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Dedykacja
Dziewczynie, że dała wówczas radę. Współpracownikom oraz Kallen i Suzaku. Wolność zaczyna się
od nas, bo jest w nas. Zawsze była. Niestety często o tym zapominamy.

Spis treści
Wstęp
Puszka Pandory
Pierwszy test z dźwigania energii i jaźni
Skarbiec piekielny i nieba
Powrót starego i wyśrodkowanie gęstości
Władza jest moja! – wykrzyczała…
Umowa białych z Lucyferem
Terapia i prośby o przebudzenie
Kontemplacja w zamknięciu
Ponowne sprzątanie
Rezygnacja i zmęczenie
Tworzenie zbiorowości pramatki
Inwazja i ostateczne uwolnienie
To ja wam już dziękuję
Podsumowanie
Jak takie rzeczy uwalniać, jeśli się już przytrafią?
Zakończenie

Od autora
Mam taką cichą nadzieję, że to opracowanie zainspiruje kogoś do stworzenia komiksu na jego 
bazie. Temat jest poważny, sam pamiętam, jak się czułem przez wiele miesięcy i jak wyglądali po 
atakach energetycznych moi bliscy. Jednak perspektywa czasu pokazuje, że czas i dystans wiele 
leczą. A „tam wyżej” wszystko jest bardziej płynne, niż nam się wydaje. Proponuję także napój 
wyskokowy do ręki i popcorn. Matriksowa historia jest pewnie tak samo ciekawa jak zaskakująca. 
Enjoy.
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Na długo przedtem, nim ludzie poczęli toczyć wojny z ludźmi, walczyli ze sobą bogowie. To wojny
bogów zrodziły wojny ludzi

Zecharia Sitchin

Wstęp
Na poziomach duchowych wśród istot, które wcielały się w ciała Anunnaków, mieliśmy do 
czynienia ze status quo. Był to pewien konsensus między białymi i czarnymi, czyli tymi wszystkimi
starymi istotami, które pochodzą z inwolucyjnej linii rozwoju, a zatem z łuku zstępującego (więcej 
o tym zagadnieniu piszę w opracowaniu Odłączeni i oddzieleni, czyli słów kilka o indywidualizacji, 
gęstościach, Źródle). Dwie główne siły w moich pracach noszą imiona: Biały i Aryman. Nad 
tematem Białego pracowaliśmy całą grupą przez ponad dekadę; nie mniej działo się w temacie 
Arymana i jego wpływów. Jednak o Arymanie najwięcej napisali Rudolf Steiner i Jerzy Prokopiuk, 
dlatego odsyłam do prac tych autorów. Aryman to nie jest Lucyfer ani Szatan i proszę nie mylić 
tych istot ze sobą.

W kwietniu 2019 w jednym momencie zapaliła się Katedra Notre Dame i meczet w Jerozolimie. Na
poziomach subtelnych doszło w tamtej chwili do uwolnienia wszystkich zasobów i ciał subtelnych 
Arymana. Odpowiedzialnymi za to istotami były wyższe jaźnie Yavanny, Lucyfera, moja i Suzaku 
(takie imię, bo niestety nie znam duchowego). Aryman zabezpieczył się na wypadek takiej 
ewentualności, „odpalając” (przez pieczęcie, kody) u Lewiatana, Gabriela, Lucyfera i Suzaku walkę
z innymi istotami. Wyglądało to tak:

Na niebiesko pola i cząstki wylane przez Arymana z innych istot. Tu głównie cztery najbardziej 
zainicjowane: Lewiatan, Lucyfer, Gabriel, Suzaku.

Aryman przez oddziaływanie bliskich sobie wyższych jaźni chciał – w ramach zemsty – zrzucić i 
przenieść w niższe rejony całe zło, nienawiść, furię, mrok. 
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Na rysunku widzimy pola ochronne, utkane przez zaangażowane dusze i wyższe jaźnie, które były 
przygotowywane od długiego czasu do tego celu.
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U góry dalsze dźwiganie przez Źródło/Nadjaźnie pól arymanicznych oraz odczepianie przez moją 
wyższą jaźń cząstek Arymana z poszczególnych wyższych jaźni. Po całym wydarzeniu i wycofaniu 
energii Arymana z gęstości miało się odczucie, jakby świat się zrestartował, wyciszył.

Zarysy zmian na poziomie Źródła/Nadjaźni. „Trzy pioruny” po lewej i prawej stronie pokazują 
„budowę Nadjaźni” (na tamten moment tylko taka forma). Przez środek przechodzi energia zła, 
mroku. N. – Nikodem. R. – Rozalia. 

Kilka dni po tym wydarzeniu zaczęli mnie atakować energetycznie Gabriel i Metatron. Okazało się,
że na poziomach subtelnych są dwie siły nastawione przeciwko sobie. Po lewej stronie: Biały, 
Metatron, Gabriel, Maria, Sandalfon. Po prawej stronie: ja, Kallen (nie znam innego imienia 
duchowego), Yavanna, Jan, Suzaku. Żeby nie doszło do walk, skierowano moją istotę na środek. 
Metatron i reszta optowali za podtrzymaniem starego systemu karmy, akaszy, białego systemu 
zliczania uczynków. „My” – za nowym, pracą własną, rozwojem świadomości, uwolnieniem od 
wszystkich systemów. Teoretycznie takie były założenia (na tamten moment nie wiedziałem, że 
Yavanna i Jan mają swoje plany, a sama Yavanna jest zależna od Lucyfera). I tak dzień po dniu, 
tydzień po tygodniu pokazywałem tym duszom i ich zastępcom, na czym polega tzw. transformacja,
jak rozwiązywać sznur karmiczny, dlaczego system karmiczny jest nieafektywny. Wszystkie 
informacje jako wynik badań zostały zamieszczone w takich opracowaniach, jak: System 
Karmiczny i odrabianie karmy, Hierarchia Światła i jej wpływ na wolną wolę, Podświadomość 
zbiorowa i karma rodowa, Świadomość zatrzymana. Była to dziwna praca, bo nie bardzo chcieli oni
jakichkolwiek zmian. Dlatego ich dusze pozwoliły pomóc sobie w ich własnej przebudowie 
wewnętrznej, która polegała na wycofaniu kodów i przekonań blokujących nowe postrzeganie. 
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W tamtym czasie nie wiedziałem, że stoję po złej stronie i że tak naprawdę nie ma dobrej, bo każda 
ze stron myśli o sobie. Moje zdjęcie z tego okresu:

Puszka Pandory
Po uwolnieniu Arymana zostały zasoby piekielne i moce piekielne, które należały do wszystkich 
książąt i księżniczek piekielnych. Tych zasobów pilnował oczywiście – jak we wszystkich mitach i 
podaniach – Cerber oraz tunel piekielny, który potrafił rozszczepiać ciała subtelne. Kiedy Jan 
podchodził do tego tunelu, od razu podlatywali czarni i go odpychali. Yavanna naciskała na 
odblokowanie tunelu. Moja istota się nie zgadzała, bo oznaczałoby to otwarcie puszki Pandory. A 
wszystkie istoty w pewnym momencie zaistnienia zgodziły się zablokować tam swoje moce. Byłem
przeciwny do czasu spotkania na żywo pewnej pary i wykonania dla niej analizy ciał podziemnych. 
Był to bardzo dziwny okres, ponieważ wiadomości tej pary były pełne paniki, strachu. I co 
ciekawsze, te osoby dokładnie wiedziały o swoim pochodzeniu duchowym, roli duchowej, 
obciążeniach i przynależności. Nie musiałem nic mówić ani opisywać. Tutaj kolejny raz miałem do 
czynienia z tzw. teatrem życiowym, matrixem, czyli sytuacjami życiowymi, które nie są ani 
normalne, ani zwyczajne. Po przeanalizowaniu całej tej sytuacji moja istota wyraziła zgodę na 
pomoc w uwolnieniu całego tunelu. Pomagali podczas tego procesu Kallen i Suzaku. Pamiętam, co 
powiedziałem po wszystkim do Yavanny: „Masz to otwarte”. I o całej sytuacji zapomniałem.
Dusza przypominająca Cerbera była zbudowana z kilku innych dusz. Dlatego po przebudowie jej 
ciał każda świadomość i cząstka otrzymała swoje własne, niezależne ciało. Wraz z uwolnieniem 
Cerbera i tunelu wszystkie zasoby jego technik, mocy, magii wzięła do siebie Yavanna „do 
zbadania” – tak przynajmniej mówiła. Tydzień później zacząłem dostawać ataki energetyczne w 
głowę. Były to ataki odcinające przepływ „z górą” od Yavanny i Lucyfera. Można powiedzieć, że 
przez zaufanie do Yavanny wpuściłem piekielników do skarbca piekielnego. I tutaj tak naprawdę 
zaczyna się cała historia.  
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Ciała podziemne Cerbera

Nie wiedziałem, że cała moja istota jest marionetką w rękach Yavanny. Dopiero w trakcie tych 
ataków zrozumiałem, ile miałem przez te wszystkie lata na swoich barkach: lata negocjowania, 
pracy subtelnej z duszami, uczenia i spełniania roli lodołamacza starego systemu fizycznego i 
duchowego. A ta istota tylko paluszkiem wskazywała zza kulis. Kiedy moja dusza zdjęła wszystkie 
energie ataków i otworzyła się na swoją najwyższą część – zmieniło się moje odczuwanie, jakby 
nagle obudziło się wiele starych umiejętności. Na moje pytanie do wyższej jaźni: „Dlaczego 
pozwalasz blokować swój przepływ energii innej istocie?”, odpowiedziała działaniem. Wyższa jaźń 
odzyskała wszystkie cząstki wcieleń i energii podświadomej, wycofała się ze wspierania 
jakichkolwiek poczynań Yavanny i zaraz dołączyło do niej wiele innych istot. Do tamtego momentu
jeszcze tliła się we mnie naiwna wiara, że wyższe jaźnie mlekiem i miodem płyną, ale przeczyło 
temu zachowanie mojej wyższej jaźni, która zdejmowała kody zaślepiające, kody wierności, 
ograniczenia, łańcuchy, blokady na samodzielne myślenie. Już wiele lat wcześniej widzieliśmy, że 
wiele istot jest dosłownie „ściśniętych” energetycznie, działają zależnie od siebie, są hierarchiczne 
w myśleniu, ale nigdy tak nie traktowaliśmy „swoich” jaźni.
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Kilka dni później, podczas jazdy samochodem poczułem w swojej przestrzeni energie i słowa 
Yavanny (jej wyższej jaźni). Cytuję: „Dlaczego powiedziałeś wcześniej, że nie rozumiem miłości i 
nie ufam jej oraz Nadjaźniom?”. Pytanie to dotyczyło cząstek Arymana, które wzięła i wchłonęła w 
siebie po rozpuszczeniu jego ciał. Można powiedzieć – jego energie owinęła wokół swojego rdzenia
jak trofeum. Na co odparłem: „Dlaczego nie oddajesz tych cząstek Nadjaźni, do której należą?”. 
Całe zachowanie podsumowałem: „bóg, sędzia, ławnicy, kat, egzekutor” i dodałem to samo, co 
powiedział Tyrion do Szarego Robaka w ostatnim odcinku Gry o Tron: „Decyzja nie należy do 
ciebie, nigdy nie należała”. Ta istota w obronie zarzuciła mi, że bronię i opłakuję pana ciemności, 
na co odparłem: „Ty sama długo byłaś Panią Ciemności i ja również podjąłem decyzję o jej 
uwolnieniu. Ja natomiast chowam zmarłych i pozwalam im żyć. Ty trzymasz te energie w sobie, 
żeby potem istotę Arymana trzymać na smyczy”. Tutaj rozmowa i wszelkie tłumaczenia się 
skończyły.  

Wróciłem do domu i po podróży zasnąłem. Następnego dnia czułem ból w plecach i narysowałem 
wykres oraz zapisałem sen.

Ktoś mnie prowadził do dziwnego autobusu, jakaś dziewczynka, która przypominała kogoś o 
wyglądzie emo. Nie widziałem numeru autobusu, ale wsiadłem do niego. Gdy już byłem w środku, 
podszedłem do tablicy z nazwami stacji, ale nie było tam mojej. Nagle zacząłem rozglądać się po 
autobusie i zobaczyłem z tyłu bliskie osoby, ale nie chciałem do nich podchodzić. Jedna z osób 
podeszła do mnie (była to dusza Yavanny), przywitała się rozanielona, przytuliła, przeprosiła za 
wcześniejsze zachowanie i zapytała się, czy nie możemy wrócić do współpracy. Zjednany wysiadłem
razem z nimi i poszliśmy do jakiegoś pomieszczenia z wielkim stołem. Jeden z pomocników Yavanny
miał łzy w oczach i mówił: „ja wiem, wiem”. Miałem wrażenie, że łzy tego chłopaka nie odnoszą 
się do mnie, ale nie potrafiłem stwierdzić, o co mu chodzi, dlaczego płacze. Chwilkę później 
podszedł do mnie i zaoferował uzdrowienie. Wyraziłem zgodę, by zbliżył się do moich ciał, a on 
dotykał moich nerek, potem dotykał ich z tyłu i kiedy stał już za mną, nagle otworzył jeden z moich 
czakramów i powiedział: „wyciszam to przywołanie”. Poczułem, jak wpuszcza mi energie do 
środka. Zaraz teleportowała się Yavanna i wpuściła jeszcze więcej. Czułem się jak w potrzasku, ale 
też jakbym został rozerwany od dołu.   

Sny mogą być odzwierciedleniem wydarzeń z poziomu dusz. Na początku nie wierzyłem, 
zaprzeczałem, tłumaczyłem wyparcie tym, że wyższa jaźń tej istoty uwalniała, pytała i szukała 
informacji. Zapomniałem oczywiście o duszy, bo dusza to zupełnie inna para kaloszy. Wykonałem 
od razu analizę, bo ból się nasilał.
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Napisałem w tym okresie: I – ciało fizyczne. II – ciało eteryczne. Wpięcie na tym poziomie do 
nerek. III i IV, czyli ciało astralne i mentalne, są rozszarpane, wyrwane, odcięte i wsadzili tam 
pseudomiłość (na zielono), abym nie odczuwał ataku. Szybko wykonałem kolejne analizy duszy i 
WJ.  
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Po lewej stronie moja istota. Pomiędzy poszczególnymi jaźniami „fale” oznaczające odcięcia 
między gęstościami. Po prawej – Yavanna otoczona magią i mocami. Rura od dołu przewodzi moce
piekielne ze zbiorników. Pomiędzy wyższymi jaźniami mniejsze istoty rozdzielające. Po wykonaniu
analizy ubrałem się, wziąłem psa na spacer, poszedłem do swojego miejsca (pustelni) i duchowo 
zwołałem radę. W tym wszystkim najważniejszy był brak mojej odpowiedzi atakiem na atak.

Katowice 50.21190855718865, 19.063200754048054

Pojawiło się wiele różnych istot, wyższych jaźni, dusz. Ciekawe było zachowanie Jana, który jako 
połówka duchowa Yavanny (Ateny, Tomasza, Ninhursag) był całkowicie nieprzytomny przez jej 
działania. Mimo tego zacząłem mówić: „Nie po to uwalniamy piekła, by z nich czerpać, by przez 
siłę umacniać swoją pozycję. Kto dał tej istocie prawo do swobodnego korzystania z energii 
piekielnej i atakowania innej istoty? W imię czego, z jakich pobudek? Skąd ta bezkarność i 
poczucie słuszności?”. W tym momencie wyjaśniłem zaraz pomocnikom Yavanny, którzy 
uczestniczyli w ataku, żeby nie brali udziału w jej „wywałce”, czyli w zapisanych energiach karmy 
piekielnej tej istoty. Dodaję: „Czy po Arymanie będziemy uderzać we wszystkich jak leci, to znaczy
tych, którzy myślą inaczej, bo mają inne plany, wolę? Co to za choroba? Co to za prawo? Czy 
mamy zamieniać jedno zło na drugie, Białego na Arymana, Arymana na Yavannę, która ma teraz 
piekła pod sobą? Jedna istota będzie mówiła innym, jak mają żyć, co jest dobre, a co złe, kto ma 
prawo w ogóle żyć i jak ma istnieć? Przecież tak miłość nie działa. My nie istniejemy, by żyć w 
dyktaturze. Ja nie pomagałem przez dwanaście lat, nie uwolniłem Cerbera po to, by nagle ktoś 
czerpał z tego i atakował innych jak ostatni piekielnik. Żadna moja część i jaźń nie odpowiedziały 
atakiem na atak. To również nie ja „wziąłem na bliskość” i pojednanie (patrz: sen), by za chwilę 
spróbować skasować, podzielić, wbić przysłowiowy miecz w plecy”. Tu dusza pomocnika Yavanny 
się rozpłakała i podleciała, przepraszając. Yavanna nic sobie z tego nie zrobiła, tylko odleciała. 
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Jej świadomość była przytłumiona walką, histerią i odpalonymi wcieleniami, które zostały 
zatrzymane w piekłach. Dodatkowo zmianą obrazu rzeczywistości zajął się Lucyfer. W moim śnie 
dziewczynka emo właśnie jego reprezentowała. Czyli można powiedzieć – uruchamiał wzorce w 
Yavannie, żeby atakować i osłabiać mnie. Na pierwszy rzut oka zachowanie Lucyfera przypominało
bezstronnego obserwatora, który chce dobrze dla wszystkich. Oczywiście chciał wszystkich mocy i 
Ziemi.

Dla mnie atak i całe to zachowanie nie były najgorsze. Przez tyle lat człowiek się przyzwyczaja i 
potrafi odpowiadać w miejsce reagowania i strachu. Wie, że żaden atak i nacisk siły go nie złamią. 
Mnie uderzyło coś zupełnie innego. Przez ponad dekadę uwalnialiśmy z Rozalią kolejne zbiory, 
moce, wszystkie stare energie, a jej dusza, nazywana tu przeze mnie Yavanną, razem z Lucyferem 
wszystko gromadzili, zbierali pod siebie. Dostałem raz wiadomość od znanego jasnowidza o treści: 
„Czy mógłbym sprawdzić istoty w twoim otoczeniu, które zbierają moce i energię? Wszystko to 
służy do złych celów”. Oczywiście wiadomość zignorowałem, bo miałem przekonanie, że w moim 
otoczeniu każdy ma ten sam cel: dawanie przestrzeni, możliwości rozwoju oraz wolności i miłości. 
Całe to wydarzenie było ciosem w policzek, bo podważało genezę metody, parcia do 
wyśrodkowania gęstości i rozsupłania podziału między czarnymi i białymi. Mimo tego sytuacja, 
którą przeżyłem, wcale mnie nie uwolniła od podtrzymywania idealizacji, zaślepienia, zależności i 
wypierania tego, z kim tak naprawdę mam do czynienia.

Pierwszy test z dźwigania energii i jaźni
Na drugi dzień (chociaż miało się wrażenie, że czas minął tylko na naszym poziomie, a tam wyżej 
wszystko było tak, jakby dopiero się skończyło i nadal był poprzedni dzień ziemski) zacząłem 
subtelnie mówić, cytuję: „Mamy wolną wolę, wybór, możliwość podejmowania decyzji. Nie może 
być tak, że ktoś nas ocenia, mówi nam, jak mamy żyć, co robić, co przepracować, jak mamy 
myśleć, jak mają wyglądać kolejne światy; że bawi się w nowego boga, bo starzy obaleni i piach 
gryzą. Tak jak proponowałem wczoraj, przed atakiem tej istoty – zbiory starszych wyższych jaźni 
na środek w formie kół, światy i projekty wspólne, bo w ten sposób widać wzajemne możliwości, 
wartości, wibracje, widać od razu odmienność (tu chodziło o wyjście z przestrzeni białych i 
czarnych do sfery neutralnej). I podejmujemy decyzje ogólnie, a nie przez jedną duszę czy wyższą 
jaźń. Należy od razu zdjąć wszystkie insygnia władzy z Yavanny. Koniec epoki monarchicznych 
władców. Jeśli miłość jest tym, czym czujemy, że jest (to znaczy wolnością, wyborem, przestrzenią,
akceptacją), to proszę grzecznie, moje ciało prosi, o przemianę – że ta istota to puści, a ja odzyskam
swoje po jej szaleńczym ataku”.

