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Wysoka Postać jest między nami. Trzy sceny zlały się w jedno, więc po kolei.
Pierwsza; -karteczki są rozdawane. Druga; -z tej Postaci, w dwa małe okręgi światełko pada i 
te okręgi są jakby z nią połączone.
-Czy chcecie zrozumieć, kim jestem?
Po pierwsze nie wiem, kto jest, bo czuję wibracje na głowie. Mogę się tylko domyślać, bo 
tutaj pewności nigdy nie ma, ale od razu powstało pytanie.
-Czemu nie masz tej pewności? Czemu tak bardzo boisz się otworzyć?
-To nie jest zawierzenie, to nie jest zaufanie. To jest tak, jak bym się bał otworzyć z jakiegoś 
poziomu, czy z poziomu energetycznego, czy fizycznego. Tu jest gdzieś jakaś wątpliwość, 
czy bariera. 
Kiwnęli, że tak.
Jak włącza mi się logika, to tracę sens, jak nie mówię to ładnie mi się to zapisuje. Mogę 
mylić. Poszły zdania i słyszę.
-„Jestem snem waszego życia. Doświadczam się w Was i przez Was. Jestem tym, co lubicie,
(tu się uśmiechnął) i nie lubicie. Wszystko zależy od tego, jak mnie postrzegacie, z jakiego 
poziomu Świadomości staracie się do mnie dotrzeć. Gdy mnie nie lubicie to oznacza, że wiele 
jest jeszcze barier, które musicie pokonać. To właśnie lęk przed pokonaniem tych barier, co 
czasami oznacza lęk przed pozbyciem się tych barier, które są dla was cenne, sprawia, że nie 
chcecie ku mnie podążać. Dla tych, co wybrali tę drogę jestem tym, co ich prowadzi ku mnie, 
czyli ku nim samym.
Jestem tym, co ma znaczenie dla mnie, jestem tym, co ma znaczenie dla Was, gdy piszecie 
Życie w myśl moich zasad. Pamiętajcie, że jeśli chcecie się prawdziwie odnaleźć(OBUDZIĆ 
–ukazało się słowo)powinniście(MUSICIE –ukazało się słowo)kroczyć drogą, która 
prowadzi wprost do mnie, ponieważ wszystkie wasze ścieżki są we mnie. Ułatwi to Wam 
odnalezienie spokoju, a w spokoju pojawia się CISZA, a w ciszy są zapisane 
parametry(pokazuje się liczba 7), dzięki, którym jesteście w stanie wszystko prawdziwie 
odczuć. Patrz, pokazuje OJCIEC; na to, co jest ważne:
1. Jego obecność w nas, w niciach DNA.
2.Ciało fizyczne.
3. Dusza.
4.Duch.
5. Zewnętrze.
6. Pokazuje na siebie.
7. To, co zostało stworzone.
Wystarczy sprawdzić w ilu % -ach masz coś przerobione, by wiedzieć, co musisz nadrobić. 
Pamiętaj też, że wszystko żyje, jesteś we wszystkim(pokazuje na was)jesteście we wszystkim 
i wszystko ma tu znaczenie. Żaden z tych elementów nie jest mniej lub bardziej waży od 
innych. I Wy i Ja to, to samo, Wasze ciało i Ja to, to samo. Ale w tej chwili, ani w przyszłości 
nie będziemy w stanie tego właściwie w doznaniu odczuć. Chodzi tylko o to, byśmy 
zrozumieli, ot tak, króciutko, na logikę, by kiedyś jakąś informacją się wesprzeć, że tak 
naprawdę tu stanowimy Jedność. Wszystkie te elementy, wszystkie te cząsteczki zawarte są w 
Duchu Świętym we Wszystkości, zawarte są w Rzeczywistości. Kto to pojmie i odkryje 
pewien szkielet, będzie w stanie wspiąć się na wszystkie elementy Rzeczywistości.
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Rzucił tu ktoś teraz sznur. To jest SZNUR ZBAWIENIA, ale mówi, że to jest też SZNUR 
ZMARTWYCHWSTANIA. Z tego wszystkiego, co nas niszczy. Natomiast Sznur Zbawienia 
oznacza; -iż zbawiamy się od iluzji. Że zaczynamy świadomie żyć na poziomie ducha i tu 
uśmiecha się i kiwa w stronę Matrix, tak żeby tu z poziomu ducha, z poziomu iluzji, z 
poziomu snu tym życiem, które jest iluzją, tu będąc w sobie móc wszystko zmienić.
