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1. Przestrzeń Domysłów. –Puste artefakty. Płynny poziom 3.
2. Piaskownica –budulec. - Poziom 4.  
3. Kreacja wstępna. -Poziom 5.  
4. Poziom Trwałego Stwarzania. Oko Stwórcy. -6.  
5. Odnajdywanie Siebie samego.  
6. Zdajemy egzamin sami z siebie  w skali 7 –mio stopniowej.  
7. Moc Całości,   to jest Dar Współtworzenia.
8. Im pełniejsze będzie odczucie JESTEM, tym będzie wyższy Poziom.  
9. Wstępny, Duchowy Poziom Działań.
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Od razu pokazali mi ten sam potok, rozlaną wodę, Dzieci. Teraz zaś gigantyczne, głębokie 
morze. Pełnię rolę jakby przesuwającej się kamery i widzę w oddali wierzchnią warstwę tej wody i 
jakby pływające wyspy. Jedna jest główną i przypomina zęba. Biała korona zęba pokryta roślinkami, 
białymi skałami, zielonymi palmami  i jest nad wodą, a cały korzeń, jak kra lodowa ostro zakończony 
pod wodą. Jest szarawy. Woda może być głęboka nawet na 100 km. To totalna głębia. 
Wszystko się kształtuje, a my będziemy znajdować się  na tej wyspie. 
-Obrazy się zlewają.

Słychać śmiech dzieci, które biegają po plaży. Niektóre mają pierwsze ząbki, więc trzeba uważać 
dając im palec zamiast smoczka.
 Jak to powiedziałem dziecko zaczęło rosnąć i jest teraz wielkim, dorosłym mężczyzną.
-Chyba żartujesz. –Mówi.
Zmniejszył się i znów jest dzieckiem.
Ktoś tu bawi się w Dziecko. Ktoś Tu stara się odnaleźć sekret, źródło. 
-A, co jest najbliższe temu?
-Coś, co jest czyste, dziewicze. –Dziecko.
Nawet wielcy, jak i Magowie przyszli tu, by coś w Sobie odbudować. Choć My mówimy odnaleźć.
-Zdrowie odbudowujemy, wiedzę odbudowujemy. -To jest, tylko zapominamy o czymś, 
odnajdujemy to na powrót. To jest proces obudowywania.
Znowu będziemy w tym samym miejscu. Siedzę teraz w piasku. Jedna ręka pod głową, jestem 
totalnie zawiedziony. Stoi przede mną babka z piasku i walę w nią łopatką mówiąc; -co za nuda, to 
nie to, to ciągle nie to. Jak sfrustrowane dziecko. Inni cieszą się. Biorą moją łopatkę, rzucają ją do 
góry, ona zaczyna wirować, ale to też mnie nie pociesza. Nie umiem tego zrobić.
-Jest we mnie silny stan niezadowolenia.
Zobaczyłem w środku piersi iskierkę, ognik, potem z tego skrzat wyleciał, powiększył się do 10 
cm i rzuca iskierkami.
Wchodzi we mnie radość, a ręce są jak gejzerki. -Coś mnie opanowało.

Ktoś idzie mostem zawieszonym na linach. Most jest tak ciężki, że przechyla się na jedną stronę, a 
Postać, która po nim idzie wpadła do wody. Przemienia się w coś w wodzie i próbuje pod wodą 
dopłynąć do tej wyspy. Najpierw próbuje się dostać do korzenia drążąc bez efektu dojście  od środka, 
a kiedy przewiercił wyspę jakby od strony dna i znalazł się na jej powierzchni, to znika.
Czyli jakaś potężna Siła chciała się tu dostać na poziomie energetycznym podporządkowania. 
W ogóle jej się to nie udało, ale naruszyła częściowo i zaburzyła porządek.
Świat energetyczny, tak jak przed chwilą moje niezadowolenie, potrafi ograniczyć pole doznań. 
Działania przez to są nie takie jak trzeba.
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To jest Wyspa Zwycięstwa. Tu siedzi Bóg, bo widzę ten stolik. Kilka razy tu byłem. Kiedyś nie 
umiałem przepłynąć. Zawsze mnie zawracali. Potem udało się.
Boga tu nie ma. Jest stolik, przy którym siedzi, drink zostawiony przez Niego. Jego krzesełka nie ma, 
a tu po mojej stronie jest. Siadam i nic nie mogę zrobić. Bóg jest w tej chwili gdzieś indziej. Jestem 
całkowicie zagubiony. Tu nie ma żywej duszy.
Znowu jestem przy tych babkach z piasku, ale już mniej sfrustrowany.
Nie umiem iść dalej. Zamknąłem się w jakimś schemacie.

