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Oni mówią tak; -otwórz oczy i powiedz, że Oni są szczęśliwi.
Mam zamknięte oczy.
-Czy to ma być ułatwienie wejścia w ten Świat? Sądzę, że nie.
Mamy Towarzystwo. Jest trochę Osób z tej drugiej strony.
Gdybyśmy powiedzieli, że jest Królestwo, a w tym Królestwie jest Zamek, a w tym Zamku
Król, Dworzanie i to jest taka wysoka kultura, a to, co tu gości jest gdzieś na Podzamczu.
Dowcipkują żartują, mają naganne maniery, ale są z Tamtego Świata –Duchowego.
Wiadomo, że to jest forma gry, dzięki której chcą Nam podpowiedzieć; -byśmy się nie
przejmowali, nie zamartwiali i spokojnie spali.
Pokazują, że nie ma znaczenie miejsce tego spania.
-Nie mówimy o tym, żeby dom od razu opuszczać. Tyle tylko, aby nie przywiązywać tak
ogromnej wagi do miejsca, w którym się znajdujemy.
-Naszym Domem ma być cały Świat.
Historię granic i podziałów kiedyś wymażemy, a tam gdzie będziemy chcieli pojechać, tam ze
złotówką i językiem polskim pojedziemy.
-Mówią tak. Obudź się i powiedz Im, że Ich Kochamy.
Każą od razu sprawdzić na skalach, w jakim % Wy kochacie Ich.
Mówią, że to się przekłada.
Im więcej Miłości do Nich w Was, a Ona może tylko wyniknąć ze znajomości
obiektu, który się adoruje, tym więcej możemy odebrać z tej Drugiej Strony.
Stanęła wielka rzeźba Orła, jak plakat. Przypomina to, co na Reichstag -u było
zawieszone.
W środku jest 80 cm pieczęć, ale nie potrafię dokładnie ujrzeć tego wzoru. Jakieś kwadraty,
trójkąty. Geometryczne kształty. Orzeł wyrwał dekiel od tej pieczęci, a tam się ukazała czerń.
Brak zapisu tam jest. Tam nie ma nic. Tam nie ma nawet Początku. Jakby nić wypływała i to
jakby był Początek. To nie Istnieje, ale Istnieje.
-Mówią; -to jest Początek Twojego Końca.
-Przecież początkiem Końca jest zawarcie się w Początku.
-Mówią; -Koło się zamyka. Pokazują; -wiele Kół się zamyka i Tworzy się znak Omegi.
-Czyli możemy wtedy odnaleźć się w wielu punktach jednocześnie. Doświadczać tego, co
chcemy.
Myśli ustają. Pokazują, że w takim ciekawym stanie Myśl jest wyhamowywana.
-Pokazują, że ten Człowiek, tu zobaczyłem pierwszy raz Ludzkie oczy w tym Orle, WIDZI.
Jakby się budził. Może stać się Człowiekiem i być Człowiekiem, może stać się Górą i być
Górą. Może też patrzyć w Górę i uznać, że Sam nie jest Bogiem, ale że Istnieją nad Nim Siły
Wyższe, bo to mu odpowiada.
Kiedy jest brak Odpowiedzialności, brak Pewności Działania, brak Siły, brak Mocy, wtedy
lepiej, by Coś, co jest czyste, z Czego wyrośliśmy Nas prowadziło, choćby to, co Nas
Prowadzi z Nas wcześniej wynikało.
Jest to jakby Sen, w którym to nie My jesteśmy Wolnością dla Innych, ale Wolność Innych, ta
Wolność u Góry prowadzi Nas Tu pozwalając Nam być Szczęśliwymi.
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Ale to wszystko zależy od tego, czy mamy na oczy nałożone ciemne okulary, czy też nie.
Fizyczne, energetyczne, czy duchowe nie ma to żadnego znaczenia. Oznacza to, wprost, że
nie widzimy poprawnie tego, co jest.
Teraz zamiast czysto –białych energii, widzę takie ciemne. Te Energie tyczą się
Nicości i PraOjca, w których jesteśmy, a nie jesteśmy.
Pamiętam w głowie Wasze Ciała Fizyczne, natomiast Energetycznie nic nie widzę. Jest
kompletna cisza i czerń, choć wiem, że tu Jesteście.
Pokazują jakby w tej czerni, nagle z lewej i prawej strony były końcówki urządzenia
elektrycznego i między Nimi przepływał co chwilę prąd w postaci błyskawicy. Jakby ogniwa
żarówki były od siebie oddalone i łączył je łuk biegnącego prądu.
Włożyłem ręce w tę czerń i Wy też wkładacie. Między Waszymi dłońmi rozstawionymi na
odległość 1m idzie wyładowanie elektryczne.
-Pytam, czy to Moc, a Oni się pukają po głowie. Nie ma tu oczywiście Nikogo.
Podpowiadają, że włączyłem Rozum. Stary zapis danych.
-To jest Tworzenie. Mówią.
Ta błyskawica może przyjąć formę naleśnika, soczewki. Czego chcemy.
-A Radości?
-Mówią; -owszem.
