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 Wzrasta nam harmonia biologiczna, bo widać fizyczne komórki, jak promieniują 
niczym bombki z takimi wypustkami. Obrus, czy chusteczkę widzę, zawijają w nią coś. 
Dostałem tym w głowę. Coś zrobili, coś się we mnie, w głowie przestawiło. Odwinęli tę 
chusteczkę i coś podnoszą, tak jakby szkiełko badali, jakiś przedmiot i patrzą na to. Znowu to 
samo zrobili. U Was też. Tylko inaczej to wygląda. Tu, gdzie mnie uderzyli, to czuję takie 
pieczenie. U Was też coś robią.
Procesy techniczne przebiegają.
Wyczyszczanie już minęło; -mówią, że wszystko jest zrobione. Powoli to idzie. Silne 
działania wokół głów są. Utworzył się teraz stożek. On jest jakby między nami, a więc ta 
podstawa Nas nie przenika. On się kręci z prawa na lewo. Od niego powstaje wibracja, która 
od dołu jest wyraźnie widoczna. Kręci się niczym mgiełka wokół tego stożka. Spiralnie idzie 
do góry i gdzieś tam znika. Od tego stożka energie biją po oczach, po tułowiach. Nie jest to 
cięcie, ale proces niemalże brutalny. Tak jakby Ciała nie miały żadnego znaczenia a Oni mi 
mówią; -no i nie mają. Mówią, że robią to dla Ciała i pokazują, że My mamy iść do Góry. 
Faktycznie wchodzimy w ten stożek i gdzieś przenoszą Nas. 
 Ciała zostały same sobie. Coś się dzieje z moimi oczami. Fizyczność jest rozwalana. Oczy 
widzą kolorowe światła, migania fizyczności.
Wygląda jakby była mgła, ale dzień i My idziemy po takim fragmencie jeziora. Po lewej, po 
prawej stronie są na pewno zarośla. My tego nie widzimy, tylko czujemy. My kroczymy po 
liściach. Nie widać ich, ale wiemy, że coś jest, bo pod Nami jest pewna głębokość; 1-2 m. i 
więcej, Ale jest coś, co bezpośrednio, pół centymetra pod powierzchnią wody, jest 
umieszczone i my po tym stąpamy. Ktoś idzie przed Nami, trzyma latarnię i choć jest jasno i 
jest mgła, więc ona nam nie pomaga, to jednak dzięki tej latarni prowadzi Nas do przodu.  
Podpływa łódź z prawej strony i My od tyłu gramolimy się na tą, wikingową łódź po 
schodkach. Takie jest tam przejście pasażerskie. Nie widzę, ale wiem, że na tej łodzi jest jakiś 
Przewoźnik. Z przodu jest tarcza, wikingowska. Trzyma ją Postać. Autentyczny wojownik. 
Chełm na głowie. 
Ta Postać się podniosła, uniosła do góry, przemieniła w ptaka i Ona jest napędem. 
Przypomina Orła, na pewno drapieżnika. Dziwnie ma, uniesione skrzydła, nie porusza nimi, 
ale dzięki temu jakby wymuszała pęd. Jest nad łodzią i dzięki temu jak Ona szybko 
przemierza przestrzeń, tak ta łódź jakby do niego przyrośnięta, musi po tej wodzie sunąć. 
Mgły powolutku ustępują. Daleko widać skałę na wodzie Krajobraz jest typowo morski. Łódź 
unosi się do góry, jest powoli wyrywana i przez tego ptaka jest uniesiona na taki wielki, 
skalisty cypel i na tym cyplu, wychodzimy.
 Równina, Trawy, trochę przyżółkłe jakby koniec lata był. Wychodzimy. Ja to widzę teraz z 
perspektywy, jakbyśmy byli malutcy. Nie wiem, czy to wielka Postać przyszła, może z 20 
razy większa od człowieka, czy to forma Energia. To jednak Postać. Ona maleje, do wielkości 
człowieka, jeszcze maleje i zmienia się w coś, co jest niewidoczne. Pokazują słowo Energia. 
