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  Jak jest pełne działanie Duchowe, My tylko mówimy „Działanie”, czyli tamta Część 
Nas Sama wszystko robi. Jak nie ma pełnego Działania Duchowego z Rąk musi Energia 
lecieć. Ona jest potrzebna do dopięcia.
Łamie mi czaszkę, widzę jak się wykrzywia. Rozmywam się. Ciało mam jakby z gumy. 
Jestem ja figura woskowa, która w temperaturze się krzywi.
………………………………………………………………………………………………

Słyszę o Pojednaniu. Ma Ono formę Słownego Zjednoczenia się w Duchu, po Duchu, 
przez Ducha i z Duchem. Czyli połączenia na Poziomie Duchowym. 

 
Płynie wreszcie Działanie od Nas. Czyli ta Część Nas, która odpowiada za Cuda, 

która jest Samoświadomością zaczęła się manifestować w lekkim oddzieleniu i wypłynęła 
jakby takimi lodowymi smugami, jęzorami lodowymi. Utworzyła po środku taką kulę 
lodową. 
To zaczęło do góry rosnąć i Jest. W tej Kuli lodowej jest Postać, tak jak w kubku z kośćmi. 
Ten Ktoś odwrócił te kubki do góry. Są one napełnione białym proszkiem. Jeden kubek jest 
tylko pusty. Dwa Są. 
Najdziwniejsze jest to, że Każdy może podejść i wybrać Sobie kubek i wie, że dwa są pełne, a 
może wybrać ten pusty. Widzi, które są pełne, bo stoją dnem na stole i aż po stożek wysypane 
tym białym proszkiem.
Stajemy przed tą wielką Postacią. Jeden z Nas umaczał palec w jednym kubku, w którym jest 
ta biała, błyszcząca substancja. Wziął na palec i zaczął zęby tym rozsmarowywać tak jakby to 
był narkotyk. Zaczęło Nim coś trząść i nagle uspokoił się.
Patrzy, wlazł na ten stół i pobiegł do Ojca, ale to jest jakaś techniczna Postać i odsunęła Go 
Z boku pokazał się Ojciec i pozwolił temu Komuś wejść, ale smoczka włożył Mu do buzi. 
Puścił Go do Góry i On się unosi.
Jakby zależało Mu na tym, by być swobodnym, szczęśliwym. Żeby odczuć niezależność.
Następny wszedł na ten stół. Zaczerpnął tego Proszku, ale posypał się nim. Podszedł do stołu 
i tam, gdzie były kości potrafi Sobie wziąć to, co jest mu potrzebne. 

Z tego wynika, że Każdy z Was niech weźmie z tego Stołu, co jest Mu potrzebne. 
Może zdrowy Organ, albo coś wyrzuci, odda i jak to zrobi niech idzie do Ojca i przeżyje 
chwile z NIM. 
…………………………………………………………………………………………………..

Pokazali mi, co to tak naprawdę jest Działanie.
 W śnie często Ludzie się spotykają i o tym nie pamiętają. 
Tą Cząstką, która się z Ludźmi spotyka we śnie, czy doradza, to właśnie ta Część Nas, 
która się nazywa Działaniem.
Ona Działa, nie śpi nigdy. Ona utrzymuje Wszystko.
Ona wtedy, jak śpimy Przejmuje Część Nas. Ona Jest Cała, Wolna i Potężna.
Kiedy jesteśmy w takim stanie jak teraz, w Świadomości, pozwalamy Jej być Potężną. 
Maksymalną, Całościową. Nami.

 To, co się teraz zaczęło będzie cały czas trwało. Ten Stan będzie cały czas lecieć. 
Nawet jak będziemy się kłaść spać, to jeszcze to będzie trwało. Rano wstaniemy i jeszcze 
ciągle będziemy w tym stanie.
Słyszę o Błogosławieniu Życia, Istoty Życia. Że są rzeczy, których nie rozumiemy.
-Nie Rozumiemy w Poznaniu.
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Tak jakbyśmy nie Doświadczali bez wiedzy o tym Doświadczaniu.
Mówią; -i Pojmowanie i Rozumienie można Zjednoczyć.
-Choć Rozumienie było dla mnie zawsze Pojmowaniem drogą Wiedzy, czyli Pojmowanie 
doprowadzało Nas do Doświadczenia.
-Zgoda. –Mówią.
-Ale; 
-Poznanie to jest otarcie się o coś w Doświadczeniu i bez Doświadczenia. Natomiast 
Rozumienie jest Samym Doświadczeniem.

 Mówią, tak; tu jest walka z chorobą. Kiedy się Uzdrawia, kiedy się bierze Nowe 
Części, to jest Rozumienie, czyli Doświadczenie. Pojmowanie, co doprowadziło do 
Doświadczenia.(9.00)
Kiedy to Rozumienie styka się, Jednoczy się w Poznawaniu, w Pojmowaniu, to nagle nie ma 
już dochodzenia do Rozumienia, dochodzenia do Doświadczenia, bo to wszystko się stało. 
Wypaliło. Czyli Droga, którą szliśmy doprowadziła do Celu. Nagle Cel jest cały, przejmuje tę 
całą Drogę, schodzi w dół i nie ma już wątpliwości, co do tego, że tak ma być.
Stapia się to Wszystko. Cała męka poszukiwań, wątpliwości, to wszystko znika.
-Czy teraz Pojąłeś?

Skrzydła wielu z Nas uniosły się jak u Husarii i szeleszczą dźwiękiem metalicznym.
Jakby ten dźwięk miał odstraszać złe skutki czegoś, uroki.
Ukazują się energie jak, techniczne Pasma. 
-Mówią. 
-Przestańcie, idźcie się bawić. Przestańcie się zajmować tymi chorobami. To już zrobione. 
-Idźcie Tam.
Przestańcie myśleć. Raz i koniec. Więcej o tym nie myślę. Nawet jakby kiedyś trzeba było 
powtórzyć. Tylko nie zakładać powtórzenia. Nie ma. Po, co to przeciągać. Już, wskakiwać w 
Życie.
--To, co mamy się obudzić?
-Już dawano mieliście się obudzić.

KONIEC.
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