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Rycina, na której Jezus stoi, chleb daje. 
Wchodzimy w Modlitwę.
Instrumenty fizyczne, które łączą się z energetyką i tworzą Kanały zejściowe do Ducha. 
Pamiętacie biały proszek złota, Chleb Pokładny. Co było z tym związane? Otwierało 
Świadomość. Po prostu. Tymczasem to, co tutaj zachodzi, to, co Jezus tutaj pokazał, jest tym 
samym. Ogólnie jest tak; -nasze pasywne wejście w tamte Światy; -objawienia, wizje- % 
wartość. U mnie to jest 30% tego, co ma być. W ogóle zejście Sił wchodzenie, otwarcie, 
nawet pokazują, że głowa znika, pasma tylko jakieś się tworzą, to wszystko, coś Oni chcą 
zrobić z poszerzeniem tego się tutaj dąży. Ale, co to znaczy? Nie wiem.
 To jest związane z Czystą Świadomością.
To będzie proces Techniczny.
I znów Biały Demon. Widzę tak Jezus stoi z tym Chlebem i Biały Demon do Niego 
podchodzi, ale to nie jest ten główny, tylko ta Biała Armia, którą przyniósł za Sobą.
Już wiem. Te, które tutaj są, dlatego mają taką Moc i są Białe, bo to były kiedyś po tamtej 
Stronie Istoty i One wzięły( ten wziął) cząstkę chleba tego pokładnego i przemienił się w Biel 
i zyskał Moc. Potężną Moc Światła. I z tego Chleba Pokładnego(Ja wsadziłem łapę w 
to)jakby takie pasma szły. Oni mówią; -pamiętacie, jak coś należało do Śmierci-
metamorphosis -na co już nie można było oddziaływać, jeśli jakiś organ był w 
metamorphosis, to na tę część nie można było już działać, uzdrawiać. Ona i tak musiałaby być 
usunięta. Natomiast Chleb Pokładny robi zupełnie coś innego.
Ta Energia zsunie się po Was jak wąż po głowach i ma przód jak wąż, to jest bardzo 
inteligentna. To jest Energia, ale powyżej Poziomu Stwórców. Pokazują, że ma Świadomość, 
Duchowość Istnienia, powyżej Poziomu Stwórcy. Tak Jakby wchodziła w Poziom poniżej, 
Arlonów, ale jakby od jakiegoś z Arlonów miała część Mocy. Natomiast Sama, jeśli 
chodzi o Energie jest z Poziomu Mroku. I to samo wybiera, samo idzie i tak szybkim 
odruchem pochłonie głowę.
 Czyli podpowiedź, że wpływa do głowy. Pokazują też nadnercza, te hormony, które są nad 
nerkami, że tam też bieleją. Widzę, że głowy nasze pochylają się do przodu i ta Energia jakby 
gwóźdź wbijała w kark. Albo w rdzeń albo w takie coś jak w fasolkę się Ona wbija. Może 
przysadka. Mówią o tyłomózgowiu. Mówią o jakimś rezerwuarze Mocy.

Teraz ten wąż wzbił się głową do góry i wpadł w siebie samego i ta Energia się 
rozlewa. Mówią, że ta zmiana nie będzie trwała, bo to wymaga czasu i że trzeba pukać do 
Ojca, żeby Ona postępowała. 
Jesteśmy w Grocie Lodowej. Ojciec zszedł. Ten Pomnik wielki dalej tam jest, bo On 
utrzymuje to całe działanie, ale jakby Jego dabbler z niego wyszedł. On mimo wszystko tutaj 
zszedł. Każe się nam kłaść. Z prawej strony jest studnia, czarna w środku, ale jest 
marmurowa, czy wapienna, prosta, a My leżymy głową do tego Tronu, do tych schodów na 
Ziemi. Leżymy na dwóch schodkach, czyli pozycja niewygodna, a jesteśmy sztywni, tak 
jakby jakaś energia, czy pal. Jesteśmy pozbawieni Świadomości i nasze ciała leżą tam 
wyprostowane, jakby sparaliżowane. Tak jakby krzyż na jednym schodku, a głowa już na tym 
drugim i to nie przeszkadza. Te schodki tutaj mają jakieś znaczenie. To są Piętra Budowy 
Wewnętrznej Organizacji Duchowej, ale bez właściwej energetyki zbudowanie tego jest 
niemożliwe. Do tej pory skupialiśmy się na energetyce, natomiast to, co się z Nami dzieje jest 
tworzeniem Szkieletu, czy Wejść Duchowych. Jakaś Wartość Duchowa będzie w Nas
 trwała.
