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 Weszliśmy w Modlitwę, ale nigdzie nie odeszliśmy. Jesteśmy Tu. Energie nie zeszły 

z Góry, są Tu. Nie jesteśmy nigdzie przenoszeni. Wszystko jest Tu. Jest to inny rodzaj 
Energii. Taki, który widzieliśmy zawsze. Jasne pasemka tutaj z Tych obszarów. Nic z Góry 
nie zeszło. Mówią, że jesteśmy w Pierwszym Domu. Pierwszy Dom jest tam, gdzie Ciało i 
Dusza Twoja, Drugi Dom jest tam, gdzie Duch Twój, Trzeci Dom jest tam, gdzie Ojciec 
Twój.
-Tu dopowiem. Ojciec tworzy Ducha. Jak Tworzył Swojego Syna, czyli Boga Twórcę, to z 
Jego polecenia powstał Duch. Innymi słowy Syn Bóg Twórca w Ciszy Powołał w Zasadach 
do Istnienia Ducha Ludzkiego, który wszystko Doświadcza. 
Z tego korzysta Stwórca, który chce w Swoim Multiwersum wzrastać i doświadczać 
wszystkiego, poprzez Ducha Ludzkiego. On Tworzy dla Niego Duszę przejściówkę i Ciało. 
Czyli Dusza i Ciało Należą do Stwórcy. W tym Naszym Multiwersum do Lenariiego.
Duch ludzki Dziewiczy Tworzony jest bezpośrednio w Ciszy. Natomiast w Ojcu, jeśli Ktoś 
był Jego Promykiem znajduje się On sam, bo to jest Duch Całości, a i tak wszystko wróci do 
tego Trzeciego od Nas licząc, a Pierwszego od Góry, Domu.

Tu i Teraz jesteśmy w tym właśnie Domu, gdzie jest Ciało i Dusza. Mówią 
wyraźnie; -dla Nas to jest wszystko. Bez względu na to, z jakiej Mocy będziemy 
korzystać, to właśnie tu, a nie gdzie indziej jest zawarta nasza genetyka. Nasze Ciało 
fizyczne i wszystkie wiązania, które łączą z Duszą. 
Natomiast Macierz, która była opanowana przez jednego z Arlonów Pana Przeciwieństw i 
tam wszedł Diabel, wróciła do Nas.
-Także z poziomu Ducha jest wszystko na swoim miejscu.
Ciekawe. Mówią tutaj o tym, czego szukaliśmy w Zaświatach. Ale tam było Zrozumienie, 
tam była Droga do Źródła. Natomiast wracamy Tu i Teraz i Nasze Ciała i Nasza Dusza.
Czyli to jądro Umysł i Świadomość muszą być totalnie złączone.
Natomiast coś, co kiedyś to łączyło, czyli ta skorupa energetyczna została od Ciała oderwana 
wraca tutaj do Nas. Właśnie będzie zachodził taki proces. Nasze Dusze, które znajdują się na 
Planecie Dusz będą z Nami zespajane. Mówią, że to jest bardzo ważne.
-Bardzo mnie wszystko gryzie w gardło. Mówić nie mogę.
Pokazują tutaj Dwie Postacie Ojca i Stwórcę Lenariiego. Pokazują takie dwie Kulki 
mówią, że to jest Pieśń Życia. Pokazują, że te Kulki to jest DNA.
 Pokazują, że Ojciec, który gra najpiękniejszą Pieśń, Pieśń Żucia, gra ją na Ludziach. 
Kiedy się Dziecko Śmieje, to jest dla Niego Cudowna Muzyka, Kiedy coś się wspaniałego 
dzieje, to jest dla Niego Cudowna Muzyka, choć tu są zawirowania. Pokazuje Kulki. Można z 
Tego utworzyć łańcuch DNA. Nie ma to żadnego znaczenia. To jest bardziej skomplikowane 
niż myślimy. Pokazują te Kulki. Jeśli umożliwiamy Ojcu grać, to On wygrywa i w tych 
cząsteczkach i w DNA i w komórkach i w cząstkach Duchowych cudowną Pieśń Życia.

