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 Umieścili Nas na wrzosowisku. Jesteśmy ubrani i ciemni. Jakby Krzyżowcy się 
zjawili. Cała gromada.
500 m. w dole brzeg morski, wiatr i fale są dość ostre.
Z Nieba schodzi paskami lekkie światełko. Ono, niczym wielkie Promieniowanie przenika 
Nas i sprawia, że powstała degrengolada. My stajemy się taką Energią jakbyśmy nie mieli 
żadnego znaczenia. Ci, którzy się tu pojawili są stapiani.
Niektórzy z Nas zaczynają do tego filmu ściągać słuchawki, gogle, jeden wszedł do 
komputera. W Ogóle się nie przejmują tym, co się stało w tym filmie. Nagle tam obudziła się 
Pełna Świadomość tego, że to jest zwyczajna gra. Są spokojni. Są jak Duchowe automaty.
My Tam Obudzeni poza tym filmem, nie mamy emocji. Dziwny stan. 
-Badam, czy myślą. Ale człowiek jak myśli, to po ruchach to poznać. Może się wahać, bo 
dokonuje wyboru. Musi podjąć decyzję, musi przemyśleć. Z drugiej strony jak obserwujemy 
robota na filmach, to On zawsze wie, co robić. On nie myśli, analizuje tylko do danej rzeczy 
sytuację. Nawet nie dokonuje wyboru. Tak jak Terminator zaprogramowany, który szedł, a w 
tym czasie wszystko w głowie się mu wyświetlało. Obserwując Go z boku można powiedzieć, 
że On na tej Swojej drodze, w tym zadaniu od A do Z został zaprogramowany
Pokazują, że z Duchem Ludzkim jest tak samo.
Nie ma wahania. Jest jak automat. Jakby odtwarzał to, niczym aktor na scenie po raz 
któryś, ma to wyuczone. Nie widać myślenia, nie widać emocji. Czyli ta gra, Myślenie i 
Emocje, to Miasto Rzeczywistości jest dla niego czymś wspaniałym. Jest dla niego 
zastrzykiem, Jego wielką przygodą. Czyli wzrastanie, które jest dla Nas takie cenne, bo 
odnajdujemy się w Duchu u Niego jest zwyczajną nauką. Automatem.

Pokazują Nas w różnych scenach, kiedy po tamtej stronie się znajdujemy i przychodzi 
taki moment jakby Duch był brany żywcem do Nieba. Od razu znika, tylko taka smuga 
zostaje. Bez żadnej przyczyny. Robił coś i w połowie czynności znika. Jest, więc jeszcze coś 
mocniejszego, co jest kryterium i co wpływa na Jego sposób zachowania, funkcjonowania.

Okazuje się, że Oni nic nie znaczą, bo decyduje o tym to potężne Światło u góry. 
Jak Ono uznało, że teraz ta Jego Cząstka, która akurat czegoś tam doświadczała ma 
wrócić, to wraca. Duch został skasowany. Indywidualność zetlała. Skończył się ten, kto 
tam w mieszkaniu był i doświadczał z goglami na głowie, życia we Śnie. 
I tam znów okazuje się, że to On jest tym decydującym, a skoro ta Indywidualność, ten 
Duch wleciał Tam z powrotem, to znaczy Odnalazł się w Bogu, czyli Sam decyduje o 
tym, czy chce jako Ta Cząsteczka Wielkiej Czystej Świadomości zejść tutaj jako 
mniejsza Świadomość, Duch, czy też nie.
Będąc Tylko Duchem pozwólmy odnaleźć Boga w Nas, się w Bogu. Powinniśmy tylko 
zrozumieć na dostępnym Nam Poziomie Świadomości, że tak naprawdę, to My Tam, jak 
budzimy się w Sobie jesteśmy Potęgą, a Tu kazaliśmy Sobie Zejść w Zawężonym Stanie 
Świadomości.
Uczyli Nas ostatnio. Podawaliśmy Dane, jest kilka tych Stanów Świadomości, a Tam jest 
czysta Świadomość. Ona też jest Nasza. Dlatego nie powinniśmy mieć strachu przed 
utratą jakiejś indywidualności, bo to jest akurat odczucie Tego Poziomu.
Kiedy budzi się prawdziwe Światło, w którym Ojciec się przejawia, to tak naprawdę 
wiemy, że nie jesteśmy więźniem, że nie jesteśmy odtrąceni, niszczeni, zabrani do Nieba, 
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bo to My jesteśmy tym Światłem. Pozwólmy tylko, by to Światło się w Nas objawiło. 
Byśmy My w tym Świetle otworzyli oczy, a wtedy Zrozumiemy.