-Człowiek materialny odnosi To do postrzegania przedmiotów fizycznych i Działanie
odnosiliśmy do fizyczności. Tymczasem może się to tyczyć stanów: Euforii, Zadowolenia.
Trudnych sytuacji, które nas energetycznie wykańczają.
-Pokazują znów dłonie zewnętrzne, które Stworzą Rzeczywistość, która się wyłoni.
Powoła się coś do Istnienia, a skoro powoła tzn., że to już tam było. Nie wpadlibyśmy
bowiem na nic, ponad to, co już zostało zaplanowane. To tylko Bóg Twórca mógłby Sam z
Siebie powołać. -Czyli dostaliśmy Prawo Zmian Tym, co zostało PoTworzone.
Uczestniczymy w Śnie, Wielkiej Księdze Snów, która się nazywa Rzeczywistością.
Całość, która Istnieje, a której w ciemnych okularach do końca nie widzimy. Tak jak
nie widzimy Prawdy o Nas Samych, tak jak tej Prawdy nie chcemy zobaczyć, jeśli coś
Nas przymusza do tego, byśmy Jej nie widzieli.
-Co Nas przymusza? -ZŁO.
-Przez, co przymusza? –Przez autorytet i głód –MOCY. Przez słabości, przez echo tego,
co się Tworzyło, a Nas nigdy w Urodzeniu nie stanowiło.
Zapomnijmy o złym śnie. Ściągnijmy te wewnętrzne okulary i zobaczmy kim, czym
jesteśmy.
Otwierają się teraz wielkie oczy. Powieki są tak gigantyczne, że pod Tymi powiekami,
są Całe Wszechświaty.
-Słychać.
-Wejdźcie do Mojego Królestwa.
-Powieki podnoszą się jak wielkie, gigantyczne kotary.
-A w tym Królestwie ujrzycie własne pragnienia, bowiem wszystko tu jest zawarte.
-Jeśli chcecie, by Ludzie cierpieli ujrzycie Światy, w których Ludzi się niszczy.
Jeśli chcecie, by Ludzie byli Szczęśliwi, Wasz Duch poprowadzi Was tam, gdzie Wy, bo
Poziom Fizyczny oznacza percepcję.
Odnajdziecie się także po energetyce i po Duchu, choćby Duch Wasz tego nie chciał.
Tu wszystko jest. Bierzcie, co chcecie, ale nie czyńcie Drugiemu krzywdy. Jednak to jest
Prawo Wolnego Wyboru. Tu wszystko jest.

3
Czyli wybór został Nam dany.
Teraz stoimy na takiej małej, białej platformie. W dole możecie zobaczyć, co
chcecie.
Chcecie, zobaczycie Góry, chcecie zobaczycie lawę i wewnętrzne wulkany, chcecie
zobaczycie Dziecko w wózku, chcecie zobaczycie UFO, chcecie zobaczycie własną
Przyszłość i własne Marzenia. Do Was wybór należy.
Pokazują, że można z tej platformy skoczyć i odnaleźć się w Świecie albo w
naprowadzeniu na Świat, który Nam najbardziej pasuje.
Tak jak byśmy mogli dokonać wyboru, tak jakbyśmy byli ponad Lustrem Przeznaczenia,
gdzie możemy zobaczyć, co Nas może spotkać.
Tutaj jest Przestrzeń, w której dokonuje się wyboru, który zadecyduje o tym, co się
zamanifestuje w tej Przestrzeni.
Najlepiej, by był to Świat Cudowny dla Nas.
-Co to znaczy Cudowny?
-Rządzenie Innymi? -Czy doznawanie Szczęścia z Drugim Człowiekiem. W Miłości,
Przyjaźni, Namiętności i Spełnianiu się.
Tu jest wyraźnie pokazane. Wszystko jest przed Nami. Jesteśmy na tej platformie i gdzie
chcecie tam skaczcie, tam idźcie do Świata. Ujrzyjcie w swojej wyobraźni sceny, które będą
podpowiedzią, jakby powstaniem Planu tego, co Was niedługo spotka.
To, co zechcecie, To, co zobaczycie tutaj, to się będzie stawać i w takie dary zostaniecie
przyobleczeni.
Jest to chwila szczególna, dlatego Nas nie ma. To, co się za chwilę stanie wyznaczy rytm
Naszych kolejnych dni.
Platform jest. Skaczcie w Swój Świat Przyszłości. Swój Świat pragnień.
Proces oczyszczenia, ustawienia energii w tej chwili nie istnieje. On zaistnieje po dokonaniu
wyboru.
Dzisiaj pierwszy raz zadecydujecie jak ma wyglądać Wasze Życie, Jak ma wyglądać
Wasz wewnętrzny stan, jak macie wyglądać Wy. Jak ma wyglądać Całość tego, co się za
chwilę wyłoni.
Podpowiadają też, żeby to, co widzicie, w czym niby uczestniczycie, żebyście To
traktowali tylko jako Symbolikę, tylko jako Sen, jako iluzję Świata, który Wasz Duch
Stworzył na potrzebę zrealizowania się. Doświadczenia czegoś.
