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 To, co się dzieje jest zupełnie inne, bo wokół głowy Tworzy się taka prostopadła do 
Ziemi otoczka. Nie ma kalosza, nie ma bąbla opasującego głowę. Jest taka otoczka, która z 
barków obejmuje głowę. Taka jak na obrazach Jezusa widzimy. Oni nazywają to Portalem.
- Patrz i przestrzegaj pewnych praw. –Słyszę.
-Wejść Tu można w sensie; -nie koniecznie; -ale mówią; -nie tylko, po czystym Sercu, 
czyli nie koniecznie po naprawdę czystym Sercu. Nie tylko po rękach, które w Życiu 
wykonały wiele niewłaściwych rzeczy. Nie tylko, mówią po; -zwichrowanym Duchu, 
który nie jest tutaj właściwie się przejawiający, tak w Duszy, jak i Ciele, nie tylko po 
Zagubionym Ojcu, czyli Może tutaj wejść Ktoś, Kto jeszcze nie czuje związku z Ojcem.
To nie tylko, nie tylko, nie tylko…leci aż do środka Ziemi, gdzieś aż tam w Przestrzeń 
Kosmiczną

 Wyraźnie dają znak, że dojście tutaj jest możliwe właściwie dla Każdego 
Człowieka, o ile, tu pokazują unosi ręce do Góry i prosi o Łaskę, prosi o Przemianę, 
prosi o to, by przedstawić Go w Krainie Światłości. By napełnić Go Światłem i aby To 
Światło z Niego nie zeszło.
 Mamy, więc do czynienia z Człowiekiem, który się odradza Duchowo, Kimś, Kto nie 
zejdzie znów w Mrok własnego negatywnego działania i myślenia. Taki Człowiek może 
tu wejść.
Ten Portal, tak jak w Gwiezdnych Wrotach się otworzył i to wygląda jakby taki tunel pod 
wodą. Z lewej strony Światło czyściutkie. Tak jakby ten tunel zahaczał o plażę. Tam jest 
Słońce i jest cudownie. Z prawej strony jakby woda nachodziła. Rybki, fale wewnętrzne, 
pływy. To iluzja fali, ale ładnie wygląda. Czuć jakby Przyrodę.
-Oni mówią; -to jest Życie. Tutaj się wchodzi z Poziomu Życia. 
Teraz jakby takie niebieskie Energie z Nas wypływały i w środku łączymy się w taki Bąbel i 
Ten Bąbel podąża dalej. To tak wygląda jakbyśmy jako Świadomość, jako ten bąbel byli w 
jednym miejscu, ale tak naprawdę przenosimy się. Nie widać ruchu, ale jesteśmy coraz 
bardziej w przodzie.
A więc tutaj w tej Przestrzeni też istnieje podkręcenie. Tak jak Głowica, tak jak Piramida, tak 
jak Świątynia Serca ze schodami, tak wejście do Miasta Śmierci będzie leciało tym właśnie 
tunelem, Tym Teleportem. Tymi Wrotami Czasu i Przestrzeni.
 W tej chwili jesteśmy podkręcani. Świątynia Serca. 119 Poziom. Tam były te schody.Tutaj 
przejście jest tunelem, a więc prędzej, czy później tunel zniknie i będziemy od razu po drugiej 
stronie Miasta Śmierci. Na razie ciągle ten tunel jest.

 Pozwalamy, by te Energie w Nas się ustabilizowały. Z tego niebieskiego bąbla już 
Ktoś wyleciał. Czysty Duch wyleciał.
Dusza. Cudowna, uniosła się w cudownych szatach jak zawsze widzimy w tunikach. Nawet 
ma przypięte jakby sztuczne skrzydełka. Aureolkę na drucie ma przypiętą nad głową, czyli 
udaje, że jest lepiej, niż było, ale się śmieje. Już następny ktoś wylatuje. Powolutku. Ciężko 
mu z bąbla wyjść. 
Pozwólmy, by to, co było nieprawe w Nas, szkodliwe, by tutaj przestało istnieć.
Powoli też pokazują, że ta woda zaczyna Nas zalewać. Tak jak w Biblii utworzy się przejście 
do Ziemi obiecanej. Ta woda zaczęła faktycznie Nas zalewać. Myśmy za dużo czasu tu 
spędzili. Przyszła jakaś Postać z przodu i ta woda się cofnęła. Znów ten tunel jest całkowity. 
Widzę, że niektórzy są mokrzy.

