
ODPOWIEDZIALNOŚĆ
ew. Marka 5:30

A Jezus poznawszy zaraz, że z niego moc uszła, zwrócił się do ludu i rzekł: 
Kto się dotknął szat moich?

ew. Łukasza 8:46
Jezus zaś rzekł: Dotknął się mnie ktoś; poczułem bowiem, 

że moc wyszła ze mnie.

ew. Jana 14:10 
Czy nie wierzysz, że jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie? 

Słowa, które do was mówię, nie od siebie mówię, 
ale Ojciec, który jest we mnie, wykonuje dzieła swoje.

Energia przejawia się w częstotliwości wibracji. 
Im wyższa wibracja tym większa energia, im niższa wibracja tym gęstsza, mniejsza energia.
Wysoka wibracja ma niszczycielki wpływ na niską wibrację. 
Energia o niskiej wibracji przejawia się w materii. 
Musimy być świadomi potęgi ENERGII / MOCY.
Nieświadomość potęgi MOCY na pewno wywoła dla nas i otoczenia naszego tragiczne skutki.
Dlaczego?
Doświadczyłem tego sam na sobie, ludziach i urządzeniach mechanicznych, będących w 
miejscu w jakim przebywałem w danej chwili.
Nawiązałem kontakt z istotami wielowymiarowymi, aniołami Boga o dużo wyższej wibracji.
Nie zdawałem sobie sprawy z tego, co niesie ze sobą taki kontakt.
Wierzący modlą się o moc Bożą, o obecność w ich życiu Boga, Chrystusa, aniołów i nie zdają 
sobie sprawy z tego, co niesie ta obecność.
Jest to prośba o obecność MOCY, która jest niszczycielska dla osoby, jeśli ta osoba nie umie się 
z nią obejść.

Bóg natomiast powiedział: 
2 Mojżeszowa 33:5 

Rzekł Pan do Mojżesza: Powiedz do synów izraelskich: Jesteście ludem twardego karku; 
jeślibym tylko przez jedną chwilę szedł pośród ciebie, zgładziłbym cię; 

Nawet przebywanie w obrębie MOCY jest niebezpieczne.
4 Mojżeszowa 4:20 

Niech jednak nie przychodzą, aby przyglądać się rozbiórce tego, co święte, aby nie poginęli.

Same obrządki przy świątyni miały być tak dokładne i skrupulatne, każdy błąd kosztował życie.
Synowie Aarona już przy pierwszym składaniu ognia zginęli, bo niewłaściwie postąpili.
Ciężko chorowali filistyńczycy, kiedy sprowadzili do siebie arkę.
Zginął człowiek, który tylko podparł ręką arkę, by nie spadła na ziemię.

Od dawna chciałem bliskiego kontaktu z Bogiem, Chrystusem, Duchem Świętym i Jego 
aniołami. Jak wiecie od jakiegoś czasu nasiliły się kontakty z bezcielesnymi wielowymiarowymi 
istotami, mistrzami, posłańcami, aniołami, sługami Światła, jak siebie określają. 
W ostatnim czasie doszło w moim życiu do stałego kontaktu. 
Powiedzieli mi: „Teraz, to możesz czuć się komfortowo, bo wzniosłeś się na taki poziom 
wibracji, gdzie możemy stale z tobą przebywać i doradzać, i pomagać ci”.
Rzeczywiście tak się stało. Wyraźnie widziałem we wszystkim, że towarzyszą mi niebiańskie 
istoty. Cieszyła mnie ta sprawa. 
Jednak nie rozumiałem głębszego znaczenia tego przekazu. 
W przeciągu kilku dni doszło w moim życiu do takich stanów, że sprzęty techniczne 
przestawały dobrze działać i to wybiórczo. Nie psuł się sprzęt koleżanki, która też ma kontakt z 
istotami. One, dosłownie parę dni wcześniej, pokazały jej jak stwarzać w koło siebie aurę 
ochrony. Ona mi kilka dni wcześniej o tym mówiła, ale ja jakoś tak wysłuchałem tego bez 
większego zainteresowania. 
Po dwóch dniach zrozumiałem, że to, co mi powiedzieli to było ostrzeżenie, a koleżankę 
ochronili przed przebywającą we mnie mocą, ucząc ją tworzenia parasola ochronnego i 
rzeczywiście sam się dziwiłem, ale tylko ona zachowywała stan bezemocjonalny. 



