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 Ta senność przez całe tysiąclecia leci. Za każdym razem jak się podłączacie pod 
wyższą wibrację, to jest to proces wycofywania się jakby Waszej Energii, która jest 
przyciągana i dopiero schodzi. W rzeczywistości to jest uruchamiane w Was.
 Nawet kiedyś Ci, co medytowali, to zasypiali, wtedy kulki spadały. Podnosili, a naiwnym 
tłumaczyli; -refleksologia. I sprzedawali. – The business.
Kiedy przychodzi Moc i jest większa od Waszej przysypiacie.
Dopóki przysypiacie jest dużo do zrobienia.

Wszystko się traci z oczu i rozmywa. Jak włączam wewnętrzne widzenie, to tam są 
postacie, ale to fizyczne widzenie oczami przede mną jest tak silne, że zakłóca mi 
wewnętrzny obraz. Będziecie czuć ciśnienie wszędzie. 
-Stwórca –czoło. To idzie z Iglicy.
-Trzecie Oko –jest wibrowanie na głowie.
-Skronie –Ojciec.
-Z tyłu –Duch Święty.
-Boki między Ojcem i Duchem Świętym, pośrodku, to jest Moc Istnienia. 
Cali wtedy wibrujecie. Powoli będziecie odczuwać wibracje w jakiś tam miejscach Ciała. To 
po prostu zaczyna Żyć.
Jak będziecie odczuwać Moc Istnienia?
U mnie pojawiają się wszędzie wężyki jakby taśma filmowa porysowana i to jest lekko złote.

 
Między Nami pokazała się Postać jakby lajkonik nakręcany, ale bez konika. Ktoś Go 

przewrócił, ale dalej się toczy z lewa na prawo przewrócony i kręci się w kółko w przeciwną 
stronę niż zegar. Stanął i kręci się jeszcze intensywniej w lewą stronę jakby kwiat z długim 
pręcikiem. Teraz ten kwiat mnoży się z lewa na prawo. Te kwiaty przebiegając wbiły się w 
moje ręce, w głowę. Podobnie u Was. Mają fioletowe kolory. Po nich zostają fioletowe 
punkciki. Teraz kwiatuszki zniknęły i tylko plamy fioletowe po nich zostały i powoli, ale z 
zewnątrz rozlewają się po Waszych rękach całych, barkach i po głowach z zewnątrz bez tyłu i 
przodu w postaci plamek. Tworzy się jakby jedna warstwa. Twarze pomija.
Traci się to. Nie wiadomo, czy się wymazało, czy wkomponowało.
Wyraźnie jakby rozmiękczyło Naszą strukturę energetyczną, bo jak wzięli nasz mięsień i 
skórę, to są jak cieniutki papierek. Może jesteśmy bardziej rozproszeni. To jest jakieś 
podkręcanie, bo bije i ściska głowę. Aż gęsto, ciężko jest.
Ukazało się słowo; -Śmierć.
Coś wypali się. Coś odejdzie na zawsze, drobna część, przy czym nie chodzi o 
niedoskonałość duchową. To coś energetycznego, co jest balastem już i to zostanie 
odrzucone.
Pojawiły się Postacie z białymi ręcznikami z tyłu i podpowiadają, że pomagają. Osuszają 
Nas, żeby ten Proces przebiegał łagodnie.
U Kogoś z prawej strony tak łagodnie to nie przebiega. Jakby wielki gwóźdź wbili w głowę, 
strumień wytrysnął z głowy pod ciśnieniem jakby z rury kanalizacyjnej, a gwóźdź ciągle 
łebkiem tkwi. Pokazali wyraźnie brutalnie rozwarcie energetyki, a w głowie aż kręci się wir i 
promieniuje jak latara na zewnątrz. 
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U Was też ze środka czoła wychodzą wirujące tuby. Wyglądają jak lotki do badmintona z 
różnokolorowymi pręcikami. Kręcą się i mienią. To wypływa z Nas, a nie wpływa do Nas.
To samo dzieje się z Czakramami. Stają się kolorowe. Ciała zaczynają być kolorowe. To 
Żyje, pulsuje. Promyczki z Góry schodzą i prześwietlają.
Pokazali dzban i non stop wlewa się woda. Teraz falami. Jesteśmy w wodzie. Woda już sięga 
do połowy łydek. Dzban, co się przechyli, to wylewa więcej wody. Podchodzi ona do ud i 
pojawia się ciśnienie z tyłu głowy. Woda podchodzi do bioder i pasa. Teraz już taka rzadka 
powoli będzie Nas całych zakrywać. Kipi i podnosi się cały czas.
-Usłyszałem; -dotarliście tu, gdzie jest Wasz Dom.
Woda przykrywa Nas całkiem. To jest to Jeziorko, Duch Święty, w którym Jesteśmy. 
Wystarczy sobie tylko wyobrazić, że rozpuszczamy się w tym Duchu Świętym, że Cały 
Świat, Galaktyki itp., istniejące między nami, to jest malutki zapis, a reszta jest iluzją 
stworzoną dla Nas. Tu w tym Duchu Świętym odnajdujemy się teraz. 