1



Po prostu jest jakiś określony czas, albo tępo przemiany. Jak Ktoś tego tępa wchodzenia nie 
osiągnie, to po prostu oznacza, że nie przejdzie tej Przestrzeni.
Widzę, że trzy osoby wracają z powrotem do Siebie nie pójdą dalej.
-Mówią; -pójdą, ale tylko z tymi cząstkami. Tu będzie musiało coś jeszcze zaistnieć, by 
mogły tutaj wchodzić. Innymi słowy, jak się będzie do tego miejsca tutaj docierać, to trzeba 
naprawdę pozwolić prowadzić się Sile Wyższej. Odrzucić całkowicie Umysł i pozwolić, aby 
Czysta Świadomość Nami kierowała.
I to jest Sedno. Nie ważne, kim byłeś. Ważne, Kim będziesz, Kim się stałeś, kiedy dotarłeś do  
tych Wrót. Do przejścia do Miasta Śmierci.

 Miasto Śmierci daleko tam już istnieje. Wygląda na razie w tej chwili jak potwornie 
mroczny, gigantyczny Zamek. Noc, tam gdzieś u góry, a tutaj ciągle tunel, plaża oświetlona i 
woda. Tu jest dzień, tu jest cudownie, a Cała tamta Budowla tonie w Mroku. Jakby inna 
Rzeczywistość.
Teraz idą Promienie od Góry i przeczesują, jakby to był wielki grzebień. Znów aureola się 
Tworzy i pokazują, że zaczynamy Cali Świecić i przychodzi taka łagodność.
-Słyszę; -Bóg się upomniał o Swoje Dzieci. 
Innymi słowy Pomoc dla Nas przyszła z Góry.

  I teraz znajdujemy się jakby w jakiejś części Zamku. Ona wygląda, jak taki gigant 
kościelny. W środku światła, ogniska. Płonie tutaj coś, ale to jest Ogień Duchowy. Cudownie 
to wygląda. Dopiero impreza się tutaj przygotowuje. Wyraźnie mówią, że jeszcze nie pora na 
to, bo na zewnątrz jest dzień, Słońce i jest cudownie. Natomiast tu w środku tej Budowli, 
gdzie są różne sale, dopiero się przygotowują do wieczornych imprez.

Jesteśmy u góry, a pod Nami widzę gigantyczny żyrandol wisi. Powolutku będziemy 
spadać na podłogę. Już właściwie jesteśmy na posadzkach. Piękne, kafle 70x80cm.jasne. 
Gdzie indziej jakby stary ceglany bruk. Mnóstwo staroci; i Zamek i trochę czegoś 
nowoczesnego. Ktoś schował się przed Nami i się śmieje z Nas. Dziecko. 

