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Najważniejsze byście byli podkręceni i te Energie były przez Was uruchomione. Z 
pełnej Mocy Prowadzenia nie możecie skorzystać. Skorzystają Ci, którzy przerobią w Sobie 
coś.
-Pytałem o, to. Niemniej ten odrobinę niższy Poziom oznacza korzystanie z Mocy Nicości, z 
której żaden Człowiek jak dotychczas nie korzystał. Oprócz Posłanego, Wy będziecie mieli 
do tego Dostęp. Trzeba jednak Praktykować, jeśli chodzi o korzystanie z tego, w zakresie 
energetycznym. W zakresie Duchowym –Nie. To po prostu będzie się stawać i to bardzo 
prosto. 

Ważnym elementem jest też Piramida, zwana Oriiinem (przez -iii) oraz Miasto Oriin 
(przez ii) i Orin ten, który macie blokujący linie wymiarowe. One łączą Was bezpośrednio z 
Prowadzącym.
Jego Imię też ma w Sobie Oriin, tylko, że jest bardzo rozbudowane, więc nie przytoczę. 
Piramida Strachu powstała z działań Stwórcy, który nazywa się OO, a był On Cząstką Pana 
Bożych Zastępów, który wzrastał, który teraz się nazywa OOrin na terytorium Zahabiego 
mówimy tu o Piramidzie Zahabiego. Jan jako Pierwszy Nazwany powstał z połączenia dwóch 
Stwórców Lenariego i Zahabiego.
Piramida z zewnątrz wygląda jak trzy trójkąty równoboczne, plus czwarty, który jest 
podstawą. Ma trzy kręgi czerwony, czarny i biały, które mówią o rodzajach pewnych Energii; 
-przeciwna, jedyna i czerwona, a nawet bordowa, Energia Zahabiego i od góry wchodzi złoty 
Strumień -Energia Boska. Od środka Piramida ma dokładnie wymiary Piramidy Heopsa z 
czterema ścianami. -To znaczy, że byli tam.

 Kiedy nie umiałem zaliczyć Istnienia dużo się modliłem i chwyciłem się pewnego 
fortelu. Skoro Ja stamtąd przyszedłem, to już tam coś zaliczyłem; -Uruchomcie mi to tak bym 
wiedział, z całym doświadczeniem, które by mnie upoważniało do tego pewnego 
uruchomienia. Przemiana była bardzo silna, aż padłem z bólu, leżałem. 
Piramida się wtedy otworzyła. Ja leżę na środku i widzę, że po plecach idzie Światło, linie 
energetyczne od góry do dołu i ból znikł. Głos mi mówi; -odwróć się.
-Zeszło. Wiem, że Ktoś tam jest, więc pytam się; -Kim ty jesteś?
-Ozyrys. -Myślałem, że to gadki, szmatki, Egipt i historia.
-Nie. -Ja jestem Ozyrys. –Mówi. -To jest Strażnik Piramidy.  