Bo tak naprawdę doskonalimy się w iluzji. Iluzja, którą tu tworzymy jest Rzeczywistością, 
która ma takie samo znaczenie, jak prawdziwy autentyczny świat, (to wszystko jest zawarte 
informacją, myślą w Ojcu i taki zapis 1-ynek pokazują), ale jest tym samym, czym by była, 
gdyby była autentycznością. Nie ma to żadnej różnicy i cieszmy się podpowiada, bo gdyby 
była to prawdziwa Rzeczywistość nie moglibyśmy nic zmienić, albo niewiele. Ponieważ jest 
to Rzeczywistość iluzji, ale jest Rzeczywistością, to my możemy w tej iluzji, kiedy zechcemy 
pewne nowe parametry wprowadzić.
Kiedy jest ogromna MOC, (tu pokazują na górę na Słońce)to Słońce, podpowiada Ojciec jest 
zależne od BOGA STWÓRCY,(Słońce, jak się wam pokazuje to jest Bóg Stwórca)wtedy 
można wprowadzić nowe. Można zażyczyć sobie pewnych zmian i one stają się stałe. 
Tyle tylko, podpowiada, że bardzo szybko można osiągnąć zmiany we własnej przestrzeni 
życiowej, potem w polach energetycznych. Natomiast, gdy chodzi o Całość, która jest 
przenikana i tu pokazuje 6 i 7 czakram, itd., to są już olbrzymie przestrzenie. Te zmiany, 
ponieważ wpływają na pola energetyczne innych ludzi, wymagają czasu. Po prostu im dalej w 
las tym trudniej, tym proces jest powolniejszy, ale ciągle zainicjowany się staje. Ważne, by 
uruchomić coś trwałego, by zmienić coś, czego nie zmienią inni.
To jest wyrazistość spojrzenia Pana Bożych Zastępów. I pokazują na ciemną stronę. 
Tam, gdzie jest Pan Ciemnego Horyzontu, tam, gdzie jest dla nas zło, tam Oni 
wykształcili umiejętność właściwego postrzegania zmian.
To właśnie wtedy, kiedy Pan Bożych Zastępów jednoczył się w dwóch swoich cząstkach, 
Moc większą uzyskał nie z tej, a z tamtej Rzeczywistości. I tamto Prawo przelało się tutaj, 
ponieważ zechciało podporządkować sobie inne Prawo. Natomiast w PWW my nie 
zakładaliśmy podporządkowania tamtego Prawa, aby tam był wolny wybór. Walczenie o 
wolny wybór tam, było niemożliwe. Ale podpowiada Ojciec, -można to było zrobić.
Tu jest ta rzeczywistość, tu są te konstrukcje. Pokazują, że konstrukcja tego miasta; wieże, to 
wszystko, cień jest wkomponowane w nasze ręce. Można te ręce wyciągnąć i drapać po tym 
mieście. 
Coś się stało. Gęstość. Autentycznie pokazują rysy. Zwiększyli nam ciśnienie energetyczne.
-I nie tylko. Mówią.
-Czy wiesz, kim jestem?
Ciekawe, bo myślałem, że to Ojciec się pyta, a to coś we mnie spytało się Ojca.
To coś we mnie mówi, a Ojciec patrzy;
-Ja jestem twoim snem, ja jestem Twoim ukochanym dzieckiem. Ja jestem wszystkim, czego 
pragniesz. Ja jestem tym, co chce, byś wszystkiego we mnie zapragnął. Podążam ku Tobie 
Ojcze, choć Ty o tym nie wiesz. Podążam ku Tobie ochoczo i ze wszystkich sił.
To szokujące zdanie. Wiemy, że Ojciec wie. Wie, ale nie o wszystkim, oznacza też, że Ojciec, 
jako oddzielna Istota, zajmuje się tam jeszcze innymi sprawami. 
Teraz przypominam sobie, że kiedy Ojciec śpi, kładzie poduszkę do Oceanu Ducha Świętego 
i śni naszym życiem, to wtedy wszystko wie, ale kiedy nie śpi, nie wszystko o naszych 
staraniach wie. Czyli możemy go prosić o różne wsparcia, jednakże Rzeczywistość jest tym 
najważniejszym łącznikiem. To jest to koło, to jest Kula energii, która spaja od środka i 
Niego. To przez Rzeczywistość, możemy w każdym aspekcie Jego się zjednoczyć. On jest w 
środku, On jest wszystkim, ale Rzeczywistość stworzył jakby na zewnątrz.