Ona przemieniła się w coś, co jest jakby podstawą Nas. Światło zaczyna we wszystkich bić. 
Nie widać cypla, ludzi. Nic. To światło, to powstało z tej jednej, jedynej cząstki jakby 
podpowiadali, że ta cząsteczka energetyczna zawiera w Sobie wszystko jak i jest elementem 
wszystkiego. Czyli tych cząstek jakby mogło być nieskończenie wiele, ale nie jest. Oni 
wyraźnie podpowiadają, że to wszystko jest tylko w tej jednej cząsteczce zawarte. 
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Ale mechanizm jest taki jakbyśmy My widzieli nieskończone rozmnożenie tych cząsteczek. 
Choć wszystko, co się dzieje, istniało i istnieje tylko w jednej Niej jest zawarte. Jakby Bóg 
był takim dziwnym stanem. Prawo, które w rzeczywistości nie istnieje, a wszystko 
tworzy tutaj jest zawarte. Tylko jest taka totalna iluzja, taki totalny sen, który tworzy iluzję, 
iż to jest rozmnożone w nieskończoność. Więc Wszystko jest jednym Punktem.
-Mówią; -gdy wszystkie Koła, wszystkie Trzy ruszą i zaczną się obracać, co wygląda jak taka 
kula, wtedy to się sprowadza do jednego punktu, od którego wszystko się wzięło i w którym 
się wszystko kończy.
 -Dlatego można powiedzieć; -to, co na Górze, to i na Dole, to, co robimy, jest już zrobione, 
bo to jest, było i będzie
Nie chcę rozwijać tego tematu; -jak było to Jest, a jak nie Jest, to będzie, bo już Jest, bo to w 
Mieście Śmierci było zawarte.

 Ciekawie to wygląda, bo ta Cząstka unosi się tu między Nami. Malutka. 
Nieskończenie malutka, jednocześnie w tym śnie przyjęła formę kuli energii, ale to jest raczej 
mgła zgrupowana. Ona powoli Nas przenika. My obserwujemy tę Cząstkę, choć tak 
naprawdę, to My jesteśmy w tej Cząstce. My jesteśmy tym Snem. To jest fascynujące. 
Ciągle jest zdystansowanie, bo My jesteśmy na zewnątrz, a choć wszystko jest w tej 
Cząstce, to My obserwujemy tę Cząstkę. Bo Duch Święty pozwala się obserwować. 
Nicość, tu pokazują na Nas, jest jakby w Nas zawarta, bo z tego Niczego można Coś 
Stworzyć.
Pokazują na głowy i na czole aż mnie ścisnęło przy oczodołach. Tak wygląda jakby wbijały 
się w Nas lance energetyczne, świetlne. Jakby zmiany fizyczne w kościach policzkowych się 
robiły. Okazuje się, że w kościach policzkowych i pod oczami są jakieś zmiany energetyczne 
porobione, to OKO się otwiera i jakby wszystko widziało.
Czyli podpowiedź, że coś przebudowują i Coś zamieszkiwać zaczyna. Widać Nasze głowy 
całe, w których nie ma kości, nie ma mózgu, jest tylko drobinka światła i teraz My jesteśmy 
wsysani w tę kropeleczkę. Ale to tak wygląda jak byśmy sobie uświadamiali, że My jesteśmy 
tym jednym punkcikiem. My patrzymy na zewnątrz, to tak jakby punkcik w środku Nas 
zawarty Śnił, dzięki czemu My możemy obserwować Siebie. A to jest tylko Sen. Ktoś 
podszedł. Wziął ten punkcik i ogląda tak jak ze mnie wytrącili tę cząsteczkę tym ręcznikiem, 
patrzy jak na diament i ocenia, czy właściwie świeci, pyta się Kogoś tam, czy jest dobrze. 
Zostawił ten diament między Nami i on zaczyna oddziaływać na Nas. Nie mówię, że to jest 
promieniowanie, bo to jest niewidzialne, ale oddziaływuje. Wyzwala coś w Nas.
 Słyszę; -Energię. Zrozumienie. Zmartwychwstanie czegoś. Coś, co jest jakąś esencją. 
