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Co nieco strachu 

Trochę boję się tego, co zostanie powiedziane, biorąc pod uwagę, że Kościół zawsze cehował 

dystans i pewna podejrzliwość w kwestiach szamanizmu, czarów i sposobów jakimi można 

pracować z roślinami. Spędzając czas z tradycyjnymi uzdrowicielami lub współpracując z 

ludźmi, którzy pracują z roślinami, zadawałem sobie pytanie: “Co powie biskup? W jaki sposób 

bracia w kapłaństwie zareagują, gdy dowiedzą się, że zaakceptowałem ten proces?” Cóż, 

otrzymałem wiele odpowiedzi na te wewnętrzne pytania. Po pierwsze, był to biskup, niech 

spoczywa w pokoju, który poprosił mnie, abym przyszedł w jego imieniu i udzielił duchowej 

posługi w Centrum Takiwasi. Chętnie przyjąłem szanse na pracę kapłańską i pracę jako pastor w 

ramach tych systemów uzdrawiania i leczenia.  

Aby zrozumieć doświadczenie pacjentów, zauważyłem, że niezbędnym było doświadczyć tego, 

co robią oni, czyli również wypić wywar z przeczyszczających roślin i rozpocząć proces, jaki 

miał doprowadzić do wypicia rośliny – nauczyciela – ayahuaski. Musiałem to zaakceptować by 

uzyskać dostęp do odpowiedzi na wiele pytań, które pacjenci mogliby mi zadać i do wszystkiego, 

co chcieliby wyjaśnić na temat swych żyć. 

 

Ciąg dalszy o mojej wolności podejmowania decyzji. 

Kiedy rozpocząłem picie roślin, rozmawiałem o tym z biskupem i uzyskałem jego wsparcie. Jego 

odpowiedź była bardzo jasna: “Jeżeli to, co robisz i czego szukasz z roślinami w Takiwasi, jest w 

celu osiągnięcia celu zbawienia dusz, i jeżeli to pomaga ci także rozjaśnić pewne sprawy, możesz 

liczyć na moje poparcie, postępujesz dobrze.” Taka była jego odpowiedź. Ten pierwszy kontakt 

miał miejsce w 2003 roku. 

Wkrótce sam musiałem zmierzyć się ze swoimi sprawami osobistymi. Brzemię moich problemów 

sprawiło, iż przeżyłem bardzo mroczne chwile, kiedy być może rzeczy straciły swoje znaczenie, 

wliczając to moje powołanie jako księdza. Usłyszałem zaproszenie od doktora Jacques Mabit. 

Nie tylko przyjąłem ofertę pracy zajmowania się jego pacjentami, ale i pracy przyjrzenia się i 

konfrontowania z własnymi problemami. To był mój pierwszy krok w stronę zrealizowania mojej 

wiary w Boga poprzez Matkę Naturę. Było przy nim niezbędnym, aby podejmowac decyzję jako 

osoba wolna. Z racji tego, że biskup zatwierdził i zaakceptował pracę jaką wykonywałem, moja 

świadomość otwarła się i przemówiła do mnie: “Witam, dobry wybór” a ja odparłem, “Jestem 

wolny.” Wolność leży w robieniu tego, co kieruje mnie w stronę dobrego, dobrego dla innych a 

także dobrego dla mnie samego. 

 

Pierwsze kroki z roślinami 

Podjąłem decyzję by wypić rośliny, choć nie było to łatwe, bo obecny był stale strach, bardzo zły 

strach. Istnieje naturalny strach, i jest czymś normalnym, to taki, który ostrzega cię byś na siebie 



uważał. Ale zły strach to taki, który generuje postawę podległości, coś, co przeszkadza nam w 

robieniu rzeczy, jakie powinniśmy zrobić. W tych pierwszych spotkaniach z rośliną zacząłem 

rozumieć, że ten strach niepokoił mnie, tak bym nie wszedł do świata jaki był mi nieznany. 

Poprosiłem o pomoc Boga i Dziewicę Maryję, użyłem wszystkiego co nauczyłem się jako kapłan 

od swojej Matki Kościoła, i rozpoczęłem pierwszą sesję. 