To były zatrzymane procesy w Nas, bo nie mogły zachodzić. 
Pokazują kolorowe koła, które u Naszego Serca powstają. Takie jak w znakach Ojca. Jest taki znak, 
gdzie koła są bardzo niebieskie, a od środka czerwonożółte. To zaczyna promieniować od Serca, 
przejmować. Powoli jakieś nowe obrazy się tworzą. Dużo tego i figury geometryczne, przejścia i pół 
kosmosu. Jakby fragmentami wyrzynały się różne przestrzenie, różne wymiary, fragmenty tych 
wymiarów. Istot zaś nie ma nigdzie. Wszystko jest tylko martwe. Domy, satelity, góry to wszystko jest 
pozbawione udziału Ludzi. Ich nigdzie nie ma. 
To jest Przestrzeń Domysłów. 
Coś Tu jest, bo zostało już odwzorowane i istnieje, choć pewne rzeczy są, ale jeszcze nie istnieją. 
Stąd można czerpać. 
Oni mówią; - to jest płynny poziom 3. –Przestrzeń Domysłów. –Puste artefakty.
-To jest Poziom, który pojawia się u Kogoś, Kto zaczyna Tworzyć. 

To dlatego Ci, którzy byli w piaskownicy, z piasku, jak to dzieci, wyczarowywali babki. 
Natomiast jak się ma większe zjednoczenie z tą Całością, to można wyczarowywać inne rzeczy, 
które są Tutaj. Nie tylko te znane.
Pokazują chłopca. Jest już wyższy, siedzi w piaskownicy. Ma kijek i dotyka nim piasku. 
Powstaje wtedy, jak w filmie, zameczek z wieżyczkami. Z okienka wychyla się Królewna. 
–Ach! –Mówi i chowa się. Piaseczek zmienia się teraz w coś przypominającego kościół, potem 
znowu przemienia się w coś innego. 
-Widzimy tu większą kreatywność.
Chłopiec nie rusza się. Ma 8-9 lat, tylko patykiem dotyka piasku i to wszystko powstaje. Nie 
wiem, czy łączność z piaskiem jest potrzebna, czy nie.
Teraz stanął i odcisnął swój bucik. Podeszwę i obcas. Stanął bosą stopą, a odcisnął podeszwę 
buta. Tak jakby tam żyjątka powstały, jakby tam była Dolina, w której zakwitło Życie. To są 
malusieńkie Istoty. W rzeczywistości ludzki Świat. Różne Krainy.

Tu jest Przestrzeń albo budulec, z którego można coś zrobić.
Piaskownica –budulec to jest Poziom -4.

Teraz jakby Ktoś przyszedł po tego Chłopca. To jest biały Duch. Ręką lekko przeciągnął po 
piaskownicy i wszystko w niej uporządkowało się. Chłopca wziął na rękę i on przemienił się w 
Dziecko. W jeszcze mniejsze. To Dziecko w Nim stało się po chwili noworodkiem i wróciło do 
Życia. Jakby poród został cofnięty. Ono staje się Duchem i ten Duch wsiąka we wszystko. W 
powietrze, w wyspę, w całość. On jest Wszystkim. Wszystko w Nim jest Tworzone.

Teraz ten Duch, ta mgła, to światełko, co jest Wszystkim ma w sobie pamięć tego Chłopca. On 
jest Tworzony jakby przez niewidzialną siłę. To już nie jest samodzielny Chłopiec, tylko Duch, 
światełko, które przypomina sobie, że Chłopcem było.
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Chłopiec znowu dotyka pałeczką piaski, ale ten piasek w miejscu, w którym Tworzy się zamek 
nie jest piaskiem, tylko światłem. Światło powoduje powstanie tego zamku. Chłopczyk nawet nie 
wiedział, że pałeczka, którą to robi, to jest też światełko. On też jest światełkiem. Wszystko jest z 
sobą połączone. To jest jedno i to samo.
To jest Kreacja wstępna. Poziom 5.

