
1. „Ty jesteś we Mnie” - powrót do Źródła, 
2. Laska Pradawnych morduje zło, a to są niegdyś złamani Nasi Bliscy. 
3. -Choć coś zwyciężyło się nie odtworzyło. To Cząstka Pana Bożych Zastępów, która 

się musi tam odrestaurować. Jest zapisane w Ojcu, ale to coś musi się złączyć. 
4. Manifestacja Boga Stwórcy, który objawia się w Działaniu, w harmonii. 
5. Ruch jest Życiem. Jak coś Istnieje, to jest w Ruchu. 
6. Centra Mocy w niciach DNA, te białe kuleczki To czujniki. Przez DNA 

uruchamiają Duchowe Czucie, Duchowe Słyszenie. Człowiek, który różnymi 
nićmi jest połączony ze wszystkim ściąga informacje. Budzi się pierwszy raz w 
Naszym Istnieniu odczucie posiadania nici. –Mocy. 

7. -Mocy Przybywaj”, 
8. Nici to Droga do Zbawienia od Zaprzeczeń Samego Siebie, 
9. Przerobione rzeczy Nas męczą, utrudniają Nam zrozumienie, bo dotyczą Ducha 

Tam jest sekret tego, co wraca, Jak się to wyrzuci, to nagle Tworzy się czystość i 
zmartwychwstanie Samego Siebie. 

10. -Życie, to jest wibracja, to jest Proces. Musimy nauczyć się odczuwać to, że 
Żyjemy.

11. -Żyj, aby umrzeć. Żyj, aby Żyć. Umiera –to proces odradzania to, co było 
niedoskonałe, to, co było stare.

12. Przekształcenia Planetarne. –Zmarli powstaną z grobu –Nasi Bliscy z Planu 
Astralnego będą blisko Nas i Innych.

13. Życie na dole otwiera oczy. Nauka Życia nie zdefiniuje, ale odczyta.
14. Mamy odczuć Życie. Życie przenika wszystko. Życie jest Wszystkim. Wystarczy 

odczuć, że to, co chcesz już masz. Nie trzeba się nad Tym zastanawiać, tylko 
poczuj, że to Żyje, że to jest. Odczuj, że chcesz tam Żyć.

15. Istnienie to jest stan, a Życie to wibracja, ruch.
16. Zindywidualizowanie się Prawa jest Życiem. 
17. Ciebie nie ma, bo jest Życie. 
18. Życie jest Darem, Budzi się odczuwanie Życia, 
19. Wierność Sobie, wierność Bogu. Życie jest Wiernością, Prawdą, które zostały   

wyrażone w Prawie. Wierność całej Istocie.
20. Ta Energia (Wierność)jak wchodzi, to Człowiek może się bardzo Zjednoczyć 

Sam w Sobie.
21. Nasza Droga jest Życiem, któreśmy sami zaplanowali, -Daję Ci Życie,
22.  Śmierć jest Wszystkim, Skoro się wszystko oddało Ojcu, to czeka Cię tylko Śmierć. 

To jest POWRÓT, ale z pełnym Zapisem.
23.  Umierają Prawdy o Was. 

45.2009.06.06 Rusinowice.
Ss1/10

Powoli wchodzimy w Świadomość. Ja osobiście mam przemianę i odlot, ale medyczny. 
Na początku pierwszy raz ujrzałem Ojca, który po prostu leżał między Nami. Był duży niemal 
6 metrowy. Teraz natomiast między Nami jest smuga białej Energii i to zaczyna wszystko 
wypełniać. Jak w filmie pt.; Matrix, jego symbol. To jest we wszystkim.
-Słyszę. –Ty jesteś we Mnie. –Odnosi się to do Wszystkich. 
To ma tu ogromne znaczenie, że jest się w Nim, bo to oznacza powrót do Źródła. –Słyszę.
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Pokazują mi Starca, który ledwie zipie i miałby za chwilę się osunąć na podłogę. Ma czarny 
kaptur i jest odwrócony tyłem, czarny habit i białą lachę przed Sobą zawiniętą na kształt 
ślimaka. Idzie podpierając się tą lachą jakby był tysiącletni albo schorowany. Podniósł wzrok 
na idącą górą drogę. Tam, w Przestrzeni jakby był zawieszony domek.
-To jest Domek Ojca Mego.
-On został przeniesiony gdzieś do góry, zniknął, a laska spadła. To Laska Pradawnych. Z niej, 
podobnie jak u Kodyceusza powstał wąż, ale ma głowę wilka, a imię Chry…., nie rozumiem, 
potem się zapytam.
Wilk niczym kobra rozwija się jako Energia i idzie gdzieś. Słyszę, że się wbija, bo są jakieś 
opory, by ta Energia mogła coś zrobić.
-Brutalnie jak na Modlitwę, ale słyszę, że laska morduje zło. Sama Laska jest 
niebezpieczna. Musi Jej używać Prawy Człowiek, gdyż Ona jest nastawiona na 
niszczenie. Karta destrukcji jest w Nią wpisana. Ciemność, zwłaszcza siły demoniczne, to 
są Nasi bliscy. Ci, których kiedyś Ktoś złamał.
–Pokazują, że Tych wszystkich Naszych, których Ona dotknie przemienia i Oni od razu 
się rozpraszają. Innymi słowy tych, których zło pochwyciło i wykorzystuje do ataku na Nas 
Ona od razu odzyskuje.

