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 Jest słup z kartkami i rozszerza się. Tak jakby energie z nich powstałe były między 
nami. Nie wszystkie kartki na każdego promieniują. Tak jakby one się pomniejszyły i takie 
malutkie karteczki 2,3 cm były zawieszone koło nas, między czołem, a oczami. One tworzą 
okulary i to promieniuje, wbija się do głowy. To promieniuje, wbija się do głowy, 
przepromieniowuje głowę i te korony z promieni, które dostaliśmy wyglądają jakby były 
wypełnione warstwą folii.
-Boże Uniesienie. –Słyszę. 
-Czy wiesz ile jest zawarte w Prawdzie o Nie, -waszych wibracji?
-Wszystkie!!
-Chodzi o to, by powstało we mnie pytanie.
-A ile jest zawarte Prawdy o Tobie w Nas? 
-Trafiłeś w sedno.-To nie jest zaufanie, to nie jest Moc, to jest Prawda Synu. –Mówią.
-To jest to, co powstaje od 16 poziomu, przy, 17 pnie się w górę i rozchodzi się, przy 18-stce 
wypełnia od góry Całość, a przy 19-stce rąbie w dół. Powstaje Złota Kolumna. Otwiera się 
niebo i uderza promieniowanie. Przypomina sopel lodu. Złote, po bokach białe. Masywne, 
ciężkie, uderzyło mnie w nogi. Zimnem przenika.
-Ciekawa rzecz –PRAWDA.
-Czy chcesz, by się to zapisało? –Czy chcecie bym się zapisał? Słyszę.
Uśmiecha się, bo nam się wydaje, że my chcemy, bo to jest logika, ale nie wiemy o tym, że 
odpowiadamy tylko z poziomu Umysłu.
-Patrz mówi; -Świadomość przyjmuje, ale w brew pozorom, nawet Dusza nie do końca to 
rozumie. –Pokazuje na nasze Ciało. 
-Najbardziej Mnie chce Wasze Ciało. 
-Ja teraz nie rozumiem, dlaczego, więc On mówi tak.
-Choć o tym nie wiecie, to Ciało jest najbliższe Macierzy, najbliższe jest zapisom, tym, które 
zostały tam ukryte.
Natomiast On Duch jest cząstką taką bardzo połączoną z Nim, z BOGIEM, a więc i z Nim, bo 
ślad, bo droga przez Ducha ludzkiego jest zawsze prowadząca tu, ku OJCU, ku 
PROWADZĄCEMU. Bo Duch ma tylko w sobie taki zapis. 
Ktoś, Istota, musi się w pełni w Duchu obudzić, a więc Duch musi przekroczyć 8-my, a musi 
być 9-ty Poziom Istnienia, by ta Droga Prawdziwa się w Nim otworzyła. Czyli Ktoś musi być 
na Poziomie Aniołów w swoim Rozwoju, by Droga była w pełni w Nim zrozumiała i Jedyna. 
Wtedy nie ma już odwrotu.
-Mówią, że tu mamy pozwolić, by Nasze Ciało przyjęło Jego największe zapisy.
Poproście Ciało o to, bym był dla Niego Zbawieniem.
Jak coś zapisze się w Nas, czyli On Swoją Obecnością, to pomoże Nam wytrwać. To tak się 
stanie, jakby ta energetyka, przez którą próbowaliby Nam zaszkodzić nie umiała wielu rzeczy 
zmienić, bo ona musi się w Ciele fizycznym przejawiać, a Ono byłoby jakby zamrożone. 
Jakby ta niewłaściwa energetyka nie potrafiła zbyt wiele zmienić, przez co jesteśmy nie- 
wrażliwi.
-Pokazują, że możemy powiedzieć, by Ciało przyjęło taką formę, kiedy Energia Ojca teraz w 
Nas wejdzie, jaką chce. To będzie taka forma Ciała, jaka będzie dla Nas najlepsza.
-Wyraźnie podpowiadają; -oddaj Mi Ciało. Ja uczynię to, co dla Ciała będzie najlepsze.
