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 Jestem w samym horyzoncie, czyli nie ma Ziemi, tylko same góry, które są daleko 
widoczne. -Mówią, że to jest Horyzont Zdarzeń.

 Widzę teraz jakbyśmy się przenieśli, do czasów Sumeryjskich. To bardzo prymitywna 
kultura, ale w pełni inteligentne Istoty. Walczą na tarcze. Dwa szeregi, po linii pochyłej 
walczą. U góry widać postać Szatana. Wygląda, jak w Filmach. Ma rogi i jest czerwony.
W rzeczywistości pokazują Szatan wygląda inaczej. 
Wygląda jak taki Cherubino-Anioł. Stoi i jest pół czarny i pół biały.
-Tak, bo on pochodzi od Boga i ma cząstkę zła. Ale ta cząstka zła może z niego wyparować.
 I wyparuje, jeśli udadzą się zmiany. On był przyczyną tutaj tych waśni.
Pokazują, że Dusze jedne spadają z tych pokonanych, ale unoszą się do góry. Skrzydła im się 
otwierają i lecą.
To oznacza, że w tamtych czasach zło dopiero próbowało ludzi złamać. Walczyli z sobą, ale 
to nie było podporządkowywanie, takie jak dzisiaj, takie zwyrodnienie. Tylko troszeczkę 
inaczej to wyglądało i Dusze nie były wtedy więzione. Dlatego wtedy nie było szarej strefy. 
Wszystko dopiero się tworzyło.
Z zewnątrz z prawej strony pędzi taki czarny klin i widać, że to jest armia ciemności. 
Żartobliwie podpowiedzieli, jakby to były super nowoczesne motocykle, a na nich takie Istoty 
Roboty siedziały.
To była przebudowa i to wszystko zaczęło zmieniać. Jak to nadciągnęło, wszystko, łącznie z 
tymi walczącymi się zmieniło. Pokryła to szarość.
Pokazują, że w tej szarości Szatan zniknął. On jest wszędzie, On jest w każdej cząsteczce.
Pokazują teraz, że Dusze tych istot próbują wzlecieć, ale grzęzną w tym dymie jakby w 
smole. Podchodzi jakaś ciemna demoniczna postać i jak foki dobija te Dusze pałką. Bierze 
taką Duszę i niesie za sobą. Zastosowali ściśle techniczne rozwiązania, by takie Dusze 
uwalać. Ci walczący znikli, ich Dusze w tej smole tworzą jedność. Taki bąbel, podnoszący się 
do góry wyrósł, niczym piramidka czarna. Ona nadaje jakieś sygnały, te sygnały idą do 
naszych głów.
Pokazują malutkiego Jezusa, który idzie w kierunku, wyrosłej z tego zła kolumny 
piramidowej, która nadaje te sygnały. Oparł się o nią. Słabszy się stał. Ale, jak położył rękę, 
ona zaczyna blednąć i część z niej stała się jasna. Po tej stronie, gdzie ona stała się jasna nie 
ma już tych sygnałów podporządkowujących innych ludzi.
Nadal stoi i trzyma. Ale słyszę, że będzie stał i trzymał po nieskończoność, jak my nie 
pozwolimy Ojcu działać. Jak my nie wprowadzimy Ojca
 Wprowadzić, to znaczy utorować drogę, umożliwić Zejście. I to jest proces techniczny. To 
znajduje się w nas. To jest połączenie SERCA. Takie białe kanały, jakby kości wpływają 
bezpośrednio do rąk
-Pytam. Cherubinki?
-Moc Boska. –Odpowiadają.
W Mocy Boskiej odnajdujmy wizerunek Ojca. Teraz Wieża jest cała biała, a Jezus mógł od 
niej odejść. Ma czepiec energetyczny wokół głowy. Kolorowy z przewagą bieli i złota. 
On siedzi i pisze.
-Słyszę, że On to już spisał. Spisał, co będzie. Trzeba odnaleźć Jego Księgę. Pokazują, gdzie 
ta Księga jest. Tam są wskazówki odnośnie dochodzenia Jezusa do pewnych Mocy. Trzeba 
było tam zajrzeć, żeby coś zrozumieć.
-Najwyższa istota duchowa, Ojciec siedzi. Gigantyczna, jak wielkolud. Ma taki wielki ręcznik 
na sobie owinięty wokół bioder i myje nogi. Każe nam usiąść w tej wielkiej misce i siedzimy 
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na całym rancie, a Jego palec jest większy od nas. Skrapia nasze nogi Olejkiem Zbawienia od 
Iluzji Małości Samego Siebie. Nasze stopy urosły takie wielkie jak Jego. My teraz jesteśmy 
tacy malutcy, jak byśmy mieli 2 cm w stosunku do własnych stóp. Skropił teraz nasze ręce, a 
one są teraz jak stadion. Skropił głowy i są też takie wielkie. Serca nasze wielkie. Jak nam się 
otworzyły, to poleciała taka energia, a my teraz w środku tych serc jesteśmy jakby w takiej 
przestrzeni? Tam Jesteśmy zawarci.
Postać wielka odeszła, a my wszędzie jesteśmy. Pokazali zdanie. 
-JESTEŚ TYM, CZYM CHCESZ. 
-Chcesz mieć wielkie stopy? - Masz.
-Chcesz mieć wielkie ręce? –Masz.
-Głowę? –Masz.
-Serce? –Masz. Czym chcesz być? Szczęściem, Miłością dla innych? Chcesz to masz.

