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ss.1/6
 Oddajemy Ciało Ciału, Energię Energiom, czyli Dusza w Ciele jest, a My budzimy 

się w Sobie.
Jedna z Postaci świadomie opuściła Ciało i poleciała do Góry. Z trudnością przebijała się 
przez bąbel. To taka podpowiedź do wyjścia z Miasta Rzeczywistości. Potem rozlała się i 
stała się Cząstką. 
Powoli wszystko się tutaj zmienia. 
Schodzą typowo Nasze Duchowe, mówią; -Pasma Duszebne. Zawsze Duch i Góra jak 
schodziła, to zmiany były wprowadzane od Góry. Dzisiaj zaś się zajmą Środkiem, czyli jakby 
powłokami Duszy.

-Jest 6 Powłok, które rozpoznajemy jako skuteczne Działanie. Tych 6 Powłok 
stanowi o Naszym egzystencjalnym Sukcesie.

Jak tych 6 Powłok dobrze funkcjonuje, to tak jak tych 6 Poziomów murów obronnych, 
sprawiają, że nic, co złe nie potrafi do Nas wejść. Natomiast od Nas, jak są uruchomione 
3 Siły, te nasze Cele, Nasza Moc Promieniuje na zewnątrz. 
Te Powłoki sprawiają, że to, co idzie od Nas spokojnie przechodzi. Natomiast brzydko 
powiedziawszy wróg nie może do Nas wejść i niszczyć.
Podpowiadają, że wśród Nas są Ludzie, którzy mają 4 pełne powłoki i u niektórych z Nas  
kształtują się dopiero dwie ostatnie, czyli 5 i 6 i zawiązują 3 Siły Działania. Czyli jak 
dotychczas nikt nawet na Poziomie Duszy nie był Cały i stabilny. To się w tej chwili 
zawiązuje.
-Słyszę, że wkrótce stanie się to normą. 
Pokazują taką zaciśniętą pięść, tak abyśmy czuli coś takiego, co nazywamy manifestacją 
Energetycznej i Fizycznej Siły.
Będziemy czuć się w Sobie mocni. 
Siła Duchowa jest Ciszą, jest subtelna. Natomiast to jest jakby Egzystencją, taką Siłą 
Życia i to zaczniemy czuć już wkrótce.

