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 Nagle się Człowiek znalazł w Świątyni Serca za drzwiami prowadzącymi do Matki 
Boskiej. Zawsze najpierw się czekało przed Drzwiami, a teraz odnalazłem się za tymi 
Drzwiami.

Zachodzą procesy. Muszę poczekać. To tak jakby Człowiek był wypełniony 
różnokolorowymi Energiami z przewagą fioletu.
Wygląda to niczym ziarna zbóż i podobne rzeczy zachodzą w Was. To wygląda tak jakby to 
wszystko było obce, nie Nasze. Jakby to, z czego jesteśmy zbudowani nie było do końca 
Nami, do nas należało. Jakby to był wehikuł, z którego korzystamy. Niech ten Proces 
zachodzi, bo musi.
(Głos I)Mnie mówią jakby korkociąg wchodził w butelkę i miało być coś odkorkowane.
(Zbyszek)Tak. Jesteśmy przygotowywani do czegoś, ale to przygotowywanie jest na 
Poziomie Ducha Świętego.
Pierwszy raz nie tylko głowa, ale Całe Ciało zaczyna drżeć.
Wszystko zaczyna pulsować jak bąbelki w szampanie. Widać, że po zewnętrzu.
Mierzą Stan Naszych Serc, tego Czakramu w piersi, bo tam zachodzą jakieś zmiany. 
Żartobliwie podnoszą klapkę i ustawiają.
To podpowiedź, co do Zmian w tym Obszarze.

 Przychodzi Ktoś z tyłu. Będą na zawsze cementować czakramy z Tyłu. Nie będą 
One funkcjonować i wydaje się, że będą cementować czakramy z przodu.
Włączy się inne odbieranie Świata. Nie wiem, czy u Wszystkich, ale po prostu blokują u 
paru Osób.
Nasze Ciało i Energetyka jest po to, byśmy Doświadczali tego, co odbieramy z zewnątrz.
Jeśli Duch miałby Tutaj podpowiadać, to te instrumenty nie są potrzebne, a Duch jest 
pełniejszy, ponieważ jest Rozproszony
Wtedy to, co będziemy odbierać nie jest odbierane na Poziomie niskich wibracji, więc ani 
emocji, ani niskowibracyjnych Myśli. Przeto nie musimy tutaj wiedzieć o Świecie nic przy 
korzystaniu z tej Techniki. Duch na spokojnie podpowie, co i jak.
Przyjdzie wtedy prawdziwy Błogostan, prawdziwa Cisza.
To jest tak zwane Energetyczne zaspokojenie.
-Dzieci Moje zapraszam Was do Domu Swego.
 -Usłyszałem. Dokładnie to Słowo –„Swego” oznacza -Mego i -Waszego.

 Stoimy w jakiejś bieli. Jeden obok Drugiego. Nie potrafimy się odnaleźć w tych 
Przestrzeniach.
Przed Każdym z Nas stanęła Postać Starca w dziwnym kapturku na głowie. Wszyscy 
mają długie brody, ale wąskie i jak szczotka przystrzyżone.
Coś trzymają w rękach. Uklęknęli przed Nami I Oni o coś Nas proszą.
Proszą Nas o to byśmy dali umyć nogi.
Podpowiedź; -Oni proszą Nas o to, by mogli coś dla Nas zrobić. 
I mówią, że My nie mamy prosić Ich o to.
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Czyli mamy nie mówić tak; -Prosimy Was byście też to zrobili.(?)
Oni Proszą, a My po przyjacielsku uśmiechając się mamy powiedzieć; -Dobrze.
My w ten sposób mamy odczuć Ich Troskę, Ich zaangażowanie, Ich Przyjaźń, Ich 
Miłość, Ich Obecność. W ten sposób dają Nam do zrozumienia, że My byliśmy obecni w 
Ich Życiu zawsze, a przynajmniej od jakiegoś czasu. Bo przecież na początku nie my 
Istnieliśmy. Więc pozwalamy Im zrobić to, co chcą, co Im sprawia przyjemność, a Sami 
wtedy odczujemy prawdziwą Radość.
Oczy mnie szczypią. Mam zamknięte, a nie umiem widzieć przez nie. Dusi mnie.
Was pokazują, że z zewnątrz tylko obmywają. Zachodzą jakieś Procesy, ale nie wiem, co ze 
mną robią.
Działania są lekko oczyszczające i powierzchowne.

