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 To, co się dzisiaj ukaże, będzie ewenementem. Sam tu nigdy nie byłem, a to, co mi 

pokazują jest dla mnie kolejnym zaskoczeniem. 
SERCE OJCA, które pierwszy raz kiedyś zobaczyłem, to jest źrenica otwierająca się, 
rozciągająca się, tak jak na znaku, który później kazali mi zrobić. Składa się z dwóch 
trójkątów; złotawe, rozszerzające się w kształcie rombu światełko. Jest ono zawieszone w 
totalnej czerni, ale ta czerń ma różne tonacje, nawet granatu.
Ważne jest to, że nie ma tam nic, tylko błysk pojawia się w nieskończonej Nicości. 
Obserwowałem to w towarzystwie chłopczyka i dziewczynki. Widziałem to raz.
Drugi raz, kiedy tam byłem, widziałem MOC, ŚWIADOMOŚĆ OJCA, która się u góry 
pojawiła nad tym wszystkim, ale nie zeszła do Serca.

 Teraz zaczyna nas przenikać Jego Serce. Jestem zszokowany, bo mi się wydawało, że 
Serce Ojca, to jest pewna energia, przestrzeń, coś umownego. Tymczasem, to się zaczyna 
otwierać, a słyszę Głos;
 -To jest BRAMA. Tam jest Świat.
I okazuje się, że to jest tylko przejście. Widzę miasto jakby starożytne, kopuły. Jedne przy 
drugich budynki gęsto postawione. Odmiennie, jak w mieście Orin, gdzie są od siebie 
oddalone.
Wychodzi do nas Starzec z wielką laską, biały. Wygląda jak Mojżesz. Pokazuje laską do 
góry. Z góry przyszło promieniowanie na to miasto. Trwa proces wchłaniania.
-Kto tutaj sam dotrze zawsze ze mną będzie. Usłyszałem takie zdanie.
UWAGA!
-Musicie to tak wypracować, abyście samemu mogli tutaj wejść. Byście odczuli, że 
wprowadzenie jest tylko wspomożeniem tego, byście tu doszli. Tu się dochodzi w 
UŚWIĘCENIU.
Miasto Orin jest otwarte w tych Energiach. Tutaj jest się wchodzącym samemu przy 
UŚWIĘCENIU.
Będziecie mogli tu wchodzić, ale nie wiem, w jakich energiach. Od 3-ójki? Nie wiem.
Nie wiem, gdzie jest wejście w te przestrzenie.
Normalnie wszystkie kanały prowadzą przez Miasto Orin, a jak wiadomo Miasto jest 
zatopione w naszym Sercu. Przejście idzie przez Duszę, przez Stwórcę.
Ale tu w tym miejscu nie byłem.
Powolutku te energie wchodzą w nas. Ta energia ma z tym kłopoty. Musi to modelować, tak 
jakbyśmy mieli poziom wibracji nieodpowiedni do tego, co tutaj jest. 
-Słyszę; nie przesadzaj. Jednak to trwa dłużej niż normalnie.
Poziom naszych wibracji jest tutaj podnoszony. 
Ciekawostka, ale tylko nasze głowy są przenikane przez te energie. Tułów i reszta zostaje. 
Choć też były przeniknięte tą energią. Tak naprawdę w to Miasto nie wchodzi nawet Dusza, 
tylko Duch.
-Zawsze Duch. –Słyszę. Ale ściągane to jest na poziom duszy i naszego Umysłu, dlatego 
widać, że te głowy są takie zmieniane.
 Od kogoś już się oddzieliła Dusza, ale ona jak wychodzi jest wielkości człowieka. Natomiast 
tutaj pokazali, że wyszło coś takiego małego jak lalka, to jest symbol Ducha i to się uniosło. 
Teraz jakbyśmy byli w dwóch miejscach jednocześnie. Przed nami kosmos i jest to SERCE 
otwarte. Tutaj jesteśmy my i jest to Miasto, a przecież to Miasto znajduje się po drugiej 
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stronie, czyli po stronie SERCA. Oni to obracają. Z boku jak się na to patrzy, to serce Ojca 
jest takie cieniutkie jakby składało się z jednej warstwy cząstki duchowej. Natomiast jak się 
patrzy na wprost, to wygląda, jak rozszerzająca się kurtyna. I Miasto jest z jednej i Miasto jest 
drugiej strony, a to, co tutaj jest w sercu Ojca jest odbiciem. Po jednej stronie jest wszystko 
jasne, po drugiej stronie jest szare. Ale ci, którzy są po lewej stronie, myślą, że ten ich świat 
jest kolorowy, jasny.
Pokazują teraz; Miasto Śmierci, Miasto Radości. Miasto Zwycięstwa jest po prawej stronie.
To są symbole.
Jak to obraca się i na wprost widzimy SERCE Ojca, to pokazuje się Duch Święty i inne 
wielkie siły, które nas do tego SERCA prowadzą.
Ktoś, kto uruchomi w sobie tę prawdziwość, to dziewidztwo, kiedy odrzuci wszystkie 
ograniczenia i przyzna się do tego, że chce poznać NOWE, przechodzi przez tę Bramę i 
wchodzi  niby do tego samego, ale po drugiej stronie. Czyli do tego, Miasta Zwycięstwa, 
co tu jest.
Oni podpowiadają, że to jest forma symboliczna, że to SERCE tu, w człowieku może być 
SERCEM pełnozmiennym. Jeśli ktoś uruchomi w sobie ten poziom, może w tej 
Rzeczywistości być, żyć już w Mieście Zwycięstwa. Wszystko, na co będzie patrzył, 
będzie już jego Nowym Światem. Ten człowiek będzie zmieniony.

