
[Wypełnienie Duchem Całości]

116 2010.04.11 Rusinowice
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 Musimy zobaczyć jak My tak naprawdę wyglądamy.  Może na to spojrzeć tylko i 

wyłącznie  Duch.  Dusza  Ma ciągle  Umysł  i  Świadomość  i  jeśli  Oczami  Duszy będziemy 
patrzeć włączy się Coś niewłaściwego i będziemy krzywo na siebie spoglądać. Koślawy, taki, 
siaki. To nie ma żadnego znaczenia, to jest i tak CUD. My Mamy tylko opowiedzieć się za 
PWW, za Ojcem. A jak Jego Odczujemy, miejmy Nadzieję, że się to dzisiaj Stanie. Wtedy 
przy Nas Cały Czas będzie. I wtedy możemy na Siebie popatrzeć.

My dzisiaj będziemy wchodzić w 6-tą Strukturę Nową, czyli 12-stą ogólnie.
Powiedzieli, że Nasi i Ci, co byli na konsultacjach i mają pościągane węzły karmiczne, Ci 
wszyscy,  którzy  będą  to  kiedyś  odsłuchiwali,  czy  jak  kiedyś  się  pogubią  i  to  będzie 
zablokowane doświadczą dokładnie tego samego. Tak jakby byli tutaj na Warsztatach.
Działanie będzie leciało tylko i wyłącznie z Ducha Całości, czyli dlatego chodzi o to, by było 
na stałe umieszczone na stronce.
-Oddaj te Swoje Gwiazdy. -Powiedzieli mi. 
Chodzi o te punkty na stopach, na dłoniach i plecach. Poleciało to ze mnie. One wróciły z 
powrotem Tam.  I,  co ciekawe.  Moje Ciało zaczyna wypromieniowywać się i  Wy też już 
zaczynacie. To tak jakby Nasze Cząsteczki rozpuszczały się, a będąc lżejszymi od powietrza 
zaczęły się unosić do Góry.
My się rozpraszamy.
Okazuje się, że to skupienie się Tu było troszeczkę sztuczne, po to, żeby widzieć Swój obraz 
na tym wielkim Słupie Ogłoszeniowym,  na tym Cylindrze Naszego Czasu.  Kiedy My się 
rozpraszamy  łączymy  się  z  Całością,  ale  żeby  się  złączyć  z  Pierwotną  Cząstką  z  Tym 
budulcem. Ciało Fizyczne,  Organ, Komórka,  DNA, potem, to,  co to Wszystko Tworzy w 
Innych Przestrzeniach, czyli Atomy, to jest niczym wobec Tego, co się teraz zaczyna dziać, 
gdzie  jest  jeszcze  inna  Duchowa  Struktura,  w  której  właśnie  otwiera  się  Najmniejsza 
budulcowa Cząstka. Coś, co nie Istnieje. Miłość. 
To nie Istnieje. A jednak Wszystko potrafi z Niej powstać. To Naczynie, Ta Nicość, w której 
My potrafimy się obejrzeć, jako struktury Energetyczno –Duchowe i jako fizyczność w Swym 
obrazie, czyli na tej ściance tego Słupa Ogłoszeniowego. W tej chwili stajemy się podstawą 
Samych Siebie.
Wracamy Tam,. Gdzie Nas nie ma albo, gdzie jesteśmy wszystkim.

Ucisk mam w Głowie. Nie ciśnienie z zewnątrz idzie do głowy, tylko i to pierwszy raz 
czuję, z głowy na zewnątrz. I skronie, tak jak te pęcherze u żaby na zewnątrz się uwypuklają. 
I słyszę takie echo, gdzieś Tam.

Taki jakby Duch podpłynął jakby Kobieta w szacie i Ona pływa tu tak jak Syreny w 
wodzie.  Mnie  się  przypomniała  taka  scena  z  filmu  „Indiana  Jones”,  kiedy  Oni  tę  Arkę 
Przymierza otwierali i z Niej wypłynęły na początku takie cudowne Dusze pięknych Kobiet, a 
potem przemieniły się w Śmierć i zniszczyły.

Tutaj będzie ten sam proces. Ta jedna Postać jest Cudowna. Zawisła tu między Nami, 
niczym Wenus, takie szaty są rozpuszczone. Te Jej Szaty w Nas wpływają. Ona powoli znika, 
tak jakby zostały same szaty,  a Ona niczym Duch znika i  wiem tylko,  że Jej  Cząstki  tej  
Cudownej Kobiety w Nas wnikają. 
Sprawia to, że Nasze Cząsteczki, które Nas Tworzyły się oddzielają. Nic ich nie łączy i 
One lecą we wszystkie strony i się zderzają.  Z Tego można zrobić,  co się chce. Czyli  
najpierw rozproszyć się, a dopiero potem składanie.