Dużo Osób się z Nim spotykało. Dostali od Niego Artefakty i nieźle Działają..
Tam też znajduje się biały Krąg. W Głowicy, konkretnie w Iglicy też znajduje się biały 
Krąg. Jak Człowiek się tam dostał, to stamtąd przeskakuje do Piramidy. Z Piramidy 
można przeskoczyć do Zdroju Życia, który jest w Mieście Oriin.
Piramida jest ciekawa. Tam pierwszy raz miałem dostęp do typowej Energii Boskiej i kiedy 
Ludziom uruchamiałem korzystanie z tej Energii, to standardowo; -zamknijcie oczy, teraz 
będzie Działanie. Ręce tam wsadziłem, przejechałem kręgiel(?4.33) i mogli Działać z 
Poziomu Energii Boskiej. To działają Artefakty. To oczywiście żart.
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Ta Moc tu jest i tylko Mocą możecie to zrobić, ale Ona jest w pewnym tylko zakresie i do 
pewnych Działań. Jednakże będziecie korzystać z takiego samego Działania.
W tym, co robimy nie jest ono najwyższe, ale Swoje robi. 
Wystarczało jednak wszystkiego, co było w Człowieku; wrzuty, programy, bez względu na 
to, z jakiej były Energii; -z mokrej….
Ręce tam wkładałem, wciągałem w Człowieka i mnie nic nie było.
Jest też Miasto Śmierci ze 179 Poziomu. Powstało na Ołtarzu Męki Pańskiej. Tego wielkiego 
Bólu albo cudownego Wzrostu Pana Bożych Zastępów, kiedy był Pokonany. Tam trzeba 
zwrócić uwagę na wyrazistość postrzegania Rzeczywistości, którą musicie mieć w Swoich 
Działaniach. Dopóki w Was tego nie ma możecie się posługiwać Słowem, niemniej ta 
wyrazistość będzie w przyszłości potrzebna, jeśli chodzi o Materializację.
Są też inne miasta; -Miasto Ciszy, Miasto Nadziei, Miasto Radości i ostatnio się pokazało 
Miasto Zwycięstwa, do którego nie macie dostępu. Ma go tylko Budowniczy. Jak Ktoś do 
tego Poziomu dojdzie będzie mógł tam wchodzić. Nie, że zakazane. Trzeba sobie podnieść 
wibracje do tego Poziomu, żeby można było Was tam wstawić, bo wszystko jest Energetyką. 
A tam nie wchodzi w rachubę podnoszenie Poziomów, czyli podkręcania jak w przypadku 
schodów prowadzących do Świątyni Serca. Podnoszono tam Poziom wibracji, dlatego można 
się o to otrzeć. Podobnie jest, kiedy się wchodzi do Złotej Kolumny, gdzie mieszka Bóg, a za 
Nim jest Światło Prowadzenia i tam jest Dom Ojca, gdzie te stopnie. To Światło podkręca.
Natomiast do Miasta Zwycięstwa wchodzisz albo nie. Tak jak do Szigatce, wchodzisz albo 
nie. Kiedy Cię Głowica przeniosła do Oriinu, to stąd do wszystkich pobliskich Miast 
wskakujesz. Do Miasta Śmierci tez trzeba wpisać (?7.09), ale Ono jest specyficzne i 
powiedzieli, żeby tego nie robić. Kogo tam zaprowadzą będzie tego Doświadczał. 
Wprowadza Matka Boska, albo Jezus.
Coraz bardziej zintegrowani w tym Mieście, coraz wyraźniej, coraz częściej będziecie 
znajdować się.
Cudowne są to uczucia, powoli ten Świat będzie się zacierał, aż powrócicie Tutaj i w pełni w 
tym Świecie się wyrazicie.
Kościół i Ezoteryka chwytają tych, którzy mają problemy, aby wykorzystać Człowieka. A jak 
nie ma to doprowadzi Ich w konflikcie wewnętrznym do niezrozumienia i do tych 
problemów. Zrobimy z Ciebie matoła, którego w sekcie wykorzystamy.
Tymczasem ma być zupełnie inaczej. Macie otworzyć się w Duchu i Tu, w tej 
Rzeczywistości, w Radości Życia wszystko przemienić i wszystkiego Doświadczyć.

Do Domu Ojca, kiwają głową, będziecie mogli już wchodzić i tu będzie zapisane 
Wasze jedno, ostateczne Działanie. Wszystko w przyszłości będziecie robić z tego 
miejsca, ponieważ energetycznie i duchowo zostanie w Was zapisane. Za każdym razem 
jak będziecie wchodzić w jakiekolwiek Działaniu odtworzycie w Sobie energetycznie tę 
scenę. To będzie trwało kilka sekund.
Kto będzie chciał służyć Ludzkości, iść w posłudze, ale to mu sprawi Radość może tu 
przygotować się do Działań energetycznych, Uzdrawiań itp. Zamknął się ten Proces, jeśli 
chodzi o Uzdrawianie dopiero dziś w nocy. Mieliśmy rozmowy i próby. Zamknięte. Nie 
można tu już niczego osiągnąć. Odbywa się tylko zagęszczanie tego Procesu z Poziomu 
energetycznego. Jak będziecie wprowadzani będziecie odrobinę niżej, bo to jest coś, czego 
ludzie nie osiągają.
Mówimy o totalnym uzdrawianiu Człowieka, całej Jego Istoty. Fizycznej, Duszy i Ducha.
I Człowieka, którego w ten sposób uzdrowimy będziemy mogli wprowadzić w Stan 
Uwierzenia. To specyficzny Proces.