 Teraz pojawił się Ten Świat. Siedzimy tutaj. Pasma pojawiają się, jakbyśmy łączyli 
się, kanałami z Górą, bo to idzie do góry.
Odbijamy się u góry w wielkiej tafli szkła. Ktoś chodzi nawet po niej.
Jest się, tutaj w tym Świecie całkowicie odciętym od Ciała fizycznego, od problemów 
fizycznych, ale jest echo tego wszystkiego, zapis. Wiemy, że to coś, co się na dole dzieje, w 
Nas tutaj się zapisuje. Więc można przełączyć i być już w tamtym Świecie na dole. Równie 
dobrze można to przyblokować i patrzeć na to, co się dzieje Tutaj.
Ale patrzymy na Siebie, analizujemy Przestrzeń na podstawie tego wszystkiego, cośmy 
przynieśli z dołu. Więc choć jesteśmy Tutaj, jesteśmy niemal tacy sami ludzcy, jak tam na 
Ziemi.

 Patrzymy, a u góry jest taka chmura. Zaczyna się Ona kręcić, wnikać w głowę.
 Ja wiem, że to jest Bóg, to są te Pasma, to są te Energie. To jest gęste, ciśnie.
Widzę, że do Kogoś podchodzi Postać, Ktoś widzi oczy wielkie, do Kogoś innego przychodzi 
malutka dziewczynka i patrzy na Niego. Ale to wszystko jest jedną wielką białą chmurą, która 
Nas otacza jak w filmie fantastycznym. Co, Kto chce zobaczyć, to widzi.
Mamy odczucie Ojca, ale Każdy na Swój sposób w zależności od tego, jakie były zapisy z 
Doświadczeń Ziemskich, tu w tej głowie, tak Go interpretuje, postrzega.
Chce zrozumieć, z Kim, z Czym ma do czynienia. A to jest ciągle ta sama chmura. Kameleon 
gigantyczny. Coś, co jest Wszystkim.
-Jak uważasz, że przyszedłem do Ciebie widząc kamień, to jestem dla Ciebie kamieniem.
-Jak chcesz, bym był dla Ciebie Człowiekiem, jestem dla Ciebie Człowiekiem. Obojętnie, 
czym. To Wielkie Światło jest.
Ono jest bezpostaciowe, dlatego, że zawiera wszystkie Postacie w Sobie.
To Światło jest bezmyślnością, dlatego, że zawiera Myśli Wszystkich. 
To Światło nic w Sobie nie zawiera, ponieważ zawarte są w Nim wszystkie budowle i 
wszystkie kreacje. To Światło jest Wszystkim. To jest BOG.
-A Ty, to, czego potrzebujesz będąc Cząstką Tego Światła możesz otrzymać. Obserwujesz 
samego Siebie, bo to jest Bóg, a Jesteśmy Cząstką. Czyli jak jesteś kamieniem, możesz 
obserwować Człowieka samego Siebie. W danej chwili jesteś też Człowiekiem i obserwujesz 
Kamień, czyli Samego Siebie. To Wszystko jest Jedno. Nauczyliśmy się dzielić, odgradzać. 
-Proszę Pana. -Proszę Pani. Savoir vivre, granice. Nawet w myśleniu, porządku Świata 
ustalamy hierarchie. Poziomy Energetyczne, Poziomy Duchowe, Poziomy Sił Wyższych. 
A to Wszystko ciągle jest Jedno. To jest innopostaciowe ukazanie tego samego.
Jak ma się coś przejawić pozwól, by przejawił się Bóg. By nauczył Cię, że jesteś Cząstką. 
Ale musisz Jego czuć. 

 Fala Miłości, to akurat odchodzi, fala Radości Tu akurat odchodzi. To jakby w tym 
Świecie Duchowym nie Istnieje. Tu najważniejsze jest Samo Istnienie. I to Istnienie wyraża w 
Sobie potrzebę Doświadczania czegoś. Tak to funkcjonuje.
Zabawa w Energie, zabawa w Stany. To jest artyzm. Dlatego jak wchodzimy do Oceanu 
Ducha Świętego z zapytaniem o różne rzeczy, to przysypią Nam taką wiązanką scen Radości, 
Dowcipów, że trudno jest Nam w tym wszystkim się połapać. Tak ma być. Tu jest 
różnorodność. Tu jest Nasz Dom. Różnorodność. W uproszczeniu możemy tę wielką chmurę, 
która się pojawia potraktować jak coś, co Nas wypełnia.