 
Teraz zeszła z Góry Silniejsza Postać i Promieniuje. Ta Postać ma tu przed Sobą, 

przed Sercem Światło i to Światło nie jest w tej Postaci, tylko przed Nią. Tak jakby 
Jezus stał, ale promieniowało nie Jego fizyczne Serce, tylko Światło przed Nim, a On był 
tylko Nosicielem Tego Światła, ale nie Jego Źródłem.
To Światło promieniuje lekko w Jego tułów i solidnie we wszystkie strony na boki i kotwą 
Świetlną lekko w przód.
Te Promienie na zewnątrz są znacznie dłuższe od tej kotwy w przodzie.
A te, które wnikają w Jego tułów są takie króciutkie, malutkie jakby wnikały w tułów do 
połowy.
Umieszcza to Światło przed Każdym z Nas. Ono lekko kotwi się w Człowieku, ale jest przed 
Człowiekiem. Jest tylko jakby na świetlnych gwoździach przymocowane.
-I będziecie nosić To Światło po kres Swoich Dni.
-Oczywiście, jeżeli będziemy chcieć. 
-Nie jest to koniec, to jest początek Tego Procesu.
-Zgadłeś. Musicie poczekać.
(Głos I)Mówią, że to jest Światło Prowadzenia.
Pokazują taką scenę. Tak jak wtedy staliśmy i Ci Starcy przyszli i prosili Nas o umycie Nam 
nóg, czyli o zrobienie Energetycznej Kosmetyki, tak teraz wstaliśmy, nogi z miski 
wycofaliśmy, czyli już pewien Proces Czyszczenia zaszedł i teraz tacy czyści 
przygotowujemy się już do wejścia.
I będziemy szli przez Piekło.

 -Okazuje się, że Niebo i Piekło są w tym samym miejscu, w tej samej Przestrzeni.
Możesz widzieć Piekło, możesz widzieć Niebo. To jest jedno i to samo.
(Głos I)Pokazali mi, że jest biała Kula, a na dole tylko czarne, wyciągnięte ręce, które chcą 
jakby dotknąć tej Kuli i jakby ta Kula była przechwytywana przez kolejne dłonie.
(Zbyszek)Ten sam sens, tylko Ja inaczej to widzę.
Jakby te Postacie były skłębione i do tego Światła nie mogły przejść. Tylko tak jakby w tym 
Swoim piekielnym Świecie widziały, że istnieje Obszar, gdzie Ktoś idzie, Obszar Światła, do 
którego Oni nie wnikną. One cierpią. To są skotłowane, bez oczu niektóre, niektóre są 
mordowane. Widać emocje, sceny, że jakieś Światy, w których są silnie na Nich oddziaływują 
I te Istoty są bezsilne, nie mogą się z tego wyzwolić. A my tu siedząc w środku wiemy, co się 
z Nimi dzieje, jednakże tym małym przejściem My idziemy dalej.
Mamy Świadomość tego, że po drugiej stronie Istnieje też Cierpienie, a My mamy przecież 
iść ku Sile Wyższej.
Sądzę, że ku Bogu. Tak jak podpowiadali. Nie wiem, bo może to jeszcze nie jest ten etap. 
A jednocześnie idąc ku Niemu mamy pamiętać o Tych, co o Nim zapomnieli.
Oni widzą Nas, ale chyba nie widzą Boga. Są pozbawieni Świadomości Jego Istnienia.
Czyli My bylibyśmy tutaj Łącznikiem między Bogiem, a cierpiącymi i zwiedzionymi,
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czyli błądzącymi na różnych Poziomach.
-Czy zrozumiałeś tę lekcję?
Tak na logikę. Bo odczuć, uczuć nie mam żadnych. Tak jakby to wszystko było chłodne, 
mało mnie dotykające, jakbym mógł się zaangażować w tę pracę, ale bardzo obojętnie. Tak 
jakby było to tylko skinienie, że wykonam i jakbym nie czuł powołania do tej pracy, nie czuł, 
że powinienem to zrobić.
Szokujące, bo wstyd mi tutaj nie odczuwać nic.
-Słyszę, że tak jest dobrze, ponieważ to, czym się w Życiu normalnie kierujemy, te emocje, 
one potrafią zwieść, pociągnąć za Sobą Człowieka, rządzić Nim.
Tymczasem tutaj, gdzie się budzi Prawda wszystko widzi się takim, jakim jest.
A doświadczanie Drugiego Człowieka jest w Ciszy. Jak się On pojawia, to się wchodzi w 
niego jak w mleko i się jest.
To jest uczucie bez uczuć. To jest Stan, który nie jest przetłumaczony na to znane Nam 
doznanie. Na Emocje, na bycie w Człowieku, na ukierunkowanie uczuć do Niego.
Jest to coś obcego, całkowicie obcego, ale widać, że musi być silniejsze jednak, kiedy to się w 
Nas objawi. My musimy odczuć to w przetłumaczeniu, a skoro w tej chwili jesteśmy 
zablokowani na Poziomie Emocji i postrzegania Drugiego Człowieka, to nie wiem jak to 
będzie w Nas zapisane. Słyszę tylko poprawnie.
-I Obudzi się w Was Czas, co do zrozumienia Całości i Jedności.

