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Przyszło z góry nieprzyjemne pytanie.
-Kto ośmiela się mówić, że Boga nie ma?
Ja Wam powiem; -Ci, co w Myśli, Słowie Czynie nie wyrażają się w Bogu; -dążenie do 
Boga nie jest tym, co jest w Was zapisane. W Was zapisany jestem Ja.
-Czy wiecie, gdzie Ja jestem?
W Waszych Oczach, Waszych Dłoniach, Waszych Nogach, w Waszym Spojrzeniu, w 
Waszym Czynie, Waszym Podążaniu przed Siebie.
-Czemu Tam Mnie nie zapraszacie? Czemu mówicie tylko o Mnie i dążeniu do Mnie, 
podczas, gdy Ja jestem cały czas w Was? 
Po prostu, poproście Mnie, żebym coś dla Was zrobił, ale udowodnijcie, że Ja w Was 
jestem. Właśnie staram się do Was Zejść. Właśnie staram się w Was Stać i krzyczę;
 -gdzie jesteście moje Dzieci?
-Jak Ja mam się w Was wyrazić? 
Podarł tutaj tę kartkę, z przepowiednią o Światłości, którą przygotowaliście. Rozpostarł na 
nowo. A tam pisze tylko; „Światłość”.
-Światłość Moje Dzieci, To JA i WY. Światłość moje Dzieci, To WY. 
Ale w tej Światłości musicie być. 
-Teraz zeszła tu inna Postać jakby przez chmury się przebiła. Idzie, zagląda jak chorym do 
Oczu, tętno bada. Kręci głową, siada i czeka. To jest Ciemna Postać, ale bardziej Kobietę 
przypomina albo młodzieńca hermafrodytycznego. Jest taki bardzo miękki w tych ruchach. 
Siadł, wyszczerzył kły jak kot.
-Ciemność zakradła się w Ludzkie Serca i Wy ciągle o Niej mówicie.
-Po, co?
Mówiąc o tym, co jest niewykonalne, ciągle jesteście w niewykonalnym. 
-Czyż, niepokazana Wam jest Droga do Światłości? Czyż nie wiecie, czym jest Tam u Góry 
Czysta Świadomość?
A Wy, wybierzcie po prostu Siebie i Tacy bądźcie.
A Wy cały czas mówicie o wyborach. Mówienie o wyborach nie jest wyborem.
Ktoś, Kto dokonał wyboru o tym nie mówi.
Ktoś, kto zadziałał właściwie o tym nie mówi i tego nie sprawdza. I pokazują na mnie, że 
tyczy się ten Problem przede wszystkim Mnie.
-Światło jest Drogą do Mnie. Bądźcie cały czas w Świetle, a (poszły słowa, które mówią o 
tym jakby On się w Nas mógł Wypełnić).Faktycznie, bo mówi;
-Sprawdzajcie Moje Wypełnienie w Was. Oto ostatnia dla Was Skala.
-Mówią, że można zaglądać w Górę z rozpostartymi rękoma patrzeć i prosić, by Wypełniał 
Nas, a On będzie wtedy wpływał na zmiany całym Naszym Istnieniem.
-Dzieci nie zostawiam Was, ale i czasem jestem z boku. 
-Dzieci Ja tu jestem.
-Dzieci nie zostawiajcie Mnie.
-Widzę jak zeszły takie Jasne Postacie, ale bezpośrednio z Niego.
-Słyszę, że to są Białe Promienie. Mówią o Zbawieniu, Zadośćuczynieniu.
Ale nie rozumiem dalej.
-Idą teraz do Was Promienie. Podłączane są do głów. Co według mnie oznacza, że będą przez 
Was mówić.
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(Głos I)To jest takie proste, a tak w to nie wierzycie. To jest takie oczywiste, a macie 
wątpliwości. Wystarczy tylko chcieć i masz. Nie jest to słowo „chcieć”. Inne.
(Zbyszek)Moje Dzieci (i tu dopowiada), bo Ja Wam wszystko dam. Ja jestem Waszym 
Ojcem. Ale proście w Sercu.
I pokazują na brzuch, na emocje, na zarazy, wojny. Podpowiada, że nie tym mamy się w 
Życiu kierować i nie o to prosić. 
O Serce. 
Mamy prosić o Miłości, Nadzieje, Szczęście, Radości. O wszystko, co Cudowne dla Siebie i 
Dla Innych. On będzie Nam we wszystkim pomagał.
Ale musimy być w Pasmach. Musimy być w Świetle z Nim połączeni. 
-Światło jest dla Wszystkich.
-Światłość jest dla Wybranych, dlatego, że Światłość to Ja w Działaniu. 
-Mówi, że; -to Działanie, to jest praca, budowanie, zmiany. I jak Ktoś w tym jest, to pracuje 
na rzecz innych i nie musi doświadczać Radości. To jest zupełnie, co innego. To jest Spokój, 
to jest Cisza, Zaduma.
-Pokazują mi takie osoby jakby planowały. Jakby konstruowały Nowe.
Natomiast; -Wy, pokazują Was uśmiechniętych, tańczących, macie Żyć. 
-Macie Żyć we Mnie. Bo Ja jestem Waszą Radością, Opoką i Nadzieją(to tak po 
kościelnemu). 
-Nie wywijaj z tym Kościołem tak. –Mówi.
-I tu pokazały się takie łapy. Wielkie, białe, unoszące się do Góry jakby to były balony. 
I On powiedział; -to dla Was. Pióropusz Waszego Szczęścia
(Głosy II)Nie komplikuj tu prostych rzeczy.
(Głos III)A ja chcę białą różę.
(Zbyszek)Teraz ta energia jest jak wielki Pąk.
(Głos I)To jest taniec jak gdyby Jezioro Łabędzie. Delikatne piórka unoszą się jakby 
dmuchnięte. Jakbyśmy wirowali w jednym tańcu. Wszystko jest Radosne, wszystko jest 
Opromienione. Już Umysł mi się włącza, ale wszystko jest lekkie.
(Zbyszek)Jak ta Energia zrobiła się takim pąkiem i ta róża zaczęła promieniować, to cały czas 
pokazują, co trzeba robić.
W ogóle żadnych emocji. Mają być tylko Uczucia i Cudowne Doświadczanie Drugiego 
Człowieka, bo tam jest ON. 
I pokazują, żeby Myśleć tylko o tym, żeby On Nas wypełniał.
 I czuję teraz pierwszy raz, że jak wypełnia, jest dobrze, jest fajnie. Można patrzeć na Świat z 
całkowitego dystansu będąc w Nim. Czyli to wypełnianie mamy normalnie, technicznie robić. 
Nasączać, żeby był w Nas.
To technicznie się robi.
Wszystko znikło, ale ta Energia została. Drżenie jest. 

P.s.
Mamy ostatnią Skalę; -wypełnienie Ojcem. Wypełnienie Światłością
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