gdzie 

odbywają się msze żałobne i pogrzeby. Taki byt może się 
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do nas przyłączyć wtedy, kiedy myślimy o zmarłym lub 

modlimy się za niego. Jesteśmy wtedy otwarci na martwą 

energię, na śmierć. Za zmarłego należy się modlić, ale nie 

prosić o zbawienie, bo dusza zawsze jest zbawiona, wraca 

do Stwórcy, do jaźni, czyli źródła życia. Zmarłego należy 

błogosławić i radować się, że powrócił do Ojca. Radując 

się i błogosławiąc, uznajemy w nim cząstkę Stwórcy, która 

go przenika. Wszystko we wszystkim. 

Kiedy płaczemy i modlimy się za zmarłego, 

nadajemy mu moc. Jego własna energia pozostaje  

w tym, co należało do niego, w jego rzeczach, takich jak 

zdjęcia, ubranie, meble, mieszkanie, a On wraca do 

swojej własności. To jest energia rozumu, jego pamięć,  

to go przyciąga. 

Człowiek chodzący na cmentarze może być taką 

energią opętany i umrzeć śmiercią zmarłego, po prostu ją 

przyciągnąć. Podobne przyciąga podobne i tu żaden 

lekarz nie jest w stanie pomóc. 

Pomoc jest możliwa jedynie wtedy, gdy ta osoba 

odetnie się od energii zmarłego, czyli także jego rzeczy,  

z którymi był związany. Srebro i złoto najlepiej włożyć do 

wody z solą na 48 godzin. Nasi starożytni przodkowie 

wiedzieli o tym, znali ten problem, dlatego właśnie 

archeolodzy odkrywają w kurhanach i grobach rzeczy, 

których zmarły używał za życia. 

 

NIE SĄDŹCIE, ABYŚCIE NIE BYLI SĄDZENI 

Chciałbym przytoczyć pewną bardzo prawdziwą 

historię, która dała mi wiele do myślenia i o której nie mogę 

zapomnieć. 

Kiedy byłem nastolatkiem, po ukończeniu siódmej 

klasy szkoły podstawowej uczęszczałem do trzyletniej 

Szkoły Rzemiosł Budowlanych w Lidzbarku Welskim. 

Mieszkałem w internacie, ponieważ było to daleko  

od domu. 
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Pewnego razu zobaczyłem siedzącego  

na kamiennych schodach człowieka. Był to starszy 

mężczyzna w polskim mundurze wojskowym, oficerskim, 

czapka była bez orzełka. Miał laskę w ręku. Siedział twarzą 

do ulicy, obserwował przechodniów, mieszkańców 

miasta, mnie też. Miał pusty, smutny wzrok. Dzieci na niego 

pluły, rzucały kamieniami i wołały: bandyta. 

Dociekałem prawdy u dorosłych, kim On jest  

i dlaczego mówią do Niego – bandyta. Jego historia była 

bardzo smutna. Opowiedziano mi, że był on porucznikiem 

AK i dowódcą oddziału partyzanckiego pod nazwą Wkra. 

Używał dwóch pseudonimów, Srebrny Sokół lub Leśny 

Sokół. W latach 1947 i 1948 jego oddział stacjonował 

niedaleko Lidzbarka Welskiego, około pięć kilometrów  

od miasta. Na skutek zdrady jednego z mieszkańców 

partyzanci zostali otoczeni przez oddział Korpusu 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Po ciężkiej walce uszło  

z życiem około trzydziestu ludzi, których ujęto i rozstrzelano 

na oczach dowódcy. Sokół był ranny, odsiedział dziesięć 

lat w więzieniu. Objęła go amnestia, bo inaczej siedziałby 

do końca życia. 

Tacy ludzie jak On przelewali krew za prawdziwą 

wolność Polski, wolność, której ciągle w pełni nie mamy. 

Wtedy w ogóle ludzie nie rozumieli tego problemu.  

Dziś rozumieją – i Polskę sprzedali. A przecież bycie sobą 

jest bardzo ważne dla jednostki, a dla narodu jeszcze 

bardziej. 

W Lidzbarku była orkiestra Straży Pożarnej. Kiedy 

strażacy zbliżali się do Niego, a On siedział na schodkach 

jak zawsze, zaczynali grać marsza wojskowego. On wtedy 

podnosił się ze schodów i salutował orkiestrze. W ten to 

sposób straż pożarna miasta oddawała Mu honory – Jego 

wartości i Jego bohaterstwu. 