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-A Macierz? Pytam. 
-Macierz należy do SYNA i pokazuje na Boga Twórcę. I na Stwórcę. Drzwi tam zostały 
otwarte.
Pokazują PANA BZ, który do Macierzy się dostał, bo tam był Pan Przeciwieństw. 
PBZ zamknął te Drzwi i powiedział; -i zamknięte.
-W sensie zamknięte dla tych, którzy Tu działali i chcieli zmieniać ludzkie Ciała.
-Kiedy tak mówi, czuję jakby wypełniał nas Sobą.
-Zabieram to, co do Was nie należy, a oddaję to, co sprawię Radą. 
-Poszły zupełnie inne słowa lub Energie i tylko tłumaczenie miało być słowne. Jakieś 
przeorganizowanie następuje, nie bardzo wiem, co to jest. Fizycznie Ciało niby tak będzie 
wyglądać, ale od tej strony niewidocznej Ono się zupełnie zmienia. To się zupełnie inaczej 
ustawia energetycznie. Bo okazuje się, że Ciało Fizyczne ma jakąś podstawową energetykę. 
Tak jakby to było Ciało Eteryczne, które ściśle jest z fizycznym związane. Natomiast te 
pozostałe przestrzenie energetyczne łączą się przez Ciało Eteryczne tu z nim. Eteryczne 
zostaje tak zmienione, że będzie promieniować na tę całą energetykę. 
Pokazują też, że nasz Świat wewnętrzny odczuć, myśli, jakby nie mógł być już tak przenikany 
jak dawniej. Nawet ukazało się słowo; -W OGÓLE.
Tylko trzeba strzelić palcami, żeby tak było.
 Mówią też, że odcięcie od emocji, galarety, odcięcie od myśli zewnętrza, to jest stan, 
niekomfortowy, bo my wtedy zamykamy się w sobie.
-Pokazali mi historię pewnego wynalazku; -można przecież zablokować istnienie dźwięków. 
Jest taka fala, otacza Człowieka kokonem i żadne dźwięki zewnątrz nie docierają.
Zastosowali to w drogich, nowych samochodach i wszyscy kierowcy z tego zrezygnowali. 
Włączało się, bowiem takie promieniowanie, które powodowało, że kabina stawała się 
klinicznie wyciszona, żaden dźwięk z zewnątrz nie dochodził. To wywoływało u kierowców 
niepokój. Koła, silnik i cokolwiek świadczyło o życiu tego samochodu, czy właściwie 
pracuje, czy się psuje. Brak oznak życia powoduje dyskomfort.
-Podpowiadają mi teraz, że jest jeszcze w nas jakiś obszar, który się kontaktuje z 
Życiem martwym. Z kamieniami, z podłożem, przez co odczuwa się podstawę, choć to 
nie są Siły Przyrody. Gdyby Człowiek się od tego odciął, to nie umiałby funkcjonować. 
Chodzi, o to by Ciało było tak przestawione, by odbierało, ale by to coś z zewnątrz 
człowieka nie pokonywało. 
Pokazują, jakby klepsydrę obracał w Nas, tak w Nas coś się zmienia. Przestawia się coś, choć 
nie o polaryzację chodzi.
Widzę teraz kręgosłup. Koncentryczne, białe kręgi Energii lecą do góry, a z góry na dół 
niebieskie. Taki ruch posuwisty, mechaniczny.
Słyszę, że to nie Moc, tylko jakaś Energia Duchowa. Tam w rdzeniu kręgowym jest jakiś 
kanalik. On jaśnieje i dzięki temu w całym kręgosłupie powstają te koncentryczne kręgi.
To zaczyna Żyć. Pokazuje też nić DNA. To spiralnie idzie, tworzy się. Różne kolory 
zaistniały.
To jest budzenie się Ciała fizycznego, budzenie się Świadomości Duchowej w Ciele 
Fizycznym. 
-Duch zszedł w najniższe Wymiary
-Czy wiecie, co to oznacza?
-Mówię wprost; -nie.
-Popatrzył z politowaniem.