 Idziemy powoli przed Siebie kulejąc jakbyśmy byli galernikami i będziemy wchodzić 
w jakieś Światło. Jesteśmy trochę zamroczeni Energetycznie jakby nie było nic widać. Jakby 
nie miało znaczenia to, czy będziemy widzieć zamek, drzewa, lasy, cokolwiek. Nie. Ważna 
jest wibracja, w którą będziemy wchodzić.
Teraz pokazują Nam, że się Rozpraszamy, że Nasze wszystkie Cząstki są roznoszone. Że tak 
naprawdę tu w czole, w Umyśle jest ogniskowana Nasza osobnicza Świadomość. 
Tu, gdzie się Tworzy Jaźń, ale tak naprawdę Nas nie ma. Nasze Ciało, to Wszystko buduje 
jakiś Zapis i może to być zupełnie, co innego. Możesz stać się dinozaurem w Nowym Zapisie 
lub Kimś Innym. Możesz poprawić to wszystko, co jest w Tobie. 
Tu; -Świadomość.
-Mówią o jakimś Zespajaniu.
Połączenie, Zespojenie…14.30.
-Czyli Zespajają Nas z Wyższą Siłą, której na Imię Jezus.
Nie wiem w tym wypadku „Jezus”, jaki Poziom oznacza.
Stało się chyba coś nie tak, bo pojawia się zupełnie Inna Siła, która wycofuje Nas z Tego 
Obszaru.
Nie chce, żeby doszło do tego, do czego miało dojść. Nie wiem skąd to jest. Przychodzi 
Mrok, przychodzi Cień, jest coraz większa szarość.

