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 -„Czynię w Imię Twoje” -i się wyraża. 
…………………………………………
Zobaczmy skuteczność.
-Zagęszczenie Materii. -Jezus miał 100% wejścia w Ciało Fizyczne, żeby to się stało.
Uwaga; -nie bierz pod uwagę aspektu czasowego. Po śmierci nawet niech się to stanie. 
Obojętne, byle się stało. Jezus miał 100% skuteczności przy Materializacji sprawdźmy na 
Jego 100% w tym Doświadczeniu ile % osiągamy. Sięgamy bardzo wysoko. 

Wolność. -Czynię, bo mogę. Mogę, bo czynię w Imię Ojca. W Jego imieniu nie ma 
ograniczeń.
Radość uwaliła mnie i trzymała. Choć Radością On jest, bo musiało wszystko dążyć do 
Niego. Dlatego On był sztywny.
Pokazali -drzwi do wiedzy się otworzyły, tylko, że tam nic nie widać, tylko szczury. Jakby 
tam nikt nie zaglądał i nie sprzątał.

Sprawdźmy teraz, jaki to był Poziom Harmonii i sprawdźmy jak Wy zadziałacie, bo Zapis się 
przecież dokonał.
Działamy z Poziomu przed Biblioteką. -Taki był Poziom Harmonii w Modlitwie.
-Teraz przy Działaniu; -przed 700.
Drzwi się otworzyły. Parę książek było w drzwiach, tak jakby one były szafkami. Ale teraz 
jak się działało, było przed punktem 0. Nie było jeszcze wolnego 3.30…Tego nie wykonałem. 
Punk 0 trzeba przekroczyć. Zapisałem, gdzie się Materializacje zaczynają; -częściowe po 
przekroczeniu punktu 0. Zaś pełne materializowanie organów jest przy Świetlistym.

 Wejdźcie w ten Stan i Działajcie w Wolności; -i czynię w Imię Twoje Ojcze.
…………………………………………………………………………………………………
Teraz włączyła się mi logika. W kimś likwidujemy zaprzeczenia. Chorobę, bo ona jest 
zaprzeczeniem zdrowia. Ale dopóki w Nas są zaprzeczenia nie możemy tego Poziomu 
osiągnąć. Wolność uwalnia od zaprzeczeń; -logika się budzi, Umysł się ..6.16 i wtedy 
autentycznie możemy to w Kimś zrobić. Mam 2 zł, mogę dać, nie mam, nie dam. Od razu 
wynik podnosi się.
(Głos I)Działając powiedziałem –uwalniam. -To, co uzdrawiałem.
(Zbyszek)Uwalniasz, ale możesz, to jeszcze podkręcić.
(Głos I) -Czynię To Ojcze w Twoim Imieniu.
(Zbyszek)Sprawdźmy; 
-Poziom Harmonii-III Obszar,
-Skuteczność -87-92% w stosunku do poziomu Jezusa.
Ty-Harmonia –też III. Ten sam Obszar, co Skuteczność mnie.
-Skuteczność -82-92%.
-Tu Harmonia? –Trzeci Obszar. Skuteczność-91-96.
Ty –Harmonia? Też III Obszar. Skuteczność też 91-96% 
-Tu rozbieżność; II i III. –Chaos. -Skuteczność -60-90.
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Ludzkie Prawo Moralne. Fu! -Ma być Serce i Wolność jest Duchowa. Wtedy Duch w 
pełni się wyraża. Duch jest bez ograniczeń. Jak Duch ma się wyrazić z pełną Mocą nie może 
tu być ograniczeń. 
Moje IQ -200. Podpowiadają; 300 –Pełnia Ducha.
Dlatego Oni zawsze podpowiadali i niewłaściwie to rozumieli; -nie chcesz mieć ograniczeń 
pozbądź się domu. –A, kto tym szafował?- Ci, co mieli ograniczenia i to gromadzili.
-A, tu nie o to chodzi, że mam się pozbyć tego, co mi przynosi Szczęście. Bo dzięki kasie, jak 
właściwie rozumiem; –Ja jestem Wolny w tej Rzeczywistości, a w tej Rzeczywistości 
Doświadczam Snu Życia. Odwrotnie, więc możemy; -cudownie pracuję, a więc jestem 
bardziej Wolny. Mamy likwidować ograniczenia w Duchu ma ich nie być. 
Stykami się jednak z innymi Ludźmi, poprzez których w Doświadczeniu poznajemy Boga, to 
w tych relacjach mamy być Wolni. 
Jak się Tworzą niebezpieczne zależności zmienić je na wolne, niezależne. Dlatego 
tłumaczą, to kolejna podpowiedź; -nie tak jak próbowali w Koszalinie grupę utworzyć, tylko 
to są Wolni Bogowie. -Wolność. Wtedy jest potęga i wtedy jest Grupa. –Wolna.
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