Prowadzą Nas teraz gdzieś. Ktoś wyszedł z prawej strony. 
Mówi; -chodźcie, chodźcie.
 Przechodzimy Korytarzem. Jest gigantyczny, wysokość 8-10 m., łuki jak w starych 
Krzyżackich Zamkach. Coraz więcej złoceń się pojawia.
Wchodzimy w Jasność. Jest tak jasno, że szczegółów nie widać. Mam tylko takie wewnętrzne 
przekonanie, że wychodzimy na Platformę, a z Niej w dole wszystko można zobaczyć, ale 
przez to światło nic nie widać. 
-Mówią, że nie jestem gotowy do otwarcia oczu.
-Kropią te oczy i powoli wyłania się Eden. Piękne ogrody. Ale to jest przemienna roślinność.
Świerki z Naszego klimatu, jakiś dziwny baobab, niczym korzeń. Różnie ukształtowane 
żywopłoty. Oczka. Jeden wielki ogród. Idziemy między Rzędami tych Krzaków.
Ławeczki są i nie ma. Jak Ktoś chce, to się zjawiają, jak nie to nie.
-Jesteśmy ciągle na tej Platformie.
-Zejście, mówią; nie będzie pełne. Dojść do Platformy jest łatwo, ale tam odnajdzie się Ten, 
kto pragnie Ciszy i spokoju.
Pokazują na Nasze Serce. Pokazują na gardło. Pokazują na takie kulki, które są powyżej 
skroni i z boku człowieka.
-Mówią;- spokój to jest Stan, którego trzeba pragnąć. Kiedy się Żyje w zgiełku Umysłu, 
problemów i innych rzeczy. Nie można osiągnąć spokoju. Spokój to Stan Błogosławiony.
Teraz te kulki, co są po bokach szczytu głowy, powyżej uszu, skroni zaczynają się wokół Nas 
kręcić. Powoli jakby z tego Energia powstawała i wnika w Nas.
Mówią, że to jest sztuczny spokój, ale będzie dobrze. Już znajduję się między tymi 
żywopłotami, tą alejką.
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-Chodźcie, chodźcie, mówi ta Postać. Idziemy za Nią. Tu są jakieś takie malutkie schodki, 
długie, płaskie i prowadzą do fontanny.
-Umyjcie sobie nogi, umyjcie sobie ręce. Jest to jakaś forma Duchowej ablucji. Niektórzy 
siadają i rybki do Nich przemawiają. Widzę karpia i on mówi ludzkim głosem.
-Mówi; -znowu przyszedłeś. Jakbym go znał, a ja jestem tu pierwszy raz. Karp się 
uśmiechnął. Taki pęcherz z Niego wychodzi z tyłu, a tam widzę takie zdjęcia, sceny rodzinne, 
ale widzę nie z tego Życia, choć podpowiada mi, że z tego też. Można, więc zajrzeć do swojej 
Przeszłości.
Ta fontanna jest jakby Adonis. Pięknie wyrzeźbiona. Ciemny kamień. Jak powiedziałem 
Ciemny zaczął jaśnieć. Teraz staje się różowy. Teraz piękne energie otoczyły ten pomnik i on 
znika, ale jednocześnie jest. Na tle takiego, ale prawdziwego ziemskiego Nieba.
Teraz, choć tu jesteśmy zaczynamy znajdować się na ziemskiej łące. Trawa. Gdzieś daleko 
słychać szum samochodów, ale to jest tak jakbyśmy mieli do czynienia z lekką przyszłością, 
bo to pędzi, jak Formuła Jeden. Takie kręgi się zamykają, jakby to wszystko znikało i teraz 
słyszę, że stoimy u Koła Początku i Końca, Przyczyny i Skutku, Punktu Wejścia, 
Wyjścia, Mocy, Działania, Odnalezienia Siebie.
Teraz się pojawia ten słynny Słup Ogłoszeniowy. Ściana tego słupa się kręci, po środku jest 
cała Przestrzeń, wszystko, co zostało Stworzone i na tym Słupie fotki Nas wszystkich są, 
tych, których znamy. Jak chcemy, to jakaś fotka jest zatrzymana i możemy się jej przyjrzeć. 
Jak zechcemy, to będą się ukazywać sceny, które zobrazują, jaki ten Człowiek jest albo, co 
Temu Człowiekowi dolega. Łatwiej można ustalić wiele przyczyn, a to wszystko wynika z 
tego, że w tym obrazie zobaczymy to, co tak naprawdę stanowi tę Istotę. Kim, czym Ona 
jest w tej wielkiej zawiesinie w tych Przestrzeniach. Zło, które jest w Człowieku zawarte 
modyfikuje te Cząstki. Dobro, modyfikuje te cząstki. Myśl, szczątki Ciała, wszystko to 
tam w Środku niczym mgławica gwiezdna jest, ale trudnointerpretowalne. Natomiast 
obraz, z którym My się tu stykamy podpowie Nam tym Plakatem, tym zdjęciem tak 
naprawdę, z Kim mamy do czynienia.
-Mówią o odczuwaniu, mówią o Sercu. Żeby to zinterpretować, trzeba się nauczyć odczuwać.
Mówią wyraźnie; Intuicja tyczy się zderzeń z Drugim Człowiekiem. Odczuwanie oznacza 
Poznawanie tego Drugiego Człowieka. Jaki On jest Cały. Odczuwanie mówią, że jest jakby 
związane z Prapoczątkiem Człowieka. Jakby to niczym w gadach było zapoczątkowane i jest 
niewykorzystane. Że to jest Moc, dzięki której można rozłożyć ręce i poprawnie się w tym 
życiu odnaleźć. To coś takiego dzikiego, pierwotnego, a jednocześnie cudownie, łagodnie 
Duchowego, bo to jest jakby Wszystkim i To będzie się w Nas budzić. Mówią, że Całe Ciało 
Nasze jest takim wielkim odczuwaniem. My mamy pozwolić odczuć w Sobie tego Drugiego 
Człowieka. Czyli nie Umysł, nie Serce, ale tym czujnikiem jest każda komórka Naszego 
Ciała, Każda Duchowa Cząstka. Każde coś, co Nas stanowi. Czyli pozwalamy po prostu 
odczuć to, Kim ten Człowiek jest i jaki On jest na tym puszczonym w niemym kinie filmie.