-Słyszę, że Oni wrócą do Domu, ale nie tak jakby chcieli, lecz i tak jest to po tysiąckroć 
większym marzeniem, jakie mieli.

 Na pewno chodzi o tę Trzecią Rzeczywistość, która spaja te obie, Tam gdzie, Odeon 
przygotował Świat dla Odzyskanych. 
–Tak. Kiwnęli głową.

Pokazują na głowę wilka i mówią, że jest symbolem zmartwychwstania Naszych Idei

Te Idee, pokazują płyną z tego Domku u góry. To jest związane i Panem Bożych 
Zastępów i z Istotą, która jeszcze nie wystąpiła jeszcze w Naszych rozważaniach. Jest 
jeszcze Ktoś, Zakulisowy, który Działa.
Ojciec wszystko Stworzył i obdarzył wszystko Wolną Wolą, ale jest jeszcze uruchomiony 
jakiś mechanizm, który to wszystko napędza. 
-Mówią, że chodzi też o Zmęczonych. Zaś ten Zakulisowy, który Tutaj się pojawi,
-nie pojawi, ale pojawi -mówią, to jest Postać, która będzie toczyć własną rozgrywkę. Musi, 
bowiem odzyskać coś, co zostało zabrane. –
Choć coś zwyciężyło się nie odtworzyło. 
Prawdopodobnie chodzi o Cząstkę Pana Bożych Zastępów, która się musi tam 
odrestaurować. To jest tylko zapisane w Ojcu, ale to coś musi się złączyć.
 
Do mnie powiedzieli, co mam zrobić. Chwilkę. Muszę to zrobić.…
-Teraz coś we mnie weszło. Coś oddałem. Ta chwila w tej Modlitwie jest poświęcona dla 
Mnie.
Wy dziwnie wyglądacie. Jak olimpijskie kółka. Jakby hula hop. Kilka takich kółek wokół 
każdego z Was jest z przodu i to drga. Jesteście cali rozedrgani. 
.
 –Powiedzieli, że To jest manifestacja Boga Stwórcy, który objawia się w Działaniu, a 
widzę słowo, w harmonii.
-Przecież to jedno. –Mówią.
Nasze Działanie wynika z pewnych Energii. Te Energie jak mają odpowiedni Poziom 
wibracji, czyli harmonii są bardziej skuteczne.
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-Wszystko jest Działaniem. Wszystko jest Ruchem. Każe Doświadczenie, każdy Duch 
jest Ruchem. To Istnieje, a więc skoro Istnieje jest w Ruchu.-Mówią, że możemy nie 
widzieć tego, co My nazywamy Ruchem. Fizycznego przemieszczania się. Mówią, że 
Ruch jest Życiem. Po prostu jak coś Istnieje, to jest w Ruchu. My obserwujemy Kogoś, 
Kto stoi, ale On jest w Ruchu. Każda Jego Cząstka, wszystko Żyje i odpowiednio 
wibruje.

Pokazują, że przez tę Energię, która się budzi będziemy więcej czuć i odbierać. Nasze 
Ciało będzie posyłać Nam sygnały. Bo inteligencje zostały uruchomione, o DNA też 
porozmawiamy, żebyście wiedzieli jak Sobie to odczytywać.
-Mówią, że Nasze Ciało przez Centra Mocy w niciach DNA, a to są te kuleczki białe 
będzie Nas informować o tym, co się dzieje. Z tych kuleczek wypływa wszystko. Jakby 
pęczniało ziarenko kukurydzy i z tego wszystko się Tworzy. To są czujniki. Reagują na 
Wszystko i będą Nam przez DNA podpowiadać, co się dzieje. Jakieś duchowe Czucie. 
Jakieś duchowe Słyszenie. W DNA to się obudzi i będzie się w Nas pojawiało jakby 
wiedzą.
-Mówią, że to jest zrozumienie Całości, własnej Przestrzeni.