Zeszyt się pojawił, wyrwał kartkę. To chyba Ojciec. Pogiął tę kartkę. Wygładził ją i 
ona znowu jakby zrosła się z zeszytem. Zeszyt jest jasny, a ta kartka jeszcze nie jaśnieje. Ale 
jakby wstawił nowy rozdział. Ten rozdział jest jakby indywidualną drogą życia Istnienia. 
Mówi, że możemy dokonywać indywidualnych wyborów i one też są piękne i urozmaicają 
Jego sen. Oprócz tego głównego nakreślonego, mamy prawo doświadczać wszystkiego na 
swój osobisty sposób i to też mu się podoba, to ma swój urok. 
Byle tylko pytać się jak najczęściej, i tu pokazują palcem do góry, czy to jest to najlepsze dla 
nas. Byśmy błędów nie robili. A przecież im chodzi o to, by to było dla nas najlepsze. Bo my 
nie wiemy, czy ten partner, czy ta partnerka, że nie ta praca. Oni nam podpowiedzą, gdzie 
będziemy szczęśliwi,. Co nas zadowoli i uraduje.

Pokazali Faraona, który trzyma insygnia władzy skrzyżowane na piersiach.
Zostawił insygnia i poszedł pływać w jeziorze. Raduje się i mówi; -kto chce niech bierze. 
Mówi o tych symbolach i władzy. Jakby to było komuś potrzebne do przemiany, do 
zrozumienia, do działań, niech bierze. Insygnia stanęły pionowo są gotowe. 
A jak już człowiek zacznie działać, jak się to wszystko zacznie ziszczać, to już to jest 
niepotrzebne, bo to jest. Dążymy do czegoś, czego nie mamy, ale jak już to mamy, to nie 
zwracamy już na to uwagi.
Pokazują teraz jak pływa i korzysta życia, jednocześnie jest tym Faraonem. 
–Jesteś tym, czym chcesz. -To się staje.
-Człowiek nie wierzy w to, że może być tym, czym chce.
 -Wszystkie ograniczenia. Pokazują mi zawiasy, kajdany. Wszystko to sprawia, ze pozbawia 
się człowieka pewności tego, że wybory jego i ich utrzymanie tego jest proste. Wystarczy nie 
przejmować. Wystarczy nie wnikać w relacje międzyludzkie. Wystarczy puknąć się w głowę i 
zechcieć, by to się stało. Nawet, i tu pokazali słowo; -wiarę, można wyrzucić. Wiarą 
nazywamy coś, co jest trwaniem w tej pewności, że tak się stanie. A Oni mówią.
-Po, co Ci to?. Po prostu; -niech tak będzie. Niech to zaistnieje i tak będzie.
Sen waszego życia jest prosty, nieskomplikowany, senny, artystyczny, wzniosły, Boski, 
Jedyny. Zechciej śnić, a twój sen będzie moją najpiękniejszą przygodą życia. Ponieważ 
zawarci jesteście we mnie. Kocham siebie, kocham Was. Poprzez Was Siebie, przeze Mnie 
Was.
To jest ta Jedność, którą powoli zaczniecie odczuwać.
Ja Wami śnię, wy śnijcie mną, a w tych snach będę Ja. Jako Istnienie, jako realizacja.
-Od tej chwili mamy się do Niego i do Matki Boskiej zwracać.
Jak, ktoś czuje, Matka Boska jest też gotowa opiekować się. Czyli innymi słowy czuwać nad 
tym, aby to, co chcemy, by się po prostu stało. Przy otwartym sercu mamy tylko patrzeć na 
Górę. Zechcieć. Nic więcej. Wszystko się będzie stawać. 
-Czy zrozumieliście, jakie to jest proste?
-TAK!
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Każą wyłączyć magnetofon. Po prostu, podpowiadają wyraźnie, że ciągle będziemy 
spekulować, kombinować, mało i dużo wierzyć, szukać dziury w całym. Tymczasem można 
to wszystko odrzucić.
Chcesz, masz i to się po prostu stanie. Tylko dokonaj wyboru.
Tutaj coś w nas uruchomili, aby tak mogło być. 
-Bo Ojciec się w Nas obudził i śni. 
-Pokazali mi słowo; - śpi. Budzi się wtedy, kiedy jesteśmy w Radości. Wtedy działa w pełni.
Ojciec się znowu pojawił i myje nogi, ale nas wygania nas z tej miski. -Tam do życia, tam się 
Raduj. A my jesteśmy taką chmurką, która leci w swojej przestrzeni.

KONIEC.
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