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Standardowo, jak wchodzimy w modlitwę zamykanie oczu bardzo pomaga, dlatego, że od 
razu wchodzimy w tamten świat. Jeśli ktoś nie był jeszcze w prawdziwych modlitwach, to 
czasami stosuje system oddechowy, po to żeby się uspokoić. U nas jest to zupełnie 
niepotrzebne.. To, co najistotniejsze, to świadomość, że wchodzimy w tamten Świat i On od 
razu w nas jest. Ciało fizyczne zajmuje się samo sobą, jest jakby poza naszym udziałem. Ono 
sobie oddycha, jak chce, ono się rusza, jak chce. Oddać je sobie. W zupełności jest to 
wystarczające, do tego, żebyśmy my tu, w Umyśle, w Duszy i Świadomości znaleźli się w 
naszych przestrzeniach.

  Powoli się tylko uspokajamy. Ta energia jest inna i powoli zaczyna gęstnieć. Mam 
takie uczucie, jakby skądś coś wyłaziło, a nie, że było. Energia zaczyna wzrastać.
 Dla Nowych to wiadomość, że wiąże się to z podkręcaniem energetycznym. W tej chwili 
wzrasta nasz poziom wibracji, czyli harmonia. Nie wiemy, w jakie fale to wnika, to można na 
skalach radiestezyjnych sprawdzać. My po prostu mówimy o naszych przestrzeniach, a 
wiadomo, że wchodzimy w bardzo wysokie rejestry, bo nawet 13 000%, czyli przestrzenie, 
gdzie w pełni manifestuje się Prawo Zwycięstwa w Ojcu.

Dziś czuję też coś innego. Jest jakiś inny parametr, ale pierwszy raz i to jest dziwne, 
odczuwam swojskość, naturalność. Jakby mój własny dom.. Jak wchodziliśmy w tamte 
przestrzenie, to wiedzieliśmy, że jesteśmy tam, że to jest Świat, który przenikał nasz, ale to 
było tam. A to, co się teraz zaczyna manifestować, to jest Tamten Świat, ale Duchowość Tu. 
Autentycznie, to jest materializujący się sen, to jest egzystencja. I okazuje się, że 
egzystencja ma sny. Natomiast, co jest rzeczą ciekawą, Rzeczywistość nie ma snów. 
Rzeczywistość żyje sama sobą, Rzeczywistość, bowiem jest snem Ojca. Jest tym, co 
zostało stworzone ku chwale Jego Imienia, ku temu, by ci wszyscy, co wzrastają, co się 
doskonalą, odnaleźli szczęście, radość, wolność w dążeniu ku Niemu. To Rzeczywistość

                                                         ♥
-Tak jestem tym, co Ty nazywasz Rzeczywistością, ale też nie jestem tym, co ty 

postrzegasz, jako Rzeczywistość, ponieważ fragment materialny właściwie jest mi obcy.
-Ja Rzeczywistość, którą postrzegłeś w podpowiedzi w przekazie, jako to wielkie 
gigantyczne czarne Miasto, ja istnieję naprawdę, ale nie tu i teraz. Ja istnieje w 
wyobraźni.
 Jestem manifestacją dążeń wszystkich ludzi. Dlatego ja istnieję, a nie jestem snem. 
Kiedy chcesz we mnie wejść, to po prostu tu jesteś i mnie tworzysz. Ja daję Moc do 
Tworzenia.
Zapamiętaj sobie jedno, Ja jestem Kreacją. Nigdy tego nie zrozumiałeś. Zawsze 
patrzyłeś na swoje ręce. Zawsze szukałeś tej Mocy, wiedząc, że nie zostanie Ci rozumem
Podpowiedziana.
To Ja jestem Kreacją i przeze mnie idzie się w Istnienie tylko, dlatego, że ja z Istnienia 
wynikłam.
Sprostuję też, że Ja Rzeczywistość jestem Nim, Rzeczywistością NIM. Jestem rodzaju 
męskiego. Dlatego, że nie jestem Sercem Ojca, ale jestem Jego Mądrością. Jestem Snem, 
jestem Kreacją. Jestem ziszczeniem się tego, co chce (pokazują tutaj Jezusa, Czarny 
Krzyż), Moc Zwycięstwa, która tutaj dotarła.

