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 Przed chwilą wszystko widziałem, a teraz to wszystko się rozmywa jakby Świat, 

który dotychczas znaliśmy nie miał żadnego znaczenia.
Jakby istniała jeszcze inna odsłona tego wszystkiego.
To, co widzę, to widzę NIC. Wiem, że to, co płynie to jest NICZYM, ponieważ wszystko z 
Tego Kreacja może Ukształtować.
Okazuje się, że NIC jest najdoskonalsze, bo NIC jest tak doskonałe, że nie potrzebuje z Siebie 
nic wykształcać.
Ktoś uboższy, Ktoś doskonalący się korzysta z Kreacji, by z NICOŚCI Stworzyć ISTNIENIE, 
by Coś było. Natomiast NIC –ISTNIENIE tego nie potrzebuje.
Dlatego NICOŚĆ jest najdoskonalszą formą ewolucji. Ona Sama jest wielka i tego nie 
potrzebuje.
Pokazują, że jak płynie to COŚ, to nie potrzebuje Istot doskonalących, bo to Coś, ta Nicość 
jest Finałem. Jest Największą Doskonałością.
Jak będziemy wchodzić w ten Obszar, to będziemy jeszcze formą Istnienia. Ale pokazują, że 
TU, kiedy przestajemy Żyć relacjami, Tu, kiedy przestajemy Żyć Drugim Człowiekiem, 
dopiero wtedy zauważamy, że poza Ludźmi coś Istnieje.
-Po, co są Ludzie?
-Po, to byśmy Doświadczyli Miłości, Przyjaźni, Namiętności. Stanów.
Okazuje się, że jak przestajemy Ludźmi Żyć, nagle Nasza percepcja jest rozszerzona. 
Zaglądamy dalej. Wchodzimy w Obszary, gdzie te Stany są. Gdzie jest Cisza, gdzie jest 
zawarte Wszystko. To jest w NICOŚCI.
Jak My tutaj wchodzimy, to My ciągle jesteśmy formą Kreacji, bo w NICOŚCI nie jesteśmy 
jakby w Stanie Odczuć.
Tu możemy po prostu BYĆ i jak JESTEŚMY, to jest po prostu dobrze.
-Jak ci się włączą emocje, jak Ci się włączy Człowiek, jak się włączy Ziemski Świat i Inny, 
owszem zaczynasz się gubić. Ale jak się odcinasz od tego i Budzisz w Duchu, to Ty tutaj 
JESTEŚ.
 Okazuje się, że dla Nas byłaby to forma uwięzienia.
Czyli, jak Cię zamkną w celi, w izolatce, to wtedy JESTEŚ, ale byś się chciał wyrwać.
Tu jest odwrotnie.
-Tu się wszystko zbiega, aby stąd nigdy nie wyjść.
Rozwój polega na Poznawaniu, na Rozprężeniu, na Rozproszeniu w Całości, a później cały 
czas Wszystko się Zbiega do jednego punktu.
Jednym punktem jest PraOjciec. Natomiast Duch Święty jest odwrotnością -z Punktu w 
Całość.

 Uczyć, więc Nas będą jakby poznania Siebie jakby w ostatnim fragmencie. Wtedy, 
kiedy dotarło się do mety. I okazuje się, tak jak w wizji, że wszystko będzie w Nas zawarte. 
Jak już jesteś w Sobie, to już wiesz, że Cały Dom, że Cała Świątynia, że wszystko jest w 
Tobie zawarte. Bo, gdy jesteś Tutaj, gdy nie Istnieje już NIC, to Istnieje To w Twojej głowie. 
Zamknięte oczy, zablokowane zmysły fizyczne, energetyczne i duchowe. NIC. Pamięć tylko 
Czegoś. To Wszystko jest w Głowie.

Zauważcie, jak będziemy w tym stanie. Jesteśmy teraz w NICOŚCI. Tu jest tylko 
NIC. BIEL. Czyli Nasza NICOŚĆ.
Nie ma tu czerni Ojca, która wszystko przenika i wypełnia te Cząstki bieli. Jest BIEL.
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Można Tu Coś Stworzyć, ale My nie Tworzymy, ponieważ jest w Nas Cząstka Nicości. Nie 
ma NIC.
Nagle wszystko to, co było, a jesteśmy odcięci od Świata, wszystko zginęło, nie ma Ziemi, 
nie ma Kosmosu. Nie ma NIC. Została jednak totalna pamięć tego wszystkiego, co było.

 Teraz podpowiadają będziemy musieli cały Kosmos, wszystko, czego 
Doświadczyliśmy odczuć w środku głowy. Nas.
-Ja zawsze widzę go w brzuchu, w tułowiu, ale odczuwamy sceny dom, problemy, cały ten 
Świat, że to była taka gra, że to była iluzja, to była Nasza wyobraźnia. To jest w głowie, tylko 
i wyłącznie w głowie. To jest bielsze5.22-5.23