To, co dla Nas jest teraz ważne, co jest Nam teraz potrzebne, to Drugi Muzyk –
Stwórca, Lenarii. 
Pojawia się. Wychodzi. Zawsze Go widziałem w łóżku. Jest szczupły, ale bardzo wysoki. Od 
Ojca jest znacznie Wyższy. Podniósł w Górę jakby rozciągnął ten łańcuch DNA.
Te Kuleczki, które są cząstką Łańcucha DNA, są też czymś więcej. One są w Całej Istocie 
albo tworzą Całą istotę Ludzką. On Tutaj coś zmienia, w Górnych rysach. Pokazuje, żebym 
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lewą rękę położył na to, a prawą jakbym miał umieścić w Przestrzeni. I On zacznie Grać. Coś 
się zacznie dziać. Jest to coś, co Stwarza. W ten sposób można naprawić człowieka Fizycznie, 
Duszenie i Duchowo. Pokazują jakby połowę Pasm.
 Zaczyna Grać. Gra na Naszych Cząsteczkach. Odbudowuje wszystko w Nas. To jest 
Jego Muzyka. To będzie Nasza w przyszłości Radość, albo Tworząca się Radość, to 
będzie Nasze Zdrowie, To będą Nasze Sukcesy w Życiu. To jest Muzyka Życia.
Jak widzicie, to nie są tylko akordy znane Nam, to nie są tylko wibracje znane Nam. U Nich 
wibracja połączona jest z całą sferą sytuacji, z marzeniami. Tam są ukryte wibracje. Dlatego, 
jak My działamy energetycznie, to My tworzymy. Jak jest Nam pisana szczęśliwa przyszłość, 
a On zaczyna to właśnie wygrywać, to jest to Raj. Muzyka Stwórcy, Muzyka Ojca jest 
znacznie bardziej skomplikowana, niż My myślimy. To, co do Naszego ucha wpada, to 
dźwięki, to, co wpada do Lenariiego, co Go Tworzy, to jest Wibracja, Muzyka Życia. To 
jest wszystko, co Nas Kształtowało i Kształtuje. Dzień z różnymi Jego kolorytami, 
wstrząsy w Nas zachodzące, wizje dotyczące Świata. Nawet wszystko to, co w Nas krąży. 
Nawet pokazują –szum krwi w Nas. Wszystko, to jest Muzyką. Łącznie z tym, co Nas 
łączy. Spojrzenia, nawet i te cudowne ukradkowe. To jest Muzyka. Muzyka Jego jest 
Całokształtem Naszego Życia. Nasze Życie, gdy przepojone jest Jego Muzyką jest 
Cudowne. On zaczął grać. Te kuleczki, które tutaj są widoczne, są zmieniane w rytm 
Jego Muzyki.

 Pozwolimy teraz, by zrobił z Naszym Życiem to, co zamierza. By ukształtował Je. 
Ja bym powiedział tak; - jak Uważa za stosowne. Ponieważ My popełniamy błędy. To 
Stwórca, nie Ojciec, to jest dla Nas Tu i Teraz Prawdziwy Bóg. Ja się ukłoniłem Mu i 
zaczął grać Moją Muzykę Życia. Możecie zdecydować się na to samo. Nie prosząc Go o 
Nic. Po prostu jesteś Tu i nie prosisz. Prosisz tylko o to, by On uczynił z Muzyki, 
Waszego Snu Życia Najpiękniejszy akord według Siebie.

Tu wspomnę Modlitwę Kamienia ….i OTO cię Proszę.
Nie proszę o Nic, bo Nic nie zakładam. Pozwalam Siłom Wyższy, Cudownemu Duchowi 
Całości Ukształtować Nas w Myśl własnych Jego Życzeń, ponieważ jest On zdecydowanie od 
Nas doskonalszy i wie lepiej.
Pozwalam Mu, więc zapanować nad Zdrowiem, nad Relacjami z Ludźmi, nad Ścieżką 
Własnego Życia, zapanować nad Wszystkim. Niech w tej Chwili Stworzy i tak będzie. 
Będziecie mogli wtedy odczytać to, co cały czas wyznaczać będzie przyszłe Wasze dni.
Ścieżki Przeznaczenia się zamkną. Kto ma odwagę Im zawierzyć, może to zrobić, Kto 
nie, może poprosić o to, na czym Mu zależy.
Stwórca zaczyna Grać, a Wy możecie Prosić lub wskazać Mu, na co ma zadziałać. Czy 
na Cele fizyczne, czy Cele Waszego Ducha. Ile Chcecie, Tyle się Stanie. Akordy Płyną.
Uruchomił Muzykę Całą. Wstał, a Jego Pieśń trwa. Zapisał coś.
 -Podpowiadają wyraźnie, że Jak z tego się wyjdzie możecie sprawdzić.
Tak jak dotychczas mieliśmy możliwość kształtowania Swojej Rzeczywistości, czyli różnych 
Nowych Ścieżek Życia, w tej chwili, kto oddał Mu wszystko Ścieżki Życia ma zaplanowane i 
nie zostaną zmienione. Byle tylko wytrwał na swojej energetycznej pozycji. Może odczytać, 
jak, kiedy i co się stanie. Jak będzie itd.

