
1. Zmiana. -Odbudowa więzi, które zostały zerwane w momencie Narodzin.
2. Nadzieja jest potrzebna tym, którzy nie mają Mocy starać się o to, czego chcą.
3. Faworyzuj i zadbaj o Siebie. 
4. Odnowa. Energia; -maść, plastelina, wsadź ją w coś, to ona niczym klej się 

materializuje.
5. .Można na stałe uruchomić Zdrój Życia w Obszarach, które są chore.
6. Zwalcz ograniczenia. -Żeby budować Nowy Świat nie trzeba być poważnym
7. Ojciec Tworzy Nas i Doświadcza w Nas.
8. –Oni pochodzą ode Mnie, są Mną. -I są dla Mnie. A Ja jestem dla Was. Mamy Iść i 

wprowadzić Zmiany.
9. Zrozumienie Miłości wynika z Działania. Wtedy, kiedy Działasz uruchamiasz 

Miłość.
10. -Kto ma dostęp do Klucza Prawdy może zechcieć, by się coś w Człowieku zmieniło i 

to utrzymać 
11. –Micha. 
12. Trzeba być totalnie pozbawionym wzruszeń, emocji, by się pojawiła w Duchu 

Wrażliwość. Stan zawieszenia niesie brak Wrażliwości Duchowej
13. Nowe jest Starym, a Stare jest Nowym  
14. –Energia, a Miłość, w Tworzeniu jest Miłość.

My mamy kochać to, co robimy. -  Miłość Czynu, to Ojciec dał w plastelinie.   
Miłość uruchamia Praenergię.

15. Rozmawiać z Sobą. Posłuchać Siebie. –Wrażliwość.
16. Mamy dać Miłość w Działaniu, odczuwać grę Naszych organów i Boga w Sobie  
17. Nauczymy się rozmawiać z Sobą, będziemy umieli rozmawiać z Ojcem  .
18. Wrażliwością mamy odbierać i pojmować. -Skale odfruwają.
19. Zapis Nowego Człowieka  ; -To Człowiek jest Wszystkim w Działaniu. 
20. -Uczcie się Waszych Serc. –Wrażliwości. -Tam ukryte jest wszystko.

41.2009.05.16 Warszawa 

ss1/10
Nie zwracamy uwagi na intensywność oddechu, na Jego długość. Zróbcie stary, 

wypróbowany zwód. Pozwólcie Ciału przejąć nad Sobą kontrolę. Jeśli to tylko robicie w 
ogóle nie skupiając się na Ciele, wchodzicie do głowy. Ciało zawładnęło sobą samym i od 
razu przenosicie się w Nasze Obszary. Wtedy, kiedy schodzą Wysokie Istoty, wtedy zawsze 
Wasze Ciało będzie wpadać w śpiączkę, osłabienie. Będziecie ziewać na potęgę. To jest 
charakterystyczny sygnał tego, że wibracje gwałtownie są podnoszone. Wielu z Nas śpi. 
Działania energetyczne i tak Go obejmują, bo Dusza uczestniczy w tym wszystkim, tylko 
Osoba  musi sobie Modlitwę odsłuchać.
Energie Stwórcy będziecie odczuwać na czole, Energię Boską na skroniach, Prawo, 
kiedy będzie się tworzyło zaznaczy się obwolutą wokół głowy. Z tyłu macie Ducha 
Świętego. Nicość między Bogiem, a Duchem Świętym. Jak będzie przychodził 
Prowadzący, będziecie czuć wibrowanie całej Głowy, oprócz twarzy. Uczestniczy w tym 
tylko czoło i głowa. To będzie takie silne jakby mrówki Wam po głowie chodziły. Trzecie 
oko odczuwa się jako wibrowanie na środku głowy. Widać jakbyśmy mieli 
czarodziejskie, spiczaste czapki na głowie. To jest symbol otwartego Trzeciego Oka, 
tylko jeszcze trzeba nauczyć się z Niego korzystać.

Jakby inteligentna mgła tutaj wpływała. Pojawiła się pierwsza Postać i jakby tę mgłę 
czyściła. Otworzyło się przejście. Ktoś zajrzał tu. 
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Jest to Jan, bo przybrał Postać Jezusa. Schodzi jakby koncentryczny tunel Światła z góry. 
Pojawia się z góry biała Energia, która wszystkich Nas wymazuje. Czyści Nas, wżera się i 
wszystko, co jest niewłaściwe znika. Pojawiła się Postać, która robi notatki.
-Statystycznie coś sprawdza jakby stan magazynu. –Mówi, że Stan Dusz.. –Dodaje; - bo to 
ważne. -Mówi, że jest Interpretatorem.
Odnotowuje to, co My robimy.