  Znów się ukazała ta Kobieta długie rozpuszczone włosy i dziwny, inny stan.
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Jesteśmy tak jakby Sercem Gwiazd. Jest Jakby Jedno Miejsce. Jakby jedna wielka Gwiazda, 
która napędza wszystko i My jesteśmy Sercem tej Gwiazdy. Nawet nie wiemy, co, po prostu 
dzięki Nam Ta Gwiazda funkcjonuje, To Coś z Niej płynie i przenika wszystko, ale jak 
zaczyna  się  rozszerzanie  tej  Gwiazdy,  tego  niewidzialnego  Promieniowania,  to  Inne 
Istoty,  Bogowie podejmują Jej  Energię i  z  Niej Tworzą dopiero Nowe, dzięki  czemu 
Promieniowanie tej Gwiazdy, przez to, co zostaje Tworzone może się rozwijać.
I tam gdzieś u kresu na horyzoncie, gdzie powstają Istoty ludzkie, gdzie doświadczają 
CUDU ISTNIENIA, gdzie się zmagają w wojnach, gdzie się kochają, gdzie przemierzają 
Przestrzenie Gwiezdne, stamtąd Wraca Duch z powrotem Tutaj i się ze Mną, z Wami, z 
Nami łączy. Wraca On do Domu i My się przyglądamy Jemu, a On Nam i To jest Jedno 
i to Samo.
-Wypowiedz Wędrowcze, mówią do tego, który wrócił, bo był gdzieś tam doświadczający 
Życia  i  który  ewoluował,  wypowiedz  Swoje  Imię.  I  nagle  z  nieskończonej  ilości  gardeł 
usłyszałem Imiona, tak jakby Każdy mógł wypowiedzieć
-Słyszę tylko; -te Imiona.
Teraz jakby się było po tej Drugiej Stronie, jakby się było Początkiem Wszystkiego usłyszało  
się to Imię i To Imię stało się Nami.
-Kim Jesteś? Powstało takie pytanie.
- BOGIEM. -Ktoś napisał linijkę niżej.
 -A, czy rozumiesz, co to znaczy?
-NIE!
-Słyszę, że; -Bogiem był Początek.
-I to jest Prawda. Skoro Coś Stworzyło Bogów, to chyba jest od Nich potężniejsze. Chociaż 
Nic nie Istniało, więc Początek nie Istnieje, jest Niczym, czyli jest Nicością, to tak naprawdę 
jest Bogiem, bo jest najpotężniejszy.
- Działanie. I Słowo Stało się Ciałem. Więc Bogiem jesteśmy w tym Działaniu.
 W Odczuwaniu, Poznawaniu, we Wszystkim. Więc Bóg jest Wszędzie, bo Wszędzie jest 
Początek. A ponieważ Wszystko się zmienia, Wszystko jest zawarte w Bogu i do Niego 
należy,  bo  nic  nie  Stoi.  Dlatego  Bóg  Istnieje.  To  jest  najpotężniejsze  Działanie. 
POKORA.
Odczuć  Jedność  ze  Wszystkim,  co  jest,  to  kierować  się  Miłością,  bo  jak  odczuwasz 
Jedność,  to  znaczy,  że  pozwalamy  temu  Żyć,  Rozwijać  się.  Troszczymy  się  o  to, 
Opiekujemy się tym, Kochamy. I pozwalamy, by To było Szczęśliwe.
-Pokazują ręce. –A, Czym są ręce? Mówią koparkami. Zniknęły te koparki.
-Widzisz Zniknęły Twoje ręce.
-Ręce są symbolem Działania.
Podniesiona ręka, czyli dłonią skierowana w przód jest taką Latarnią. Sygnałem, że Działa.
Kiedy Ją unosisz Myśl o tym, żeby fala Miłości, która pobudza w tej Drugiej Istocie CUD, 
żeby Działanie spowodowane przez Nią zmieniło Całość Tak, by było jak Najlepiej.
-Pozwól, by stał się CUD. Powiedz, czego chcesz?
-Rozumienia. Mówię. - I staje się Rozumienie. My możemy Prosić o pełne Rozumienie.
-I pokazują, jak w Bibliotece Wiedzy wszystkie Drzwi trzaskają o Siebie. Jakby niewidzialna 
Siła Duchowa waliła Nimi I powoli się otwierają. 
-Wchodźcie. Mówią.
Wypływają z Nas takie Pasma. Niczym mgła, niczym rozstępujący się Duch. Przenikają to 
wszystko i wszystko się staje.
-A Prawda o Człowieku jest Taka, że Jego nie ma, bo jest Tylko Bóg.
Pozwólmy, by Ukształtowała Nas Siła Początku. By tak jak Stworzyła Bogów, by Nas 
Stworzyła na Nowo, by to, co znieprawione umarło. Byśmy odrodzili się jak Feniks z 
popiołów.