Mówią o fluidach. Życia wiąże (13.08?).
-Czy Ty wiesz, kim jesteś? -Czy Wy wiecie, kim jesteście?
-Echo tylko odpowiedziało; -Snem Ojca.
-Wielkim doświadczeniem Ojca. Wszystkim, co ma.
-To My jesteśmy Nim?
-Nie do końca.-Choć mówią; -proces można odwrócić.
-Natomiast w Duchu Świętym jesteśmy do końca. I to pokazują musi być zapięte.
-Teraz coś fizycznie robią w naszych głowach. Kiedyś umieszczali Cząsteczki Ojca w 
Naszym DNA. Cherubinki. To się budziło. A dziś robią coś z Naszymi głowami i to jest 
związane z Duchem Świętym. Wiadomo, że wszystko w Duchu Świętym Istnieje. To tak 
jakby umożliwiali Istnienie Naszemu Umysłowi, Istnienie w tych obszarach. Mówią o 
Trójcy Świętej, która jest w Nas zawarta. O Pełni Odczuć w kategorii Świętości. I dzięki 
temu, jak Umysł jest czysty przepojony tym, to pokazują Serce się bardziej otwiera. I 
tak naprawdę, pokazują, uruchamiamy Moce, które działają. Chcesz i masz. Chcesz i się 
stajesz.
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Ktoś przyszedł i ciągnie coś jak białą lektykę. A z tej lektyki jakby w świetlnych 
bandażach wyturlała się Postać. Te bandaże jakby spadły. Wyszła z tego szczuplutka 
dziewczyna ze skrzydełkami. Ma czarodziejską różyczkę i się śmieje. Tą różyczką jakby 
każdego dotykała i jakieś energie spływają. Będziemy mogli odczuwać Radość ilekroć o Niej 
pomyślimy. W przenośni nazwała się Księżniczką Radości, Zadośćuczynieniem Zabawy. 
Radość jest Wzniosłym (Podniosłym) Stanem Ducha. Nie wolno Ducha pozbawiać Tego 
Stanu. Musimy pozwolić Duchowi Go chłonąć, bo Radość jest Jego Oddechem. Dla 
Ciała fizycznego Oddechem jest powietrze. Dla Duszy oddechem jest Dobro, które 
zaczyna Człowieka stanowić. A Duch dzięki Radości może patrzeć w Górę i widzieć 
Ojca. Ojciec wtedy przenika, energie od Ojca wtedy wchodzą w głowę i wtedy Człowiek 
jest jakby kulą działania. A w tym stanie wiele może.
- To Działanie jest w rękach? Pytam.
-Nie. W Sercu. Mówią, ale płynie poprzez ręce. Mówią też, że nie zrozumiemy do końca;
 -jak to funkcjonuje, ale nie trzeba się tym przejmować. Pokazują na Ojca, bo to Jego 
rozwiązanie. Oto jest Słowo, oto jest Moc, oto jest Siła Działania. Umysł wydaje 
polecenia; -słowa, a Siła działania; -Moc uruchamia skutek tego, co chcemy.
Siłę Działania, nie samo Działanie, umieść w Człowieku.
-A może Boga umieścić?
-Nie. Umieść Siłę Działania i Ona z Woli Całości obudzi wszystkie te Cząsteczki.

 Znowu widzę ten stożek i tych Ludzi, którzy wysiedli z łodzi na tym cyplu. Ten ptak 
wielki tu jest między Nami. Pokrążył troszeczkę i jakby chciał z tej wody, z tego morza coś 
wyciągnąć. Wyciąga jakby skrzynię, kufer, w którym jest coś schowane. To jest takie 
zmienne raz jest kufrem, raz pudłem na kapelusze. To jest podpowiedź, że to jest miejsce, w 
którym jest coś schowane. Pokazują, że tam jest zwykły klucz jak do starego zamka. 
Ptak wsunął klucz w dziób. On przez Ptaka energetycznie przeleciał i pojawia się w naszych 
rękach, a teraz w Nas. To jest Klucz do Śmierci. Czyli to jest Rzecz, która będzie kasować 
wszystko to, co jest negatywne, co niszczy związki z Ojcem. Cierpienie, ból, niezrozumienie, 
błędy. 