To szokujące, ale odnalazł się nowy element.

2



Pokazują na waszych głowach długie czarodziejskie czapki. Są kolorowe. Pasmo ciemne, 
sporo niebieskiego z jednej strony białe z gwiazdkami i pióropusze u góry. Bierzecie 
ściągacie te czapki, kładziecie je między kolanami. I ręce, które mają teraz tę energię, 
kładziecie na połowie wysokości tych półtorametrowych czapek. Wtedy z tego pióropusza  
tworzy się energia. Ta energia staje się tą poduszką, kiedy Ojciec Śpi. Cząstką Jego snu. Więc 
my musimy pracować na to, by On miał dobre sny. Sny Życia, to jest, to coś, co my 
kształtujemy. My, choć coś już zostało zapisane sprawiamy, iż ten zapis jest w Ojcu trwały.
My jesteśmy Nim, My jesteśmy dla Niego.
Powstaje we mnie znowu głos;
-Ojcze, Jesteśmy dla Ciebie. Czy ty wiesz o tym?
Ojciec spuścił głowę w naszym kierunku.
-Wiem, ale powiem Ci też, że zapomniałem. Ale zapomniałem tak zmyślnie, by dać Wam 
szansę na to, byście dotarli do mnie w większych trudach, bo dzięki temu, pokazuje na dziury, 
sami z nich będziecie mogli się wydostawać. Gdybym ja coś w Was uruchomił, musiałbym 
cały czas Wam w tych dziurach, tych komórkach, w których jesteście, non stop dostarczać 
jadła, a tak jesteście sami w stanie stąd wyskakiwać.
-Uwaga teraz pokazuje na Słońce u góry.
-Czy wiecie, co tam jest? Tam jest ZBAWIENIE od waszych wielu problemów. Nauczcie się 
czerpać energię stamtąd do waszej przemiany. Stamtąd możecie też czerpać energię, dzięki 
której będziecie wzmacniać procesy przemiany w sobie. Tu jest część jadła, część mocy, część  
czegoś, dzięki czemu będziecie się czuć jak po treningu bardzo silni.
Czerpcie od BOGA. Jego symbolem jest prawdziwe Słońce, bo tam są Jego pasma, których 
potrzebujecie. Ale można też wchodzić do Zdroju Życia i tam uruchamiać Słońce. Siedząc w 
Jakuzi, Słońce będzie na Was promieniować. To jest to samo.
Nauczcie się też spożywać świetlaną energię.
Możecie obudzić się w sobie na głębszych poziomach, tak jakbyście byli przygotowani do 
tego, by część jedzenia zastąpić już energią. Ale i część naszej Istoty połączyć ze Słońcem.
To tak jakby ktoś chciał nas niszczyć, musiałby też pokonać Słońce, a nie jest w stanie tego 
zrobić. To jest Scalanie się z ugruntowaniem….coś takiego.
Wychodzi ze Słońca taka ciemna Postać i ma laskę, na której jest biała kula.
Uniosła tę laskę do góry i ta kula jest u góry. Ta Istota łączy się z Przemkiem, weszła w 
Niego, ale laska jest przed nami, cień tej kuli wisiał koło Przemka.
Oni teraz w Przemku uruchamiają wiedzę. Ta kula to jakby atrapa tego, co jest w środku 
Słońca.
(Przemek)Mówią o maksymalnym rozproszeniu przestrzeni. Z tego idzie energia, która się w 
nas wchłania i dodatkowo wzmacnia. Daje nam dodatkową moc.
(Zbyszek)Jakby między tymi naszymi cząstkami wiązania powstawały, które nie dają się tym 
cząstkom rozejść. Słyszę;
-klamra się tworzy ostateczna. Pokazują na Boga Stwórcę. Ona z nim wiąże. To są 
wysokie pasma. To jest już wyjście poza własną Istotę, czyli odnajdywanie się w Całości. 