                                                            ♥
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Pokazują też małego człowieczka, który tu może dojść.
-Patrz coś zrobił.
Pokazują szerokie wiertło, które jest jakby schodami kręconymi idącymi do góry i my 
znajdujemy się na tych schodach. To wygląda jak Nić DNA.
-Tak, to jest Nić DNA.
Dlatego, że tu jest czarny i biały pas. Tak, bo Rzeczywistość tu odbija samą siebie. To jest 
jeszcze inny stan, niż zaprzeczenie, niż lustro.
-Po prostu tak jest, że jestem w dwudzielności. Ale ta dwudzielność wynika tylko z Jedności.  
Innymi słowy nie dojdziesz do Jedności przez odczucie dwudzielności, ale dopiero z 
Jedności odczujesz dwudzielność.
 Jeśli chcesz coś w ludzkim DNA i w ludziach uruchomić, wchodzisz w to przez Jedność, co 
jest harmonią. Dlatego bardzo ważnym jest, byś zjednoczył się ze Światem Duchowym. 
Patrz coś robił ludziom.
I pokazują mi, że to wszystko, co stosowałem energetycznego, by w ludziach wyczyścić, by 
zdjąć wszystkie blokady było niczym innym, jak zharmonizowaniem się z nimi, przez to 
postrzegałem dwudzielność. To, co w nich było prawdziwe i to, co w nich było nie 
prawdziwe, narzucone pochodzące z innego świata i tylko w ten sposób mogłem dokonywać 
wyboru w działaniu.
Mówią mi, że źle to pojąłem, że źle to słownikowałem. I kiwa, że to jest właściwe słowo.
Słownikowanie to jest ujmowanie tego, co Oni przekazują swoim słowem i nadawanie temu 
słowu pewnego znaczenia i to pewne znaczenie zaczyna dyfundować. Zapisywać się w 
przestrzeni abstrakcyjnej i to może wprowadzać innych kiedyś w błąd.
- Musisz to wymazać. Źle to wymazałeś. 
OK.! Oddałem to Rzeczywistości. On, Rzeczywistość to wykasował.
-Patrz! Pokazuje mi Kulę wielką, bąbla. Z prawej strony bąbel jest liliowaty. I takie bąbelki 
odchodzą.
Wszedł w to, ktoś z Was. Dziewczyna, młoda osoba i stoi plecami do tego czegoś fizycznego, 
liliowego i to w środku ją rozjaśniło.
- Patrz, ona nic nie ma. Jest cała czysta. Wiesz, co zrobiłeś?
-Chciałem powiedzieć wyczyściłem.
-Nie! Zmieniłeś ją. Jest to możliwe, dlatego że wybrałeś pewien wariant. Zmiany dotyczą 
czegoś, co istnieje. To nie jest Stworzenie. Ty zmieniasz. Stwarzanie, to jest Tworzenie czegoś 
nowego, a nie przekształcanie. Tu tylko zmieniasz coś, co już istnieje.
-Czy ja mam wprowadzać tylko zmiany?
-Nie! Ale teraz tak. 
-I Rzeczywistość w myśli pojawiła się nie jako energia, tylko jako facet. Stojąc, ma głowę 
opartą na lewym ramieniu, ręka podpiera głowę, tak jakby myślał.
-Patrzy po nas i mówi.
- Nie! Tu nikt nie wpadnie na to, co chcę powiedzieć.
Teraz Rzeczywistość zajaśniała. Powstał taki wir. Zobacz. 
-Czy wiesz, co zrobiłeś? –Nie. Mówię.
Przyzwoliłeś na- wyczyszczenie tych ludzi.
-Czemu to zrobiłem Ja? On mówi.
-Bo przyzwolenie poszło?
-Nie! Wola. Chcenie. Ale w ujęciu Woli. Zechciałeś. Kiedy chcesz, by ktoś był szczęśliwy, to 
się stanie, bo jesteś w Rzeczywistości, gdy o Rzeczywistość chodzi.
-A Duch? Pytam.
-Duch nie należy do Rzeczywistości. Duch należy do PRAWA. Duch się doświadcza. Więc 
kiedy śni, wtedy On jest w tej Rzeczywistości. 
