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Niech Nasze Ciało Oddycha jak chce, My zatapiamy się w tej Rzeczywistości.
Zauważycie ciekawe zjawisko łączenia się Świadomości z Umysłem i tu Człowiek odzyskuje 
samego Siebie. Kiedy Dusza przywołuje Siebie łączy się przynajmniej częściowo z Własnym 
Duchem, a dziś będzie to już połączenie pełne. 

Wtedy znika Cały Świat, a My jesteśmy w tym wewnętrznym. Znika nasza historia, znika 
dzień 
wczorajszy, 
a My jakby 
w tym

odnalezieniu Samych Siebie wkraczamy w bezmiar tamtego Świata. 
Jesteśmy fizycznie śpiący, ale Duchowo coraz bardziej pobudzeni i ożywieni. Przychodzi 
cisza.
Jest Energia Ducha Świętego, ale inna.
Zwykle w Oceanie Ducha Świętego, kiedy pojawiają się Energie jest to spokojne i 
zawieszone. Dziś Ta Energia jest Żywa, Intensywna. Jestem zdumiony, bo kiedy Ojciec 
przychodził było to takie charakterystyczne, indywidualne, a dziś jest ta intensywność Ducha 
Świętego. Nagle odczuwam, że z czegoś tak intensywnego mógł się wyłonić On. Intensywne 
mogło zrodzić Jego. Jedno i Drugie jest wspaniałe. W Jednym i Drugim jesteśmy umieszczeni 
My jak zapis na tablicach.

Pojawiła się lekka smuga i rozmyła się. Musi przyjść chwila wykasowywania w Was 
wszystkiego.
Jesteście w tej chwili czyści. To już się stało.
-Stało, bo chciało. –Śmieją się.
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Energie się równoważą. Wygląda jakby jedno źródło było u góry, ale jakby wokół Waszych 
głów wachlarz się pojawił i on promieniuje na tył głowy. To jest chaotyczne, przy każdym się 
to dzieje, ale nie ma kręgu i odległości między Nami są różne. Ciągle tu jest dopasowywanie 
się tych Energii.
Przyszedł tu teraz Ktoś, pojawił się Słup a On mówi; -Ja Wam teraz ogłoszę.
Słyszę teraz takie zdanie; -Jesteśmy po to, by zmieniać Świat. -W sensie Wszystko, dwa 
Słowa w jednym
-By Cud Istnienia przejął formę Zbawienia Tego, co Odeszło. 
Tego, co zostało przemienione na tę niewłaściwą, nieprawą stronę.
Ta Postać pokazała symboliczną łezkę w lewym oku. Czyli Oni tęsknią do tych, którzy zostali 
porwani.

- Zapytałem, czy wrócą?
-Wrócą.-Odpowiedzieli, żeby się nie martwić, że na to potrzeba czasu. Jeszcze wielu działań. 
Powiedział też coś o Naszym tutaj przybyciu. Skoro jesteśmy, to się zaczęło. 
Poszybował do Góry i jakby otworzył Przestrzeń. Spadła tylko jasna kartka z jakimiś 
zapisami. Pismo ręczne, czarny atrament. To się we mnie ma odtworzyć, ale żadnych liter nie 
widzę. Nie potrafię żadnych liter przeczytać. Widzę tylko pismo.
-Przyjdzie stosowny czas. 
-Do dwóch tygodni się to odtworzy.