Widać, że wnika w Nas Przestrzeń. Zaczynamy się budzić w Oceanie Ducha 
Świętego. Widać Jego Energie, które wpływają do Naszych płuc. Nasyca mnie to. To jest 
ogromna Moc, która mnie ściska.
-Zmiana. -Zmiana. –Słyszę.
Wypadają z Was Duchy albo Dusze jakby delikatne zwidowe Postacie. Jest takie silne 
działanie energetyczne, czy jakiekolwiek inne, że Was wyrzuciło z Ciał. Tu została 
Świadomość, a Wasze Dusze delikatne jakby dmuchawce są oddzielne, ale jakby zaczęły 
Tworzyć jedną Energię, jakby grzybnię. Wszystko jest pomieszane, a Wszyscy zachowując 
Jedność w Sobie, osobowość, indywidualność rozprzestrzeniają się będąc z Sobą, ale 
pomieszani. Jeden jest Tu, kawałek Jego jest Tam. Zaczyna to Istnieć w Oceanie Ducha 
Świętego. Zachodzą jakieś Procesy. Pochylone są Wasze Postacie do przodu i będą zamykać 
z tyłu czakramy. Podłączane są czakramy jakby rurami od odkurzacza. Teraz się prostują i 
wyglądają jakby wyciągnięte białe, sznurki. Ciemniejszy jest z tyłu na wysokości krzyża, a 
jasny idzie do kości kręgosłupa na wysokości barków u Góry. Schodzą Energie do głów i są 
już spokojniejsze. Nasze Postacie wysunęły ręce do przodu i schodzą na Nie Energie od góry.
-Słyszę, że w tym procesie staje się to, co kiedykolwiek początkowo było uruchamiane.
Pokazują talizman, rozpostarte skrzydła. Dziwne motyle. Jakby Postać była między Nami.

 Otworzyła się między Nami Przestrzeń jakbyśmy mogli wniknąć w zupełnie inny 
Świat. To zaczyna się kręcić koło Nas. Jak mgławica, jak Galaktyka. Kręci się z prawa na 
lewo jak rozeta. Mamy dziwne czapki na głowach, podobne do papieskich. Długie, zdobione 
u góry przyklejone do tyłu głowy.
-Słyszę, że to jest związane z Błogosławieństwem Bożym. Z Jednoczeniem się Trzonu 
Duchowego, czyli wszystkich Naszych części, z Pełnią Istoty.
-Pierwszy raz słyszę słowo; -Odbudowa. 

-Odbudowa więzi, które zostały zerwane w momencie Narodzin.

…I nic, co jest sprzeczne, sprzecznym nie zostanie, a co jest Prawe nie będzie wstrzymane.
Oto jest Słowo; -Odbudowuję Was Synowie i Córki.
-Oto jest Moc; Moja i Wasza. Oto jest Siła Działania –Wasza.

Przyszła biała Postać. Pojawiła się kolejka jak w Wesołym Miasteczku i mówi; -siadajcie.

Ta Postać jest zadowolona. To jest część Energii Ojca. Zawsze był stary, a tu wygląda jakby 
20- stoletni Młodzieniec. Bardzo wesoły cieszący się Życiem. Radujący się, bez zahamowań, 
szczęśliwy.
-Nie do końca, bo jeszcze Wy nie jesteście. –Mówi.
Mamy wsiąść do tej kolejki, zagwizdała lokomotywa a On mówi. 
-Wiozę Was do Miasta Nadziei.
Mówi, że to Miasto powstało na pograniczu Światów, Form i ma swój klimat, urok, 
który znają tylko nieliczni.
-A Ty nie znasz. –Mówi do mnie.
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Mówi, że we mnie nie było Nadziei. Ja tylko planowałem i tak miało być. I mówi, że mi 
nie jest Nadzieja potrzebna. 
Nadzieja jest potrzebna tym, którzy nie mają Mocy starać się o to, co chcą.
-Jak się starasz, nie musisz nic albo idź do Miasta Radości.
Pokazują karuzelę. Kręci się z prawa na lewo. My siedzimy tu, a coś związanego z 
Istnieniem, coś ze wszystkich Naszych części wynikającego siedzi na tych fotelikach i się 
cieszy.
-Słyszę, że to zostanie w Nas na stałe. Że prawie na stałe podniesie się Poziom Radości, 
Smaku. 
Pokazują drinka, cytrynę. Tylko szklanka jest pusta.
-A, co chcesz tam znaleźć? –Po prostu to znajdź.. -Zmierz się z Sobą Samym.
-A, po co to wszystko? –Pytam.
-Po to, byś zrozumiał, że Życie nie może być mdłe. –Jak Twoje. Czego Ci zabrakło?
-Radości.
-No to wskakuj na karuzelę.
-Do Waszych Dusz też wyciągają ręce i zapraszają. Pojawia się podest i Wszyscy tańczą. 
Jakaś muzyka. Pegazy przebiegają. 
-Czemu się nie cieszymy? –Czemu się nie Radujemy? -Czemu nie śpimy? –Czemu nie jemy?  
–Czemu Siebie nie faworyzujemy? -Mówią w Naszym Imieniu.