- Człowiek, który różnymi nićmi jest ze wszystkim połączony ściąga informacje. To jest 
odczucie Naszych własnych Energii, które ściągają wszystko z zewnątrz. Czyli jakby się 
budziło pierwszy raz w Naszym Istnieniu odczucie posiadania nici. 
-Mówią, Mocy.

-Mówią, żeby używać czegoś takiego, co się nazywa; -MOCY PRZYBYWAJ i pokazują, 
że te Nasze nici stają na baczność przed Nami i są gotowe do odczytu, do zdania raportu, 
do przeglądu.
Mówią też, że w Niciach jest sekret Naszego Istnienia. 
DNA, My, Nasze Poziomy, są ważne, ale nici mają jeszcze tajemnicę. W niciach jest 
Miasto. To Miasto rośnie, tworzy się jakby wieża i z niej u góry jest ten Domek. 

To jest -Droga do Zbawienia od Zaprzeczeń Samego Siebie. Od fałszywego wizerunku 
samego Siebie. Tam wchodząc poprzez nici możemy poznać, jacy tak naprawdę 
jesteśmy.

Pokazują, że można wtedy podrzeć Skale, bo się będzie wszystko czuło.

-Zacznij od ryb, reszta przyjdzie Sama. –Ukazała się ryba i łypie okiem, czy będę chciał ją 
rozpracować.

Pojawiła się Nicość, ma wianek na Głowie. Zawsze wygląda jak Wiosna. Coś daje do 
koszyka i to spływa z koszyka.
-Zapytała. -Czego chcesz?.
Powiedziałem o czymś Swoim i Waszym imieniu i powiedziała, że to dostanę. I dla Was też.

Robi się bardzo gęsto. Te Energie aż mnie przytłaczają i ciężko się oddycha.
-Będzie jeszcze gorzej.
-Słyszę, że mój Duch ma zakrzepy. Pewne rzeczy my przepracowujemy, a nie wiemy 
odczytując energetykę, że odczyty mogą dotyczyć Naszego Ducha. Pewne rzeczy są 
przerobione, a mimo to Nas męczą, utrudniają Nam zrozumienie pewnych rzeczy. 
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Tymczasem to samo, co jest na podstawowej Skali możemy odczytać w odniesieniu do 
Ducha. Dotychczas było to u Nas nieuchwycone (w przekazie jest nieuchwytliwe). 

-Tam jest sekret tego, co wraca. Pokazują, że jak się to wyrzuci, to wtedy nagle Tworzy 
się czystość i zmartwychwstanie Samego Siebie. Kiedy mówiliśmy o Księdze Cieni i o 
cieniach pojawiał się sarkofag i odlatywał. To było kasowanie przeszłości. Nigdy nie 
widzieliśmy osoby, która się w tym sarkofagu kładła. Tymczasem, kiedy Nasz Duch 
zmartwychwstaje i to się wykasuje, to z sarkofagu ta Osoba wylatuje i stoi. Ma rozpostarte 
skrzydła i patrzy na Świat spokojnie bez żadnego lęku i chcenia. Ona po prostu JEST.

-Ona po prostu BĘDZIE. –Słyszę. 

-Mówią też o znikaniu, o przenoszeniu się. Trzeba na Skalach sprawdzić coś, co jest w 
Naszym Duchu.
Pokazują mi na Skalę. Już wiem, który Dział mi pokazują, co się mnie tyczy. Wiem, co się 
stało. Zrozumiałem wszystko.
Moje ostatnie starcie z Diablem jest tu podkreślone. 
-Słyszę, że zwyciężyłem, ale poniosłem straty, które tak jak lizanie ran zajmie mi nieco czasu, 
nim to wszystko odrestauruję. Pewne rzeczy będą we mnie odbijały się echem jeszcze długo, 
długo. Coś, bowiem zaszło w Przestrzeniach niby moich, które są mi z mojego Poziomu 
rozumu, czucia, doświadczeń niedostępne. 
–Słyszę. -Bardzo niedostępne, odległe, ale słyszę, że nie muszę ich odnajdywać. Wystarczy 
tylko przeczyszczenie pewnych pasm.
Macie zawieszone na głowie kule, które wyglądają jak szpic od choinki. Mniejsza kula 
znajduje się na większej. Słyszę o jakimś powodzeniu, przemianie, zrozumieniu, kotwie, czy 
zakotwiczenie. 
Te bombki na waszej głowie zaczynają drgać. To sprawia, że Wasze Ciała też zaczynają 
drgać, ale całe nie tylko głowy. Powoli ta wibracja przenosi się na całe Ciało i z Ciała idzie w 
Przestrzeń. Zaczyna wypełniać całą Waszą Istotę.