Po chwili znowu dodałem: „Tu informacja dla Nadjaźni (jeśli mnie słyszą, a słyszą): trzeba będzie 
jakoś wyssać piekła z tej istoty. Mam pomysł. Od Nadjaźni rura przez jej ciała subtelne, czyli przez 
wszystkie jaźnie aż do dna piekła i wszystko podnosimy do góry. Zrobimy test na moich ciałach, 
czyli zaczynamy ode mnie”.
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„O” – osobowość. „D” – dusza. Z prawej strony na dole – „ciała podziemne”.

I zaraz Yavanna. Ta istota osobowo i duchowo była cała zanurzona w piekłach, więc dźwiganie 
energii trwało dłużej. Kolejny wykres.
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Dalszy proces.
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Lucyfer poczuł swój moment. Kiedy energie były dźwigane do góry.
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Na środku wyższa jaźń i dusza Lucyfera, która wyciąga energie moje (z lewej strony) i Yavanny (z 
prawej) do swoich kolektywów („K” na wykresie). Dusza Yavanny i ciała osobowe są całe 
„piekielne”. Czerwony kolor to energia piekieł.
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Kolejne uwolnienie dotyczyło wycofywania energii Lucyfera z gęstości subtelnych oraz jego 
zachowania. Stworzył ciekawe kodowanie przed tym procesem: „Już jest za późno”, „Wszystko 
należy do mnie”, „Teraz już jesteście za słabi na mnie”. Dodatkowo we śnie widziałem obraz 
bliskich, których część ciała była zimna, mechaniczna. Nie wiedziałem w tamtym okresie, że jest to
sygnał od mojej podświadomości, żeby uwolnić ich aktywne inicjacje lucyferyczne. Zapłaciłem za 
to dwa miesiące później.

Podczas dźwigania energii część ciał wyższej jaźni i duszy Yavanny dostała wiele energii ze strony 
swojej Nadjaźni. Wyglądało to tak:   
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Mała przebudowa duszy i wyższej jaźni Yavanny.
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Z perspektywy czasu wiem, że ten proces przypominał bardziej kizi-mizi w energiach, bo sama 
Nadjaźń tylko smyrała wyższą jaźń i pokazywała: „puść, zobacz, wybacz, odpuść”. Jak rodzic, 
który kocha swoje dziecko. Wyższa jaźń tutaj odmówiła, odpychała, zamykała się, dlatego Nadjaźń 
to respektowała. W tym okresie powiedziałem: „Proszę Nadjaźnie o nauczenie i zmaterializowanie 
puszczenia kontroli wśród tych zstępujących wyższych jaźni oraz ich dusz i wcieleń. Wszystkie 
kody, w których zapisane jest, że te wyższe jaźnie nie odpuszczą nigdy, nie puszczą, nie wybaczą – 
lecą. WJ nie powstały po to, żeby dzielić i rządzić, mocować się, która mądrzejsza; nie po to były 
powołania, żeby nazywać się powołującym, dzierżyć poszczególne promienie, zajmować pozycję. 
Chodzi tylko o przepuszczanie energii z góry przez siebie, a nie o jej blokowanie i zagarnianie lub 
zagrabianie. Ten czas musi się skończyć – czas kontroli i zaufania do mocy. To jest pycha i nic 
więcej. To przez was są wszystkie wojny – spoglądam tu na WJ – nie tylko przez Białego i 
Arymana, piekła i nieba. Musicie zrozumieć coś, co pokazała już inna istota, co sami scenarzyści 
dopuścili do siebie – informacja jest dla nas, a wy tego nie widzicie”. Bohater o imieniu Ryker (R) 
powiedział do wszechmocnego opiekuna (P) w serialu Star Trek, cytuję:

P: Co z nimi? Mam ich zniszczyć?
R: Wtedy niczego by się nie nauczyli.
P: A jeśli oni się nie uczą?
R: Oni są tacy, jak byliśmy my sami przed kilkoma stuleciami. Ale z technologią, którą teraz mają, 
są bardzo niebezpieczni. Nie możemy nienawidzić tego, czym też byliśmy. Oni mogą dorosnąć i 
uczyć się.
P: Mogą nauczyć się, jak was zniszczyć.
R: Ze względu na nasze wartości musimy zaakceptować takie ryzyko.”

Dodałem dalej: „Zawsze jest ryzyko, ale trzeba je podjąć, a nie zapobiegać zamordyzmem jednym 
lub drugim, bo tak podpowiada instynkt, podświadomość, kod w rdzeniu. Jak miłość ma 
przepływać pomiędzy wami, każdą istotą, jak jedyne, co przechodzi, to strach, kontrola, żądania, 
uwagi, krytyka, własne wymysły i wkładanie planów w cudze głowy?! Jak młodsze WJ mają się 
wzbogacić, wzrosnąć, rozbudować siebie na poziomie Nadjaźni, jeśli same na swoim poziomie 
wyglądają jak ściśnięte warzywa bez woli?”.

Proces wchłaniania wyższej jaźni Yavanny ciągle się odbywał, a ta istota mimo tego rozsiewała 
strach dookoła siebie przez podłączone do niej istoty. Powiedziałem wówczas, cytuję: „Wyższe 
Jaźnie istot zstępujących muszą się nauczyć, bo nie można żyć tak, jak pokazało moje życie: z 
zegarkiem w ręku, toną karmy, strażników, z toporem pod szyją czy w odcinaniu non stop 
przepływu, w izolowaniu mojego nauczania i mojej osoby. Jeśli Ty, wyższa jaźni Yavanny, 
przyjmujesz wybiórczo swoją Nadjaźń, to znaczy, że wybiórczo czujesz, przesiewasz swoje 
informacje i energie swoim mózgiem, swoim doświadczeniem. Czyli jest to garść tego, co może 
być i co jest. Ile w swoim sercu masz krzywdy, strachu, zranień i co one robią tam nieuwolnione? 
Każdy z nas może przyjąć Nadjaźń, miłość, tylko nie ty. Przyjmujesz wtedy, kiedy jest po twojemu,
na twoich zasadach, gdy możesz kontrolować i ustalać, bo inaczej nie potrafisz. Kim ty jesteś w 
swoim mózgu dla siebie? I czemu tam się postawiłaś ponad innymi, ponad NJ, ponad miłością? 
Wszyscy ulegli, nikt nie zaatakował, nie wykorzystał. Czy to oznacza słabość? Mówisz, że nie mieli
wyboru, że ja nie miałem wyboru. A ty masz wybór? Czemu stawiasz się w tej pozycji? Ludzie 
umierają. My umieramy. Dusze umierają. Czemu nie pozwolisz odejść krzywdzie, czemu nie 
pozwolisz jej umrzeć? Aż tak ważna jest dla ciebie? Ty jesteś światem dla siebie”. W tym 
momencie jej dusza i wyższa jaźń pozwoliły większą część siebie „wchłonąć” przez Nadjaźń.

19



Skarbiec piekielny i nieba
Kolejnego dnia wstałem i serce biło mi szybciej. Okazało się, że po dźwignięciu przez nas ciał 
podziemnych i tak tunel i zasoby piekielne wciąż pozostały otwarte. Wykres:

Po lewej istoty czarne (piekielne). Po prawej istoty białe. „X” na wykresie oznacza pieczęcie mojej 
istoty założone na tunelu. Zaraz w tym czasie napisałem do swojej współpracownicy. Nasza 
rozmowa wyglądała tak:

Nikodem: Proszę teraz swoją istotę o stworzenie przestrzeni wolnej od mocy, walki, magii, 
odcinającej wszelkie moce, zbudowanej z energii zrozumienia, akceptacji, nowego, wolności. 
Proszę swoich współpracowników o odsunięcie się i NJ o skierowanie energii w dół. O stworzenie 
pola z miłości na poziomie WJ i przestrzeni gęstości dusz. Tam, gdzie stoję, czyli nad „korkiem” 
piekielnym, pomiędzy czarnymi i białymi.

P: Ty wiesz, co masz robić.

Nikodem: Proszę o nieblokowanie mnie ani przez czarnych, ani przez białych. Proszę o 
przepuszczenie mnie na ten środek.
Nie ma Arymana, nie ma Białego, a nadal walczymy, nadal się zabijamy – w imię czego? Wszyscy 
jesteśmy świadomi, a nadal mówimy sobie, jak mamy żyć. Kto wie lepiej, jak żyć? Ile mamy żyć w 
strachu, we wzajemnym karaniu siebie, w poczuciu winy, w okradaniu, podbieraniu, grabieniu? Ile?
Dotyczy to was wszystkich, bo mówię i do białych, i do czarnych.
Tu nie ma złych i dobrych. Ani wy nie jesteście lepsi (patrzę na białych), ani wy nie jesteście gorsi 
(patrzę na czarnych). W imię czego walczycie i co boicie się utracić?
Jednak przerażające jest, że zostaliście wezwani przez tych bogów na poziomie adi, czyli przez te 
wyższe jaźnie, do walki, do wojny i w tym zaślepieniu – dotyczy to was wszystkich, biali i czarni – 
zapomnieliście o sercu, o świadomości, o wyborze, o wolności. Rzuciliście się wszyscy, bo co? Bo 
coś jest zagrożone, bo coś wam zagraża? Pytam się: co? Kto wam dał prawo do osądu, biali? Kto 
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wam dał prawo do grabienia, czarni?
Ile mamy się jeszcze bawić w białych i czarnych, dobrych i złych, stawiać bogów na piedestale, 
inne istoty, czy to właśnie te WJ odpowiedzialne za to wszystko? Kiedy weźmiemy 
odpowiedzialność i zaczniemy budować coś razem, wspólnie, dzielić się technologiami, 
wartościami?
Tak szybko zostaliście wezwani do wojny. Stoicie w grupach i grupkach; nawet nie wiecie, po co, 
ale stoicie. Ale żeby wejść w swoje serce, w swoją głowę, uwolnić zwierzchności, uwolnić serce z 
kodu, to nie ma komu. I wy mówicie innym, jak mają żyć? Czy miłość, czy Nadjaźnie by tak 
zrobiły?
Jak skończyły te stare, zaburzone wyższe jaźnie, ci Anunnacy? Gdzie jest Szatan, Belial, Aryman, 
Yavanna, Biały? Nie ma ich, ale stają się inni. O jakie okruchy się bijecie?
Czy powstanie piekieł było zdrowe? Czy powstanie nieba było zdrowe?
Będziecie się zabijać, bo kazał wam tu przyjść Sandalfon, Jan, Metatron, Yavanna, Lucyfer, Belial? 
Czy naprawdę nie macie swojego rozumu? Nie od nich pochodzi życie, nie od nich pochodzi wola i
możliwości. Dlaczego więc im służycie, dlaczego im oddajecie hołd i jesteście tak zaślepieni?

P: Jedziesz dalej. Słuchają.

Nikodem: Ile ma być wojen, śmierci? Czy nie dość po II wojnie światowej? Nie dość Jedi i Sithów, 
nie dość trzymania tych mieczy?
Ilu z was dostało wezwanie do wojny i walki, do utrzymania porządku jedynego, prawdziwego, 
czyli trzymania planu tych bogów? Wszyscy zareagowaliście, a ilu się sprzeciwiło, powiedziało: 
„Nie, to nie moje, to do mnie nie należy, nie idę waszą drogą. Żyjemy w innych czasach, tu nie ma 
lepszych i gorszych, mądrzejszych i głupszych, to nie pierwotne czasy, w których mieliśmy zerową 
albo niską świadomość”? A powtarzamy od świata do świata to samo, bo parę jednostek, parę dusz 
czy wyższych jaźni coś powie i służymy temu prawu, tej abstrakcyjnej, często przeczącej życiu 
myśli. Ilu z was ma zginąć i za co? Za jakie ideały, za jakie dusze i WJ?
Przecież nikt z was nie chce walczyć, ginąć, uczestniczyć w wojnie. Chcecie żyć, akceptować, 
uczyć się, mieć dostęp do kreacji, do tworzenia, do rozwoju, do wzrostu świadomości. Czyż nie?
Proszę was wszystkich, żebyście popatrzeli do góry na swoje wyższe jaźnie albo na tych bogów u 
góry, ale też otworzyli swoje serce i wyrzucili te glejty i pakty, śluby i pieczęcie zmuszające was do 
działania wbrew sobie i przede wszystkim wbrew życiu.
Przecież to nie do nas należy osąd, mówienie, jak masz żyć, co robić, w co wierzyć. Nie do nas. 
Nigdy to nie należało do nas.
Wiecie, co miałem i co posiadałem, kim byłem i co robię, ale też widzicie, gdzie jestem.
Miłość nie ocenia. Wiem, że się boicie, ale poproście w sercach o kontakt z samymi sobą, bo 
przecież nawet najmniejsze wyższe jaźnie mają swoje miejsce, swój dom w Źródle, jest tam iskra 
Nadjaźni. Transformujcie te śluby i pakty zmuszające was do walki, do reagowania na wojny 
starych. Zobaczcie, jak wyglądają światy, po których oni się poruszają. Zawsze biali i czarni, 
zawsze walki i wojny. Nie przenoście ich chorób, bądźcie zdrowi, sami wybierajcie, bo wolę 
mieliście od początku zaistnienia innego od wszechprzenikającego, całościowego. Niestety przez 
hierarchę i odcięcia zostało to wam odebrane.
Proszę tych, którzy czują się gotowi, na środek, przede mnie, do tej wolnej przestrzeni. Ale zanim 
tu wejdziecie, zrzućcie miecze, lasery, magię, zostawcie je tam. I poczujcie tę przestrzeń tutaj.
Zapraszam czarnych i białych przed siebie.

Proszę teraz wyższe jaźnie białych panów, w tym: Jana, Metatrona, Sandalfona, MM, o puszczenie 
teraz tych sznurków do dusz i scalenie was z waszymi Nadjaźniami.
Proszę teraz czarnych panów o puszczenie sznurków do dusz i scalenie was z waszymi 
Nadjaźniami.
Zapraszam Nadjaźnie do scalenia na wszystkich poziomach. Rozpuszczamy te blokady pomiędzy 
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jaźniami. Tracą one rację bytu i sens istnienia.
Zdejmujemy teraz z podstaw wyższych jaźni sznury, serpentyny, wiązki wzywające, zaciągające 
białe i czarne dusze. Proszę Nadjaźnie o rozpuszczenie tego.
Proszę teraz te dusze, które tu stoją w tym wolnym polu, o kontakt z ich własnymi wyższymi 
jaźniami, a te wyższe jaźnie z ich własnymi Nadjaźniami.
Odbieramy prawo białym i czarnym, w tym Sandalfonowi, Janowi, Metatranowi, do odcinania tych 
połączeń.
Proszę swoich współpracowników, Suzaku i Kallen, o udostępnienie tego przepływu pomiędzy 
jaźniami. Proszę teraz tych białych i czarnych, którzy stoją po bokach, o zobaczenie, jak to 
wygląda, jak wygląda połączenie, gdzie jest wasz dom, skąd macie czerpać energie do kreacji, do 
tworzenia. Jak wygląda rozwój. Każdy z nas jest duchowy. Zdejmujemy zaślepienia z pozostałych 
czarnych i białych i odczepiamy ich od zbiorów piekieł i nieba, ze wszystkich zbiorników. Proszę 
wolne WJ o rozpuszczenie tych połączeń.

P: Pracują jak mróweczki.

Nikodem: Proszę kolejne dusze czarne i białe, śmiało, zapraszam do tego pola. Popatrzcie tam 
wyżej, tam są gdzieś wasze wyższe jaźnie. Nie ma bogów żadnych, to było kłamstwo. Macie prawo
do bycia razem ze sobą, a nie nakaz do wiecznej przynależności do nieba lub piekła, którego tak 
bronicie.

Poczujcie na tym polu swoje podstawy i postawy, jak przepływa energia z góry w dół i od was do 
góry. Czy da się żyć bez piekieł pod stopami? Czy da się tak żyć bez nieba nad głową?
Tak, to my tworzymy świat, to my tworzymy gęstości, a nie Biały, Czarny, Yavanna, Jan czy 
ktokolwiek inny. My jako osobowości, dusze, wyższe jaźnie i Nadjaźnie. Każdy ma prawo kreacji i 
realizacji pomysłów.
Proszę więc tych, którzy stoją obok mnie, o transformację tego, co zostawili w polach białych i 
czarnych jako swoje wynalazki. Po prostu powiedzcie: „Transformuję te stare moce, służące do 
walk, nienawiść w miłość, bo pozwalam swojej WJ i NJ to rozpuścić. Pozwalam poczuć się 
wolnym, niezależnym, uczyć się realizacji swojej woli.
Nie mówię, że jesteście wszyscy wolni od karmy, ale jesteście wolni od systemu karmicznego, od 
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woli innych wyższych jaźni, tych bogów. Przyjmijcie odpowiedzialność za siebie i za ten świat, nie 
czekajcie, aż jakiś lider wskaże wam drogę.

P: Ważne!

Nikodem: Popatrz na pole lewe, gdzie stoją czarni, i na pole z prawej, gdzie stoją biali.

P: Jakby przekonałeś część, ale pozostali jeszcze się wahają. Ale najważniejsze, żeby nie doszło do 
wojny. Sprawdź, bo może coś im obiecano?

Nikodem: Co im obiecano za walkę, za wojnę, jakie tytuły, włości? Już sprawdzam.

P: Duża część istot poszła sobie i nie będzie w tym uczestniczyć.

Nikodem: Głośno myślę: „Czy dla Nadjaźni jest możliwe, żeby wszystkie tytuły, włości, moce, 
awans w hierarchii jakoś przedstawić w formie materialnej? Żeby to stanęło przed nimi? Wszystkie 
marzenia, obiecanki? No tak, bo one kreują: «mówisz i masz». Bo kiedy patrzę na te dusze, to one 
nie potrafią wytwarzać własnej energii, ale też ściągać tej energii z wyższych poziomów czy od 
swoich jaźni (części)”.

P: Zawsze dostawali od kogoś wyżej w hierarchii. Tutaj było przekłamanie.

Nikodem: OK. Zwracam się już do nich. Wiem, że obiecano wam to, co przed wami, każdy z was 
zobaczy to przed sobą. Proszę teraz Nadjaźnie o pokazanie tego duszom; tym, które stoją jeszcze po
bokach, także.

P: Musisz im pokazać, jak czerpać z siebie, a nie przez piekła lub białe energie z nieba. Niektórzy 
nawet już czerpią z tego, co im obiecano.

Nikodem: OK. Wasze serduszka teraz pikają szybciej, czujecie podniecenie, bo macie namacalny 
kształt i obraz tego, czego pragniecie. Ale jaka jest cena za to? Czy nie jest nią śmierć bliskich, 
sztylet wbity w cudze ciało? Tego wymagają wasi bogowie od was?
Pokazuję wam teraz, jak czerpać z siebie w swojej kreacji, bo każdy z was jest inny, ma swoje 
unikalne wibracje.
Proszę o zdjęcie odcięcia kreacji u czarnych z góry, przez białych. Proszę o odcięcie kreacji białych 
od dołu, przez czarnych. W ten sposób także transformujecie karmę, rozwijacie świadomość, 
energia przepływa.