-To takie wywyższanie.
-Nie. -Kiwają palcem. Poświęć więcej czasu. 
-Rozmydl się w Sobie? –Tak.
-Nie umiem wejść w Radość, a te słowa mają Radosny wydźwięk.
Stanął przy Mnie Jeden. Zastanawia się, co ze mną robić. Grzebie mi w brzuchu. Ustawia 
jakiś korek. Patrzy, a to żarówka przepalona. Wstawia inną i przychodzi spokój. Coś 
radośniejszego. 
-Tańczą i wywijają kazaczoka

 Znowu pojawiła się osoba, co to wszystko spisuje. Patrzy jak to wygląda. Jakieś 
Energie schodzą. Wszystko między Nami się miesza, wibruje z prawa na lewo.
Pojawiły się postacie z tyłu Nas, ale ze swoimi fotelikami i koło Nas siadają. Przyglądają 
się Naszym rękom, nogom jak u manikiurzystki. Zaczynają o Nas dbać. 
Wcierają coś w ręce, w dłonie.
-Odnowa.
-Czy biologiczna? -Nie przesadzaj. 
-W tym kontekście. –Coś, co ma Nas na coś kierować. Mnie wcierają coś w miejsca, które 
powinny być całkiem zdrowe, a nie są.
Pokazują,   że ta Energia   służąca temu, żeby tak łatwo to robić i żeby coś się stawało jest tutaj  . 
Ta maść, to jakby plastelina, kiedy się ją w coś wsadzi, to ona później niczym klej się 
materializuje. Ta Energia jest tu między Nami u góry, ale trzeba wyciągnąć ręce i Ona 
wejdzie w ręce i już tam będzie.
Jak będziecie Działać, to wystarczy Człowieka dotknąć. To przejdzie tak jak wata 
Energetyczna w Coś. Ona ma pewien poziom Materializacji organu już tutaj. Nawet % 
mi pokazali, a to oznacza, że to Działanie będzie troszkę wyższe. 

U dołu woda z Nas się wylewa, raczej z Naszych brzuchów. Wielki, gruby strumień 
jak półtora uda. Te strumienie wylewają się do tych miejsc, które macie chore. To tak jakby 
podpowiadali Nam, że można na stałe uruchomić Zdrój Życia.
By on cały czas był aktywny w tych obszarach, które są chore. Czyli, że nie trzeba tylko 
wchodzić tam. Można to na stałe uruchomić.
To JEST.
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Ktoś przyjechał na rowerze. 
-A teraz się zacznie. -Tylko nie mów Mu, o co chodzi. –Słyszę. 
Ja to zrozumiem później. Inni są jakby lepiej do tego przygotowani. Mówią, że Wy się boicie 
mniej i macie mniej ograniczeń, niż jest we Mnie. Ale mnie rozumieją.

-Jestem Tym, który Zbawia od zaprzeczeń, od złych wyborów, od ograniczeń, od 
nieprawości, od braku Radości. Od wszystkiego tego, co jest nieciekawe. –Usłyszałem.
-Żeby budować Nowy Świat nie trzeba być poważnym. Po prostu to rób, a nie 
rozczłonkowuj, a nie zamartwiaj się, a nie przebudowuj. Po prostu, niech to się dzieje. 
Przecież My jesteśmy. 
Pokazuje jak z między Nas wychodzą takie szeregi idą w przód i do góry, a jednocześnie 
jakby przed Nami w odległej Przestrzeni.

