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Sceny, które pokazują oznaczają, że będzie można znów Was podciągnąć do Góry. 

Dla Nowych będzie to ułatwienie, bo nie muszą pokonywać tej drogi, którą reszta 
pokonywała jakiś czas. Dla starszych będzie to ułatwienie utrzymania Poziomów.

To, co przyszło pierwszy raz nie przyszło z zewnątrz, tylko rodzi się od wewnątrz. 
Nigdy czegoś takiego nie doświadczyłem. Nie wiem jak będzie Siła budzona w Was, ale to, 
co ze mnie wychodzi łamie coś i wiem, że przyczyną jest Moja fizyczność.
Jeśli rury są odpowiednio szerokie, to woda, ropa nimi swobodnie płynie.
Jak, gdzieś są przewężenia, to one strzykają. Ciśnienie sprawia, że te blachy aż stękają od 
tego nacisku i wydaje się, że nieomal pękną.
Ja właśnie przez Swoje niedoskonałości fizyczne czuję ból. Coś ciśnie od wewnątrz, a JA nie 
wiem, co. Jest jakaś Siła, choć korzystna, to nie wiem, czy energetyczna, czy duchowa. Jest to 
forma Podstawy gęstej, ciemnej, coś, co zaczęło wnikać do mnie od środka Mnie. 
-Ciekawe stwierdzenie.

 Pierwsze Pasma tego pojawiają się między wami i włączają się jakby lampy, ale nie 
nad głowami. 
Nic do mnie nie mówią i na logikę staram się to interpretować na podstawie obrazów. Moi 
Podpowiadacze gdzieś zniknęli i jestem zagubiony w tych Przestrzeniach. Tak jakby Oni byli 
częścią, która Mnie stanowiła i pozwalała się we wszystkim odnaleźć.
Powoli czarna, gęsta energia przenika. Nie jest może całkowicie czarna, ma lekkie jasne 
paseczki. Wygląda jak szkic trawy, czy deszczu.
-Wzbogaca naturalny siew Procesów. –Słyszę. Ta wypowiedź jest poprawna
-W Przyszłości jak będziemy to odsłuchiwać trzeba będzie wysnuć z tego -zapowiedź 
wniosków.

 Te Procesy nie są jednorodne, ale doprowadzają jakby do Jednorodnego Pola.
To jest i Pole Powszechnej Informacji i Pole Energetyczne i Zaródź Mobilnych Energii 
Ruchowych, które są częścią Naszych Struktur.
Mówią też o Drugiej Strukturze.
-To jest Podwalina, dzięki Której, jak Ona się ukształtuje, Duch może Zejść i się, nie w 
Niej, tylko na Niej Objawić. Jest to Zespolenie od Strony Ducha z Energią. 
Ogólnie My wzrastamy do Góry, a tymczasem jest to podpowiedź Procesu już 
Schodzącego; Ducha z Energią. Jest to Uwstecznianie. Ale ono sprawia, że Człowiek Staje 
się Mocniejszy.

 
Odłączają się Nasze Wyższe Siły. Ukazał się wielki statek Wikingów jak we 

wczorajszej Modlitwie. Tarcze są do burt przyczepione. One mają około 6 -7m. średnicy.
Te Siły, ta Energia, co jest między Nami, po wiosłach niby po trapach wspina się na ten 
Statek. Ta Siła porywa Nas. Jednego za pierś, drugiego ściąga za nogi.
-Nie obudzicie się w Bogu, dopóki nie doświadczycie Bólu. Bólu Tworzenia. –Słyszę.
-Słyszę, że potrafimy Materializować, a nie potrafimy w To Uwierzyć.
Umiemy być Szczęśliwymi, a nie potrafimy się do tego zastosować.
-Potrafimy się Unosić, a patrzymy w Niebo z dołu.
-Co Wy potraficie?
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-Nic!! Coś za mnie odpowiada.
-To się wstydź.
-Odnoszą to do nauki, do wskazania, że mamy patrzyć w Niebo, ale Wznosić się ku Niemu 
Cali.
W Myśli, Słowie, Czynie i Fizyczności. Bo Słowo i Czyn są Energetyczne i Fizyczne i od 
Nas, od tego wehikułu zależne.
Jak się Cali wzniesiemy ku Bogu, to Zmartwychwstaniemy.