2



-Jak się pytałem Ojcze, gdzie Jesteś?
-Jestem już w Was i jest Mi dobrze. 
Pozwólmy, by Ta Siła zrobiła dla Nas Wszystko, to, co Najlepsze. Łącznie ze Zdrowiem, z 
Miłością, Radością. Oddajmy się tej Sile, by Ta Siła Nas Prowadziła ku Nam Samym, Ku 
Domu. By Ta Siła pozwoliła Nam Wstępować, Schodzić, By Wszystko było Jednym i Tym 
samym. By Ta Siła Pozwoliła Nam Milczeć.
- Teraz mówią; -kiedy się zamilknie ukaże się Prawda, która to Słowo w Nas Wyzwoliła – 
Początek. 
-Teraz Ja mówię po to, by zrozumieć, że poza Słowem Istnieje coś potężniejszego. MOC, 
SIŁA, Działanie,  które  to  słowo powołało.  Bo przecież  SŁOWO, niby potężne  niszczy i 
Tworzy nie było pierwsze. 
-My teraz Wejdziemy w MILCZENIE.
-Pamiętacie?  Arlonowie,  jak  Tworzyli  Macierz? –  Tam  jest  Cisza  Milczenia.  Tam  są 
Zasady. 

 Więc  Teraz,  choć  to  dziwnie  zabrzmi  Wszyscy  zamilkniemy.  Na  jakiś  czas 
wejdziemy w Milczenie, by Usłyszeć echo Gwiazd w Nas. Byśmy to, nie my przemawiali, 
ale by Nasze Cząsteczki, by Cały Wszechświat przemówił do Nas. A więc byśmy usłyszeli 
Samych Siebie. Wchodzimy nie w Ciszę w Milczenie, a Milczenie doprowadzi Nas do 
Ciszy, a Cisza do Początku.

Pojawił się  Ktoś z  kuflem i  to jest  potężna Postać Duchowa.  Ma taką etykietkę –
OJCIEC.
-Mówi. No, co? Nie wiedzieliście, że tu jest przejście na Drugą stronę.?
-Otwiera takie niewidzialne Drzwi i przepuszcza Nas do środka.
-Mówi; -ponieważ Początek jest Wszystkiego i w Sobie, wiecie, że powstał Głos, powstała na  
Głosie –Wszystko-, to jest i Druga Droga do Nas, tak jak i przez DNA. Tu znów mówimy.
Ale mówimy po Naszemu. 
-Ma kufel, Radość i Wszyscy się tam śmieją. To jest Życie; -mówi.
-Patrz! –Ta pianka! Rzucił ją, a Stworzyła Ona Dom.
-To jest Twórczość. Mówi.
-A jak jesteśmy w Radości Tworzymy piękne Rzeczy. I teraz w Radości, Tymi Kwiatami, 
które są między Nami, dajmy Sobie Szczęścia. Tu Zdrowie, Tam Zdrowie, Tu Naprawione, 
Tam Naprawione. Nasze Życie Wyłożone Różami. Wszystko niech będzie piękne. Życie!!
-Mówią też, że tu jak wróciliśmy do Życia Mamy się zgłosić. Mamy wypowiedzieć Imię, by 
Oni wiedzieli, że zaczęliśmy Żyć.
-Mówią też,  by wydobył  się w Nas dźwięk.  To jest  właśnie ta  Cisza,  która działa  po tej 
drugiej Stronie. To nie jest Kierunkowe, Umysłowe Słowo. To jest Moc, To jest Dźwięk. To 
jest  To  Przejście.  To  jest  ten  Głos  Gwiazd,  który  teraz  przez  Nas  Naprawi  Tu  w  tej  
Przestrzeni Fizycznej wszystko, co było Wadliwe. 
Po Drugiej Stronie, gdzie od Umysłu schodzi się w Dół, Wszystko jest ułożone. Również od 
Umysłu po Ducha też.
Dlatego pozwólmy, by to się stało na Wszystkich Poziomach.
Poziomy  Duchowe  zamykają  się  same.  Teraz  zamkną  się  te  Poziomy  typowo  fizyczne. 
Powstanie w Nas głos, tak jak i wczoraj, który przepromieniuje wszystko to, co fizyczne.
Jest  to  możliwe  tylko,  dlatego,  że  opromieniowane  zostały  w  Nas,  Nasze  Cząstki 
podstawowe.

