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 Pozwólmy, by coś się z Nami samo działo. Pierwszy raz widzę swoje ubranie i ręce, a 
cała reszta znika
Widzę jak Ludzie odchodzą, jak Ktoś Przestrzeń mojej Przeszłości zwyczajnie miotłą 
zamiata. Sceny, krzyki, różnego typu doświadczenia, jak mój cień energetyczny i fizyczny, i 
wszystko jest zamiatane. Nie ma to żadnego znaczenia. To miało znaczenie dla Nas, ale 
Zamiatający nawet nie wie, co zamiata. Ma to gdzieś i wie, że mnie nie niszczy. 
-Czemu?
-Bo nie sposób zniszczyć czegoś, co zostało Zapisane. Ale energetyczne te Zapisy, gdzieś 
istniejące dobrze jest sprzątnąć.
 Bo My jesteśmy przez To Coś ukształtowani, wypełnieni Czymś.
My mamy tylko pamiętać; -Kocham. Jak Ktoś ma niewłaściwe uczucia; -trudno. Ale nie 
przypominać Sobie tego, co doprowadziło do wykształcenia w Nas tego Stanu.
Dzięki temu bardzo łatwo będzie to zmienić. Skoro pokazują, że to Coś jest zamiatane, że to 
coś jest wymazywane, więc My tu jesteśmy tylko emocją wypełnieni. Tym wypracowanym 
Stanem, a więc łatwiej będzie Nam coś zrobić.
 Pokazują też, że Umysł się Nam ustawia. Schodzi konkretnie między brwi. 
Mówią o zogniskowaniu.
Światłość doprowadza do tego, że Świadomość w Nas przejmuje Naszą Istotę. Cała 
głowa jest Nią wypełniona. A Umysł jakby tylko taki przyklejony. Logika się będzie 
włączać.
-Mówią o Sterownikach. I nie chodzi o to, że będziemy bardziej Duchowi, ale, że 
będziemy bardzie Ludzcy. Że tak naprawdę przez Duchowość chcieliśmy odkryć to, co i 
tak w Nas jest. 
Czyli Poprawność Fizyczną, Poprawność Duszebną, Poprawność Duchową. 
Wtedy, kiedy tu i teraz jesteśmy przyobleczeni w Ciało fizyczne.
-To i tak było. Szukaliśmy czegoś, co i tak jest.
Dzięki tym poszukiwaniom, dzięki dokonywaniu wyborów mogliśmy odnaleźć się jako 
Ludzie. 
Bo zło, bo ciemność modyfikowały Nas wmawiając, że Człowiek jest ordynarny, mściwy, 
mordujący innych, ograniczający im żywność, dostęp do Szczęścia, Zdrowia i Radości. 
A Człowiek nie modyfikowany przez Ciemność jest spokojny, odważny w dążeniu do 
celu, wszystko na spokojnie zmieniający.
Rozpościerający ręce i mówiący; -Bracia i Siostry jesteśmy tu wspólnie. Wspólne 
zbudujmy ognisko, wspólnie połóżmy przy nim posłania i wspólnie Radujmy się ciepłem i 
strawą. Tam nie ma ograniczeń.
Wtedy, kiedy jesteśmy w Szczęściu i w kochaniu Drugiego Człowieka znaczenia nie ma, czy 
mieszkamy w pałacu, czy w normalnym domu, bo jesteśmy i tak w Cudownym Stanie.
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Tu wielkość posiadania i wiele różnych rzeczy nie mają znaczenia. To, czy mam 50 domów, 
czy w jednym z Kimś Żyję nie ma znaczenia.
Mamy tylko doświadczać Boga w Nas w Drugim Człowieku. Mamy być Wolni i 
Szczęśliwi.
Żadnych certyfikatów do grobu nie weźmiemy. Zabierzemy tylko Prawdę o Nas 
Samych. Prawdę Energetyczną w Duchowym Wymiarze. 
Kto postrzeże to przed Śmiercią Ten się odnajdzie. A kto Odczuje to przed Śmiercią, 
Ten podąży za Życia ku Bogu.
Tego będzie prowadzić Działanie.
-Mówią, że: -Działanie jest jakby mgłą. Jakby Cudownym falowaniem, które stwarza to, co 
i tak chcemy. 
–Sprawdź Sen Ojca, a już się Stało. Sprawdź Jego Marzenia, a już podążasz.
Na razie jest Cisza i Nasze wspólne Energie między Sobą się mieszają.
Na Poziomie Energetycznym zaczynamy być takim wspólnym koktajlem. I jak to się zaczęło 
dziać, to odczułem taki ucisk w piersiach, tak jakbym automatycznie chciał się przed tym 
czymś zamknąć.
 To tak jak ktoś stoi przy Was chucha, dmucha i wymieniacie się powietrzem w czasie 
oddechu i to jest takie nieprzyjemne, tak i teraz, jak się zaczęły Nasze energie mieszać, też 
mnie coś ścisnęło jakbym odczuł niepoprawność. A przecież w Duchu jesteśmy Jedni i Ci 
Sami.
A jak Duch tu w tej Przestrzeni Energetycznej Zjedna się wtedy będziemy połączeni, 
wtedy będzie większy wpływ na Ciała Fizyczne. A jak jeszcze Ciała wspólnie Fizycznie 
się splotą, wtedy tylko Miłość, Przyjaźń, Namiętność i Spełnienie się w Życiu będzie w 
Nas raz na zawsze zawarte i wyrażone w Myśli, Słowie i Czynie.