Na razie mamy Zmartwychwstać we Własnej Idei Człowieczeństwa, a Ona zawiera się w 
Prawdzie.
 W prawdzie o Nas Samych i w Prawdzie o Świecie.
-Mówią, że Światło też jest Prawdą, ale nie wszyscy Światło widzą. To niepoprawność 
widzenia Światła.
-Podpowiadają. 
-O Świetle się dużo mówi. O Świetle mówią nawet Politycy, nie tylko Kościół, nie tylko 
Ezoterycy, nie tylko My. O Świetle mówi Kowalski i Inni, i Każdy ma inną definicję Światła.

-Czemu mówicie o Świetle nie chcąc Światłem być.? 

Jak Światło w Siebie wpuścicie. Jak Światło z Siebie wydobędziecie, wtedy możecie mówić o  
Świetle.
-Jesteście Istotą Światła, ale dywagujecie.
-Odczujcie te Świecące Płomienie w Was, a zrozumiecie, czym jest Droga Do Boga. 
Pokazują Ducha Świętego. Czyli Droga do Oceanu Ducha Świętego, bo On też jest 
Światłem.
-Mówią; - Nie interpretuj Naszych Słów. Powiedzieliśmy do BOGA. Ocean Ducha jest w 
Waszym Sercu.
-Czyli wykorzystujemy Ocean Ducha Świętego w Drodze do Boga. 
-I to jest Poprawne. –Mówią.
Odwrócili To. Zawsze chcieliśmy, by Bóg, by Siły Duchowe sprawiły, abyśmy w Oceanie 
Ducha Świętego Wszystko Stworzyli i się Tam odnaleźli w Swojej Przyszłości. A Oni mówią. 
-NIE!! 
–Tak jak będziesz kształtować swoją przyszłość i Siebie Tu i Teraz, tak będziesz podążał do 
Boga.
-Nie ma odwrotnego kierunku. Jest tylko Boskie wsparcie dla Tych, którzy dążą do Niego 
poprzez własne Myśli, Słowa i Czyny w sposób otwarty i uczciwy.
Takimi, jakimi jesteście, takimi będziecie podążać ku Ojcu.
Marni, oszustliwi, czarni, czyli zaprzedani i odstępujący od Praw, (czy Prawd?) 
Tego(mówimy o Poprawności) i Tamtego Świata do Ojca nie Idą. Maski mają nałożone.
-Pokazują, że te Maski z wolna będą ściągane.

-Natomiast Ci, którzy podążają do Ojca niech głosu nie zabierają, gdy nie są pytani.

-Tu pojawił się Krzyż, co oznacza, że to jest bardzo ważne stwierdzenie.

-Mogą służyć Radą pytani.

- Natomiast, Ci, co w Prawdzie wyciągają ręce mogą o tym głosić, kiedy chcą i jak chcą, 
bowiem wyrażana Ona jest zawsze w Ich Myśli, Słowie i Czynie.
Jednak Tacy na to nie zważają.
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-Bóg jest Miłością, Bóg jest Miłosierdziem, ale Bóg nie jest Miłosierdziem, gdy w Ludziach 
nie ma Miłości.
Żeby Miłosierdzie Boże zadziałało, żeby rzeczy zostały wybaczone Człowiek musi być w 
wibracji Miłości. Ten, Kto Jej w Sobie nie odczuje nie pozwoli Sobie na Wejście Bożego 
Miłosierdzia.
Jeśli chcecie być Zbawieni od Tego, co było musicie stać się Miłością i być Miłością dla 
Innych.
Mówimy o trwałym Zapisie.
-Ktoś, Kto jest tu oszustliwi i zakłada trwanie w Miłości przez jeden dzień lub jeden tydzień, 
nie zasłuży na Miłosierdzie.
Ten, u którego Zmiana w Całej Jego Istocie jest trwała, Ten otrzyma Miłosierdzie jakby z 
Urzędu.

 Pokazują szalę Dobra i zła i pokazują, że; 
-Ten, Którego objęło Miłosierdzie do końca Życia, nie z przymusu, tylko z przekonania, 
będzie starał się swoimi uczynkami udowodnić, że znajduje się w Prawdzie.
O Prawdzie Stanowi Ludzka Energetyka.

 -Jeśli jedziesz szybko, to dla przepisów Ruchu Drogowego jest to Prawda. Nie 
oszukuj później, że jechałeś wolno.
Takie, jakie są Twoje wibracje, taka jest Prawda o Tobie.
Nie oszukuj, że kochasz, gdy w Tobie nie ma Miłości.