 Teraz, co nam podpowiedzieli powolutku znika, choć wiemy o tej dwoistości. Wiemy 
też, co robi prawdziwe SERCE Ojca w tej Rzeczywistości.
 My znowu stoimy przed SERCEM grupką w tym kosmosie, czekamy na to, co ma się stać. 
Czyli nam podpowiedzieli, jak to się przekłada na nasz dzisiejszy czas. I za chwilę będziemy 
wchodzić.
Z środka Serce, a ta Źrenica jest bardzo wysoka ma może 50 -100m.wysokości, wychodzi 
takie intensywne światło i zaczyna nas przepromieniowywać.
Przyszedł teraz ten sam Stary Mędrzec przypominający Mojżesza ma tę wielką Laskę. Słyszę, 
że to jest Pradawny, który został zbawiony. Zbawiony od Rzeczywistości.
Innymi słowy, nawet Rzeczywistości są Iluzją.
-I zawsze były. –Słyszę. -To jest przecież próba.
Zbawiony nas za sobą prowadzi.
-Kim, on jest?
-Nauczycielem. Ostatnim krokiem do poznania samego siebie.
Bo skoro my jesteśmy ze wszystkim zjednoczeni, to poznanie siebie oznacza zapoznanie się z 
Najwyższym, z tym, do czego my dążymy. Skoro my jesteśmy Jego cząstką, a jak wiecie i po 
części odwrotnie, to poznając Jego poznajemy siebie, poznając siebie poznajemy Jego.
-Nie bądź taki przebiegły. –Usłyszałem i hihają się na ambonie.
-Coś robią przy waszych gardłach. Jasność się w nich pojawia. Tu jest forma kreacji. Słowo 
jest tego namiastką..
  Z góry na dół pojaśniało do czakramu 5-ego i otwiera się kanalik wprost do serca.
 Serce mnie kuje bardzo
Teraz taka cieniutka nitka idzie aż do kości ogonowej. Potem takie cieniutkie nitki od kości 
ogonowej rozbiegają się niczym żyłki w ciele przez nogi. Te żyłki od 5-tej czakry(od gardła) 
rozprzestrzeniają się przez ramiona i przez ręce. Taka grzybnia. Taki system nerwowy. 
Pokazują się różne wiązania i to jest teraz czyste.
 -Słyszę o Świętym spokoju.
-Bez niego nie ma ZROZUMIENIA i nie ma WEJŚCIA w głąb własnej NATURY. A nasza 
natura jest jedna i JEDNAKA z tym, co Święte.
ŚWIĘTOŚĆ, czyli Uświęcenie, jest stanem otwarcia SERCA. Kiedy rozciągasz SERCE, 
kiedy przemawia przez Ciebie BÓG, wtedy jesteś największą prawdą dla siebie samego. 
Wtedy tę prawdę może postrzec inny. Jego Duch, Dusza, cała Istota. Tylko wtedy można 
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oddziaływać na człowieka. Dlatego tak ważna jest miłość, dlatego tak ważne jest 
Zrozumienie.
 Pokazują pnące się elementy w górę, które dotyczą naszej całej struktury duchowej. 
-Wtedy, kiedy dotrzesz tu, do OJCA wszystko, co robisz jest prawdziwe. Dlatego wszystko to 
bez żadnego napięcia i dążeń w twoim życiu i tak się staje. Jesteś wtedy kanałem dla 
Światłości. 
Mojżesz podniósł ręce do góry.
-Jesteś kanałem dla Najwyższego.Mówi.
Ściągnął Księgę z Góry, jak dekalog odwrócił ją i pokazuje przykazania Boże.
-Kościelne?
-NIE! Machnął ręką, ale mówi;
-jest nie zabijaj,
-jest nie kradnij,
-jest nie oszukuj,
-jest nie rób tego, co niszczy drugiego człowieka. Pokazali PTP.
Natomiast tu, gdzie powinno być PWW, ukazało się słoneczko.
-Patrz, pytaj się, jak nie rozumiesz, czym jest PWW. Ono jest tym, co przynosi szczęście 
drugiemu człowiekowi i tobie.
A nie zawsze ludzie właściwie to rozumieją. 
Masz to szczęście w cząstkach swoich myśli, w cząstkach swoich zachowań, w cząstkach 
siebie samego tworzyć.
Jeśli chcesz, by każdy element, każda cząstka ciebie i każda cząstka drugiego człowieka była  
szczęśliwa, nieobciążona, niechora, nieniszczona, to zechciej tylko, by SERCE, by Twoje 
rozłożone ręce uruchomiły MOC NAJWYŻSZEGO- SERCE. 
-Czy wiesz już, czym jest SERCE? Chciałem powiedzieć, że wiem, a Oni się hihają, że dalej 
nie wiem.