Była wspaniała. Od początku czułem się dobrze przyjęty, tak jakby ktoś mnie oczekiwał. Kobiecy 

głos mówił mi “witaj, jesteś w domu, to jest twoje miejsce, tu gdzie żyjesz”. Chociaż początkowo 

nie rozumiałem, zaczęło do mnie docierać, że jestem częścią natury, że docierałem do mojego 

pochodzenia, gdzie rodzi się moja fizyczna postać, gdzie leży oddech Boga. I tak zaczęło się we 

mnie budzić zaufanie, zaufanie w ten głos i zaufanie w moją wiarę. Miałem uczucie jakby Bóg 

wszystko aprobował, jak gdyby gratulując mi. I zobaczyłem wówczas dobrą stronę, wszystko 

piękne i wspaniałe. Kiedy sesja zakończyła się, byłem pod wielkim wrażeniem. Dobra decyzja. 

Ale już podczas drugiej rozpoczęliśmy wchodzenie w “ciemną stronę”, i zdałem sobie sprawę, że 

pierwsza sesja była wzmocnieniem fundamentu, to znaczy wiary i zaufania, w celu wkroczenia 

na stronę jakiej nigdy wcześniej nie znałem. Było to doświadczenie pełne emocji, ujrzeć samego 

siebie zabranego na tą ciemną stronę, i móc powiedzieć to co mówię dziś z całą pewnością: 

“ujrzałem twarz diabła (Szatana)”, ponieważ to jest właśnie diabeł, to ciemność, to ciemność 

naszej igorancji, tego jak mało wiemy o swojej przeszłości, o historii, o wszystkim czego się 

dobrze nie nauczyliśmy, wliczając w to samą wiarę. Wypływają cały bałagan i cała niespójność 

naszego wewnętrznego pomieszania co do tego co duchowe i przyziemne, to co źle 

zrozumieliśmy i nie nauczyliśmy się poprawnie. W taki właśnie sposób zrozumiałem życie! Na 

tym pierwszym etapie to był kompletny bałagan, jak rozrzucone puzzle, gdzie wszystko 

wydawało się mieć swoją twarz, każda część zła miała diaboliczne oblicze. Najbardziej 

przerażającą rzeczą jaką dane mi było zobaczyć była twarz Szatana. Poczułem nawet, że 

przybliżył się i dotknął mnie, pachnąc siarką, i że był przy moim boku. Towarzyszył mi potem 

przy kilkunastu sesjach, około dziesięciu, podczas gdy byłem leczony i rozwijałem się, nie tylko 

jako osoba ale także jako kapłan.  Tak zrozumiałem że Bóg zlecił tej tajemniczej roślinie aby 

ukazała mi całą Jego moc, i zdolności, i by przeszły przeze mnie jako księdza. Jestem bowiem 

osobą, jaka od dzieciństwa marzyła o zostaniu księdzem, i był taki czas, że cierpiałem wiele aby 

zrealizować to powołanie. Bóg chciał bym znalazł się w miejscu o jakim zawsze marzyłem. 

Pozostałe doświadczenia to bitwa za bitwą, kiedy roślina szykowała sytuację, i czekała na moją 

akceptację. W taki sposób zacząłem rozumieć, iż moje poddanie, mój udział zależały kompletnie 

ode mnie, i że dotyczyło to nie tylko sesji z ayahuaską, ale w prawdziwym życiu. Zrozumiałem 

to, co Jezus powiedział do sparaliżowanego w Ewangelii – “Mówię ci, wstań, weź swoją matę i 

idź do domu”. Bóg wskazuje na rozwiązanie, lekko popycha, a każda osoba musi wykonać swoją 

część, ponieść się i iść, zrobić to, co mają zrobić.  Tak stopniowo zrozumiałem, że to było moje 

uczestnictwo, że każda bitwa w której zaakceptowałem zło była przegrana, że krok po kroku 

widziałem, iż dobro zawsze zwycięża. 