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Mówią coś o Oku Boga. Teraz Ja sam leżę tak wygięty. Kazali mi odczuć się w tym 
Ciele, które tam leży. Przyszedł Bóg i taką aureolkę narysował na czubku głowy. Jest 
Szeroka, może 15 cm- owa. To jakby było wbite w kość, częściowo w Mózg i widzę przez 
kość jakby to była wielka temperatura i Mózg się rozświetla, wygląda jak lawa. Tak jakby się 
przepalał, gotował. To jest Proces taki, który powinien Go dawno zniszczyć, ale on zachodzi, 
bo to jest Duchowa przemiana nie Energetyczna. Jest do wykrycia przez Naukę, ale pokazują 
na Boga. Innymi słowy, jak Bóg zechce, wtedy ta przemiana Duchowa będzie mogła być 
wyrażona w sposób Energetyczny. Duch jak będzie się budził, będzie wymuszał też ruch 
Energii i tylko w ten sposób będzie można stwierdzić, że coś Duchowego tym kieruje. 
Kiwają; -Tak!

To jest Pierwsze Wejście Ducha Całości w Ciało Fizyczne Człowieka.
Tego nie było i nigdy nie będzie. To jest związane z Planem Działania, który się ma 
stać.

Oni mają radochę; -stanie, nie stanie, a Marysia pójdzie w las. Ojciec się też śmieje.
-Mówisz; -My się radujemy, a ty taki sztywny. I pokazują na mnie jak na tych schodach 
sztywny leżę.
Czyli znaczenie podwójne. Sztywny w humorze i sztywny na schodach. Ubaw mają.
Teraz Ktoś podchodzi i w Oczy mi zagląda. Was też poprawiają. Komuś dekiel na głowie 
otworzyli i palcem sprawdzają temperaturę, czyli sprawdzają, czy proces dobrze zachodzi.
Pomacał w Mózgu i oblizał palec. Mnie palca polizał i się dziwi, że Ja nie polizałem.

Ojciec pochylił głowę. Ona mu trochę pękła i takie światło wyleciało.
-Ja mam je w rękach. Jest gęste. Gęste Światło.
 To tak wygląda jak wata, jak betonowe, gęsty dym, którego nie czujesz, a to czuć. Gdyby 
Zechciał, to w jednej chwili, to Światło, które z Jego głowy wypływa popłynęłoby takim 
strumienie, że zalałoby Całą Galaktykę.
A to spływa mi tylko na ręce. U Was idzie na ręce, na kolana, na nogi. 
Mówią, że to jest obecność Ojca w Nas. W Ciele. Pokazują jeszcze Niżej. DNA, 
przepalanie Macierzy. Będzie połączenie do Poziomu Macierzy. A jeśli tak, a Macierz 
już wróciła do Nas, to nie będą mieli dojścia, nie będą mieli jak zniszczyć energetyki.
Mówią; -Będą, jeśli Człowiek się znieprawi.

Coś robią z Naszymi Sercami, ale są bardzo niezadowoleni ze stanu Serc. Tak patrzą 
na moje, czy to w ogóle funkcjonuje. Biorą do ręki i mówią; -Boże coś takiego? Ale znowu 
się śmieją.
Ktoś tu dostał taką pieczęć, że Serce jest zaplombowane, że nie ruszy. Innym mówią; -dodać 
czegoś. Czyli jakby na korbkę na rozruch. Żeby, jak przystosuje technikę, żeby mógł to 
uruchamiać, tak na popych.
Teraz jakby Nas do góry wydźwigali na łańcuchach, bo wyraźnie schodzi jakieś Pasmo i 
podnoszą. Kręci się mi w głowie. Wisimy i zaczynamy się w lewą stronę jak na karuzeli 
kręcić po obwodzie koła, na łańcuchach. Połączeni jesteśmy z czymś. Oni rozkręcają. 
Kręcimy się jak na karuzeli, ale nasze zdjęcie niczym odbicie lustrzane idzie do Góry, U góry 
się rozszerza i My jesteśmy Tu, a Nasze odbicie u góry.
-Coś się STAŁO, słyszę.
-Czuję to w nogach, a Oni się śmieją i mówią; - bo Ty masz Mózg w nogach. Bo ty masz 
rozum w nogach, dlatego się później czyjeś nogi podobają.
Nabijają się ze mnie dziś. Mówią, że nie umiem być w Radości.