-A, czy Rzeczywistość Go kształtuje?
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- Rzeczywistość urozmaica Ducha. Jest Jego snem. Ma wpływ na to, co w nim zostaje 
zapisane, ale Ducha nie dotyczy.
Rzeczywistość natomiast kształtuje Duszę, ciało ludzkie. Ona je zmienia.
Zmiął w ręku, powstało takie jojo i z góry na dół leci i z powrotem.
-To jest ruch posuwisty. Jeszcze mi mówi.
-Posuwisty, to jest w przód i w tył, a nie z góry na dół
-A dlaczego nie?
-Dlaczego tak przyjąłeś?
-Przyjąłem pewne zasady.
-Po, co? Jeśli przyjąłeś pewne zasady będziesz się nimi posługiwał. Pamiętasz, co Ci 
przekazano, że są prawa, że są karty, że są kroki i są zasady. Zasady tworzą postawy. Zmień 
zasady. Skoro masz Prawo, skoro masz kartę, postąp krok do przodu i zastosuj nową 
zasadę.
Zmień Zasady.
-To, dlatego 70% praw tego Świata będzie zmienionych. Przez zasady. Czy Rzeczywistość 
może odrzucić zasady?
-Tak. Jeśli mocniejsze zasady stworzą….
-Tu pokazują mi energie, które tworzą Miasto. Te energie, jakby z fundamentów wypływające 
tworzą własne nogi. Innymi słowy, to coś jest zawarte też w was.
Czyli jest jakieś prawo liczby, że zmiany są silniejsze, kiedy jest wsparcie wielu. Tu się 
pojawia liczba.5,3,1. Jest to jakieś Prawo Perspektywy.
-Perspektywa jest Horyzontem Zdarzeń. To, o czym marzysz jest Horyzontem Zdarzeń. Gdy 
marzysz określasz pewne zasady i to się na tym Horyzoncie Zdarzeń zdarza. Myślałem 
istnieje, ale mówią zdarza. Istnienie to zupełnie, co innego -to jest stworzenie elementu. Tu, 
się zdarza. Rzeczywistość jest zmienna. Istnienie nie jest zmienne. Istnienie jest pewnym 
elementem, który tworzy Rzeczywistość. 
Ty popełniłeś błąd starając się wprowadzać zmiany w Istnienia. Nie. Zmiany się wprowadza 
w Rzeczywistości. Ty tylko powołaj coś i to coś tutaj zaistnieje i wprowadzi zmiany. Miasto 
Śmierci zakotwiczone jest na granicy Rzeczywistości i Istnienia. Ale rozumie się to po 
prześlizgnięciu się przez Kreację i Istnienie. Istnieje jeszcze taki obszar, który przynależy 
jakiemuś oczku. Pokazują takie kółko między Archaniołami i Aniołami, które jest nazywane 
Suplementem Zrostu. To jest dodatek do zrozumienia działania. Jest to Ogniwo Pośrednie. 
Ono było aureolą na głowie Jezusa. Wyraziło się w Nim czystością.
-Czystość? Jest utrzymaniem światła w sobie, aby wszystko, co Nasze przez Ciebie schodziło, 
czystość jest Kanałem. Tu nie może być zabrudzenia. W czystości nie ma wątpliwości. Nie ma 
wątpliwości, co do tego, że to, co się robi wynika z zasad. Z zasad, ale zawartych w 
człowieku. 
-Pokazali mi, że Jezus szukał zasad w DNA. Nie tworzył, nie wymyślał. On wyciągał je z 
DNA. A wiadomo, że tam budzą się Cherubinki, cząsteczki Ojca. On po prostu w pełni 
zaakceptował zasady Ojca.
-Zrozumiałeś? To odczuj.
-Innymi słowy Niech sama obecność Ojca w Was się budzi, niech sama obecność Ojca w 
Was i we mnie wyczyści Was wszystkich, ponieważ są to Nasze Zasady. Zasady Snu, którym 
jest Rzeczywistość. Zasadą jest dążenie ku Ojcu. 