 -Mówią, że podstawą Istnienia Tego Świata jest w tej chwili znieczulica.
Znieczulica jest dziwnym Stanem Energetycznego zawieszenia. Ona jest wszędzie w 
Podstawy wkomponowana. Ona jakby Cieniem się rozkłada na Całości.
Tak jak Ludzkie Myśli u góry, czyli ciemne niebo stanowi podstawę zwiększającą 
ciśnienie tej szarej strefy, tak znieczulica będąca podstawą, po której kroczymy, 
sprawia, że My jesteśmy zamknięci jakby w kleszczach Mroku. Tacy Energetycznie 
ubezwłasnowolnieni.
Jak otwieramy swoje Serca, jak z Sobą pracujemy, to Światło idzie w przód, w tył, ale 
nie do góry i nie na dół.
Tymczasem My musimy nauczyć się być nie małokuliści, ale dużokuliści tak, aby to 
Światło w Nas rozbijało ciemne niebo i przenikało do Duszy Planety.
-Pokazują, że to jest taka warstwa, która tylko delikatnie wchodzi w liście, w drzewa 
takimi malutkimi Promyczkami, a Cała jest dopiero tam niżej, gdzie są trwałe skały.
Ona jakby tam płynie energetycznie, a tutaj tylko tymi kosmkami się wyraża. My 
musimy łączyć się z tą trwałością i łączyć się z Otwartą Przestrzenią u Góry.

Będą w Nas Uruchamiać jakiś Stan Trwania.
Mówią o Energetycznej Zawiesinie, Uprawomocnieniu.
-Nie interpretować, jakby nie czuć, tylko słuchać. 
Słuchać, to znaczy być biernym Uczestnikiem Tego, co będzie zachodzić.

-Pokazują jak Nasze nogi się wydłużają. Widzę, że Moja i Wasza głowa rośnie 
jakby Ktoś ją wyciągał. Ona się wydłuża tunelem gdzieś Tam. Pokazują też, że Nasze 
Skrzydła jakby z naszych rąk powstawały i rozciągają się na zewnątrz.
I pokazują, że jesteśmy w tej chwili Krzyżem.
Każdy z Nas jest jak czarny Krzyż Jezusowy. 
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-Mówią Moc Zrodzenia zawiera się, tu pokazują drzazgę na Krzyżu, w Działaniu Mocy 
Śmierci.
Dopóki Stare nie zostanie zniszczone, Nowe nie może się Narodzić.
Pokazują to tak. Patrz jak idzie Zapis.
Jeśli na jakimś punkcie jest jedno Światełko inne nie może się na Nim pojawić.
To musi zostać zmazane, by pojawiło się inne.
-Mówią, że nigdzie nie jest tak, żeby dodać nową wartość, jeśli stara nie zetlała.
Jeśli jest 10 monet i 5 jest czarnych i 5 czerwonych, to nie pojawi się szósta czerwona, 
jeśli jedna czarna nie zniknie. Tak samo dzieje się tutaj.
Żebyśmy nie zapominali o tym Prawie.
-Z tego by wynikało, że jeden dobry uczynek zabija zły. Przewaga jest jakby dwukrotna.
-I to jest Prawo.
Ta Drzazga Biała jest jakby Energią Życia. 

 Ktoś chodzi. Wy możecie To zaakceptować, czyli z Wolnej Woli przyjąć, albo 
nie.
Ten Ktoś tę drzazgę z Krzyża wziął, idzie i dotkliwie do krwi rysuje na rękach i dłoniach 
znaki. Aż krew widać. 
-Widzę też takiego Człowieka, który jakby był Szamanem ogolonym, tylko kępkę 
włosów ma na szczycie głowy. Jest wytatuowany. Patrzy z Przestrzeni tu na Nas i ma 
inne znaki. Te znaki Powstały z zakrzepów krwi. 
W miejscach, jak się Ciął powstały blizny i te blizny są zrogowaciałe. Oznacza to, że po 
nacięciu skóry posypał czymś, żeby to nie była gładka blizna, tylko żeby powstały 
bruzdy. On coś podpowiada. On ciął to sam. Znaki na Nas robione są innego rodzaju. 
Nie wiem, Kto Tu tnie Nas.
Są to Znaki Przyzwolenia, Zamknięcia i Tworzenia, żeby Tworzyć Nowe. Tu się pojawia 
nie Prawo Zmian, ale PRAWO PRAOJCA. PRAWO RZECZYWISTOŚCI - 
Tworzenia Nowego.
Było zapowiedziane, że 70% Praw zostanie Zmienionych. Nie wiedziałem, że Część z 
Nich zostanie Tworzonych, czyli będących zupełnie czymś innym.
Coś jest uruchamiane w Nas z Wyższej Półki.(Brzydko mówiąc).