Jednego ściągnęli z lin, bo zemdlał, ale odbicie u góry zostało. To odbicie u góry, to jest cały 
czas kręcący się krąg. Drugiego ściągają. Ale ciała są nieświadome. NAPRAWDĘ jakiś 
bolesny proces, jakby prądem poparzone i widać wyraźnie, że to jest bardzo wyczerpujące dla 
organizmu. Ten pierwszy ściągnięty oparł się na ręku, chwyta się za głowę, oddycha i próbuje 
się odnaleźć w tej sytuacji.
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Jak On się pyta, co się stało, to mówią, że został zbiegunowany. To, co pozytywne, stało się 
negatywnym i odwrotnie.
Pokazują, że Moc do tego mamy tu w ręku, żeby można odwracać to.
Pokazują, że jakby się chciało działać na wypełnienia, to wkłada się rękę w człowieka prawą i 
całego człowieka obraca się z lewa, na prawo. Pokazują mi prawą ręką. Tak jak postać 
wycięta z tekturki, obraca się i jaśnieje i staje się Światłem. Rozpływa się. Nie ma Go.
Pokazują już tylko głowę Tego człowieka, który jakby się nie umiał odnaleźć sam w sobie. 
Czyli będzie to taki szok Duchowy.
Mówią do mnie; -popatrz na swoje ręce i co widzisz? 
-A ja nawet rąk nie widzę. 
Zaglądają mi do oczu, czy w ogóle coś potrafię widzieć. Otwierają mi taką klapkę z boku, 
czyli tam widzę śrubki, kukułka, wszystko. Dłubią mi czymś. Wyraźnie dają mi do 
zrozumienia, że tu jest mnóstwo zardzewiałego żelastwa.
Jeden mówi do drugiego; 
-i, co z tym zrobić? To na szrot by można było oddać.
-Zaczynają mi wyciągać to wszystko.
Z lewej strony na prawo wchodzi Energia. Nie ma tu już maszynerii, jakby nie było mózgu i 
wchodzi tylko Energia. Światło. Z lewej, jako, że lewa jest logiczna. U Was też lewa strona 
głowy jest taka ociężała, świetlista.

Tłumaczą też, że Chleb Pokładny pełni taką dziwną rolę. Pokazują, jak Nasze 
półkule Mózgowe się łączą. Zespalają. Najpierw, tam gdzie jest bruzda Mózg się zespawa z 
sobą i te półkule się przenikają i powstaje jedna. Mówią o Duchowej Świadomości, ale 
Jedności. Jedność wymusza Świadomość Jednostki.
-Pytam się; - a kim ja teraz będę? A Oni mówią; -Nikim. A, po, co Ci być Kimś?
Jako Ktoś, chcesz być w Radości. A, co byś powiedział na to byś był Radością? Ale Radość 
możesz odczuwać wtedy jak Ciebie nie będzie, jak Ty będziesz Radością. To potrzebny Ci 
jest Ktoś, czyli Ty?
-Chryste, co za tekst?
-Nie wzywaj Chrystusa, bo Jezus Tu stoi.
-Ja Jezusa tu nie widzę. Ale czemu Jezusa, a mówią o Chrystusie? Matki Boskiej tu nie ma, 
Ducha Świętego tu nie ma. A przecież to się dzieje w Duchu Świętym.
-Mówią; -NIE! To jest zależne od Ojca. Ojciec postanowił coś zmienić. Dodać. Poprawić. 
Tylko żeby to dobrze zrozumieć. To nie jest tak, że coś było wadliwe, więc On poprawia. On 
po prostu jakby wymyślił inny Plan.
Mówią tak. 
-Pamiętaj! Radość i Miłość są to stany, które na zawsze mogą wejść w Człowieka. Ty możesz 
stać się Miłością i Radością. Wtedy otwierasz Drogę do Wolności i Radości Każdemu 
Człowiekowi.
Skasuj Siebie. Zniknij dla Wszystkich. Przestań myśleć o Sobie. Przestań myśleć o Celach. 
Pozwól, by Cel po prostu był. By to było. Wtedy nie ma celu, nie ma Ciebie.
-Ciekawe, bo w tle; -nie ma Radości, nie ma nic.
-ROZUMIESZ?-NIE!
-Tam, gdzie nie ma NIC, to można Coś stworzyć.
-No właśnie. Co byś chciał stworzyć?
-Radość.
-Ale już Nią jesteś.-Jak Jesteś już Radością, bo możesz być. Jak jesteś już Wolnością, bo 
możesz być. –To, co Chcesz Stworzyć?
-NIC! 
-No i dotarłeś. –Jeśli już masz, to nie potrzebujesz NIC!. Jeśli już masz Siebie, nie 
potrzebujesz NIC! Jeśli Udoskonalisz Siebie, nie potrzebujesz już NIC!