W tej chwili zasiada Ktoś Inny. To jest Ojciec. Jest jeszcze Bóg Twórca, który 
przygląda się z boku.
W tej chwili zaczyna grać Ojciec. 
-Mówią; -Akordy nie dla wszystkich będą słyszalne, ale i tak wszystkich i wszystko 
przenikną. 
Ja Wszystko oddaje. Obojętne, co się stanie, niech wyznacza Wszystko, co mnie Stanowi. 
Gdyby Mój Umysł, gdyby Moja Świadomość miały jakieś swoje plany, w tej chwili One 
znikają. Ja osobiście oddaję Wszystko.
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Z przerażeniem mówię, nawet Jak mi odczyt powie, że mam iść do kopalni, to pójdę. On wie 
lepiej, co mi potrzeba, co mam robić.
Wy możecie oddać to, co chcecie; -zdrowie, sytuację rodzinną albo wszystko. Nie ma to 
żadnego znaczenia. W tej chwili to, na co pozwolicie przeniknie Jego Pieśń Życia.
Te Energie się rozprzestrzeniają na wszystkie strony.

 Słyszę jęki, krzyki, zmiany, ale nie tutaj w tym Obszarze, nie na tej Ziemi, 
zupełnie w innych Wymiarach. Wyszedł też Ktoś, kto przyniósł Kwiat. Zawirował, 
znika, ale wibracyjnie jest. Słyszę, że to jest Prezent od POKONANYCH, czyli Prezent 
od ZBAWIONYCH.
To Kwiat Nadziei dla Innych i Kwiat Mocy dla Nas. Byśmy utrzymywali Moc 
pamiętając o tym, że dzięki Temu Nadzieja w Innych jest utrzymywana i na Nas 
czekają.

Teraz Ojciec jeszcze gra, a przyszedł Bóg Twórca. Ojciec w Jego Imieniu dalej Gra, a 
Twórca chodzi wokół Nas taki zamyślony.
-mówi; -bo Jemu jest smutno, smutno, że Tylu czeka, na to, by Ojciec i Stwórca zagrali Im 
najcudowniejszą Pieśń ich Życia. Że nawet o tym nie wiedzą, że takie cos istnieje i losy 
Człowieka są wtedy cudowne. Są Snem.

Myślałem, że Ojciec wziął Boga Twórcę i z Nim odszedł, ale przecież cień Jego 
jeszcze gra. Ta Muzyka się toczy. Tu pokazują jak w Grocie Lodowej siedzi i wszystko 
utrzymuje. Każde Działanie, które z Jego Woli powstało Utrzymuje, by było skuteczne.
-Mówią, że Stwarzamy Nowe, ale My przecież o tym wiemy.
Każą Nam chyba w ten sposób uświadamiać Sobie, co tak naprawdę to zdanie znaczy. 
Więc jak wrócimy do Siebie musimy znów je sobie przypomnieć.
Stwarzamy Nowe. Ono ma głęboki sens
Sens sięgający Całej Naszej Istoty. Istoty Istnienia, Istoty Stwarzania. 
Podpowiadają, że w tej chwili nie jesteśmy w stanie nawet pojąć, co to słowo znaczy, a 
musimy wejść w Rozumienie; -Stwarzamy Nowe. Mówią.
 Kierunek jest oddany Stwórcy i Bogu.

W tej chwili pokazują taki Korowód Postaci. Mówią, że i Tam my jesteśmy. Są 
smutni. Idą jak Pradawni w Pochodzie niestrudzenie. Nie są zmęczeni, ale tak jakby mieli 
Świadomość Swojej Misji. Po lewej i po prawej stronie są Istoty, które się cieszą, tańczą i 
niektórzy z Nas, co chwilę są wyrywani i wpadają w ten szaleńczy korowód zabawy. 
Ten, który szedł na przodzie zatrzymuje się, patrzy na tych i nie wie, co lepiej. Iść dalej, czy 
rozproszyć się i być z Tymi po lewej i po prawej stronie w Radości. Wszyscy znikają. 
Przenoszą się do tych różnych innych Krain. Teraz podrywa się wielki Orzeł. Zatacza pętle. 
Okazuje się, że ta Misja, że to wszystko, co byśmy tu chcieli robić jest całkowitym 
błędem, jeśli jest smutek i jeśli jest poczucie obowiązku. To nie o to chodzi. Poczucie 
obowiązku nie jest odpowiedzialnością. Odpowiedzialnością jest utrzymanie MOCY. 
Charakteru Ojca w Nas. I pokazują, że jeśli się będziemy bawić, cieszyć i radować z 
Tego Życia Misja sama będzie trwać. Nie trzeba się tym w ogóle zajmować. Wszystko się 
będzie STAWAĆ.

Przestańcie myśleć o silnych Zmianach, Obowiązkach. To nie istnieje. To jest taki 
program, który ma Ducha ściągnąć w Dół. Nie pozwolić mu całkowicie się wyzwolić.