Już wiemy, że Bóg nie Istnieje w Jednej Postaci, ale jest Wszystkim. Może On być 
chmurą w Nas.
My byśmy odnieśli Boga do Potężnej, Myślącej Istoty, a przecież Ona nie myśli. Przecież Ten 
Bóg w Grocie Lodowej trzyma to jak Postument.
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Podpowiedź; -Orzeł, który Nas wielu rzeczy uczył, choć Nam pokazuje za każdym razem, o, 
co chodzi, to tak naprawdę nie ma włączonej inteligencji. 
Bo Tu nie działa Inteligencja. Tu działa zupełnie inny parametr. Parametr, którego nie 
potrafimy Doświadczyć. Uczą Nas teraz byśmy pozwolili przejawiać się czemuś.
Byśmy obserwowali, abyśmy nie zakłócali tego stanu tutaj ziemskimi odpowiednikami 
relaksu, Medytacji, Modlitwy. Tu musimy się po prostu zawieść i obserwować.

  Teraz, żebym Ja tu czegoś nie narzucał po prostu w tej białej chmurze w tym 
Bogu pozwólmy tylko na obserwacje. Tak jak w przypadku Świadomości. Jak tylko Umysł 
włączy jakieś myślenie przy odbieraniu przekazów, od razu się tracimy. 

To samo jest tu; -obowiązek obserwowania. Jesteśmy Tu, ale Świat Ziemski 
zniknął.
Znów pokazują Wzgórze, to Morze, znów Te Nasze Postacie. One jakby się odnajdywały w 
sensie energetycznym, natomiast Same są ogłupiane. Zderzają się z Sobą, niby myślą, nie 
myślą, kręcą się w kółko i nie widzą nic poza Sobą. Jak automaty. Nie widzą Morza, chmur, 
Wzgórz.
Żyją w iluzji. A Ona Im podpowiada; -dwa kroki do przodu, jak się zderzyłeś się cofnij. Jak 
autka, które po uderzeniu w przeszkodę cofały się, tak Nasze Postacie tutaj reagują. Zderzyły 
się odchodzą i tak w kółko. W takim małym kręgu, jakby nie można było poza zobaczyć 
wyjść. 
Ktoś obserwujący z boku powie;
 -Boże przecież to niedługo z wyczerpania padnie, przewróci się, robaki to zjedzą i nic 
nie zostanie. 
Ci ludzie Tutaj. Niby mówią, że żyją, zderzając się ze sobą tak naprawdę niczego nie 
rozumieją.
A tu siedząc z boku, mówię; -nieszczęśni. Oni są zapętleni. Oni właściwie nie powinni 
Istnieć.
-Słyszę taki głos; -Czemu nie powinni? -Tu będzie też Doświadczenie.
-Ten głos wyraźnie daje do zrozumienia, że to nie ma znaczenia, czy Oni tak się 
potykając, padną, czy też nie. Nie ma. Po prostu nie ma znaczenia.
-A, Jakie znaczenie mamy My?
-Mówię; -jesteśmy Głosem Ojca. Jesteśmy Nim.
-A, czy to ma znaczenie? Jak masz klucz w ręku, to czy dla tego klucza ma to znaczenie, że 
jest w ręku Waszym? On tego nie pojmuje. A dla Was ma to znaczenie, że klucz jest w tym 
ręku? On już jest. Nie musicie się Nim przejmować. To Wszystko Jest. Odrzucić ocenę.

 Jest taka zapaść i nie potrafię się w tym wszystkim odnaleźć.
Każą Mi iść do Ojca i jeść. Jeść i Jeść. Pokazują mi miskę.
-Coś tutaj musimy zrozumieć. Jak do Was przyjdzie podpowiedź, odnośnie Stanu to 
przekażcie.
(Głos I)16.05-16.19(niewyraźnie).
(Zbyszek)Patrzę na Ojca. Zjadłem talerz tej białej Kaszy manny. On był pusty i znów jest 
pełny. Przyszedł Ktoś, dziewczynka 11-12 letnia. Ma wyraźnie uszkodzoną nogę. 
Wystarczyło tylko popatrzeć na Nią i zobaczyć poprawną nogę, a Ona się ukłoniła i noga była 
poprawna.
(Głos II)Mamy jeść tę kaszę dotąd, aż się rozpuścimy.
(Zbyszek)I Sami będziemy Kaszą.
Teraz mi pokazują, jak jestem kaszą i Ktoś mnie wcina i wlatuję do gardła, żołądek itd.
Ciekawe. Ja jako kasza. Te cząsteczki, gdzieś tam wnikają, idą do komórek, przemiana 
materii, część zostanie wydalona, ale to nie ja. Ja jestem tu zapisem, który z Radością 
przygląda się żołądkowi, jakby to był film naukowy o funkcjonowaniu ludzkiego organizmu i 
procesach trawienia. Opuszczam tego Człowieka. Poznałem coś, obejrzałem w środku w Nim. 
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Kasza, czyli te fizyczno-energetyczno cząstki w nim zostały. One, gdzieś tam się zmieniają, 
nie ma to znaczenia. Ale jako Świadomość, niczym taki Przyjaciel, niczym taki Duch, którego 
On nie widzi opuszczam go i zadowolony, że poobserwowałem fajne rzeczy ulatuję znów do 
Boga. 