Żeby to było utrzymane, my musimy nauczyć się, by nasze cząstki, jak patrzymy na to słońce, 
odbierały stamtąd to, co jest nam potrzebne. Bo i Bóg Stwórca będzie się chciał się w Nas 
wyrazić, a to oznacza, że i na poziomie ciała fizycznego i energetycznego, żeby tu mógł się 
przejawić, będzie musiał posłać część Siebie.
(Przemek)Miałem takie trzy przypadki rozejścia się i łączenia, czyli te klamry,(Zbyszek, to 
rozprzestrzenianie, Oni to tak nazywają)polegające na tym, że się zatrzymujesz –rozchodzisz, 
zatrzymujesz –rozchodzisz. Podpowiadają mi odnośnie ciała fizycznego, duszy i ducha. W 
całości wyrażania się w sobie.
(Zbyszek)Ja tu słyszę takie zdanie;
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-jedzcie i pijcie z tego wszyscy, oto jest, bowiem Źródło Mocy Mojej, która dla Was i dla 
Przyszłych będzie przysłana.
Ukazało się słowo; JEST, a to oznacza, że proces się zaczyna.
(Przemek)To jest Źródło. Ciało moje jest bezwładne, ja się nie mogę ruszyć.
(Zbyszek)Dalej gęstnieje. Czuję, że zaczynam Żyć. Czuję się jak po treningu, naładowany, 
dodało mi to pewności, czuć, że można.
Pokazują, że dzięki temu Wola jest skrystalizowana i przez Wolę ta moc Przepływa, 
Natomiast Siły Ducha są otwartą przestrzenią i to leci. Kreacja je przepuszcza, Istnienie 
przepuszcza ….dalej nie widzę.
Dzięki temu ruch energii jest całkowity do 179 ps. Usłyszałem też;
-NARESZCIE!
Mamy próbować jak ta energia z rąk leci.
-To programy? 
-Niekoniecznie.
Czyli oprócz tych programów, które tym wszystkim sterują, ta moc uruchamia jeszcze coś, 
poziomy energetyczne, bo one tu się przejawiają w działaniu
Słyszę, że te Programy uruchamiają POSTAWY, a działanie to tylko ruch, który 
doprowadza do tego, żeby te postawy były, by były zachowane klisze tego, czego chcemy.
To jest konkretna postawa; WYBÓR i JEST. Działanie znika jest i koniec. Najwyżej coś 
się UZUPEŁNIA
Czyli postawa jest i to się już samo uzupełnia, i to jest mocniejsze.
I to się wiąże, ze Źródłem Życia z Praenergią. Wyraźnie mówią, że jak wyciągniemy ręce 
pierwszy raz będziemy mogli materializować jakieś cząstki w człowieku. Proces był już 
uruchomiony, ale tu jakby nie mógł być cofnięty.
(Przemek)Mówią mi coś o Mieście Śmierci.
(Zbyszek)To są właśnie postawy, czyli wyrazistość spojrzenia. Wybierasz i tak ma być. 
Natomiast ruch między tymi scenami nas nie interesuje. Wybieramy scenę, (Przemek; -kliszę) 
to, co ma być i koniec. Ale tu w tej Rzeczywistości to są postawy i uzupełnienia. Klisze 
dotyczą jakby przyszłościowych zmian.
Zatapiam się w Oceanie, podpłynął ktoś na łódce, ale tak jakby był nad nami, a my na dnie 
rzeki. Stoi, ma latarnie i wielkim kijem się odpycha, przepłynął nad nami, a łódź jego stanęła. 
Rzuca taki trap i po nim schodzi. ale nie On, coś zeszło i w nas wnika. Jakby to były malutkie 
istoty, a ta energia w nas wnika. Słyszę o jakimś ZMARTWYCHWSTANIU. 
To był jakiś przewoźnik, groby. Chodzi o to, że coś kiedyś umierało, myślano, że coś zostanie 
zaprzepaszczone, ale to czekało na swój dzień. To jest tak jak cenny skarb, który został 
ukryty. Choć ci, co go ukryli zginęli, przestali istnieć, to ten skarb teraz może być zwrócony 
ich dzieciom.
- Rozumiecie?
To w nas wchodzi.
To jest zmartwychwstanie czegoś, co pozornie umarło, a było tylko ukryte.
To jest BÓG, który wreszcie będzie mógł się odnaleźć i coś zrobić. Być może chodzi tu o 
Cząstkę Pana Bożych Zastępów i Rzeczywistość, w której jest On Bogiem.