-Przecież to wszystko jest takie proste, a ty tylko ograniczasz, ograniczasz, ograniczasz. 
Skończ z tymi ograniczeniami, zwalcz je, bo ważny jest krok na przód.

-Słyszę bardzo delikatny głos Ojca, który każe Mi powiedzieć, że Was Kocha.
Pokazują, że kiedy to mówi, wtedy motylek na wysokości Serca drga. Jest delikatny i 
przysiadł. 
-Jakby zrobiło się lżej.

-Teraz chodźcie za Mną. –Mówi.

-Ciągnie Nas wszystkich. Ma Moc. Jest zadowolony, cały czas wesoły. 
Pokazuje Jezioro Radości, obudowany kamieniami Zdrój Życia i Ławkę Zwierzeń.
Teraz lecimy do Góry. Mówi, że to jest Przestrzeń Niebytu i że sam Ją tak nazwał, bo Nikt 
nazwać nie potrafił.
-Bo był tu sam, więc BYŁ i jakby nie BYŁ, i nazwał Ją Niebytem. Ale potem spojrzał – 
Oczy i już wiedział, co trzeba zrobić.
-Bo Ja mam też Swoje problemy. 
Nie w sensie problemów, tylko Swoje Działania, Tworzenia, Odnajdywania, Istnienia.
I, choć tyle potrafi, to czasami nie wychodzi to tak jakby chciał.

Pokazuje jak to wygląda.

Na samym początku była goła Ziemia. 
Stoi na tle gigantycznego Wieżowca, który z Ziemi wyrósł. -On go wybudował. 
Wszedł do środka i tam powołał Innych. Potworzył Biura. Nauczył Ich pracy, nauczył 
Tworzenia. Oni już potem potworzyli nowe wieżowce, nowe biura, nowe Rzeczywistości, aż 
powstało Całe Miasto. Mówi, że jego wiedza, którą miał w głowie, którą przeznaczył na to, 
aby wybudować to wszystko została wykorzystana do tego, by Stworzyć całe Nowe Miasto.
Mówi, że pracują w tym Mieście Stworzeni przez Niego Ludzie, Istoty, które zdobyły 
teraz znacznie większą wiedzę, niż On posiadał.
Niektórzy w tych biurach w ogóle zapomnieli, że On Istniał. Im się wydaje, że wszystko sami 
potworzyli, ale jednocześnie to, co zrobili Jego samego przerosło. I to Żyje, autentycznie 
Żyje. I choć On to Stworzył, to sam może z tego korzystać. Może siedzieć w poczekalni 
jako zwykły Człowiek i być przez Nich obsługiwany. Może pracować. Pokazują Bar, 
podobny do Mc Donald`s i też będzie czegoś doświadczać, będzie cieszyć się, a Oni nie 
będą tego rozumieć.
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On pokazuje taką rzecz. -Jeśli chce doświadczyć Radości tego Kogoś, Kto za barem Stoi, 
to On po prostu w Niego wchodzi i jest Nim. Jak chce doświadczyć Radości Osoby 
siedzącej w tym fotelu, to Nią jest. Wchodzi i w pełni doświadcza. Może, mówi, też sam 
się zmaterializować. –Tylko, po co?
Jemu sprawia przyjemność wchodzenie, bo i to tak jest Jego. Stworzył coś potężnego. 
Czyli Swoje Światy, Bogów i to wszystko Go przerosło, choć z Niego wyrosło.
Dlatego On teraz w pełni z tego korzysta i mówi, że jest dobrze.
Ale potrzebuje też takich jak My, by weszli do tych biur. Bo nie we wszystkich tych 
domach, nie we wszystkich tych biurach jest porządek. Wielu o Nim zapomniało, wielu 
knuje, wielu spiskuje przeciwko Innym. Zapomnieli, po co przyszli, po co zostali 
Stworzeni.
Tutaj Ci, co siedzą, czyli MY, mają Iść i wprowadzić Zmiany, mają naprawić to, co Inni 
zepsuli, chociaż chcieli dobrze. 
-Po prostu pozapominali skąd pochodzą i Czym Są. 
-A POCHODZĄ ODE MNIE i….. -SĄ MNĄ.
-Usłyszałem też; -I SĄ DLA MNIE.
Jednocześnie ta Postać otworzyła ręce, wyciągnęła w stronę Nas i mówi; 
-A JA JESTEM DLA WAS.
-Jak to zmienimy, to się zabawimy. Ale teraz też radujcie się z Życia, bo Ono ma Swój urok.

