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Okazuje się, że Moc Istnienia wpływa na Energię Pierwotną na to, co jest w Nas. 
Czyli jak tu (uszy) odczujecie, to będziecie wiedzieć, że jest uruchamiana Energia Pierwotna. 
Moc Istnienia, to tu(boki). Jest taki kod. Trzeba mapę rozrysować

(2.25) U góry otwiera się wodospad, jaśnieje u góry Światło i woda Tu spływa. 
Poziom wody się podnosi powyżej Naszych głów. Od przodu się wlewa w Nas i powoli 
pochłania.
Pokazują bąbelki jakbyśmy byli w basenie, ale Sami jakbyśmy byli oddzielną cząstką.
Pokazują coś działającego w środku Nas, przygotowującego do tego Procesu.
-Mówią o Wodzie Poczęcia, co odtwarza Wzorce Poczęcia, czyli Wzorce Wejścia i 
Wyjścia. Bez Nich niemożliwe jest dokonywanie Cudów i Zmartwychwstanie.
Bardzo powoli to Nas przenika. Po środku pokazało się małe Drzewo Życia i wody Zdroju 
Życia. Drzewo Życia korzeniami tkwi w Zdroju Życia, a wokół tego Drzewa jest 
Promienista Energia, która jest Energią Życia. To wszystko z zewnątrz otoczone jest 
Kosmosem. Pokazują jakby komety, kanały wpadały do Drzewa Życia i to zasila Moc 
Drzewa Życia. Ono staje się jasne. 

-Życie się kształtuje, Życie się zmienia, Życie odchodzi, ale NIE UMIERA.

Życiu można nadać nową Formę, nową Postać.

-Wydłuż, co chcesz, skróć, co chcesz i pij wody ile chcesz.

-A w tym Zdroju jak w swym lustrze ujrzysz Postać jakby…

-Patrz wyraźnie aż się stanie, gdy się stanie, to się stanie.

-To, co jest, to i będzie, to, co będzie na dół zejdzie.

-Nie baw się już wierszykami, nie graj tutaj już słowami. 

-Skup się na swej mocy ręki, zrób z udręki wreszcie Cud Wielki.

-Czy potrafisz?

Energia Poczęcia wynika jakby z założeń Prawa. Ona pozwala na Działanie. Czyli jak 
się ma Prawo, wtedy można zmieniać początek wszystkiego.
-To, co na górze, to i na dole. To, co robimy jest już zrobione zostaje tu odrzucone. Tworzy 
się Nowe.
Wtedy to Nowe jest wpasowywane w to, co jest Górą, Dołem, Początkiem i Końcem. 
Nowym może być Stan Starego, więc wymazujemy schematy, czyścimy swoje tablice. 
Czyścimy wszystkie Zapisy Duchowe, na wszystkich Poziomach. 
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Teraz Zdrój Życia wygląda między Naszymi nogami jak wybuchowa chmurka. Nasze 
Dusze siedzą i chlapią stopami w wodzie. Energia ze stóp wpływa do całych Ciał. Zdrój 
Życia zasila Nas Energią, takim czymś Nowym, co dopiero można przekształcić.
Poczekajmy, aby to w Nas weszło, a My jesteśmy wyczyszczani. Jesteśmy puści w Swoich 
Zapisach.
Teraz jesteśmy wypełniani masą plastyczną i Energią Życia. Pozwólmy, aby Ona Nas 
przepełniła…………………………………………………………………………………..

Wystrzelił gejzer wodny, a fontanna wody nie spadła na dół, tylko utworzyło się z niej 
światło u góry i zaczęło promieniować. Silnie przepromieniowuje głowy. Wytraca się i tak 
jakby Nas pochłaniało, coś z Nas wyciągało, ustawiamy się w rządku i rozproszeni idziemy. 
Jest Drzewo Życia. Było zawsze bardzo zielone, a teraz jest skąpane tylko w tym Świetle 
i widzę jak My niczym takie małpki wdrapujemy się na Górę. Jeden kładzie się niczym 
dziecko w brzuchu, drugi siedzi i je banana. Ktoś patrzy z góry na dół i widzi to Drzewo na 
skale i przestrzeń Kosmiczną. W tej Przestrzeni otwiera Kanały i może widzieć Planety, 
Miasta. Co tylko chce w jakimkolwiek miejscu. Jest zafascynowany tymi widokami, jakby 
zapominał, po co przyszedł, ale i tak Drzewo powoli Go wypełnia.
Pozwólmy, by Zapisy zostały zmienione, by na wszystkich Poziomach, które są 
potrzebne wprowadzono w Nas Nowy Kod, Nowy Wzorzec Energetyczny zdrowego tego, 
czego chcemy, z pełną Energetyką dotyczącą wszystkich Naszych Poziomów i tego, czego 
nie wiemy, czyli Całej Istoty i Związków ze wszystkim, co tylko możliwe. Niech to się 
stanie. Pełna odporność, zdrowie i cokolwiek można tylko stąd wydobyć. Niech się w 
Bogu, w Świetle Stanie…………………………………………………………………