-To oznacza, że macie Mnie zaufać do końca. Ja już w Was jestem. Kieruj się mną, słuchaj 
Ciała, słuchaj Siebie, czyli Duszy, słuchaj Ducha, czyli Siebie, ale mało Siebie. Wsłuchuj 
się we wszystko, co jest w Tobie. We własne płaszczyzny, a pojmiesz, zrozumiesz, 
doświadczysz.
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I pokazują; -otworzysz oczy.
-Mówią; -to są Czwarte Drzwi w Bibliotece Wiedzy, Czwarte Drzwi idące przeze Mnie, przez  
Boga.
Ciało, Dusza, Duch i Ja. Drzwi zostały otwarte. Idź Korytarzem.
-To wygląda, jak w grze komputerowej. Nie widać rąk, nie widać nóg, tylko przestrzeń. I tak 
jakby się coś przesuwało. Jedne Drzwi na zewnątrz do środka się otworzyły, ale Człowiek 
stanął w progu. Trudno opisać, co tu widać. Myślałem, że to jest pomieszczenie. Niby ono 
jest, ale nie jest duże. Rzeźbień jest bardzo dużo. Tak jakby zarysowane okna po lewej 
stronie. Ale, to, co widzę, to takie głębokie rzeźby jakby każde okno było formą ambony. 
Pierwszy raz widzę coś takiego. To jest jedna wielka od wewnątrz Rzeźba.
Twarze, albo rośliny, które przypominają twarze. Trudno mi to opisywać. To tak, jakby Ktoś 
siedział w środku w wielkim kawałku drewna i tu wyrżnął wszystko każdy element. Na 
wszystko, na co się patrzy jest rzeźbione. Obwoluty Ksiąg. 
Pokazują Książkę, ale widzę tylko białe karty. 
-Spójrz. Co Ci te Rzeźby przypominają?
-A coś ty całe życie robił? Może tak jakby Tu jakaś cząstka Mnie coś rzeźbiła, może 
pilnowała Czegoś. Mówią coś o kustoszostwie.
Podpowiadają, że my też jesteśmy w tych Księgach zapisani. Bo Pierwszy Poziom 
ujmuje Istotę Rzeczywistości. Wszystko to, co tutaj jest musiało być zapisane na 
Pierwszym Progu.
Pierwszy Próg rozumienia dotyczy Naszej Istoty. Naszego tu i teraz. Drugi Próg 
Rozumienia dotyczy Wehikułu naszego tu i teraz.
-Podpowiadają, że Ciało Fizyczne, to jest tylko część tego Wehikułu. Tym Wehikułem 
jest całe nasze otoczenie łącznie z Planetą.
- Zapomnieliście o tym, że tak naprawdę, to gdzie jesteście jest Waszym doświadczeniem 
Tego Życia. Ta Planeta to jest też Wasze Ciało. Musicie odbudować związki między Waszym 
Ciałem, które tak naprawdę do Was nie należy, a do Sił Przyrody. Tu musicie odczuć Matkę  
Ziemię, musicie odczuć siebie. To jest Wasze ciało. Patrz w Słońce. To jest Wasze Ciało. 
Sygnały, które docierają z zewnątrz. To jest Wasze Ciało. Żyj. Oddychaj Ziemią, oddychaj 
Słońcem. Po prostu oddychaj, Nie zastanawiaj się nad tym, co fizyczne oddycha. Oddychaj. 
Nie zastanawiaj się nad tym, co jest w Tobie chore, to ma być zdrowe. Bądź zdrowy. Nie 
zastanawiaj się nad elementami, tylko nad stanem, który chcesz by był wyrażony.
 Radość, szczęście. Te rzeczy, choć są duchowe, są tu zakotwione.
Pozwól, by całe Twoje Ciało, które tutaj znajduje przez Ocean Ducha swoje 
odzwierciedlenie w materialnej i eterycznej Rzeczywistości ( ta energetyczna minimalnie się 
ukazała)Cię stanowiło, aby się budziło. Byś nie zastanawiając się nad tym, czerpał z tego ile  
się tylko da. Ja tam jestem.