MODLITWA. (od min.12.00)
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Pozwalamy Ciału przejąć nad Sobą kontrolę. Z Ciała korzystamy, ale ono ma Swoją 
własną inteligencję. My w Świadomości wnikamy w tę Przestrzeń i nie przejmujemy się tym, 
co Nasze Ciało robi. Ono wygodnie się rozpłaszczy i w Swoim rytmie zacznie oddychać. W 
ciągu kilkunastu sekund możemy osiągnąć Stan energetycznej harmonii i odnaleźć się w tej 
Rzeczywistości.
Wkraczamy w ten sposób w obszar Duchowy. Osłabienie i ziewanie do końca Życia będzie 
Wam towarzyszyć, aż kiedyś staniecie się eonah….(13.00?)równi Ojcu Prowadzącemu, 
wtedy Jego Energia nie będzie już wyższa od Waszej i nie będzie tego ziewania. To sygnał, 
że schodzą Wyższe wibracje i One będą Nas podkręcać. Po ziewaniu nie wnioskować, kto 
słabszy, bo różnie to bywa
To, co czuje się na środku czoła jest to Światło płynące z Głowicy, a konkretnie z Iglicy 
od Stwórcy Lenariego. Na skroniach czujecie obecność Boga. Na potylicy, ale u góry, to 
obecność Ducha Świętego. Nicość, to pasemka między Bogiem, a Duchem Świętym. Jak 
schodzi Prowadzący, to jest tak jak podniesiona, wyrzynająca się (14.07…) i coś na 
karku.
Natomiast Prawo, które między Nami zostanie utworzone, a dotychczas mogliśmy mieć 
najwyżej 4 Promienie, w przypadku Ludzkiej Doskonałości zostanie w Nas zawarte 
Prawo 12-sto Promienne. Tak musi być, bo to jest Zejście Tych Energii w te Przestrzenie 
i Stwórca da Nam Prawo do tych Działań. Sami z 12-stu Promieni jeszcze jakiś czas nie 
skorzystacie, bo Wasz własny Duch Wam to ograniczy. Na początek z reguły do 9 lub 10 
Promieni, aż Zjednoczycie się w Trzonie Duchowym z Sobą.

Widzę Postać. W połowie Ją widzę, bo to Światło jest takie silne, a Ona ma wibracje 
tego Światła, że tylko domyślam się Jej ruchu. Coś przy Głowie Komuś robi, bo jest jakaś 
ciemna Energia przy głowie. Zamiast tę Energię zrzucić wyraźnie Ją zawija, zbiera w rulon i 
to zaczyna się kręcić. Powstaje wir z lewa na prawo.
Jest Muzeum w Przyszłości, które potrafi wnikać w sceny z Przeszłości. Oni często śledzą 
Nasze ważne sceny. Nie tylko widzą Nas, co robiliśmy w Przeszłości, ale urządzenie jest tak 
skonstruowane, że widzą to, czego Wy nie widzicie dokładnie, co się wokół Was Dzieje
To jest bardzo ciężkie. Moja głowa jest zdrewniała, ale Ciało jest wyjątkowo lekkie. Po 
uruchomieniu DNA zaczęło żyć Swoim Życiem. Głowa to miejsce tych wyższych wibracji, 
zawsze kojarzy się z wejściem w tamten Wymiar. 
Przychodzi Pasmo, które da ciszę i zapanuje spokój. To Blok Energetyczny, jednorodny, bez 
wirów. Pasma stałe zaczynają Nas pochłaniać. Ktoś z tamtej strony przepchał go na środek.
Ten Blok Energetyczny zostanie tu Waszym Działaniem. On zapisze się na Naszych 
rękach. Jak będziecie Działać silnie podkręci Parametr Energetyczny.