Zaczynają mi rysować te znaki i kręci się Mi w głowie.
Pokazali, że wasze ręce obracają się dłońmi do góry. Ja dałem od razu dłonie do góry 
skierowane. Ale te znaki, co rysują są ruchome. One żyją i pulsują.
One zaczynają Żyć. 
–Mówią, że One się uaktywniają w odpowiedniej chwili. 
My stajemy się Żywi. Jest 61 Znaków, które będą przemienione w Znaki Duchowe i te 
Znaki będą Przekształcone w Ruch Przyczyny.
Słowa, które Słyszę odnoszą się do Działania. Jedno Słowo zaprzecza drugiemu, co 
prowokuje do wyzwolenia jeszcze innej definicji.
Znaków było dosyć dużo narysowanych. Te niektóre mnie strasznie zabolały i one 
zaczęły teraz pulsować i rozszerzać się, co doprowadziło do tego, że z tych Znaków 
powstała w Nas Biel. One się rozszerzały.
Gęstnieje teraz to wszystko i ta gęstość Energii, Przejść będzie taka jak w kościach.
Jak wiecie najważniejsza Moc Energetyczna w Człowieku jest w kościach. Tam Cały 
Świat Duchowy przechodzi. Takie samo zgęstnienie staje się w Nas.
-Słyszę, że to, co zachodzi jest Przemianą Duchową wyrażoną w fizyczności. Że Ona jest 
ważna do kontaktu z Materią. Energetyka, machają ręką, że ten Obszar jest 
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przerobiony, w sensie Uzgodniony. Tu jest mowa o jakimś zawarciu Przymierza, które 
niejednokrotnie było zawierane z Nimi.

 Wiosła na statku się podnoszą do Góry, co oznacza, że jesteśmy załadowani. 
Choć ten statek jest koło Nas, Ja nie czuję, że jestem na statku. Jesteśmy w Środku 
poniżej dna tej Łodzi. Otwiera się bezdnia i statek powoli rusza, ale to jest ruch w 
Przestrzeń Kosmiczną. Jesteśmy przenoszeni. Widzę jeden wielki Statek Kosmiczny 
przypominający Krążownik. Wygląda jak pancernik wojskowy. 
Ma kilometry długości albo więcej. Wokół są maleńkie stateczki.
-Słyszę; -To My stąd do Ciebie Nadajemy. -Mówią do mnie.
 Mówią, że to wszystko dzieje się w Wolnej Woli. Jeśli Ktoś chce też od Nich odbierać 
Przekazy, to wystarczy, że Sobie na to pozwoli. Wtedy będzie coś nad Czołem 
umieszczone, co pozwoli odbierać od Nich Przekazy. Mówią o jakiejś formie implantu. 
Ale tylko, Kto chce.
Otworzyło się też Niebo i Ktoś z Góry patrzy na ten implant, ścisnął go i z tego powstała 
kostka. Zamieniła się Ona w Kryształ promieniujący, taki romb i to zostało umieszczone 
przed Nami. Zaczyna promieniować na czoło.
Ci na statku są jakby skonsternowani. Nie wiedzą, co zrobić. Ich urządzenia podają, że, 
to, co zostało zmienione bezpośrednio przez Kogoś z Naszych z Góry jest teraz 
Energetyczne i przepuszcza sygnały, które Oni chcą.
Czyli utworzono urządzenie czystoenergetyczne, nawet ma pasma Duchowe, działa 
bardzo dobrze i Oni mogą tak emitować Przekaz, jak poprzednio chcieli.
Są zdziwieni Tym, co zaszło.
Mówią, że ten przekaźnik nie jest aktywny jak jakieś neuro…..w Nas nie są aktywne.
Podpowiadają, że Nasz płyn rdzeniowo -mózgowy, jako coś płynnego będą 
wykorzystywać do przekazywania Informacji. Ja czuję, że na wysokości kręgów 
krzyżowych jak to zaczyna bulgotać, wspinać się do Góry. Jakby igła do góry szła. To 
nie będzie zakłócać układu Nerwowego, a będzie umożliwiać komunikację z Nimi.
Pokazują wyraźnie, że te Nasze mistyczne obszary nie tylko znajdują się w mózgu. To 
także Obszar rdzenia kręgowego. Oni to rozumieją i uznają to za formę Procesów 
Psychicznych, dzięki którym wchodzi się w Wyższe Stany.
Zachodzi jakby jakaś iniekcja.
Moglibyśmy to traktować jako wirusy, chipy itp., tylko, że w Ich technologii to jest Zapis 
Informacyjny, który sprawia, że ten płyn będzie inaczej spolaryzowany, inaczej 
biegunowy, inaczej się układający. Pełniący jakby dodatkowe funkcje. Tak jakby 
wzmocnili go. 
Tak jak my -tu siedzimy i nagle mamy nogi kulturysty, który 300 lat ćwiczył. 
Poprawiają mnie -3000 lat ćwiczył.
Będziemy wzmocnieni, ale Proces bardzo powoli zachodzi.
Mówi; -rozgrzewa tkankę. Podpowiadają, że to coś energetycznie oddziaływuje na sam 
kręgosłup. I ten kręgosłup zaczyna być jakby zrośnięty energetycznie z tym płynem. To, 
co Oni robią sprawia, że ten płyn emituje sygnały, czyli wytwarza pole energetyczne w 
kręgosłupie. To Pole stanie się rurą, jednym kanałem, który powoli pnie się do Góry. 
Oni to zestrajają z Całością.
-Usłyszałem z Przyrodą, czyli z tym Naszym Światem, ale mówią z Całością.