-Chodźcie. Pokażę Wam coś jeszcze.
Przemienił się w Orła. Leci na nieboskłonie i Jest Wolny. Ale w tej Wolności u Góry jest 
tęsknota, żeby wszystko było wspaniałe, aby funkcjonowało po swojemu.
Chciałby ten Orzeł, by Ludzie z tych biur pamiętali o Nim By posyłali Mu uśmiechy, 
żeby On czuł, że Go potrzebują, że z Nim Są, że Jemu dziękują.
Wbrew pozorom, w tej Wolności, w tej Radości ciągle jest trochę samotny.

-Jeszcze jest coś, co chciałbym zmienić.

- Mówi Mi, że jeszcze tego nie zrozumiemy. -Przyjdzie na to czas, słyszę; -wkrótce.
Choć pokazuje, że to może być krótszy jak i dłuższy czas.
-
Mówi, że może się nie stać nigdy jak nie załapię prostych rzeczy. 

O czymś mu przypomniałem i powiedział. 
–No dobrze, to się stanie. –Jeśli tak chcę.

Podszedł do Każdego z Nas i tak jak na przywitanie, czy pożegnanie ściska obie ręce.

-Ja się nie żegnam, ani nie witam. –Ja coś Wam zostawiłem. Patrzcie na Swoje ręce. –Co 
tam widzicie?
Kiedy pytam się Jego, co to jest, a to jest Energia normalna.
-On odpowiada,   że Zrozumienie Miłości  . 
-Co ma to wspólnego z rękami?
-Zrozumienie Miłości wynika z Działania. Wtedy, kiedy Działasz uruchamiasz Miłość. 
Mówi o jakimś Czynie.
-Nie rozumiem. Czy Ktoś łapie, o, co chodzi?
Jesteśmy w Bibliotece Wiedzy. Jest ta Postać przy biurku. Otwiera zeszyt i każe mi się 
podpisać…31.25?
-Tu nie byłeś?
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-Nie. –To wejdź.
Pokazują Mi i mówią. –Oto jest Adam, oto jest Ewa, oto jest Ich Dziecko –TY.
-Co dalej?
-A, po, co Ci dalej? -Od, Kogo pochodzisz?
-Od pierwszych Ludzi, ogólnie. Oznacza to, że wszystko, co było w Nich zawarte jest i w 
Nas. Czyli, nie musimy niczego szukać?
-Nie. -Musimy.
-Uśmiechnął się zamknął Księgę i powiedział. –Zrozumiałeś? –Masz wszystko, a wciąż 
szukasz.
-A, ograniczenia?
-Jakie ograniczenia? –To są iluzje. -Mówi o braku odwagi, o lęku przed utratą czegoś.

 –Po, co Ci to? -Patrz. – Wszystko jest doskonałe. –Pozwól Sobie Żyć.

-Po prawej stronie pokazuje mi Książki „O Ludzkim Zachowaniu”. Dalej Książki „O 
Ludzkim Duchu”, dalej mówi, „O Połączeniu z Ojcem, dalej „O Ojcu, dalej „O Formach, O 
Rzeczywistościach”, tu „Sport”, „Kosmetyka”. –Co to jest?
-Wszystko. A, co chcesz tu odnaleźć? To odnajdziesz.
-Pyta się mnie. –Czego chcesz?
-Zbawienia tego Świata.
-Przecież to Masz.
-Ale nie umiem tego uruchomić.
-A, po co Ci uruchamiać? Przecież to masz.
-Pokazuje na Was. –Przecież Oni są. Pokazuje na Świat. –Przecież Świat też jest gotowy do 
Działań. –Zechciej. Po, co kombinujesz.

Pokazuje na Księgę u Góry. Księga Prawdy o Tobie. Pokazuje na Was i mówi, że 
tam też są Księgi Prawdy o Was. 
Mówi, że można odczytać Prawdę o Sobie na Skalach. I że te Skale w 60-68 % Nas ujmują.
I można zechcieć. By coś się zmieniło.
-Kto ma dostęp do Klucza Prawdy może to zmienić.
-  Wystarczy zechcieć, by się coś w Człowieku zmieniło i to utrzymać  .
-Mówią, że w Tych Przestrzeniach może być to czasem trudniejsze, bo powstaje lęk 
przed odrzuceniem.