-Słyszę też coś   o oddechu Życia, o wibracji Życia, o tym, że musimy nauczyć się   
odczuwać to, że po prostu Żyjemy.

-  Życie, to jest wibracja, to jest Proces  . Tak jak Dusza zasila Ciało i przez to ta martwa 
skorupa tutaj działa, chodzi, tak to samo musimy odczuć w Sobie. To, że Żyjemy 
odczuwamy przez wibracje. Dzięki temu będziemy potrafili odczuć różne zakłócenia i to 
po prostu zmienić, przewibrować.
Pokazują, że wtedy, kiedy jesteśmy w tym wewnętrznym rozproszeniu światełko takie, 
wibracja z góry może być ściągnięta i jak jesteśmy tacy gotowi może Nas przenikać i 
naprawiać to wszystko.     
-Słyszę. Tylko musimy chcieć. Prawo nie może zostać złamane. PWW –Prawo Wolnego 
Wyboru. Pojawiła się z góry pieczęć i przypieczętowała. Bo Ono jest niepodważalne.
Prawo Zmian wchodzi tylko wtedy, kiedy PWW zostało zakłócone.

-Żyj, aby umrzeć. Czyli Żyj, żeby Żyć.

Umiera –to proces odradzania to, co było niedoskonałe, to, co było stare.

Pokazują też cmentarz koło kościoła, gdzie Duchy tych, którzy umarli z grobu wstają. Kiedy 
podnoszą się tworzy się z Nich wielki słup.
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-Słyszę o zmarłych, którzy powstaną. To nie jest Armia do walki z ciemnością, bo 
Światłość już zeszła na Ziemię w dwóch rzutach.
Okazuje się, że w tych Zmianach będą uczestniczyć Nasi z Planu Astralnego. Czyli Nasi 
najbliżsi, którzy jeszcze tam są i którzy jeszcze Tu nie zeszli będą pomagać. Ten proces 
zostaje powoli uruchamiany. Będą wszystkim pomagać wytrwać. 
Wasi Bliscy będą między Wami i Innymi.
Pokazują, że to będzie się powoli rozprzestrzeniać. To jest proces zaplanowany. To są 
PRZEKSZTAŁCENIA PLANETARNE, które obejmą kiedyś Nasz kraj. 
-Oni w przenośni będą z grobu powstawać. Będą wracać, by wspierać Naszych. Żeby siły 
Nas łamiące nie miały dostępu.
Źródłem Mocy będzie Pan Bożych Zastępów, który uruchomi coś, dzięki czemu Oni 
będą mogli Tu przebywać, a ponieważ widzą wiele rzeczy będą Naszą osłoną.

-Pytam. -Dlaczego jest to możliwe?   -Bo Bóg się na to zdecydował  .
 Pokazują na Stwórcę. Pokazują jeszcze niżej jakby…..Dusze się na to zdecydowały i to 
idzie w dół. Jest jeszcze coś na samym dole. Jakby coś od podstaw się na to zdecydowało. 
Tworzy się pętla, ale JA nie wiem, co jest u podstaw. 
Pokazują jeszcze raz na Zmęczonych. U podstaw jeszcze coś, czego My do końca nie 
rozumiemy.
Nawet Skale, które ostatnio mi pokazali dotyczyły punktu -0, kiedy coś ZAISTNIAŁO.
ZAISTNIAŁO W OJCU, CHOĆ JESZCZE NIE BYŁO. IDEA. 
Pokazują słowo –Prawo i –Idea, która jest. 
Pokazują, że Idea tonie w Oceanie Ducha Świętego, a PRAWO wyznacza pewien kres. 
Jest jednak jeszcze inne Słowo.
Słowo mówione o POWSTAWANIU? ZAPIS? 
-Nie do końca rozumiem. Czy Ktoś ma jakiś przekaz?
- Pokazują mi tu na samy dole,   jak Życie otwiera Oczy.   
To jest jakby Istnienie. Samo Istnienie jest jakby faktem, stanem. Natomiast Życie jest 
wibracją. Tak jakby Istnienie nie było wszystkim. Istniejesz, ale kiedy pojawia się Życie, 
to jest coś, co wszystko wypełnia. Żyje, wibruje. Rusza się. Ja nie wiem jak to nazwać. 
To jest podstawa. –Słyszę. -Podstawa, Zmartwychwstanie. 
–Mówią też, że urojeniem jest, że się Żyje jak się Życia nie odczuwa.
-Mówią też, że Życie jest wielką zagadką, która przez Człowieka nie będzie rozwiązana, 
ale w pewnym Duchowym Aspekcie może być odczytana.
-W pełni Doświadczona. -Nauka Ludzka tego nie zdefiniuje, ale odczyta –Mówią.
-Poczuj teraz,, jak Żyjesz.-Mówią do mnie.
-Tak jakbyśmy się rozstępowali na lewo i na prawo. -Może spróbować tego Doświadczyć? Ja 
w ogóle nie wiem, co to znaczy. 
-Słyszę też, że nigdy Życia nie Doświadczyłem. Jest możliwe odczucie tego. –Mówią. -Tylko 
się na tym nie skupiaj. Po prostu patrz przed Siebie.