Zjednoczenie Chłopca, tego, co robił i światła, a nie wiadomo, co jest ważniejsze można by było 
nazwać roboczo Mocą.
Zaś wszystko to, co się budzi już powyżej tego Poziomu, a jest obdarzone Mocą, to Tworzy 
Nowe.
…………………
Widzę tylko oczy, których nie widać. 
-Oczy patrzą. Nie wiedzą jeszcze, co robić.
Jak patrzą, tak się dzieje. Jak widzą horyzont, jest horyzont. Jak widzą zachodzące Słońce, jest 
zachodzące Słońce. Jak widzą wyżynający się z morza zamek z wyspą, to on powstaje.

To jest Poziom Stworzenia. 
Nie Twórczość,  a poziom niżej, Stwarzanie. To jest tu pełne. Tamto natomiast było wstępne.

Jest to poziom Trwałego Stwarzania -6. Oko Stwórcy.

Za chwilę pojawi się poziom 7, ostatni. Dlaczego, to tak szybko poszło?
-Być może chodzi o to, że My tak naprawdę mieliśmy ogromne trudności z odczuciem Oceanu 
Ducha Świętego i Siebie jako cząstki. A cała reszta, to po prostu, jak się to odczuje jest tylko 
zaistnieniem tego, co chcemy, bo wszystko już tutaj jest.
-Dlaczego o tym mówię?
-Dotyczy to 7 –mio stopniowej skali uzdrawiania, działania. 
Oni zaprowadzili Nas teraz do Wieczernika. Ale to nie będzie egzamin ze Stwarzania.
Zdajemy egzamin sami z siebie. 
Mamy do wyboru postacie. To chwilę potrwa.
Możemy stanąć przed Komisją, tj. przed Jezusem i Innymi w Postaci, którą chcemy ukazać. 
Czyli w czym się tu wyrazimy, Nas tak naprawdę stanowi i chcemy tacy być. Nie ma tu żadnego 
wstydu, kim chcesz tu być. Jak chcesz być diabełkiem stajesz jako diabełek. Jak chcesz być 
Człowiekiem zagubionym stajesz, jako Człowiek zagubiony. Jak chcesz być Aniołkiem, stajesz 
jako Aniołek, jak chcesz być Bogiem stajesz jako Bóg. 
Jednakże nim tu staniemy przenoszą Nas. I tu jesteśmy, a jednocześnie pokazują, że 
trenowaliśmy już tę Postać.
Stajemy na dziwnej łące. Może to być łąka w kwiatach. Może to być łąka piaszczysta ze słupami, 
jakby stalagmitami z ziemi wyrastającymi. Przestrzeń tu jest dowolna. Mogą być pętle świetlne, 
niczym droga, po której wspinasz się do góry. Dowolność.
Widać tylko, że jest niezborność materialnych form. Wszystko tu może być. Jakby to był 
genialny artysta, który wszystko chciał w tym zawrzeć. Wszystko to, co chcielibyśmy nazwać 
materią nieożywioną, czy krajobrazem.
Każdy z Nas tu będzie się najpierw budził. To jest gigantyczna sala treningowa. Widzę jakieś 
gigantyczne Postacie latające, niczym statki kosmiczne. Dowolność będzie niesamowita.
Każdy teraz niech postara się obudzić albo przypomnieć Sobie w genetycznej pamięci to, kim 
był. To, co było w Nim najdoskonalsze, formę, którą ubóstwiał. Postać, do której się wspiął, idea, 
którą sobą wyraził. Każdy z Nas niech przywoła największą doskonałość, jaką był, by dzięki 
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temu podnieść te obecne poziomy wibracji i pełniej wyrazić się później przed Jezusem. 
Przedstawić, zaprezentować.
Jak Ktoś odczuje się na poziomie Anioła, nie jest powiedziane, że jako Anioł stanie. Jak Ktoś 
odczuje się na Poziomie Boga, nie powiedziane, że stanie jako Bóg. Ale zawsze będzie to 
podniesiony poziom wartości. W tej chwili nie ma znaczenia to, czy umiemy  Tworzyć, czy też 
nie, kiedy się odnajdujemy. W tej chwili szukamy Naszej Postaci. Tej upragnionej. Tej przez 
Nas kiedyś ukochanej.