Mojżesz zwinął tę książkę, odwrócił się,. W sobie uklęknął, choć stoi.
 Utworzył się pochód. Przed nami daleko ukazało się to Miasto. 
Słyszę, że to są nasze domy. 
-To są domy tych, którzy się uczą. To są pustelnie. Tutaj jest całkowite odrodzenie. Żeby to 
zrozumieć musicie tu wejść i musicie siąść, w środku tych własnych pomieszczeń. 
Te domki to kopułki, jakby takie okrągłe namioty i mają okrągłe dachy.
Siedzi się w środku samemu, czasem można siebie obserwować na wprost, czasem przyjdzie 
ktoś. Siedzi się z podkurczonymi nogami i w spokoju patrzy się. Pokazują, że dzięki temu, co 
się tu dzieje to na zewnątrz tych ścian nie wyjdzie żadna niewłaściwa energia, żadne 
niewłaściwe pasmo, nic. To jest totalna ochrona.

 Dziupla ma jak gdyby powiązania z tym, ale pokazują, że w tej chwili wypełni się 
MOC DZIUPLI na 100%(nie na 98%). Jest połączenie. Pokazują mi na ręce, ale mówią, że 
ja dzisiaj nie będę w stanie tego przekodować. 
-To wymaga pracy -Mówi. Poruszają tu moimi palcami i mówią, że musi tu być jakaś 
podstawowa energia uruchomiona, której jeszcze nie mam, albo mam, a nie umiem zrobić?

 Tutaj, jak się przychodzi, wystarczy tylko odczuć siebie, albo popatrzeć na siebie i 
tylko zechcieć, by się wszystko stało.
 I to tutaj w tej kopule, co każdy z nas ma jest wszystko czyszczone od razu. I to zaczyna 
powolutku wszystko zmieniać.
I to nie jest przepromieniowanie na zewnątrz, to ciągle jest czyszczenie się w tym jednym 
domku. 
Znów mi pokazali Ojca, tę Planetę, ten wielki plaster miodu i te komórki, gdzie duch 
ludzki siedzi. To, co mam pokazują to jest wyczyszczenie tej komórki, w tym plastrze 
miodu, gdzie nie ma żadnych negatywnych iluzyjnych energii od innych. Bo jak człowiek 
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nie chce, bo jak człowiek chce być prawdziwy, wchodzi tu, to ten domek przy 
Uświęceniu, a trzeba tu czasem wpadać, staje się autentycznym miejscem na Ziemi w tej 
komórce.
Mamy do czynienia wtedy z autentycznym, prawdziwym otwarciem się w człowieku 
OJCOWSKIEGO SERCA.

Dlatego pokazali nam SERCE OJCA i tę jedną Rzeczywistość jeszcze szarawą i drugą 
Rzeczywistość, tę stąd. One się zlewają, ale istnieją. Praojca Serce jest Bramą.
Ojciec, który u góry obserwował swoje dzieci, jest już blisko przy nich i chwyta je za ręce.