W pracy powstał natłok zajęć. Wiele obowiązków skupiło się na mnie w czasie, kiedy nie 
miałem na to czasu, za to miałem gorący zapał do robienia innych zajęć.
Doszło we mnie do frustracji, zdenerwowania, pojawiały się nagłe agresywne myśli, które 
wytworzyły uczucie agresji i złości, niezadowolenie, jak tylko pomyślałem o tym, co mam 
zrobić w pracy. Zrobiłem podział obowiązków na niepożądane i mile pożądane, przyjemne.
Nagle sprzęty w bliskim moim otoczeniu przestawały działać, ludzie zaczęli być 
poddenerwowani, chociaż nic nie mówiłem, wydzielałem tylko silne myśli, uczucia i emocje 
niezadowolenia. Powstała atmosfera trudna do wytłumaczenia. Na dodatek, nagle zrywały się 
wielkie wichury, by za chwilę uciszyć się i tak co chwilę. Siedziałem rozdrażniony i starałem się 
uciszyć i co chwilę jakieś myśli negatywne przyjmowałem, a one wytwarzały we mnie stan 
złości, i wtedy wichury się zrywały. To zwróciło moją uwagę i wtedy wiatr ustał. Miałem silne 
wrażenie, że chmury przyglądają mi się. To było tak silne wrażenie, że będąc w stanie 
niezadowolenia zauważyłem  stan nieba, aż się zdziwiłem. Jak się opanowywałem, to wszystko 
działało w porządku. Wtedy pouczono mnie, że teraz wszystko uległo zmianie. Że wzniosłem 
się na taki poziom, że towarzyszy mi MOC, silna Boska Energia, ŹRÓDŁO WODY ŻYWEJ, 
przepływa przeze mnie RZEKA WODY ŻYWEJ.

ew. Jana 7:38 
Kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej.

Usłyszałem: „Wzniosłeś się już na taki poziom, że pojawiła się ODPOWIEDZIALNOŚĆ 
korzystania z mocy. Teraz stałeś się ODPOWIEDZIALNY za posługiwanie się energią. Już nie 
możesz tak sobie się irytować, denerwować, źle oceniać innych. Musisz unikać takich stanów. 
Wszystko w twoim życiu wygląda tak samo jak wczoraj: ten sam świat, ci sami ludzie, te same 
sprzęty, kubki do kawy, talerze, nic nie uległo zmianie, ale ty uległeś zmianie i wszystko w koło 
ciebie już wibruje inna wibracją, chociaż wygląda tak, jakby nic nie uległo zmianie. 
Powiedzieliśmy ci: teraz możesz czuć się komfortowo, bo jesteśmy stale z tobą. My jesteśmy 
Mocami Boga. Kiedy wibrowałeś na niskich wibracjach mogłeś się denerwować, złościć, źle 
myśleć i przez to, że to były niskie wibracje były też małe skutki tego stanu. To tak jakbyś 
rzucał kamykiem o ścianę z betonu. Obecnie masz taki poziom wibracji, że nieumiejętne twoje 
zachowanie się, wystarczy, że zirytujesz się i już ENERGIA wychodzi z ciebie. Dlatego bardzo 
ważne jest to, co myślisz i czujesz. Musisz być wolny od ciemnych myśli, emocji. Musisz teraz 
unikać oceniania, niechęci, niezadowolenia, musisz uważać co siejesz, bo to dostaniesz z 
powrotem, jak jest napisane w Biblii musisz być święty, by energia jaką wydzielasz nie ściągała 
do ciebie burz, bo teraz możesz wpływać na pogodę, stany emocjonalne, zdrowotne innych 
ludzi i przy większym natężeniu złych emocji nawet możesz ściągnąć do siebie pioruny i po co 
ci to. Dlatego mówiliśmy ci w modlitwie: uważaj, bo On może cię zniszczyć. Nie wymagamy od 
ciebie niczego innego niż sami przeszliśmy. Zrozumieliśmy, że musimy tak się zachowywać, by 
odpowiednio zarządzać energią do budowy, a nie zniszczenia. Jeśli będziesz lekceważył moc 
jaką otrzymałeś, to będzie to tak, jak byś się naśmiewał z Boga. Taki człowiek w końcu 
otrzyma od Boga tą energię jaką wysyła.
 