 Teraz Słup się obraca, kołuje to wszystko. I mówią, jeśli macie odwagę możecie 
zobaczyć Samych Siebie. Ale żeby było to wyraźniejsze trzeba odwrócić rolę. My stoimy 
tutaj przed tym słupem i powoli pokazują jak Nasza Istota, Świadomość wnika w ten słup, w 
tę Przestrzeń. Już jesteśmy w tej Przestrzeni. W głowie się kręci jak na karuzeli.
Mam Świadomość bycia na zewnątrz i mam powoli rosnącą Świadomość bycia w 
środku. Tak jakbyśmy My siedzący tu ciągle byli na zewnątrz i nie chcieli wejść do środka.
Światło przygina Nas. Głowy się pochylają. Idzie to światło nad tym Słupem do góry. Jest 
puszczane do środka tego Słupa, niczym taka wielka Ściekająca kropla. Ona tam gazowo się 
rozprzestrzeni.
 I teraz tak w przenośni pokazują, jak iluzje Naszych rąk gdzieś falują, jak sceny, w których 
kiedyś uczestniczyliśmy ciągle są niczym klocki i one podróżują sobie. Ta scena może trwać 
ileś godzin i Ona tam płynie jak taki klocek, jak taki telewizor. 
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Wszystko, co było. Emocje pokazują to jest taka fala, niczym fala wodna przede wszystkim 
czerwona, ale różne ma kolory i to faluje i powoduje, że cała reszta drga. Pokazują, że jak ta 
fala powstała, to sprawiła, że nawet dzisiaj, chociaż My jesteśmy tam u góry, oddziaływuje na 
Nas. Chociaż drga coraz słabiej, słabiej i lekusieńko, ale ciągle oddziaływuje na Nas dziś.
Czyli to coś, co kiedyś Nas stanowiło ciągle wpływa na Naszą strukturę. Na to, jacy jesteśmy. 
To nie znikło.
Pokazują jak z góry schodzi Umysł, ta fala nagle falować, burzyć się zaczyna. Choćby 
powstała ta emocja dwadzieścia lat temu, to tak przybiera na sile, że całe Nasze morze, 
cali my tu skąpani, gotujemy się. To wszystko trzepie się. To jest takie chaotyczne, że w 
tym chaosie jak My jesteśmy Tą mgławicą, to zamiast jednoczyć się z Całością, to 
zamykamy się coraz bardziej w Sobie. Izolujemy się od tego zewnętrza. To wszystko, co 
nas stanowi jest jakby takie oddzielone od Całości. Jest to taki ból samotności. I choć 
udajemy sami przed Sobą, że z Innymi jesteśmy złączeni, to tymczasem w odczuwaniu 
własnego Ducha giniemy. Jesteśmy taką samotną, zagubioną we wszystkim Cząsteczką. 
Taką materią, która właściwie nie ma domu, nie ma nic i nic nie rozumie.

Teraz jakieś dziecko malutkie przyszło, dotknęło tej chmury i ta chmura łagodnieje.
Jak ujrzałem niektóre sceny, to mało mnie nie rozerwało.
Oni mówią, że to Dziecko, to My Sami.
-Przypomnij sobie ból narodzin, Przypomnij Sobie, Kim zszedłeś. Przypomnij Sobie, czym 
Jesteś. 
-Jesteś Cudownym Małym Dzieckiem. Jesteś Największą miłością Ojca. Popatrz na siebie, 
jak miałeś roczek, dwa, trzy, cztery. Popatrz na Siebie, kiedy byłeś Dzieckiem i kiedy było Ci  
najlepiej. Kiedy byłeś CUDEM tego Stworzenia. Patrz dotknąłeś Siebie. Obudziłeś się tu i 
dotknąłeś Siebie w Przeszłości i wszystko się uspokoiło. Bo Moc wtedy w Tobie Działała 
nieskrępowanie. Owszem, tylko w Tobie, bo była zamknięta. Ale Tu potrafi się Ona 
rozprężyć.
-Podpowiadają, że w ten sposób przez To Nasze Dziecko -PraZaródź, PraCząstka –Tu 
zaczyna funkcjonować.
Miłość. Ona jest podstawą wszystkiego. To jest PraCząstka. Ona jest falą Nośną dla 
Wszystkiego. Dla wszystkiego tego, co może do Niej wracać jest jednocześnie 
najpotężniejszym budulcem.
-Jeśli chcesz coś zrobić dla tego małego Dziecka, czyli dla Siebie. Jeśli chcesz coś zrobić 
także dla Innych, to tutaj możesz zbudować Pomnik własnej Chwały, Pomnik własnej 
Radości, Pomnik Zwycięstwa nad słabościami, Pomnik Wolności w dążeniu do Radości, w 
której znów jesteś w Miłości.