Widziałem też w tych bitwach ukrzyżowanego Jezusa. W pewnej chwili mojego ramienia dotknął 

krzyż, i przez sekundę mogłem zobaczyć wizję tego, co krzyż symbolizował, całą wagę ludzkiej 

historii, wszystkie wojny, przelotną wizję której nie mogłem unieść. To nie była zła wizja, 

pochodziła od Boga, ale było czymś nie do zniesienia, gdy w jednej chwili surowe obrazy całej 

historii świata i jego konfliktów wykreowały atmosferę śmierci. Mądry głos, nie wiem czy to 

mojego sumienia, wiary czy też rośliny, powiedział mi ” Jesteś kapłanem i to jest ścieżka, która 

na ciebie czeka.” Wkrótce po tym doświadczeniu mogłem stwierdzić : “To własnie w tym celu 

się narodziłem, to było moje marzenie i teraz widze je z większą jasnością, i akceptuję z 

przyjemnością…”. Kiedy to wypowiedziałem, mogłem ujrzeć Lucyfera poza krzyżem, 

przykutego w piekle. To przypomina mi księgę Apokalipsy, gdzie diabeł jest już pokonany, razem 

ze swoimi wyznawcami, tylko czekając na czas kiedy Bóg wymierzy swoją sprawiedliwość. 



Zdałem sobię sprawę, po pokonaniu moich najbardziej osobistych problemów, że inne sesje były 

tylko ścieżką treningową. Uczyłem się i poznawałem przewagę zła nad dobrem, do czego zdolne 

są wiara i zaufanie, do czego zdolny jest Bóg. W ignorancji naszych umysłów diabeł jest w stanie 

przekonać nas o swej niezwyciężonej sile, ale jak mówi święty Paweł, “Gdzie wiele jest grzechu, 

wiele jest łaski”, to znaczy, nawet jeżeli prawdą jest, że szatan ma wielką moc, to jest moc 

ograniczona, a moc Boga nie.  Czym jest więc ona w obliczu Bożej siły? “Nie zapominaj”, 

powiedziano mi “że jesteś częścią stworzenia”. Zobaczyłem szatana przy moim boku czekającego 

na moment słabości, i powiedziałem mu “Masz władzę nade mną, ale nie nad Bogiem. Od teraz 

będziesz musiał walczyć z moją wiarą. Nie zacznę tej wojny. Ale walczyć będziesz musiał nie 

tylko z moją wiarą ale ze wszystkimi osobami, jakie przejdą przeze mnie.” 

Od tego momentu, na ścieżce dobra, głos mówił do mnie, kojący głos, miękko rzecząc 

“Powinieneś poznać trzech nauczycieli, pokorę, cierpliwość, zaufanie, aby lepiej uczyć się i lepiej 

bronić przed całym złem.” 

Człowiek potrzebuje 

• być pokornym wobec ego, dumy, zarozumiałości 

• mieć cierpliwość wobec arogancji i postaw dominacji 

• być pełnym zaufania w obliczu strachu 

 

Powiedziałem do siebie “Jestem tym, który potrzebuje tego wszystkiego, ponieważ muszę 

wyzdrowieć. Co mi przyjdzie z opiekowania się innymi, którzy tego potrzebują, jeżeli jestem sam 

w pierwszej kolejności w potrzebie?” Głos odpowiedział “To prawda, otrzymasz to. To będą twoi 

nauczyciele, czas przyniesie dowody, krok po kroku, a także Bóg”. Diabeł robi co chce, ponieważ 

wierzymy mu, wierzymy Kłamcy, ale kiedy przestaniemy, a zaczniemy wierzyć w Boga, szatan 

nic nam nie zrobi. 

 

Zrozumienie głębi mojego powołania 

Aby być kapłanem, wcześniej trzeba być chrześcijaninem, bo kapłaństwo jest jedynie służebną 

funkcją w imię Chrystusa dla świata – ale na osobistym poziomie jestem przede wszystkim 

chrześcijaninem. Osobiste doświadczenie z roślinami wywarło na mnie wrażenie, bo jest jedną 

rzeczą wysłuchać czyiś argumentów czy jego filozofii, a czym innym przeżyć to i poczuć. 

Podczas sesji ayahauska powiedziała mi: “Zasada numer jeden, nie próbuj za wiele zrozumieć, 

ale raczej poczuj, bo to co poczute, jest przeżyte, a to co przeżyłeś, możesz głosić innym”. To 

właśnie zawsze chciałem zrozumieć – dlaczego jest tak wiele gadania o Bogu, o miłości, o 

wybaczaniu, jeżeli jest to wszystko tak szybko zapominane, i wszystko robione na odwrót? Teraz 

rozumiem, sedno leży nie w “gadaniu” ale w “czuciu”, a później w utwierdzaniu, wcielaniu w 

życie, to najważniejsza rzecz. 