Nie ma tu oceny. Nie ma tu większego lub mniejszego zła. Tu jest Doświadczenie, które
w Świecie Energetycznym ma wartość. Jednakże Dobro i Zło jest pojęciem względnym.
To, co było Dobre kiedyś, dziś może być Złe i odwrotnie.
Są jednak wartości energetyczne coś ustawiające. To Symbolika.
W tym wewnętrznym Świecie, w Nicości, Tu, gdzie dopiero Ocean Ducha Świętego się
wyłania w formie, jaka Nam odpowiada, Tu z Poziomu fotela Reżysera dla Siebie i dla
Innych można przygotować scenę, w której Inni albo Wy możecie zagrać rolę Swojego Życia
lub rolę następnych dni.
Widownia, na której się znajdujemy, stołek reżyserski, to wszystko za chwilę doprowadzi do
tego, iż zawiąże się Przyszłość, która będzie wyznaczać Nasze odnalezienie się w Tym
Świecie.
Tą symboliką, w co wejdziemy wyrażamy to, czym tak naprawdę jesteśmy.
Dlatego w Prawie Wolnego Wyboru wyznaczamy ścieżki tylko Tym, którzy chcą, by Im
pomóc utrzymać te ścieżki. Kto chce być złym, złym pozostanie. Kto chce być dobrym,
trzeba pomóc Jemu w tym, żeby był dobry. To samo tyczy się i Naszej w tym wszystkim roli.
Natomiast Świat Przyszłości będzie takim, jakim chce by był Pan Bożych Zastępów.
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Skoro Tu na Ziemi będzie Cud Istnienia, tzn., że w Przyszłości Wszyscy, którzy Tu się urodzą
skierują oczy ku Bogu. I Boga w Drugim Człowieku doznają.
W tej chwili wszystkie istniejące zapisy w Was, które dotychczas obowiązywały
na tej scenie, są kasowane.
-Mówią tak; -Nie macie nowych zapisów.
-Mówią wprost. -Jesteście Nikim.
-Oznacza to, że będąc Nikim możesz stać się Kimś. Stwórz obraz Siebie, Stwórz Obraz Tego,
co ma zostać zapisane i co chcesz robić.
-Kto chce uzdrawiać, niech powie, że chce. Kto chce materializować niech powie Sobie, że
chce To robić.
-Co chcecie to bierzcie.
Niech Duch się potem dopasuje. Możecie też zobaczyć, odczuć w Sobie, po co Tu
przyszliście i coście chcieli, aby się Działo.
Teraz jest jakby wchodzenie w Głębię.
Będziecie widzieć Siebie Samych. Tych, którzy tutaj przyszli z różnych Miejsc.
Będziecie obserwować Siebie tak jakby w „Opowieści Wigilijnej” czas się cofnął i będziecie
się przyglądać Temu coście robili w Wyższych Wymiarach. Będziecie się przyglądać
przygotowaniom, które Was sprowadziły Tutaj.
-Sprawdźcie, przyglądając się, jacy byliście i czego Tu chcieliście?
-W, czym mieliście uczestniczyć, czego mieliście doświadczyć?
-Zobaczcie, co miało się stać?
-Słyszę, że wszystko możemy, tylko o tym nie wiemy.
Pokazują też Nasze ręce skrępowane energetyką.
-Rozerwać to i do tego nie wracać. –Mówi.
Pokazują taką sytuację, w której jakby z Mroku wyłaniały się zagubione Dusze, a to są
żywi Ludzie. Widać Ich fragmenty. Niektóre rzeczy są mniej lub bardziej wyraźne. Tak jakby
niecałkowicie ściągnięci z innych Wymiarów Ludzie, Istoty Duchowe. Zwiewne Postacie,
rozmywające się.
Tutaj możecie Samych Siebie wychodząc z Ciała leczyć Je. Albo Kogoś, Kogo chcecie
wyciągnijcie Jego Obraz i nań Działajcie. Mówiąc wprost, o co Wam chodzi.
-Możecie, to Robicie.
-Jesteście w Tym Miejscu, Tu, gdzie wszystko się zaczyna, to rozpocznijcie Nowy
rozdział w Życiu tych Ludzi dając Im nową Przestrzeń, Nową Tożsamość Energetyczną,
Nowych Ich. Obudźcie ich w tym, Kim są. W Nich Samych
Czyli rozpoczynamy Proces budzenia się Człowieka w Człowieku.
-Niech stanie się Cud, Niech Bóg otworzy Im oczy.
-Mówią o Odczuwaniu Siebie.
To, co teraz zaszło nie kończy się. My z tego wyjdziemy, otworzymy oczy, ale to będzie non
stop trwać.
Cały czas będziemy już umiejscowieni w Nicości, w Początku, a Fizycznie obecni w Tej
Rzeczywistości.
Jesteśmy jakby rozdzieleni w Sobie albo Postrzegający, że Jesteśmy Pełniejsi, że znajdujemy
się w różnych Obszarach Rzeczywistości. Tej widzialnej i niewidzialnej.
To cały czas trwa.
Trzeba sprawdzić na Skalach, co zaszło.
KONIEC.
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