Od dziś zapominamy o tym, że ma być wojna energetyczna, że trzeba czekać na 
wielkie Zmiany, na Wielkie wydarzenia na Ziemi. Bo i tak nadejdą. Wszystko jest 
zaplanowane, a My mamy od Dzisiaj cieszyć się Życiem, bo Najwyżsi Stworzyli Nam Nowe 
Ścieżki. Ma być Radość i Śmiech.

Ktoś z tej Energii, która jest między Nami ulepił Kulę i rzuca w Nas jak śnieżkami.
-A, co Kula uderzy, to się odbije, co się odbije to i zabije. –Śmieją się.
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Wywołuje to w Nich Radość. Teraz bałwan się ukazał i bałwan zaczął w Nas śnieżkami 
rzucać. A im więcej rzuca w Nas, tym staje się większy, bo po odbiciu rośnie, rośnie.
-Czy zrozumieliście tę lekcję?
-Ale nie było odpowiedzi. To tak, jakbyśmy jeszcze do niej nie dorośli. Oni też kiwają 
głowami, że jeszcze do niej nie dorośliśmy.
-Mówią; -nie przejmować się. To wszystko się już Tworzy. Bo Stwarzanie jest Tu i Teraz Bo 
jest Nam Darowane. Tu pokazują na Górę, chyba na Stwórcę. Innymi słowy potrafimy to już 
robić. A Stwarzać przecież trzeba to, co Najcenniejsze. Radość, Wolność, czyli niezależność 
od systemu. Wszystko to, dzięki czemu będziemy po prostu Żyć. Teraz usłyszałem fizyczne 
akordy tych dźwięków, to prawa strona głowy jest sparaliżowana. Jest trzy razy większa 
od tej lewej. I to jest należące jakby do Innej Istoty. Serca, też czuję jakbym drugie dostał. 
Oddzielnie bije. Serce fizyczne z tym płomykiem i to Duchowe jest na swoim miejscu, a to 
jest oddzielne. Tak jakbyśmy się stali podwójni. Jakbyśmy zostali Stworzeni na Nowo. Jakby 
ktoś Nas właśnie na nowo opracował albo umożliwił na nowo realizację snów, czegoś, czego 
fizycznie nie odczuwaliśmy.

 Teraz wielki znicz jak talerz jest tu między Nami i tam są niby węgielki. Ogień z tego 
bije, ale nieprawdziwy. To jakby Promieniowanie w formie ognia. To idzie na wszystkie 
strony i właśnie zaczyna Nas przenikać.

-A Oni mówią -Przepajać. Przepajanie to podporządkowywanie Mocy Wyższej. 
Zawierzenie tej Mocy Wyższej. Przepojenie sprawi, że Moc Wyższa będzie miała jakby 
Prawo w chwilach Naszych słabości i innych do rozporządzania tym Naszym Snem. 
Oznacza to, że będzie Nas mogła ratować. Ale tylko Tych, którzy to wybrali, ponieważ 
nie można już w tej chwili nic dodać. To, na, co pozwoliliście to się stanie. W tym zakresie 
będzie Nam Bóg pomagać.
-Jesteście prowadzeni przez Światło ku Światłości. Przez Światłość ku Sobie Samemu.
Pokazują taką wielką skrzynię, która się zatrzasnęła.
Teraz znów tę skrzynię otwierają. Tam jest człowiek w białej szacie. Przeciera oczy jakby się 
zbudził ze snu. Wychodzi. To jest takie siedmio, ośmio letnie Dziecko. Przytula się do 
Postaci, która stoi z boku. Przytula się do tych szat jakby do matki, ale nie widzę płci, cieszy 
się, patrzy na to wszystko i jeszcze nie wie, że urodził się w królewskiej rodzinie, że w Życiu 
dozna wiele Radości. Zjeżdża w Dół i w tym Świetle nurkuje.

  Kto wybrał Całość, to w tej chwili Jego Duch, jakby zaprogramowany, 
wyposażony w ten Nowy Sen, odnajduje się teraz w Sobie i może sprawdzić, co i kiedy 
się stanie. Właśnie to Czyste Dziecko wróciło do Ciebie. 
-Czyli to, o, co prosiliście będzie Stworzone albo zostało Stworzone i się wyrazi.
-Nie! Oni mówią; -i odnajdziecie to. W Uśmiechu, w pracy, w spoglądaniu w Niebo.
-Ktoś tam spytał; -i CUD się stał?
-A Oni mówią; - więcej niż CUD, bo to jest POWRÓT do DOMU. Poziom nie ma znaczenia.
Idźcie i czyńcie Radość. Czyń swoją Powinność.
KONIEC.
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