Więc możemy przecież chcieć, bo Wola(kiwa głową On Rzeczywistość, że tak), bo Siły 
ducha, tu kiwa palcem, że nie, bo to należy do innych przestrzeni, że Kreacja, także 
Istnienie? Taaak, że to wszystko sprawia, iż Wy będziecie w tej chwili zmieniani, tak jak 
może to zrobić obecność Ojca w Nas.
Dotychczas podpowiadaliśmy, a teraz pierwszy raz pozwólmy, by coś samoistnie się w nas 
stało, aby podążyło samoistnie ku Ojcu.
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-Mówię też, (On Rzeczywistość), że stworzyliście Zasadę Powiewu. Mówi o jakimś Śnie 
Kosmosu.
-Mówi, że cały Kosmos Śni i też chciałby wyrazić w sobie jakąś Rzeczywistość, ale 
materialną.
-Ja się gubię, nie łapię tego.
-I nie załapiesz. Wspomniałem tylko o tym, że to się u Nas dzieje. Rzeczywistość jest związana 
z Mrokiem, a Sen Kosmosu, tu od przebudowy, wyraża się wchodzeniem w Rzeczywistość.
Dla Nich, dla Kosmosu, Dla Mroku, czyli Sił budujących wszystko Rzeczywistość jest 
snem, jest dążeniem.
Czyli to, co my tutaj tworzymy, niby w obszarach abstrakcji, tę Rzeczywistość, która tu 
istnieje, to jest dążeniem tych prawdziwym Sił.
-Tak! Mówi. -Teraz idź dalej.
-Gdy tu uruchamia się podstawowe energie i to, co się w nas zapisuje, to my mamy wsparcie 
Świata materialnego, ale podpowiada i pojawia się słowo energetycznego, by zmieniać 
Rzeczywistość. To jest sekret materializacji. To jest sekret przenoszenia się w czasie.
-Mówi; czas nie istnieje. To jest Przeskok.
Zapisuje się też coś w nas związanego z czasem.
Mówią coś o(18.04?) regeneracji(o owej generacji?), o odmłodnieniu(?), o cofaniu się. 
Pokazują też, jak nasze DNA nie jest spiralą, tylko blokiem. To jest tak jakby wielki gruby 
blok, taka lity walec, niczym gruba rura.
-Co to jest?
-To jest Nowe DNA
-Jakaś Pełnia. Mówi, że te wszystkie chromosomy, cośmy dostali działały oddzielnie, ale 
chodzi o to, by one się zjednoczyły. Wtedy One całe, nie tylko w kulach są energią Ojca. 
Wtedy płynie strumień mocy. To jest jakby energia, czy Moc, którą się posługuje 
Światłość. Już nie tylko cząsteczki. To jest jakby jądrowe paliwo, które jest znacznie 
potężniejsze niż te pojedyncze naboje, niż te kuleczki.
-Wiesz, co się stało? –Nie. –A On Rzeczywistość mówi.
-Nastąpiło Wypełnienie, a jednocześnie Wypełniło się. Nie słowo? Tylko?? Nie wiem… 
-Popatrzcie na siebie. Faktycznie wszyscy jesteśmy gęści i jaśni. Co prawda, widzę, że 
niektórzy mają takie czarne pledy, ale ogólnie jest jednolitość w nas. Ne ma żył, nie ma 
atomów. Jest jednolitość. On Rzeczywistość mówi, że to jest przedostatni stan wybuchu. 
Gęstość energetyczna.
To istnieje, tylko w to trzeba jakby wejść, to wtedy jak jest duża gęstość, Rzeczywistość staje 
się plastyczna i można tworzyć poszczególne elementy. Dzięki tej gęstości w Rzeczywistości 
coś z obszaru Istnienia może tu być. Dlatego, że tu zachodzi techniczny proces 
kształtowania się czegoś z Praenergii.
Podciągają Praenergię do Oceanu Ducha Świętego. Choć Ona powstała trochę później, 
albo jej idea. Jest to proces techniczny w Oceanie Ducha Świętego.
Mówi; -masz go w rękach. Musicie ćwiczyć, by zrozumieć, że Rzeczywistość podarowała 
nam pewne działanie.

U góry pojawiły się różne światła schodzące. Co światło to jest inny program. Raz 
taka Istota, to znów inna. 