P: Do domu spać, a nie walczyć.

Nikodem: Ale oni są potrzebni, żeby dźwignąć teraz te pola mocy piekielnej, które otworzyliśmy, a 
z których później czerpała Yavanna. Sporo dusz zostało na środku.
Popatrzcie do góry. Nie ma tam boga sądzącego, karzącego. Nie ma Szatana sądzącego, karzącego.

P: Pewnie muszą się odwiesić.

Nikodem: Bo każdy z was odpowiada za swoje kreacje. Proszę więc Nadjaźnie o nowe informacje, 
o odetkanie ich głów, ciał subtelnych i zdjęcie ślubów z serc. Odczepiamy teraz znaki magiczne i 
inicjacyjne od tzw. „powołujących” z białej i czarnej strony. Jesteście wolnymi istotami.

Proszę teraz dusze o pomoc w tym uwolnieniu – zła i czerni, której się wszyscy obawiali. Stańcie 
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po bokach i otwórzcie serca razem z WJ. Mogą to zrobić dawni biali i dawni czarni. Tak samo 
zrobimy z białymi polami.

Zapraszam teraz Nadjaźnie do pomocy w podźwignięciu tych piekieł. Otulamy energią teraz ten 
zbiór z poziomu NJ.
Ktoś się tam pyta. Odpowiadam: „Nikt nie zostanie odcięty od swojej WJ i NJ. Nigdy”. Każdy z 
nas tak jak zszedł, musi się wspiąć do góry. Dlatego NJ robią te uwolnienia, dlatego tak przyciskają 
stare WJ i ich dusze. Informuję wszystkie dusze i pomagające WJ. Każda część z tych piekieł, 
zbiorów, które pozostawili Książęta i Księżniczki Piekielne oraz ich zastępcy, zostanie 
przetransformowana przez NJ i to wróci do jej właścicieli jako doświadczenia, energia własna, 
własna moc. Dotyczy to białych i czarnych, każdego. To samo stanie się z białymi polami.

P: Fajnie się robi.

Nikodem:
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P: Dostałam w ucho.

Nikodem: Tworzymy teraz zbiorniki z dołu dla tych zbiorów, aby odciążyć energie. Tworzymy 
specjalne pole na te energie. Od razu pozwalamy tym małym kulkom świadomym się odcedzić, a 
resztę rozpuszczamy.
Wszystkie portale wewnątrz też zamykamy i rozpuszczamy. Zapraszamy miłość do środka i 
pozwalamy teraz tym zasobom piekielnym się ścisnąć. Na środku jakby coś blokuje, co to jest?

P: Jakaś kulka? Kiedy pisałeś o tych portalach, to tam jakby coś chciało się wysłać do innych 
światów. Jakieś zabezpieczenie. Myślę.

Nikodem: Tak. Dusze zamykają wszystkie portale w środku, pomiędzy nimi, w nich, w całym tym 
zbiorze.

P: Miała wysłać się matryca, kod do stworzenia ponownie piekieł, taki „zalążek piekieł”.

Nikodem: A ziarno piekielne. Pierwsze piekła.

P: Takie kopiuj – wklej.

Nikodem: Czyli całą matrycę piekieł, hierarchii, mocy, zdobywania mocy wycofujemy z tego zbioru
i rozpuszczamy. Zdejmuję pieczęcie Arymana, Czarnego, Beliala, Lucyfera, Lewiatana, Yavanny, 
Szatana i wszystkich żon książąt piekielnych. Zwalniamy kod, pieczęć, że piekła, ziarno piekieł 
należą do kogokolwiek, są czyjąś własnością. Tutaj już widać jak WJ i NJ działają. Uwalniamy 
próbę przejęcia piekieł i odbudowania piekieł przez Lucyfera i Yavannę.  

Dobrze. Ten zbiór jest już na poziomie adi (gęstość dziewiąta).

P: To idzie do góry.

Nikodem: Do źródła, do NJ. Bo one to rozbiorą na części i każda część wróci jako energie do WJ, 
dusz i istot wcielonych. No bo skąd pochodziły moce tych Anunnaków, starych istot, książąt 
piekielnych czy białych wojowników? Moce z emocji owszem, ale największe moce mieli z 
zatrzymanej w swoim zbiorze istoty, z jej świadomości, woli, całości. Dlatego Biały miał tak liczne 
i wielkie „słoje” z wyższymi jaźniami, które się ledwo rozwijały, a dusze cherubinów ledwo 
świadome, bardziej jak roboty. Niestety wyższe jaźnie tego nie ogarniały tylko wykorzystywały, 
zagarniały pod siebie. Dlatego już na tym poziomie mówimy o ego.

P: Bywa.

Nikodem: Ale coś to ciągnie w dół. Co to jest? Jakby jest coś w gęstościach, co ten zbiór ściąga w 
dół. Trzeba sprawdzić.

P: Ktoś ma z tego korzyść? Trzeba odpiąć od tych, co to podtrzymują.

Nikodem: Kiedy Cerber zszedł z tego zbioru, pewnie Jan i Yavanna tam mieszali, zostawili też 
swoje instrumenty. Uruchomili się zaraz czarni, przylecieli biali i łup – wojna. Już wiem. 
Odczepiamy z ukrytych wymiarów linki, sznury, odczepiamy istoty, tu dusze i WJ, które stale 
czerpały z tych energii korzyść na wszystkich poziomach. Uwalniamy kółka, portale w gęstościach 
subtelnych, które podtrzymywały wibracje piekieł, które były dla nich kolebką. Cały ten wkład, 
matrycę rozpuszczamy.
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Nikodem: Tak to wygląda. Jakby NJ sprzątały po dzieciach, bo te narozrabiały. Na czerwono to 
właśnie energia piekieł, mocy piekielnej.

P: <Śmiech>.

Nikodem: Trzeba coś z dołem tego zbioru zrobić.

P: Dusze muszą to odpiąć w energiach, bo to jest „osadzone na wieki”. I zaprosić tam energie 
Nadjaźni.

Nikodem: To jest „wszczepione” w gęstości, jak nici w dywan. Nawet nie, bo przecież dywan jest 
zbudowany z włókien. Pierwsza była gęstość, jej wibracja.

Nadjaźnie mogą pokazać WJ i duszom pierwszy wzór gęstości bez piekieł, jaka to była „gładź”.
Myślę głośno: „Czyli te cząstki wibracji są wypalone, zlane z gęstością, ale one takie nie były”. 
OK, to już wiem. Znaczy moja dusza wie.  

P: Poruszaj tym w energiach po prostu.

Nikodem: Trzeba też technicznej wiedzy. Czyli prosimy NJ i WJ o wyprucie teraz tych nici 
piekielnych i zastąpienie, wsunięcie energii pierwotnej, wolnej od jakichkolwiek istot. Zapraszam 
teraz dusze do pomocy.

P: Ha. Czułam, jak na podstawie coś się „trzęsło”.

Nikodem: Tak. Taka fala przez gęstości przeszła.
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Lżej się robi. Bo to jakby podstawy trzymały ludzi i światy zanurzone w tym (tych energiach, 
wibracjach). Teraz ta „dupa piekieł” została na poziomie atmanicznym, czyli emocjonalnym dusz.

P: Czyli podtrzymują sentyment i ból?

Nikodem: Tu jest korek.

P: Dusze czerpią chyba największe moce z tego poziomu.

Nikodem: Gdyby wycofać z tego dołu te dwa zbiory, to zostaną moce. Nie mogą, bo się znowu będą
o to zabijać. Czyli prosimy NJ o otulenie teraz tych zbiorów: krzywd, bólu, cierpienia, smutku. O 
ich owinięcie i odcięcie wszystkich istot (takie cienkie sznury), które z tego czerpią.

P: Wiele istot tu płacze za tym zbiorem.

Nikodem: Czymś napędzane są ich emocje. O, rzucają glejtami, że nie mamy prawa i odcinamy ich 
od „ich źródełka”. Zapraszamy więc miłość (energie wyższe) do tych pól cierpienia, krzywdy, 
smutku, żalu. I teraz całą pamięć zapisaną w tych emocjach rozpuszczamy w miłość. Pozwalamy 
ludziom i duszom skupić się na tu i teraz. Pozwalamy odejść tej karmie, tej przeszłości.
Wszystkim ziarnom tych zbiorów mówimy „nie”. Bo działało to tak – masz nowy Wszechświat, to 
rzucasz takie ziarno; ono jak korzenie się wpina w te czyste, jasne, wolne gęstości blisko planet i 
one zaczynają pobudzać do danych wartości.

Nikodem: Prosimy WJ i NJ o odpięcie światów z tych zbiorów na wszystkich poziomach. I 
zapraszamy tam miłość, akceptację, pogodzenie, zrozumienie, spokój, odpoczynek.
P: Coś się ruszyło, ale miłością trzeba to popchnąć do góry.
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Nikodem: Hm. Tutaj każdy powinien zwolnić kod białych (myślałem, że to kod czarnych): ból ma 
być, pamięć krzywd ma być. Odpinamy nieba z tego złączenia z piekłami.

P: <Uwalnia>.

Nikodem: Teraz to poszło. Znowu tym zbiorem trzeba jakoś poruszyć w energiach, bo te cząstki 
energii są w wielkim zastoju.
Zwalniamy z poziomu Anupadaka i Adi odcięcia i płachty Yavanny, Jana, Lucyfera i innych, którzy 
wyciągali (wysysali, szatkowali) teraz te energie do swoich zbiorów. Pozwalamy gęstości 
atmanicznej odzyskać swoją pierwotną wibrację. Czyli tu nastąpi wzrost uczuć, wibracji, poszerzy 
się gama uczuć.

P: Dalej do góry.

Nikodem: Tutaj chyba inaczej się nie da, bo nie mamy z dołu energii, żeby to zrobić i jakoś NJ też 
czekają. Może po prostu tak jak Goku. Przyjmuję wolę tych istot w przepchaniu tego do góry. Ta 
nasza wola jest większa od woli istot, które chcą to zatrzymać. Teraz jesteśmy na poziomie woli i 
myśli – dlatego w ten sposób.

P: Prosimy o pomoc wolne istoty i ich dusze w przepchaniu tego do poziomu Nadjaźni.

Nikodem: Wolę i intencje białych i czarnych uwalniamy z tego zbioru. Zwalniamy matryce 
zachowań, budowania światów, podświadomość zbiorową w swoich ziarnach, jądrach i zapisach. 
To jest już nieefektywne. Wszystkie ziarna książąt czarnych i białych uwalniamy z tego zbioru. 
Każde ich ziarno myślowe. Wszystko to, co chciałyby te istoty teraz wyciągnąć – uwalniamy.
Bo my pchamy do góry, ale część wyższych jaźni to blokuje, bo im dłużej są na ich poziomie, tym 
więcej energii mogą wyciągnąć lub sczytać i potem zreplikować i znowu wsadzić niżej.
P: Rozwijanie poprzez cierpienie, ból nie jest już efektywne.
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Nikodem: Si.
Wycofujemy teraz wiązki z książąt i łączymy to tylko z ich Nadjaźniami. Proszę o odsunięcie 
wyższych jaźni od tego. Zwalniamy wścibskie WJ ze skanowania tego. I jak?

P: Poszło.

Nikodem: Dobrze. To teraz białe pola i hierarchiczne nieba.

Struktura nieba w przekroju. I pierwsze wpuszczanie energii. Wyglądało to jak krojenie tortu przez 
dusze i wyższe jaźnie.
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Struktura nieba. Po uwolnieniu „chmurek” widać goły szkielet nieba. Pola energetyczne, 
mikroświaty, światy, na samej górze są krainy oświeconych. Najwięcej pracy wymagało pole 
środkowe, bo tam była największa ilość dusz. Trochę jak w więzieniu, ale dusze tam przebywające 
zasilały światy niżej, jakby były baterią dla całego nieba. Z lewej strony są zbiory Akaszy i 
Metatrona. Akasza jest na poziomie anupadaka oraz na poziomie astralno-mentalnym. Gęstości w 
tych przestrzeniach odzyskały swój blask.

Kolejnego dnia spakowałem się i pojechałem do Szczyrku. Moim sposobem na odstresowanie jest 
zaparkowanie samochodu przy wjeździe do miasta, przejście na kładkę po lewej stronie ulicy i 
potem długi spacer wzdłuż Żylicy, aż do wyciągu narciarskiego, obok marketu, bo z drugiej strony 
jest „mały wodospad”.

Powrót starego i wyśrodkowanie gęstości
Kolejnego dnia dostałem od współpracownika wiadomość o treści: „Budują”. Odpowiedziałem: 
„Po uwolnieniu struktur nie może być próżni w przestrzeni, bo zawsze coś budują, tworzą”.
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Trzy istoty zaczęły odbudowywać struktury. Każda gęstość ma fantastyczne właściwości, bo działa 
na zasadzie: mówisz i masz, myślisz i kreuje się. Tutaj mamy do czynienia z działaniem Białego i 
Sandalfona oraz ich budowniczymi.

Kwadraty oznaczają skrzynki zapasowe i były próbą stworzenia nowego, „lepszego” nieba i krain 
potępionych.
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W tym okresie uwalnialiśmy także wpływ Jana jako opiekuna Wszechświata, który rozdzielał 
energię tym, którzy w jakiś sposób zgadzali się z jego planami lub ideami, a wszyscy pozostali byli 
separowani, karani. Opisałem wiele lat temu w artykule Hierarchia Światła temat „pulpitu”. Pulpit 
był na poziomie adi, ale jego główne odnogi kierowały się do gęstości przyczynowej, a od 
przyczynowej do astralno-eterycznej. Na co pulpit pozwalał? Na kierowanie bezpośrednio przez 
wyższe jaźnie tym, co dzieje się w niższych gęstościach bez udziału duszy czy wcieleń w ciała 
osobowości. Dopóki było połączenie pomiędzy strukturami białymi i czarnymi, za pomocą pulpitu 
wola dusz i wcieleń była regulowana w całym kole samsarycznym (od poziomu fizycznego do 
anupadaka). U Anunnaków technologia nazywała się tabliczkami przeznaczenia (losu). Ich 
wcielenia potrafiły zmieniać tak dużo w rzeczywistości, ponieważ mieli dostęp (ich dusze i wyższe 
jaźnie) do struktur w gęstościach subtelnych, tutaj pulpitu. Podczas uwalniania wpływu Jana i takiej
istoty jak Kurotsuchi (nie znam innego imienia, może być także RA) dostępu do tych struktur 
chcieli wszyscy, ale głównie osobowość Yavanny. Zadałem takie pytanie w tym okresie: „Dlaczego 
po uwolnieniu starego Nadjaźnie pozwoliły tym istotom rozłożyć stare struktury w gęstościach 
subtelnych?”. I od razu przyszło: „Test. Sprawdzenie, czy te istoty zastanowią się nad nowym, czy 
pójdą nawykowo w stare”.

Cała sytuacja pokazała, że trzeba uwolnić wszystkie połączenia pulpitu i struktur mechaniczno-
elektronicznych oraz wyznaczyć cel, pokazać nowe. Dlatego poprosiliśmy o zagęszczenie i 
zbudowanie środkowych pól.

Środkowe pola z nowymi wartościami myślowym, uczuciowymi, energetycznymi.
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Po jednej stronie zbiory białe. Po drugiej stronie zbiory czarne. Na środku nowe pola. Rozwój 
oparty nie o schodzenie w dół, a bardziej do środka. Na środku energia brzmi: brak przywilejów, 
religii, rozwój siebie, akceptacja, poznawanie siebie, odkrywanie, współpraca, dzielenie, wolność; 
nikt nie jest czarny ani biały, brak mocy, władania, mesjaszów. Wszystkie wartości cenne, dobre z 
lewej i prawej strony przeszły na środek. Wiele światów, powołań zostało dodanych do tego 
wymiaru, pól i może z nich czerpać.

Razem ze współpracownicą zaczęliśmy wraz z naszymi jaźniami prosić o informacje w tych 
gęstościach, z poszczególnymi wartościami:

 wspólne, moje, twoje;
 jaźń, miłość, akceptacja, wybaczenie, rozwój, świadomość;
 świadomość dzielenia, współistnienia, nauczania, informowania;
 nie ma piekła, nie ma nieba, dobrych i złych, czarnych i białych, bogów i sędziów;
 nie ma upadłych, lepszych i gorszych, jest chęć samorozwoju i samopoznania z 

zachowaniem poszanowania wspólnoty, dzielenia;
 wola należy do ludzi, życie należy do ludzi, dusze należą do siebie, WJ należą do siebie, 

miłość do nikogo nie należy, życie jest przepływem, życie jest wzrostem, miłość akceptuje 
wolę i serce;

 nie ma zgody na nowych bogów, panów, panów ciemności, dyktowanie warunków, wojny, 
walki, wywyższanie siebie i swojej woli nad innych;

 każdy jest odpowiedzialny za siebie, swoje przeznaczenie i sam musi przepracować przez 
zrozumienie, uświadomienie;

 miłość jest wybaczeniem, miłość inspiruje; każdy ma prawo do kontaktu ze sobą i z innymi; 
każdy może czerpać z siebie; czarne i białe moce to karma, magia to karma i zaniża 
wibracje;

 brak świadomości nie zwalnia z ponoszenia konsekwencji;
 jeśli istoty potrzebują opieki, wsparcia, pomocy, nauczyciela, mają do tego prawo z 

zachowaniem swojej woli i swoich decyzji, w oparciu o niezabieranie im przestrzeni i 
niepodpinanie pod siebie;

 wszystkim istotom wszystko wybaczono, ale karma i konsekwencje są zapisane w nas, w 
naszych ciałach, roztrwonionych energiach;

 miłość nie wymusza i nie wpływa na wolę, można nie wiedzieć, nie widzieć, popełniać 
błędy; nie ma istot doskonałych, boskich, perfekcyjnych, ale to, co ważne, to ponowne 
szukanie, powstanie z upadku, rozmyślanie, analizowanie, szukanie pomocy i chęci wyjścia 
z danej sytuacji;
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 żadna księga, biblia, książka nie jest wyrocznią ostateczną, nawet to, co jest tutaj napisane; 
wszystko jest płynne i ważne jest to, co zbliża nas do siebie, do serca, do miłości, radości, a 
nie to, co nas dzieli, poróżnia, skłóca,

 decyzje ważne podejmuje się wspólnie, jest koszyk i jedna siła, która rośnie w moc, nie 
zjada innej, mniejszej, nie ulega jej wpływom; ta siła nie ma prawa wymagać czegoś od 
drugiej, mniejszej; dotyczy to istot, światów, praw, nacji, plemion, ras;

 nie ma zgody na zło, czerń, Mordor, poniżenie, gwałt, śmierć, psychopatie oraz nie ma 
zgody na mamienie niebami, oświeceniem, poczuciem wyższości wobec innych istot; każda 
istota jest równa, ale każda jest na innym etapie rozwoju i zrozumienia, samoświadomości;

 każda istota ma dostęp do miłości, która jest w niej, bo ma prawo do niej bez względu na 
własne doświadczenia, na to, kim była i jest; system karmiczny pokazał nam, że ból 
prowadzi do bólu, cierpienie do cierpienia i noszenia na swoich barkach leni i pasożytów; 
miłość potęguje miłość;

 każda istota ma prawo być w grupie, przynależeć, kochać, być w związku, być i mieć 
pamięć rodziny duchowej i bliskich; nikt nie ma prawa odcinać od bliskich, od więzów, 
manipulować nimi, stawiać siebie ponad miłość do najbliższych, rodziny; całe wygnanie 
białych i czarnych jest wolne, istoty są wolne i mogą wrócić do siebie, mogą obudzić 
pamięć bliskości i przynależności,

 tutaj nie działa wpływanie na relacje, wygnanie, przeklinanie istot, zamykanie ich w celach; 
wszelkie kary zostają unieważnione;

 liczy się równowaga, to, ile wkładamy, ile dajemy, potęgujemy, a nie to, ile wyciągamy dla 
siebie, ile eksploatujemy ze świata, wszechświata i innych; inne istoty nie są dla osobistych 
zysków, dla władzy, panowania;

 każdy ma prawo odzyskać siebie, odbudować siebie, nauczyć się siebie, rozwinąć siebie, 
wzrosnąć bez względu na to, jaki jest, kim jest, jak odmienny jest;

 różność nie oznacza końca i nie trzeba ulegać ujednoliceniom grupowym, modowym, 
energetycznym, światopoglądowym, jest akceptowana i wprowadza nowe; dopuszczamy do 
głosu tych, którzy byli z tyłu stłumieni, ale bez nauk białego i czarnego, karmy i grzechu; 
uczymy się, jak wejść w siebie, poznawać siebie, czerpać z siebie – to jest najważniejsza 
lekcja dla wszystkich istot;

 każdy ma prawo do spełnienia, radości, szczęścia, do samorealizacji i spełnienia woli 
opartej na przepływie; nawet jeśli ktoś się boi, nie wie, czuje się mało pewnie, może być 
wspierany z uszanowaniem i wiarą, że sobie poradzi; nikt nie jest sam; starsi mogą się 
dzielić z młodszymi, młodsi nie muszą służyć starszym i im ulegać;

 wszystkie przejawy czarnego i białego, bogów, sądów i kar, zawiści, zazdrości, rywalizacji 
będą natychmiast powstrzymywane i analizowane oraz uwalniane;

 nie wracamy do białego i czarnego, tylko do swojego serca, co możemy osiągnąć jako istoty
w scaleniu, w odzyskaniu swojej energii, w potęgowaniu miłości i własnej woli;