 
 Na razie widzę podobne Pasma jak u Dziupli, takie zakola od środka do Góry się 

unoszące jakby symbol pąku i to powoli Nas tutaj Zmienia. Mówią o ugruntowywaniu, czyli 
Zmiany już są, tylko się Zapisują.
-Mówią, że Zapisanie Zmian będzie pełne dopiero po jakimś czasie, ale to jest kwestia dni, a 
w Wyższych Poziomach tygodni. Lat, to tylko u Tych, którzy chcą sięgać bardzo wysoko, bo 
to jest Stawanie Się, a to wymaga; -tu nie znam słów, które by oddawały to, co pokazują.
-Widzę kulę i staje się druga kula, ale żeby druga kula się Stała musi być wszystko w 
Jedności odczuwane. Jedności nie odczujesz dopóki Ty się nie Scalisz, czyli póki się nie 
odnajdziesz w Całości jako Jej Cząstka. W tym wypadku bowiem nie możliwe jest 
odczucie Jedności i powstanie tej Drugiej Kuli.
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Teraz mi pokazali lekcję u Matki Boskiej, szkołę i klasę na otwartym powietrzu. Jest 
tablica oraz Bolek, Lolek i Tosia.
Pokazują jak Lolek dorastał był dla Tosi niemiły, robił jej psikusy, to znów szedł z Nią na 
spacer i Tosia nie umiała się odnaleźć.
Pokazują, że przecież lepiej jakby odczuwali Jedność w Sobie i unosili się we wspólnym 
tańcu. Wtedy jest zrozumienie. 
Pokazali, że czynnik męski i żeński jak się zlewają w Jedność powstaje Otwarcie Się. 
Taki Kwiat, a w tym Kwiecie jest Małe Dziecko. My widzimy tutaj tylko narodziny Nowego 
Człowieka. Oni Tego Człowieka postawili z boku i On się rozwija. Dziecko, to Nowe, ten 
Cud jest między Ludźmi cały czas, jeśli Oni odczuwają z Sobą Jedność. Wtedy Oni stają się 
takim kwiatem, takim pąkiem dając non stop Nowe Życie. Pokazują, że można sprawdzić 
nawet na skali, czy dwoje Ludzi jest z Sobą złączonych, czy dają Oni Nowe Życie. To 
Nowe Życie oznacza Obudzenie się w Duchu, w Świadomości, Otworzenie się Serca. 
Nowe Życie jest podpowiedzią do tego, iż Tworzymy Cudowne Nowe Wartości między 
Sobą, w tej Rodzinie, jak i Nowymi Wartościami obdarowujemy Innych.
-Mówi; -zobaczcie się ile jest w Was Życia.
Podpowiadają, że wielu z Nas gra nie te rolę, wielu z Nas jest marionetkami, a nie o to 
chodzi. Na Skali zwykle sprawdzamy Zgodność, a te wszystkie parametry, gdy mówimy o 
tworzeniu się związku podpowiadają, ile jest Życia w Nas, czyli ile Tworzymy tego Nowego 
albo w ilu % uśmiercamy Nowe. To można sprawdzić; -Życie, a Śmierć na Skali 
normalnego Człowieka.
 Tak jak Moc. Tą Mocą, którą Działamy jest Energia Zrodzenia, Moc Życia, Moc Śmierci, 
czyli ta technika, co niszczy wszystko, co jest nieprawe.
Podpowiadają, że to wyraża się w Człowieku. Im jesteśmy doskonalsi Tutaj, czyli im bardziej 
potrafimy się Zjednoczyć z Drugim w Życiu, z tym większej Mocy Zrodzenia i Mocy Śmierci 
potrafimy w Naszych Działaniach korzystać.
To jest logiczne. Jak jestem większy podniosę większy kamień i większym kamieniem rzucę. 
Im jestem większy, tym więcej jest we mnie Miłości, czy Doskonałości i większą dawką 
obdaruję.
To tak jak z tymi, co mówią; -Jak zobaczę, to uwierzę.
A Oni mówią tak; -nie zobaczysz, dopóki nie uwierzysz -i odchodzą zasmuceni, że Ludzki 
egoizm przedkłada korzystanie z efektów Innych nad pracę nad Sobą i Odnajdywanie 
się. 
-Zobaczę efekty pracy Innych, to dopiero uwierzę, że i Ja mogę. 
-Oni mówią; -Nie. Ty możesz.. Uwierz, a to się stanie.

Jesteśmy w Bibliotece. Malutcy, drepczemy nogami w kółko jak na mrozie. Ale to 
efekt nieprzyjemnej sytuacji, która na Nas oddziaływuje. Coś w rodzaju zniecierpliwienia, bo 
siwa Postać w binoklach, która pisze gęsim piórem nie zwraca na Nas uwagi. 
-To jest Biblioteka Wiedzy i kustosz. 
To podpowiedź, że cały czas szukamy ograniczeń i Ktoś Tu musi być, żebyśmy mogli 
korzystać z Całości. 
-Oni mówią; -idźcie i zaglądajcie do tych Ksiąg.
-O, czym to są Księgi?
-O, Życiu. –Śmieją się.
-Życie jest pod różnymi Postaciami, Życie jest wszystkim, co masz. Życie jest Nami.
Podpowiadają, że Duch Ludzki, nawet Bóg nie Żyje, dopóki nie uruchomi w Nas 
Energetycznego Życia.
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Przestrzeń Duchowa jest cudowna, ale Ona musi się odnajdywać w Świecie 
Rzeczywistości. Duch Ludzki tam nie Istnieje, Bóg tam nie Istnieje, dopóki nie wyrazi się 
w tej Rzeczywistości.
To jest tak jak Doświadczenie wynikłe z Zaistnienia czegoś albo skutek wynikły z 
zaistnienia przyczyny. Skutku nie ma, gdyby nie było przyczyny i nie było by przyczyny, 
gdyby nie było skutku, bo byśmy tej przyczyny nie postrzegli. Przyczynę postrzegamy 
poprzez skutek, jaki Ona wywołała. Nie byłoby Boga, gdyby nie było Nas i tego, co tutaj 
Żyje.

