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Znika Świadomość Istnienia tej Rzeczywistości. Zmienia się Nasza Energetyka, Nasze 
wibracje. Z góry omiatające światełko kręci po naszych głowach owal.
Naszego zbłąkanego wyciągnęli. Dusza idzie za Kimś.
Jesteśmy jakby w Kościele. Idzie Tłum. Przemek jakby jaśniejszy z przodu i za nim wchodzi 
wiele osób. Pierwszy szereg klęka. Przemek jak Rycerz klęka na lewe kolano.
Jeden jak Muzułmanin wali głową w posadzkę, bo widać pewne rysy kulturowe, religijne.
Postacie w ławkach wstały, a te na środku, ok. 200 osób, spuściły głowy i uklękły.
Od góry bije jasne Światło. Promień przez dach, przez sklepienia, których nie widać 
rozchodzi się. Wiadomo, że to Światło jest Obecnością, ale wyraźnie tej Postaci nie widać.
To wygląda jak z indyjskich obrazów Bóstwo wielorękie. Słyszę coś o zagubieniu.
-Zgubienie w Obszarach niewoli nie jest żadnym wykroczeniem. Często 
prowadzi do właściwszego odnalezienia Ścieżki. Nie oceniajcie byście nie byli 
oceniani i przestańcie się zamartwiać tym, co i tak nie ma znaczenia. Róbcie 
Swoje. Resztę Nam –Wam zostawcie. Czyli tym -Nam, tym Wyższym Cząstkom, 
które i tak wiedzą, co robić. I…po prostu metamorfoza. ……
Ale to jakieś inne słowo zlało się z Tym „po prostu”.

Postać po prawej stronie jest złota. Indyjskie łańcuchy, u góry korony jakby 
wyrzeźbione. Jest jak z Ksiąg. Zadowolona jest z tego, że przyszła, jakby dla formalności, bo 
wolałaby być gdzie indziej. Nawet się tym nie zajmuje, tylko Energie Ją otaczające białym 
Światłem od tylnych szeregów Tych, którzy są po środku przecierają, zmieniają Ich 
Energetykę. Tych po bokach też trochę ta Energetyka przenika. To jest autentyczny Stan 
Zrozumienia.
-Zrozumienie jest podstawą Zmian.
-Metamorfoza. –Pojawiło się. -Rozumienie.
Przyszło do pierwszego szeregu. Przemek klęczy na obu kolanach. Ręce po katolicku ma 
złożone. Pojawiła się otoczka wokół niego. Wokół wielu osób w tym szeregu też, ale nie u 
Wszystkich. Jakieś poruszenie. Coś jest nie tak. Ludzie w ławkach są zdumieni, bo z mnóstwa 
osób, po których to Światło przebiegło parują ciemne smugi. Jakby czarne dymy. To paruje z 
Nich. Tak jakby coś z innego Porządku Rzeczy chciało przeprowadzić atak. Chciało przez 
Nich coś zniszczyć, tu się dostać. 
Teraz ta Postać u góry zainteresowała się tym wszystkim, więc nie jest to już formalność. Ma 
trójząb i wie, że musi działać. Uderzyła w dół, w jedną ze skulonych Postaci po środku. Ona 
pękła i żółto –czerwony pył zaczął się wydostawać i to wszystko tak zaczyna przenikać, że 
obraz się zamazuje.
Ta Postać u góry, kiedy trzeba ma Moc. Znów się nie przejmuje całą sytuacją i lekko 
odpływa, zaś Postać ugodzona zmienia się. Jest jak Demonik, wije się i znika. Rozpuściła się. 
Oszczep zaś tkwi w Ziemi.
Wszyscy po Środku podnoszą się. Zrzucają te ciemne habity. Przemek podszedł do cienia 
trójzębu, chciałby się przyjrzeć, ocenić, ale Dusza trójzębu poszła do góry za tamtą Postacią, 
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a Jemu został tylko materialny dowód tego czegoś. Rzucił to na Ziemię i to się roztopiło. 