 życie to nie wyścig, nie ma góry i nie ma dołu, nie ma pierwszych i nie ma ostatnich, jest 
rozwój, samopoznanie, odkrywanie siebie i świata, innych; to piękny proces;

 każda pieczęć, ślub od bogów, namiestników, strażników, hierarchów, władców, kapłanów 
jest uwalniana wspólnie; nikt nie ma władzy nad innymi; masz prawo to uwolnić, zrzucić 
wszelkie kajdany, bez względu na to, co zrobiłeś i jak stary system cię ocenił, i co 
wyznaczył;

 do koszyka wrzucamy nowe, a nowe jest analizowane przez grupę zmieniających się istot; 
wszystkie plany realizują już nie tylko stare istoty, budowniczowie, ale również młode 
istoty, które się uczą powoływać światy i pielęgnować Wszechświaty;

 każda istota na każdym poziomie, w każdym wymiarze, bez względu na poziom wibracji, 
ma prawo do tego, co zostało tutaj ustalone, może tu być, żyć, istnieć, uczyć się i stosować.
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Proszę wszystkie istoty gotowe, z otwartym sercem, wolne dusze i WJ oraz Nadjaźnie o dodanie 
czegoś od siebie, o rozbudowanie tego podstawowego kodeksu dla istot wstępujących, który nie jest
przypieczętowany ani nie jest prawem wszechwiecznym.

P: Idzie. Trzeba zwolnić lub zaprosić strażników starego porządku. Tych po białej i czarnej stronie. 
Im się to nie podoba, co się dzieje.

Nikodem: Wystarczy je zaprosić i mogą współuczestniczyć w tym. Uczyć się nowego, bo oni tylko 
powtarzają stare.

Oczywiście dla starych istot, wolnych istot wartości kodeksu przedstawione powyżej mogą 
wydawać się dziecinne – przecież to zwykłe oczywistości. Ale dla wielu istot z tej planety i im 
podobnych, dla istot nieodróżniających jeszcze białych i czarnych wzorców od siebie czy tych istot,
które ugrzęzły, pola środkowe miały spełniać rolę oazy, podsumowania dualnego istnienia i 
pozwolić im uwolnić zależności biało-czarne. A następnie iść w nowe, niepoznane.  

Do tego momentu wszelkie ataki, manipulacje płynęły raczej tylko ze strony Lucyfera. Wiele istot, 
w tym Jan, pomagało w całym procesie przemian. Nowe chronili szczególnie Suzaku i Kallen. 
Kiedy jednak Jan testował nowe wartości w gęstościach i próbował odbić swoje wpływy (np. 
buddyzm), wszystkie wartości energetyczne wracały. Planeta poddana lub wibrująca w tych 
gęstościach nie miała możliwości przyjęcia półprawd, nauk hierarchicznych, ponieważ one 
zaburzały otwarty przepływ energii w gęstościach subtelnych. Także sterowanie niższymi światami 
nie jest takie proste przy użyciu zaawansowanej technologii (czy pulpitu). Uświadomienie sobie 
tego przez kilka istot sprawiło, że nastawiły się one przeciwko wszelkim zmianom. Dotychczas 
wiele z tych istot wierzyło w biały system kary i winy, karmy i odrabiania, czerpało ogromne 
energie z już pozakładanych na różnych planetach ścieżek i szkół. A tu nagle koniec. Wsparcie, 
które dotychczas otrzymywała moja istota od Jana, czasem od Sandalfona i wielu innych, skończyło
się.

Władza jest moja! – wykrzyczała…
W tym czasie „wróciła” po lekkiej przebudowie (owym kizi-mizi) istota Yavanny. Miała ona 
zupełnie inne wibracje. Jednak jej wyższa jaźń próbowała cały czas przekonać Radę do siebie, 
swoich planów i wizji. Odpowiedź Rady była jedna: „Naucz się żyć bez kontrolowania innych 
istnień. Zaufaj innym”. Sama dusza była cieplejsza, milsza, miała więcej światła, mniej zmartwień, 
mroku. Podlatywała do nowego z entuzjazmem, wnikliwością, pojawiało się w niej wiele planów, 
jak to zagospodarować i które światy połączyć. Trwało to niestety chwilę. Moja dusza prosiła Jana, 
by nie kopiował żadnych informacji (starego) w nowe ciało duszy swojej połówki. By nie przenosił 
starych emocji w jej wolne serce. Nie posłuchał. Dla niego widok „takiej połówki” był nie do 
zaakceptowania. Na istotę Jana lepiej popatrzeć nie jak na Jana od Apokalipsy, ale jak na Uruharę 
Kisuke z anime Bleach. Własne laboratoria, inteligencja, eksperymenty, tajne służby, gry, teatr, 
kłamstwo, życie w ukryciu, niewidoczne sterowanie. Istota Yavanny po przyjęciu starych cząstek 
(ich wchłonięciu) od razu się zmieniła. Wracało knucie, walki z nowym, od razu w pobliżu pojawiał
się Lucyfer ze swoimi gwardiami. Duszy Yavanny pomimo tego pilnowali biali i Rada. Na to nic 
nie mogli poradzić. Do czasu.

Od początku, czyli od uwolnienia wpływu Arymana, aż do tego momentu minęły trzy długie 
miesiące. Byłem zmęczony fizycznie, psychicznie, emocjonalnie. Każda analiza, wgląd, rozmowy 
kosztowały ogromną ilość energii i czasu. W tym okresie wiele istot zależnych lub dosłownie 
zahipnotyzowanych przez Yavannę i Lucyfera, ciągle i od nowa rozkładało siatki wokół planety. 
Kiedy się te dusze pytało, dlaczego to robią i po co, odpowiadały, że tak im kazano. Taka wola ich 
bogini. Gdy tłumaczyłem, że przecież siatki służą do wyciągania energii, emocji, myśli z istot i 
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rozkładania tego wokół całej planety oraz między gęstościami i to jest zwykła manipulacja, która 
odbija wiele schodzącej energii z wyższych wymiarów, nie było żadnej refleksji czy odpowiedzi. 
Wszystkie te istoty, jedna po drugiej, grupa po grupie, trzeba było odpinać z różnych systemów tego
układu słonecznego. Był to przykry widok, bo miałem w pamięci pierwsze uwolnienia, które 
dotyczyły właśnie rozpuszczania siatek, kryształów, sztucznych astrali. Po uwolnieniach trwających
kilka dni te istoty nauczyły się w końcu korzystać z działania Rady i koszyka i nie było już na nich 
oznak pieczęci Lucyfera i Yavanny, wróciła do nich wolność. Koszyk był miejscem, w którym 
każda istota mogła „wrzucić” swoje przemyślenia dotyczące zmian i podawać rozwiązania. Czyli 
już nie komputer, sztuczna inteligencja, wola jednego „żywego Anunnaka”, a rozwiązania różnych 
istot.  

Dodatkowo Jan, Suzaku i parę innych istot stale prosiło mnie o uwolnienie Yavanny od wpływu 
białych i Rady. Miałem w pamięci swoją historię, gdzieś tam pamięć niewolnika. Zaproponowałem 
uwolnienie ciał podziemnych z karmy, pieczęci, łańcuchów i wiązań, które mogą być aktywne. 
Uwolnienia dotyczyły: Ja – Yavanna, Jan – Yavanna, Suzaku – Yavanna, Kallen – Yavanna, Biały – 
Yavanna. Po uwolnieniu pojawiła się przestrzeń, wolność, zrobiło się naprawdę lepiej. Tydzień 
później mój współpracownik i duchowi pomocnicy zawołali: „Znowu atakują” i „Coś Ty zrobił, 
uwalniając jej blokady?!”.  

Wojska Jana i Yavanny. Istoty były rozsiane po obu stronach: białej i czarnej.

Istotom podległym Janowi i Yavannie udało się rozbić nowo powołaną Radę dla istot zstępujących. 
Na początku manipulowali strachem na zasadzie wpuszczania energii lęku, trwogi w zaangażowane
dusze i wyższe jaźnie. W tych „wpuszczanych” energiach były takie informacje: „Nie dacie rady, 
nie uda wam się, ufacie nie tej istocie, bez nas świat upadnie, oni (ja i moi pomocnicy) są źli”. Były 
to ogromne siły, jakie Jan wypuszczał ze swoich zbiorów, które zgromadził na przestrzeni eonów, 
nie tylko dwóch tysięcy lat, za pomocą swojej apokalipsy i strachu, jaki ona generowała w ludziach.
Krok po kroku, kropla po kropli, mgiełka energii po mgiełce energii. Jedna rozmowa po kolejnej, 
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przekonywanie, kupowanie. Taką metodę działania, czyli sączenia jadu, strachu zastosował 
pierwszy raz Aryman. Dobrze ją skopiowali.
Jako istoty wspierające wierzyliśmy, że niezależna Rada sobie poradzi z tymi wpływami, jednak 
zapomnieliśmy, że to my spełniamy rolę policji i przydałoby się w jakiś sposób zareagować.
W samej Radzie zasiadały różne istoty z przeróżnych światów i przestrzeni, niezależnie od wieku i 
doświadczenia, bo chodziło o różnorodność. Dla samego Anunnaka najtrudniejszą lekcją jest fakt, 
że to nie on rządzi, nie on włada i musi się komuś podporządkować. Cokolwiek z Rady zostało, 
stare siły białych i czarnych zaczęły na to naciskać.

Razem z pomocnikami uwolniliśmy w końcu i odczepiliśmy każdą duszę i wyższą jaźń od Jana i 
Yavanny. Jednak we mnie pojawiła się pierwszy raz postawa: „Nie mam siły dłużej tego ciągnąć”.
Po atakach, przekłamaniach, redagowaniu rzeczywistości zachowanie Jana i Yavanny skreśliło ich 
jako istoty godne zaufania. Dlatego namówili Sandalfona, żeby odzyskał kontrolę. Tutaj rozpoczął 
się etap Lucyfera i wpływu sił lucyferycznych oraz Sandalfona.

Umowa białych z Lucyferem
Długo rozmawialiśmy z Sandalfonem. Miał żal, naciskał, żeby nic nie ruszać, bo przecież jego 
liczne wcielenia na różnych planetach pełne poświęcenia (krzyża) w tym przypadku nie mają 
żadnego sensu. Siedziałem dzień po dniu i tłumaczyłem. Cytuję: „Istoty mają prawo się nauczyć 
miłości własnej, kontaktu z własnymi jaźniami, nawet te najbardziej czarne, przeklęte. Tylko trzeba 
im to umożliwić; nie winą ani karą, nie grzesznością ani sądzeniem, tylko przypomnieniem, że ich 
dom jest tam wyżej, każda z nich ma swoją monadę, każda pochodzi z miłości. Nawet jeśli ich ciała
są zbiorowe, co z tego. Trzeba im przypomnieć to, co Belial, Aryman, Szatan, Lucyfer i pozostali 
im odebrali, a czego ty próbowałeś ich nauczyć – że spełnienie nie jest w walce, a we wspólnocie, 
miłości do bliskich. I to jest ważne i właściwe.  

Ale musisz wypłukać te złote energie, miłość nie jest koloru złota. Te istoty nie muszą ciebie czcić, 
a ty nie musisz ich błogosławić. Jak jest problem na poziomie duszy – pomagasz, jak jest zacięcie 
na poziomie wyższej jaźni – siedzisz z wyższą jaźnią. Jak jest potrzebna transformacja, energia 
schodzi z góry, ale nie mocą boską, twoją, bo wtedy odbierasz im moc sprawczą, wiarę w siebie i 
uzależniasz ich od siebie. Oni też mogą i potrafią. Jeśli znowu istoty zaczną ufać bardziej siłom 
zewnętrznym, mocom, zbiornikom, mocy innych istot, starszych, wszystko wróci na stare tory.

Czyli zwalniasz z siebie grzech i patrzenie przez pryzmat grzechu, tak jak Metatron; twoja połówka 
patrzy przez pryzmat karmy. Natężenie tej energii jest czarne, ciężkie, odbiera życie, spłyca oddech,
uziemia, obciąża do ziemi. Istoty muszą same znaleźć miłość w sobie, do niej się odwoływać, 
wiedzieć, że serce można odzyskać nie karmą, odrabianiem, przyjmowaniem kar, taplaniem się w 
poczuciu winy, cudzym gestem, ale swoim działaniem, myśleniem, wolą. Widzisz, co do ciebie 
mówię? Czujesz to? Czy przez białe wzorce niczego nie rozumiesz?
  
Dodatkowo porównywanie swojego serca do cudzego, szukanie miłości poza sobą, w kimś, w innej 
istocie, bóstwie. Oni poczuwali się do «nic nierobienia». Dobrze pamiętasz, ile z tego, co zrobiłeś, 
zagarnął Biały, Metatron, Aryman. Jak długo jeszcze? I czy gotowy jesteś zrezygnować z tych 
zysków?”.

Ten archanioł miał takie dziwne przekonanie, że w temacie miłości jest ekspertem, jest wybrany, on
jest samą miłością. Rola i wcielenia odbiły się silnie w jego rdzeniu. Nasze rozmowy, słowa nic nie 
zmieniły, bo coraz więcej dusz Sandalfon zaczął przyciągać do siebie. W tym czasie mojego 
duchowego współpracownika, Suzaku, zaczęła izolować i atakować Yavanna, od której był zależny.
A drugi pomocnik duchowy, Kallen, został podburzony przez Lucyfera przeciwko mnie. Dopiero po
czasie zrozumiałem, że Lucyfer miał wpływ mentalny na Kallen przez jej nieuwolnione wcielenie 
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w nauczyciela duchowego, propagującego nauki oświeceniowe (nauki lucyferyczne). Dodatkowo 
moja współpracownica została zaatakowana energiami przypominającymi techniki Metatrona przez 
Yavanne. Musiałem się spakować i pojechać do niej, i zacząć uzdrawiać ciało po ciele, wpływ po 
wpływie. Okazało się, że Metatron oddał większość swoich mocy duszy Yavannie. Popatrzałem na 
swoją współpracownicę, popatrzałem duchowo na Suzaku i Kallen. Jeden współpracownik 
zaatakowany przez Yavannę i rozbierany z mocy, by zaraz potem stanąć jako biała dusza obok 
Sandalfona. Drugi współpracownik pełen obcego jadu lucyferycznego. Pamiętam tamten moment, 
bo poczułem, jak łamie mi się serce, coś w nim umiera. W jednej chwili zwątpiłem w Nadjaźnie, 
zwątpiłem nawet w swoją wyższą jaźń, we wszystko.
Byłem zmęczony. Miałem już wtedy odczucie, że te kilka miesięcy zabrało mi przynajmniej 
trzydzieści lat życia. Osłabione ciało po chorobach i historiach rodowych, które przeszedłem 
wcześniej, już dawało o sobie znać. Wiedziałem, że te istoty potrzebują kogoś na poziomie 
osobowym (fizycznym), ponieważ nasz „ludzki ogląd” jest dla nich prosty, mniej zaburzony i 
wolny od wpływów zbyt silnych na ich poziomie. Niemniej moje własne wzorce wpływały na 
pewne oceny sytuacji czy reakcje. Szczególnie moje relacje: babcia tyranka, zawłaszczająca 
kobieta, samica alfa, która nas wychowywała za młodu, i Yavanna, energie żeńskie, tyran, samica 
alfa. Ciągle to połączenie nie dawało mi spokoju.  

Pojechałem w tym czasie z córką do dziewczyny. W domu otwartych zostało wiele portali i 
wylewały się białe, nieprzytomne energie. Dziwne energie przechodziły też na miejscu przez ciała 
subtelne córki i były przepuszczane przez ciągle skanujące przestrzeń koty, których dusze 
wydawały się wycofane. W tym okresie zrozumiałem, że białe siły nie różnią się niczym od sił 
czarnych. Wszyscy są po jednych pieniądzach. Poprosiliśmy panią o posprzątanie naszego 
mieszkania w energiach. Mimo tego, że sam robiłem takie rzeczy, chciałem odczyt kogoś 
niezaangażowanego. Pani, jak weszła do mieszkania, tak z niego wyszła i powiedziała: „Spalić”. 
Dodała, że nacisk energii jest tak wysoki, że ją ściska i musi wyjść z tego miejsca.