To trening. Odnajdywanie samego siebie.

Pokazali mi Złota Kolumnę i ja, tak jak wiele lat temu idę do tego małego Chłopczyka, do góry, 
do Boga Twórcy prosić, nie wiem, o co. Odnaleźć coś.
Moja scena się zaczyna. 
Pokazują, że powinniśmy wszyscy iść do Boga Twórcy, do tego Chłopczyka. Do tej Niewinności, 
ponieważ On potrafi odkryć w Nas sekret i coś uruchomić.
Pokazują w przenośni, że wspinamy się po drabince, ale tak naprawdę jesteśmy w świetle, które 
wygląda jak tunel wyrzeźbiony w lodzie. Jeszcze tu nie ma żadnej obecności widocznej, ale są 
pasma.

Widzę, że włączają się Wam różne widzenia. Tu będą sceny, które Wy wyłapiecie, podpowiecie, 
a ja standardowo, przez to, że kiedyś coś we mnie się zapisało mógłbym bardzo schematycznie 
się zamknąć i coś odtwarzać i nie oddałbym prawdziwej treści, idei tego, co się teraz dzieje.

Cokolwiek widzicie, to mówcie, by to poprawnie odtworzyć, bo ja tego sam nie zrobię.

(Głos I)
Ja widzę wypuszczane przez Stwórcę kule i my je wyłapujemy.

(Zbyszek)
Pomieszanie świetlne jest takie, że nie wiadomo, co się dzieje. Ktoś patrząc z boku mógłby 
powiedzieć, że tu jest wojna.
Może chodzi o to, że nie ma w nas jeszcze łagodności. Że My nie powinniśmy się afektować.
-Pamiętacie? Ten Chłopiec był niewinny. On tylko stał. Nic nie robił. Może chodzi o to, byśmy 
się totalnie uspokoili. Byśmy My stali się ciszą tego miejsca.
Czyli znikamy i będziemy. Nic nie wyślemy, tylko będziemy. Zawiesimy się w Sobie.
Usłyszałem, że przez przypadek trafiłem na to słowo. 
-Zawieszenie się jest Drogą do Błogosławieństwa. 
Czyli do tego, by wpisywać w Innych Stan Duchowej Błogości. -Odczucie Pasm Boskich.
To tak wygląda jakbyśmy byli wprasowani w ściany tunelo –groty.
Jesteśmy wielcy, a na dole widzę idącą spokojnie malutką Postać.
Wiem tylko, że to jest Bóg. Ale ten Bóg nie ma tych parametrów. Jednak to jest Bóg.
Następnie idzie za Nim duże pulsujące Światło. -To też jest Bóg.
-Gubię się.
Stanęła malutka dziewczynka. Patrzy w te ściany, a wszyscy są jakby zamurowani w tych 
ścianach. Nie widać postaci, bo nie istnieją, tylko obecności.
Ona na Nas patrzy i pokazują mi Jej wzrok. Patrzy na ścianę, a z jej strony ta ściana jest 
kolorowa. Jest falowana, w skręcone spiralki. Tak jakbyśmy patrzyli na Postać zamrożoną w 
lodzie. Patrząc w jedno miejsce  widzi w tym miejscu Naszą obecność, każdego z Nas,  w różnej 
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postaci. Patrzy w jedno miejsce na kogoś i ten człowiek jest rycerzem, który walczy, to znowu 
jakaś Chimera z ogonem, ze skrzydłami.
To formy Istnienia.
Ta dziewczynka widzi to, czym byliśmy. Wzięła kredę i pomalowała kreseczki na tych 
zmieniających się obrazach.
Rysuje i sprawia, że ta pokazująca się Postać w lodzie jakby wypadła. Jakby niewidzialna ściana 
się skończyła i ona pod ciśnieniem wypadła. Jakby ze zbitego akwarium ryba wypadła.
Otrzepuje się i podnosi. Jest Chaos. Ta Postać i w nią weszła, gubi się. Jakby pozbawiona była 
rozumu. Jakby to było ogłupione Ciało, które działa automatycznie, niczym nerw.
Wchodzi tu ciemniejsza Postać, jakby ciemna energia i mówi.
-Tego tu jeszcze nie było. -Popko, Popko, aleś tu narozrabiał.
-Podpowiadają, że te sceny nie powinny tak wyglądać.