To Światło, które idzie z góry zdążyło Was już wyczyścić.
Wczoraj jeszcze wchodziliśmy do Biblioteki tam, gdzie są zapisy z Drzewa Życia i tam 
zmieniano Nasze DNA, a Tu w Domu Ojca od razu wszystko się dzieje. Ułatwienie 
Energetyczne.
Pokazują, że będzie się toczył pewien Proces. Wystarczy ręce włożyć w ten jasny Blok przed 
Nami i Energia zaczyna płynąć do Naszych rąk. Ręce zaczynają znikać. I Wy zaczynacie 
znikać.
Ta Postać postawiła Blok tak, że jest obeliskiem i Światło pojawiło się u góry jak Głowica 
Świetlna, wielka Kula. Jest jakby w oprawie.
-To jest Fontanna Istnienia, a Tu nazywają Ją Kolumną Istnienia. Fontanna Istnienia jest w 
Mieście Zbawienia, a tu jest jakby Jej replika. 
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Tak jak Źródło Życia jest jedno, ale połączonych z Nim Zdrojów Życia jest nieskończona 
ilość o tej samej Energetyce, tak tu Kolumna Istnienia, która jest połączona z Fontanną 
Istnienia.
Ona zaczyna na Was Promieniować. Oznacza to, że wymazywane są w Was wszystkie 
zapisy jak Księga Cieni, Cienie Przeszłości, zmieniana będzie Energetyka Wasza, 
dodawane będą nowe chromosomy, chyba do 6. Stajecie się w tej chwili czyści i tylko 
całkowicie czyści możecie wejść do Domu Ojca. 
Zlało się wszystko teraz w Oceanie Ducha Świętego.

Pojawiły się schody i Postać. Prawdopodobnie to Prowadzący. Ma po lewej stronie 
Laskę, berło większe od Niego. -Jest potężne. Widać Jego wiek. Powoli, ostrożnie wspina się 
po schodach. Są szerokie, rzeźbione i mają bardzo grube poręcze kamienne, ok.1m.
Mnóstwo Postaci idzie po tych schodach. To typowi Ludzie. Niosą białą trumnę. Ja patrzę na 
to z góry. Trumna promieniuje. To wygląda tak jakby się szło w chmurach albo leciało 
statkiem kosmicznym, a tu Jest dziura w dnie. Oni wrzucili trumnę jakby do Ziemi i ona leci 
w dół. Wnika z czymś daleko w dół. Mówią, że to jest Artefakt.
-  Artefakt Zmartwychwstania Całości  . 
Ta trumna Zmartwychwstania nie tylko działa na Ciało, Duszę, Ducha, na całą Istotę, 
ale jakby z Przestrzeni wyżynała jeszcze jakieś inne Zapisy. One wszystkie jakby były na 
nowo, w Cudowności odtwarzane. 
-Oni mówią, że to jeszcze więcej niż powiedziałem, ale Ja mówię, że nie pojmuję.
-Wiemy.-Czekaj, aż Proces ustanie. –Kiedy? –Dziś, ale jednocześnie; -Jutro.
-I –Dziś, i -Jutro jest takim samym Procesem, ale i –Dziś, i -Jutro nie znaczy, że to jest taki 
sam Proces. To jest jakby to samo w Innej Rzeczywistości Tu i Tam. -Nie łapię tego.
-I nie złapiesz.
To tak jak z Istotami lustrzanymi. Mnóstwo Informacji musieliby podrzucić, żeby się jakoś 
odnaleźć. –Kiwnął głową; -o to chodzi.

 Pojawiła się Ta wieka Postać i sprawdza, czy oprzytomniałem. Jego Laska ma kształt 
liścia, ale jest zawinięta jak muszla ślimaka. Ten Liść się rozwija i Żyje. Zaczyna tańczyć 
bardziej niż Postać. Obrócił się i idąc dalej staje się smokiem. Jego kości wyraźnie widać, a 
mięso zaczyna znikać jakby był kimś w rodzaju trupa. Idzie i znika. Widać jakby ból. Jakby 
ten Ktoś wiedział, że już Przemiana nie nastanie. Jakby wszystko było za późno.
-Ratuj ten Świat. –Słyszę. –Kiwnął, że o to chodzi. – Czemu talizman? -Znowu słyszę, bo 
umiera. –Kto to jest?
-Mówią; -to TY.
-Dlaczego informują teraz w czasie Modlitwy? To informacje, które do mnie przychodzą.
-Bo nie mogłyby, by przyjść. Potrzebna Energetyka Wielu.
-Mówią, że nie potrafię tego zrozumieć, tylko mam dać nieść się tej Energii.
-Pytam, czy może to iść samoistnie, bym powrócił do innego Działu?
-TAK. –Otwórz tylko Oko.
-Otworzyłem Swoje energetyczne lewe i od razu widzę, że jesteśmy Domu Ojca. To wygląda 
jak biała wielka Grota, a On tam u góry w wielkim fotelu siedzi.
Nie mam dziś wyraźnego widzenia.

