
1. Trzeba poprawnie Żyć, a w tym Życiu ma być On, Ojciec jest Jądrem Światłości, 
Jądrem Początku, co jest we Wszystkim. –Bo On jest w Nas.

2. Jak zabraknie Nas, to i zabraknie Jego. 
3. Więc niech się martwią Ci, co nie potrafią Go odczuć i tak naprawdę tego nie chcą. Bo 

jeśli chcą, tak się stanie.
4. On i Człowiek jest Wolny i Samowystarczalny.
5. Żyć dla Innych w iluzji samego Siebie, czy Żyć dla Siebie w Tworzeniu, w Kreacji 

w Szczęściu i Wolności?
6. BUDUJ SWÓJ DOM, -Nie zapominaj, że będzie tylko Twój.
7.  W PWW On pozostawił Nam Wolność i nie jest zaprzątnięty Naszymi ideami, 

zamiarami, mękami, snami itd. On śni o Wolności.
8. Wolność Istnienia i Wolność Działania i wtedy będziemy z Nim nie zadawając 

żadnych pytań.
9. Sekret Całości; ODCZUWANIE Wolności -( Radość, Istnienie), Nostalgia 

Marzenia, Tęsknota. Tylko przez odwagę, przez śmiałość, pełnię postanowienia 
wchodzimy w Wolność Działania, w Wolność Istnienia, w Radość.
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Jesteśmy od razu u Prowadzącego w Świetle, bezpośrednio w Lodowej Grocie. Ma 
może 100 m. szerokości. Jest Tron lodowy. Tam gdzie On siedzi jest kula, wielkie blade 
Światełko. Jakby wyjście z tej Świątyni. Tam właśnie jest wyjście na Wolność i On się 
wznosi jako Orzeł nad wszystkim, co Stworzył i co powstało. Tam też jest przejście w 
dół. 

Z Wieczernika przenieśli stół. Jest długi i obficie zastawiony. Siedzi Jezus i Inne 
Postacie. Dostawili drugi, długi stół równolegle i tam Nas sadzają. Jezus, to raczej Wyższa 
Jego Postać, ale nie Pan Bożych Zastępów, jakieś niższe Jego Zejście, tu mówią, że Ja się z 
tym nigdy nie spotkałem, ale spotkałem, nie wiem, ale wiem. Logika podpowiada, że z Tą 
Postacią, tymi Pasmami się już stykałem, ale nie potrafię ich zidentyfikować, powiązać z 
Panem Bożych Zastępów.
Ta Postać powstała i wyszła zza stołu. Patrzy na ostatnie strony książki Wyzwolenie 
rozłożone na kolanach u Kogoś po prawej stronie. Książkę przedarł, rzucił do góry i gołąbki 
niczym motylki uniosły się.
-A, nie mówiłem Wam, że Droga do Mnie jest prosta.
Zapraszam Was do stołu. Jedzcie, pijcie i podążajcie ku Prawdzie. Pokazuje na Nasze Serca i, 
mówi, -Prawda jest tam. Ale to filozofia. Tak na prawdę trzeba cieszyć się Życiem.
-Nie, nie. -Cofnął te słowa. –Żyć, a z tego Życia wynika Radość. 
-Tak.
-Czyli trzeba poprawnie Żyć. A w tym Życiu ma być On, ma być Ojciec. 
-A tej Radości nie ma. Ale przyjdzie. –Nie martw się. –Pokazuje stół i ręce rozłożył nad 
stołem. Wodę nalewają w kufle.

Przeciągnął ręką z prawa na lewo i od razu woda zamieniła się w wino. Teraz w Jego 
rękach ukazał się duży chleb.
-Jedzcie, pijcie, ku wspólnej Radości.- Mówi.
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Chleb poleciał do góry. Najpierw zamienił się w gołąbki, potem w Światło i Ono uderzyło w 
Stół. Rozpołowił i powoli ta Siła odchyla go na boki. Delikatnie, by nic się na Nim nie 
poruszyło się.