To jest tak, jakby uruchamiane było coś, czego żadna siła nie jest w stanie zatrzymać. Ale to 
jest tak, jakby pewność, jakby łagodnie. Staje się i koniec.
Znowu mówią Oko Opatrzności.
Znowu ten ktoś z kulą się pojawił i ta kula powędrowała z powrotem do słońca.

Teraz pojawiły się ciemne Postacie z prawej strony, ale to są Inżynierowie, ciężcy, 
ciężko pracujący. Oni są z Mroku. To są Ci, którzy budują Świat Energetyczny, co zajmują 
się stwarzaniem wszystkiego na potrzeby Stwórców.
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Okazuje się, że coś będzie przebudowane w tym Świecie, aby nam było łatwiej. Pokazują, że 
w tej Rzeczywistości, w tym Wielkim Mieście zostaną uruchomione windy, dzięki którym 
będziemy mogli szybciej się przedostawać. I pokazują, ze zostanie uruchomione wreszcie 
metro, ale bardzo szybkie ziu, ziu…Jakby z miejsca na miejsce można było się błyskawicznie 
przenosić. Przebudowa następuje.
Usłyszałem, że ona zaczęła się już dawno temu, ale została zawieszona, a my teraz to 
aktywujemy.
(Przemek)…..25.46Trzecie Oko zostało uruchomione.
(Zbyszek)Życie jest tym, czym chcesz. Tu nie chodzi o Moc, tylko wtedy, kiedy się osiągnie 
jakiś poziom,(kiwnęli głową, że o to chodzi) wtedy Życie tak jak i cele, tyle, że cele są 
elementami życia, staje się tym, czym chcesz.

UWAGA!

Zwijają mi skale, kładą na bok.
-Czym chcesz, żeby było to Życie? Błogosławieństwem dla innych?
-Błogosławieństwem dla Ciebie?
-Kiwam.
-A Błogosławieństwem dla Świata?
-Kiwam.
-A w ogóle błogosławieństwem?
-Kiwam. A Błogosławieństwo, tym wypadku, gdy Ojciec jest na górze oznacza zapoznawanie 
Z NIM.
Słyszę też;- Życie ma być totalnym szczęściem, ma być radością, upojnością, ma być tym, o 
czym marzysz i śnisz. Inaczej cały mój plan nie miałby najmniejszego sensu.
-Dopóki Synu i pokazuje na Was, nie zrozumiesz, że przyszedłeś tu po, to by być totalnie 
szczęśliwym, to się nie stanie. Mówisz o tym, i dobrze, ale musisz w sobie to na fool 
uruchomić, żeby ta energia została zapisana w innych.
- I słyszę; -Przyjdę do Ciebie dziś w nocy.
Coś pokazuje o rękach, o dziecku. Musimy też coś zrozumieć.
 Że my w te nasze dążenia wkładamy mękę, wkładamy wysiłek, a nie to On dla nas planował. 
Pokazuje na Ocean Ducha Świętego, ręce w Niego wkłada; -Patrz to jest bez wysiłku. Po co 
się męczysz? Uwierz! 

Ale kasuje też słowo UWIERZ, jakby docieranie do uwierzenia było też męką, pracą.
-Stanie się, co chcesz.
-A WIARA?
-Macha ręką. To jest doprowadzenie się tylko do pewnego stanu. Tu bierz, wyciągaj. Życie. 
RZUĆ, ZASIEJ, JEST. Nie zastanawiaj się. Idź i patrz w Słońce.
(Głos)Chodzi o uwierzenie w to. Kiedy przychodzi logiczne myślenie to wraca stare, a kiedy 
człowiek jest w stanie uwierzenia, to się dzieje.
(Zbyszek)Mówią, że nasze dążenia są też napięciem. Wtedy, kiedy się o tym myśli, działa się 
w tym kierunku.
- Mówią:- Nie tak.
Pokazują znów na Słońce. Kiedy osiągnęło się taki poziom, by stamtąd promieniowano na 
nas, by BÓG uruchamiał w nas i był w nas, to my, wystarczy tylko, że chcemy, by to Życie 
się wypełniło. W ogóle ma nie być, ani myślenia, ani dążenia.
Mamy pozwolić odczuwać sobą to, co się staje. 
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Innymi słowy to jest. Te postawy pokazują. I mamy to tylko postrzegać. Żadnych dążeń. To 
jest. 