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Bo Człowiek DOSKONAŁY stoi ponad Bogiem, bo jest Jego Snem, Jest Jego Bohaterem. 
Jedynym. A Człowiek DOSKONAŁY, w Swojej Doskonałości tak promieniuje, jest taką 
Doskonałością dla innych, że już ich nie potrzebuje, bo są w Nim zapisani. Ale Bóg 
potrzebuje Nas. Bo Śni. Człowiek Doskonały w Jego Śnie już nie śni. Jego nie ma. Tam, 
gdzie Nikogo nie ma, jest już tylko Bóg
-A, po co Ci Bóg? 
-Ku Towarzystwu, Ku Opiece. Ku Czuciu.
 -Oni pokazują na Nas. Pojedynczo.
-Po, co Ci Bóg, jak Ty jesteś? Zawarło się w Tobie wszystko. Zawarł się w Tobie nawet Bóg.
W Tobie jest Wszystko. Cały Skarb, a szukasz Go ciągle na zewnątrz. Kiedy pozwolisz, byś Ty 
Sam działał, był Radością, Miłością, To ta Radość, to Ta Miłość, a więc Ty Sam uruchomisz 
się we wszystkim. W Tobie jest Sekret.
-Pytam się. Jaki?
-Sekret. Szepczą. Po prostu Sekret. Pozwól Jemu działać.
-Ciarki mi przechodzą. Pytają się; -czy wiem, co to jest Powrót do Domu?
-Odnalezienie się Boga w Sobie.
-Tak!. Umysłowo, to Ty jesteś dobry, ale teraz powiedz Świadomościowo.
-To trzeba czuć.
-Nie. Kiwają. Nawet nie rozumieć.
-Pokazują bezpośrednio na Boga. -Co to jest za stan?
-Stan Czystej Świadomości. 
-Ja nie jestem tego w Stanie odtworzyć.
-Odtworzyć może –NIE, ale jesteśmy w stanie zawrzeć się w Innych.(23.11?)
-Ale wyraźnie odcinają tu idące dalej ROZUMOWANIE, bo mówią, że to jest tylko etap 
dotłumaczania tego, co będzie w Człowieku utrzymane. A na razie to jest tak 
krótkotrwałe, że słowa, które mogłyby teraz ode mnie polecieć, mogłyby później 
wprowadzić w błąd. Najpierw ten stan musi być w Człowieku zawarty. 

Pokazują mi teraz na nagranie, abym je odtwarzał sobie, wchodził i za każdym 
razem ten stan będzie poruszany. Tak jak pokochanie Siebie. Tak pierwszy raz bycie 
NIKIM. 
I tu Koła zaczynają się kręcić.
-Bo jak jesteś NIKIM, jesteś WSZYSTKIM.
-A w tych Kołach Trzech piękne, wielkie OCZY.
-Pierwszy raz Je widzę i Twarz i Uśmiech, ale inaczej niż kiedyś. To nie Dziecka, Boga 
Twórcy, tylko OJCA.
Uśmiechnął się i przyzwalająco kiwnął głową 
-JESTEM. Powiedział. Jestem w Was i w Waszych Sercach. Waszych czynach, Waszych 
słowach. Myśli zmniejszyły się.
-Już w SNACH. Powiedział. 
-Ale nie chodzi o normalne Sny, tylko chodzi o Sny Księgi Życia. Mówi, że możemy tam 
zajrzeć, by zobaczyć, gdzie znajduje się Księga Życia. Mówi też, że możemy też brać z 
Naszej Księgi Życia Jego i wstawiać w Księgę Życia Drugiego Człowieka, czy w Człowieka. 
Nie wiem? 
-Wypalanie czegoś w Nas?
-Mówi, że On w Nas kłóci się, czy ściera z pewnymi niegodnymi ciągle Jego cząstkami, które 
są w Nas.
-Ja czuję teraz ból w brzuchu. Tak jakby resztki nieprawości, coś, co jest niegodne Obecności 
Ojca, było teraz przez Niego wypalane.
-Słyszę; -pozwól, by to się wypaliło.
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-Was też takie Pasma przechodzą. Też macie pozwolić, by to się wypaliło, aby On wszedł 
całkowicie.
-Poddaj się WOLI BOŻEJ, jeśli chcesz być taki jak ON.
-Ale pokazują znów; -SŁOWA, MYŚLI I CZYNY MAJĄ NALEŻEĆ DO OJCA.
Od tej chwili to ON, Jego Umysł, Jego Świadomość będzie Tym, co jest w naszej głowie.
-To z Niego będzie płynąć, przez Nas. 