 Pokazują Mi Czarną Wieżę i Nas siedzących w środku.
Musimy się Sobie przyjrzeć. Cały czas scentrowani na słabościach. Tyczy się to Was jak i 
Mnie. Nie ma tutaj różnic, nie pozwalamy, by się odnaleźć w Białej Wieży, w Bogu.
Więc w Czarnej Wieży mamy się zintegrować. Mamy ściągnąć wszystkie Nasze Cząstki, 
wszystkie Życia, wszystkie Istnienia, wszystko, co kiedykolwiek Nas stanowiło przez 
Stanowienie ciągłe Teraz. Czyli to, co jest Tworzone.
To, co było i się zapisało Odchodzi i nie będzie z Nami powiązane. Będzie tylko Zapisem z 
daleka umieszczonym Naszych Przeżyć, Naszych Dokonań.
Ale zostanie odłączone od Nas. Nie będzie kształtować Naszego Doświadczenia.
My możemy pozwolić tu Czarnej Wieży na to, bo Ona ma Magiczną Moc, bo to jest 
pewien Obszar, Tu jest przecież zapis Mocy, by Ona zintegrowała wszystko, co Nas 
Stanowi w Nas.
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Będziemy widzieć w Nas Inne Postacie. Tak jakbyśmy byli dla Nich kosmosem. Niech 
zajdzie Proces Integracji. 
………………………………
W kim zachodzi poprawnie ten Proces lub się zakończył, Ten może jakby pomostem 
dostać się do Białej Wieży, do Boga Twórcy.
Wtedy Tam znajdzie się koło Tego Chłopczyka czysty, coraz wyraźniej bielejący. Chłopczyk 
jest mniejszy od Nas, a Ja siedzę na boku. Ani klęczę, ani siedzę, taki Jestem przekrzywiony.
Bóg Twórca w Postaci Tego Chłopczyka jest Łagodny. Jego Twarz, ani Postać nie wyraża 
kompletnie żadnych uczuć.
On JEST i to wystarcza. Ta niewinność, o której była zawsze mowa, ukazuje się w tej 
chwili jako totalna Czystość. Nie można Jej nic zarzucić.
Dlatego, co On chce, to się dzieje.
A ponieważ to, co On chce, to i tak się dzieje On jest mega, totalnie spokojny, bo nic nie 
może zakłócić tego, co On chce zrobić. On nie musi się spieszyć, On nie musi bać się, że to 
Jemu nie wyjdzie. Dlatego inaczej Funkcjonuje.
On w Środku Śni o Sobie, a w tym Śnie jesteśmy My. W tym Śnie to Światełko, które od 
Niego płynie przepływa powolutku do Nas.
On ani w Radość nie wpada, jakieś uniesienie nieznanego Nam rodzaju.
On pozwolił, aby Cząstka Jego Istoty, czy Energii z Niego wypływającej po prostu Nas 
ustawiła, przeniknęła, podniosła Nasz Poziom.
Jakaś Inna Postać od Góry obserwuje to, co z Nami się dzieje. 

Teraz jakby zaistniała pewna możliwość na zejście chyba Ojca i PraOjca jakby mniejszą 
czcionką.. 
-Czy chcecie, by dokonał się Cud? –Słyszę. 
Cud Przemiany Wewnętrznej, Cud Odnalezienia się w Bogu, kartki rozdają, a więc to jest 
indywidualna decyzja Każdego z Nas. 
Lecz, jeśli Ktoś chce, by to się stało powinien wszystko, co w nim istnieje, co ciągle jest 
Żywe, egzystujące, funkcjonujące, od najmniejszej Cząstki, po największy konglomerat 
tych cząstek, czyli po Ducha, oddać To Bogu.
-Kto chce niech to zrobi. To będzie osobiste Doświadczenie każdego z Nas, bo wtedy Bóg 
Zejdzie i Bóg będzie Nas Tworzył. 
Każda Cząstka będzie w jakiś sposób Jemu podległa, będzie mogła być kontrolowana z 
zachowaniem Naszej osobniczej Woli. Więc prosić trzeba o to, by Ojciec, kiedy już 
mógłby w Nas schodzić, w Nas się Objawiać, by tak Nas Ustawił, abyśmy zawsze 
pragnęli, aby był w Nas. 
Prosić Jego o to, byśmy błędów nie popełniali. Będąc w Jego Śnie i w Swym, 
najdoskonalszym prosić trzeba, by podpowiadał Nam, by uruchomił mechanizm, dzięki 
któremu nie wypadniemy nigdy z tego Snu i zachowamy Swoją Wolę.