Wszyscy po środku zostają wycofywani, zaczęli znikać.
Jakby kłąb czegoś białego, ale wymazuje się to wszystko.
-Poczekaj, aż się Stanie.
Nasze Ciała od głów do połowy korpusów stają się ciemniejsze. Pokazują jakby dwa źródła 
ciemnych nici. Jedno górną warstwą otacza Serce, a drugie patrząc na Człowieka z boku 
jakby z tyłu od kości ogonowej do przodu poniżej pępka pióropuszem lecą i znowu do dołu i 
do przodu. Jakby to było światełko. Nie wiem ile jest tych linii. To cały czas jest w ruchu. 
Patrząc na Człowieka z przodu te nici wokół Serca układają się płasko. Patrząc na okrąg 
przepołowionego Czakramu w linii poziomej, to od lewej, jak od g. 3 do g. 9 leci światełko i z 
powrotem jak migawki na choince. Zaś to w okolicy kości ogonowej jawi się jako kreseczka, 
ale jak Człowiek jest obrócony bokiem, to widać ten pióropusz od g. 9 do g. 3, od dołu.
-Mówią, że to jest coś służącego do lotu, do przeniesień. To nie są, a są jednocześnie Kanały.
Inaczej. To są rzeczy umożliwiające uruchamianie Kanałów. Bez tego po prostu do Kanałów 
nie można wejść. To jest jednoznaczne z utworzeniem w Człowieku Kanałów, ale to nie jest 
Kanałem.
Cały czas mienicie się według tego schematu. Jak Ktoś czuje, że Tworzy mu się na rękach 
czarna Zbroja, to wiadomo, że te Kanały są fajne. Widzę, że niektóre Osoby jej nie mają, 
gdyż lęk jest w Nich.
Czarne hełmy są nakładane na głowę. Teraz jest to niezniszczalne. Jakby nie można było nic 
zrobić. 
To jest tylko podpowiedź pewnych Zmian Energetycznych. -Słyszę.
W tym Chełmie, powyżej oczu, nie na wysokości Czakry Brwiowej, czy Czołowej tylko 
nieco powyżej tak jakby rogi -Światełka się pojawiają. Wyrastają z dwóch pól czołowych. 
Czasami na jednym, później na drugim polu czoła. Pojawia się i oświetla wszystko. Jak przez 
coś przenika, to jak rentgen. Od razu widać, co jest w środku.
Teraz jakby to przygasa.
-Oczy widzenia, co Ciemności zoczyć nie potrafią.
Pokazują pętle na słowa; -co.. nie potrafią, bo one jakby ciemnością się stawały i wtedy 
widzą odwrotnie. Czyli nie potrafią, bo zaprzeczają temu, co jest i dzięki temu, jak wiedzą, 
jaka to jest iluzja wiedzą jednocześnie, co ta iluzja pokrywa. Taki Przekręt.

Siedzimy teraz na platformie i daleko w tle widać bitwę jak za czasów napoleońskich.
Środek bitwy, jęki, Ludzie się zabijają. Jak Ktoś ginie, to widać jak te Dusze wylatują 
przerażone i są chwytane. Wpadają w sieci jak ryby w wodzie. Pogrom, rzeź. Nie chodzi o 
Ciała Fizyczne, ale o bezradność tych Dusz.
Teraz widać czołgi. Kawałki murów. Dziwne Energie, których nie widziałem. Jakby te domy 
były z innego budulca. Góry się walą, przygniatają Dusze. Te Dusze poranione wychodzą z 
tych czołgów i taka wielka Postać przychodzi, depcze Je, łapie, wkłada jakby do kosza.
Okazuje się, że Dusza Ludzka nie musi być do końca zła, by można Ją było chwycić.