-Jak odczuwasz Życie wtedy to, co masz przed Sobą, to Ty Tam też jesteś. To, co chcesz 
zrobić, to Ty tam już jesteś. To, co sobie myślisz, to Ty tam już jesteś. 
Ty To odczuwasz. To jest Tobą. Życie jest Wszystkim. Wystarczy odczuć, że to, co 
chcesz już masz. Nie trzeba się nad Tym zastanawiać, tylko poczuj, że to Żyje, że to jest. 
Odczuj, że chcesz tam Żyć.

-Czyli w tych Waszych Celach, jak nie będą prawdziwe nie odczujecie, że chcecie Żyć.
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-Życie Cię porwie, Życie Cię zmusi do weryfikacji, do zmiany pewnych poglądów, 
zachowań. Życie jest Wszystkim, ale bez Ciebie nic nie znaczy. 
Ty jesteś Koroną tego Życia. -Odwracają ten proces. –Tłumacz jak chcesz.
-Ale mówią, że to nie ma znaczenia. Mamy odczuć Życie.

Jak odczuwasz Życie Ono wtedy jest we wszystkim. To jest jak z Miłością. Jak 
uruchomisz raz, tyczyć się będzie Wszystkich i Wszystkiego.

Kochać będziemy psa, płot. Będziemy przy Nim Siedzieć, całować. To jest coś 
fantastycznego. Bo tam jest Twoje Życie. –Pokazują. Życie przenika wszystko, a My tylko 
wyłapujemy te Cząstki. Pokazują, że sztacheta i My jesteśmy martwi. To Życie wypełnia 
to wszystko. Tak jak byśmy mieli się skontaktować z Życiem. –Mówią mi, że Ja nigdy 
tego nie robiłem.
-Bo nie umiałeś.
-Znowu pokazują, że Istnienie to jest stan, a Życie to wibracja, ruch  .   
Ciągle nie potrafię załapać tego, do czego Oni dążą. 

Teraz pokazali jak kropelki biją w dach. Spadły, odbiły się. Przeniknęły dach i spadły na 
Mnie. Ja odczułem je. One są jakby oddzielne jeszcze. 
–Czy w Życiu jest oddzielność, czy też nie? 
–Słyszę, że jest zachowanie pozorów. I, że to ma jakieś znaczenie, bo dzięki temu występuje 
jakaś różnorodność, ale Życie jest jedno i wszystko Żyje.

-Życie jest wibracją, a to jest jedna z form, jedna z postaci Życia i wszystko jest Energią 
Wszystko wibruje.
W Duchu nie ma Energii. Jest jakaś harmonia. Tam też jest Życie. 
-Życie jest Czymś, co przenika wszystko. Materię, Energię, nawet Przestań Duchową

Pokazuje się teraz wielka Postać. Jasna, Cudowna, z Najwyższych Przestrzeni, którą też 
stanowi Życie.
-PRAWO nie jest Życiem. –Słyszę. Prawo jest wszystkim, ale to jest jakby inna sfera. To jest 
coś, co się indywidualizuje. Zindywidualizowanie się Prawa jest Życiem.

To jest tak jak z Oceanu Ducha Świętego wyłonił się Bóg i On stał się Życiem. W Oceanie 
wszystko Istnieje, ale i nie jest, więc nie ma Życia. Można tylko to Coś powołać. Dlatego 
mówili o powołaniu. Odczuć Życie.