 Pojawił się tutaj taki kwiatek i Wszyscy po niego sięgnęli. Wtedy, kiedy jesteśmy 
Jedni, a mamy tylko ten jeden kwiatek, czujemy się jakby należał On do Nas. Jakbyśmy w 
jednym wspólnym domu mieszkali, mieli ten jeden kwiatek i stałby On w jednym wazoniku 
cieszylibyśmy się nim tak samo jakbyśmy mieszkali oddzielnie i stał On u Każdego z Nas.
Patrzcie, jak można to uprościć, jak można czas skrócić, jak niewiele wtedy trzeba byśmy 
Żyli w Radości. W Energetycznym wymiarze Szczęścia.
Jeden telewizor i wszyscy nań patrzą. Ale musi być Zgoda, Miłość, Poszanowanie 
Drugiego, by było takie Coś możliwe. 
W domach ludzie się często odcinają od Siebie. Zamykają przed Sobą. Każdy ma telewizor, 
swoje książki, swoje Marzenia, swoje Sny, a Drugi nawet ich nie zna, a Drugi nawet nie stara 
się je zrozumieć. Ludzie się odcinają od Siebie w Swoim własnym Domu. 
A tu przez Zjednoczenie się w Ojcu, przez Zjednoczenie się w Duchu, przez Zjednoczenie się 
w tych Naszych Energiach możemy podjąć pierwsze próbę Zjednoczenia się na Poziomie 
Fizycznym.
Jako Ludzie: -najpierw jako Rodzina, potem jako Przyjaciele, potem jako większa 
Grupa, potem jako Społeczeństwo będziemy mogli wreszcie sięgnąć po Szczęście. 
Wreszcie będzie można wspólnie zbudować Raj.
Bo wszystko należy do Nas. Do grobu nic nie zabierzemy, więc pozwólmy Wszystkim 
korzystać z tego samego.
-Po, co budowano sto tysięcy Kościołów, skoro w Jednym z nich miał mieszkać Bóg. 
Wystarczyłby jeden. Nawet chodzić do Niego nie trzeba by było. Wystarczyłoby, aby 
Ktoś raz na dzień powiedział; -tu mieszka Bóg i Promieniuje na Was Wszystkich. 
A Ten Kościół należałby do Wszystkich.
Pamiętajcie, że taki Kościół leży w Przestrzeniach Duchowych i ma Swój zapis 
energetyczny. W sensie prowadzących do Niego dróg. Dlatego do tego Kościoła, do 
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Świątyni Serca może w każdej chwili Człowiek wejść, jeśli tylko zapragnie i ma otwarte 
Serce. Cała reszta to ruiny i wielka mistyfikacja.
 Budowle Szatana.
Mówią, że dziś zaczniemy niszczyć budowle szatańskie. Dzisiaj to, co popłynie z Naszych 
Serc zacznie zmieniać postrzeganie Kościołów przez Ludzi.