W tym amoku, w tym zagubieniu, bezprawiu, zmuszana do nierządnych czynów, do 
mordowania, po wyjściu z Ciała Ona jest tak zagubiona w tej wbudowywanej w niej 
nieprawości, ma tak silne wyrzuty sumienia i tak skrzywiony obraz tego Świata, że nie 
potrafiąc się jeszcze obudzić, ma takie wibracje, iż wtedy, choć nie jest wymazana w 
Archiwum Zrodzenia może zostać schwytana. Tak jakby szła do niewoli. 
Ten Żniwiarz Śmierci, ta Postać chwyta je i zbiera .
-Pomrok. –Słyszę. To się tak nazywa. A Mrok, gdzieś tam daleko falą przeleciał, ale widział, 
że Pomrok tu chodzi, to zawinął się jako taki gigant i dalej poszybował.
-
-Mrok jest Celem, a Pomrok jest Stałością, w sensie Prawością Tego, czyli Tamtego Świata.
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-Teraz pokazują Szarych Świętych. Takie Postacie szare, wokół których są utworzone 
aureole. One w Modłach są pogrążone. Próbują coś zmieniać, a otok Światła wokół 
pochylonych Ich głów, który wypływa z aureoli wymazuje Je.
-Oto, co się dzieje z Tymi, co zostali zwodzeni i zwodzili Innych będąc w iluzji. Ich dusze, 
tak samo, przez nierozwagę ulegały destrukcji, bo to jest Proces Energetyczny. Więc trzeba 
naprawdę być ostrożnym, bo w tej fałszywej duchowości tak samo niszczy się Samych Siebie 
jak i cały Świat. Pokazało mi się Słowo –„w Świadomości”, czyli w Duchowości i w 
Świadomości.

 Młot uderzył jak młot sprawiedliwości i Postać Sędziego, mówi; -co teraz? 
Patrzy na Nas Wszystkich.

To jest jakaś Ława Sprawiedliwości. Od tej Postaci usłyszałem, że Ta Postać jest 
Sprawiedliwością i to nie jest Prawo. To jest Wgląd. Pokazuje się „ocena” i „w Duszę”, 
pokazują na Światełko w górze, czy to wgląd w czyn, w przeszłość, w czas?
-We wszystko.
Tamte Siły nie pozwalają, by przy manipulowaniu Ludzką Świadomością, Ludzkim 
Duchem Dusza pozwoliła sobie na właściwy wgląd, bo wtedy może w ocenianiu Samej 
siebie, w tym wglądzie uruchomić sprawiedliwość. JAK ta sprawiedliwość, czyli 
przewijanie filmu Życia nie będzie właściwie zrobione, wtedy Dusza zostaje wytracana. 
Ona się gubi. I choć nie powinna wchodzić w Obszary oczyszczania, to pozwala w tym 
zagubieniu na to, by została schwytana.
Sprawiedliwość jest w Nas, w mózgu. To jest górna, prawa część półkuli mózgowej. On, 
kiedy Dusza powinna coś oceniać, rozszerza się. Ma 4-6 cm. To płat malutki, cienki jak 
kawałek materiału. Normalnie to punkcik połączony z Duchem, a kiedy ciało umiera, to 
jakby to rozlewa się i informacje z Umysłu i z Mózgu wychwytywało. Ta Postać, która 
mówi, że jest Sprawiedliwością weszła mi do głowy i tak jak w chwili śmierci, to zaczyna 
być aktywne i zaczyna mi przypominać moją przeszłość, bo widzę pewne sceny. Ten 
film, który leci uzmysławia mi tylko jedno, że zawsze czułem Swoją inność i się 
izolowałem od Rodziny, od Ludzi, a to też nie było dobre. Odsuwanie się od tego Świata, 
którego ani Ja w zupełności nie rozumiałem, ani On mnie nie było właściwe. Wyraźnie 
mi to pokazują. 