W Górze słoneczko niczym Oko się pokazało. Ale ciekawe, że to Słoneczko na nas 
promieniuje i to są jakby Promyki z Dziecięcego Rysunku, które na Nas spadają. Kręcą się 
wokół Nas niczym karuzela z prawa na lewo.
Coś zapisują, w Naszym DNA, bo to tyczy się całej Naszej Istoty i podstaw. To 
doprowadza do tego, że My jakbyśmy ściekali w jakąś głębię. Jakbyśmy ściekali do 
Pierwocin. Jakbyśmy ściekali do Życia. Jakby ta cała ułuda energetyczna i całość, w 
którą wierzymy w rzeczywistości nie ma znaczenia, choć po jej zindywidualizowaniu się 
doświadczamy przygody w tych tutaj Przestrzeniach. Ale Życie jest czymś więcej i jest 
też Nami. Nas wypełnia i daje Nam smak. Przygoda jest Życiem.

Nie umiem odczuć tej prostoty w Sobie.
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-To się stanie wkrótce. Wtedy zrozumiesz, że Cię nie ma. Bo jest Życie. Ono wypełnia 
ten Świat. Jest wykładnią Całości. Zawiera w Sobie to, co szlachetne, to, co buńczuczne, 
to, co się zmaga samo z sobą.

-Nie ma się tym, co przejmować. Najważniejsze, by zrozumieć, że Życie jest Darem.

Tu wyraźna jest dualność. Życie jest Nami i Ono przy zindywidualizowaniu się 
doświadcza wszystkiego i zarazem My jako indywidualność korzystamy z Życia jakby to 
było oddzielone. Ciężko to złączyć w jednym Doświadczeniu.
-Oni mówią, że można i że to są dwie rzeczy, które się łączą. Tak, jak 1 -ynka z 0- rem.
Pokazują, kiedy 1 wchodzi do 0, wtedy to zaczyna wibrować.
Głowa zaczyna mi wibrować i to, co było wtedy nad naszymi głowami.

-Budzi się Życie. Budzi się odczuwanie Życia. Budzi się PRAWDA o Nas samych.
-TAK. Prawda. –Nie skupiaj się na czymś innym, tylko trzeba w to wejść.

(Głos I)WIERNOŚĆ.

(Zbyszek)Tak. Wierność Sobie, wierność Bogu. Życie jest Wiernością, Prawdą, które 
zostały wyrażone w Prawie.

-Głaskają Cię po głowie i mówią, a widzisz bez wsparcia wiele nie osiągniesz.

Wierność Ciału, Duszy, Duchowi, całej Naszej Istocie. W Naszym Działaniu i Naszym 
Marzeniem.

Nie można zbaczać z Drogi, którą idziemy. Bo ta Droga jest Życiem, któreśmy Sami 
zaplanowali.
Wtedy to Życie się budzi. Jak nie robimy tego Życie w pełni się nie budzi. Więc jak 
mamy otwarte Serce i jesteśmy Jezusowi, wtedy też budzi się Życie, bo jesteśmy Jemu 
wierni. -Prawdą Wierni.
-Słyszę też o Prawdzie Stworzenia. Jest też jakaś Prawda Stwarzania.
Jakbym zasypiał i wszystko jakby stało luźne, dalekie. Jakbym nic więcej nie potrzebował..
-Słyszę. Bo Żyjesz. 
–Czy zrozumiałeś, co osiągnęli Pradawni?
-Sądzę, że potrafili odzyskać to, co kroczyło Drogą do Światła. To był ten Pastorał. Jak coś 
zostało przenicowane, tak jak Ci, których ciemność pochłonęła mogli wrócić na swoją Drogę. 
Na Drogę Prawdy. NA Drogę Wierności samemu Sobie. Temu, po co zostali Stworzeni. Bo 
wybrali Życie i to Życie zostało Im odebrane, a Życie jest czymś więcej niż Istnieniem, bo 
jest zindywidualizowane.
-Słyszę też o Zmęczonych, którzy ukuli jakąś Prawdę. 