-Słyszę też, że ten klucz naprawia pewne rzeczy. Nawet myślenie. Otwiera właściwie 
wszystko. Niszczy nieprawość, bo mówią Klucz do Serca, Klucz do Dam, Klucz do męskiego 
Nasienia Wiedzy. Wyraźnie akcentują formę nasienia, dlatego, że wiedza jest w Naszych 
komórkach i w nasieniu też jest przekazywana. Tam jest też Biblioteka Wiedzy. Pokazują, że 
w komórce fizycznej jest DNA i z komórki fizycznej tam jest odtwarzane. Ale okazuje się, że 
w nasieniu ta Biblioteka jest jakby pełna. Natomiast komórki tak działają jakby fragmenty 
pewnej Wiedzy zespalały i bardziej chodzi o Pasma, które tyczą się Duszy i Ducha, dzięki 
czemu jest możliwe pełne przejście.
Pokazują teraz taką wydłużającą się żmiję, na początku była to taka wydłużająca się kobieta, 
potem przyjęła Postać kobry. Kobra syczy, rozciąga ten swój kołnierz i uderza. Wgryza się w 
głowę. Pochłania Nas. Aż mi się niedobrze robi. Żołądek mam do góry nogami. Kobra jest 
zajadła jakby chciała Nas całych połknąć. Każdego z osobna.
-I Was nie będzie. Mówią. –A po, co chcecie Siebie? Chcecie dążyć do Ojca, chcecie stać 
się z Nim Jednością, a ciągle trzymacie się Siebie i Swojego wzorca. Po, co On Wam? Po, 
co Wy dla Siebie jesteście. Chcecie Radości? Chcecie doświadczeń? Odrzućcie Siebie. 
Wracacie do Ojca. Tu jest Radość. Tu jest Doświadczenie.
-A, czego chcecie?

Wszyscy teraz położyli się na trawie i po prostu śpią. Są nieobecni. Jakby Ich następne 
Cząstki, Wyższe, gdzieś ulotniły się. Te Wyższe Cząstki, w tym wypadku może chodzi o 
Ducha Całości -mówią; - prawie, są rozproszone wszędzie. 
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I ten śpiący Duch doświadcza Całości. Skrzętnie zbiera informacje o tym, kim jest, a jest 
Wszystkim. Skrzętnie zbiera informacje o tym, czym nie jest. I tym też nie jest. Oznacza 
To, że nie musi być Tym, Kim być nie chce.
-Więc, Kim chce być?
-A Ja nie mam odpowiedzi. 
-A widzisz. Sam nie wiesz. To, dlaczego mówisz, że wiesz

-Teraz prowadzą Nas jak malutkie 2-3 letnie dzieci za ręce. Otwierają się drzwi. Jest 
tam jasny pokój. Siedzi tam kilkunastoletni młodzieniec i świeci. 
Oni mówią, że to jest Dojrzałość Duchowa. My podchodzimy i jakby część z Niego musiała 
w Nas wejść. Po prostu jak widzi coś chłonnego, to Ona chce. To w Nas wchodzi, ale to jest 
takie bardzo delikatne, że nie jest w stanie oddać tego Cudu, który był w Nim.
-Zakotwiczono; -słyszę.
-Teraz widzę Ktoś coś pisze. Mnie zobaczył i zasłonił kotarę, ale są przebicia. Przynaglają. 
-Uruchamiaj, uruchamiaj. Komuś tam mówią. Żeby przyspieszyć Proces Techniczny. Coś się 
zakłóca. -Widzisz On coś traci, do kogoś mówią.
-Uspokaja się. Postacie na cyplu weszły z powrotem do łodzi. Łódź w powietrzu nad tym 
cyplem buja się jak wahadło. W przód i w tył. Ta łódź jakby część cypla przepiłowywała i 
spadają te skały do morza. Piana się podnosi. Łódź opadła na tej pianie i jest bezpośrednio 
pod cyplem. Ktoś z tego cypla zeskoczył do łodzi. Chodzi i sprawdza, czy wszystko w 
porządku. Sprawdza jakby kartki, przy każdym z Nas. Czy to Ci, którzy byli pierwotnie. 