-Teraz u góry mamy Postać Jezusa. Zaczyna się wewnętrzne widzenie. Będziecie 
odczuwać Promieniowanie na szczycie głowy. Jego przybycie zawsze wiąże się z Otwarciem 
Trzeciego Oka. 
Prawa ręka podniesiona do góry. Aureola wokół głowy. Tęcza wielu barw. Cały skrzy się, a 
to Światełko idzie na Nas i na boki.
-To jest Energia Zbawienia. –Słyszę. –Zbawienia tego Świata. Czyli wszystkie Działania 
Wyzwoleńcze w Tym Wymiarze wiążą się ze Zbawieniem.
Zbawienie od przeszkód prowadzących do Prawa Wolnego Wyboru, Zbawienie od krętych 
Dróg. 
Pokazują coś, co taką serpentyną idzie w Ziemię, ale w jakimś polu ją mija.
Pokazują, że przyjdą informacje na temat tego miejsca. Zapowiadali, że w 2009 będzie trzeba 
coś zrobić.
Jezus jest wyraźniejszy u góry. Lewa ręka opuszczona i lekko odchylona w dół. Prawa lekko 
uniesiona do góry i tak jakby z tej dłoni kolorowe światełka szły. One w Was wpływają jako 
różne formy Energii. To przede wszystkim figury geometryczne jak wielokolorowe konfetti i 
to częściowo Was przenika. Głowy, tułów z przodu, nogi od góry. Jakby to Nas zmieniało.
Głowy zaczynają powolutku znikać jakby tworzyły małe ogniska Energii i Wasze Postacie 
zaczynają być wymazywane.

 Wchodzimy w Ocean Ducha. Wody są tutaj rozlane, a Energia dzisiaj jest silna.
To nie jest coś, co Tworzy tylko na potrzeby Tworzenia a samo jest słabe. To jest Siła.
Nigdy nie odczuwałem Takiej Mocy Tu.
To tak jakby nowa Odsłona, jakby nowa Twarz.
Pojawił się symbolicznie Obraz Boga. Jako takiego Młodzieńca kilkunastoletniego. Spokojny, 
uśmiecha się, ale ma Moc, jest pewny Swoich Działań.
A jednocześnie tak Życzliwy i tak bliski Temu Duchowi Świętemu jakby z pozycji Syna 
dziękował za Opiekę, Wsparcie. Jakby wiedział, że to jest Moc potężniejsza od Niego.

Pokręcił mi palcem. Mówi, że nie potężniejsza. Pokazał mi połączenie z Nią. 
Pokazuje połączenie lewą ręką. Jak rozkłada się ręce, to Tworzy się Pole Działania. 
Jezus jak przychodzi, to też ma prawą rękę podniesioną, lewą na boku. Lewa ściąga 
Moc i to idzie prawą ręką.
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Ukłon zrobił rękami,. Pierwszy raz gest przyszedł z Jego strony, tak jak gest Podpowiadaczy, 
co oznacza, że to jest bardzo ważny dla Nas element.
-Pokazuje palcem; -dla mnie też.
Znikacie w jasnym Światełku i wiem tylko, że są Wasze Ciała, ale kompletnie nic nie widzę.
Ktoś przemknął jakby Postać w długiej tunice, siadła na podeście u góry, zarzuciła suknię do 
tyłu i czyta coś jakby miało coś długo trwać. Jakby to była przerwa. Zamknęła książkę. Patrzy 
w Naszą stronę.
-Obudź się, a Wszystko się stanie. -Usłyszałem.
-W czym?
. -W Sobie
-Natomiast dla Całości mówią; -obudźcie się w Duchu Pańskim.
Duch jako Moc, Pański, to Zjednoczenie. Ta Dwójnia, to jest Duch Pański.
Zaznaczyli Trójnia. Czyli Pan Bożych Zastępów, Dwójnia Tworzą Ducha Pańskiego.
Oto jest Moc, która uruchamia Życie. A wiecie, że Moc Istnienia jest Życiem. Siła 
Działania jest tym czymś, co wynika z posługiwania się Mocą. Skoro My mamy to 
uproszczone, to w Duchu Pańskim jest Zawarte wszystko.
Natomiast mówią Moc Istnienia jest w Tobie.
Dzięki Mocy Ducha Pańskiego, dzięki Mocy Trójcy Świętej, przez to, że Moc Istnienia 
jest w Nas zawarta uruchamiać możemy Życie. Tu jest Moc do Tego, by uruchamiać w 
Kimś Życie. Bo Życie tyczy się Tych Poziomów. Bo tu, gdzie jesteśmy tu jest Duch 
Święty, a Tu jest Wszystko. Z tego Poziomu jest uruchamiane to wszystko.