Znowu pojawia się ta wyspa, na której byliśmy. My patrzymy z tej groty, z kuli światła, ale 
jednocześnie jakbyśmy trochę byli na tej Wyspie. Pojawiają się piękne bloki lodowo  -świetlne. 
To jest jakby gigantyczny hologram. W tym hologramie możemy zobaczyć, Kim byliśmy.
Tu jest wesoło. Raj. -Czyli przypominamy sobie tu Nasze dawne Postacie.
-Oj, Popko, Popko, Ty z tymi Postaciami. –Słyszę.
-Jest więc jeszcze inny sekret. 
Słyszę tak. –Przecież te Postacie kształtowała Moc. Już Wam w wizji podpowiedzieliśmy, czym jest 
Moc. Moc jest Mocą Całości.
Ale Moc ta, a Moc Całości, to jest co innego. Moc Całości, to jest wszystkojedność, to jest wspólne 
Działanie, Wspólnobytność, wspólnoodczuwanie, to jest zasklepienie się w Sobie w Cudzie Istnienia.
To jest Dar Współtworzenia.
Jak to się osiąga, jak to się budzi, to My możemy przybrać  każdą Postać. Ta Postać osiąga to, co 
jest cudowne w każdym wymiarze dla Współistnienia, dla Współtworzenia, dla Współdoświadczania.
-Czy teraz zrozumiałeś? -Moc. Przyszliście po Moc.

-Piaski, pokazują, uruchamialiście Mocą. To było tylko tworzywo. Już nie złe, ale tworzywo. Moc 
zaczęła się wyrażać. Pokazaliśmy Wam tam wyraźnie Moc na poziomie fizycznym.
Klepałeś tę babkę łopatką i nie wiedziałeś, co począć. Potem pokazaliśmy Wam Chłopca, który 
działał siłą energetyczną powodując, że coś powstawało i ginęło. 
Potem pokazaliśmy Wam, że istnieje Moc, jako siła nieuchwytna, nieinterpretowalna będąca Waszą 
obecnością w Całości. Będąca Wami, Waszym Działaniem i skutkiem tego Działania.

Znowu jesteśmy w grocie. Tam, gdzie jest światło. Ten malutki Bóg Twórca osunął się na bok i tylko 
ręką pokazał, byśmy dalej wchodzili w głąb światła.
A to światło jest Tu i jak przeszliśmy stamtąd, to znaleźliśmy się tu.
Od razu przeszliśmy do Naszego Świata. To co tu jest, to jesteśmy My. Z tego wynika, że ta Moc jest 
Tu.
-Tak. –Mówią. Uplastycznij to.
-To jest Tu, to jest Wasze Działanie. -Uczysz i nie rozumiesz?

-Zaufanie. Trzeba odrzucić całość i zaufać.

- Zmobilizuj się. Odrzuć wszystko to, co było. Te spekulacje są dobre. To jest nauka, ale przychodzi 
Poziom, kiedy trzeba ją odrzucić. Odrzuca się tam, gdzie wszystko jest zawarte w jednym. Cokolwiek  
zaczniesz opisywać jest wszystkim. –Ziarnko piasku, plemnik, kijanka, człowiek, idea, planeta, 
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kosmos, bóg, każda z tych rzeczy zawiera w sobie wszystko. Skup się na nim, a będzie wszystko. 
Dlatego na tym Poziomie odrzucamy wiedzę. Tu po prostu czujesz, że Istniejesz.
Jak Istniejesz, istniejesz we wszystkim, także w swoim działaniu. Tu się nie spekuluje, panie 
tłumaczu.

Jest mi ciężko.

W takim razie, Ta Moc, co jest Tutaj, a My Nią, powinna się zamanifestować działaniem, 
skutkiem tego działania, wspólną radością.
Pokazują tego towarzysza Jezusa. On także tego nie odkrył. Bawił się energiami, bawił się 
światłem, a nie potrafił zabawić się Mocą.