Widzę tylko dwoje Jego pięknych, dużych oczu.
-Ciekawe!
W przenośni pokazała się twarz Jezusa. Pan Bożych Zastępów to miejsce zbudował. On ma 
Kartę Zmian. Pokazują nawet znak PBZ, gdzie w środku jest Piramida, tam jest to miejsce 
tworzenia się Nowej Trzeciej Rzeczywistości, złożonej ze wszystkich, gdzie jest szczęście. 
To On tutaj przygotował to wszystko. Pokazali teraz, w tym miejscu jakby w przenośni 
Wieżę, u góry jest znak ORŁA, niczym Godło Polskie.
Serce Ojca nie oznacza, że mamy do czynienia z Nim, ale przez Jego Serce, Jego energie 
jednak z Nim.
-A Ojciec? Pytam
- Usłyszałem; 
-Jego trzeba odnaleźć. Już jesteś w jego pasmach.
-Co to znaczy odnaleźć? Ja do tego podchodzę, jak do autentycznego spotkania z Ojcem, tak 
jak w Grocie Lodowej. To też Kopuła.
Oni mówią; -to jest takie ludzkie.
- Jego odnajdujesz za każdym razem, gdy fruniesz, jak ORZEŁ. W czystości, kiedy jesteś 
szczęśliwy, kiedy jesteś wyzwolony, kiedy jesteś materializującą się nadzieją, kiedy masz sny 
życia wtedy jesteś z Nim, czujesz Go, bo tylko wtedy On jest w tobie w Pełni i doświadcza 
przez Ciebie Życia. Czy tego nie rozumiesz?
Za każdym razem, kiedy robisz coś, co jest szczęściem i Radością dla innych, będziesz czuć 
Jego. Za każdym razem, kiedy robisz coś niewłaściwego, kiedy się zamyka SERCE, Jego nie  
ma. Rozumiesz teraz. Jeśli chcesz non stop z Nim przebywać, czyń dobro, ale w tym 
czynieniu czuj się szczęśliwy. Nie rób tego, co Ci nie przynosi radości, bo nie wszystko robić 
musisz.
I mówią, jak będziemy tak działać stanie się to, o, co prosiłeś(prosiliście).
-Obecność Ojca jest stanem doświadczalnym. To jest tak jakbyś chciał pływać i cały czas 
rozmawiać z delfinami. To przecież musisz w tej wodzie być. Kiedy wychodzisz na brzeg, już 
z nimi nie jesteś. Zachowujesz tylko pamięć ich, a kiedy pływasz jesteś, ale to są tylko 
krótkie chwile. Tak i tutaj, jak działasz, jak czynisz, to wtedy jesteś z Ojcem. Ale możesz 
wejść w stan(i tak machnęli ręką przy głowie),kiedy nie ma myśli, kiedy jest tylko 
odczuwanie, kiedy jest tylko posługiwanie SERCEM. Pozwól działać Mu, żeby Inni byli 
szczęśliwi, Pozwól, by coś się stawało