Aby być księdzem, musisz odkryć powołanie kapłańskie, ponieważ to nie ja jestem kapłanem, 

Jezus Chrystus jest jedynym wielkim Kapłanem. Muszę nauczyć się, że jako ksiądz jestem 

zaproszony przez Ojca, w bardzo szczególny sposób, aby wykonywać jego zadanie. Tak 

zobaczyłem eucharystię, sakrament, który nie pochodził z moich rąk, ale z rąk Jezusa Chrystusa. 

Potem ujrzałem siebie ubranego w białe szaty, i zrozumiałem, że Jezus używa mojego ciała jako 

instrumentu. Używa mojej wiedzy, i tego czego się uczyłem, tak odkrywałem stopniowo wagę 

tego specjalnego powołania. 

Prawdziwe trudności rozpoczęły się dla mnie później, po tych wyjaśnieniach. Zrozumiałem, iż 

problem polegał na tym, że kiedy stanąłem przed tym wielkim i szlachetnym zadaniem, wszystkie 

złe nawyki z mojej przeszłości pojawiły się znowu. “I jak ja mam to wszystko zmienić?”, 



zapytałem. Zrozumiałem konsekwencje mojej decyzji, ale pomimo wszystko musiałem 

kontynuować to, na co się zdecydowałem, mój wybór w stronę Boga, i to było wszystko. Czułem, 

iż przemawia do mnie zaufanie. Strach zaczął znikać. Przechodziły mnie dreszcze, skóra pokryła 

się gęsią skórką, a nawet poczułem włosie na niej, i że to ja byłem diabłem. Stałem się świadomy 

tego, że musiałem sam się nauczyć, pracować nad osobistym rozwojem. Zacząłem więc 

akceptować i uczyć się, jak pozbywać się tego co złe, strachów, ignorancji, nieznanego, 

wątpliwości, fałszywych wierzeń… Pozbywałem się pomieszania, nawet tego odnośnie różnicy 

między uzdrowicielami a czarownikami. Pomyślałem “jak mogę to wszystko akceptować, jeżeli 

jest to czarna magia?”. Potem rozwiązałem te wątpliwości, nauczyłem się jak rozróżniać. Rośliny 

nauczyciele rozwiały moje wątpliwości, ponieważ społeczeństwo musi wiedzieć, co ta różnica 

oznacza. Ostatecznie roślina pokazała mi, że ścieżka uzdrowiciela jest właściwa, słuszna, to droga 

uzdrowienia, oczyszczenia, nauki. Rośliny leczą, ale potrzebują pomocy od osoby która im służy, 

to znaczy uzdrowiciela. Czarownik, z drugiej strony, niszczy moc roślin, w celu czynienia zła, 

szkody, zwodzenia, podporządkowania, zmieszania. 

Podczas jednej z sesji ujrzałem doktora Jacques przemieniającego się w roślinę, w ayahuaskę, i 

ujrzałem Jezusa Chrystusa używającego tejże rośliny. Pomyślałem “Doktor Jacques 

transformował się w roślinę, i ta sama roślina jest w rękach Jezusa, to znaczy iż jest to boże 

lekarstwo”. A Bóg rzekł mi “On jest moim instrumentem, tak jak ty nim jesteś, jako duchowy 

uzdrowiciel”. Prawdziwą medycyną jest Jezus Chrystus, i kiedy przychodzi czas sesji to własnie 

on wykonuje swą pracę poprzez uzdrowiciela i ayahuaskę. To dlatego przychodzą tu demony. 

Głos podczas sesji powiedział mi: “Tak, Bóg chce by człowiek był zbawiony, to zależy od niego”; 

“to zależy ode mnie” – powiedziałem – “pracuj przeze mnie, nie przez nich samych”. 

Postrzegałem każdą sesję ayahuaski jako klasę w szkole, i na każdych zajęciach, kiedy mówiłem 

o sobie, kiedy pytałem o pracę jaką mam wykonać, było można zauważyć coraz więcej aprobaty. 

Dlatego właśnie mogę powiedzieć, że leczenie i nauczanie działo się równolegle, szkolenie jak 

rozwiązywać te problemy, teraz moge je dostrzegać, ponieważ sam poznałem prawdę. 