-Zrozumcie też, że jesteśmy po to, by Wam pomóc, bo wtedy i My możemy się w Was 
Odnaleźć.

-Nie jesteśmy ani Siłami Wyższymi, ani Siłami Duchowymi, ani Siłami Energetycznymi. 
Jesteśmy Czymś w rodzaju Sumy Doświadczeń.
Jesteśmy Waszymi Przewodnikami, którzy się starają uruchomić w Was wszystko to, dzięki 
czemu Góra Odbije się w Dole. Ale pamiętajcie, że Odbić się może tylko to, na co Wy 
pozwolicie.
Jeśli ufacie Górze, jeśli otworzyliście w Sobie całą przepustowość wtedy dając jej Prawo 
Wolnego Wyboru Swoim Wolnym Wyborem umożliwiacie Jej Zejście, Jej Objawienie się, 
czyli Życie. Ducha w tej Materii. Wtedy On widzi Tu Wszystko i wtedy On może działać.

-Mówią, że Przewodnicy, którzy Nam się ukazują są to Programy. Służą One Naszym 
Celom i te Programy są przez Nas Powoływane.

 
Więc jak do Kogoś przyjdzie Przewodnik, to nie jest Istota, która schodzi stamtąd, 

gdyż tą Istotą jest Opiekun, tylko to są Żywe Inteligentne Duchowe Programy, dzięki 
którym My odnajdujemy się w Sobie.

 Przewodnicy nie istnieją dopóki w Nas nie zajdzie Potrzeba uzyskania pomocy z 
zewnątrz, czyli z Naszych Przestrzeni Duchowych. Przewodnicy podpowiadają Nam Jak 
coś zrobić. Byleś uruchomił do tego Wolę i słuchał tych podpowiedzi.
Ale pamiętaj, że Zapisy masz w Sobie, że Wiedzę masz w Sobie. Ty po prostu w Sobie się 
odnajdujesz.

Zaczynamy tonąć czarnej Energii. To od razu się kojarzy z Nicością, z Jej Pasmami. 
Widzę Cząstki Pana Bożych Zastępów. Jest potężny. Stoi i też jest czarny. Czyli jest to 
PraCząstka, jest to Jego Związanie z PraOjcem. Dzisiaj to powoli zanika. Ta PraEnergia, Pan 
Bożych Zastępów przyjął formę taką skrzącą, białą  jakby z talizmanem na piersi. Talizman 
się zmienia, obrazuje mnóstwo znaków i mnóstwo różnych Głów, bo tutaj jest Esencja 
Zmian. To taki Sposób, w jaki Zmiany zachodzą subtelnie, delikatnie. Czyli to jest i 
obserwowanie Zmian, i obserwowanie Skutków, jakie One wprowadzają. To jest 
Wszystko w Jednym.
Esencja Zmian to jest Skutek. Ale tu można obserwować i Skutek, i Przyczynę, i sam 
Proces, czyli Zmiany.
Podpowiadają, że ten Talizman jest czymś, co łączy w Sobie to wszystko, dzięki czemu to 
Coś już Jest.
Mamy Przyczynę, mamy Skutek i mamy Zmianę, czyli Proces, który doprowadził do 
tego, by powstał Skutek nawet wtedy, gdy nie zna się Przyczyny, która do tego 
doprowadza.
To jest właśnie Prawo Zmian, którego nie rozumieliśmy, a które jest zawarte w Piersi 
każdego z Nas.
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To jest CHRYSTUS.
Chrystus, to jest nie tylko Duch Święty, a przecież są Promienie wokół głowy, są Promienie 
wokół Serca, wokół Nas. 
Chrystus to jest Prawo do tego, by w Oceanie Ducha Świętego stało się to, co pragniemy.
Dlatego się Zmienia. Czyli uruchamia Przyczynę, która doprowadza do Tego, by Stało 
się to, co chcemy. 
To jest MOC. Prawo do tego, by tak było, a nie inaczej i w tym zawarty jest Cały Proces 
doprowadzania do Tego. 
-Mówią tak.

