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 Są typowe Dusze ze Świata Astralnego. Które się doskonalą, pewne rzeczy mają 

nieprzerobione. 
To jest Dom Spotkań.
One coś przynoszą. Komuś Tu przyniosły małe dziecko. To jest Dziecko, nie jest Dziecko. 
Jakby z białych płócien zrobione, ale to jest zapowiedź Dziecka. 
Dają i mówią, żeby się o to troszczyć. Urodzi się. Niby Chłopczyk, a Dziewczynka będzie 
druga.
Ta Istota zaczęła znikać. Zostawiła to zawiniątko i znikła. Ona się u tego Kogoś tu narodzi.
Ja dostałem jakieś blachy, ochrony, chełm. Ma różne dziurki, ornamenty, ale on w sobie tymi 
dziurkami promieniuje.
Przez to Promieniowanie nie widzę tu tego Świata, tylko jakąś iluzję. Podpowiedź 
energetyczną.
Dziwne. Oni mówią, że paskudne, ale się przyzwyczaisz. Będę musiał, coś trenować.

 
U góry pokazała się wielka żarówa. Klosz wygląda jak u dawnych lamp metalowych 

medycznych.
To jest nie Duchowe Światło, tylko techniczne Światło. 
Tu jest taka podpowiedź, że w tym Domu Spotkań są Dusze wcielające się, więc to jest Świat 
Astralny.
Skoro światło jest techniczne Oni utrzymują sztucznie Poziom Miłości. Przez to sztuczne 
Promieniowanie potrafią Oni zapanować nad złością, nienawiścią i innymi niewłaściwymi 
Energiami, ponieważ są one wypierane. Dzięki temu w Jedności, w Zgodzie, we 
Współistnieniu potrafią Tworzyć nowe wartości i czekać na ponowne Zejście.
Pokazują, że My możemy z tego Światła, jak Ktoś ma braki skorzystać.
Czyli możemy prosić o techniczne Promieniowanie.
Ale trzeba sprawdzać na Skali, gdyż jakbyście się przyzwyczaili do tego, to Człowiek byłby 
pewniejszy, bardziej chroniący się, więc nie przerabiałby lekcji.
-Proście, jak przyjdziecie do Domu Spotkań o to, by Was wesprzeć na jakiś czas. 
Będziecie wtedy czuć lewą część głowy ciężką, jasną, przyjemnie zimno oświetloną. 
Logika, Umysł, to będzie tu lepiej działać.
Warto czasami z tego skorzystać zwłaszcza w urzędach i w rozmowie pokutnej. Tyczy się, 
bowiem ważnych spraw. Prosząc o Światło łatwiej Wam będzie zapanować nad Myśleniem.
Będziecie bardziej automatycznie, chłodno reagować. Można to wtedy traktować jako 
wsparcie.

  Ktoś po prawej stronie ma coś do Powiedzenia, bo On coś widzi. Wyraźnie 
wyrzucają Go na środek, żeby coś sprawdził, jakby podchodził do czegoś. Jest jakiś przekaz 
idący przez Tę Osobę.
-Zbudźcie i nie marudźcie. -Dziwnie mówią.
Jest tak jakbyśmy wychodzili na nartostradę. 
Mamy wchodzić w Radość. Tylko ta nartostrada zamiast w dół, to idzie do Góry i zatacza 
koło. Jest jakby falą. Jakbyśmy surferami od wewnątrz tej fali byli. Co Ktoś, założy narty 
pięknie jedzie tą falą do góry i jakby na spadochronie spada. Jak spadnie, to ma dary. 
Prezenty od jakby od Mikołaja. Droższe winka, auteczko….

1



 Podpowiedź, że dzięki Radości i czasem dzięki temu oświetleniu będziemy potrafili 
wpływać na tę Rzeczywistość, osiągać cele.
Można to robić.

 -Módlcie się żeby być w Radości i żeby być Zbawionym od głupoty, nieudacznictwa 
w cierpieniu. Powiedzieli. 
Zbawimy się od Wiary w brak własnej Mocy.
My nie mamy cierpieć. Mamy nauczyć się Żyć tylko Radością. 
-Stańcie się Radością.
Zapomnieliście, co robią Dzieci. One są Radością, One są w Radości, One widzą Świat.
-A My, co widzimy? Tylko pewne sprawy, Nasze sprawy, ograniczenia kłopoty. Dlatego 
System zamyka Nas w pewnych sprawach. Tworzy takie ograniczenia, żebyśmy drżeli. 
-Urząd podatkowy, Policja, auto nie tak postawione, a złodzieje, a Dziecko ma to gdzieś. Nie 
przejmuje się, że coś się stanie, bo i tak to się stanie. To i tak jest.
Dziecko Żyje.
A My jakbyśmy się sprawdzili na Skali Życia, to byśmy odczytali; -umarły w tylu %-ach. 
Żyjący w … %.
-A dziecko chce się Cały czas bawić, Ono chce cały czas Doświadczać, aż ze zmęczenia śpi. 
Tak jak Wy.
Wy robicie coś fantastycznego, zjeżdżając na nartach. 
Gdy Żyjemy pasją, Żyjemy Drugim Człowiekiem, to nie ma przeszłości, nie ma przyszłości. 
Oddajemy się Życiu.
Wtedy Świadomość Działa i realizuje Cele. My nie mamy czasu. My musimy się cieszyć 
Życiem.
I Chrystus wtedy w Pełni Działa. Ta Moc.
Musimy w to wchodzić, musimy o tym pamiętać.
-Słyszę. -Wy nie tylko zapominacie,… ale jakbyśmy w ogóle nie chcieli z wody wypłynąć. 
-Mówią, że to nie zupełnie są przyzwyczajenia. To jest ugruntowana postawa.
Przyzwyczaić się można, ale ugruntowana postawa oznacza, że z czymś się urodziliśmy, 
że My już tacy przyszliśmy na ten Świat.
Jako Dzieci trochę o tym zapomnieliśmy. Ale kiedy się kończy ten okres pierwszego 
fizycznego wzrostu, wtedy ta skostniała Postawa, to cośmy Tu robili jakby się w Nas 
budziła.
A My mamy się z tego wypierać. Czyli z tej ugruntowanej Postawy czyścić.