 

Leczenie i błogosławieństwo 

Na innym etapie zostałem poinformowany, że prawdziwi uzdrawiający podczas sesji, o czym 

mowa w tekstach niektórych świętych pieśni, tzw “ikaros”, to Jezus i Dziewica Maryja. 

Znajdziesz ich oboje w ceremonii, chociaż w moim wypadku nie widziałem Maryi, ale czułem 

jej obecność w sesjach w jakich miałem okazję uczestniczyć. Od tego czasu najpiękniejszą rzeczą 

jaką zacząłem czuć i przeżywać jest moja wewnętrzna rzeczywistość, w sposób bardziej 

przejrzysty i jasny, świadomy, iż muszę być szczery wobec samego siebie, transparentny w mych 

uczuciach, myśleniu, byciu i mowie. Świadomy, iż Jezus włożył swojego ducha w me dłonie, co 

wywarło na mnie duże wrażenie. Zrozumiałem także, że między leczeniem a błogosławieństwem 

jest duże podobieństwo, ale nie są one identyczne. Nie są identyczne dlatego, że sesja jest 

związana z leczeniem / uzdrawianiem za pomocą roślin, podczas gdy poza sesją boska łaska jest 

otrzymywana bezpośrednio z kapłańskiego błogosławieństwa. W skrócie, w obu wypadkach 

działanie jest takie same, ale z innym “smakiem” i w ostateczności wszystko pochodzi od Niego. 

Zrozumiałem, że Bóg ma do dyspozycji wszystkie sposoby aby dotrzeć do ludzi, i wiele źródeł. 

Głównym jest Kościół i jego sakramenty, słowo boże, i to bez wątpienia nie uległo zmianie.  

Jednakże powyższe nie oznacza, że są one jedynymi źródłami łaski, jest ich o wiele więcej. To 

nie religia czyni człowieka dobrym, ale jego zaangażowanie, szczerość, transparentność, jego 

chęć zmiany i czynienia dobra. I oczywiście dobry nie miesza się w żadnym stopniu ze złem, bo 

wtedy przestaje nim być. Bóg jest w zasięgu wszystkich, każdej osoby, i mogłem jasno zrozumieć 

co znaczą słowa “Bóg chce aby każdy był zbawiony”, i boli mnie kiedy słyszę “Chce aby każdy 

każdy był zbawiony, ale nie każdy chce być zbawionym”. Ale od tego tutaj jesteśmy, aby 



przebudzać sumienia, przemawiać do nich, sprawiać by zrozumiały, dzięki naszemu przykładowi 

i życiu. Chciałbym aby było prawdą, bym mógł twierdzić “Wszyscy, którzy są przy moim boku, 

poznają jak odnaleźć Boga”. 

Roślina dokonała mojego uzdrowienia i błogosławieństwa na trzy sposoby: jako uzdrowiciel, 

doktor i nauczyciel. Śmiem nazwać roślinę “mym uzdrowicielem”. Kiedy ją piję, wiem, że jest 

to uzdrowiciel, którego witam w swoim ciele, wiem z kim jestem, z moim uzdrowicielem. Jest 

nim, ponieważ oczyszcza ciało, umysł, oczyszcza czarną magię, oczyszcza wszystko. Jest także 

doktorem, ponieważ dokonuje “chirurgicznej operacji”, operuje chore serce, mózg… Ponadto, 

działa jako nauczyciel w sesji, jak wspomniałem uprzednio. Takie są trzy role rośliny – mistrza, 

i aby w taki sposób mogła zadziałać, jest ważnym by pacjent zainwestował swą jak największą 

wiarę, zaufanie i koncentrację, kiedy przystępuje do sesji, i by pozwolił jej wykonać swą robotę. 

Miałem jasne i precyzyjne uczucie rozpoznania tychże trzech funkcji. Tak samo jak w 

prawdziwym życiu łaska boża pomaga mi podążać do przodu, by poznać światło i obronić się od 

zła wszelkiego, tak w sesji to rośliny są dla mnie świętą medycyną. 

Na koniec, jeżeli miałbym w jednym określeniu zawrzeć to, co było moją pracą w Centrum 

Takiwasi na przestrzeni lat, byłoby to “Boży uzdrowiciel duchowy”. 