-Czy pojąłeś?
-Patrz na Swoje Ręce. Co przyszło wczoraj?
-Praenergia.
-Co, było wcześniej?
-Energia.
-A, co było jeszcze wcześniej?
-Zapis? Duch?
-Jedno i drugie. –A, co było jeszcze wcześniej?
-Idee, założenia.
-A, jeszcze wcześniej?
-Ty Ojcze.
-No widzisz. Pojąłeś?
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-Ojciec się zapisał we wszystkim. Oddaliśmy Ciało i On nam przypomniał, czym tak 
naprawdę jest Nasze Ciało.
Nasze Ciało jest nie tylko tą fizycznością, ale i Całością. Gdy zabijamy Planetę, gdy 
niszczymy sprzęty. Jesteśmy destruktywni wobec budynków, rośli, czegokolwiek, to 
zabijamy Samych Siebie. To na Nas oddziaływuje, bo to jest jedna wielka zawiesina. To jest 
nieskończona ilość Bożych Cząstek, które się nie potrafią w harmonii ustawić. Pokazują na tę 
Skalę(Kocioł, energia Ziemi). Tam jest Nasze Ciało. 
-Mówi, że Sny Przyrody to Sny Naszego Ducha.
-Mówi, że nie trzeba wnikać w Nic, co jest poniżej. To jest Ciało. Wszystko, na co patrzysz, 
to jest twoje Ciało.
-Jak pytam o ludzi, to się uśmiechnął.
-No pewnie, że ludzie, to jest Twoje Ciało. Bo Duch ludzki doświadcza tego snu z innymi 
poprzez wspólne Ciało. Nasze fizyczne Ciało, Nasza Ziemia, Nasze Słońce, to jest ciągle 
Nasze Ciało. Namiętność, która nasz łączy jest cudowna. Ale powtarza, że taka cudowność 
musi nas łączyć z Ziemią, ze Słońcem. Kiedy Ciało oddamy Jemu Samemu, ono zacznie 
Żyć, Ono zacznie zdrowieć. Ono zacznie inaczej funkcjonować.
Podpowiadają, że materializacja też się z tym odczuciem wiąże. Ruch ku przyczynie. Otwiera 
się po prostu coś, co tam istnieje.… …..
-Mówią też; - zamknijcie zeszyty i idźcie na spacer. Zobaczycie, co będziecie czuć?
Uśmiechnął się, ale tak pokazuje jakbyśmy byli skąpani w takiej lekkiej mgiełce. Jakby był 
spokój, jakby było niebo. Ten Stan bardzo łatwo utrzymać, jeśli pozwolimy całemu naszemu 
Ciału być sobą.
-Nie rozkazujcie, nie rządźcie. Wczujcie się. Pozwólcie mu Żyć. Ja też Wam pozwoliłem 
Żyć. Pozwólcie, a odpłaci się Wam cudownościami.
-Słyszysz ruch w jelitach, słyszysz dźwięki z zewnątrz dopływające. Czujesz Życie, które to 
wszystko przenika. Ten puls. To nie jest tylko Twoje Ciało. To ciągle jesteś ty. Cała wiedza, 
Cała Moc, wszystko, to jesteś ciągle ty. Człowiek ogłuchł na Moc. Nawet nie wiecie, jacy 
jesteście cudowni, jakie to wszystko jest wspaniałe, byle tylko zrozumieć to i odtworzyć to.
Obudzić się w swoich podstawach. 
-Otwórz oczy i idź w głąb siebie. Wędrując Górami, Dolinami, Rzekami poznajesz wciąż 
siebie. Nie musisz podróżować, a i tak możesz to wszystko poznać, bo to i tak jest w Tobie 
zawarte, wszystko jest w Tobie zawarte.

 Wycofuje się ta energia. Tak jakby Duch ludzki sam wychodził z wilczej nory. Trzy 
osoby widzę wychodzą z tych wilczych dołów, na tej Planecie będącej plastrem miodu.
Duch ludzki bardzo dziwnie wygląda, bo ma taką wydłużoną głowę. Do tyłu idącą jakby 
owadzią.