-Tu schodzi On. Pierwszy raz widzę w tej Postaci Ojca. Otaczają Go Energie podobne do 
skrzydeł. Zewsząd z Całej Postaci wystają Światełka. Lecą na boki, ale tylko do pewnego 
zakresu. Może metr od Niego. Również za Nim. On sam, to się czuje, jest Jądrem Światła, 
Jądrem Światłości, Jądrem Początku. Czymś, co jest we Wszystkim. 
-Słyszę. –Bo On jest w Nas
-Zamazuje się od nóg do tułowia, ale wyżej bardzo indyjsko wygląda. Spojrzenie i twarz ma 
młodego Człowieka. Na głowie grawerunki złote wysadzane klejnotami, niby grube 
promienie. 
Jednak to była maska. Zdjął ją. W tym Świetle jest tylko twarz starego, doświadczonego 
Człowieka.
-Wymazali mi słowo –starego. To jest Doświadczony Człowiek. Dla Nas to jest Praczłowiek.
On się rozmnożył w Nas. Przez, Bogów, Stwórców i przez Nas On poznaje Świat. On jest 
Nami. On się sklonował w Nas dając tym Cząstkom wolną Wolę.

Pokazuje się teraz jako Ktoś, kto tak naprawdę jest od Nas zależny. Wszystko to, co jest 
utrzymuje dla Nas i dla Siebie, bo On się cieszy jak jest dobrze na Świecie. Jednocześnie 
mówi, że jak zabraknie Nas, to i zabraknie Jego. Wtedy nie będzie tych Doświadczeń, 
które się w Nim zapisują. Jemu bardzo zależy na tym byśmy pamiętali o Nim, bo wtedy Jego 
jest wiele.
Jak o Nim Świat zapomina, to On powoli gaśnie, jest Jego mniej. Znowu założył tę maskę na 
Siebie i znika to, czym jest On.
Pierwszy raz odczułem smutek w zetknięciu z Nim. Jest to podpowiedź do tej 
samotności, do smutku, który jest w Kimś, który jest Sam. Powielił się, bo chciał się z tym 
Kimś bawić, ale było za mało, być może Mocy. Ten Świat musiał się konstruować, wzrastać, 
podnosić. Trochę tu było zawirowań. Z tego wypływa ten smutek w Nim. Ta nostalgia.
Pokazuje też na Nas, na to, co zostało Stworzone i mówi, że to wszystko, to był sen. Że to 
są Jego Marzenia. Kiedy się ma Moc te Marzenia się ziszczają.

Mówi też, wprost, że to działa w drugą stronę. Jak macie Marzenie, jak śnicie o Nim i 
chcecie z Nim Istnieć, współistnieć, Żyć i Jego Siłą się w Życiu posługiwać, to po prostu o 
tym marzcie  .  
On też wymarzył Sobie, by Świat był cudowny. I oto jest. Przeszkodą są zaprzeczenia  . I   
dla Niego i w Nas  .   Ale mówi, że dzięki tym zaprzeczeniom to, co najdoskonalsze to, co   
najtrwalsze potrafi udowodnić swoją wartość. Jeśli tego nie zrobi nie jest po prostu 
doskonały. 
Więc niech się martwią Ci, co nie potrafią Go odczuć i tak naprawdę tego nie chcą. Bo 
jeśli chcą, tak się stanie.
-Jeśli chcesz i w tym chceniu się nie oszukujesz, to znikną powoli wszystkie Twoje 
słabości.
Jeśli owo chcenie nie jest prawdziwe nie podążysz za Nim.

Stół znika i jesteśmy w Wieczerniku, ale ta scena gdzieś tam pobrzmiewa, bo Ojciec, który 
był u góry jest obecny i tu w Wieczerniku i przez to widać też tę Jego Lodową Grotę. 
Wiele obrazów jednoczy się z Sobą. I On jak leci jako Orzeł patrząc w dół w dziwne 
przestrzenie. Jakiś obszar zalesiony, gdzie są chatki podobne do zabawkowych. Jest to 
wszystko piękne i czyste. W dole mieszkają Ludzie. Są jeziora, wody. Nawet fabrykę widać, 
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która dymi trując białym dymem. Świat, a Ojciec nad tym leci i w ogóle tego nie dostrzega. 
On jest Wolny. On tylko leci. Nie skupia uwagi na Ziemi, dlatego, że nie musi być od niej 
zależny. Jest Wolny i Samowystarczalny.
Kiedy Człowiek jest Wolny i Samowystarczalny nie musie się wiązać z tymi treściami, 
które są mu obce albo w tej chwili obojętne. Nie musi żyć iluzją fałszywej egzystencji. 
Może się wtedy wyzwolić z ograniczeń, które nie pozwalają mu rozłożyć Jego własnych 
skrzydeł.