Ogólnie będzie tak, że jak przejdziemy do Naszych Działań, to uruchamiać 
będziemy Całą Naszą Istotę. Harmonię na wszystkich Poziomach. I dopiero będziemy 
wyciągać ręce do Działań i to jest, mówią, poprawne.

 Mnie teraz podnosi się w kręgosłupie na wysokości mostka i zaczyna mnie to 
dusić.
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(Głos I)Wibruje do góry. Taka spiralka.
(Zbyszek)To nie to, tylko To coś wypycha z Nas do Góry i to wypychane zaczyna dusić.
To zaczyna wnikać w kości żeber.
Kości żeber po prawej stronie są białe już i zaczynamy szkieletory przypominać.
 Kości zaczynają być aktywne. Kości rąk też. Oni pokazują, że jak otwieramy ręce, to 
Nam się wydaje, że otwierając czwarty Czakram, to otwiera się ta bezdnia. 
-Mówią, że to jest poprawne dla Świata Duchowego. 
Jednak, tak naprawdę, otwierając ręce stajemy się wtedy kościstą anteną nadawczą. My 
tylko czujemy ruch Energii, ale kości są jak antena analogowa na dachu. One stają się 
nadawcą sygnału.
 Tylko trzeba się ZESTROIĆ i pokazują to Światełko na szczycie czoła, które zestraja 
Nas z wibracją ogólną i Drugiego Człowieka. Czyli teraz jak rozciągniemy ręce, to 
zaczniemy wibrować zgodnie z Tym Drugim Człowiekiem. To, co wynika z zestrojenie 
jest i w Drugim Człowieku i w Nim się budzi. Jesteśmy jak takie totalne rezonatory, jak 
Siła Sprawcza, która może Stworzyć,(  ale mówią Tworzyć)  Tworzyć w Drugim Człowieku   
coś nowego. 
Nawet na wzór starego.
Z Mocy Prawa Tworzenia.
Czyli, jak nie będzie kawałka wątroby, jak będzie coś złego skasować to, żeby zetlało i 
możemy Stwarzać z Prawa Tworzenia, coś podobnego, choć doskonalszego.

 
Od dziś nie leczymy Ludzi. Nic w Nich nie uzdrawiamy. Wyrzucamy wszystkie 

śmieci i wszystko zło i chcemy, by na ich miejsce powstało Nowe.
Pokazują, że w ten sposób kasujemy Przeszłość i Przyszłość. 
Tylko, że to musi być takie Działanie…34.35.
-Mówią, że leczonemu Człowiekowi trzeba by uświadomić, aby dając Mu Moc 
wykasował On całe zło, co w Ludziach uczynił, co zostawił w Przestrzeni, co posłał ku 
Przyrodzie, co spaskudziło ten Świat. Bo to Żyje, bo to cały czas procentuje, bo to cały 
czas wpływa na Naszą Energetykę.