Tu ukazał się potężny Orzeł. Leci nad głowami i wyszarpuje część Głów, aż to gdzieś 
odlatuje. Siedzimy tak jakby nam ktoś wyszarpał pół czaszki i tylko jest mózg, a on aż się 
gotuje.
-Obejmuje Nas Światło i Ono Tworzy nową Czaszkę. Mózg staje się takim Światełkiem, taką 
latarnią. Słyszę;
-OTO JA przemawiam przez Was, JA Pan WszechRzeczy. Możecie się ze Mną Jednoczyć, 
ale nigdy Mną nie będziecie. Jesteście jednak tak samo potężni i tak samo cudowni. 
Przejście do Was znajduje się przeze Mnie.
To Miasto zbudowałem na chwałę Waszego Imienia. Zbudowałem także ku pamięci 
Własnego Imienia. Jestem po to, by pomóc Wam osiągnąć To, Czym Ja Jestem. Owszem 
złączymy się kiedyś we wspólnym Śnie. Wielkiej Kosmicznej Egzystencji. Ale Wy, a JA, To 
Jedno. Ale Wy, a JA, to dwie różne Części tej Samej Całości. Pokazuje takie kule.
INDYWIDUALNOŚĆ jest Cudem(użył jakiś dziwnych sformułowań), dzięki czemu można 
Żyć. Dzięki Temu można odczuć Emocje, dzięki Temu można odczuć uczucia, dzięki można  
odczuć Ducha, dzięki Temu możemy odczuć się wspólnie. Jeśli pozwolicie prowadzić Mnie 
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za rękę pokażę Wam, w jakim stopniu to samo, co We Mnie znajduje się i w Was. Tym 
czymś jest Duch. Jest Święty Duch. Jest(i pokazują tu Jezusa) CHRYSTUS. Tak Jezus 
nazwał to, co w Sobie odkrył, a co ode Mnie otrzymał. I poprzez Ducha Świętego Ja, a On 
staliśmy się Jednym. Poprzez Ducha Świętego JA a Wy staniemy się Jednym.
-Podpowiada tak; -sprawdźcie zawsze wypełnienie Duchem Świętym. Każde Słowo, Myśl 
niewłaściwy Czyn, a(?) 24.53 u Każdego Człowieka to jest to samo, sprawi, że Wypełnienie 
Duchem Świętym będzie coraz słabsze.
Jak leczycie, jak marzycie, jak stykacie się z Całym Światem, z budynkami, z roślinami, ze 
zwierzętami, Ludźmi i z Całą Tą Myślowa Kreacją nie zapominajcie patrzeć na wypełnienie 
Duchem Świętym. Jeśli wypełnienie jest Czyste Jesteście Błogosławieństwem dla tej Ziemi. 
Pokazują dla tej Ziemi w Przenośni -dla Rzeczywistości.
Mówią autentycznie o tej Naszej Planecie. Wszystko się tam wtedy staje. Wszystko jest 
spokojne.
-Dziś zaczniecie Działać Duchem Świętym.
Tu położył mi palec na usta, pokazuje mi kartki; -to będzie wymagało kolejnych działań.
Teraz My zostaniemy wypełnieni Duchem Świętym.
-Pokazuje mi, żeby się tego nauczyć i zawsze wieczorem po dniu na Skalach sprawdzić 
ile zostało w Nas Ducha Świętego.
-Rano mówi, Cudowne są te Gwiazdki w Nas, byśmy dali się opromieniować. Byśmy dali 
się Cali wypełnić Duchem Świętym. To jest właśnie Droga Zejściowa dla Ducha 
Świętego. A wieczorem byśmy sprawdzili, ile w Nas jest tego błogosławieństwa, Tego 
Cudu, Tego, co łączy Nas z Ojcem.
Zrobić, w przenośni mówią, rachunek Sumienia. Sprawdzić, co tutaj obniżyło Jego wartość.
-Pamiętajcie; -Myśli, Słowa, Czyny. 
Pokazuje, że Umysł potrafi Marzyć, ale to są myśli i One potrafią być zbrodnicze. 