Terapia i prośby o przebudzenie
Kilka dni później pojawiły się w mojej przestrzeni – nie pierwszy raz, ale tym razem miało to inny 
charakter – cztery istoty: Jan, Yavanna, Lucyfer i Sandalfon. W tamtym momencie istoty te 
podleciały, żeby rozmawiać, chociaż w ukryciu trzymały własne armie fanatycznych zwolenników. 
Mimo to tłumaczyłem, pokazywałem i kiedy czekałem na odpowiedzi lub merytoryczny sprzeciw, 
żadna z ich jaźni nie miała nic sensownego do powiedzenia. Kiedy mówiłem, że już czas otworzyć 
niższe światy na przepływ, gęstości – nie miało to znaczenia. Kiedy prosiłem, żeby sami otworzyli 
się na siłę „wyższą” od siebie – mówię tu o nadjaźniach – również twierdzili, że to niepotrzebne, 
sami pokażą rozwijającym się istotom, czym jest miłość, na czym polega rozwój. Tłumaczyłem 
Sandalfonowi to, że teraz wykorzystuje w tej sytuacji swoją pozycję duchową, ale wszystkie 
decyzje podejmują Jan i Yavanna jako połówki. I że jeśli nadal będzie zaprzeczał i nie uwolni tych 
miliardów linek z serc i własnych zbiorów energii, skończy podobnie do mnie w przepracowywaniu
tematu mesjasza; same zaś nadjaźnie i istoty wolne od tych wpływów uwolnią bez pytania 
wszystkie te zasoby, bo taki jest czas. I walka ze mną to nie jest walka przeciwko mnie, tylko 
przeciw nowemu i jest wyrazem podtrzymywania starego, które służy tylko tym na szczycie 
piramidy. Pamiętam tamten moment szczególnie, bo temat dotyczył pracy z duszą Jana. Jan zapytał 
się, czy poczułem w ostatnich dniach stratę (tu Suzaku i Kallen), bo poczułem to w sercu, jakby coś
umarło, i dalej pytał: „Czy teraz rozumiesz moje motywacje?”. Odpowiedziałem pokazaniem mu w 
jego ciele kodów przynależności wobec Białego, podtrzymywania cierpienia i krzywdy, które nie 
pomagają światu i nie pozwalają na nowe i lżejsze energie. Przez trzydzieści minut (ale duchowo 
chyba trwało to o wiele dłużej) przeprowadziłem terapię na temat bólu i cierpienia, ponieważ sam 
miałem już doświadczenie w tym temacie. W pewnym momencie u Jana iskra świadomości, woli 
otworzyła się i pierwszy raz zobaczył – bo w głównej mierze o to chodziło – swoją bliską duszę, 
połówkę, bez wzorców walki, bólu, cierpienia i pozostawienia. Była to doniosła chwila. Nagle jego 
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energie się otworzyły, zmieniły i wróciły pierwotne wibracje. W ciągu kilku chwil ta istota uwolniła
przymus podtrzymywania dualnej równości cierpienie – radość. Niestety, tak jak miało to już 
miejsce w przypadku mojej wcześniejszej pracy z tymi istotami, jakiś mechanizm zaczął zmieniać 
jego wibracje i przywracał do stanu widzenia i odbioru świata przez pryzmat bólu i cierpienia. I 
przyznał się, że bez tego świat dla niego nie ma znaczenia, bo musi istnieć ból, cierpienie, krzywda.
Wtedy zadałem mu pytanie: „To czym różni się twoje uczucie (miłość), kiedy byłeś nieoceniający, 
wolny od krzywdy, odrzucenia, od tego teraz, w tym momencie, gdy wróciłeś do bólu i 
świadomego podtrzymywania jego wibracji?”. Nic nie odpowiedział. Chwilę później skierowałem 
się w stronę Lucyfera i mówię: „To teraz ty siadaj na krześle. Przypomnij sobie chwilę, w której 
poczułeś wibracje pierwotne i miłość, kiedy poszedłeś na dywanik ze swoją wyższą jaźnią”. Uciekł 
przerażony i tylko wykrzyczał: „Nie taki był plan i zaraz się skończysz!”. Kiedy skierowałem się w 
stronę Yavanny, zaraz uruchomiła się jej wyższa jaźń – że ona sama się tym zajmie, bo wie, co ma 
zrobić. Popatrzyłem tam wysoko, na łunę światła, jaką otoczyła duszę, i mówię: „Czy ty tak nie 
mówisz od kilku miesięcy i ciągle nic nie zmieniasz, rywalizujesz, zwalczasz to, co się teraz dzieje?
Czemu ciągle okłamujesz siebie i innych?”. Kilka chwil moja dusza trzymała ziarenka cierpienia, 
zadry wyciągnięte z ciał subtelnych Jana, które po chwili rozpuściła. Na co Jan odpowiedział: „To 
wojna”, ale zanim to wykrzyczał, już było po wszystkim. Lucyfer i Sandalfon uciekli na bok.  

Wiele istot nie potrafi zrezygnować ze starego obrazu i wartości. Dlatego w światach, w których 
takie istoty przewodziły, zawsze przez ich podświadome wzorce powodowane były walki, wojny, 
krzywdy, zranienia, zdrady. Mimo tego, że Jana mogliśmy zaliczać do białych sił, to jednak 
nieuwolnione emocje, krzywdy grawitowały do czarnych postaw i energii piekielnych. Zacząłem w 
tamtym momencie się zastanawiać: „Tyle energii ze strony Nadjaźni w stronę ich własnych 
niższych części. Tyle akceptacji, miłości w stronę swoich zaburzonych jednostek – i tu wcale nie 
czułem się lepszy – a mimo tego my, jako istoty, nadal nie słuchamy, nadal gonimy za nie wiadomo 
czym”. W tamtym momencie tupałem nogą, miałem w sobie bunt. Przecież wszystkie te postawy, 
ziarna, które oni ciągle sobie wszczepiali i replikowali, stałe zanurzenie w transie cierpienia i 
krzywd, które miało ich uprawomocniać do władzy, rządzenia – wszystko to można było uwolnić 
jak za pstryknięciem palca. I co? Nadjaźnie czy po prostu Źródło akceptują wszystko, pozwalają na 
wszystko. Wtedy zrozumiałem głębiej wolną wolę i moje tematy związane z prawem. Z tego 
rozmyślania wybiła mnie dziewczyna, która powiedziała, że odczuwa bardzo silny lęk. Po chwili 
głośno powiedziałem: „On chyba żartuje”.
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Kontemplacja w zamknięciu

U góry wyższa jaźń Jana ze swoimi jeźdźcami Apokalipsy. Na dole moja wyższa jaźń z pomocnymi
duszami. Kiedy moja wyższa jaźń stanęła naprzeciwko niego, Jan był w transie walki, 
przypominało to dokładnie jakiś rodzaj stanu awatara. Miał podczepioną większą część mocy 
Anunnaków (oprócz Metatrona) i starych istot. Był to wielki nacisk sił, energii, mocy; tak silny, że 
kolana się uginały. Jan wykrzyczał: „Koniec zmian, wracać do siebie”. Moja wyższa jaźń 
popatrzała na Nadjaźnie i powiedziała: „Chciałyście nowego, a tu coś takiego. Miały być zmiany, a 
wy stawiacie mnie przed czymś takim. To wam powinno zależeć, nie mnie”. Moja wyższa jaźń 
popatrzała na pomocników (garstkę), na to, co już zostało wykreowane, uwolnione i odparła: 
„Uwalniamy, nie ma powrotu do starego, jeśli jest nowe”.  
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Z lewej strony Jan, z prawej moja wyższa jaźń i dusza.

Nadjaźnie uruchomiły taki impuls w sercu wyższej jaźni i razem z duszą powiedziały: „Zapraszamy
wszystkie świadome istoty ze wszystkich Wszechświatów, ich wolne serca do pomocy w tym 
uwolnieniu”. I miliardy małych kuleczek uwolnionych z serc wypełniło duszę i wyższą jaźń, która 
od razu rozszerzyła swoje ciała. Zaczęło się uwolnienie mocy Jana i wszystkich białych i czarnych, 
którzy mu ulegli. Moc po mocy, sznur po sznurze, całun po całunie, warstwa po warstwie, istota po 
istocie. Na samym końcu pokazało się jego prawdziwe ciało, ale nie było tam świadomości, została 
ona przez trans w jakiś sposób zmieniona. Tak jakby czarna dziura bólu go pochłonęła.

Po oddaniu energii, mocy, światów zebranych przez Jana innym wyższym jaźniom oraz uwolnieniu 
kodów zaślepienia jego potęgami, moja wyższa jaźń zaproponowała rozmowy.
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Moja WJ powiedziała wówczas: „Nie ma Arymana, który trzymał was w szachu. Nie ma Jana, 
który trzymał w szachu i podtrzymywał białe nauki. Wszyscy tu siedzimy i możemy rozmawiać o 
nowym: co jest potrzebne, co ważne, co stare. Wszyscy na to czekaliśmy”. Nagle moja córka 
zaczęła się niecierpliwić i powiedziała: „Tato, chodźmy, siedzimy w domu, ty robisz jakieś 
szamanizmy”. Pomyślałem, że sobie poradzą i nie muszę obserwować tego, co się dzieje wyżej. 
Wyszliśmy.  

Spacer był dziwny, bo nagle wokół nas zaczęły latać jakieś istoty. Promieniowały od tych istot 
energie kar, sądów, winy. Po godzinie było ich tuzin i odczuła to również moja dziewczyna. Kiedy 
wracaliśmy ze spaceru do domu, nagle usłyszałem głos Yavanny: „To twój koniec, oddawaj moce”. 
Odparłem: „Łał, jak to jest możliwe, że ty latasz tak blisko mojej aury, prawie cię widać?” i 
dodałem: „Nie, nie mogę nic oddać, co jest mną”.

Okazało się, że rozmowy były pułapką dla mojej wyższej jaźni, bo każda z tych jaźni zaczęła 
wrzucać swoje postawy, niezadowolenie, obawy, wzorce ofiary. To wystarczyło. Żadne moce, 
walki, siły. Moja wyższa jaźń miała wzorce pierwszych bodhisattwów, miała w pamięci ingerencje 
Białego w jej strukturę, pamięć licznych sądów, walk, poczucia winy. To był jej słaby punkt. Co się 
stało chwilę później? Resztki energii Jana zostały scalone z jego Nadjaźnią, a moja wyższa jaźń 
przez odczuwanie winy, przekonania, że nie warto nic zmieniać, została przez białych i czarnych, i 
zgromadzone na tych rozmowach istoty zamknięta. Mnie osobowo w tym czasie otoczyły zimne 
energie Lucyfera. W nocy śniło mi się, że jestem zamknięty w pokoju, z którego nie mogę wyjść, 
zabrano mój telefon i dano jakiś trefny na podsłuchu.  

Każdego dnia podlatywała Yavanna i kazała przepraszać, namawiała ponownie do współpracy i że 
może mi wszystko wybaczyć. I ona teraz wprowadzi swój ład i nikt nie będzie jej przeszkadzał. Na 
co odpowiadałem: „Nie, nie jest tak, jak ty myślisz, że jest. Masz jakiś cząstkowy obraz i oderwanie
od rzeczywistości”. Był to ciekawy widok oddzielenia, paranoi i aktywnej histerii.

Niestety każdego dnia moje ciała ulegały dziwnym energiom winy, kary, sądu i zimnym energiom 
Lucyfera. Zaczęła mi lecieć krew z dziąseł i byłem coraz to bardziej osłabiony fizycznie. Miałem 
„szczątkowy” wgląd w swoją wyższą jaźń, ale i ona nie wyglądała najlepiej. Mocno przyciśnięta 
przez białe i czarne siły. Cała ta blokada opierała się o jej własną wiarę w moc innych istot oraz 
brak przekonania do tego, co sama tworzyła. Dostałem w tym czasie mail od swojej koleżanki. 
Napisała, cytuję: „Przestań się poświęcać z miłości do niej. Nie chcesz widzieć, boli cię to, 
patrzysz, ale nie chcesz zobaczyć, bo miłość. A tu chodzi o dobro wspólne. Yavanna ma za duże 
«fory» u ciebie. Co jej zrobiłeś (na poziomie WJ), że ulegasz jej podświadomie? Co ona tobie dała, 
z czego uratowała? Tu jest cień «słabości» rozumiany jako miłość. Te programy są na poziomie WJ.
Twoja WJ się zmęczyła, bo nie rozumie, ale spokojnie, zaraz zrozumie”. Zacząłem pracować nad 
tymi informacjami, rozkładać na części składowe. Napisałem nawet w tym czasie swój 
prawdopodobnie najważniejszy artykuł: O miłości, poświęceniu i współwinie. To było ciekawe, bo 
po opublikowaniu tego opracowania w Internecie biali próbowali wybić jego energetykę, czyli 
przykryć zrozumienie i przesłanie wśród czytelników. Wtedy zrozumiałem, że oni nie mają żadnej 
mocy ani władzy i się zwyczajnie boją.

W tym okresie znowu dostałem wiadomość; o treści: „Tak jakbyś zostawał przymuszany do stałej 
kontroli nad nowym, a chwila «skupienia się w sobie» (przerabiania, rozumienia, rozwoju) była 
uznawana za słabość w sensie nierozumienia miłości. Nie, to Yavanna ma problem z kontrolą, to 
ona ma problem ze skupieniem się w sobie, to ona uznaje je za słabość, a przecież skupienie się w 
sobie to siła. Inni powinni się cieszyć, że ktoś «przez ciszę w sobie» właśnie zaraz «urośnie». 
Każdy ma do tego prawo, w tym zachowaniu i działaniu jest moc własna, pierwotna. Prawo do 
skupienia się w sobie, własnej przestrzeni, która od zawsze była innym odbierana i było «czytanie 
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im w głowach i wkładane do głów» tego, co jest prawdą, jak ma być, jak działać. Samodzielność i 
niezależność w decyzjach w miejsce presji i nacisku”.

Po kilkunastu dniach takiej izolacji wyszedłem na balkon. Usłyszałem dziecko krzyczące do swoich
rodziców: „Nie będę wracał po jakąś głupią czapkę!”. Chwilkę myślałem o tym i przyszło mi 
skojarzenie, dlatego zacząłem mówić do swojej wyższej jaźni: „A co ty się tak trzymasz tych 
gęstości? Idź do Nadjaźni, scal się i wrócisz jak nowa. Przecież teraz przypominasz wrak. Wrak – 
bo uwierzyłaś komuś bardziej niż sobie, bo zwątpiłaś w siebie samą i każdą swoją część; wrak – bo 
postawiłaś kogoś innego ponad siebie”. Yavanna od razu podleciała do tej „celi” i próbowała 
powstrzymać uwolnienie z krzykiem: „Nie zostawisz mnie z tym wszystkim!”. Ja fizycznie 
wykonałem analizę pieczęci, blokad i krok po kroku moja wyższa jaźń zaczęła odzyskiwać własne 
moce. Im więcej pojawiało się własnej wiary w siebie, im więcej było zrozumienia dla siebie, ale 
także im mniej było przywiązania do tego świata, istnienia, materii, przeszłości, tym bardziej 
dźwigały się energie wszystkich ciał subtelnych. Rozpuszczały się wszystkie blokady, odcięcia. 
Poczułem całym sobą, że nie jestem oddzielony, nigdy nie byłem. Wracała jasność, siła, blask. W 
jednej sekundzie wszystkie łańcuchy, ściany ustawione przez białych i czarnych się rozpuściły. 
Wyższa jaźń Yavanny uciekła w popłochu i zaczęła wołać swoich zwolenników. Moja wyższa jaźń 
podleciała do jej przestrzeni i powiedziała: „Nawet kiedy nie ma czarnych, nie ma białych, cała 
dwunastka obalona, masz wszystkie zagarnięte moce pod sobą, ja sama kreuję w najwyższych 
energiach, to nadal czujesz niepokój i strach. Wykosiłaś moimi rękami i zależnościami całą 
konkurencję, więc czego ci jeszcze trzeba? Daję ci chwilę, żebyś wszystkie energie mocy oddała 
Nadjaźniom. Tak jak zrobili to inni”.

Ponowne sprzątanie
Nic takiego się nie stało. Ta istota chciała walki, wojny, poniżania, zamykania, ciągle i od nowa. Już
wiele lat wcześniej informowałem duszę, posyłałem informacje do wyższych jaźni i mówiłem: 
„Kiedy walczy się złem, przyjmuje się postawę zła i nie ma oddzielenia”, „Nic nie uwalniasz w 
temacie własnych piekieł i zasobów”. Konfrontacja na poziomie wyższych jaźni trwała kilka minut 
i wszystkie energie zabrane innym przez tę istotę zostały podźwignięte do poziomu Nadjaźni. Czy 
tak skończyła się ta historia? Nie, absolutnie nie. Został Lucyfer ze swoimi wpływami, zostali 
Belial i Biały, zostali Sandalfon i Metatron. Na pierwszy ogień poszedł Biały. Najciekawsza była 
jego budowa, bo ciało umysłowe nie wibrowało w naturalny sposób – raczej przypominało 
zaskorupiałą bryłę „zasad – praw”, żadnego abstrakcyjnego myślenia. Miałem wrażenie, że Białego
ktoś po prostu stworzył i za nim się ukrył (tu Jan), albo po prostu ta istota zawiesiła się we 
wczesnych fazach rozwojowych. Następnie jego czarna połówka, Belial. Przy Lucyferze wszystko 
się zatrzymało i powróciło, ponieważ on cząstki świadomości przetrzymywał w swoich zbiorach, 
wytworzonej mgle i setkach innych technik oraz istot. Tutaj, pomimo tego, że byłem w swoim 
ulubionym miejscu, czyli Szczyrku, powiedziałem: „Koniec, nie mam siły, to nie ma końca”. 
Zresztą moje ciała subtelne były bardzo osłabione i wyniszczone. Miałem wrażenie dosłownego ich
„zdarcia” z rdzenia. Pomimo tego na drugi dzień zawołałem wszystkie odpowiedzialne za atak na 
mnie i moją dziewczynę dusze, które krążyły przed „zamknięciem” z energiami: sądu, kary, winy. 
Były to najprzeróżniejsze istoty, ale każda z nich przypominała głównie wojownika. Pytam się 
każdego z nich: „W jaki sposób kupiła was Yavanna?”. Okazało się, że jeśli dana istota miała 
jakąkolwiek nieuwolnioną emocję względem mnie (czy choćby energie pochodzące z interakcji 
wcieleniowej), szczególnie złości lub żalu, Yavanna potęgowała te odczucia w ich splotach i 
sercach do takiego stopnia, w którym otwierało im się gardło i cała głowa. Tutaj działał już Lucyfer,
który „czipował” reakcję i ją zapętlał. Każda z tych istot dodatkowo zostawała podczepiona do 
zbiorów piekielnych jako moc służąca do walki. Zbiorów, które wcześniej były dźwigane, o czym 
wspomniałem. Ale wiele istot, jak popatrzymy na rysunki, wyciągało energie z tych zbiorów. Te 
istoty dostały także dostęp do białych energii, wibrujących sądem, karą, winą. Były tam też dusze 
oddane Kallen. Był to dla mnie dziwny widok, bo wiele z tych dusz było mi naprawdę bliskich, 
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miałem z nimi kontakt. W tamtej chwili każda z nich miała spuszczoną głowę. Mówiłem: „Czy 
wam rozum odebrało? Czy wiecie, co w ogóle robiliście, czy kierowaliście się tylko nieuwolnioną 
złością? Gdzie badaliście przyczynę i skutek, fakty” – tu pokazywałem nowe. Część z tych dusz 
kierowałem w lewą stronę, żeby się zastanowiły nad sobą. Cześć z nich została rozebrana z 
wszelkich mocy na każdym poziomie. Pozostałe spotkał los podobny do Arymana, bo uruchomione 
piekła w nich przejęły całkowicie kontrolę nad świadomością i wolą. Dla mnie było to zaskakujące,
bo triada Jan – Lucyfer – Yavanna była w stanie przekonać do siebie tak wielką rzeszę istot. Nie 
tylko przekonać, ale zmienić ich percepcję i obraz rzeczywistości. Ja traktowałem wszystko jak 
przebudowę, przemianę, patrzałem w nowe, oni – jak poligon, wojnę, knucie intryg, niszczenie 
nowego, podważanie każdych zmian, obronę swoich zasobów i trzymanie świata dalej „za mordę”. 
Dopiero patrząc w oczy tych „najemnych wojowników”, zrozumiałem to wszystko. Kiedy te istoty 
wyszły z transu, w jakim się znalazły, i wszystkie pieczęcie odpadły, niektóre z nich zaczęły płakać 
i przepraszać. Spoglądając na ten miniwodospad, zrozumiałem, że to skutek również moich decyzji 
i nieuwolnionej współzależności.