Ta Prawda jest jakąś definicją i Ona przenika wszystko. Jakby szpicami, drutami 
wszystko zespalała, utrzymywała. 
Słyszę też, że jak Ta Energia wchodzi, to Człowiek może się bardzo Zjednoczyć Sam w 
Sobie. Tak jakby tę Wierność mógł sam w Sobie obudzić i zechcieć, by nigdy Go nie 
opuszczała. By totalnie Siebie poznawał i w tym Poznaniu zrobił to, co miał. Obudził się 
w tym, w czym miał. Żeby był prawdziwie Sobą.
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-Po, co chcecie cokolwiek więcej, kiedy wszystko zostało Wam dane? Możecie się 
Zespolić w Sobie, ale to Budzenie się, to Odczucie Życia może spotkać się w tych 
Przestrzeniach z pewnymi przeszkodami, bo to i tamto trzeba w Sobie jeszcze przerobić, 
by całkowicie kierować się Życiem. 

Życie naprowadzi, Życie wskaże, Życie odnajdzie, Życie wyzwoli, Życie uniesie, Życie 
zaprowadzi Cię do Twojego Domu w chmurach.
Moc jest potrzebna po to, by bronić tego Życia. Ale, kiedy Życie całkiem odczujesz, to w 
Nim zawarta już jest Moc. 
Daj Komuś Żyć. Daj Komuś Żyć w Prawie. Daj Komuś Żyć w Wierności samemu Sobie. 
Daj Komuś się uzdrowić, żeby Życie Go wypełniło. Daj Komuś się obudzić, żeby był 
szczęśliwy. Nawet jak nie wie, Życie wypełni Go i będzie Prowadzić. -Życie.
My nawet nie musimy wiedzieć, co Komu jest naprawdę potrzebne. Tylko tak jak Ojciec 
mówi; -zbawiam ode złego, odradzam Istotę. -To jest Daję CI ŻYCIE.

Jak wyciągniecie ręce powiecie -daję Ci Życie, to tam jest zawarte wszystko. Bo Życie jak 
jest w Was, Ono po prostu się w tym Kimś odnajdzie. Pochwyci Kogoś, ukocha i zmieni.

-Czy to jest ostateczne uproszczenie? –Pytam.
-Nie. –Słyszę.
-Jest jeszcze coś ponad Życiem?
-Śmierć.
-Czy Śmierć jest doskonalsza?
-Śmierć jest Wszystkim. Dlatego, że jak poznawałeś Życie, jak Żyłeś, jak doświadczałeś, jak 
Zapisałeś, to potrzebne Ci jest totalne odczucie tego w jednym Zapisie. Wtedy umiera Życie i 
staje się Nicość. Wtedy wszystko to, co było powraca do Ciebie i jest w Tobie na wieki. Ale 
musi się wypełnić.
-I Słowo Ciałem się stało i zamieszkało między Nami, ale gdy Słowo wraca do Siebie zmienia 
się wszystko. Koło Czasu, Góry, Dołu, Początku, Końca, Wejścia, Wyjścia. Wszystko staje 
się jednym Punktem. Nicością. 
-Śmierć jest największą formą Doskonałości. Mówią, że Ojciec jest Śmiercią, bo tam jest 
wszystko. Tam jest wypełnienie się całkowite w Życiu, więc nie trzeba już Żyć. Jak masz 
totalny orgazm w Sobie to, po, co go cały czas doświadczać i się męczyć? Można w tym 
Zapisie być. 
Jest jakieś skumulowanie Całości. Śmierć jest Doskonałym Zapisem Całości. Ale nie 
rozumiem jak to się odczuwa. 
-Mówią, że przyjdzie czas, kiedy to zamkną, kiedy to wszystko stanie się. 
Ale mówią też, że trzeba być na to gotowym, trzeba tego pragnąć i co bardzo istotne, 
trzeba się osobiści zdeklarować. Trzeba tego chcieć.
-Oddawaliśmy Ojcu wszystko. Tego się nie oddaje, ale jest jakby zamknięcie.
-Mówią, skoro się wszystko oddało, to czeka Cię tylko Śmierć.
-To jest POWRÓT, ale z pełnym Zapisem. To tak jak wyjeżdżacie do pracy za granicę. 
Doświadczacie, potem przywozicie i już macie. Nie musicie więcej pracować, bo to macie. 
Wszystko Macie  . To jest Śmierć  . To jest największa zasobność, jaka Istnieje. Kiedy nic 
już nie trzeba. 
Śmierć jest wyzwoleniem od wszystkiego, a i tak wszystko już masz.
-Słyszę, że to jest nauka, która Zmieni ten Świat. 