W tej chwili miałby ponad sto lat, a ja wciąż  

Go widuję na ulicach Działdowa. 

Dzięki postawie tego oficera zrozumiałem,  

jak bardzo istotna jest wartość danej osoby. Poznanie jego 

historii całkowicie mnie zmieniło. Dlatego nie ma dla mnie 
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żadnego znaczenia, jakiego kto jest wyznania  

czy narodowości. Wszyscy przejawiają potęgę Boską, 

Jedność Sami w Sobie. Nigdy nie należy patrzeć  

na człowieka i oceniać go z pozycji rozumu, a jedynie 

patrzeć na Jego serce. Dlatego nie doszukuję się 

konkurencji w żadnych terapiach. Terapeuci powinni ludzi 

wspierać w ich życiu, a nie oceniać i szufladkować. Trzeba 

zrozumieć, że każdy jest wyjątkową i unikalną jednostką. 

Jesteśmy niepowtarzalni i nie mamy duplikatów. 

 

KORONAWIRUS I PRZEMIANA ŚWIATA 

To, co teraz spotyka świat, pandemia 

koronawirusa, jest przejściem planety i mieszkańców  

w rzeczywistość ducha. Nastąpią powodzie, wybuchy 

wulkanów, trzęsienia ziemi i wiele podobnych, tragicznych 

zjawisk. Kraje nadmorskie zaleje woda. Dzieje się tak 

dlatego, że Ziemia jest żywą istotą, która posiada duszę,  

a ta w pewnym momencie pęknie i wyłoni się z niej Nowa 

Jerozolima, Nowy Świat. 

Widziałem to wszystko około trzydziestu lat temu, 

gdy byłem w stanie dziwnego transu. Do tej pory jeszcze 

wszystkiego nie rozumiem, ale wiem, że najmniej ucierpi 

Polska, choć północna część naszego kraju zostanie 

zalana. Najbardziej bezpieczne będzie Mazowsze i po 

części Podbeskidzie. 

Gdy to wszystko zobaczyłem, po prostu się 

załamałem i cały dzień płakałem. Tego nie mogę 

zapomnieć. Czułem, że ten świat, który znałem, zginie. 

Przez całe lata miałem nadzieję, że to tylko mi się przyśniło, 

ale teraz zrozumiałem, że nadeszła ta pora. To, co znamy, 

może w każdej chwili zmienić się w coś innego. Ludzie 

tworzą rzeczywistość swoimi wyobrażeniami i sieją strach. 

A wystarczyłoby zaufać naturze. Swojej naturze. 
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SIEDEM BŁOGOSŁAWIEŃSTW DLA LUDZKOŚCI 

Na koniec przytoczę Siedem Błogosławieństw, 

wielowymiarowy przekaz dla ludzkości, prowadzący  

do rozwoju duchowego. Sam już nie pamiętam, w jakich 

okolicznościach otrzymałem te Błogosławieństwa. Ktoś mi 

je przysłał z Krasnegostawu. Zamieszczam je tu dla tych, 

którzy są gotowi je przyjąć. 

1. Błogosławieni, którzy wznieśli się ponad bycie 

człowiekiem, albowiem ujrzeli oni nieskończoność  

i poprowadzą do niej tych, którzy myśleli, że już 

wszystko skończone. 

2. Błogosławieni, którzy nauczyli się milczeć, albowiem 

usłyszeli oni ciszę i opowiedzą o niej tym, którzy utonęli 

w chaosie. 

3. Błogosławieni, którzy pochylili się nad inną istotą, 

albowiem rozpoznali w niej siebie i będą spoglądać 

na dno dusz pozostałych, rozświetlając w nich moje 

oblicze. 

4. Błogosławieni, którzy stanęli w biegu, albowiem pojęli 

bieg rzeczy w swym wnętrzu i będą wznosić się spiralą 

poznania aż po wszelkie szczyty stworzenia. 

5. Błogosławieni, którzy zamknęli swe oczy, albowiem 

spojrzeli w głąb siebie i ujrzeli tam twarze tych, którzy 

istnieją w odwiecznej jedności. 

6. Błogosławieni, którzy zaczerpnęli ze strumienia życia, 

albowiem posmakowali oni wieczności i będą 

rozdawać jego krople tym, którzy lękają się końca. 

7. Błogosławieni, którzy połączyli dwa przeciwieństwa, 

albowiem zauważyli tkwiącą w nich jedną siłę i będą 

żywą prawdą o niepodzielnej jedności. 