Teraz mamy wszyscy nogi w miskach. –Słyszę z góry.
 –A, co to My mamy Wam nogi myć? –A, czemu sami nie umyjecie? Czyżby było trochę 
lenistwa? Brak odpowiedzialności?

(Głos I)Brak wrażliwości.

(Zbyszek)Jak to powiedziałeś, te michy, ta woda zaczęły wnikać nogi. Jest coś takiego 
jak Duchowa wrażliwość.
(Głos I)Mówią też o odczuciu wrażliwości. 
Brakuje Nam tej subtelności, delikatności.
(Zbyszek)Mówią, że Nam brakuje wszystkiego.

Radość związana jest z czasem. Mówią, że nawet Radość pochłania Nas. Kiedy nawet 
Radości nie ma wtedy JESTEŚMY. Pokazują jak to Oko Czasu rozstępuje się i 
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ukazywana jest Przestrzeń. Wszystko. Mówią; -trzeba być totalnie pozbawionym 
wzruszeń, emocji, by się pojawiło to, co ty mówisz. –Wrażliwość.

Innymi słowy jak rezygnuję z tych Oczu z Poziomu Energii i Duszy, to rodzi się to samo, 
ale w Duchu. To jest ta wrażliwość. To jest Inne. Tylko w czasie tego przechodzenia, 
śmierci tego typowo ludzkiego Człowiek jest zagubiony. Pokazują taki kokon.

(Głos I)Czyli jak jesteśmy w stanie zawieszenia, braku odczuwania, jak mówisz w 
kokonie brakuje Nam tej wrażliwości.

(Zbyszek)To umiera, a nowego nie ma. Trzeba poczekać, by się wszystko stało. 
(Głos I)By się dopełniło. 

(Zbyszek)Tak. Budzi się nowe w Nas. Budzimy się. Mówią, że niektórzy mają jeszcze 
poczekać, to jeszcze nie jest Ich Czas. Ale już odczuwają pewne rzeczy.
Rzucają w Nas confetti, serpentynami, iskierkami.

Wrażliwość jest postrzeganiem Nowej Rzeczywistości. Czyli wrażliwość to nie jest cecha. 
To jakby zmysł duchowy.
(Głos I)Wtedy możemy zerwać kajdany, które Nas trzymają, aby na nowo się Odrodzić.
Odczuć to, czego do tej pory nie byliśmy w stanie. 
(Zbyszek)Pokazują na czole otwierające się OKO.

-Pytam. Co dzisiaj się stało?
-Mówią, że dziś stało się wszystko, tylko JA tego nie zrozumiałem. Przyjdzie na to czas.

Pokazują Ciebie. Jakby od Ciebie miała jeszcze jakaś Energia popłynąć i coś zrobić.

(Głos I)Takie dziwne słowa przyszły. Nowe jest Starym, a Stare jest Nowym. 

Jakby się miało otworzyć, co do tej pory było w Nas zapisane, czyli było czymś Starym, 
ale stało się Nowym, ponieważ tego jeszcze nie odczuwaliśmy.
 
(Zbyszek)Słyszę, że to jest wypełnienie się Światem.
Światło jest pomostem Domu, a Świat jest wszystkim. Tą Nicością, Oceanem.

-Mówią. -Energia, a Miłość. Jakby w Tworzeniu była Miłość. Tak jak w Działaniach. Nie 
Stan, tylko Forma Energii.
-Co jest?
Jest w Oceanie Ducha Świętego, Opieka Troska, Odpowiedzialność, Miłość. Ale Miłość 
jest jakimś Działaniem. To jest coś innego.

(Głos I)Bo to jest odczuwanie jakby w pełni Siebie. Zrzucamy z Siebie jakby jarzmo, 
kokon i jakbyśmy stawali się Kimś Nowym.
I to odczuwanie Miłości jest inne.

(Zbyszek)Pokazują, że jak My Tworzymy, to nie mamy skupiać się na odczuwaniu 
Miłości do Kogoś, bo to się stanie, tylko odczujmy Miłość z Naszego Działania.
Tak jak Artysta, który Tworzy Swoje dzieła, obraz, słowo i jest szczęśliwy z tego, co robi, 
tak My mamy kochać to, co robimy.   Miłość Czynu  .
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I wtedy jak chcemy to robić, jesteśmy zadowoleni, to w Kimś od razu to uruchamiamy.
Te Energie wtedy płyną i to się dzieje. To Ojciec dał tu w tej plastelinie.