-Co nas przenika?
-Światłość. –Mówią. Kiedy gęstość jest duża Ona może sama w nas czuć swoją obecność. 
Może się w nas manifestować. To jest jakiś przedostatni poziom jednoczenia się z Całością.
-Czyli, to nie tylko my wzrastając w Duchu odczuwamy Ich. Ale jak jest gęstość w nas, to 
wtedy Oni mogą nas poznawać, kiedy my odnajdujemy się w Nich. Jest zupełnie cos innego, 
niż obserwacja nas. Bo Oni wtedy w pełni doświadczają naszego doświadczenia.
-Patrz! I pojawiła się kromka chleba.
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Mówią; -Rozdaj ubogim.
-Jak? –Pytam. 
-Zechciej. Gęstość jest dostateczna. Jak będzie dobra, kromkę ujrzysz. Jak będzie bardzo 
dobra spadnie.
Sprawdzaj gęstość. Materializacja jest gęstością Rzeczywistości.
-Czy wiesz już, kim jestem? Pyta On Rzeczywistość.
-Snem nadziei.
-Nie tylko Snem Nadziei. Jestem wszystkim tym, co masz. Jak będziesz chciał więcej musisz 
zrobić. Niczego więcej nie masz. Jestem wszystkim, co masz. Podpowiada, że nawet do Ojca, 
do wszystkiego, choć o tym nie wiedzieliśmy szliśmy przez Rzeczywistość. Choć Ojciec to 
Stworzył, to On Rzeczywistość jest naszą kolebką. Kołysze nas do snu. Jest naszą materialną 
ostoją. Nowego. Zapowiedział.
Uśmiechnął się. Wszystko Zniknęło.
-Czy wiesz, co się z Nimi stało? I pokazuje na was. Zostali oczyszczeni i naprawieni. 
Umożliwiła to chęć Ich powrotu do doskonałości, do Ojca, gdzie zawiera się wielka 
doskonałość. Wypełniło się podstawowe Prawo Manifestacji.
Ubogo, ale jednak.
Pojawiła się Nicoś, bo są kwiatki, biała suknia. Kładzie kwiatki osobom po lewej stronie na 
głowy. To wygląda jakby kapelusze.
-Słyszę, że to tonuje jakieś energie w Nas. 
O jakimś utrzymaniu Mocy do pewnych zadań mówią.
U góry pokazał się Jezus. Jest wielki i ma jak na obrazku takie serce, ale na tym sercu jest 
znak wyryty. Nie widzę go dobrze.
-Mówi; -Przyszedłem was zobaczyć, w sensie skontrolować. Zaszło coś i On patrzy, czy to coś 
jest prawidłowe.
Wziął moją lewą dłoń i coś poprawia. Taki trochę niezadowolony jest. Prawą też .
-Musisz to ponaprawiać. –Mówi.
Patrzy też u was i przeciąga taką, jakby energią i wszystko znika. Takie się staje jak blok, 
mocne, jak żelazo.
To jest Tworzywo. Wy też jesteście tworzywem. To kipi. 
-Patrz! Ja faktycznie widzę ogień, jak to wszystko w was kipi. 
-To zastygnie, tylko musisz to ująć w ramy Rzeczywistości.
Machnął na mnie ręką. Z Tobą są zawsze problemy, to Twoje pojmowanie to….
Pokazują Przemka, że mówi, to może ma potrzebę mówienia.
(Przemek).Cały czas jestem wokół tematu tworzenia Rzeczywistości, nadpisywania pewnych 
faktów, na które możemy wpłynąć. Czyli tworzenie własnego Świata. Tam w tym wszystkim 
możemy znaleźć własny dom. Tam skąd pochodzimy, skąd się wzięliśmy. Tam możemy 
znaleźć wszystko. To zagęszczenie powoduje, że tworzy się zupełnie inny stan i fizyczności 
naszej, bo ma się wrażenie, że za chwilę odpłyniemy i przeniesiemy się w inne miejsce.
- Oni mówią, że jesteśmy przed wielkim wydarzeniem. Krok, przed, który spowoduje, że 
zacznie się To, na co tak długo czekali.

 koniec
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