  Coś Cały czas Nas wypełnia. Przestaję widzieć, ale słyszę; -ale Jestem Między 
Wami.
-Potężny Krzyk Orła rozwarł Przestrzeń i dalej małe Orły się pojawiły. Są małe wielkościowo 
i to są Dzieci, ale wyglądają, jak dorosłe Orły. Pełno tego jest.
-Słyszę; -Powiodę Was ku łąkom Rozkoszy, ku Obszarom Nadziei, Ku Przestrzeni(Sens 
przestrzeni, ale powiedział),ku mgle Przeznaczenia. Czyli tego Wszystkiego, co chce się 
tworzyć.
A ścieżki Losu wyglądają Tak;
- Pokazuje tę chmurę, w której jest Duch Święty, dzięki czemu wszystko tu się planuje i Takie 
Promienie prostopadle w dół spadają jak nici marionetki i ten Człowiek tu na dole i ludzie tu 
na dole stojący, do których spadają te Promienie, jak wyciągają ręce, to są po prostu tu 
sterowani. Jak My jesteśmy w tym obszarze My sobie możemy wyznaczyć, co chcemy, A 
Duch Święty sprawia, że będzie Nas Tu po otworzeniu oczu prowadził. My mamy tylko 
czuć, że to, co zapisane na Górze działa.. Mamy pozwolić sobie odczuwać Siebie Samych 
tego Ducha Świętego, który nas będzie ku Całości prowadził.
-Synu, czy Ty w ogóle zrozumiałeś, co powiedziałeś. Słyszę.
-Coś we mnie mówi. -Nie bardzo. Ale ktoś mnie pogłaskał po głowie i mówi,
 -ale zrozumiesz.
-Odsłuchuj To, w sensie odsłuchaj to jeszcze raz, a będzie taka chwila, kiedy do reszty to 
pojmiesz i Powiedz IM, że Tu usłyszeliście słowa.
-Zaszły jednak w Was Zmiany. Zaszło coś, co nie tylko z Poziomu Ducha(mamy emocje, 
uczucia, Umysł, Świadomość)daje inny rodzaj Pojmowania. I Jak My sobie przypomnimy, 
jak wejdziemy znów w ten Stan, co teraz, to coś się w Nas uruchomi.
-Mówią; -to jest PRAWDA. W ten sposób odczujecie Prawdę. Prawda jest. To odczucie jest 
umowne, ale musicie to załapać. To jest Proces. A potem Prawda się wyraża( i pokazują) w 
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otwarciu ludzkich Oczu. Będziesz widział Prawdę, będziesz pragnął dla Siebie, będziesz 
pragnął dla innych. Będziesz Błogosławieństwem. Błogosławieństwo po prostu jest. 
-Błogosławię, czyli Zapoznaję z Sobą. Błogosławię w imieniu Ojca zapoznając z Ojcem.
Ale istnieje coś takiego jak Błogosławieństwo. Tak samo jak orgazm, jak Miłość, jak 
pokochanie. To jest Stan. -Błogosławieństwo Boże jest Prawem do Życia(pokazują na 
Nas)Waszym własnym Snem. A Sen ten musi się ziścić, ponieważ My poprzez Ducha 
Świętego niejako wymagamy, wymuszamy, ale Nasz Ojciec Też czeka na to. Czyli 
pragniemy, by coś się stało i On umożliwia to Nam. Podłączamy Nasz Sen pod Jego 
Wielki Sen, ale to jest możliwe, tylko z Poziomu Ducha Świętego.

 Cały czas jesteśmy w tym samym miejscu. Jest jasno i serpentynki wkoło. Jakby to 
była Pracownia fotograficzna i Ktoś porozwieszał stare klisze fotograficzne, ale krótkie jak 
podłużne, wąskie na dziesięć centymetrów karteczki.
 To wygląda jakby zdjęcie człowieka jako gigantyczny plakat poprzecinać w paski i to się 
potem ustawia prostopadle do Nas, czyli widzimy jakby cień tej kreski. I na dodatek to się 
zmienia, faluje jak kreski żaluzji.
Pokazują dalej. Znów jest plakat, ale on nie jest dwuwymiarowy. Za tym pierwszym plakatem 
jest drugi, trzeci, czwarty, dziesiąty, aż tworzy się taki blok. Jakbyśmy dziesięć tysięcy tych 
plakatów zbili ze sobą i powstaje jeden sześcian makulatury. I nagle każda kartka jest cięta i 
się przesuwa niczym żaluzje, przemienia, każda następna również i w ten sposób powstaje 
wielka chmura. Żeby się w tym odnaleźć, to zostało tylko białe światło.
-To jesteś TY. -Mówią. Jesteś swoją własną możliwością i niemożliwością. I nagle można 
tu coś ustawić.- Oni mówią;
-Wybierz kliszę. –Ale JA nic nie widzę. 
-Oni się śmieją i mówią; -No to wymaż.
-Dotarłeś, mówią do miejsca, w którym nawet Ty nie istniejesz.
-To wszystko, te klisze odsunęły na bok i słyszę tylko ich szelest. Te paski jakby 
szeleściły na wietrze.
-Oni się śmieją i mówią; -tak, Wiatr Nadziei. Ziszczanie się jest Wiatrem Nadziei.
Zapoczątkowane.
Marzenie, to jest takie malowanie pędzlem po misie Swojego Życia.