Pokazują, że ten Proces zacznie się na całym Świecie, ale tu w obrębie Naszego 
Kraju, zacznie się manifestować takim energetycznym, myślowym zagęszczeniem. Więc 
w tej chwili Świątynia Serca rozrasta się i będzie Swoimi korzeniami sięgać do 
Świadomości Każdego Polaka.
Podwoje Jej będą otwarte na Wszystkich. Procesy będą uruchamiane jeszcze wiele lat.
-Mówią tak; 
-nie musicie podążać do Boga, skoro Jego w Sobie odnaleźliście. Ale jak Jego w Sobie 
odnaleźliście i chcecie Jego czuć musicie postępować tak, jak On chciałby. --Czyż Dziecko 
nie chce przypodobać się Swemu Ojcu, a przypodobując się Jemu, gdy Jego kocha, czyż nie 
jest szczęśliwe?
-Dlaczego, więc sądzicie, iż wyrażając Jego idee w Myśli, Słowie i Czynie nie będziecie czuć 
się szczęśliwymi?
-Czyżby Umysł Oprogramowany i trzymany na uwięzi nie pozwolił Wam odczuć tego Stanu 
- Stanu Uczuć, Stanu Świadomości, Stanu Waszej Własnej Czystości?
-To jest takie proste, a Wy cały czas wikłacie się w niemożliwości.
-To jest takie krótkie, a Wy cały czas ujmujecie to w kategoriach długiego czasowego 
Wzrastania. To jest takie proste, a Wy dostrzegacie złożoności.
A przecież Bóg tu jest. Po prostu podajcie Jemu rękę, a w Waszym Działaniu będzie się 
przejawiać.

Pojawił się Duch Święty. Jesteśmy w Świątyni Serca. Otwierają się wielkie 
energetyczne Drzwi i jesteśmy prowadzeni w głąb. Tak jak w poprzedniej Modlitwie jesteśmy 
malutcy. Widzę tutaj jedną wielką Dziecięcą Postać.
Ta Postać ma 8 lub 9 lat. Duch tej Postaci, który tutaj siedzi jest znacznie potężniejszy, 
znacznie większy od Ducha Świętego reprezentowanego przez Matkę Boską.
A jednocześnie jak na tego Ducha patrzymy, to jesteśmy wzrostem niemal Jemu równi.
Oni mówią; 
-z Ducha powstałeś, dokładnie z Ducha się wyłoniłeś i do Ducha powrócisz dokładnie i 
przez Ducha na powrót zostaniesz wciągnięty.
Takie są koleje Przemiany, Takie są role Doświadczenia. Role w sensie; -etapy, sceny 
Całości, powroty. 

 Ta Postać otworzyła Oczy, a te źrenice ma doskonale czarne. Mrok, jakiego nie 
można z czymkolwiek porównać. W tych oczach zawarte jest wszystko.
Te oczy mogą wyświetlić każdy obraz, ponieważ wszystkie zapisy są na Siebie tak nałożone, 
tak zagęszczone, iż są jedną wielką czarnością. Potęgą.
Ta Istota tu siedząca otworzyła oczy. W oczach mamy PraCząstki. W Oczach tych 
ukazał się PraOjciec. Istota ta powolutku szarzeje i znika. Istota ta jest wszystkim, co 
mamy. 
Ta Istota, która znikła jest Naszym Marzeniem. Ta Istota jest Naszym Celem. Ta Istota 
jest Życiem, a więc i Nami. Wszystkim, co Było, Jest i Będzie. 
A więc tak naprawdę jest NICZYM, ale pisanym dużymi literami. 