Szczyrk 49.70824858040818, 19.011381117805417

Podobnie temat dotyczył Suzaku (Ninurta) w kontakcie z Yavanną (Ninhursag), jak i Jana z jego 
połówką. Wszyscy daliśmy się opętać. I co ważniejsze, była jedna osoba, która już dziesięć lat temu
mówiła o tym, że do tego dojdzie. Mówię tu o Sławku M.
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Rezygnacja i zmęczenie
Tego samego dnia podleciał do mnie duchowo jeden ze współpracowników, Suzaku. Nie miałem z 
nim kontaktu od dłuższego czasu i wiedziałem, że jest już inną duszą. Przepraszałem go za brak 
ochrony i za to, że nie zauważyłem jego zależności od Sandalfona. Im dłużej z nim rozmawiałem, 
tym większe poczucie winy odczuwałem. Tej samej nocy śniło mi się, że jeżdżę formułą jeden, 
prowadzę wyścig, ale wysiadam z bolidu i pozwalam Suzaku usiąść za sterami. Na drugi dzień 
czułem się jeszcze gorzej, bo przecież symbol bolidu (samochodu) oznacza pojazd naszej duszy, 
stery życia. Dostałem w tym dniu telefon od swoich rodziców, że zmarła babcia (oprawca, tyran z 
dzieciństwa). Stało się to dzień po uwolnieniu energii Białego z gęstości subtelnych.     

Wróciłem do rodziców, żeby odprowadzić babcię i pomóc zależnemu od niej przez całe życie ojcu. 
Po skończonej pracy w domu rodzinnym pojechałem do dziewczyny. Po kilku dniach miałem na 
własnej skórze poczuć skutki przerwanego uwolnienia Lucyfera, ponieważ on wszystkie swoje 
cząstki ukrył w ciałach podziemnych swoich „wyznawców” i z tego poziomu manipulował nimi do 
konfrontacji ze mną. Moja dziewczyna w pewnym momencie powiedziała: „Mamy chyba nad 
głowami nieproszonych gości”. 

Była to dusza Lucyfera, Yavanny, mojej połówki, Suzaku oraz dusza mojego brata, który miał 
wszystko zapisywać. Yavanna była przekonana, że nie będę sprzeciwiał się swojej połówce. 
Zbliżyłem się subtelnie i powiedziałem: „My chyba żyjemy w dwóch rzeczywistościach. W mojej 
nie ma was. W waszej ciągle jestem ja. Moja kreacja nie dotyczy was. Wasza kreacja nie dotyka 
mnie”. Wyciągnąłem dłoń, zbadałem ich dna (były ludzkie niestety) i dotknąłem ich serc. Cała 
czwórka, oprócz duszy mojego brata, miała zimne serca, wyłączone. Dlatego przestałem cokolwiek 
mówić i tłumaczyć. Przylecieli, bo już zaczynałem się od tego wszystkiego uwalniać i dodatkowo 
każdy „oponent”, „konkurencja” byli „wykoszeni” moimi rękami. Tylko ja osłabiony stałem na ich 
drodze do realizacji celu. Przez całą noc, była w tym czasie burza, atakowali moje wyższe ciała, ale 
większość z tego odbijała się od tarcz energetycznych. Wspierało mnie wiele istot, w tym również 
białych, MM i Lewiatan. Coś we mnie jednak pękło, bo o to głównie chodziło. Nie wiem nawet, jak
to nazwać, bo każdy ma swoją wytrzymałość, a moja nigdy nie była mała. Tym razem poczułem to 
bardziej wewnętrznie i dodałem: „Potrzebuję pomocy i zrozumienia, bo przez tyle lat byłem 
izolowany przez tych oprawców i nikt nawet nie wie, w jakiej jestem obecnie sytuacji”. Na drugi 
dzień domknąłem wszystkie energie w domu, w swojej przestrzeni. Wszystkie portale, sznury 
zamknąłem i rozpuściłem. Po kilku tygodniach jeszcze wykonałem „poprowadzenie” uwolnienia 
Sandalfona i Metatrona (dostępne w formie opracowania pt. Odłączeni i oddzieleni, czyli słów kilka
o indywidualizacji, gęstościach, Źródle), ale przestałem cokolwiek sprawdzać, analizować czy o 
czymkolwiek myśleć. Po prostu siedziałem. 

Pękło we mnie, kiedy moja własna „połówka” zaczęła mnie atakować. Pokusiłem się jeszcze raz o 
wykonanie analizy.
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Po lewej ciała mojej istoty, ale już bez duszy – dlatego poczułem się „odcięty”. Po prawej ciała i 
istoty podległe mojej połówce. Taki sam „natłok istot” płynął ze strony Lucyfera i jego 
kolektywów. Miało się wrażenie, że atakują nie istoty, a bardziej drony, szarańcza, insekty. Po 
moim wycofaniu wyższa jaźń ponownie otuliła się energią Nadjaźni, ale bez niższych ciał nie 
mogła odbić swojej kreacji.

Tworzenie zbiorowości pramatki
Lucyfer razem z Yavanną zaczęli tworzyć własne przestrzenie. Wiele energii, które udało im się 
wcześniej wyssać, ukraść podczas dźwigania „skarbca piekielnego”, wsunęli z powrotem w 
gęstości. „Wsunęli” wyciągnięte cząstki wszystkich książąt i księżniczek piekielnych. Nawet jeśli 
było to tylko parę procent z tego, co było wcześniej – stworzyli bazę pod odbudowę starego. Kiedy 
o tym myślałem, przyszła mi taka odpowiedź: „Karma. Chodzi o trzymanie dusz w karmie, 
ciemności”. Był to wrzesień 2019. Nie było Sandalfona, mnie, Metatrona, Białego lub 
kogokolwiek, kto byłby przeciwwagą dla tych sił. Zacząłem dostawać e-maile od przeróżnych 
ludzi, którzy czytali o channelingach pramatki w Internecie, powrocie żeńskich bóstw. 
Odpowiedziałem na to zachowanie w opracowaniu Yin – Yang. Kobiety i mężczyźni. Archetyp 
pramatki. Te istoty zmieniały zbiory archetypowe (czytaj: podświadome) i odciskały w nich swoje 
własne wartości. Także teorie o „męskim bogu” miały zostać zmienione na „bóg to kobieta”, 
dokładnie pramatka. 
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Widzimy na samej górze wyższe jaźnie Jana (odbudowany), Lucyfera, Yavanny i mojej połówki 
„M” oraz parę pomniejszych. Energie tych istot z poziomu adi schodziły do gęstości buddyczno-
atmanicznej („Y” na wykresie) i do jednego z Wszechświatów i paru światów. Energia wchodziła i 
wychodziła. Wszystko w energiach „nowego ładu” pod nowym panteonem bóstw i bogów.
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Chwilę później ruszyłem w podróż po Polsce (później również po świecie) w poszukiwaniu 
zrozumienia i wyjaśnienia. Wówczas nie wiedziałem, że przez cały czas uwalniałem się od sekty, 
narcystycznego i paranoiczno-histerycznego zaburzenia Yavanny i pajęczej sieci Lucyfera. 
Wykorzystali do własnych celów moce i umiejętności, naiwny idealizm mojej istoty. Nigdy nie 
chcieli zmieniać świata, przebudowywać go, ruszać z posad. On miał być taki sam, tylko na stołku 
kto inny miał zasiadać. Był to plan w planie. Myśmy widzieli badania, misje ratowania planety, oni 
system tworzenia udoskonalonej zależności. Dostałem wiadomość od koleżanki, która poszła po 
odczyt do wróżki. Wróżka powiedziała, że, cytuję: „Nikodem jako pustelnik w chaosie teraz 
poszukuje drogi. Czy odnajdzie drogę? Teoretycznie tak, praktycznie nie. Powód? – nie umiem 
określić, długo to będzie trwało, nie widzę, co z tego będzie. Zapytaj za rok. Bo to tak, jakby wpadł 
w jakąś dziurę, pułapkę. Przecenił swoje siły, na wyczerpaniu był, za dużo pracował, przesadził, 
stop”.

W tym okresie przestałem patrzeć na duszę w ten sam sposób. Patrzeć na cokolwiek i gdziekolwiek.
Odmawiałem, bo miałem w sobie przekonanie, że jeśli z jednej strony budujemy nowe oparte na 
przepływie, dajemy wielu istotom łatwiejszy start, bez hierarchii i dziwnej dualności, to rozumiem. 
Nie mam jednak zgody na to, żeby te istoty kreowały światy w postawie stawiania siebie na pozycji
boga i zamykały gęstości na swoje postrzeganie. Wymiary mają być wolne od nich, ich energii, a 
nie być pełne ich rozproszonych cząstek czy potęgowane – za Arymanem – podświadomymi 
matrycami, programującymi wcielenia, np. to jest dobro, to jest kobieta, kobieta zachowuje się tak 
itp. Dopiero po czasie zrozumiałem, że Źródło/Nadjaźnie nie patrzą w sposób dualny, nie dzielą na 
dobre i złe, to jest przyszłość, tamto przeszłość. Zrozumienie w moim ciele pojawiało się powoli, 
powiedziałbym: zrozumienie było proporcjonalne do mojego odpuszczania i zgody na takie 
działanie, a nie inne. Z mojego ludzkiego punktu widzenia wiele rzeczy było prostych jak cep: „Ile 
razy dusze czy wyższe jaźnie mają się dźwigać do Nadjaźni? Ile tego kizi-mizi, które nic nie daje? 
Fakt, te istoty wracają po paru dniach lub tygodniach inne, cieplejsze, mniej zasobne w cząstki 
podświadome czy moce, ale ile jeszcze i jak długo?”. Zgoda na uwolnienie całego archetypu 
pramatki pojawiła się, ponieważ Nadjaźnie bardziej patrzały na to, z jakich energii będzie to 
stworzone oraz czy będzie to obieg zamknięty energii. Również chodziło o to, aby kreacja wyższej 
jaźni Yavanny mogła się zrealizować. Nawet jeśli z mojego punktu widzenia minęła chwila 
(miesiąc), dla tej kreacji w innym Wszechświecie mogły minąć eony. I tego jako człowiek nie 
rozumiałem długo. Już wcześniej miałem wrażenie, że „igramy z czasem”, patrzymy z tu i teraz, ale
niekoniecznie odbija się to w zachowaniu czy reakcji naszych „wyższych części”. Niestety Lucyfer 
podczas tego okresu, dostał w spadku przestrzenie podziemne i mocno wpłynął na planetę. Każdy 
jaszczur wiedział, co ma zrobić. Podobnie zresztą jak wcześniej, kiedy odpalili „swoje zabawki” 
Metatron i Jan. 

Wykonałem analizę ciał podziemnych Yavanny z tego okresu, czyli po powołaniu takiego bytu jak 
pramatka. 
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Wykres jest dużo mniejszy i bardziej spłycony niż zazwyczaj, bo chciałem się „zmieścić” na kartce.
Nas interesuje trzecie ciało (na zielono), czyli serce. Kilka tygodni wcześniej został uwolniony 
Metatron i Sandalfon, a ta istota już miała w swoich ciałach podziemnych moce i energie tych istot. 
Czyli kolejny raz przebudowanie jednej istoty jest mocą dla innej! Po lewej stronie części i ciała 
Metatrona („M”). Po prawej stronie części i ciała Arymana („A”). Mamy dwie istoty, które 
uchodziły za tych, którzy poniżali kobiety, mieli wzorce psychopatycznych oprawców. Serce i całe 
ciała podziemne Yavanny zasilały się tymi energiami (ich cząstkami). 
Dlatego pani od channelingów w temacie pramatki napisałem, że kreacja, w której ona uczestniczy, 
ma wymiar piekielny i jest zbudowana z ciemnych energii, cząstek (patrz artykuł: Yin-Yang. 
Kobiety i mężczyźni. Archetyp pramatki).
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Inwazja i ostateczne uwolnienie
Po jakimś czasie wstałem i powiedziałem: „Powrót”. Moja wyższa jaźń przez zaplątane energie 
tych istot nie mogła zmaterializować swoich niższych ciał. Dlatego Nadjaźnie zaczęły kumulować 
energie do tych wyższych jaźni, które były wolne i niezależne, a te „spuszczały” energie niżej. 

Niestety rysunki pogięte przez koty.
Zamiast rysować poszczególne istoty (jednostki), narysowałem wspólny zbiór Nadjaźni i wyższych 
jaźni, które gęstość po gęstości kierowały energie i rozpuszczały wszystkie blokady, siatki, 
ograniczenia tych piekielników. 
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Dookoła wszystkie istoty zależne od Lucyfera, Yavanny, Jana, M (połówki) i wielu innych, których 
nie znam. Na dole „2” oznacza zbiór pramatki i matryce. „A” dookoła oznaczają blokady 
lucyferyczne, zbudowane z kolektywów i energii zaciągniętych przez jego powołania, w tym 
jaszczury.

Coraz niższe zejście.
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Ich własne Nadjaźnie otaczają wyższe jaźnie Yavanny, Jana i Lucyfera i dźwigają ich zasoby mocy. 
Wcześniej została „oderwana” moja połówka, która pierwszy raz „scaliła” się ze swoją Nadjaźnią. 
Wolne istoty, mówię tu o wyższych jaźniach i duszach, rozpuszczają zbiory podświadomości, 
archetypów, systemów wcieleń, matryc, całunów hinduskich bogów. Na dole widać jeszcze próbę 
„ciągnięcia” energii z niższych gęstości.  
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To ja wam już dziękuję
Po skończonym uwolnieniu nie czułem się ani lepiej, ani gorzej. Nie miałem żadnych emocji. Już 
byłem w procesie uwalniania się z manipulacji energetycznej, wpływu energii lucyferycznej i 
technik lucyferycznych. Oczywiście nie obyło się bez terapii na wpływ narcyza i wzorców 
symbiotycznych, bo te odbite we mnie dotykały przecież całej mojej istoty. Postanowiłem sobie 
wówczas: nigdy więcej analiz dotyczących tej sytuacji, koniec patrzenia, uczestniczenia w 
czymkolwiek podobnym. Skwitowałem to wszystko prosto: „Nie ufam wam, wyższe jaźnie. Czy 
jesteście na łuku zstępującym czy wchodzicie na łuk wstępujący. Nie uczestniczę już w tym” i 
dodałem: „Zrobiłyście ze mnie ponownie Endera (Gra Endera), który przez swoją wrażliwość, 
empatię i strategię mógł z jednej strony ochronić istoty, z drugiej – zgładzić”, na co moja wyższa 
jaźń odparła, cytuję: „Już nie zostaniesz Mówcą Umarłych, bo nie masz w sobie białych i czarnych 
cząstek. Nie zaprzeczasz sobie i wiesz, jak działasz. Dorosłeś”. Odparłem na to: „Głęboko w sobie 
nie ufam ci. To, co wyprawiałyście, nawet jeśli to było jakąś chorą grą, dawną epoką, 
czymkolwiek… Nie znam ciebie i nie rozumiem”, na co znowu wyższa jaźń powiedziała: „Wejdź w
swoje serce, odpuść. Nie skupiaj się na odrzuceniu i pozostawieniu”. Odpowiedziałem: „Nie zrobię 
tego. Stawiam na siebie. Na swoje tu i teraz. Sześć miesięcy kosztów, nikt się nie pytał, czy mam. 
Cały mój sprzęt elektroniczny jest do wyrzucenia (już straciłem połowę rzeczy), PTSD. Może 
kiedyś to zrozumiesz, ale człowiek to istota wrażliwa”. I tak się wszystko skończyło.

Najgorzej wyglądała moja córka. Od wyjazdu do dziewczyny aż do powrotu do domu wibrowała 
niechęcią do mnie, energiami sądzenia i karania mnie, ciągle się kłóciła, umniejszała i podważała 
wszystko, co mówiłem do niej. Na każde moja słowa miała odpowiedź: „Ja wiem lepiej. Ty się 
mylisz”. Przyjęła dokładnie rolę mojej babci, zawłaszczającej samicy, tyranki. Kiedy zacząłem jej 
wyjaśniać, co duchowo zaszło, zaczęła oglądać w tym czasie serial animowany Awatar: Legenda 
Aanga. Podczas oglądania podświadomie utożsamiała mnie z bohaterem imieniem Zuko. Przez cały
serial powtarzała sobie: „Zuko jest dobry, Zuko jest dobry”. Pod koniec serialu zadzwoniła do mnie 
i powiedziała: „Tato, Zuko był dobry”. Na co odparłem: „Zuko miał trudną relację z ojcem, ale był 
w swoim sercu. Miał dobrych przyjaciół. Był dobry. Tak jak twój tata”. Pomyślałem sobie w duchu:
„Te dranie nie tylko tobie, ale wielu istotom zmieniły postrzeganie mnie samego i tego, co się 
działo”. Wybraliśmy się później do psychologa, bo zmiany po atakach w tak młodym ciele były 
zauważalne. Na początku współczułem osobom, które były blisko tych istot i ślepo pomagały, 
bezkrytycznie słuchały. Ale kiedy zaczęli do mnie pisać ludzie, którzy mieli kontakt z tymi istotami,
jakie mieli sny, jak się zachowywali podczas tych kilku miesięcy, zrozumiałem, że było to coś 
większego, o dużej sile rażenia. Żadna z tych osób nie wyglądała dobrze i oczywiście wszyscy 
mieli wkomponowaną w swoją podświadomość podległość wobec pramatki, która dała im jedzenie,
i przekonanie, że mają jej służyć. To już był szczyt narcyzmu.
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Podsumowanie
Ta historia jest tak naprawdę historią o współuzależnieniu, symbiozie. Jest historią skutku upadku 
istot zstępujących (upadających). Istot, które miały wszystko. Każdy rodzaj mocy, władzy, 
porządku, prawa. Mówili – i mieli. Myśleli – i działo się. Od Wszechświata do Wszechświata byli 
jak trucizna wpuszczona w ekologię danego systemu. Czy zło to ich wina? Nie. Łatwo jest obarczyć
kogoś innego, obwinić, oskarżyć czy ocenić, ale to my sami zgadzaliśmy się na wszystko. Nawet 
jeśli w danym momencie istnienia nie stawialiśmy siebie na pierwszym miejscu, nie stawialiśmy na 
swoją moc kreacji, bo oddawaliśmy ją innym lub właśnie tym istotom. To my sami musimy 
postawić na siebie, na swoją moc. Nie moc naszego Wyższego Ja. Nawet to przeświadczenie jest 
trochę mylne. Nie możesz nikogo postawić ponad siebie. Kiedy została rozbita moja wyższa jaźń, 
bardzo szybko osłabłem. Cały rozwój był niepoprawnie odwrócony, bo brzmiał: „Pierwsze to, co 
wyżej” w miejsce: „Tutaj i teraz materializuje się to, co potrzebuje wiedzieć i zrozumieć”.

Przykład ten pokazuje nieuwolnione wzorce współuzależnienia, strukturę hierarchii Anunnaków, 
chociaż mają oni inne imiona w mojej historii. Yavanna musiałby nosić imię Ninhursag; Sandalfon 
– Enki, a Metatron – Enlil; Suzaku to Ninurta, a Kallen to Inanna. Pozostałych nie pamiętam, bo 
tych imion było wiele, a całą elektronikę straciłem. Rozmawiałem z kolegą o zależności między 
połówkami, cytuję: 
K: Jan wydawał się taki kompetentny, a dawał się swojej połówce, Yavannie, rządzić?

Nikodem: On był zazdrosny o jej relacje z innymi, miał nieuwolnioną pamięć odcięcia. Podczas 
przebudów był gotowy dla niej zrobić wszystko, żeby ją odzyskać. Ale on chciał odzyskać „stary 
obraz jej samej”, czyli kogoś, kogo już nie było. Więc ona to wykorzystywała, bo bez niego 
duchowo by nic nie posiadała.

K: Czyli tutaj Jan bardziej pamiętał miłość. 