Teraz wydobędzie się z Nas dźwięk, a My pozwólmy,  by w tej fali,  w Nim, w tej 
regeneracji  zawarta  była  Prawda,  której  My w  ogóle  nie  rozumiemy,  ale  Prawda,  która 
odrodzi Nas TU fizycznie i w Naszej Przestrzeni Życiowej i co tylko Oni chcą.

Dźwięk……………………………………………………………………………….
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I wiecie, co Oni mówią? Jak się jest otwartym i czystym, to nie trzeba tego cały czas nawet 
mówić.
 Bo to tylko -dźwięk -i już jest pouruchamiane. To samo się odtwarza. To trwa.
(Głos I)
Miłość jest dookoła. Miłość jest, gdziekolwiek się zwrócisz, a Gdy z Miłości się zrodzisz, to w  
Miłość się obrócisz.
(Zbyszek)Znowu widzę trumny,  które były wczoraj. Ale te trumny nie są poziomo,  tylko 
stanęły prostopadle w stosunku do podłogi. Ułożyły się jak znak atomowy i powstaje kryształ. 
Wychodzi  jakby niewidzialna Postać.  Tak jakby te Istoty,  które były w tych trumnach, te 
trumny i Wszystko, co było Tworzone było częścią tej Istoty. Jakby Ona bez tego Istnieć nie 
mogła. Jakby Ona mogła się objawiać tylko, dlatego, albo Istnieć, że My o Niej myślimy i 
Nią Jesteśmy. Bo tak w istocie jest. I ta Postać w tej chwili jest w Nas. Energie w Nas też są 
Nią. 
Stało się coś. Jesteśmy wypełnieni DUCHEM. 
Przestrzenie, które nie były w Nas połączone Duchem, tak jakbyśmy byli od Ojca, od Ducha 
rozdzieleni wypełniły się.
 Wszystko  między  Każdą  Cząstką  w  Nas,  Każdą  Komórką,  Organem,  Atomem 
wypełnione zostało Duchem.
A ponieważ ten DUCH w NAS łączy się z Duchem na zewnątrz działanie jest bardzo proste. 
Zaczyna się działanie Duchowe. To jest Powrót do Domu. 

 Teraz pokazują ciekawą rzecz. Na tym Słupie Ogłoszeniowym Nasz obraz, Plakat z 
Nami  ożył.  Ta  osoba płaska,  dwuwymiarowa  wyskoczyła,  stała  się  trójwymiarową. 
Popatrzyła na ten Słup i poszła w Życie. Pełna, Odrodzona. Zawiera w jednak to wszystko w 
Sobie, co było tam w Środku. Teraz My patrząc na Siebie, na pełnych, cały Świat, wszystko 
to, co kiedykolwiek Nas stanowiło Zawieramy w Sobie w tej Przestrzeni. Tak jakbyśmy się 
tutaj w pełni obudzili. Wszystko to, co było w Cylindrze jest już i w Nas. My w tej chwili 
dokonujemy Tu Zapisów, które całkowicie będą zmieniać obraz w środku
-Twoją Wolą Panie stało się, że swoją Wolną Wolą wyrażę całą swoją Istotę. W Myśli, 
Słowie i Czynie.
-Oddano Nam Wszystko, co do Nas należało. Oddano Nam Nas Samych.
Baczmy, więc, by Myśli, Słowa i Czyny były należne Duchowi Całości.
-I to wszystko.
-CISZA.

PS. Ja już otworzyłem oczy i nagle ujrzałem siebie. Jeszcze nie czuję w pełni tego, co zaszło. 
Ale  wiem,  ze  poszukiwania  Mnie  w  Gwiazdach.  Was  w  Gwiazdach,  Wszystkiego  w 
Gwiazdach się skończyło. Nagle to, co na Górze to, co w Gwiazdach, to i na Dole, czyli Tu.
Jest Moc do tego, by wszystko kształtować wedle własnego Życzenia.
To, co wtedy zaznaczali; -Nasz wiersz zacznie się układać. Teraz tak jak Cisz, tak jak Pustka 
zacznie się powoli wypełniać i zwrotki zaczną być płynnie wypowiadane.
Będziemy się w tym budzić do jutra.
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