 Czyli Każdy z Nas będzie na Swój sposób odczuwał tę scenę i będzie w niej 
uczestniczył.
Nie wiem jak, nie potrafię zauważyć takiej totalnie jasnej wibracji. Jest tylko forma 
szarości. Kłębi się coś, gęstnieje. Każdy niech wchodzi w indywidualną scenę i pozwoli 
Bogu zagościć w Sobie.
………………………………………………………………………………………………..
Widzę, że Oriny też chwyta, nawet wahadełka.
Ciekawe, że Orin energetycznie przestaje być płaski i staje się taką bombką, kulą, 
opierającą się o pierś, choć płasko na niej leży.
Mówią, że tężenie Jego Obecności, tej Mocy, to jest Proces, który będzie w Nas 
zachodził.
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-Pozwólcie tylko Przejawiać się Tej Obecności, Tej Energii, Tej Mocy, tego, co 
jest z Ojcem związane, bo to jest Proces.
Niech się dzieje to, co się ma dziać. Niech Jego Sen i Nasza Obecność w tym Śnie będzie 
taką, jaką miała być.
Nie ma pytań. Ufamy, że to, co Zajdzie jest dla Nas Najwłaściwsze. 

Słyszę o jakimś Świetle Pojednania i od Góry zaczęło schodzić; -o Świetle Mocy.
Pokazują na Nasze Ręce, które stają się jakby lekko Obecne w Świecie Duchowym.
-Mówią tak; -Tu jak patrzysz na Swoje Dłonie fizycznym wzrokiem i jeszcze Ich w pełni 
nie widzisz, to znaczy –Moc nie jest pełna.
Pokazują; -jak zobaczysz Je wyraźnie jako potężne białe Światełka, jakby z czernią w 
środku, ze światłem na zewnętrzu palców, to będzie oznaczało, że Moc zgęstniała.
To jest coś jakby ostatecznego.

Pokazują Przestrzeń Odrodzenia. 
-Przykładowo; -leży Duch Ludzki, duży cudowny i jak On śni Swoim Życiem, to On 
tutaj naprawdę Śpi.
Pokazują Postać, która się nad Nim nachyla. Nie wiem, Kogo przypomina, bo twarzy 
fizycznie nie widzę, ale w wewnętrznym widzeniu uśmiecha się i jest podobna do Jezusa.
Trzyma On prawą rękę pod głową, lewą dłoń jakby kładł na środku tułowia, troszkę po 
wyżej pępka i jakby budził przez wstrząs Energią i mówi; 
-OBUDŹ SIĘ.
Duch wstaje, siada na łóżku, ale jest otumaniony. Natomiast Bóg jakby znikał, ale Jego 
Obecność jakby była w głowie Tego Ducha.
To jest CUD ODRODZENIA.
Tak jakby Duch był gotowy do Zejścia. Schodzenie, to nie jest Proces tylko Objawienie 
się Mocy Całości.
Tworzą się pasma, grube Promienie szerokości 25 cm. łączące Nas z Górą.
To jest jakby podpowiedź, że na trwałe tworzy się Pomost między Nami, a Tą Istotą u 
Góry, więc Naszym Duchem.
Choć w rzeczywistości wiemy, że tak naprawdę chodzi tu o Głębiny i inaczej to wygląda.
A My musieliśmy w tym widzeniu to zrozumieć.
Mówią tak. 
-Zmień głos i powiedz; -Kocham Was. Czyli to Kocham Was ma być dla Was i dla Mnie.
-Kocham Was.
-A Echo tych Słów zostanie zapisane. Kto gotów jest to powiedzieć z czystą intencją 
może zrobić to teraz.
Ciekawa rzecz; -zaczynam czuć, że to pięknie brzmi i mogę mówić; -Kocham Was, 
Kocham Was i Kocham Was. 
-Tak jest mi dobrze.
-I Ja w Was Jestem. –Usłyszałem.
To jest Światło Pojednania. Pokazują, że tyczy się to, co mówią Skali Jedności z 
Człowiekiem. 
Jak Zapis jest pełny Człowiek unosi się do Góry, niczym cudowny zapach amfory. Jest 
to cudowne, ulotne, tajemnicze i romantyczne.
Zaczyna się otwierać przestrzeń, gdzie Ludzie tańczą, gdzie się cieszą. Tak jakbyśmy 
nagle znaleźli się w Mieście Radości.
-A Oni Nas widzą, prowadzą przez tłum tańczących Ludzi ku Postaci, a Ta Postać to 
wyrzeźbiony Satyr. 
-Nie wierzą, że tak poważnie zwróciliśmy na Nią Uwagę, bo idą w otchłań, idą w czerń. 
Idą w Coś ciemnego. Jakbyśmy płynęli w Przestrzeni Kosmicznej, tyle, że nie ma tu 
Gwiazd. Wiemy, że kroczymy po kładce, a w dole jest przepaść. W Tej Przestrzeni jest 
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specyficzne Przejście, to tak jak nad wielką Przepaścią, czyli w tej Przestrzeni tutaj 
można się zatracić. Można i nie można.
Ale musimy Iść Drogą, którą Nam wskazują.
Nie wiem, do czego My idziemy. Nigdy tu nie byłem. Nawet nie Wiem, co to są za Pasma. 
Ciężko się zaczyna robić.
-Idziemy do Piekła. Tak jakbyśmy tajemnym Przejściem, zupełnie niewidziani przez 
dozorców jakbyśmy patrzyli w dole na palących się Ludzi.
To nie jest ogień. Oni są lawą. To gorąco Ich przenika i spalają cały czas.
To jest totalne cierpienie.
-No i co?
-A Ja mam do tych biednych, którzy tu są powiedzieć; -Kocham Was, Kocham Was! –
Wstawajcie! Kocham Was!
-Tak jakby fala się podnosiła, i to powolutku znikało. A mnie zaczyna kręcić się w 
głowie.