Nikodem: To nie była miłość. Miłość nie jest ślepa i nie zaślepia. To było wyobrażenie miłości, 
miłość idealistyczna, idylliczna, bo on chciał ją na swoją modłę. 

K: Sparafrazuję: czyli Jan bardziej pamiętał ból po rozstaniu z połówką?

Nikodem: Dokładnie tak. I ten ból był motywatorem. Dlatego przez jego zachowanie ona tak wiele 
zła mogła uczynić i trzeba było ich rozdzielić ostatecznie. Do czasu, kiedy on zrozumie i się 
uwolni. Warto dodać, że ona „wystawiła” Jana przeciwko mnie. Nie chciała go więc w swoim 
świecie – przynajmniej nie w tej formie – w którym on był silniejszy i miał biały rdzeń. Temat dla 
mnie był jasny, ponieważ kiedy dziesięć lat temu oglądałem serial Babylon 5 i utożsamiałem się 
silnie z relacjami głównych bohaterów, tu Sheridana i Dellen jako połówki, miałem rzeczy bardzo 
podobne w zachowaniu do Jana. Dopiero kiedy spotkałem na żywo swoją połówkę i pracowałem 
nad tym wszystkim – fizycznie i duchowo – cała idealizacja, zaślepienia, stara pamięć odeszły. 
Dusze niestety rzadko dotykają tego tematu, bo on jest dla nich bolesny. Ja zwyczajnie przeżyłem i 
uwolniłem, miałem też potrzebną perspektywę. Przynajmniej w tym temacie, bo w pozostałych 
jednak blado to wypadło.  

Wspólne posiedzenie po uwolnieniu Jana, dokładnie jak u Anunnakich, rozbiła część mnie, bo 
uwierzyłem nie w potrzeby młodszych istot, własne zdanie i styl działania, który sprawdził się w 
niejednym systemie i Wszechświecie; posłuchałem bardziej lamentów i potrzeb tych najwyżej w 
hierarchii. Nie róbmy tak. Kiedy mamy syty brzuch, inaczej patrzymy na świat. Głód, bieda, 
poczucie zniewolenia zmieniają perspektywę. I tej perspektywy wielu istotom brakuje. Ja ją miałem
przez ostatnie wcielenia w biedne rody, przez odcięcia, poniżenia, wykluczenia z grup, życie jako 
niewolnik, ciężką, fizyczną pracę, wyśmianie, choroby, biedę.
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Ta historia jest także o naszej własnej mocy sprawczej i o tym, że oddajemy ją niepotrzebnie i 
trochę w dziecinny sposób innym istotom, nawet wiarą w swoje wyższe części (jaźnie). To my 
budujemy ich trony, ich pozycję. W imię czego to robimy? Nawet kiedy nie mamy nic, ale gotowi 
jesteśmy postawić na siebie, na swoją moc i uwalniamy z siebie zwątpienie, niemoc, brak 
wiary, to stajemy na własne nogi i odzyskujemy dosłownie wszystko jak za pstryknięciem 
palca. I żadna siła nie jest w stanie tego zablokować, bo moc jest w nas, ale nie możemy wątpić
w swoje cele, wizje, plany. Ja wątpiłem, ale wstałem. Upadałem, ale się podnosiłem, bo wiara w 
kogoś innego nie była już rozwiązaniem. Przyjmowanie cudzej oceny i ograniczeń nie daje żadnych
rozwiązań i niczego nie leczy. Co zostaje? Zaufanie do siebie i czerpanie z siebie. Wiele z tego 
oczywiście nie dzieje się tylko dlatego, że mamy do czynienia z wzorcami współuzależnionego, 
symbiozy, ale również przez wzgląd na niewykształcone do końca, bo niewydzielone ciała subtelne,
które są zanurzone w większym zbiorze ze swoimi z rodziny duchowej.

Kiedy w trakcie tournée poszedłem do psychoterapeuty, wyszedłem z takim przemyśleniem (cytuję 
z mojego opracowania Lucyfer i wpływy lucyferyczne – droga do uwolnienia): „Wspomnę jeszcze o
działaniu Jana, który umacniał zachowanie swojej połówki, Yavanny – pomijając, że wyglądało to 
jak tania opera mydlana. Jan podtrzymywał długo zobowiązanie, że jeśli nikt ze starych 
archaniołów nie będzie oceniał i prowadził sądu ostatecznego, to on to zrobi, on uwolni bestię. A to 
my mamy wpływ, każdy człowiek, każda istota, w nas jest siła i moc sprawcza, nie w proroctwach, 
które ktoś chce zmaterializować za wszelką cenę. To schizoidalne zachowanie – jak powiedział 
psychoterapeuta – ale też całkowita zależność wszystkich dwunastu bogów od swojej domniemanej 
wyższości, prowadziły do całkowitej symbiozy i zależności od swoich ról i wzajemnego 
postrzegania”. Ten niezależny człowiek powiedział coś tak prostego: „Przecież to jest tak, jakby 
całe to grono żyło w jednym małym pomieszczeniu. Śmierdzi, jest ciasno, nie ma gdzie położyć 
swoich rzeczy, ale nikt nic z tym nie robi. Każdy może zbudować dużą posiadłość na osobnych 
kontynentach, ale żyje na kilku metrach kwadratowych”. Pomyślałem sobie wówczas, że przecież 
moja, twoja, nasza, ich kreacja to kreacja. Co im do tego, a co nam do ich kreacji? To myślenie 
jakże proste, banalne, a jak bardzo uwalniające. Ja nie robię tego, co ty chcesz. Ty nie musisz robić 
tego, co ja chcę. Daliśmy się zawłaszczyć w imię dziwnej symbiozy i poczucia wspólnotowości. 
Wspólnotowości o jakich celach?  

Jak takie rzeczy uwalniać, jeśli się już przytrafią?
 

1. Każdy z nas przeżył jakiś atak energetyczny. Ta historia pokazuje różne rodzaje ataków, 
podejść, żerowania. Przeważnie istoty, które atakują, stawiają się w pozycji wyższej, 
próbują wzbudzić poczucie winy, wziąć na bliskość. Często też próbują otoczyć 
atakującego, żeby czuł się osaczony i bez wyjścia. Zawsze swoją wolą i energiami 
nakazujemy im stać przed nami. Wejściem jest zawsze poczucie winy, nigdy mniejszy 
potencjał mocy.

2. Nieraz jest tak, że już jesteśmy wpięci w jakiś system (siatkę), przestrzeń, ulegamy 
wpływowi egregora czy w ogóle nasza świadomość została zamknięta w elektronicznej 
fazie, hologramie. Tu jest potrzebna pomoc drugiej osoby, kogoś niezależnego. Patrz: moja 
sesja Matrix w matrixie – uwolnienie struktury. Warto poszukać osób, które mają dobre 
opinie i faktycznie uwalniają.

3. Kolejny temat dotyczy braku zrozumienia w temacie kreacji jednej osoby i wspólnej kreacji 
kilku osób. Kiedy czujemy się zniewoleni, ograniczeni, zduszeni – prawie zawsze się 
szarpiemy i próbujemy mocą lub siłą zdjąć więzy i ograniczenia. Takie szarpanie czasem się
sprawdza, ale zawsze szukamy tutaj: co było zgodą, co było wejściem w nas samych, 
dlaczego się zgodziłem to przyjąć, w to wejść? Proszę przypomnieć sobie moją historię. 
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Upadałem za każdym razem, kiedy przestawałem wierzyć w siebie i to, co robię. Nie było 
zmiłuj się. Każde ograniczenie, łańcuch, ślub jest kreacją drugiej osoby, która odbywa się w 
naszym polu. I my sami podtrzymujemy to swoją wolą lub niewiedzą, brakiem 
świadomości. Uzmysłowienie tego zmienia pozycję siły z ONI, TAMCI na JA, MY SAMI.

4. Nie tłumaczymy się ze swoich działań, nie odpowiadamy na podszyte sarkazmem pytania, 
sugestie, zarzuty. Dlaczego nie odpowiadamy? Ponieważ każda nasza odpowiedź, wejście w
interakcje z cudzą myślą lub zarzutem zaczyna nas do tej osoby „przyklejać”, „przyciągać”, 
czyli zaczynamy nadawać tej istocie moc. Dodatkowo bardzo często czujemy się urażeni, 
rozemocjonowani, a to już jest proste otwarcie naszej aury i nadanie mocy drugiej istocie.

5. Współuzależnienie duchowe jest tematem trudnym. Dlatego zacząłbym od lektur na ten 
temat. Jednak bez pomocy psychoterapeuty się nie obejdzie, bo przyjęcie pomocy drugiej, 
niezależnej osoby, która zmienia naszą perspektywę (siłę ciężkości), odczepia nas od wciąż 
powtarzanych błędów i zapętleń myślowych. Kiedy chodzi o istoty, które były wcielone w 
różnych bogów, Anunnaków, w ich przypadku po pierwsze zacząłbym od psychoterapii, a 
później zainteresował się duchowością. Można byłoby wtedy wielu rzeczy uniknąć.

6. Wszelkie śluby, kody, pieczęcie – są to tylko energie, którym sami nadaliśmy moc. Mają 
one właściwości pętające naszą osobowość i ciała subtelne. Nie jest trudno zdjąć ten rodzaj 
zewnętrznych ograniczeń, ale wymaga to samozaparcia i przede wszystkim odwagi. Mamy 
tu bowiem do czynienia z aktywnym syndromem ofiary i poczucia niemocy.

7. Każda nasza część składa się z jakiegoś rodzaju energii. W naszych jaźniach bardzo często 
wibrują różne pierwotne śluby lub odciski wpływające na wolę. W mojej, co uwolniłem 
dopiero miesiąc od zakończenia przebudów, wibrowały takie przekonania, jak:

 moje serce należy do <…>;
 nienawiść w ciałach <…> jest moją winą;
 nie dotykać boga, nie dotykać matki;
 ona jest dla mnie życiem; jak ona umrze, to ja też;
 ja jestem dla niej podstawą; jak ona się usunie, to ja też muszę.

Zwykłe, wydawałoby się, przekonania, a jak silnie wpływały na to, jak się zachowywałem i co 
robiłem.
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.8 W jaki sposób miałem bezpośredni kontakt z tymi istotami, wydawałoby się, na wysokich 
poziomach? Moje ciało mentalne wyglądało mniej więcej tak:

 
Po lewej ciało domknięte. Po prawej ciało otwarte, które ma wpięte liczne kanały. Każdy kanał 
prowadził do jednego z dwunastu bogów. Jerzy Prokopiuk miał rację, kiedy mówił, że wiele istot 
żywi się dosłownie naszymi myślami, aktami woli, pracą. Jak w moim przypadku każda myśl, 
podsumowanie, uwolnienie kierowały się do tych istot i czerpały z tego jak pasożyty.
 

.9 W jaki sposób Lucyfer miał tak głębokie wejście w nas samych? Zaczęło się niewinnie, bo 
od pracy z tajemniczą kobietą (opisane w artykule: Lucyfer i wpływy lucyferyczne – droga 
do uwolnienia), która była jedną z tych, którzy w późniejszym czasie atakowali energiami 
sądu, kary, winy. Prysznice energetyczne wyglądały tak:

W energiach prysznica były takie małe kuleczki energii lucyferycznej, które dotykały aury. Przez 
zaufanie do „tajemniczej kobiety”, która pokazała nam, jak pracować z „fałszywą duszą”, 
otwieraliśmy swoją aurę. Prysznice nas męczyły, ale za każdym razem zgadzaliśmy się je 
przyjmować. Trwało to od roku 2007 do 2008, kilka razy w tygodniu. Tyle wystarczyło, żeby nasza 
aura i energie całkowicie się przebudowały i zmieniły swoją wibrację (na lucyferyczną). Dlatego 
zawsze, ale to zawsze korzystamy tylko i wyłączenie ze swojej energii lub co najwyżej energii, 
której jesteśmy pewni (najlepiej żywiołu). Uzależnienie od tych sztucznych energii i tworów było 
jedną z przyczyn niereagowania w odpowiedni sposób na zachowanie i manipulacje Lucyfera i 
Yavanny.
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10. Wszystkie wydarzenia z poziomów duchowych musimy rozpatrywać z naszego poziomu i 
zrozumienia, czyli naszych wzorców, ponieważ to tworzy „wejścia” w nas samych. Dla 
mnie wzorce zachowania opierały się na następujących punktach:

 hamująca i kontrolująca matka;
 syn widzi, że matka zabija, katuje, znęca się, manipuluje, ale nic z tym nie robi, odwraca od 

tego wzrok;
 zamiast zadzwonić na policję, dziecko przymyka oczy, łudzi się, że coś się samo zmieni;
 robienie wszystkiego tak, by doprowadzić siebie do zguby, lania, zamknięcia;
 brak świadomości i zgody na tworzenie dla siebie i innych bez zgody matki;
 brak wyciągania konsekwencji z działań innych.

Oczywiście w miejsce „matka” można wpisać „ojciec”. A więc pytanie terapeutyczne brzmi: „Który
członek rodu był w takiej sytuacji i czyją historię powtarzam?”. Odpowiedź dla mnie była 
jednoznaczna: „Mój własny ojciec, moi dziadkowie. Wszyscy mężczyźni w rodzie”. Oczywiście te 
pytania są lekkiego kalibru, ale są dobrym wstępem.  

11. Uwalnianie od Lucyfera polega przede wszystkim na odblokowaniu serca i głowy. Serce to 
techniki zmrożenia, zmienione odczucia, siatki, pieczęcie lojalności, wycofane własne 
energie z serca. W ciele silnie wibrują przekonania: dzięki Lucyferowi jestem lepszy, 
bardziej wtajemniczony, więcej wiem, lepiej widzę, jestem wybrany. Dalej uwalniamy 
„zimno” i wszelkie techniki „oświecenia umysłu”, czyli zatrzymania go na pewnym 
postrzeganiu. Są tu techniki zniekształcania odbioru, soczewki na oczach. Dusze mają zgody
i śluby (przymus) do oddawania swojej wiedzy, wglądów, wszystkiego, czego doświadczają,
do zbiorów, komputerów, kolektywów Lucyfera. Może być przekonanie: Lucyfer więcej 
wie, więcej widzi, jest mocniejszy, zawdzięczam mu życie, bez niego nie ma rozwoju, 
oświecenia.  

12. Techniki izolowania stosowane przez oprawcę: jesteś sam, nikt cię nie chce, nikt cię nie 
potrzebuje, bez nas jesteś nikim. Zgody na przyjmowanie kar, czekanie na łaskę oprawcy. 
Kary za sprzeciw, odmienne zdanie, złamanie ślubów, brak zgody z „jedynym słusznym 
widzeniem”, „jedyną słuszną rodziną”. Próba stworzenia obrazu omnipotencyjnego boga, 
który ma władzę nad wszystkimi. Dodatkowo: łamanie woli, przekształcanie jej, 
doprowadzanie do braku wiary, zniechęcenia, tresura: dobre zachowanie – nagroda, złe 
zachowanie – kara, atak. Należy tu wycofać wiarę, każdy gram energii z przekonania, że 
ktoś ma moc większą od nas samych i ma prawo nas oceniać, karać.

13. Nie ma czegoś takiego jak dobro i zło. Mamy się realizować jako istoty wolne, a to, co nam 
mówi, że się nie da, nie można, to nasze własne wzorce: ofiary, współzależności, zgody na 
grupowe myślenie i wiarę w poświęcenie i „wyższe wartości”.

14.  Ciała podziemne, czego nie przedstawiłem wcześniej, można dźwignąć, jeśli dusza nie 
przebywa (nie jest zagęszczona) w tych wymiarach. Dźwignięcie ciał tuż po pierwszych 
atakach i mojej przemowie wyglądało tak (wklejam, ponieważ każda istota może to 
wykonać):
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Na samej górze ciała podziemne (pięć ciał). Poniżej ciała: fizyczne, eteryczne, astralne, mentalne. 
Szczebel niżej: ciało przyczynowe, buddyczne, atmaniczne, anupadaka. WJ poziom: adi, tworzenia,
istnienia, zaistnienia. Na samym dole rysunku ciała Nadjaźni (tu się dopiero tworzą, zagęszczają). 

15.  Wybaczenie. Nie ma wybaczenia, kiedy nie przejdziemy przez emocje: złości, nienawiści, 
żalu, smutku, bólu, a może nawet i zazdrości, rozczarowania, obrzydzenia, rywalizacji. Bez 
wejścia głęboko w te emocje nie możemy nawet mówić o akceptacji. Wybaczenie razem z 
pełnym przyjęciem zawsze zaczynamy od siebie samego. I nie chodzi tutaj o nasze Wyższe 
Ja, inne istoty czy oprawców. Zaczynamy od siebie, bo mieliśmy prawo do każdego 
zachowania, odpowiedzi, podjęcia działań lub rezygnacji. I wszystko to nie oznacza naszej 
siły lub słabości, ale mówi o naszej wrażliwości i człowieczeństwie. Bez tego stajemy się 
jak oprawcy, szantażyści.

Zakończenie
Chciałbym tutaj dodać może i najważniejszą rzecz – tak naprawdę każda z tych istot dorzuciła coś 
od siebie do tych „przebudów”. Nawet nie wiem, dlaczego tak nazwałem ten okres, po prostu takie 
przyszło mi pierwsze skojarzenie.

Lekcja białych i czarnych istot, które ugrzęzły w tym systemie przekonań, jest dla wszystkich 
cenna. Sandalfon miał rację, kiedy mówił, że wiele istot nie jest gotowych na odpuszczenie, ale w 
tym samym „punkcie jego racji” on sam nie był gotowy odpuścić i zmienić swojego zachowania. 
Dlaczego tak się dzieje? Przypuśćmy, że mamy opresyjny system ustrojowy. Dla członków tego 
systemu nawet na średnim szczeblu życie może wydawać się przyjemne – przecież dostają od partii
samochody, luksusy, żyje im się godnie, czują się bezpieczni. Szefowie partii również czują się 
usprawiedliwieni – przecież większości żyje się dobrze, zaspokajają im główne potrzeby, chronią 
przed wrogami, dają swoim poczucie celu. Jednak w tym systemie są mniejszości, grupy, 
wykluczeni, inni, którzy już nie za bardzo ufają partii, systemowi, układom. Nie podoba im się 
kontrola, zależności. Dlatego z punktu widzenia tych osób sytuacja wewnątrz systemu danego 
środowiska wygląda zupełnie inaczej. I my często tego nie rozumiemy, bo zamknięci jesteśmy w 
swojej bańce informacyjnej, w swojej grupie oddziaływania, systemie przekonań i perspektywie.
Nawet Yavanna miała gdzieś zamysł, kiedy swoimi sztuczkami, kłamstwem, robiła wszystko, żeby 
„obalić” Metatrona, Arymana. Niestety później przerodziło się to już w „obalanie” wszystkich, 
którzy myśleli samodzielnie i odmiennie. Skala tych manipulacji, knucia, żeby ktoś coś zrobił dla 
tej istoty, podporządkował się jej, podjął jakąś decyzję zgodną z jej planem; by ktoś zaatakował 
kogoś, opętał, przekupił; działania zmieniające percepcje, odczuwanie, zaciąganie jak największej 
ilości mocy i osłabianie pozostałych – o tych wszystkich rzeczach nie napisałem. A trwało to latami,
a nie tylko te sześć miesięcy. Intencje oparte na walce zawsze są niskiego lotu; dodatkowo piekielne
było wykonanie swoich założeń, pokładanie siły w mocach piekielnych, czyli takich, z jakich 
przecież korzystali „mości panowie”. Piekła piekłem się nie zwalczy, a tylko się je zasila i umacnia.
Ona wierzyła bardziej swojej mocy z piekła, magii niż miłości (no, tu była miłość czysta Lucyfera) 
czy Nadjaźni. Do Nadjaźni wysyłała pretensje o pozostawienie, ich zgody na wydzielenie Arymana 
i rozsianie przez niego zła. Pozycja do uwolnień też była niepoprawna, ponieważ była to pozycja 
władzy i ochrony swojego miejsca w hierarchii. Tak żadna przebudowa nie mogła się udać, dlatego 
musiał to zrobić ktoś, kto był szanowany po obu stronach obozu, ale nie piastował najwyższej 
pozycji, był tuż za tronem białych i czarnych.