Wertuje mi książkę tego życia, tej przyszłości.
TO JEST, TO JEST, TO JEST….Strony, TO JEST. Po co się niecierpliwisz, po co dążysz. 
TO JEST –Mówi. Poczekaj Żyj, a się stanie. Ciesz się Życiem. Patrz, jakie masz bogactwo i 
pokazuje na Was. Patrz ile cię z tymi ludźmi łączy.
Co niektórych ciągnie za uszy i wyprowadza na środek. Ktoś tu był oporny i mówi.
-Ciebie łączy z Nimi.
-Czyli jesteśmy dla siebie. Wszystko, co najlepsze doświadczamy w sobie, między nami, 
razem z sobą. Skup się na tym doświadczaj. A tamto? ZAUFAJ SAMO SIĘ STAJE. JUŻ.
Staje się już.
-Mówi tak; -Na kartce napisz cele, pognij tę kartkę i wyrzuć do kosza. Nie masz, co do tego 
zaglądać, jeśli masz to w głowie, nie musisz myśleć. STANIE SIĘ.
Okazuje się, że wszystko podrzucą, nawet nie musi być myślenia na ten temat.
Postawa ma w sobie myślenie. Postawa ma w sobie moc, tak jak nici. Wszystko. To jest 
nasz sytuacyjny, przyszłościowy robot. Życie jest jak robot, jest snem, jest iluzją, która 
się sama materializuje. Tak jak my byśmy to uruchamiali i to się samo staje i tylko na 
nas oddziaływuje.
 Pokazują znów na Boga Stwórcę.
My mamy tylko czerpać z Niego Moc. Tak jak raz dziennie ze Zdroju Życia. Bo postawy 
bez tego nie potrafią istnieć. Bo to jest w tym wszystkim tu zawarte. TO JEST.
Słyszę o pełnym wejściu Nicoś.
Pokazują, że patrzymy przed siebie, a z boku wszystko wyrasta, jak grzyby po deszczu. 
-Śpij, Śpij, bo byłeś wytrwały. 
-Słyszę też, że to jest przedostatni etap. Mówią o postawach, o wypraktykowaniu tego i 
przypominają o Nicości i o Nieświadomości.
-Nicoś jest, dlatego doskonalsza, bo w Niej wszystko jest, więc nie potrzebujesz mieć.
NieśWIADOMOŚĆ jest o tyle doskonalsza, że ma wszystkie Świadomości i Żadnej nie 
potrzebuje. Więc możesz żyć w Nieświadomości. To jest doskonalsze. Odnoszą to do życia.
Tu po prostu przez postawy, co się chce to będzie, aż przyjdzie taki czas, kiedy nie będziesz 
musiał chcieć nic, ponieważ To(Życie) i tak będzie, kiedy zechcesz, więc nie ma potrzeby.
-Czas tam jest potrzebny?
-Odpłynęły słowa; -CZAS, DZIAŁANIA
Widać to jest jeszcze inaczej postrzegane, rozumiane.
Pokazują naszą Koleżankę, jak stoi w kuchni i ostrzy noże. Kraje coś jakby seler. Teraz te 
plasterki je, odkłada. Zjadła. Posmakowała. Odłożyła ten plasterek. Seler się znów zrósł i cały 
leży. Ale go posmakowała i się najadła.
-Chodzi, o to, że można wszystko w życiu odtwarzać, jak się chce to jest?
-Nie musisz odtwarzać, TO JEST.
-Nie rozumiem.
(Koleżanka)Nie muszę jeść jestem najedzona.
(Zbyszek)Nie musisz dążyć, bo masz. Nie musisz walczyć, bo jest. TO JEST POSTAWA.
My mamy tylko zechcieć, by coś się stało.
Pokazują na Górę. 
Postawa jest to konkretna programowa już ziszczona sytuacja, która jest tylko coraz 
bardziej widoczna, łącząca się z nami i ZALEŻNA od BOGA STWÓRCY.
Tu jest potrzebna energia, która od Niego płynie do wszystkiego.
Cel życiowy, to jest wybranie jakiejś sytuacji, czegoś, co się ma ziszczać. A tam postawa jest 
już i celem, całym spektrum doświadczenia, jest nami, jest Całością, jest wszystkim.