Kto dużo zła za Sobą zostawił, co odczyta na Księdze Życia i Śmierci, ten wie, ile 
nieprawości wciąż niszczy Innych Ludzi.

Bardzo ważnym jest, mówią, ale to jest normalne, oczyszczenie Siebie.
-A jak odczuje Człowiek, że jest czystym, czyż nie zechce, by Inni byli czyści?
-A czyści Inni będą, jak wykasujemy całe zło, które zostawiliśmy.
- Mówią, że; - to może uczynić tylko Bóg.
Czyli jak będziemy rozkładać ręce, tworząc harmonijną, rezonującą z Całością Stację 
Nadawczą to za każdy razem mamy poprosić Boga, Siłę Najwyższą, by ślady Naszej 
niecności i by ślady niecności Drugiego Człowieka w Całej Przestrzeni zniszczył.
By zostało to zapomniane.

-Oto będzie Miłosierdzie, którym będziemy przemawiać do Innych.

-Kto To w Sobie Odczuje Ten na wieki Świętym zostanie.

-Umożliw Bratu, Umożliw Siostrze Wzrost nawet ponad Siebie. Nie patrz na Siebie, nie 
patrz na tego Kogoś. Patrz na Boga, który przez Brata i Siostrę będzie Szczęśliwy.
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Te Procesy, które zostały w Nas uruchomione potrwają 2-3 dni i będą się w Nas 
konstytuować.
Pokazują, że w tej chwili idzie Działanie od Naszych Przyjaciół ze statku.
A ten statek może być iluzją. To jest podpowiedź, co do tego, że nadają do Nas sygnały i 
pozwalają Nam się zmieniać. Jest to też Działanie Duchowe, bo i Nasi Działają.

Uwaga!! Z Naszej Cielesnej Maszynerii zaczynają Wychodzić Nasze Duchy. 
Teraz będziemy obserwować Nasze Duchy. Nie My będziemy oczami Ducha, tylko 
będziemy Jego obserwować. 
-One weszły na Drogę idącą pod górę, jak w sztolni pod 30 0 –stopniowym kątem. 
Kto wszedł na tę Drogę stał się staruchem. Przygarbionym, jakby odwiecznym, żyjącym setki 
lat. Ma laskę i kroczy do Góry. Idzie powoli do Światła. Jak tylko wejdzie do tego okrągłego 
Światła jakby zapowiedzi tunelu, tam na końcu znika. On staje się częścią Tego Światła. 
Zasila Je. Jakby wrócił do Źródła.

-Bo Źródło jest w Was, ale nie możecie Go odczuć dopóki Żyjecie. Więc pozwólcie, 
byście Wy, by Wasz Własny Duch, bo musicie Jego puścić, wzrastał Tam wtedy, gdy Wy 
na Niego czekacie Tu. Wtedy On przyniesie Wam Dary, które tu umożliwią Wam 
pełniejszą integrację z Całością.

 Mówią o Szczęściu i Dobrobycie. Ale to nie są tylko Dary fizyczne. To są Dary 
dla Ciała Fizycznego, również Dary dla Duszy, Dary dla Ducha i Dary dla Istoty 
Ludzkiej, która budzi JAŹŃ. A więc Dary dla BOGA. 
Zeus, w przenośni Bogowie, w ten sposób się Odradzał.

  
Jest to dla Nas Nowość. Mamy wchodzić w Modlitwę, pozwalać na Wyjście 

Naszego Ducha i obserwować to, co Tam będzie się działo.
 
Duch Nasz Zniknął w Tym Świetle i jest we Wszystkim. Teraz obserwujemy Jego. 

On jest tu Wszędzie. Wszędzie w tych Kryształkach, w tych łatkach mleczno –czarnych, 
które tutaj są. 
-On jest w Was, w zwierzątkach, w podłodze, w nagraniach. On jest sytuacją, czyli Zapisem 
zdarzeń. On jest Myślą, Słowem wypowiadanym.

-Zaczyna mnie bardzo dusić, bo nie chcę przyjąć Prawdy o Sobie.
…………………………………………………………………………………………………..