list do Galacjan 6:7 
Nie błądźcie, Bóg się nie da z siebie naśmiewać; 

albowiem co człowiek sieje, to i żąć będzie.

Mieszkanie mocy Boga w człowieku oznacza, że Bóg miłuje takiego człowieka.
Karcenie i smaganie są to skutki odpowiedzialności.
Przykładem niech będzie kuchenka gazowa. Wiesz, że palący się gaz służy do gotowania i nie należy go 
dotykać, należy go unikać, jednak jeśli dotkniesz ręką palący się płomień poniesiesz natychmiastowe skutki 
w zależności od tego jak długo trzymałeś rękę przy gazie. Im dłużej tym większe szkody.
Wcześniej mogłeś zarządzać niewłaściwie mocą i nie wiele miałeś skutków tego, bo siła wibracji była mała, 
obecnie  każde twoje niewłaściwe słowo, uczucie, emocja uderzy przede wszystkim w ciebie poprzez 
sprowadzenie w niskie wibracje.
Będziesz się czuł jak byś był smagany, a te smaganie będzie ci od razu mówić, niewłaściwe postąpiłeś.
Każde twoje właściwe słowo, uczucie, emocja przede wszystkim podniesie twoje wibracje na wyższe 
poziomy.  
Takie jest prawo fizyki Boga.  

Objawienie 3:19 
Wszystkich, których miłuję, karcę i smagam; bądź tedy gorliwy i upamiętaj się.

Przyp. Salomona 3:12 
Kogo bowiem Pan miłuje, tego smaga, jak ojciec swojego ukochanego syna.



Dlatego mówiliśmy ci: uważaj, bo Bóg może ciebie zniszczyć. To nie groźba, ale ostrzeżenie, byś właściwie 
używał energię, byś wysyłał energię MIŁOŚCI, wróci ona do ciebie na pewno, wszystko wraca. Ci co wierzą, 
że mogą mówić, robić, myśleć, czuć co zechcą i wierzą, że Bóg będzie dla nich łaskawy naśmiewają się z 
Niego. Tacy są nieodpowiedzialni, nieostrożni i zbierają owoce tego, co sieją.
Ci co niewłaściwie używają energii mają bóle głowy, mdłości, chorują, mają zawroty, słabną w 
mgnieniu oka, każde takie wyładowanie energii muszą odchorować lub jeśli to były duże 
przepływy energii umrzeć, czyli zmienić swoją częstotliwość . 
Śmierć to tylko zmiana częstotliwości, dalej jesteś tylko już w innej częstotliwości, 
rzeczywistości.
Chcemy cię nauczyć posługiwać się mocą. Pamiętasz jak ponad 20 lat temu Bóg powiedział do 
ciebie: Ja szaleńcowi nie dam Mojej mocy. Tak w oczach Wszechmogącego wyglądają ludzie nie 
gotowi na noszenie Jego mocy. Znasz tekst z Biblii o wymaganiach to jest 
ODPOWIEDZIALNOŚĆ, teraz musisz zdawać sobie z tego sprawę, teraz wymaga się od ciebie 
świętości”.

ew. Łukasza 12:48 
Komu wiele dano, od tego wiele będzie się żądać, 

a komu wiele powierzono, od tego więcej będzie się wymagać.

Temat można uznać za zamknięty, ale jego praktyczną kontynuacją jest temat 
SKUTKI NIEWŁAŚCIWEGO SIANIA zapraszam do przeczytania.
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