Znowu siedzi się w kopułach tego Miasta i jedna osoba jakby zgarnia białe energie. 
Tak jakby chciała je do działania, do mocy zebrać.
-Poczekaj! Patrz! Słyszę.
-Pojawiła się jasna postać, która mogłaby symbolizować Ojca, ale mówią, że to Pan Bożych 
Zastępów.
On wygląda, nigdy Go takiego nie widziałem, jak czysty jasny Duch. Tyle tylko, że jest to 
Duch, który kontroluje każdą cząstkę swoją inteligencją. 
Wiemy zaś, że Ojciec jest Wolnością i nie wiadomo, gdzie jest tam ukryta inteligencja.
PBZ jest czysty, spokojny i podnosi lekko głowę, ale patrzy oddzielnie na każdego z nas. Tak 
jak bylibyśmy w oddzielnych kopułach i On siedzi przy każdym z nas. Siedzi też w kucki i 
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jest jaśniutki. Czysty Duch. Patrzy a jest to inna twarz niż kiedykolwiek. Jest to twarz też 
Boga Stwórcy. Pełna niewinności, pełna radości. Ma emblemat ORŁA na piersiach, który 
symbolizuje WOLNOŚĆ DZIAŁANIA.
-Siedzi przy nas, ale nie ręce, tylko jakby cząstki Jego energii, wpływają w nasze dłonie.
-Patrz. Unieś te dłonie. Mówi.
- Te dłonie są jakby wielką watą cukrową.
 Oto jest MIŁOŚĆ w DZIAŁANIU. Czy zrozumiałeś? –Patrz! Mówi.
-Pokazali taką nogę. Przejechał po pogruchotanej nodze. Kości pogruchotane przy kolanie, 
żyły przerwane. Przejechał energią, którą jest ta ręka, tak jakby ręka cała wchodziła w tę 
nogę. I to wszystko stało się jasne. Teraz na stopie położył jedną rękę, powyżej kolana drugą i 
powiedział;
 BĄDŹ ZDROWA, lub ZMATERIALIZUJ SIĘ. 
-Coś takiego nie wiem.
Uśmiechnął się do mnie i powiedział; -, po, co Ci słowa? Oddaj Ojcu.
-Rozciągnął i to po prostu znikło.
- Zaufaj. Powiedział.
Pokazał na głowę i na szare Miasto po jednej stronie Bramy Ojcowskiego Serca. 
-Tam logika, a tu jest wszystko. Zrozumiałeś?
-Chciałem powiedzieć, że zrozumiałem tę technikę.
On się uśmiechną, jakby wiedział, że dotarło, ale też trzeba to w dłoniach przepracować.
Teraz kazali mi zamilczeć,
-On tak jak by chciał podnieś tę nogę do góry, albo ta noga jest, uniósł ręce i zniknął.
WYPEŁNIŁ SOBĄ WSZYSTKO.
Teraz się pojawiła Matka Boska. Stoi i patrzy. Te jej szaty lekko po ziemi się ciągną.
Dała gwiazdkę, jak Różdżka Radości. I mówi, że radość jest stanem błogosławionym. Nie 
każdy może jej doświadczyć. Mówi coś o oprogramowaniu.
Ja czuję jakieś zmiany, aż mi słabo jest.
 Coś energetycznego zachodzi. Słyszę też, że musimy być zdrowi. Mówią o pasmach, mówią 
też, żebyśmy tu sobie wchodzili. 
-Czy tu jest wszystko?
-NIE! Tu jest wszystko, kiedy Wy jesteście i kiedy Ojciec jest, kiedy jesteście w radości. Po, 
to tu przychodzicie, żeby się całkowicie odnaleźć, żeby to tu zostało(pokazuje na SERCE 
OJCA)przeniesione na drugą stronę rzeczywistości.
 To, co z prawa, to i z lewa. To, co na górze to i na dole.
 Musicie obudzić się w prawdzie o sobie samym.
To nie jest wcale takie trudne.
-Jak jazda na rowerze. Ciężko, ciężko i nagle potrafisz. -Uśmiechnęli się.
Tak samo mówią otwieranie się serca. 
-Trzeba przećwiczyć, aż będzie ono na stałe otwarte. 
Pokazują do Góry na Jezusa. 
-On załapał.
 Nie zakładaj nic przy otwarciu serca. Żadnych zysków, żadnych strat. Otwórz i patrz, jak 
ono działa. A porwie cię jego urok, śmiałość, zacność.
Z tych słów ulepili kulkę, rzucili w nas i ona w czoła wpadła.
Jak ktoś z was chce, żeby to się utworzyło, żeby nas przeniknęło, to po prostu tak będzie. 
Będziemy zacni, urokliwi w Świętych Energiach, działający, dobrzy mający otwarte SERCE.
-Serce nic nie zakłada. Dopiero, jak się otwierają oczy, wtedy włącza się czysty umysł i On 
zaczyna nad iluzją panować.
ŚWIĘTY to ten, kto ma otwarte SERCE i wie, jak nim się posłużyć, by budzić ludzi w tych 
ich komórkach. Takie jest Wasze zadanie. Nie zapominajcie jednak o tym, że w chwili 
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otwarcia SERCA sami będziecie szczęśliwi. A bez tego nie ma żadnych zmian, są tylko ich 
iluzje. Sami wtedy w sobie błądzicie.