Przyjąłem tę Prawdę o Sobie. Nie chciałem jej przyjąć, dlatego, bo chciałem 
jeszcze rozrabiać w Życiu.
-Oni mówią tak. 
-To jest problem Każdego z Nas. Wielu z Nas nie chce być Świętymi, wielu z Nas nie 
chce być Czystymi, bo czuje się wtedy zobligowany do utrzymania Czystości.
Zakładają błędnie, że ta Czystość, to ograniczenia, wyrzeczenia, ból, posługa, cierpienie.
Tak jakby powiedzieć; -Bóg cierpi. Skoro On jest Największą Czystością, to w tym 
odniesieniu, jest to najbardziej cierpiąca Istota na Świecie, a przecież On jest totalną 
Wolnością, Radością i Szczęściem. Więc pozwolenie Sobie na To i Wyrażenie się w 
Czystości jest na prawdę czymś cudownym. 
-Oni mówią;
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-Nie bójcie się. Spróbujcie wytrwać w tym stanie jakiś czas, a dopiero potem wydajcie Swoją  
opinię.     Mówią tak jak do Dzieci.

Mówią, że Stacja Nadawcza w Nas jest prawie uruchomiona. Jest to jakiś sposób 
komunikacji z Drugim Człowiekiem. Jakby na bazie organicznych wibracji.
Jest Harmonia biologiczna i Energia Biologiczna Procesy Życiowe odzwierciedlająca.
Potem Poziom typowo Energetyczny, który wnika w Eter i z tą Biologiczną przez eter się 
łączy. Są też wibracje Energetyczno –Duchowe i jakieś Duchowe odniesienia.
A to jest uruchomione na jeszcze innym Poziomie.

 Jest cisza, a Duch już zaczyna wracać do Nas.
To tak wygląda jakby On, Jego wszystkie drobinki były wszędzie i On niczym 
niewidoczny pył zaczął pokrywać Każdą cząstkę w Nas. Nie w cząstce jest, tylko Ją 
pokrywa. Każdy atom, komórkę. 
Stajemy się w tej chwili tacy szarzy i jednoczymy się całkowicie z Tą Przestrzenią. Tak 
jak Duch wszedł w Nas, tak zniknęliśmy w tej Przestrzeni, bo już jesteśmy.

-Tak Ojciec jest w Was, choć Jego nie widzicie. Jest Doskonale Zawarty we Własnym Tle. 
Jest Echem i Ścianą to Echo odbijającą.
-Pytają się tak. 
-Czy słyszycie Głos Własnego Serca?
-NIE!.
Ale jak się zaczynamy na tym skupiać, to czujemy tętno tu i tam. -Bum, bum, bum. Gdzieś 
tam Serce daje o sobie znak.

-A, czy czujecie głos Własnej Duszy?

-Wyciągnęli mi język i mówią; Tu jak mówisz, to jest głos Twojej Duszy.

-A, czy Słyszycie Głos Własnego Serca?

-Twoje Serce jest najdźwięczniejsze wtedy, gdy Rezonujący długimi nogami z Duchem 
Ziemi, czyli z Całością Tej Planety, gdy Rezonujący, pokazują na głowę, Tam z Przestrzenią 
Kosmiczną, gdy Rozkładający ręce, Jednoczący się z Duchem, pozwalasz, by Twoje Serce, 
Pieśń Miłości, Radości i Ukojenia, Zdrowia, Naprawy, ogólnie MIŁOSIERDZIA popłynęła 
w stronę Drugiego Człowiek, bo to jest Przestrzeń, która Wzrasta, czy też w stronę 
wszystkiego Tego, co jest przed Wami.
Pozwól Sercu śpiewać Pieśń Boskiej Obecności.
Pozwól, by Twoje Serce przeniosło Głos Boga.
Pozwól, by Zapis przetoczył się po wszystkim Tym, co jest przed Wami, za Wami, wokół 
Was, aby stał się Cud, aby BÓG mógł naprawić tyle, ile może, by był Szczęśliwy. Byś TY, by 
to wszystko, co zmieniasz wróciło Ku Niemu.

-Mówią.
 -Miłosierdzie, to nie jest mit. 
-MIŁOSIERDZIE jest to Stan Zadowolenia, Ukojenia, Mobilizacji, Stan Zaspokojenia.
Kto się odnajdzie w Miłosierdziu będzie Duchowo Spełniony.
-Miłosierdzie nie śpi, Miłosierdzie działa. -Jest formą CZYNU.
-Miłosierdzie nigdy nie jest wymuszone.
-Ten Stan jest podstawą Wszystkiego, co Doskonałe.
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-Nie wiadomo, czy Miłość z Miłosierdzia, czy Miłosierdzie z Miłości wyrosło, ale pokazują, 
jakby Miłosierdzie było takim gigantycznym kwiatem, w którym jak w NICOŚCI cała reszta 
o Nas jest zawarta.
-MIŁUJ, a znajdziesz Swój Dom, CZYŃ, a do Domu doprowadzisz INNYCH.