 Czyli przyjmujemy jakieś założenia; -o drzewo, jak będę drzewem, to myślę; -zetną, 
połamią mi pień, czyli nogi itd. Nie o to chodzi. Nagle jestem w drzewie, jestem tym 
drzewem, moje listki szeleszczą, korzenie ciągną wodę, jak przyjemnie. Ale to jest tylko 
lekkie doświadczenie Istnienia. W rzeczywistości Ja jako zapis tu jestem. Jako taka 
oddzielna, mała Świadomość. Ktoś przychodzi ucina mi gałęzie, założył huśtawkę, nie ma to 
dla mnie żadnego znaczenia. Ja tu, jako ten zapis nie czuję tego bólu. 

 Czyli tak naprawdę Duch, My tam po drugiej stronie, nie czuje tego bólu Ciała 
Fizycznego. On obserwuje tylko to. Męka należy do Nas. To jest tylko zapis, który tam 
się odbiera. 
-Mówią, że można tak być wszystkim, ale to jest cudowne.
Kiedy Świadomość zostanie przeniesiona do pełni fizycznego i energetycznego Życia 
pojawia się ból. Natomiast jak Świadomość jest w pełni Duchowa nie ma tam bólu jest 
tylko obserwacja tego, co zachodzi, ponieważ na Poziomie Ducha ból nie musi istnieć, 
strach nie musi istnieć, niemoc nie musi istnieć, porażki nie muszą istnieć, trudu nie 
muszą istnieć. Wybiera się to i powoli to się zmienia.

 
Jak te Cząstki w Nas są pozwólmy, więc by te cząstki z Nas powypływały i wszystko 

w Nas pozmieniały. My jesteśmy tylko takim zapisem, takim Istnieniem, które ma formę 
energetyczną, nie ma formy energetycznej. Obojętne, bo jako Duch jesteśmy formą myśli, 
odczuć. Jesteśmy teraz akurat w Ciałach, ale to nie ma znaczenia. Możemy Je opuszczać. 
Pozwólmy, by to, co Nas przenika w tej Harmonii, by Ojciec wszystko w Nas i w Naszych 
Braciach i Siostrach pozmieniał, uzdrowi, zapisze na Nowo, ustawi wszystko, co może, niech 
Przejawi się to, co Ojciec chce, by w Nas i przez Nas się przejawiło.
-Niech to z Nas leci, niech to wszystko zmienia. 
Z Nas to jest takie założenie, bo to w Człowieku już się zmienia. Niemniej tak jak uczyli, 
może to rytuał, bo leci Mi to też i przez ręce. Leci z całej Postaci. Ale to, co, leci i tak jest na 
zewnątrz. Może to jest większe ciśnienie?
Stańmy się zdrowi, bądźmy zdrowi, stańmy się szczęściem i niech wszystko, co najlepsze 
niech się stanie.
Słyszę, żeby nie zamykać tego stanu. On trwa. Dokonałeś wyboru.
-Parametr energetyczny zapisuje, a Duch przejawia to, co zapisane w parametrze 
energetycznym22.26-22.27… …(może wziąć?).
Słyszę, że jesteśmy bardzo zmęczeni. Słyszę, że jesteśmy bardziej zmęczeni, niż myślimy. 
-Mówią, że Życie emocjonalne jest wyczerpujące. Życie Myślowe jest osłabiające.
Doświadczanie Życia może być przyjemne.
-Mówią, że; -My nie umiemy jeszcze Życia Doświadczać. Obserwacja jest pierwszym, ale 
wielkim krokiem ku temu. Nauczcie się obserwować.