 Pokazują jak wyskakujemy z Siebie i idziemy w siną dal.
Nawet Ja krzyczę. 
-Gdzie idziesz? -Tu są sprawy do załatwienia. -Gdzie Ty idziesz?
-Ten Ja Tam, który wyskoczył w ogóle ma to gdzieś. Ja ryb nie łowię, ale Ten idzie łowić 
ryby i w ogóle Go nie interesuje, czy Tu wszystko padnie, czy też nie.

-A to oznaczałoby, że się za bardzo doczesnością, dniem, tą chwilą przejmujemy. 
To Nas Trzyma.
To nie jest cierpienie. To jest przejmowanie się.
-Czym? Swoją rolą.
Tamten, co poszedł łowić ryby nie przejął się.
Wraca i okazuje się, że jak Go tu nie było nic na gorzej się nie zmieniło. A on miał czas i 
odetchnął.
Teraz siada, nogi wyciągnął na biurko zamiast już wejść w to Życie, to czyta sobie gazetę. 
Zamiast zrobić Skale, zamiast robić coś tam, to nie.
I nagle znajdują się rozwiązania.
Ktoś zrobił Skale, Ktoś, co innego. Więc Wstał, ziewnął, pojechał, zrobił. Wszystko na luzie.
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Przejmowanie się jest pewnym Zapisem. To jest taki Kod, który trzyma jakby na 
uwięzi. Pokazują niewidoczny łańcuch. 
–Ale, jak to zmienić? 
-Radość to zmienia? 
-Nie. –Mówią.
-Mówią, że trzeba odpalić rakiety. Żeby się nie przejmować trzeba nauczyć się 
szaleństwa. Szaleństwo jest Totalną Zmianą. Jest spontanicznością. Jest Czymś 
przeczącym przejmowaniu się.
-Po prostu, zatrać się w Chwili. Jak poczujesz, że masz opuścić to auto na skrzyżowaniu, iść i 
malować bloki, to idź i to rób.
-My musimy odkryć swoją PASJĘ. Jak nie będzie pasji, nie będzie chęci do Życia i 
będziemy się wszystkim przejmować.
Czyli jest w Nas ciemna woda, gnojówka.
Po, co to czyścić? 
-Wejdź tylko do czystego Źródła. To, co było i tak będzie. Tylko My wyjdźmy poza ten 
obszar.
Szaleństwo. Prawdziwe Życie.
-Żyjcie, Żyjcie, Żyjcie. Przestańcie odczytywać niskie Poziomy, problemy, te Energie. 
Zapomnijcie.
Zacznijcie Żyć i Doświadczać Życia.
-Żyć, Żyć i jeszcze raz Żyć, a zrozumiecie, że to, co dotychczas robiliście jest nie 
potrzebne. Że Was nie wciąga i znika przejmowanie się.
-Pasja. Mamy odkryć pasję, czyli hobby. 
Doświadczać Człowieka, doświadczać wspaniałych sytuacji, żeby obudziła się w Nas 
Pasja. Chęć Życia, Doświadczania Go, bo inaczej jesteśmy umarli i przejmujemy się.
-PASJA.

 Każdy z Nas, jak wróci do domu, ma się zastanowić nad tym, co Go w tym Życiu 
ma ratować, co ma być Jego pasją, co ma być drzwiami otwierającymi na Świat.
Każdy ma być wolnym. 
Powtarzają, że Pasja jest takim gołąbkiem, który wylatuje.
-Moc i to, czym mamy się stać, to jest Orzeł, ale gołąbek jest czymś, co Nas wyniesie. 
Pasja. Zacząć Żyć. Cieszyć się Życiem. Odnajdywać Ludzi, sytuacje, robić to, o czym 
zapomnieliśmy, a co Nas kręciło. 
Książki,…..Pasja.
-To, gdzieś umarło, odleciało. Takie Żywe trupy tu siedzą.
Pasja, powtarza, jest rumieńcem na policzkach, trzęsącą się ręką, która sięga po książkę, 
starodruk. To jest czymś, co gładzi nową karoserię pięknego auta.
Pasja. Zacznijmy Żyć.
Znikło wszystko. Została tylko jedna jasna Energia.

 I co w tym widzicie? Tu jest wszystko.
Każdy w domu ma zastanowić się, jak w Sobie ma uruchomić pasję. To jest chęć Życia.
-Co sprawi, że zechcemy Żyć?
Pokazali Słowo; -AMEN wyrzeźbione i zabrali.
Ta Modlitwa ma znaczenie. To Słowo PASJA, to jest wielkie Wydarzenie.
Mówią, że jeszcze do tego nie dorośliśmy, ale dorośniemy. 
-Tak. 

 Temat znany, lekki, a zupełnie przez Nas nie pojmowany. Mamy to uruchomić.
KONIEC.
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