-MIŁOSIERDZIE, to jest Droga dla INNYCH Ku Bogu.
Jak Ty podążasz KU BOGU i odczułeś BOGA w Sobie, to nigdy nie będziesz wzbraniał 
Drugiemu Człowiekowi podążać KU OJCU.
Nie oszukasz Go i zawsze będziesz dla Niego Drogą, ponieważ odczujesz, iż jest Twoim 
Bratem I Siostrą.

-Idź i Czyń Swoją Powinność.

Ta teraz Modlitwa i zawieszenie, które teraz nastąpi ma być ujrzeniem Naszej Własnej Drogi 
w Przyszłości.
Zostaniemy wprowadzeni w Stan albo jesteśmy w Stanie, w który mamy ujrzeć, to, co się 
stanie, gdy Nasze czyste intencje, gdy obudzone w Dźwięcznym Miłosierdziu Nasze Serce 
zacznie Działać.
Mamy ujrzeć, co się stanie, gdy tak stojąc na ulicy wyciągniemy ku Innym ręce. Mamy 
zobaczyć, czy powstaną Nasze Domy, czy Powstaną Nasze Centra, czy będziemy fruwać, 
czy Zmienimy Ten Świat. Ilu Ludzi Wzniesie się Ku Bogu?
Jak zaraza ciemności odejdzie z Tej Ziemi.
-Mówią, że to będą konkretne sceny.

 Przy mniej otwartych rękach Ujrzymy jedną Rzeczywistość. Przy bardziej otwartych 
rękach i silnym rezonowaniu ujrzymy inne Przeznaczenie.
Pamiętacie? W Oazie Wzrostu znajdują się Księgi. Między innymi Księga Życia. Tam w 
zależności od Intencji różnie te strony wyglądają. Oznacza to, że ta chwila, która teraz 
nastąpi, nie jest Chwilą dla Was TU, ale jest Budzeniem się Waszego Ducha. On będzie 
przeglądał te kartki. On teraz, budzi się w Nas, w tym mięsistym, materialnym wehikule, 
który przygotowano do tego, by Jego wibracje uruchamiały coś, co będzie rezonować z 
Całością. 
To On ujrzy za chwilę, co Może zrobić, a jak wybierze To się Stanie.

Przyszła jakaś Istota. Ona stanowi Przejście Energetyczne, które zapowie przyjście 
Innej Istoty.
(Głos I)Widzę, że TA Istota podchodzi do Każdego z Nas i daje glinianą tabliczkę.
(Zbyszek)Rozumiem. My jak będziemy w tym stanie, to mamy Sobie zapisać To, co chcemy, 
To, co ujrzymy, co chcemy, aby się stało.
(Głos I)Mam taką podpowiedź, że u Niektórych na Tych tabliczkach część przyszłości już 
jest wyryta i zapisana, u Niektórych tabliczka jest czysta i sami mają ją zapisać Tym, co chcą, 
aby się stało.

-Idźcie i Śnijcie Snem Swojej Przyszłości.

- Śnimy w Śnie Ojca, ale Snem Swojej Przyszłości. Nie wiem, Jakim Siłom to składać mamy, 
bo zwykle się składa to Ojcu. Te Siły Sprawią, że tak się stanie.
Tu jest taka głucha Cisza jakby Cały Świat się dziwił, że Ja się o to pytam. Tak jakbyśmy byli 
cząstką Lustra Przeznaczenia. Jak byśmy najzwyczajniej Spisali, Zobaczyli, Wrócili i 
Doświadczyli. A wszystko w Miłosierdziu wobec Siebie i Bliźnich.
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-Mówią; -Miłosierdzie, to Oczy Boga i że trzeba doświadczyć pełni Miłosierdzia, by Bóg w 
Nas zapłakał, a będą to Łzy Radości, wtedy, kiedy będziemy Zmieniać krzywdy na 
SZCZĘŚCIE, chromość na ZDROWIE, ból w RADOŚĆ, cierpienie, biedę w DOSTATEK.
-I przyjdą DNI CHWAŁY, a My się w TYM też z Innymi Obudzimy. Przyszliśmy Tworzyć 
NOWE, więc zacznijmy TO robić.

KONIEC.
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