 Wysoka Postać lub Suknio –Kolumna się utworzyła i idzie do góry. U góry jest 
zwieńczenie -talerz, z którego spływa woda delikatną mgiełką jakby fontanną lub delikatnym 
wodospadem.
Spływając zasila tu tę wodę, tę Moc. Ona przybiera jasny, delikatny wygląd jakby ta toń, w 
której jesteśmy była inna energetycznie. Powoli to Nas przenika jesteśmy w tym i jakbyśmy 
zmieniali swoją energetykę.
Słyszę, że to jest Sen Istnienia. Że się zaśnie Snem Istnienia.
-To jest Wasz Sen.
-Zmiany zachodzą z Poziomu Ciała, Ducha i Umysłu.
-Mówią, że tylko w Śnie można dokonać CUDÓW, które się Objawią w Rzeczywistości.
-Tylko nie wiem, czy ten Sen dotyczy Naszego Istnienia, a Życia Tu i Teraz i wszystko to jest 
grą wyobraźni, czy też Tu, kiedy wchodzimy w Działanie i jesteśmy w Sobie zamknięci, czy 
to jest ten Sen, który potem to wszystko zmienia?
Pokazują wielkie ręce, które burzą Tutaj tę toń. Te Zmiany. 
Ale nie wiem jak się do tego odnieść.
-Ale będziesz wiedział i wtedy się zacznie.
Wasze Ciała wyglądają jak w basenie, bo kołysze je nawet lekki prąd wody, unoszą się na 
boki. Jakby zaczynały się rozpuszczać, wydłużać i płyną do góry, do szczytu tej Kolumny, 
która Tutaj wzrosła.
Teraz wielka fala przeszła, uderzyła od góry i po nas w tej kipieli rozlała się.
To jest tak wielkie oddziaływanie jakby silnego wentylatora od środka, że Nasze Dusze ze 
wszystkich sił starają się, by nie zostać rozproszonym, wyrwanym. Rozprasza się Ich 
struktura energetyczna. Jak w filmach Hollywood wentylator na włosy tak silnie bije, że twarz 
jak w kabinie przeciążeniowej się zmienia, tak tutaj prąd tej Energii rozprasza Nas, wymiata 
kawałek po kawałku na zewnątrz.
Nasze Ciała się rozpraszają. Wymazują Nas.
W miejscu, gdzie były Nasze Ciała, pokazują, że dzbanek wlewa ciemniejszą maź. Ona się 
rozlewa po tym wszystkim.
Wbijają w Nas jakby takie lance i sprawiają, że Nasze Ciała jakby pajace brutalnie są 
pochylane do przodu do tej ciemniejszej mazi. Wyglądamy z przodu jak ciastko zanurzone w 
czekoladzie. To spływa po Nas. Teraz przyjmujemy lekko szarawy wygląd. Jakbyśmy byli 
lekko przybrudzeni.
Dzban znowu na Nas coś wylewa i to się powtarza. Znów po Nas się wylał, znów inne kolory 
są.
Cały czas zmieniają Nas.
Przybijają na głowie pieczątkę, jakby zatwierdzone było. 
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Z wody w górę wyłania się jakaś Energia i bardzo mocno to światło świeci. Oślepia Umysł, 
Świadomość. Naszych głów niemal nie widać. To Światło przenika Nas na wskroś jak 
program.
Zaglądają nam w oczy jak po zabiegu, czy dobrze się czujemy. Sprawdzają, czy wszystko się 
pomyślnie zakończyło.
Znów roztapiamy się we wszystkim, całkowicie się znika. Jest tylko Ocean.
Wypływają ze środka jakieś Postacie jakby lustra, plakaty.
-Chodzi tutaj o Działanie.
Między Nami pojawił się gigantyczny Medalion. Zakręcił się w Sobie i Wy macie te same 
Medaliony na szyi.
Spłynął kielich, który jest Grallem. Jesteśmy w tych Wodach Ducha Świętego, a On 
tylko przypomniał tym otwarciem, że już Nas to przenikało.
-Z Góry usłyszałem; -Czy jesteście ze Mną? –To dobrze. –Zacznij lub –Zaczynamy.
Stajecie się wyraźni, Wasze ręce są jasne, bez palców, całe jakby owinięte bandażami.
-Nie istotne.
Są u góry rozpostarte ręce Kogoś, Kto przypomina Jezusa. Dla Nas jest to podpowiedź, że 
jakaś Siła Wyższa patrzy, co tu się dzieje. Spokojnie przygląda się.
-Idźcie i nauczajcie, że powróciłem.
Jego ręce przyjęły Postać jakby ptaka i z tych skrzydeł wszystko promieniuje na Ziemię. Tak 
jakby spadało Światełko wszędzie, gdzie On leci.
Pojawił się kwiat. Ma ok.1,5 m i wygląda jak chryzantema. Ma grubą łodygę bez liści. U 
góry ma tylko listki ostro -zielone. Jak się rozchyli, to jakby to było Życie i Promieniuje w 
oczy. Wszystko Przenika. Symbol Życia. Teraz to się rozprzestrzenia przez Wszystkich.
Ta Moc Nas przenika. 
Jak włożyłem ręce do tego, to ta Energia do całych Dłoni się przykleiła.
Znów u Góry pokazała się Postać Jezusa widoczna od piersi. Ma rozłożone ręce. Na szyi 
ma talizman taki sam jak My i jakby napierśnik. Energia Życia płynąca z Tego Kwiata 
cały czas od Niego spływa i mówi; -Działajcie.
-Czyli jesteśmy teraz w Duchu Świętym. Tu jest Wszystko, bo to są Zapisy.
Tą Mocą Istnienia, Energią Życia będziemy zmieniać to, co chcemy w Imię Ojca, Syna i 
Ducha Świętego, bo to tutaj jest Jednością. To jest Jednym Celem i Jednym zbornym 
zindywidualizowanym Istnieniem.
Nie musimy wiedzieć jak. Musimy powiedzieć, o co Nam chodzi, żeby Zapisy przez Moc 
Istnienia Siłą Ducha Świętego zostały zmienione.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Jakby nie było Zamknięcia, ale ogólnie koniec tego Działania.
Możemy wyjść i wszystko posprawdzać.

Wychodzi mi, że na Skali Mocy Uzdrawiania minimalny Poziom wynosi 10,96

KONIEC
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