 Teraz Każdy na swój sposób niech się postara na chwilkę całkowicie zapomnieć 
o tym, co jest Tu. Znaleźć się w tym wielkim NIC i Tam zrozumieć, że tak naprawdę, to 
wszystko z zewnątrz jest w Nim.
Wtedy Obudzimy się na Poziomie Ducha, który jest przecież w NIC, bo Duch wszystko 
przenika, to jest Cząstka Całości.
 Wtedy będziemy do tego podchodzić z Poziomu Kogoś spoza Miasta Rzeczywistości 
można zmienić Plan w Środku. Jak znajdziemy się Tu w NIC możemy zmienić Zapisy. 
Tak jak w Matrixie obraz się przesuwał, tak My z tego Poziomu moglibyśmy zmienić 
Marzenia.
Uruchomić Coś, co będzie inne, a co w Mieście Rzeczywistości, Tam gdzieś na Zewnątrz 
będzie się po prostu stawać. Bo to, co na zewnątrz, to i wewnątrz. Czyli Każdy na Swój 
sposób, ale musi odczuć, że wszystko zginęło i Istnieje tylko jako Zamysł. Że to wszystko 
jest tylko w Głowie. A on Żył tylko Tym Zamysłem, tą wyobraźnią, tymi planami.
Ujrzeć problem i pozwolić Sobie zobaczyć, co tak naprawdę się stanie, albo zobaczyć, jaki 
był wybór.
Jak jesteśmy w głowie, wiemy, że to jest Świat wewnętrzny, te wszystkie Postacie służą Nam. 
My wyreżyserowaliśmy. Więc nie możemy Siebie bić, ranić Siebie Inną Postacią, chyba, że 
wymknęła się spod kontroli. Tak samo My nie możemy Jej bić, bo to jesteśmy też My. 
Tu w pełni to funkcjonuje, tylko w idealnej Czystości. Ta MOC, to jest MOC Ducha 
Świętego. Jak MY z Poziomu Ducha Świętego wszystko widzimy, to dopiero możemy w 
pełni to zmienić.
-Bowiem Duch Święty, Ten w głowie, to jest Czysta Świadomość.
-Mówią; -Obudź się w Sobie, Tu właśnie -tam w środku, a poznasz wiele tajemnic, nawet 
To, że nie Istniejesz.
-A skoro My Istniejemy w Śnie Ojca i jesteśmy w takim Śnie Wielkim Jego Przyjacielem, to 
tak jak My byśmy Śnili w tym Świecie wewnętrznym Kimś i chcielibyśmy się z Nim spotkać, 
chcielibyśmy coś z Nim Tworzyć, to Odrzucać będziemy tego, Kto jest Nam wrogi. On nie 
zaistnieje w Naszych…9.16.
Tak samo My w Śnie Ojca nie możemy być wrodzy dla Drugiego Człowieka, ani dla Ojca. 
Musimy być w pełni czyści, żeby On chciał z Nami być, żeby On przez Nas chciał z Sobą 
być.
Obudzenie się w Duchu Naszym Własnym Ludzkim jest ważnym etapem do 
Zrozumienia Naszej Roli w Życiu.
Mówią, że ten Tu Świat jest projekcją Materialną. To, co zachodzi w Naszych głowach, 
tak jak w grze komputerowej, to w tym Mieście Rzeczywistości, Tu się staje. Jest tak 
silne, bo Duch jest wszędzie i wszystko Tworzy, w połączeniu z tym wszystkim mając 
noktowizory na głowach jednocześnie Tworzymy Zmiany w Materialnej Rzeczywistości.
Jak nie chcemy ich Tu Stworzyć, to i Tutaj się to też nie Tworzy. 
-Ale jest inna gęstość.
Tu jest błysk, natomiast w Świecie Energetycznym to trwa, natomiast w 
Maaaateeriaaalnyyyym musi zajść.
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Niemniej To, gdy jesteśmy czyści, co Tu podejmiemy musi się Tam stać.
Nadrzędność Programu. Duch Święty, to właśnie odczucie tego wnętrza (pokazują kciuk 
wyciągnięty do góry) jest Programem wystarczającym do Tego, by się wszystko Działo.
-Dlatego się mówi; -Życie nie ma sensu, kiedy nie przejawia się w Nim Duch. 
Życie bez Ducha nie istnieje. Jest to tylko nieożywiona atrapa.

 Tu w tym wewnętrznym Świecie ujrzyj Swoją Mamę zdrową, bo tu przecież istnieje 
totalna Jedność, zdrowa. Zapis Jej ujrzyj 11.40-11.43. Bo jesteś w Domu, a w Swoim Domu 
można posprzątać, pozmieniać, naprawić. Byle być Człowiekiem.

 -Pokazują, że jak jesteśmy w Duchu, to jesteśmy jednocześnie Wszędzie. Bo z tego 
Poziomu możemy akceptować Rozproszenie, nie cofając się do Rozproszenia. A skoro 
Jesteśmy Wszędzie, to jesteśmy w środku Drugiego Człowieka i możemy etykietkę zostawić 
na jakimś organie i powiedzieć; -ten ma być naprawiony, ten jest naprawiony, ten 
wymieniam, albo na Ludziach; -Ty się zmieniasz.
Skoro z Poziomu Ducha Świętego wchodzimy w Coś, tzn., że Duch Święty to zbiera. 
Zmieniamy Zapis, który znaczy; -odnaleźć dla Siebie Nas, Tu13.08-13.21………
-Mówią mi; -możesz wyłączyć i spać.

KONIEC.
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