Ale pokazują Nam na skali; -musi być Czysta Świadomość. 200%Tego ciśnienia, wtedy On 
będzie przez Nas Przemawiał. MY będziemy Nim.
Już nie będzie schodzić PRAWDA, bo Ona się już zawarła i objawiła, ale My w Myśli, 
Słowie i Czynie będziemy Stwarzać Boga. Powielać  Go.
-Pokazują; -będziemy Go mnożyć, mnożyć, mnożyć. A te Jego cząstki w Myśli, Słowie, 
Czynie, Intencji, Zamiarach, jak będą wypływać, a są wszystkim, będą stwarzać drzewa, 
sytuacje, co się chce. Totalny Świat wyobraźni. Można by z Tego wyczarować, co się chce.
-I wyczaruje, SNY.
-Wy śpicie. 
-Ale w tym sensie, że spanie to jest ograniczenie, taka świadomościowa zamuła, która Nas 
pochwyciła, w której My jesteśmy narzędziem, marionetką. Natomiast pojawią się Sny, kiedy 
będziemy Śnić, to my będziemy Żywi, prawdziwi.
-I tak się stanie. -Popatrz na swoje ręce.
-No ręce do roboty.
-No i dobrze. Czyn. One symbolizują Czyn. One symbolizują Działanie, One są Działaniem. 
To nie ręce, to Działanie. 
-Mów, co chcesz; -oto jest Słowo, oto jest Moc, bo się zawarła wszędzie, oto jest Działanie, 
bo z rąk płynie.
Pokazują, jak to działanie wlepia się w człowieka, niczym taka plastelina i to, co mówisz, to  
działanie robi w Tym Kimś.
-Spróbujcie, a się przekonacie ile.
 Innymi słowy jak mamy coś do zrobienia, na Kogoś, na Siebie, pozwalamy Teraz, bo 
jesteśmy w tym stanie, a My sami jesteśmy wypełnieni Mocą, a Nasze dłonie są Działaniem; 
-oto jest Słowo, oto jest Moc, oto jest Siła Działania, nasze ręce są Działaniem. Leci teraz 
Działanie i to Działanie koduje się w Drugim Człowieku. Opanowuje Jego, czy Nas, obojętne 
i robi swoje.
Bóg kieruje tym Działaniem.
-Pozwól zaistnieć CUDOWI. Pozwól Działać Bogu.
-Słyszę, Ktoś klasnął w dłonie i powiedział; -chwycili.
Są zadowoleni, więc coś się w Nas zapisało i jest.
-Trenujcie. To wszystko, czego trzeba. Ale w sensie, czego potrzebujecie.
-Trenujcie, bawcie się spoczywajcie w pokoju. Bowiem pokój oznacza, że jesteście w Ojcu.
Że cząstki Ojca Jego obecność, Jego Świadomość. Jego Działanie będzie w Nas.
-Trenujcie. Trenujcie Trenujcie. Zabawa się skończyła. Ale trenowanie jest zabawą.
-To do tych, co próbują ograniczać Nasze Działania
Znowu pojawiły się Demony. Zyskują taką bardziej człowieczą Postać. Wyglądają, jak 
wyglądali, ale bardziej po ludzku chodzą. Bardzo długie nogi wypaczone mają Widać 
inteligencję. Niektóre mają czerwone oczy. Mówią żeby sprawdzić Ich na Skali, ponieważ coś 
się stało i Ich Moc gwałtownie wzrosła.
-Mówią; -wszystko przez Nas, w sensie -dzięki Nam.
Mówią o Objawieniu; -objawione zostały PRAWDY o tym, co nieskończone. Nieskończony 
jest Bóg i Jego Działanie. W sensie; -pokazują na Nasze dłonie.
-Kto zatrzyma Wolę Ojca?.
NIKT. Wy Jesteście NIKIM, a więc i Wszystkim.
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-Jak będziemy chcieć możemy zatrzymać.
-Chcesz? -Nie Chcę. Podpowiada taki sufler, by w Myśli, Słowie i Czynie błędu nie popełnić.
-No i w Porządku!
Idźcie i bawcie się. A to oznacza, że proces zaczął Działanie i Ono jest.
Działałem na Siebie i mam lód wszędzie. Mamy różne rzeczy posprawdzać.
U mnie wychodzi, że widzenie objawienie ma wzrosnąć dwukrotnie. Ale trzeba wchodzić i 
ćwiczyć. W głowie tak mam jakby Ktoś w głowie gadał i pokazywał, co sprawdzać na 
Skalach. Coś tłumaczył. Możecie też sprawdzić ile będzie Umysłu, a ile Świadomości.
KONIEC.
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