Zobaczyłem niebo i przeleciał Pegaz.
Mówią, że On ma jakieś dziwne Imię…(trzeba to kiedyś odtworzyć). -To jest Prawdziwe 
Imię.
Mówią, że to jest początek końca Nadziei. Potem, pokazują jakby przychodziła Siła, 
która już coś Stwarza. Czyli naprowadzanie się kończy.

 Pojawia się moneta, zawieszona na łańcuszku i otrzymujecie te monety.
Ale nie wiem, Jakiego Poziomu jest to talizman. Ciągle jest wibrowanie na szczycie 
głowy.
Jezus uklęknął przed Tym talizmanem, wziął go do ręki i symbolicznie tym dotykiem 
pokazał, iż to jest równoznaczne z pocałowaniem. Z wyrażeniem szacunku. 
Potem dał do zrozumienia, że Tu nie trzeba takiej powagi, jakby pucował, co i tak jest 
czyste, czyli widząc, że Go obserwuję przetarł rękawem po tym Talizmanie.
U innego też zaczął czyścić rękami. To jest tak jakby te Talizmany miały indywidualne 
Zapisy, ale pochodzące od Boga, bo pokazują na Górę. Łączące Nas z Nim 
indywidualnie, ale pokazują kierunek od Nas do Góry.
To taka ścieżka kontaktu z Nim.
Pokazał się krąg u Góry lekko się obraca z prawa na lewo. Ma blaszki jak grzyb lub 
podobną strukturę.
Zatacza kręgi nad Naszymi głowami ten wielki talerz. Z góry spływa Duża Postać 
Jezusa. Prawa ręka w górze. Lewa na dole odsunięta w bok.
Z lewej ręki wsadził coś do prawej jakby buławę, która promieniuje. 
–Mówi, że to Krzyż.
Układają Słowa; -Krzyż Święty, -Trójca, -Zmartwychwstanie, -Śmierć, -Narodziny.
Krzyż obraca się wokół własnej osi z prawa na lewo. Jezus podwinął rękawy.
Coś robi. Coś jakby ściągnął z Góry.
Energia poszła na ten Krzyż, a Krzyż jakby zwiększył ilość tej Energii. Przez to koła się 
otworzyły w Waszych Sercach. Tu, gdzie są Czakramy, wielkości 10, 15 cm.
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Teraz idzie na Czoła, więc będziecie czuć kamienienie na czole. Zaczynają powoli 
wibrować Wasze Ciała. Jakbyście się rozpuszczali. Jakbyście z drobnych cząsteczek byli 
Stworzeni i One harmonijnie unoszą się do góry i jednoczą ze Wszystkim.
-Oto jest Moc, oto jest Siła Działania. 
-Więc Ona jest w Nas, więc ta Moc Nas Tworzy.
Kiedy wchodzimy Tu w te Przestrzenie korzystamy z tego, co i tak jest w Nas Duchowo 
złożone, bo Nasz Duch też tutaj jest zawarty.
-Usłyszałem; -Za Życia Przeniesiony. Może to się od Nich pojawiło?

Jest Ta Postać u góry między Nami, Energie jakieś schodzą. Mnóstwo Symboli 
jest w tych Energiach. Te Energie spływają na Nas, choć nie widzę tego Działania. Jest 
chaos.
-Bo wszystko się zmienia. –Usłyszałem.
-Zmieniacie się Wy i to szybciej niż myślicie. Zmienia się Czas, choć On Istnieje.
-Jest parametrem.
-Iluzji nie trzeba zmieniać, bo jest kosztowna. Nie płaćcie za Czas, póki stać Was na Życie.
Otwórzcie oczy. Przyjrzyjcie się temu, co jest. A to jest kolorowe (w sensie, bo to może być 
kolorowe).
Ktoś odwrócił wzrok do góry i znowu płynie Energia w dół. U Góry pojawił się Symbol 
Matki Boskiej i Jej Energia Przenika Wszystko.
Matka Boska coś ma w ręku. Tak jakby zapalała świece dymne w Każdym z Nas. 
–I Stało się, nie trzeba nic więcej. –Usłyszałem.
-Dziwisz się, że tak prosto? –Chciałeś. Nic nie wymaga wysiłku jak My tu jesteśmy. 
Zechciej, a się Stanie. –Módl się, a zostanie udostępnione.- Rozpaczaj, a stracisz.