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Postawa, jak tylko się utrzymuje To będzie. W działaniach też jest; -POSTAWA, 
POSTAWA, POSTAWA.
-Mówią, że bez uruchomienia tego, co dzisiaj się stało, mówimy o BOGU STWÓRCY, 
POSTAWA BYŁABY NIEMOŻLIWA do przyjęcia
-Przyjmij POSTAWĘ ZWYCIĘZCY, a będziesz ZWYCIĘZCĄ, przyjmij POSTAWĘ 
SYTEGO, a będziesz SYTYM, przyjmij POSTAWĘ ZASPOKOJONEGO, a to się stanie, 
zaspokoisz się.
Postawa jest ODDZIELNA, czyli my, jak ją przyjmujemy, To coś tam na zewnątrz stoi SIŁĄ, 
to nie my jesteśmy tym, tylko przyjęliśmy i to coś w nas sprawiło, że tym my się staliśmy. To 
przychodzi z zewnątrz, to przychodzi od BOGA.
-POSTAWA. Nawet nie wiecie coście odkryli. W sensie, z czym nas zapoznano.
-Pokazują jak nam buzie podnoszą, głaszczą po oczkach.
-Ale zrozumiecie. Mówią pieszczotliwie, jak do malusieńkich dzieci.
-Teraz wokół nas powstała Kopuła. Przewoźnik z łódką odpłynął. Jest kolorowo, ładnie i 
cicho.
-Ta Kopuła, jest jednocześnie Białą Piramidą, tym Światem, który tworzy Pan Bożych 
Zastępów to, co w Ojcu, znak PBZ. To jest Białą Piramida,. Tu jesteśmy.
To oznacza, że się wypełniło. Po prostu jest. Chcieliśmy i mamy.
Ktoś rozdaje karty, kładzie jedną na drugą w rzędach i pokazuje. Pierwszą kartę Przemkowi, 
potem koleżance po prawej str., po lewej, po prawej, po lewej, po prawej. Zebrał te karty, 
choć je macie, rzucił je do góry, choć je macie i one zaczęły spadać.
Odchodząc mówi; -po, co to wszystko, jak już macie?
Dobre to jest na wprowadzenie, ale jak masz, to masz. Zapomnij, oszukaj.
-Zaufaj OJCU. Wskazał ci postawę.
(Przemek)Ja jestem na cmentarzu, wychodzą z tego ręce i ja mam je wyciągać.
(Zbyszek)Mnie natomiast pokazują grób, tak jak bym odsłaniał Ziemię i odczytuję, kto tam 
był. W tym grobie można odczytać wszystko, co ktoś dokonał. Jak w Księdze Życia, czyta 
się, co zrobił. Zabrałem sobie przedmiot, który należał do tego kogoś.
 Patrzcie na swoje groby, co tam macie Tam jest coś, co kogoś prowadziło przez Życie i tak 
jakby było zostawione.
Tak jakbyście byli w przyszłości i mogli odczytać coście w Życiu osiągnęli: np., Ktoś zdobył 
majątek i wy możecie w tej chwili ten majątek wziąć, dzięki czemu to się stanie. To wszystko, 
co ktoś osiągnął możecie teraz wziąć, a to Wy leżycie w Grobach, więc to są Wasze 
osiągnięcia.
Ja swoje wziąłem i czuję to.
(Przemek)Dali mi rulon i jak go rozłożyłem to jak zawsze jest Piramida.
(Zbyszek)Bo to jest to NOWE, TO ZWYCIĘSTWO, które się tworzy w Całości Ojca. I 
wszyscy tam ściągną. Pokazują pielgrzymów. 
-A Wy już tam jesteście. –Słyszę.
-Nie zmarnujcie tej szansy, bo pożałujecie.
 W tym sensie, że to my sami byśmy żałowali. –
-Przecież to oczywiste. Macie dar. Macie dar Życia, macie dar Radości, macie dar Zmian, 
macie dar Snu, Ukojenia, macie dar Zmartwychwstania, który jest PRAWIDŁEM. Dlatego 
możemy wziąć z grobu to, co już wypracowane. Posiedliśmy dar sięgania po prawidła. 
Dlatego mamy dostęp do POSTAW.
Więc trzeba sprawdzać POSTAWY I PRAWIDŁA.
Nie ma się, co zajmować dążeniem. Jak jest dostęp do postaw, to tak będzie. 

KONIEC
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