Widzę też Kogoś, Kto pisze Księgę. Pisze ją zwykłym, gęsim piórem. Księga jest 
zamknięta, jest schowana, ma metalowe okładki.
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-Słyszę, że to też jest Księga Światłości.
Ona się otwiera wtedy, kiedy Bóg się Rodzi. Tylko Bóg otwiera Jej Kartki. Udostępnia tę 
wiedzę Tym, którzy są w Niego wpatrzeni. Którzy zostawili Świat Doświadczeń i którzy 
chcą tylko jednego; -ukojenia w Nim. Wtedy umożliwia Im odnalezienia tej Drogi. Tam, 
gdzie kończy się Życie.

-Nie rozumiem tej Śmierci i nie potrafię odczuć tego Stanu.

-I nie możesz. Ten Świat jest niedoświadczalny, gdy myślisz, gdy mówisz. Dlatego trzeba 
Go doświadczyć wtedy, kiedy się nie mówi, kiedy się nie myśli. Kiedy się, pokazują tu, 
unosi się nad łóżkiem. Tak jak w Śnie, kiedy Nasze Ciało unosi się do Góry i ono Śni, 
tam może nastąpić Śmierć. Ale pokazują, ze Człowiek może wyjść z samego Siebie, 
wyjść z tych wszystkich ograniczeń i wtedy niknie wszystko to, co było. Tam, gdzie nie 
ma ograniczeń, tam jest Śmierć. Można tego Stanu Doświadczyć.
-Tak. –Kiwają. Tylko nie mów, nie myśl, nie czuj. 
-Ja się pytam. Czy to jest przejście w Inne Światy?
-Co, Ty. To jest przejście w Ciebie Samego.

To, czego Tu dzisiaj doświadczyliśmy jest bardo ważne. Jest to tak specyficzny Stan, że nie 
mogą dziś już w nic innego Nas wprowadzić. Dziś uruchomili w nas coś, co jest nowe i 
później na Skalach mamy posprawdzać te Stany. Wszystko to, co miało być dane zostało dane 
i pokazują konopny snopek jakby z nawiązką.
-Tak.
-Nie można nic więcej dodać, ponieważ Naszych cząstek nie można z tego stanu w inny już 
wprowadzić.
-I stało się to, czego chciałem. –Usłyszałem Głos z Góry. 
-Słyszę też o jakimś bolesnym powrocie i słyszę też, że nie ma innego wyjścia. Ale żeby się 
nie martwic, bo wiele Słów jest nie tyle naprowadzających, co przenośnią.
Lecą zdania za zdaniami jakby Ktoś Księgę Słów wysypał. Wpadło we mnie i poczułem głód. 
W Was też to wchodzi. Wypala mnie. Krtań mi ściska. 
U Was te Słowa też wpadają z przodów, na brzuchy. To jest coś czarnego. 
-Słyszę, bo umieramy. 
-  Umierają Prawdy o Was  . Umierają w to, co wierzyliście. W sensie, to, co było, bo było 
prawdziwe i nim nie było. Umiera to, co Umrzeć miało, żeby narodziło się to, co 
Narodzić się miało.
Czyli Śmierć Tu jest początkiem Nowego.
Jak się doświadcza tego stanu, to jednocześnie pamiętam, co mówiłem poprzednio i ta 
kwestia przeczy innej, ale tamte Słowa, niby przeczące Tym, były związane z innym stanem i 
tamten Stan i ten Stan są wtedy zrozumiałe. Ale żeby to wszystko odtwarzać trzeba być w 
tych Stanach.
-Rozumiem ten ból. To jest właśnie bolesne w tym tutaj odszukiwaniu, w tym 
pojmowaniu Całości, w zebraniu tego w Całość. Czuję taką mękę, że nie potrafię tego 
zrobić.
-A, chciałbyś?
-Chciałbym.
-Ty nie jesteś do końca gotowy. A jednocześnie coś ze mnie wypływa do góry i bardzo bolą 
mnie piersi, barki.
-Mówią, że coś we mnie, co Żyje, chce Żyć, a Ja to ograniczam. Jest jakiś lęk?
-Nie lęk. Próba……JA nie wiem, co się dzieje. 

9



Rozkładają ręce jakby to miałby być koniec, bo ten proces musi zachodzić i 
będzie dotłumaczany. Przemiana musi zajść, nim będzie to wszystko wytłumaczone. 
Widzę 2 dni, ale słyszę, że czas na to jest nieokreślony.
Znowu tonują wszystko jakby miało wygasnąć, jakby miało się uspokoić, jakby miało 
usnąć. Nie można tego stanu teraz zmienić. 
Koniec.

.
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