Coś robią z Naszymi głowami i widać jak nigdy kości czaszki. Są jakby obrysowane 
cieniutkimi nitkami.
-To linie Życia. –Mówią.
To samo dzieje się na rękach. Są jakby obrysowane. Jakby Ktoś jasną świecącą kreską 
nadawał wszystkiemu kształt.
-Życie jest w Was. –Słyszę.
-Życie Was rozbudzi albo w Was się rozbudzi. –I jedno i drugie. –Po prostu, zechciejcie Żyć. 
Zechciejcie Tworzyć, a odnajdziecie Swój Dom, bo My na Was czekamy.
Tylko się nie martw, że to się nie uda. To jest prostsze niż myślisz. Wystarczy zechcieć.

 Teraz Energie jakiejś Istoty są w Nas, czuć Czyjąś obecność.
Jest to połączenie z jakąś Istotą, która znajduje się dalej, ale to jest Część tej Istoty w Nas.
-Teraz można Zdziałać Cuda wystarczy uwierzyć, że to, co jest w Nas jest Najwyższe.

-Rozmywa się Rzeczywistość. Kobieta się ukazała, przejścia w drzwiach – to ta 
Rzeczywistość.
Ciała Nasze jakby same podjęły jakiś Proces w Sobie. Wiadomo, że są obdarzone 
inteligencją, ale to One zaczęły tym kierować. Pozwólmy, niech pokierują tym, co 
istotne.
Spalają się chciejstwa Ciała Fizycznego. To tak zwane zaprzedania energetyczne.
Znowu przebiła się ta Osoba. Tracę się. To jest tak silne. Czyli znowu jakaś 
Rzeczywistość, a jednocześnie to Ten Świat. Pół Mnie Tu, pół Mnie Tam.

Powiedzieli; -modyfikacja zakończona. Oznacza to modyfikację Kodów.
Pokazują tu dwie obręcze; -Początek –Koniec. –Górę –Dół. Przekręciły się.
Pojawiają się korony na Naszych Głowach. Wszystko jest stonowane, pewne. Wszystko jest 
taką Ciszą. Nie ma tu dzisiaj silnych, negatywnych Energii, które działałyby, zakłócały.
Kiwają; -Tak. Jest spokój.
Pojawiło się Dziecko, ale Ktoś Je wyprowadził, żeby nie zakłócało Spokoju.
-Ojciec będzie Osobiście jutro. Jutro Zawrzecie z Nim Przymierze.
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-Dziś to było niemożliwe. Pokazują bardzo stonowane Energie w Nas.
Pokazują kości czaszki. Ostatnio uaktywniał się punkt między czołem, a nosem. To ma jakiś 
związek.
-Nie martw się, wszystko samo zajdzie.
Nie było jakiś nadzwyczajnych wystąpień, a mimo wszystko zrobili to, co jest potrzebne 
bardzo łagodnie. Mało doznań energetycznych, wszystko jest stonowane. Tylko serca i kółka 
wokół nich i kręcą się. Są bardzo kolorowe i jak wiry, jak całe Galaktyki.
-Sprawdź. –Słyszę.
To jest spokojne, ale energetycznie to jest silne.
Znowu ukazał się Jezus u góry. Poszło Światełko i oświetla Skale. Pokazują, że to dziś było 
łagodne. My jesteśmy wyczyszczeni, przemienieni, ale w tej łagodności i spokoju nie 
oznacza, że to jest Przemiana słabsza.
-Powtarzają; -Sprawdź……
Dotychczas Przemiany, które zachodziły zmieniały Ciała, ale to trwało i modyfikowało się 
godzinami, a teraz pierwszy raz poszło szybko i możemy to już sprawdzić.

KONIEC.
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