 Ciągle odbywa się w Nas jakby ruch programów jakby kanałami, żyłkami coś w Nas 
wtłaczano. To podpowiedź, że Proces się toczy i wszystko jest wszędzie zapisywane. -Trwa. 
Pojawił się Kryształ Życia. Kręci się z lewa na prawo. Wisi 0,5m nad ziemią i ma 1,5 m 
wysokości. Teraz te Kryształy pojawiają się na czołach, a jedna osoba ma go w ręku. 
W ten Kryształ Życia będzie wpisywane Oprogramowanie. Dzięki tej Energii Życia 
będzie się wszystko zlepiać i będzie Tworzyło Nowe. Energetycznie się to stanie i 
fizycznie też będzie musiało się to odzwierciedlić. Mówimy tu też o psychice, o myślach, o 
mózgu, o całej Naszej Istocie. Szczęśliwa zdrowa.
………………………………………………………………………………………………

Widzę przy okazji wściekłość różnych Sił, które tam próbowały się dostać do Nas. 
Przyszedł taki wielki Żubr niczym gigantyczny statek kosmiczny i pluje ogniem. Jest jakaś 
walka. Próbuje się tu przetoczyć, ale jakby nie umiał złapać tego Wymiaru. To jest jak taka 
gigantyczna biedrona. Poszło jakieś światło albo Ktoś z Was zadziałał, bo to jakby nie z tego 
Obszaru i wszystko zaczęło niknąć. 
Pojawiła się Postać i coś poprawia, maskuje. Nie Nas fizycznie się to tyczy, ale jakiś Naszych 
Cząstek.

 To wszystko, co zaszło jakby było zapisywane w Oceanie Ducha Świętego. Tak 
jakby Proces był stały. Jakby nie był odwracalny.
-  Zintegrowani  . –Usłyszałem.
-Pokazują mi Drzewo Życia, jakieś Zespolenie. Tak jakby to połączenie nie było 
chwilowe. Pokazują te ptaki, co wydziobują larwy. Jeden podszedł do mnie i uciekł. Nie 
ma tu nic do roboty. 

Pojawił się u góry Orzeł i Jego Krzyk słychać. -Krąży. -Odleciał. 
Teraz Postać się pojawiła. Przeszła, popatrzyła i też odeszła. Jakby nie było tu nic do 
zrobienia.
Słyszę werble, bębenki i taki bitewny zgiełk. Nie wiem. -Czy taneczny, czy bitewny?
-I jedno i drugie.
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Zasłonili kurtynę i zniknęło mi wszystko. 
Możemy odczytywać na skali.(20.42/53.39). KONIEC.
                                             
PS.
Trzeba na tej Skali 11,1 Sprawdzić, jaka to była Siła Działania. To Działanie pięć jedynek 
zawierało. 
(Głos I)Wszystkie soki Drzewa i Źródła Życia wszystko zostało w Nas wtłoczone.
(Zbyszek)Czy to samo przy Działaniu będzie płynąć? –Tak, ten Sam Poziomem będzie 
płynął.
Jak będziecie sprawdzać Swoją Moc uzdrawiania obejmuje Ona Poziom Duchowy, 
Energetyczny, Fizyczny i Pierwotny. 
Zmiana powinna być 100%. Za tym jednym razem sprawdźcie ile się tego zmieniło. Czy to od 
razu się tu zmieniło i tylko będzie się tu Objawiać? Czy tylko częściowo i trzeba będzie to 
powtarzać?
Miało się zmienić w 100%,a zmieniło się w tych wszystkich Obszarach?
Od 20-30%. 
-A jak by się powtarzało w ilu % się może zmienić?
-Mnie wyszło, jakbym powtarzał, że w 100%.
W Przestrzeni Duchowej ta Zmiana była w 40-50%.
W Przestrzeni Energetycznej -10%.
W Przestrzeni Fizycznej -30%.
W Przestrzeni Pierwotnej – Max.
-Czyli Trzeba to coś powtórzyć, by to było. A jak będzie fool Energii, to będzie można to od 
razu zrobić.
-Czy Proces Sam będzie dochodzić? –Nie.
-W przyszłości? –Tak. Nie możemy się cofnąć. Ten Utwardzacz ma być zapisany.
 Przynajmniej wiemy, żeby to dotknąć, żeby się Działo. Bo jeśli chodzi o Moc Ducha, czy 
Boską, to możemy to zrobić i to leci. Ale to, co dzisiaj, to jest sięgnięcie po Całość.
-W, jakich odstępach czasu To robić?
Ja musiałbym to sobie robić, co dzień, co dwa. Standardowo, jak Oni to mówią. co dzień 
trzeba wchodzić, bo różne dziwy w Człowieka wchodzą, nawet to co z Ziemi wychodzi 
żeruje, niszczy, a My musimy cały czas czyścić. 

Uważajcie szczególna Chwila. Łażą i kartki wszystkim dają. 
-Trudno mi w to uwierzyć, ale jak się pytam ile % z tego się spełni?
-Wszystko. –Mówią. Piszcie na tych kartkach, co chcecie osiągnąć, bo wszystko się stanie.
Ktoś ma 5, ale normalnie 4 rzeczy.

KONIEC.
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