-------Kogoś brakuje; -mówią.
-Idzie duża Postać i coś ciężkiego ciągnie na linach, czy łańcuchach. On idzie w tej skale. Tak 
jakby skała była dla niego czymś w rodzaju powietrza, że nie zwraca na Nią uwagi. I 
przechodzi przez tę skałę. Postawił ją przed sobą i to jest takie dziecko. Ale to dziecko jest tak 
gęste jakby było niemal czarną dziurą. To Dziecko wchodzi na tę łódź i z początku ta łódź 
jakby chciała wniknąć pod Jego ciężarem, zatopić się. Ale jakaś Siła na to nie pozwoliła.
-Jeszcze nie możesz. Mówią do tego dziecka. Dywanikiem, czy energią wypełnili dno tej 
łodzi. Ten Ktoś zeskoczył na tę łódź. I; -może być. Słyszę o jeździe, o odlocie. Łódź się 
uniosła do góry i znikła. Nie wiem, gdzie ona jest.
-I nie musisz wiedzieć; -słyszę.
-To jest epos, jakiś nowy rozdział w Księdze Życia.
-Przygody Wikingów; -śmieją się. -Zapiszesz to własnym Doświadczeniem. Własnym Życiem.
-Ktoś się zapytał w moim imieniu. 
-Co tam jest?
-Zmartwychwstanie. Nadzieja na lepsze jutro. Na Nowy(Lepszy)Świat.
- Na to, co ma nadejść?
-Tak.
-Czy to nadeszło?
-Nie, choć się już stało.
- Zmiany. Proces. To jest, ale jeszcze nie jest. 
-A duch Święty? -On nie ma nic do Rzeczy. 
-A, kto? –TY. –WY.
-Od Nas to zależy.

Tańczymy. Pląsają postacie. Niby dzień, a jednak wieczór. Grube pnie są oparte o 
siebie i bije żar. Ogień. Pięknie to wygląda. Prawdziwe ciepło między tymi palami jest. 
Ludzie są oddani Radości.
-A, czemu Ty nie jesteś? –Popatrz na Nich, jakie smutasy.
Umieścili to ognisko między Nami. Jakby to promieniowało łagodnością podnoszącą Nas na 
Duchu.
Proces będzie zachodził do jutra. 
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-Toczy się w Nas to wszystko po, to, by zmiany były trwałe, nieodwracalne.
-Dzisiaj to jest technika, a jutro Dopowiedzenie. –TAK!
-To jest zainicjowanie.

p.s.
Mówią, że jak się chce, to można dzisiaj wejść do tych mieszkań. Ale muszą zejść jakby niżej 
Nas. To tutaj, to jest powyżej tego, o, co Nam chodzi. To jest przestrzeń Ducha, może Ciała 
Ponadduchowego, Czyli Ducha Całości.
Natomiast jakby niższa Cząstka włączała się widzeniem.
-No to wchodzimy do domu?
-Czyli możemy wejść do Naszych domów. Mówią, że poustawiać rodziny nie trzeba.
-Czy mamy Ich przypomnieć?
-Dla pewności, jak ktoś chce, to może tych członków rodziny ustawić przed sobą.
Jak nie, to zostaną wyłapani z przestrzeni, jak są z Nią po Sercu związani.
-Mówią z góry; -oto jest słowo; -Wyczyszczone, Pobłogosławione, w sensie naładowane 
Duchem Świętym. Mówią, bo to jest to samo. Oto jest Moc i schodzi. Oto jest Siła Działania; 
-Przemienienie.
-Zostało wszystko Przemienione.
Mówią zdrowie i inne będzie jutro przez intensywniejsze działanie, bo to, co robią idzie z 
Wyższych Przestrzeni. Choć to już jest uruchomione.
-Jutro będzie dowyjaśnienie
KONIEC
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