 Musisz włączyć wyobraźnię, ale mówią, że możesz Serce. Jesteś Tu w Samym 
Centrum Mocy. Musimy zaczekać, bo to Centrum zaczyna Was przenikać, tak jakbym 
wszedł pełniej i to dopiero zaczyna Was kształtować. Teraz widzę plakaty cięte, bloki 
tworzone i to za chwilę zacznie znikać i będziemy wspólnie przy jednym wielkim kręgu, 
tym Środku Miasta Nadziei. To jest następne Przejście. Choć klisze są w Mieście 
Śmierci, to z Miasta Śmierci jest przejście do Miasta Nadziei, a potem do Miasta 
Radości. To, dlatego przygotowywali tutaj ten Wielki Zamek z Miasta Radości, który 
stał w Środku. Te klisze są takim elementami Miasta Śmierci. Jest Ono wielkim 
przejściem dla Całości
Pokazują, ze Miasto Śmierci jest obłożone pomnikami, rzeźbami. Każdy Mały Człowiek 
ma tutaj swoje rzeźby, ale one są wielokrotnie od niego większe. Nawet tysiąc i dwa 
tysiące razy większe. Czyli posługiwał się niewłaściwą technika, by coś osiągnąć, a tym 
czasem trzeba by zejść w siebie, by osiągnąć więcej. Mówią, że Ludzie budują sobie takie 
pomniki, a budową jest Całe Życie. Naszym Pomnikiem, tym świadectwem, które po 
sobie zostawimy, są właśnie te klocki godzinnych filmów, te wszędzie istniejące 
telewizorki. To wszystko, czego dokonamy, dokonujemy, co dokonaliśmy będzie istniało 
po wieki. To jest Świadectwo o Nas Samych. Nie trwałe nieruchome zdjęcie. To, co 
Stworzyliśmy, to żyje i ciągle na Nas oddziaływuje. Trzeba dotrzeć, aż tutaj do 
epicentrum, do Ducha Świętego, by móc zmienić to coś, czego dotychczas nie 
potrafiliśmy w Sobie złamać. Karma i wszystko, co tylko chcemy zostanie 
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przepromieniowane i będzie ustawione. Nawet możemy wpłynąć na Naszą Przeszłość. 
Tu w tej chwili możemy nawet te emocje, sprzed dwudziestu lat, które gdzieś były 
schowane i czasami rozrywały nasze struktury energetyczne, można przepromieniować.
-Pozwólcie nakarmić się strawą Ducha Świętego, ale tu Duch Święty ma swoje albo 
poziomy, albo oblicza, mówią; -Twarze, oblicze jest pełniejsze, a Twarz, to jest jakby 
postrzeganie. 

 -Ciekawie to wygląda;- trzymamy na własnych rękach Nas Samych, małe 
kilkumiesięczne bobaski. Otrzymujemy od Góry łyżeczki, a w nich jest pyłek. Mówią; 
-Duchowe Złoto. My teraz dajemy ten pyłek tym małym Dzieciom, Nam Samym. Posypuje 
się tym Czoło i kropelka jakby wpływała do ust, ale nie idzie do żołądka. Ta ilość na czole 
powolutku przejmuje to Dziecko, przejmuje całą głowę i powolutku wpływa w cały tułów. To 
Dziecko jaśnieje, powoli się roztapia, a My odczuwamy to tak, jakby spadł z Nas ciężar 
przeszłości. Jakby coś, co było kiedyś niewłaściwe i Nas doganiało, niszczyło, choć już nie 
istniało, bo coś stworzyliśmy i jakby to traciło na Nas wpływ.
-Bo, Kto jest Duchem Świętym nie musi się przejmować tym, co kiedyś zostało Stworzone. 
To się rozpływa i nie ma już znaczenia. 
-Człowiek wypływa ponad wody tych telewizorków i unosi się w krainę Marzeń. Zapomina o 
Świecie, który był. 
-Pokazują, że w tym Świecie abstrakcji i dążeń są różne poziomy. Dlatego mówią o 
różnych Twarzach Ducha Świętego.
Jest Poziom zmartwień. Jest później poziom wychodzenia z tych zmartwień, budzenia się, 
chęci, Woli, jest ten Poziom życia Nadzieją i jest ten Poziom Tworzenia i jest Poziom 
Zwycięstwa i Radości. I tam u góry ukazuje się Orzeł, który w tej chwili swoimi skrzydłami 
Nas przykrywa.
-Błogosławieni, którzy pojęli, którzy się Wznoszą.
-Pokazali mi teraz Skalę, a na Niej punkt 17 –Moc Wznosząca się.
Jesteście blisko Domu, jesteście blisko Mnie. Ale żeby tu dotrzeć. Musicie coś zrobić. 
I teraz znowu jesteśmy w punkcie. Samym Centrum Miasta Nadziei, Miasta wielkiej 
Twórczości. Jesteśmy na górze. Właśnie tu i teraz Każdy z Nas może wyrżnąć okiem 
wyobraźni to, co chce. Zapis będzie trwały.