  -Pamiętaj!! Jak dotknąłeś, to znaczy, że Zmieniłeś. 
-Zmieniłeś, to znaczy, że uruchomiłeś Cały Proces, który doprowadzi do Tego Skutku, o 
który Ci chodziło, a żeby tak się stało uruchomione będą Przyczyny, które sprawią, że ten 
Proces będzie i właśnie w tych Przyczynach jest Suma Doświadczeń Całości.
Dzięki Prawu Zmian powoływane są Siły, powoływane są Sposoby Działań, w wyniku, 
czego powstanie Skutek.
To jest Prawo Zmian.
Czyli Chrystus ma możliwość uruchamiania Wszystkiego.
Natomiast jak jest Moc Energetyczna Duża, to tak jak w wodzie, szybko przechodzi prąd, 
Informacja i to się gwałtownie stanie.
-Połącz Ducha z Materią, a Doświadczysz Cudu Zbawienia. 
-Od ograniczeń, braku.
Pokazują Ojca w Grocie Lodowej i pokazują; -to jest Zbawienie. 
Ten Cały Świat, który utrzymuje jest Zbawiony od iluzji, bo On widzi wszystko właściwie. 
Zapisuje to, co Chce, Nadpisuje to, co Chce. Obserwuje Zmiany.
-Wy nie obserwujcie Zmian, Wy nie skupiajcie się na Przyczynie, Wy Wyraźcie Sobą 
Skutek.
Bo przecież Ojciec, bo przecież Wasz Duch, bo przecież Ktokolwiek z Nas jak Wam 
cokolwiek Chce podpowiedzieć, co byłoby Ważne i Istotne mówi o Skutku.
Nie skupiajcie się na Prawie, które w Was jest z Mocy Ojca Zawarte, nie skupiajcie się na 
Przyczynach, które do tego doprowadzą, bo to jest w Oceanie Ducha Świętego, który 
skupiony, objęty przez Nicość, przez zewnętrzne Pasma Bożej Łzy sprawi, że tak się stanie. 
Skupcie się na Sobie. Działając patrzcie na Swoje własne ręce, które są Kanałami, które są 
Wielkimi Flarami, Boskimi Energiami, dzięki którym jeszcze Wyższa Wibracja krzesa to, o 
co Wam chodzi.
To jest Rozświetlenie Mroku i Ukazanie Tego, co ma BYĆ.
Pamiętajcie; -Macie Boże Ręce, Pamiętajcie; -Macie Chrystusowe Serca, Pamiętajcie, że 
dzięki temu Zmienicie Tu Zapisy w Oceanie Ducha Świętego. 
Sprawdzajcie MOC ZMIAN, a zrozumiecie, o co chodzi.

 
-Mówią, że już w Nas wszystkie Procesy zaszły, że już jesteśmy ugruntowani, że 

jesteśmy jakby takimi Pasmami. 
To jest ciekawe, bo fizycznie i energetycznie Nas nie ma. Jak patrzę na Siebie, to jestem 
tylko Iluzją, która tutaj siedzi. Tak naprawdę to Duch -Operator tym wszystkim rządzi, 
to wszystko powołał, choć Siłowniki, choć te Roboty tutaj są. Tu i Teraz.

-Mówią byśmy Sobie wyobrazili Postać przed Nami.
Postać, na którą będziecie Działać. Postać Siebie, Postać Innych, Postać Umowną, Kogo 
tylko chcecie. 

Wyciągnijcie ręce ku Niemu i pomódlcie się w Intencji Jego Szczęścia.
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-O, Boże spraw, by ten Człowiek był Szczęśliwy i Zdrowy.
-O, Boże Spraw, by Wyrósł ponad Wszystko.
-O, Boże Spraw, by podążył do Ciebie.
-O, Boże Spraw, bym Ja poszedł za Nim.

 Tak daleko, jak zajdzie Ten, na którego Działacie, Tak daleko zajdziecie i Wy.
Więc dajcie, ile tylko możecie, aby był Szczęśliwy.
Pamiętajcie, żeby ten Proces Trwał, żeby cały czas od chwili, gdy przyłożycie ręce do 
Jego Czoła albo, gdy wyciągniecie Wasze flary ku Niemu, by ten Proces Jego Odnowy 
nie ustępował. 
On Odrodzony w Duchu Świętym będzie coraz bardziej Budzony. To ma być nie chwilę, 
ale po Całość Jego Istnienia.
Oddajecie Jego, Jego Przestrzeń i Wszystko Ojcu i Proście, by się Wam udało to zrobić.