Po uwolnieniu własnego zamknięcia, które później okazało się celowe, ponieważ moja wyższa jaźń 
musiała przemyśleć pewne sytuacje, bo się powtarzały jak zdarta płyta, skierowaliśmy się do 
uwolnienia Białego. Przed tym uwolnieniem miałem taki oto sen: wchodzę do kościoła i widzę tam 
trzy samochody marki Ferrari. Stoi na ołtarzu Biały, Sandalfon i Maria. Powiedzieli: „Jeden jest dla 
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ciebie”. We śnie odpowiedziałem: „Bierzcie i jeźdźcie. Nie dziękuję. Miałem wszystko, teraz już 
nie idę tą drogą. Nie da się mnie kupić”. Następnego dnia byli uwalniani Biały i Belial. W tym 
czasie Sandalfon, Maria, Lewiatan uczyli się „scalać” ze swoją Nadjaźnią, czyli obce kanały, 
zbiorniki, z których czerpali (głównie były to złote energie) odpinali od siebie. Nie wiedziałem, że 
zostanie to później wykorzystane jako „moce” przez moją połówkę i Sandalfona. Było to ciekawe 
doświadczenie, analogiczne do działania człowieka, który otwiera się na swoją samoświadomą 
duszę, którą przecież jako istota fizyczna może negować i jej nie widzieć, nie czuć. Metatron w tym
samym czasie gdzieś całkowicie z boku zwoływał i umacniał swoje armie.

Prób kupienia było wiele. Najpierw z ręki Jana, Sandalfona, Gabriela, który po pierwszym 
uwolnieniu Lucyfera przejął jego „schedę”. Ciągle jednak pokazywałem, mówiłem: „Do góry. 
Weźcie się otwórzcie na górę. Czekają Nadjaźnie. Kierujemy się do góry, a wy ciągle patrzycie w 
dół”. Miałem w tym okresie bardzo ciekawe doświadczenie, ponieważ Gabriel i Jan dysponowali 
technikami oświeceniowymi, którymi w formie inicjacji mnie przykryli. Nazywali to wybraniem, 
naznaczeniem, ale wszelkie ich techniki traktowałem jako hamujące mój własny przepływ. Miałem 
w sobie przekonanie, że tylko „kupują” sobie czas. Jednak wpływ tych inicjacji, nawet jeśli trwał 
tylko parę godzin, dał mi poczucie tego, w co fałszywie mogą wejść buddyści i ludzie szukający 
oświecenia. W tamtym momencie czułem się połączony ze wszystkimi istotami, czułem w zupełnie 
inny sposób ludzi, szczególnie naturę, która była bardziej żywa, świadoma, miała swój własny 
język. Było to niesamowite odczucie, ale wiedziałem, że nie płynie to z wewnątrz, z mojego serca, 
świadomości, ale jest wynikiem działań całunów oświeceniowych narzuconych zewnętrznie, 
wpływających na umysł, ciało mentalne. Zdjąłem to wszystko, rozpuściłem i dodałem: „Ja nie 
jestem Yavanna, która dała się kupić po uwolnieniu Białego. Jedziemy dalej, panowie”.

Na moje postawy miał wpływ także dziadek od strony ojca (mam po nim na drugie Grzegorz), 
który nigdy nie podpisał umowy z partią i za to został poniżony i „zniszczony” przez swoją drugą 
żonę, a matkę mojego ojca. Na moje odczyty i badania miał wpływ drugi dziadek, od strony mamy, 
który był radiestetą, czuł energie subtelne, projektował części mechaniczne dla hut i fabryk, oraz 
jego ojciec, mój pradziadek urodzony w Niemczech, który był geodetą. Mówię teraz o tym, że na to
wszystko, co się stało, wpłynęło tysiące różnych istot, historii, wcieleń. My wszyscy jesteśmy ze 
sobą połączeni. Nawet Lucyfer obalony na Orionie przez Beliala, wiecznie dociskany przez 
Arymana w swoim gniewie, gdzieś tam knuł intrygę i jak widzimy – znalazł sprzymierzeńców do 
jej realizacji. Jego teozofowie już sto lat temu mówili o połączeniu: osobowość – wyższe ja (ego) – 
monada, a główny uczeń Steiner mówił o wcieleniu Arymana w ciało jako wynik jego karmy za 
drugą wojnę światową. Kiedy w roku 2012 zacząłem czytać książki Orscona Scotta Carda z cyklu 
Saga Endera, od razu uruchomił się we mnie „mały Ender” i z każdym następnym tomem dorastał 
we mnie. Pamięć Mohatmy Gandhiego, uruchomiona we mnie pięćdziesiąt lat po jego śmierci, i 
wielu innych podobnych bohaterów, nawet takiego dzikiego Leloucha z anime Code Geass (z tego 
anime wykorzystałem imiona Suzaku i Kallen) – to wszystko miało wpływ na reakcje takie, a nie 
inne. Nawet to obłożenie mojego ciała chorobami, zawałami, bólem, odrzuceniem, zachowaniem 
babci, wpływem Rozalii (Yavanny) i męskich przodków – wszystko to wpłynęło na wykształcenie 
mojego charakteru, osobowości i na rozwój świadomości i postrzegania. W każdej chwili podczas 
przebudów mogłem z góry na dół skorzystać z białych sił (przyjąć pozycję przewodzenia) lub 
czarnych mocy (przyjąć ich gotowość do pomocy). Czułem jednak całym sobą, że jeśli to zrobię, 
powtórzę stare i nie będę się różnił niczym od swoich oprawców i ich, ale też przecież naszej, 
historii wcieleniowej. Dlatego moja wyższa jaźń w pewnym momencie „dała się zamknąć”, bo 
musiała pomyśleć. Wiedziałem, że jeśli trzeba coś zrobić, musi w tym być miłość, zaufanie do 
Nadjaźni, ktoś może powiedzieć, że do Boga, może i tak być. Na pewno musiało się wytworzyć 
zaufanie, zgoda i zrozumienie zupełnie innych wartości, których tak mało w tym systemie 
przyczynowo-skutkowym. 
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Nie było łatwo, nadal przecież nie jest, bo upadałem, poddawałem się, wycofywałem, ale jakaś siła 
we mnie po prostu nie pozwalała mi się cofnąć. Jeszcze, jeszcze, jeszcze. Pomyślałem sobie, że 
gdybym był DDA, czyli pochodził z domu alkoholowego, może to wszystko byłoby łatwiejsze, ale 
na taką myśl od razu pojawiła się we mnie odpowiedź: wtedy nie miałbym owej wrażliwości, taktu, 
tylko przez skorupy reagowałbym złością, strachem czy walką. Piszę teraz o tym, że Ty się liczysz, 
że każdy Twój wzór, zachowanie są ważne dla Ciebie, Twojej rodziny, bliskich i tych, których masz
przy sobie. Musimy to szanować, bo musimy szanować siebie i nawet czuć z początku choćby 
odrobinę empatii do oprawców, katów, narcyzów, psychopatów. Czuć empatię nie oznacza od razu 
pozwalać na przekraczanie granic. Tego z początku nie wiedziałem i nie odróżniałem, co doskonale 
było wykorzystywane przeciwko mnie. Bez postawy empatii jesteśmy pozbawieni ducha. Siłą 
Endera nie był zmysł strategii, chociaż również. Była to miłość do swoich wrogów. Przecież taką 
samą miłość miałem do Yavanny i Jana, Sandalfona i Metatrona, a szczególnie już do Kallen i 
Suzaku, którzy dla mnie byli zawsze jak córka i syn, przyjaciele. Nie mógłbym bez tego. Nie 
umiałbym, po prostu nie miałbym motywacji na te długie sześć miesięcy. Gdyby nie oczy mojej 
byłej dziewczyny i jej spojrzenie, słowa współpracowników: „Doskonale wiesz, co masz robić” – 
zrezygnowałbym, ale ta rezygnacja oznaczałaby rezygnację z siebie samego. Dlatego proszę Cię – 
nie poddawaj się… nigdy. Myśl i przemyśl. Odpuść i wybacz. Ale idź dalej. Nawet jeśli nie wiesz, 
gdzie ta droga Cię zaprowadzi, ale czujesz całym sobą, że to jest to – nie zatrzymuj się.

Te wszystkie białe siły, jak i czarne wpływy, były tak mocno przeplecione ze sobą, że na wyższych 
poziomach przybierały już formę groteski. Jednak lekcja dotyka i dotyczy czegoś innego, a 
przyjęcie jej wymagało ode mnie trochę pracy. Dla mnie jako duszy z silną potrzebą zmieniania, z 
natury rewolucjonisty, przywódcy (ENTJ), analityka pewne rzeczy po przeżyciu, podsumowaniu i 
uwolnieniu są przeszłością, mam brak przywiązania. Szybko działam, szybko myślę, szybko 
podejmuję decyzje. Często ten styl nazywałem „inteligencją w ruchu”. Niestety wzorce misyjne, 
białe wzorce, zależności duchowe i stawianie innych istot w roli naszych opiekunów, sędziów czy 
katów, wytworzyło w ciele fałszywe więzi, bo oparte o niskie energie emocjonalne i brak akceptacji
dla siebie samego. Wielu z nas nosi w sobie różne zależności; pomimo tego – i taka była lekcja – 
najważniejsza jest akceptacja dla każdej istoty, istnienia, kreacji, wszystkich zachowań 
(wspomniałem już o tym w opracowaniu O narcyzmie, bogach z Olimpu i twojej mocy sprawczej).
W miejsce fałszywie odczuwanej winy, przekonania, że to my odpowiadamy za inne istoty, ich 
czyny, bo są nam bliskie, bo coś z nimi robiliśmy czy kogoś skrzywdziliśmy – akceptujemy. 
Główne kody białych – tu odsupłane przez koleżankę – brzmiały:

 musisz cierpieć, bo jesteś winny cierpienia innych;
 musisz mieć karmę, bo jesteś winny karmy innych;
 musisz wyzwolić z cierpienia innych, bo jesteś winny ich cierpienia;
 musisz wyzwolić z karmy innych, bo jesteś winny ich karmy.

Kody działają jak mantry dla dusz, podświadome wzorce działań. Koleżanka, która dostała 
pierwsze zarysy O miłości, poświęceniu i współwinie, dodała: „Kiedy nosimy ziarna krzywdy, 
odrzucenia, bólu, rozpaczy w sobie, to czy w naszym interesie nie jest spojrzenie na to i uwolnienie,
bo tak zamienia się to w mądrość? Wtedy sami się uwalniamy i rozwijamy. Zabieranie innym lekcji 
i możliwości rozwoju jest nietaktowne, przecież to jest kradzież. Jan i Sandalfon, biali namawiali 
mnie i innych do kradzieży. Jakie to głupie”.

Uleganie białej wizji społeczności, masy, zbiorowości o odwróconych wzorcach bliskości, w 
których wzorce kata i ofiary się tylko odwracają – jest plagą tego świata. Ciemną plagą jest 
chciwość, żądza władzy, dominacji. Jak niewiele minęło czasu, a jak wiele istot dało się wciągnąć 
w grę Yavanny, w jej walkę, wizję, postrzeganie rzeczywistości? Ile dusz dało się wciągnąć w wizje
Lucyfera, Arymana, Metatrona i ich tajnych stowarzyszeń, elit tego świata? Już sto lat temu był 
używany taki termin, jak „istoty lucyferyczne i istoty arymaniczne”. Jak wielka rzesza przyjęła 
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białe wzorce współcierpienia, współuczestniczenia w cudzym bólu i brania za to 
odpowiedzialności? Przecież to są miliardy istnień. Co robiły Nadjaźnie? Akceptacja, miłość, kizi-
mizi, krok po kroku, chodź, zastanów się, puść, popatrz na to z innej perspektywy. Tak wielkie 
„ładunki” miłości, których prawdopodobnie nigdy żadna wyższa jaźń nie dała swojej duszy czy tym
bardziej wcieleniu. Bardzo trudno się na to patrzało. Kiedy zobaczyłem zbudowany „zbiór 
pramatki”, to ilość nagłych e-maili w tym temacie mnie zaskoczyła. Wtedy pierwszy raz miałem 
takie zastanowienie i odpuszczenie, bo powiedziałem: „I co z tego? Co mi do tego? Jaki to ma 
wpływ na moje życie?”. Kiedy zobaczyłem wpis jednej z czytelniczek pod channelingiem, 
zrozumiałem, że jest więcej istot, które to dostrzegają. Cytuję jej wpis: „Świadomość kolektywna, 
świadomość zbiorowa – świadomość roju… a każdy ul ma swoją królową. A kto będzie królową? 
Wielką Matką?”. Ten komentarz był dla mnie sygnałem i napisałem głębokie opracowanie w tym 
temacie – Yin-Yang. Kobiety i mężczyźni. Archetyp pramatki. Był to okres, w którym nie do końca 
jeszcze rozumiałem słowa: „Zostaw, odpuść, wybacz i idź dalej”, ale już byłem bliżej niż dalej.

My zapominamy: w każdej chwili możemy odmówić uczestniczenia w czymś, wycofać swoje 
przyzwolenie, ty sobie rób swoje, bo ja robię swoje; w każdej chwili możemy znaleźć podobne 
istoty do siebie i zacząć wspólnie kreować. Takie jest odwieczne prawo, które nawet nie jest 
prawem, bo jest odwieczną zasadą istnienia i zaistnienia. Systemy państwowe, które tak naprawdę 
obecnie są systemami korporacyjnymi, tworzą iluzję przynależności, bo są to spółki emisyjne, które
ludzi traktują jak towar. Ludzie mają prawo tworzyć swoje przestrzenie prawne, społeczne, 
przemysłowe, kulturowe. Dzielić się z tymi, z którymi chcą się dzielić. Tworzyć, hodować, 
budować to, co chcą i czują. Obecnie świat podąża w stronę kopiowania chińskiego modelu 
społecznego z nadrzędnym oddaniem wszelkiej kontroli sztucznej inteligencji, która ma zastąpić tu 
boga, być wybawicielem ludzkości. Nowoczesna dyktatura i ujednolicenie wszystkiego i 
wszystkich. 

Z czym tak naprawdę wyszedł Jan, kiedy wszystkie białe siły (i wiele czarnych) wchłonął w siebie i
powiedział: „Stop. Koniec. Wracać”? Kim on jest i co to jest w ogóle za zachowanie? To jest 
właśnie syndrom boga zatopionego w bólu. Bóg bez miłości to przecież nie Bóg. I żadna „gadka” 
filozoficzna, statystyki w temacie światów nie zmienią tego, że blokowanie ruchu, przepływu, 
zagrabianie pod siebie czemukolwiek służy. Zwyczajnie jest to skutek wewnętrznych traum, 
separacji i wpływu ego. Ludzie także i takie rzeczy widzą. Cytuję internautkę, która już w 2012 
napisała: „Kluczem do zrozumienia, o co chodzi elitom, jest klasyczna zasada: Problem – Reakcja –
Rozwiązanie! Apokalipsa zapowiada wielki ucisk i przejęcie władzy nad Ziemią przez Szatana, ale 
nie lękajcie się, owieczki, bo Chrystus (Sandalfon – przyp. aut.) już nadchodzi i zetrze go w proch, 
a wraz z nim rzuci w otchłań piekielną wszystkich jego sługusów, czyli światowe elity. Że co 
proszę? Skoro nikt nie zna przyszłości, to jakim cudem ujawniono światu Apokalipsę i jakim cudem
owa Apokalipsa realizuje się niczym scenariusz filmu?”.
Pisałam już wcześniej, że Apokalipsa nie jest żadnym objawieniem bożym, lecz scenariuszem, 
według którego światowe elity pod wodzą owego rzekomego „Szatana” – lub jak kto woli 
„Jaszczurów” (co na jedno wychodzi) – realizują swój cyniczny plan zniewolenia ludzkości. Skoro 
więc Apokalipsa jest scenariuszem, to również jej „pozytywne” zakończenie musi się rozegrać 
według planów jej twórców. A skoro tak, to ów zapowiadany „Chrystus” nie może być prawdziwym
zbawicielem ludzkości, lecz wręcz przeciwnie – będzie to jakaś osobistość, którą owe elity planują 
się posłużyć przy realizacji swoich diabelskich planów. Nie ma również nadziei na likwidację 
psychopatycznych elit, chyba że „diabeł” po raz kolejny pokaże, iż podpisujący z nim pakt po 
wykonaniu mokrej roboty zawsze zostaną przezeń oszukani i strąceni do otchłani.
W Apokalipsie mamy PROBLEM: Szatan opanował Ziemię!”.

Ludzie długo nie rozumieli, że biali i czarni – nieważne, jak święte mieli wcielenia, jakie mądrości 
dyktowali – to są jedne i te same siły, bo prawdziwie wolne jednostki nie ingerują, nie wpływają, 
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nie channelingują, nie mówią, co jest dobre, a co złe. Każdy z nas jest wolny w uczestniczeniu w 
czymkolwiek i ma prawo do każdego przekonania, doświadczenia. Jest tego skutek oczywiście i 
nazywa się „odpowiedzialność własna”. Odpowiedzialność polegająca na tym, że w pewnym 
momencie będziemy musieli „wyjść”, „opuścić” bańkę przekonań, daną sferę energetyczną, czyli 
uwolnić cały swój system przekonań, w którym daliśmy się zamknąć i który zasilaliśmy samymi 
sobą. Istnienie bez ego. O to chyba chodzi, ale nie w odcięciu od kreacji i samorealizacji, bo jak 
widzimy – Nadjaźnie cały czas „spuszczają” impulsy, a więc życie, a może raczej istnienie, nie ma 
końca. Jest miejsce dla Ciebie. Jest miejsce dla każdego, bo nie ma dobra i zła. Liczy się tylko to, 
jak traktujesz siebie, bo dzięki temu wiemy, jak traktujesz innych. Ludzie mają ogromną moc w 
sobie, nawet nie wiedzą, jak wielką. I to nie „siły u góry” mają moc. Tylko my sami.  

I na samo zakończenie ostatni wykres mojej budowy subtelnej. Dziękuję za wszystko.
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Jak to się ma do trójpodziału: osobowość – dusza – WJ. To już zostawiam na później. 
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Opracowania powiązane:
Odłączeni i oddzieleni, czyli słów kilka o indywidualizacji, gęstościach, Źródle – lub tu

O narcyzmie, bogach z Olimpu i twojej mocy sprawczej – lub tu

Lucyfer i wpływy lucyferyczne – droga do uwolnienia – lub tu

Bóg i chóry anielskie – lub tu

Matrix w matrixie – uwolnienie wpływu struktury – lub tu

O miłości, poświęceniu i współwinie – lub tu

O Anunnakach i innych bogach   – lub tu

Archonty i istoty Saturna – lub tu

Wolność od karmy, grzechu i czci wobec innych – lub tu

Yin-Yang. Kobiety i mężczyźni. Archetyp pramatki – odpowiedzi cz.1 – lub tu

Yin-Yang. Kobiety i mężczyźni. Archetyp pramatki – odpowiedzi cz.2 – lub tu
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