  Klisze się pojawiły i zaczynają trzeszczeć. Twórzcie teraz to, co chcecie. To, co tu 
zapiszecie, jeśli utrzymacie te Moce, bo inaczej znikniecie, to wszystko się Stanie. Taki 
młotek sędziowski rąbnął. Zaczęło się odliczanie. To chwila na to, byśmy powiedzieli, czego 
tak na prawdę chcemy i na siłę Swoją wyobraźnią, jako wielkim nadrzędnym Programem 
wyreżyserujemy Swoją Przyszłość.
-Dodam tylko, że tu jest Postać, która jest wielopostaciowa i ma wiele rąk. Wchodzi w głowę. 
Jakby umożliwia nam od strony technicznej zrealizowanie albo zapisanie w Wielkiej 
Kosmicznej Przestrzeni już zrealizowanego Marzenia.
Działajmy……………………………………………………………………………………….
Podpowiem Wam, że kiedy powiedziałem, o, co chodzi, to przypomniałem sobie natychmiast, 
w jaki sposób uruchamiam uzdrawianie; -wybrałem to, co chcę żeby się stało, wykreowałem 
to, ale resztę oddałem Ojcu, mówiąc; -a teraz to, co uważacie żeby się stało. Zróbcie ze mną. 
Oddaję wszystko, całą tę resztę Wam.

Powolutku zaczyna w tym wszystkim przebijać się Miasto Radości. Widzę na dole 
tańczących jak na wielkiej dyskotece Ludzi. Muzyka pod techno podchodzi, choć tam daleko, 
na galerii po lewej smyczki zawijają. Tam Bal się odbywa. Długie suknie jakby Wesele jakieś 
Gigantyczne.
To, co tutaj jest powolutku zaczyna znikać. Troszkę tylko tego jest, więc może Ktoś jeszcze 
kreuje. Podchodzi tutaj, ani mężczyzna, ani kobieta z drinkiem. Fajna czapeczka na głowie. 
Jak Hermafrodyta. Każdemu daje szklaneczkę z drinkiem i mówi; -Za Zwycięstwo.
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-Witajcie Wśród Swoich!!
-Widzę, że większość z Nas po prostu znika w tym tłumie.
Podpowiadają, że My wracamy z powrotem na Ziemię, ale Nasz Duch idzie się bawić. Nasz 
Duch w tej chwili poprzez Ducha Świętego będzie złączony z Naszym Ciałem, a On 
autentycznie idzie się bawić. Oddziela się od Ciała. My Sami będziemy mogli później 
odtworzyć Sobie tę zabawę.
Budzi się ta Rzeczywistość. Jeszcze Ten Ktoś wznosi Toast za Nasze Dusze, za Nasze Ciała.
Zażartował Sobie, że; -mamy się nie martwić i śmieje się do rozpuku, że daliśmy się na to; 
-nie martwić, nabrać.
Poprawił mi jakiś guzik, którego nie mam i pstryknął mnie w nos. Jakby kawał chciał zrobić.
Komuś perukę na głowę nakładają, wygląda jak sędzia. Wygląda to, jak za czasów Ludwika. 
Stroje. Pojawia się rura na środku jak dla fordanserki i chłop na Nią się pcha i do góry chce 
wleźć jak po strażackiej rurze. Tańcz! -Stringi masz? Pokazuje kufel. -OK.! -Jak umiesz pić, 
to pij. 
-Nasz Duch się tam zabawia. Są to wolne żarty.

  Możemy po wyjściu z tego przypomnieć Sobie, co robiliśmy w Mieście Radości.
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