(Głos I)To jest ta inna wrażliwość odczuwania Miłości. 

(Zbyszek)Mówią. –To jest prawdziwy początek Wyzwolenia.
-Bo Kochasz to, co Masz, a jak nie masz, to Tu zrobisz.
-A, skoro masz, czego Ci więcej potrzeba? –Macha ręką.

Kochać Działanie. Kochać Siebie Samego jak Ojca i Bliźniego.

-Czy to z Działania wynika? -Z Działania wynika WSZYSTKO.
Wtedy w Miłości Praenergię się podaje. Działanie trzeba kochać. Trzeba chcieć to 
zrobić  .   WOLA totalna  . Jak jesteś szczęśliwy, że to robisz, jak kochasz to, to wtedy 
Działasz. To Twoje Działanie ma być Miłością. 

(Głos I)Wtedy jesteśmy prawdziwie Wolni.

(Zbyszek)Od ograniczeń w Działaniu, w Myśleniu, we wszystkim.
-Czy teraz zrozumiałeś? 
-Poklepali Mnie po plecach. -Nareszcie jeden zmądrzał.
A Wam niosą prezenty, ciastka. Te ciastka to jakby kuleczki Światła. Wnikają i zasypiacie w 
Ciałach. Spokój się wytworzył.
Wrażliwość też jest Ciszą. W Ciszy usłyszysz wszystkie głosy. Nawet Siebie samego.
-Czy ty wiesz, że Ty nigdy Siebie nie słyszałeś?
-Mówią, że Siebie można usłyszeć. Nasze Serca, przestrzeń Kosmiczna, która jest w Nas jest 
też na zewnątrz Nas. My jesteśmy Tu wszystkim. Wystarczy wiedzieć, że jesteśmy 
rozprzestrzenieni i Siebie posłuchać.
Nie mieć Świadomości tego korpusu. Tylko będąc wszędzie posłuchać tych Cząstek. 
Różnych Galaktyk, nóg. Nie wie jak postrzegać Siebie Tam i tu gdzieś w środku. –
Posłuchać. To Żyje, dzwoni. Jak widzę każdy organ inaczej gra. Zachodzą wyładowania 
między różnymi organami. Jeden od drugiego się odpycha albo przyciąga. To Wszystko 
Żyje. Posłuchać Siebie. To jest melodia Życia.
I Znów ukazało się słowo; -WRAŻLIWOŚĆ. 
–Musisz być wrażliwy, odczuwający wszystko.
-Wtedy odczujesz i MNIE. 
U Góry pokazują się kuleczki, jakby coś jasnego. To jasne teraz przenika Nas. Wszystko, 
czym byliśmy, co mieliśmy słuchać.
-Bo jak Ja tam zejdę, choć już Jestem, wtedy zostanie to przepojone, czy przepełnione, czy 
spojone Radością, Harmonią. 
-Będzie MNĄ. -Przecież chciałeś Mnie przyjąć. 
-My mamy słuchać w ten sposób Boga w Nas. Bo On tam JEST. To jest Duchowa 
Wrażliwość, której potrzeba.
Mamy dać Miłość w Działaniu i odczuwać grę Naszych organów i Boga w Sobie. My 
mamy wsłuchiwać się w Siebie jak w Kosmos. My nie jesteśmy Tu tylko korpusem. My 
jesteśmy całą Przestrzenią tu gdzieś przed Nami.

-Zjednoczeni w Rozproszeniu. Ale machają ręką. To takie dyrdymałki, żeby tylko coś 
rozruszać.
(Głos I)Mnie powiedzieli; -Wyzwoleni w Rozproszeniu.
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Zjednoczeni z Ojcem, a Wyzwoleni od ograniczeń, które Nas powstrzymywały w 
Odczuwaniu Jego.

Nasze Organy zaczynają do Nas mówić jak Ludzie. Możesz z Nimi rozmawiać. 
Rozmawiam z okiem. Z płucem, ale ono mówi -ja jestem dobry. Jest wszystko OK.! 
Kolano mi mówi, -ale ty mnie nie chciałeś. –Przypomnij Sobie, kiedy?
My mamy nauczyć się rozmawiać ze Sobą. Ze wszystkim, co Nas stanowi. 