Spójrzcie, mówią na to, co jest dla Was istotne. Kiedy Ojciec jest u góry nie widzi w dole 
Ludzi i wtedy wie, co tak naprawdę chce. A On chce tylko latać, być Wolnym. 
To podpowiedź dla Nas, by zastosować starą technikę. Wymarzmy Ludzi z tego Świata. 
Niektóre filmy nam to pokazują; -bądź ostatnim Obywatelem Ziemi. Nagle kończą się 
potrzeby, które były nie Naszymi, ale innymi. Wtedy odkryjecie, co tak naprawdę 
chcecie robić. Żyć dla Innych w iluzji samego Siebie, czy Żyć dla Siebie w Tworzeniu, w 
Kreacji w Szczęściu i Wolności.
 
Po tych słowach Ojciec zebrał Nas jakby w gondoli, chwycił w Swoje szpony i gdzieś Nas 
niesie. Zrzucił Nas na Wyspę, która jest pośród tych lesistych terenów, fabryk, domków. 
Obraz jest namieszany jakby w grze komputerowej. Wychodzimy i zaczynamy Tworzyć. 
Cudownie to wygląda, bo Tworzymy jak Słowianie: z bali płotki zabezpieczające przed 
zwierzyną, której tu pełno, mostki, cudowny bajkowy Świat. Są pierwsi Gospodarze, 
pierwsze domki. Na słońcu wywieszają pranie. Widzę zagony z kartoflami i rośliny, których 
Nazw nie znam. Widzę Ludzi grających w karty i Kogoś przypominającego Jezusa, który się 
tu nieźle czuje. To mały raj i pełnia szczęścia.
-Słyszę. -Buduj Swój Dom. Jego Obraz nosisz w Sobie, a ten Obraz pochodzi ode mnie. 
Buduj Swój Dom. Nie zapominaj, że będzie tylko Twój.
-A my żyjemy w systemach, które nie należą do Nas, które zakazują Nam być Wolnym i 
szczęśliwym. Stosuje on ograniczenia w Drodze do Nas samych, w Drodze do Naszej 
Wolności.

-Buduj Swój Dom.

-Słyszę taki głos. Powstańcie z grobu Ci. -Mówi o martwych, którzy echem dni 
uprzednich mieli coś zmienić…, ale co to są, tak dziwne słowa.
Z Ziemi wytryska wulkan Energii, białe intensywne chmury. Takie pasma idą do góry jakby 
ze środka Ziemi coś się otworzyło i te Energie, te Zapisy, te Działania są w tym wszystkim 
zawarte. Tu były też te Słowa, ale były tak szybkie, że mi się straciły. Wygląda to pięknie, 
paruje do góry. Jakby góra lodowa wznosiła się do Góry wysoko i wypływa niczym gejzer. 
Unosi ona to Miasto budowane przez Nas, które jest już za chmurami i przemierza Galaktykę. 
Ono wprost dąży do Ojca. W tym wzrastającym gejzerze, kolumnie Światła, czy Energii, 
która pędzi i unosi się do góry jawi się Orzeł. Utrzymuje jedną wysokość i patrzy wprost w 
Nasze oczy. Obraca się niczym Gwiazda na lewo i prawo.
W rzeczywistości jest to jakby iluzja, bo On jest jakby wielopostaciowy i patrzy w oczy 
każdego z Nas. Odczuwam w Naszym spojrzeniu Jego wzrok.
-Ojcze, czego od Nas chcesz?
-A, czego Ty ode mnie chcesz? –Czego ode Mnie chcecie?
-Będzie to krótka rozmowa z Nim. Chwila szczególna. Ja toczę z Nim swoją rozmowę, a 
Wy z Nim Swoją.
…………………………………………………………………………………………………
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Ojciec wyraźnie powiedział jedną rzecz. Nasze dążenia, jeśli podążamy ku niemu 
są tylko Naszymi dążeniami. On jest Wolny, niezależny. On jest w Nas.
On może podpowiedzieć Komuś pewne rozwiązania, jeśli chcemy, ale Nasze dążenia są 
tylko Naszymi. Jeśli więc Ktoś podąża ku Niemu, sam tego chce.
W Prawie Wolnego Wyboru On pozostawił Nam Wolność i dzięki temu w ogóle nie jest 
zaprzątnięty Naszymi ideami, Naszymi zamiarami, Naszymi mękami, snami itd.
On śni o Wolności. 