Wszystko teraz znika, jesteśmy małymi dziećmi, a Matka Boska ciągnie nas za sobą.
A tam daleko tak jakby siedział teraz już stoi, prawdziwy OJCIEC.
Mówią, że to jego symbol, ponieważ On jest we wszystkim. On specjalnie przybrał postać 
symbolu, abyśmy mogli czegoś doświadczyć, aby mogło być w nas coś zapisane.
Ma otoki wokół głowy i pochyla się przy nas. Ale On się mnoży. Tak jakby w filmie 
fantastycznym nagle pojawia się coś.
 Jego są setki, tysiące. Jednocześnie dotyka naszych twarzy, bierze na ręce, ale jednocześnie 
jest przy wątrobie, jednocześni jest daleko w kosmosie, przy jakiejś naszej cząsteczce. My 
postrzegamy samych siebie, jako ten obraz tu siedzący. My obrazami postrzegamy, nie 
postrzegamy siebie energetycznie, nie postrzegamy siebie Istotowo. Natomiast On 
postrzega nas w pełni.
Dlatego Duch Święty, Matka Boska powiedziała; -On przyjął iluzję postaci dla Was, a tu 
pokazują, że On się mnożąc, jest w tej chwili przy każdej cząstce nas.
-Ale nie odczujecie tego, bo w iluzji jest to niemożliwe. Słyszę.
-Możecie to odczuć wtedy; pokazuje na to miasto, które jest w sercu, po przekroczeniu 
SERCA Ojca, który jest tam. Musimy się tego nauczyć. Trzeba tu wchodzić i doświadczać, 
by zrozumieć.
 Ale rozumienie nie jest tak bardzo potrzebne. To jest przyjemność, to jest przywilej, 
wchodzenia, doświadczania i rozumienia. Czyli DAR, z którego my sobie teraz nie zdajemy 
sprawy.
-Wielki DAR. Słyszę.
 Ale on nie ma charakteru ludzkiego, kiedy daję i mamy być wdzięczni.
To jest DAR od serca, wtedy Oni się cieszą, że ktoś go bierze, że ktoś coś w sobie uruchamia. 
I ten Ojciec jest w każdej cząsteczce nas.
Pokazują, że znowu jesteśmy w tych naszych komórkach i tu w tym Mieście, bezpośrednio w 
tych okrągłych domkach i teraz każda cząstka naszego ciała jest przez Niego otulana.
-Mówcie, co chcecie, a zostanie to zapisane. Mówią o spełnieniu, o wypełnieniu się.
Ja pozbierałem wszystko razem, bo nie sposób wymienić i znaleźć receptę.
-Ojcze zrób wszystko tak, jak ma być najlepiej dla mnie. 
No, bo skoro ja budzę się w sobie i mam tutaj odnaleźć siebie, czyli cząstkę Ojca w sobie, to 
On się we mnie odnajdzie i to będzie najlepsze dla mnie, a jednocześnie dla wszystkich, bo 
się zjednoczę z Całością.
Bo to jest i dla mnie i dla Niego. To samo jest z każdym z Was. I dla Was i dla innych. Niech 
się stanie CUD.
Tu się ukazało słowo: CUD POJMOWANIA, DZIAŁANIA, STANIA SIĘ, ISTNIENIA, 
POWROTU, potem ŚMIECH i ….wzbił się Orzeł do góry.

To, gdzie nas dzisiaj zaprowadzili, to są tzw., KOMORY ODRODZENIA, a to Miasto 
to UL. Tak, jak w Mieście Zwycięstwa po lewej stronie są budynki.
Tu są właśnie te Komory Odrodzenia. Jak tu się wpada, człowiek wtedy się w sobie budzi i 
może wszystko.
-Niewiele, gdy jest sam. Natomiast, gdy się go tworzy w Światłości, to po prostu nią jest, nie 
musi już nic.
Kiedy się SERCE w najwyższym paśmie otworzy mamy Komorę Odrodzenia.
Ciekawą rzecz pokazują odnośnie naszego działania
Jak otwieramy SERCE na drugiego człowieka, pokazują
My mówimy; 
-ZBAWIAM ODE ZŁEGO, żeby wszystko, co w istocie było złe zostało wykasowane na 
wszystkich poziomach, łącznie z wybaczeniem itd., a potem mówimy; 
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-ODRADZAM TEGO CZŁOWIEKA, a to są nasze Komory Odrodzenia.
Wystarczy, jak mamy otwarte serce, umieścić takiego człowieka w Komorze Odrodzenia, tą 
energią Go spowić, wszystko się staje;
-W IMIĘ TWOJE OJCZE.
A to znaczy w imię tego człowieka. A jak byś powiedział; 
-W IMIĘ TEGO CZŁOWIEKA, to mógłbyś mieć czasem obawy, a to jest jedno i to samo.
I uczynisz tym więcej niż dotychczas, bo ZBAWISZ, NAPRAWISZ, ODRODZISZ I DASZ 
ŻYCIE.
-Czy zapamiętaliście? Dasz nowe Życie. Wystarczy tylko chcieć. 
Wystarczy tylko unieś ręce do Ojca i po prostu zrobić to, czego chcą wszyscy, powrócić do 
DOMU. Wtedy iluzja będzie pięknym snem egzystencji. Snem, który doskonali, snem, który 
zbawia, snem, który jest białym łańcuchem ściągającym Cię ku Ojcu.