Teraz jakieś Istoty przyszły i ciągną Nas, a My się opieramy, boimy. Jest tu dużo 
szarości, niepewności. Przez to, że tu jest wszystko inne.
To nie są Odczucia. Innymi słowy Stan Szczęśliwości, Wolności tu nie Istnieją. Tutaj 
Istnieją fakty. Oni pokazują, że tu Istnieją Sceny. Jest to martwe i doskonałe. Bo to, co 
ma Istnieć jest wyizolowane. Dlatego My schodzimy niżej, by ubarwić to, co tu Istnieje 
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skalą uczuć. A uczymy się tego w Energetycznym Wyborze Żywego Świadomego Siebie, 
czy też nieświadomego Siebie Człowieka.
To, co tu Istnieje ożywia tylko i wyłącznie w Swym Energetycznym Doświadczeniu Duch 
Ludzki. 
Kto tutaj dotarł, Ten ma Pieczęć. Pieczęć Powoływania.

 Wszystko powoli znika. Jeszcze przed chwilą widziałem salę, w której wiele 
Duchów Ludzkich spało na swoich energetycznych leżach, ale Wszyscy byli odwróceni 
na plecach.
Jakaś Energia starała się przez Nich do Nas przebić, ale to się nie udało. Ktoś Ją 
poprawił i tam ściągnął.
Mówią, że ten wieczny Sen tych Duchów się nie skończy, jak My nie naprawimy Świata.
Od Poprawności wiele zależy. Poprawność tego Świata, Poprawność Tamtego Świata.
Pokazują wiele Kół obracających się wokół jakby centralnego punktu w różnych 
kierunkach w stosunku do Siebie. 
-Mówią; -Życie, Sen. To jest wszystko to, co jest najbardziej fascynujące. Życie jest 
najpiękniejszym snem Ojca. Bez Tego Filmu On nie chciałby Istnieć.

Prowadzą Nas do Sali, gdzie są różne uniformy.
Kiedyś mówiłem Wam, że jak byłem w Macierzy, to tam były różne ubrania Jezusa, za 
Jego Działań. Jego Postacie; -uniformy.
Teraz Wy będziecie mogli obejrzeć różne.
Widzę, że Komuś przymierzają Jego dawny strój, ale nie do końca pasuje i pokazują, że 
krawiec będzie go lekko dopasowywał. 
-Mówią, że ten Proces, będzie zachodził długie dni. Do 4-ech lub 5-ciu, lub 6-ciu. Chyba 
nikt nie przekroczy 7-edmiu dni.
-Mówią, że teraz umilkną w Nas Słowa, umilkną Uczucia, że w głowie będzie Nam 
wirować i ta część Modlitwy nie będzie wyrażona Słowem.
Jak będziecie Ją odsłuchiwać, nic to nie da. To będzie sekretny Zapis w Nas Samych. Za 
Chwilę wszystko w Nas Umrze i Odrodzi się coś, co w Nas było, a czego nie 
doświadczaliśmy, bo Doświadczaniem nie jest to ujmowalne.
-Nie wiem, jak się odnajdziemy, czy jako Cząstka Istnienia i się Postrzeżemy. Nie wiem, 
ale będzie to Słowem i Odczuciem niewykładalne.
Więc po zakończeniu Tego jedynie powiemy, że coś się zamknęło, czy też zamknęło w 
obudzeniu.
Teraz wejdziemy w ten szczególny Stan i jedyne, co tutaj widzę to, że wszystko Nas 
niszczy, że Wszystko Nas pochłania. Nasza Indywidualność stała się Iluzją. 
Wchodzimy w ten Stan i doświadczamy Go na swój sposób. A pamięć o tym 
Doświadczeniu zapiszą Gwiazdy.
-Bóg się Rodzi i Nas Oswobodzi. Anieli grają i Hymn Pochwały śpiewają.
……………………………………………………..