Kolejna rzecz o Wolności. 
-My musimy spojrzeć na ten Świat z Jego pułapu.
My musimy w pełni odczuć Wolność, bo tam jest wielki sekret Istnienia.
Może Nam się wydawać, że jest coś nie tak, bo On w tej Wolności jakby Nas nie 
potrzebował. Niby jest w Nas, bo tym Snem śni, ale jednocześnie w Prawie Wolnego 
Wyboru nie oczekuje, że będziemy do Niego dążyć, nie Żyje tym napięciem, bo w 
Wolności nie ma oczekiwania. W Wolności jest tylko NIEBO.
My dążąc do Niego żyjemy w napięciu, w oczekiwaniu, a to jest błąd. My mamy nie 
patrzeć na Niego. My mamy odczuć Wolność w Sobie. 
WOLNOŚĆ ISTNIENIA I WOLNOŚĆ DZIAŁANIA I WTEDY BĘDZIEMY Z NIM 
nie zadawając żadnych pytań.

-Mówią, że Lekcja została skończona. Pokazują Księgę, którą Ktoś zamknął, włożył pod 
pachę i odchodzi z Nią. Zamknęła się kotara i widzę napis. 

-Koniec Bajeczki.

Jakby echo będące Wiedzeniem wynikające z jakiegoś Słyszenia, które może być 
udawane przyniosło informację, że stało się tu coś, co się nie ziarnkiem, a ziarnkami w 
Nas zapisało i że te ziarnka nie są w każdym z Nas, ale są przed Nami i One będą się już 
otwierać. Wystarczą pewne gotowości w Nas. Wszystko jest przygotowane.
-Odczuwanie? –Tak.
Będziemy musieli nauczyć się odczuwać Wolność.
-Mówią w dół;
-Radość?
-Niżej.
-Istnienie? Zlepiają z tego całą kulę i pokazują wytryskującego do Góry Orła.

-OTO SEKRET CAŁOŚCI.

Orzeł odlatuje w dal.

(Głos)Jest takie białe Miasto. To duży obszar. I Ja mam pytanie; czy chcę tam 
zamieszkać?
(Zbyszek)To Miasto niedługo zejdzie i obejmie całą Ziemię. Powstanie z Czakramów ta 
otoczka i obejmie całą Planetę. To Miasto jest symbolem Naszego Nowego Domu. 
Będziemy i Tu i w tamtym Mieście jednocześnie.
Oznacza, więc to pytanie wprost, czy chcesz być w pełni świadomą Siebie, żyjącą w 
kurniku Istotą, bo wtedy będziesz Żyła też w tym obszarze poza kurnikiem.
Zeszła chmura i otoczyła Cię. Tworzą Ciebie też w tamtych innych Przestrzeniach. 
Będziesz i Tu i Tam. Jest jeden obraz istniejący jednocześnie w tej samej chwili. Ty Tam 
i Ty Tu w Jednej Świadomości.
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Tam pokazują śpisz, bo wszystko będzie dopiero przygotowywane, ale i tak możesz już 
biegać po komnatach, pokojach, które są w różnych miejscach, choć Całość nie jest 
jeszcze zrobiona.
Mówią o Śnie Nocy Letniej.
-Marzenia, Marzenia, Marzenia. –Kręcą mi palcem. Słowo –nostalgia. –Marzenia.
-Tęsknota się też pojawiła, bo to jest taka Siła, która pozwala unosić Ci głowę do Góry i 
patrzeć w to niebo, które jest nad Nami. Pozornie nie istnieje, a tymczasem chmury się 
rozstępują i widzisz tam Swoje białe Pałace. Swój Dom. U Ciebie coś się dokonało.
(25.28-27.25 osobiste).
(Zbyszek)Mówią, że lato jest błogosławieństwem. Dlatego; Sen Nocy Letniej. Bo tu jest 
Cisza Obfitości. Bo tu jest Stan, w którym Człowiek potrafi się cieszyć, wyłączyć i 
doświadczać Wolności.
(Głos)Wiem, że niczego się nie boję. Nie ma we Mnie lęku.
Wolność Działania nie ma lęku. Ona nawet nie potrzebuje odwagi. Ona jest.
Tylko przez odwagę, przez śmiałość, pełnię postanowienia wchodzimy w Wolność 
Działania, Wolność Istnienia. W Radość.

-Idźcie i jedzcie, bo Ten Świat ma swoje potrzeby. KONIEC.
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