Taka Energia ze mnie idzie, że aż mnie gardło boli. Ścieka ze mnie.

Ujrzę teraz człowieka, którego chcę uzdrowić, tak jakby to była świetlna piaskownica i będę 
uzdrawiał. 
Każdy z Was niech zrobi to samo.
Wokół Nas utworzył się krąg i na Nim jakby podarunki. Jakby Postać można było wybrać.
Każdy z Was niech przybierze tę, która mu najlepiej pasuje. Nie musi to być Anioł, Archanioł. 
To są Nasze wewnętrzne pasma. –Podpowiadają. My mamy się tylko odczuć na Najwyższym 
Poziomie. Odnaleźć w Jedności z Tym Kimś.
Czyli każdy z Was ma się odczuć potęgą. Czymś gotowym do działania. Jesteś, to możesz. 
Odczuj najbardziej to, że JESTEŚ.
To słowo niech każdy z Nas odczuje. Im pełniejsze będzie odczucie JESTEM, tym będzie wyższy 
Poziom.
-I poprawnie, poprawnie powiedziałeś. –Słyszę.
W rozumieniu, w odczuciu-JESTEM i przy tym będziemy działać.
Pokazują, że Komisja z Wieczernika oceni. Chwila dla Siebie. Chwila Prawdy na ten czas i 
każdy z Nas przywołuje siebie.
…………………………
-Pamiętajcie, że Bóg nie musi Tworzyć, bo Bóg już to ma.

-To światło tu, to jest jak fragmenty rzeźb. Są nieokreślone, mają różne kształty. Jak 
uzdrawiałem tego Kogoś, to te jego elementy Ciała takie same się stały. Nieprecyzyjnie jeszcze 
całe organy, czy kończyny, ale z tego totalnie zrobione. To było namacalne, jak kamień. Takie 
twarde. Potem na drugą osobę. Jak to zrobiłem, to Komisja wstała i już odchodziła mówiąc, że 
-jest dobrze.
Przypomniałem sobie, że to jest w Oceanie Ducha Świętego, to Działanie ma dwa, to jest 
zapisane, wtedy oddałem to Bogu. Wtedy Komisja wróciła. Popatrzyli i powiedzieli. 
-Nieźle, nieźle.
-Polepszyłem w ten sposób Działanie. To tylko podpowiedź, bo to oddanie i wiedzenie, że cały 
czas leci, utrzymuje znaczny poziom skuteczności.

Jeszcze raz to zrobię.

Jak ktoś może precyzyjnie podać jak to robił, to niech podpowie.

(Głos I)
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Jak dotykałam Ciała, to ono jakby się rozpłynęło i kopia utworzyła się 2m. dalej.

(Głos II)
Ja włożyłem rękę w tę osobę i przyszła podpowiedź; -Jam jest uzdrowieniem.
Nie z mojej ręki to popłynęło, tylko na zewnątrz, w środku, a potem; -dokonało się.

(Zbyszek)
To, co Ty teraz zrobiłeś, Oni nazwali to Najwyższym Poziomem 7 –(siódmym).
Może Ci się udało, a może to podpowiedź, że tak wygląda ten Poziom. To nie ma znaczenia. To 
jest to.

(Głos II)
To niesamowite przeżycie.

(Zbyszek)To światło jest odczuwalne fizycznie. Jak inny rodzaj materii.

-Usłyszałem.

-Pamiętajcie. Jesteście Prawdą, Drogą i Wyzwoleniem od cierpień, chorób i iluzji.

Podsumowali Nas. –Ktoś przyszedł. Popatrzył na Nas jak na scenkę w teatrzyku i powiedział.
-No, wstępny Poziom zaliczony.

To dla Nich wstępny, Duchowy Poziom Działań.

-Nie przesadzaj, nie przesadzaj. Jest O.K., ale nie wiesz jeszcze wszystkiego.

(Głos II)
Przyszła do mnie podpowiedź, że to światło na zewnątrz  jest delikatne, ciepłe, a w środku w swojej 
strukturze zimne. Jest w nim ciepło i zimno zawarte.

KONIEC.
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