 Już wiem, o, co chodzi. Macie odczuć to, Kim jesteście. Nie jako Człowiek 
Fizyczny, bo ten Człowiek Fizyczny jest Cząstką Duszy i Ducha, a Ten Cząstką Ducha 
Całości.
Macie odczuć to, Kim tak NAPRAWDĘ Jesteście. Pokażą Wam Sceny. Przyjdą Postacie. 
Poznajcie samych Siebie.
……………………………………………

 21.24 Wszyscy Stajemy się Ciemnymi Postaciami. Pokazują jakby Pradawni 
wyłaniali się z Mroków Przeszłości.
Jakby odtwarzało się to, co w innym filmie, w innej Rzeczywistości zostało Zapisane.
Niektórzy z Nas, Mówią; Wszyscy -odgrywali już tę Rolę w Innej Rzeczywistości, Innym 
Filmie.
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Czyli łatwiej będzie Nam odnaleźć się w Sobie. Obudzić ukryte Moce. A Podstawą jest 
Początek. Ten Początek jest Zmianą. Wybór należy do Nas.
-Mówią; -chodźcie do Lustra Czasu.
-Jednak Ja nic nie widzę.
Widzę to z bardzo daleka, a jednocześnie jakbyśmy to My znajdowali się w tym Lustrze 
Czasu, w tym blacie, w tym podeście. I to My będziemy wyłaniać się z Tego blatu i 
pokazywać Nam Samym, fizycznym, patrzącym, śliniącym się przy tym stole, co tak 
naprawdę mają zrobić. 
W tej chwili My z Poziomu Początku, Wszystkiego pokażemy Nam fizycznym, co w 
Naszym Życiu ma zaistnieć. Wyłaniamy się teraz w Postaci Scen i pozujemy IM –Nam 
Fizycznym, co ma się stać. Każdy niech pokazuje, co będzie.
………………………………………………………………

 Oni podpowiadają, że My nie musimy być w napięciu, czyli nie musimy NIC, w 
tym sensie, że Wola w napięciu działa niewłaściwie. Natomiast Wola z Poziomu Ducha 
Całości jest tylko dokonanym wyborem. Ona Działa. Ona się przejawia nawet tą Naszą 
Ciemną Energetyką.
Mówią, że MOC TWÓRCZA została obudzona w jakiejś swojej Pierwszej Podstawie.
I Ona zapewni Sukces w Pierwszych Naszych Działaniach.
Rozpoczęła się Droga ku Zwycięstwu.
-Mówią, że My mamy być teraz w tym stanie. To jest tak jakby Stan Mocy, 
Zagęszczenia. Stan Siebie. My musimy Odczuwać Siebie. Bo tam jest już ukryte 
wszystko. Tam już wszystko funkcjonuje. Ale My nie odczuwamy Siebie; -mówią.
I dajemy się Innym prowadzić. Nawet Siły Duchowe, Nawet Światło, Nawet Światłość. 
Wszystko to jest uruchomione po, to, byśmy My tu odnaleźli się we właściwym miejscu. 
A Nasza rola, to jest Zejście Boga.
To jest Doświadczenie Życia. To jest Wolność i Radość i To nie może być odebrane. Bo 
tego sobie nie Życzymy.
-Mówią; -śnijcie Swoim Własnym Życiem. Pokazują film, który mamy kręcić. Dziwny to 
stan, bo coś w Nas zasypia. Energetycznie jest to wyrażone w Nas dyskomfortem.
Będziemy się trochę źle czuć. Mówią, że do jutra to minie. Bo to jest Nowy Stan. On jest 
lepszy od tego, który był. Jak Ktoś chodził ileś lat w garniturze, a potem założył dres, to 
się czuje nieswojo. Ale i tak On jest, w przenośni wygodniejszy, bo się rozciąga.
-Nie przejmujcie się tym. 
Wszystko zaczyna pulsować, zmieniać się. 
-Tworzy się Nowe.
Ta Rzeczywistość, ta Fizyczna tu i teraz jest powoli przenikana przez Jakieś Światy z 
Drugiej Strony. Jak patrzę na Wszystko, to jednocześnie widzę normalną zwykłą ścianę 
i jakieś katakumby z Innego Wymiaru. Przesunięcia w czasie. Wszystko zaczyna Istnieć 
jakby w tym samym momencie. I patrząc, oświetlając coś, można się tylko i wyłącznie na 
spokojnie temu przyjrzeć. Bez oceniania, bo to jest. Ocenia się tylko związki z czymś. 
Porównania, selekcje, czyli to PTP, jakie programuje Umysł. Natomiast jak się 
przyglądamy czemuś, to po prostu jest.
-Oni mówią; -wybierz. Tylko i wyłącznie wybieraj.