-A, czegoś się spodziewał?
-Wyglądu ludzkiego.
-Jakie to ma znaczenie?
-Uśmiechnął się. –Oj te stereotypy. Okazało się, że ta owadzia głowa to forma jakby kapsuły, 
a teraz już jest normalny człowiek.
-A jak widzisz starą babcię, to według ciebie to już umierający człowiek?. – To jest tylko coś, 
co się zmienia. 
-Ale Duch u góry jest czysty, wspaniały i na dodatek to jest cudowny smukły młodzieniec.
Oczy, mówi oczy. I okazuje się, że tu nie chodzi o słuchanie sercem. My mamy się nauczyć 
słuchać Ciałem.
-Ciało fizyczne, czy Całe? Pytam.
-Całe. My mamy się nauczyć odbierać echem drzew, ruchem kamieni. To jest 
odczuwanie innego rodzaju. Kierunkują nas na to.
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Pokazują tak. Leżysz na Ziemi i wtapiasz się w Ziemię. Jesteś Ziemią. I nie myśl o tym, 
że chcesz usłyszeć ruch wodospadu, tej spadającej z góry wody, która wywołuje 
wibracje w Ziemi. Pozwól, by coś ci to uzmysłowiło. Zrób ciszę w sobie. Bo ty logiką 
zakłócasz to, co istnieje.
Obrazuje echo. Jakby przez Ziemię przechodziły sztolnie, długie korytarze i dudni rytmicznie 
echo tych korytarzy; wummm, wummm. Ciemne. Jakby ta Planeta miała Serce niewidoczne. I 
to wummm, wummm nas też przenika. 
My musimy podoświadczać wyłączając logikę swojego prawdziwego Ciała. Całego Ciała.
Twoje Ciało, to jest materia. Biologiczna. 
-A, kto Ci powiedział, że kamień nie jest biologiczny. Bo wolniej chodzi. 
-A, czy ty chodzisz jak śpisz? 
-Wtedy drzewo, jak wiatr nim porusza jest żywsze, aktywniejsze od Ciebie.? To wszystko 
żyje na swój sposób. To jest Twoje Ciało. Ucz się Siebie. Ucz się Ciała. Ono jest Gwiazdami, 
ono jest w przestrzeni, ono jest wszystkim.
Poznaj Swój Dom, poznaj Siebie. 
-Bo wszystko to, co w przyszłości ma się stać stanie się w Twoim Domu, w Twoim Ciele.
Władzę nad Ciałem, nad Swoim Domem ma ten, kto czuje, kto w nim wywołuje ruch. 
PULS, SERCE. Poznałeś Serce Swojej Duszy, musisz poznać Serce swojego Ciała. 
-Ale mówią, - to jest przenośnia i żebyśmy Serca nie szukali.
Wummm, wummm, wummm. Wummm; - wtedy zbudujesz wszystko.
. Postawisz domy dla ludzi, wiatraki, energia będzie nowa funkcjonować. Pokazują, że ta 
energia wszystko przenika. Stoją domy, wiatraki, są pola, a ta Energia, o którą nam chodzi w 
przyszłości Ona już tu jest. 
-Zechciej i patrz. Wnika w Ciebie. Ona już w Tobie jest. Ty jesteś tą Energią.
-Dlatego, nie musisz jeść. Mówią
-Otwierasz oczy spokojne, sam jesteś teraz Snem Przyrody. To jest wszystko między Nami. 
Dałem wszystko.
Pokazują dziwną rzecz. Ludzie są tak bardzo pogubieni, że żyją w wewnętrznym Świecie 
chorej iluzji nie wiedząc, że tu są w cudownym Świecie Światła naszych Energii. Że Ciało, 
Planeta, domy lasy, gwiazdy to jest cudowny Nasz Świat.
-Okazuje się, że szara strefa jest w iluzji. My tak naprawdę możemy odciąć się od szarej 
strefy iluzji i żyć w Świecie tego Światła, gdzie jest eter, ta cząstka, która dostarcza energii.