(Głos I)Nauczymy się rozmawiać z Sobą, będziemy umieli rozmawiać z Ojcem.

(Zbyszek)Za te słowa posadzili Cię w lektyce, ozłocili jak w Egipcie i niosą. Śmiejesz się,
bo niosą cię kapturowcy.
Dzisiaj odebraliśmy lekcję, która jest wielką dla Nas nauką.

-I idźcie do Domów i nauczajcie, że JA jestem w Was, w Człowieku. Nie zapominajcie, że 
przybyłem i zostanę, bo tego chcę. Boście Mnie zaprosili.
-Pyta. –Czy mam Ci pomóc? Ja mówię; -tak.
-To Wam pomogę.

Pokazują na Skale, żeby tam wchodzić odczytywać, ale też jakieś Skale spadają z nieba. 
Łączą się z tymi i wszystkie odfruwają. Jak My byśmy przy tym nauczyli się odczytywać 
wrażliwością. Mamy nią zacząć odbierać i pojmować. Pokazują otwierające się w czole OKO
My oprócz Skal mamy nauczyć się tej nowej sztuki. Wrażliwości.
Tego, jaki, Kto jest. Mamy się nauczyć odbierać ten Typ wibracji. Te Słowa pokazali.

Sprawdzają dłonie. Jakby pieniążki niebieskie i brązowe dawali do dłoni. Zmykają 
dłonie, żeby nie wypadły.
-Rozejdźcie się. –Mówią.
(Głos I)Dali odczuwanie Wrażliwości. Poprzez to nawet w dotyku będziemy mieli 
Świadomość odczuwania Jej.

(Zbyszek)Czuję się bardzo zmęczony tym, co się stało.
(Głos I)DNA i Genotyp się otworzył. Coś dodali.
(Zbyszek)Masz rację. Pojawił się okulista i zagląda mi w oczy, czy jeszcze dobrze widzę.
Zajrzał do Serca. –O! –Serce otwarte,  ale wołać mi tu kardiologa. 
-Numery sobie robią.
-A, czemu Ty sobie z Nas nie robisz? –Czemu Ty się krępujesz?

Przez to, że Ja krępuję się żartować z Nich, odczuwam taki szacunek i nie potrafię się z Nimi 
Zjednoczyć. Bo jak masz kumpla, to żartujesz do Woli. Wiesz, że możesz wszystko A ja 
zachowuję dystans.
(Głos I)Przyszedł Pradawny i daje Ci dysk. Mówi, że tam jest coś zapisane, a Ty to 
zrozumiesz.
To jest coś bardzo ważnego. To Ci da możliwość zrozumienia, czegoś, co w tej chwili jest z 
tym zawieszeniem.

(Zbyszek)To tak wygląda, że z rąk leci mi Energia. Nie, że jest obieg zamknięty, tylko z rąk. 
Najpierw to było jak dwa jabłka, teraz jakby dysk i straszny chłód czuję.
Ja pytam. –Co to jest? A On mi mówi –TY.
(Głos II)
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To jest Zapis. 

(Zbyszek)To jest wibracja. Już wiem, o, co chodzi. 

W Działaniu jak jest Miłość i kocham to, jak Ja jestem tym Działaniem, to Ja jestem 
Energią, Życzeniem, tym wszystkim. Ja tam lecę i to robię. Ojciec, cokolwiek, 
ktokolwiek jak uruchamia w Nas To, to My tylko musimy się Zespolić w Działaniu ze 
wszystkim. I to się samo Dzieje.
 To Człowiek jest Tym Wszystkim.
-I się tego naucz. –Mówią. –I ćwicz dużo. -A Was obowiązuje to samo. –Mówią Wam. 

-Bo to jest wielki sekret Przemiany.

(Głos I)W pełni się otwiera Zapis Nowego Człowieka.

(Zbyszek)Przez to, co tu zaszło jak poćwiczycie nie będziecie mali, tylko będziecie duzi. 
Tak jakby Człowiek z Dziecka stał się Młodzieńcem. Pełnym Działania i Energii.
Pierwszy raz czuję energię na dole przy uszach. Wcieka w barki, w szyję. Leci w dół.

 Mówią, że są osoby nowe i jutro dopiero trzeba to zakończyć.
-Uczcie się Waszych Serc. –Wrażliwości. -Tam ukryte jest wszystko.

KONIEC.
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