Ciekawe, co w Was się pojawi.
-Prawda o Nas Samych, właściwe zrozumienie Siebie jest tutaj istotne. –Mówią.
Nie ma tu żadnego znaczenia wybaczanie Sobie, bo to już powinno być przerobione, tylko 
zrozumienie tego, jakim dotychczas było się, żeby właściwie na Siebie patrzyć, żeby znać 
Siebie, bo dzięki właściwemu patrzeniu na Siebie Człowiek jest……
(Głos I)Pogodzony ze Sobą.
(Zbyszek)Wtedy może On w każdym Obszarze Działać.
Zawirowania dotyczą, więc nawet Praw Duszebnych. Trzeba być pogodzonym z Sobą, żeby 
Żyć i pozwalać na resztę rzeczy.
Pokazują, że ten Poziom pogodzenia z Sobą trzeba sprawdzać na Skali. Są 4 Poziomy. 
Bardzo ważny 3-ci i 4-ty, ale można też na Skali % sprawdzać.
Kiwają, że 0 jest dobrze. Czyli odczytujemy od 4 do 0.
Od góry otworzyła się wyrwa, jakbyśmy byli w dole i zaczyna wlewać się Energia 
niczym lawina Śniegu, niczym chmury spadające i czuje się Człowiek tak jakby pod 
wodą był. Kompletnie nic nie widzę.
Bo i nie możesz. –Usłyszałem.
-Bo to nie jest ani Twój Duch, ani Twoja Dusza. To jest Świadomość Pierwotna. Ona ma 
znaczenie w Tworzeniu Nowego. Życia, Zdrowia. Mówią, że to Pierwotne nie dotyczy 
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tylko Ciała Fizycznego, ale także Ciała Duszebnego i Duchowego, że jest coś takiego, co 
buduje to wszystko, na co nigdy nie zwracałem uwagi. 
Pokazują, że w tej Świadomości Pierwotnej Jest Droga do Boga i że te Nasze Energie są 
tak samo przez Nas nieuświadamiane i nieodczuwalne jak Duch. Ta Świadomość 
Pierwotna jak Jej pozwolić, to autentycznie wyparowuje i idzie w kierunku Góry, Boga. 
To jest to samo jakby ta Świadomość Pierwotna rozprzestrzeniała się i szła Tu po Ziemi.
-Może w tym sensie, że Bóg jest wszędzie i że Ona istnieje. Mówią też, że ta Świadomość 
Pierwotna sama istnieć nie może, jeśli nie istnieje Dusza i Duch. Czyli to jest połączone 
ze Sobą, ale oddzielne.
Po wyjściu z tego, tak jak sprawdzamy przy Uzdrawianiu 3 Poziomy Duchowy, Fizyczny 
i Energetyczny, to mamy sprawdzić jeszcze Poziom Pierwotny. To musi wzrosnąć. 
Zwinęli to wszystko w kulę i pokazali jako coś energetycznego. To jest dopiero Całość.
Przemek kiedyś w widzeniach zwracał uwagę na to. Te ataki, to wszystko, co idzie i te 
robale, co atakują naszą fizyczność, co od strony energetycznej Nas wykończają, ja 
wiązałem z Ciałem Fizycznym, bo w fizyczności się to przejawia, ale to niszczy struktury 
tej Naszej części Pierwotnej.
Pokazują mi ręce, na to, co ma z rąk płynąć i, że To, czyli ta Moc Istnienia silnie wpływa 
na struktury Pierwotne.
Słyszę, z nie mogą nas prowadzić w następne obszary, bo musieli pokazać to, co jest ważne i 
żeby wejść do tych innych obszarów nie można Nas teraz prosto przestawić. Trzeba zrobić 
przerwę nim będzie można tam wejść, porozmawiać w ciszy, żeby coś mogli robić, coś się 
stało, żeby można było dalej kontynuować.

 Koniec.
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