Okazuje się, że my z tej przestrzeni, z tego Ciała możemy oddziaływać na innych odcinając 
ich od iluzji.
-Te podłączenia ludzkie, -mówi, zapomnij. Wykorzystaj wszystko. Ten Świat, to, co tu jest, 
przeniknie tym wszystkim innych, a Ja tam będę.
Po prostu zapomnij o tamtej Rzeczywistości. O Strefie Mroku. Niech to przestanie istnieć.
Dotykaj i wprowadzaj w ten Świat. Wprowadzaj Swój Dom, Swoje Ciało, to, co i tak do 
Ciebie należy. Drugiego Człowieka. Jego Sny, Jego Marzenia, bo to jest wspólne.
Od tej chwili macie Żyć Światłem. Oto Wasz Dom. JA.

Wszystko znikło i cały czas widzę Światło. Wystarczy kodem, ja nie wiem, czym, 
pochwycić człowieka, tak jakbym uruchamiał wokół niego tylko Światło. Rozbijam tę iluzję, 
ma być Światło. Koniec. Jest przeniknięty wszystkim. Nie interesuje mnie zło. On 
przeniesiony został do czarodziejskiej Krainy Światła. Ma być tu i koniec.
Tak się wprowadza Jasną Płaszczyznę. Ja wprowadzałem energie, które coś zmieniały, a w 
ten sposób będzie się to rozszerzać.
- Bo Jasną Płaszczyzną jestem Ja. Tak Ojciec mówi o Sobie. To są Jego energie.
To wszystko jest Nasze, pokazuje, dla Was, pokazuje na swoje Serce, dla Mnie, pokazuje na 
Słońce, a to Słońce jakby było roztańczoną karuzelą w tych roztańczonych promieniach.
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-Czy pojęliście, jakie to proste.Lęki, obawy, niemożliwości. Zostawcie to w iluzji. Tam 
gdzieś. Nie ma, nie było. To się skończyło. Światło jest z Wami, Światło jest między Wami. 
Od tej chwili jestem wśród Was. Światło działaj już tylko Światłem. 

 Znikło napięcie jestem, nie jestem. Spokój. Wynikł z pewności. Nagle zmienia się 
technika, bo Techniki tu nie trzeba. Jest Praenergia. Mam, co chcę. Dzięki Niej technika- 
Światło jest. Innych będziemy chwytać. Światłem przenikać, wprowadzać do tego Świata i 
koniec.

Pokazują teraz dziwną rzecz. Żyły czuję, ścięgna nie wiem, co to jest.
Podpowiadają odnośnie długości Życia. Jak tu jest to Światło, tak dodawaliśmy energię do 
jedzenia, do picia do wody podczas kąpieli itd., to teraz jakbyśmy fragmenty stąd rzucali do 
tamtej Rzeczywistości, a od tej chwili nie ma tamtej Rzeczywistości, nie ma tamtego starego 
Świata, nie ma utopii, nie ma bólu, nie ma cierpienia, jest tylko to i od razu jest przedłużone 
wszystko, Życie.

-Nagle pojąłeś i dokonałeś wyboru. Tego wyboru muszą dokonać inni. Pamiętaj, że 
wybór musi być doskonały. Nieudający wybór, bo wybór jest tylko jeden. 
Światło albo Ciemność. Dotychczas mówiliśmy o Świetle sądząc, że dokonujemy w pełni 
wyborów, ale to było niby szarzenie, takie udawanie, że jest się w Świetle, ale ciągle było się 
tam. Teraz wystarczy tu wejść i wszystko się stanie.
Po prostu wszędzie jest światło, gdzie się będzie szło, to jest tylko Światło. To się we mnie 
zapisało.

 Zobaczymy, co promieniuje i co jest. Przyszła Cisza, Spokój i to wszystko czuć. 
Całość. Drżenie, które idzie przez buty, przez podłogę, tak jakby z daleka coś żyło, 
wibrowało. Ciało Żyje, porusza się. Jest takie wspaniałe. Światło.

KONIEC.
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