 Czyli zostawiamy siebie, gdzieś tam w domkach, w innym Świecie, a tutaj 
przyglądamy się jak toczy się film. W tym filmie chcemy, by wszystko poprawnie działało.
Gdy jest harmonia energetyczna jest Miłość, Radość. Gdy jest Cisza wtedy Duch potrafi się 
przejawić i to wszystko właściwie ustawić. Zmienia tylko zapisy.
-To, co było nie jest, a to, co nie jest, a było znowu jest, ale w innej formie. Wszystko się 
zmieni, zostaje zapis.
-Było Ciało –umiera, było zwierzę –padło, była góra, –ale się zmieniła. 
-Zapisy Istoty, Zapisy Świadomości funkcjonują nadal.
Zapis Nowego został wprowadzony.
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Zdrowiejemy, uszczęśliwiamy się. Oni mówią, że jesteśmy na etapie 
odnajdywania własnych domów. Jak One są cenne. Środek, kości, żyły, zaczynamy 
rozumieć, czym one są. Bo Duch nie potrzebuje rąk. On Istnieje w tym wszystkim. A 
więc chce, to wprowadza Zmiany we wszystkim. Jego ręce są w Zmianach. On nie 
potrzebuje do wprowadzania Zmian rąk.
(Głos I)Z ogniska zaczęło promieniować dla naszych takich małych ognisk, które są w 
Nas w środku. Naprawialiśmy się i odwróciliśmy się do tego ognia tyłem i 
promieniujemy Tym na zewnątrz.
(Zbyszek)Pokazali to tak. Na początku, przez zmianę energetyki próbujemy 
promieniować tym Światłem. Pracujemy nad tym. Gdy budzi się w Nas Duch, to On jest 
w tych energiach. Dokonuje wyboru. A więc jest zawarty, bo może się przejawić tylko w 
Świetle A w tym świetle jest także i Człowiek. Bo Ducha interesują tylko te Pasma. Nie 
postrzega niczego niewłaściwego w Drugim Człowieku. A jak nie postrzega tych 
czarnych Pasm czarnej energii, one na Niego nie, oddziaływują.
Bo możemy dokonać wyboru formuły Samego Siebie Energetycznej, Duchowej i tylko 
Tutaj w takim obszarze spotykać się z Drugim Człowiekiem. 
Nie gramy wtedy w gry Tego Świata i przyjmujemy inne zasady, albo tworzymy inne 
Zasady.

Pokazali mi teraz: -z Ojcem grało się w szachy. Ojciec dał mi szach –mat. 
Powróciłem, szachownicę na swoją stronę, To samo odtworzyłem i to Ja dałem Ojcu 
szacha –mat. On się uśmiechnął, przemienił w gołębia i odleciał.

-Nie przyjmujmy założeń tego Świata w 28.15... Stykajmy się teraz z 
Ludźmi28.21..tylko tym, co mają najlepsze.
A ponieważ to i tak ich przenika, bo to jest Czysty Zapis. W te strony nie musimy 
Promieniować. My po prostu uruchamiamy w Drugim Człowieku Jego Duchową 
Naturę. Skondensowane Promieniowanie. Tylko, że to tam już jest. Duchowa Obecność.
-Mówią; -Duchowa Jedność, Duchowo28.52.(łączliwy)
-Mówią, że właśnie w ten sposób Tworzy się Świetlana Rodzina, bo jest tylko w Świetle. 
Więc jak Ktoś przychodzi z jakimiś niewłaściwymi pasmami smutku, zaburzeń, to jak 
My widzimy w nim tylko Czystego Ducha Tu Mocnego w Całej Przestrzeni, to już 
samym tym widzeniem wszystko w Nim czyścimy.
-Podkreślają; -ale nie myśl, że w Nim będzie udane myślenie. W tym sensie, że do 
jakichkolwiek wniosków z poziomu Człowieka dochodziłoby się, nigdy nie będą one 
takie, jakie są w Duchu. Duch nie myśli. On wie i działa niczym automat. 
-Słyszę też; -duch nie musi wiedzieć, Duch jest Prowadzony. Duch jest cząstką. On daje się 
unosić na fali Szczęścia.
On potrafi czuć, co ma się przejawić. W Jego ruchu, w Jego Doświadczeniu. On się daje 
unosić Ojcu. Daje się prowadzić Światłu.
- Dotykaj jak chcesz, jedz, jak chcesz, myśl, jak chcesz. Daj się prowadzić Światłu.

Tu jest dziwna rzecz i sprawdzam, czy na pewno o to chodzi. A tu jest ciąg dalszy 
jakby przemiany, ale Jest tylko Wszystko Jasne. Wczoraj jakby był wstęp, a dziś jest 
wszystko Jasne, harmonizuje się. Tak jakby jakaś niewidzialna siła zlepione cząstki 
rozsuwała, aby wszystko w Nas było odległe w równych proporcjach.
Każdy na swój sposób musi zapaść się w Sobie, aby to się utwardziło.

KONIEC
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