 Pokazują, że bez względu na to, czy Działaliśmy na Siebie, na Innych, czy na 
umowną Postać pokazują Nas tak.

 Stajemy się mali jak myszki i My przed Tą Postacią klękamy, i do tej Postaci, nie 
do siłowników, tylko do Ducha się Modlimy.

 -Proszę Przyjmij Nasze Dary, Proszę Zmień się, Proszę bądź Szczęśliwy, bo JA Twój 
Brat Chcę Doświadczać Szczęścia z Tobą.
Chcę Byś Był Radosny, Chcę Byś Był Kochany, Chcę Byś Był Zdrowy, Mój Bracie, Moja 
Siostro, Mój Wielki Przyjacielu. Przyszedłem Po To, By Ci Pomóc i Czynię To w 
Radości. Chcę Pojąć Wszystko..23.23.

 Tak jakby mówili, że od Dziś jest się Pokornym Sługą w Dążeniu Innych do 
Szczęścia.
Tacy Mali przed Drugim klęczymy prosząc..23.54, o to by Im się udało.

Pokazują, że Każdy z Nas klęcząc wyczarowuje białą Kulę. Tę białą Kulę 
rozszerza, tak jak rozchylają się Jego Ręce na lewo i na prawo. Ta Kula staje się coraz 
większa, coraz większa. Staje się tak gigantyczna, że tylko lekką Jej Cząstkę obejmują 
Ręce, dotykają i ta Cząstka zaczyna pochłaniać Tego Człowieka.
I Oddajemy Go Woli Bożej. Aby Bóg Pomógł Nam Tego Człowieka Uzdrowić, aby Bóg 
Pomógł Nam Odnaleźć się potem w Nim, a Jemu w Nas.

-Dotknęliśmy. Dotknęliśmy Drugiego Człowieka. 

-Czy Wy wiecie, jaki to jest CUD, gdy Duch może dotknąć Drugiego Człowieka? 
To jest tak jakby ubogie Dziecko, które słyszało o najedzeniu się do syta mogło tego po 
nieskończoności Doświadczyć.
Kiedy Wy Pozwalacie Nam dotknąć Drugiego Człowieka, kiedy Wy Sami, TU, będąc 
Duchem Dotykacie Drugiego Człowieka Doświadczacie Cudu Życia.

 
 To, co w tej chwili zaszło, to, co w tej chwili, w tej Modlitwie jest Zapisane może 

zostać przez Was informacyjnie utracone.
Ale macie zapamiętać jedno. 
-Jak będziecie wyciągać Rękę do Drugiego Człowieka będzie to już Dotyk Boży.
Możecie, więc Cały Proces, który przed chwilą zaszedł skrócić do jednej Rzeczy.

-Patrzcie jak robił to Jezus.
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 Patrzył na Człowieka, Rozkładał Ręce i Dotykał Go Dając Życie. Wiedział, że Tam 
jest Zdrowie, wiedział, że tam jest Przemiana, wiedział, że Tam jest Boska Opieka i wiedział,  
że Tam jest naprowadzanie na Wszystko, co najlepsze. Wiedział, że Przestrzeń Życiowa 
Człowieka Zawarła się w Jego Sercu, Wypełnia Ją Duch Święty.
Zobaczcie dzisiaj, jak wyjdziecie z Tego Doświadczenia, jak się Zmienia Przestrzeń Takich 
Ludzi i spróbujcie Ją odczytać.
-I wiecie Jak wygląda wtedy Łza Boża?
-ZNIKA. Pojawia się Uśmiech. Dotyk Wasz, Dotyk Życia jest Boskim Uśmiechem. 

 Dzisiaj nauczyliście się Dotykać Drugiego Człowieka. W Boskim Oddaniu, w 
Jedności z Całością.

-I to KONIEC Waszej Nauki.
Wszystko coście mieli wiedzieć o Doskonaleniu się Ludzkiego Ducha w Mieście 
Rzeczywistości zostało Wam Przekazane. Koniec Nauki we Wzrastaniu.
Następny Dział; „-Zaradność Życiowa TU”, która z Uśmiechem się potoczy, będzie Wam 
Przekazana. KONIEC.
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