 Wybielało to wszystko, znika ta scena i w tym białym welonie, który unosi się do 
Góry (niedobrze mi) ……
To Kocham jest bez Emocji, bez Uczuć. To jest jakby takie Prawo. –Ktoś jakby kiwnął 
głową, żeby się do tego przyzwyczaić.
Prawo jest też takie, że można się pakować do Domu Swego.
Oni pokazują Dom Ojca i Dom Nasz jest wszędzie. 
-Pozwólmy Sobie na to, by siąść u Jego boku.

 Grota Lodowa i Orzeł i Młodzieniec. Nie ma to żadnego znaczenia. Wszystko jest 
Naszym Domem.
Pozwólmy, bo to jest ten Czar Świąt Bożego Narodzenia byśmy utknęli w tej Cudownej 
Radości właśnie tych Dni, aby to Boże Narodzenie w Nas Trwało, Trwało, Trwało. By 
Pobrzmiewało po wieki. By To Święto w Swym Apogeum teraz w Nas Zagościło.
My będziemy w Naszym Działaniu, w Naszym Myśleniu, w Naszych Słowach i Czynach 
Darem, Świętem Bożego Narodzenia dla Innych.
Niech Nasze Serce będzie Bożym Narodzeniem dla Innych.
Niech Bóg Nas nigdy nie opuści.

-Proście, a będzie Dane!
-Proszę Cię Ojcze byś był Świętem dla Innych we Mnie. Naucz mnie tego, by być 
Radością dla Innych. Pozwól mi się Odnaleźć w Radości Innych Osób, Zbawić Ich od 
ograniczeń i wszystkiego, co niewłaściwe. Pozwól, by zyskali Moc, by Odnaleźli Drogę do 
Ciebie i Swoje Sny, by byli Szczęśliwi i poszli Swoją Drogą barwiąc Tobą Innych.
By jak najszybciej odeszli i sami dawali Sobie Radę, by Odnaleźli się w Tobie i już z 
Tobą do Końca Byli. Zabierz Ich Boże w Tej Radości i Prowadź. Daj Im Moc niech będą 
już z Tobą na zawsze.

Pojawił się Jezus na środku i zniknął. Poleciał do Góry.

Ta wibracja, Ten Poziom, który został Tu osiągnięty nie zostanie przekroczony. To musi 
gęstnieć. Może jeszcze raz wejdziemy w Modlitwę.
-Trzeba by sprawdzić, co to jest? 
KONIEC.
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