 Pokazały się takie cudowne bransoletki łańcuszkowe na naszych rękach i one mają 
ogniwa.
Te ogniwa mają znaczenie. Na tych ogniwach, jak się powiększy je, są napisy. Wyobraźmy 
sobie jedno oczko, które jest wielokilogramowym, ogniwem jak na łańcuchu kotwicznym. To 
ogniwo jest jeszcze większe, ma powiedzmy kilometr i grubości ileś metrów. I są wyrazy 
naokoło pisane z góry, na dół, z góry, na dół. To są Księgi. To jest jak Biblioteka Wiedzy.
-Nie tylko. Słyszę. Tam jest przejście w jakieś głębie, w jądra, w sedna.
-Nie wysilaj się. Wiedza. Różne jej poziomy. Machnęli ma mnie ręką.
-Pokazują, że nasze czoła, kiedy my dostaliśmy te łańcuszki, też wypełniają się wiedzą.
Pokazują, że wtedy, kiedy my wchodzimy w pewne stany, to po prostu my odtwarzamy to, co 
miało być. Pokazują też, że w tych Komorach Odrodzenia są księgi. Tak naprawdę te 
łańcuszki, te Księgi tam, nasze czoła to wszystko się zaczyna scalać, uruchamiać, przez co 
iluzja będzie łatwiejsza. Ale iluzję można odrzucić chyba, żeby założyć ku uproszczeniu, że 
Ojciec jest iluzją. Wtedy, kiedy się jest w iluzji, łatwiej się scalić, bo wtedy pracuje 
wyobraźnia. MARZENIA. Kreacja to jest ta siła, która posługuje się Praenergią. I to się staje.
Mówią, że to jest bardzo proste, trzeba tylko przećwiczyć, by wyłapać ten mechanizm 
stawania się czegoś. ĆWICZYĆ! 
Czyli to jest Komora Odrodzenia, jednocześnie wiąże się z odtworzeniem w sobie 
umiejętności pewnych zmian. W świecie snów, w świecie iluzji.
-Tak. Nareszcie zrozumiałeś.
To nie jest tylko regeneracja, to jest odtworzenie każdej Istoty w całym jej działaniu, w 
pojmowaniu, we wszystkim.
-Teraz pojąłeś. Tylko trzeba ćwiczyć. –Mówią.
Praktyka, tak jak w Matrixie. Czasem coś się szybko stanie, czasem trzeba więcej czasu. Ale 
tu macie wszystko. 
Pokazują, że tu ta Komora Odrodzenia jest jakby jednym bąbelkiem Ojca. 
Teraz ta ILUZJA, wielka postać, przed nami uklękła na jedno kolano, tak jakby się pochylała 
do dziecka i usłyszałem tylko;
 -kocham was. Uśmiechnął się. Bo kocham siebie samego. 
-Jak pochylasz się nad własnym dzieckiem i mówisz kocham cię, to w tym dziecku widzisz 
niewinność, radość, najcudowniejszą cząstkę siebie samego, która wzrasta przed tobą, choć 
jest inna, ale to ty. Mówisz; - kocham cię dziecko.
Tak samo ja klęczę przed wami, nie w pokorze, jako ojciec i kocham was, dlatego, że 
jesteście, cieszę się, że Was stworzyłem. Cieszcie się, że ja jestem.
-Nie pojęliśmy, czym jest serce Ojca. –Słyszę. Bo to w rzeczywistości dużo informacji.
-Ale pojmiemy i to wkrótce.
Nasze Dusze, lub Duch podniosły ręce do góry, zatrzęsły bransoletkami wiedzy, zacisnęły i 
powiedziały; - Jeeest! Czyli coś będzie się stawać.