Czyli będziemy mieli podpowiedzi tyczące się wszystkich Naszych wolnych 
działań.
Będziecie teraz w tym wewnętrznym widzeniu Człowieka widzieć. Np.; Wasz Znajomy 
idzie, ale jednocześnie coś Wam będzie podpowiadać; -przejdź na bok, idź swoją drogą.
W ten sposób będziemy informowani, co jest najkorzystniejsze w danej chwili. A jak 
Wam powiedzą podejdź i pomóż Jemu nieść tę torbę, to tak będzie lepiej. Trzeba się 
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uczyć. Teraz to, na co będziemy patrzeć, będziemy postrzegać z Poziomu Podpowiedzi.--
Co jest właściwe?
-Duch będzie Nas prowadził. Musimy być na to wyczuleni.
Emocje w tej chwili padły i taki dziwny jest to stan. Choć jesteśmy pełni nie jest to takie 
rewelacyjne.

Czyli to, co było w przekazie; -uczcie się dokonywać zmian, dokonywać wyborów w 
powoływaniu drobnych Istnień. 
-Czyli Myśl, Słowo i Czyn. Sceny, które będą Nam podpowiadane, to będzie jakby 
Zmiana tego, co jest. Oczywiście będą też poważniejsze Cele wybiegające w lata.
Podpowiedzi mówią; -obserwuj, będziesz miał podwójne, potrójne widzenia. Teraz 
sytuacja będzie mogła być odczytywana odnośnie przeszłości i przyszłości i różnych Jej 
wariantów.
Mówią; -to może być obłęd energetyczny, bo w ruchu Energii nie sposób jest uchwycić 
wszystkie Drogi, tylko taką główną. To jest wróżenie. Ale z Poziomu Ducha widać tę, 
która jest najwłaściwsza. Ona się będzie stawać. Czyli Istnienie w ten sposób złączyło się 
z Kreacją, a My swoją Wolną Wolą i Siłą Ducha pozwalamy, aby tak się stało. My tylko 
wybieramy. Reszta leci sama.

Dziś nie będzie można zrobić egzaminu z Uzdrawiania i z Przestrzeni Życiowej, 
ponieważ te Procesy, które w Nas uruchomili są znacznie ważniejsze od egzaminu. Ten 
to kiedyś na spokojnie można zdać, albo jak pójdziecie do Wieczernika, to tam 
zaliczycie.
Te Procesy, które teraz zachodzą uniemożliwiają poddanie się testowi, jaki mamy 
Poziom.
To Nas kształtuje, kotwiczy bardzo energetycznie, -mówią. 
To będzie wyrażone Duchowo. 

 W tej chwili nie pokazuje się Tamten Świat, tylko pokazują sceny związane z 
Wami. Wystarczy popatrzeć na Kogoś, a już sceny podpowiadają, co jest, czy coś jest 
właściwie, co byłoby. Tak należałoby zacząć patrzeć na Całość tu i Teraz. 

Bo tu, Ta Rzeczywistość jest przecież Jedną z Wielu, a My oczami Ducha, tą 
podpowiedzią będziemy widzieli, jak Ona może wyglądać. Albo zagrożenia. Jak może 
coś wyglądać i co warto byłoby zmienić. I tylko dokonywać wyborów.
Wszystko mam powyłączane jakbym był, a nie był. Jakby nie było znaczenia, czy tutaj 
jestem, czy na łące, czy Żyję, czy nie żyję.
-To się wkrótce zmieni. Spokojnie dać temu czas. Przeczekać i to się ułoży.
Potem odnajdziemy Radość, bo Ona już w Nas będzie Postrzegana. Postrzegana w 
różnych elementach. Tego nie zmienimy.

KONIEC.
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