7



Mówią też, że zapisy są już nie potrzebne, że coś się wypełniło, stało, lub uzupełniło. 
Uzupełniła się w was moja MOC. 
-Obecny byłem zawsze. Dzięki tej Mocy będziecie odkrywać, coraz więcej ścieżek do mnie, 
albo, coraz więcej mnie w was. Pozwólcie mi w was mieszkać, pozwólcie mi się kochać, 
pozwólcie mi żyć Wami, pozwólcie mi pomagać wam, pozwólcie mi prowadzić was, a od tej 
chwili będę tylko Ja, Wasz Ojciec, Wasz Opiekun, Wasz Przewodnik, Wasz Sen.
Będę głównym programem, który będzie modyfikował całe wasze Życie. 
Wszystko, co do tej pory poznaliśmy, wszystkie Istoty, wszystkie Istnienia, Pan Bożych 
Zastępów, Duch Święty, Jezus, wszystko łącznie z Aniołami, zlało się w jedno Światło
Teraz usłyszałem;
-Oto jest ŚWIATŁOŚĆ! 
Światłość jest JEDNYM. Czy pojawi się jej cząstka w postaci Anioła, czy mnie, jest jednym.
Przyjdzie zawsze Siła, która w tej twojej iluzji, to, o, co prosisz spełni. Nie wzywaj nikogo 
pojedynczo, nie wywołuj imion, po prostu mów. Działaj. Bo od tej chwili jesteśmy w 
waszych działaniach. Tylko otwórzcie serca i bądźcie czyści. Niczego więcej nie trzeba. 
Wasze komory zostały wypełnione Światłem, a w tym Świetle My jesteśmy.
Ukazało się słowo; KONIEC.
KONIEC DROGI.
 Czasami latami dążymy do miłości, do jakiegoś celu. I nie zdajemy sobie sprawy, że 
tak naprawdę nie żyjemy celem, tylko dążeniem. Zwracamy uwagę na dążenia, na ruch, na 
pracę. Natomiast sam cel, jak jest Osiągnięty, nie jest już tym napięciem, wyznaczamy sobie 
następny. Trochę błędnie tu żyje. Ja to poczułem. Nagle cel jest i jestem jakby po trosze 
zawiedziony. 
-Jak to, nie będzie już dążeń, nie będzie wysiłku?
-A, po, co?
Widzisz, jak Życie czasami potrafi spłatać figla?
W ruchu się nurzamy, nie potrafimy doświadczać stanu, wyznaczamy kolejne ścieżki. Tak jak 
gdyby coś nas napędzało i przez to nie zatrzymujemy się na celu. Gnamy nie wiadomo, po, 
co. Mówią, że to jest pęd życia, że on też ma dobre strony, ale człowiek zapomina o celu. 
Tymczasem, jak zgasimy ruch, jak zgasimy iluzję relacji istniejących między elementami, 
wtedy możemy w tym celu być. To są klisze, ale to trzeba autentycznie doświadczać, nad tym 
trzeba pracować. Dlatego postawy są celami. Jest wybór, tylko zgasić trzeba napięcie.
Matryca doprowadza do tego, że my cały czas jesteśmy w ruchu.
Mówią, że ruch w świecie materialnym się przydaje, bo, żeby mieć zwierzynę trzeba szukać 
jej, trzeba ją zabić, upiec itd. Natomiast tu, gdzie są energie, natomiast tu, gdzie są stany 
duchowe, trzeba wybrać kliszę i jest. 
ROZUMIESZ? JEST, JEST, JEST.
Twój cel jest. Przestań szukać, bo będziesz zmieniał kościoły. Kościół nie jest tym, czego 
szukasz. Cel już JEST, nie szukaj. Otwórz oczy. Tak jak te Oczy w Grocie Odrodzenia się mi 
pokazały, tak samo my mamy otworzyć oczy. Wtedy z otwartym sercem patrzeć, zmieniać i 
pozwolić, by po prostu smakować cel.

Ja już nie umiem nic powiedzieć. Dziwne, ale nie umiem się w tym odnaleźć i taki 
lekki smutek mnie opanował. Oznacza to, że żal mi tego starego, którego będę się musiał w 
sobie pozbyć. A to trzyma. Jednak trzeba się z tym raz na zawsze rozstać. Trzeba to 
przepracować, tu w tych Komorach Odrodzenia.

Pokazują ten plaster miodu, TEN UL jest jednym, ta Ziemia jest jednym. Światem, 
który jest w cząstce Ojca.

Zmienić trzeba zasady patrzenia, postępowania. Wybrać POSTAWĘ i to 
WSZYSTKO.

 KONIEC

8



9