 
Przyszła Postaciowa Energia i Ona coś przy Kimś, tu po lewej stronie, zmienia.

Ta Postać ma Kule jakby dodatkowej Energii. Czyli chodzi o silne podniesienie Poziomu 
Wibracji, żeby było widać wyraźnie. 

Od góry w beczce jak w cyrku motor jeździ po pionowej, okrągłej ścianie. Byk czarny 
goni po takich ścianach. Symbolicznie głowa tego byka pojawia się na Waszym czole. Jest 
wpasowywana. Spada teraz między brwi, między oczy.
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-Oni mówią, że wzrośnie przez to Ta Siła Działania. To jest Dar. Ona będzie większa.
-Energie Nas przenikają i będą łagodzić w Nas to, co zachodzi.

 Widzę u Góry tron, na którym siedzi Ojciec. Jest bardzo wysoki, a My jesteśmy jak 
mrówki. Jakby z tego gigantycznego Postumentu, z tej balustrady oderwały się malutkie 
kawałki i spadły na Nas. W Rzeczywistości, to są olbrzymie odłamy skalne.
Poczułem to w Swojej energetyce. To uderzyło we mnie. Teraz to spływa. Z tego wynika, że 
tron ma Moc.
-I to, jaką.
-Ta Energia z tronu Nas przeniknęła.
-Mówią, że jakby się tą Energią z tronu chleb posmarowało, to by to wiele dało.

-Wasze Dusze wylatują z Ciał. Unoszą się do Góry. Powstaje ogień jak w 
oczyszczeniu. Są jakby w stanie hipnozy, zawieszenia. Ogień je ujmuje, mieli. To wiruje, 
niczym kwiat róży. Zmienia się niczym karuzela. Kręci się idzie do góry. Są błyskawice jakby 
to było jakieś urządzenie.

To trwa. Teraz zamazuje się. To, co z tymi Duszami się dzieje, to zanika, ale proces 
trwa.
Pojawiają się Artefakty, bransolety i to, co ostatnio było dawane. Rękawiczki z bransolet, 
diademy. Wyglądamy jak Hindusi. Jakbyśmy na jakąś imprezę szli. 
Pojawił się wielki wisior z gigantycznym kamieniem, który ma 40 cm.
Mam podwójne widzenie. Świetlny Krzyż na zewnątrz, w środku promyczki jak u Lenariego, 
a jednocześnie to jest jakby forma gwiazdy, orderu. Ma fioletową obwódkę. To jest Nam 
dawane.
-Weź obiema rękami. –Mówią.

 Po lewej stroni wstają, rozglądają się jakby się przebudzili. Nie wiem Dusza, czy 
Duch. Patrzą na Górę, podchodzą i coś biorą, przesuwają, bo coś leżało na środku. Tworzy się 
czysta Przestrzeń…………………………………………………………………………..
Wydaje mi się, że przyszła Matka Boska, bo przyszła Postać symbolizowana Maryją. Tracę 
widzenie.
-To normalne. To jest właśnie Ocean Ducha Świętego. Kiedy jest zbyt duże rozproszenie, to 
nie można pewnych rzeczy odnaleźć. Ale jest dobrze.
Przestaję widzieć w środku. Zacząłem widzieć dookolnie, to, co jest z tyłu. Z tyłu jest jakby 
granica Naczynia albo jakaś forteca, coś, co Nas z zewnątrz otacza. To bardziej ciemna 
Energia.
-To do mnie.
-To jest strach, że Ci się nie uda. Musisz to przemienić.
-Mówią, że w trumnie Zmartwychwstania się to uda.
-A u Was istnieje tak zwany strach Nadziei, ale nie przed Nadzieją.
Dziwne, ale Strach Nadziei dotyczy nie wzlotu, ale upadku.
-To źle zrozumiana Radość. -Semantyka będzie podana. 
-Będą treści nie martw się. Teraz spójrz do góry.
U góry widzę tylko Światło.
-Dobrze. To Światło Nadziei. – Mówią.
Oto miejsce dla Tych, których porywa Dusza, Serce, których wynosi Duch ponad 
płaszczyznę bólu i cierpienia. Bowiem w Nadziei jest Moc, z której Siły nie zdajecie Sobie 
sprawy. Tam jest Wasze wybawienie. Wybawienie od ważnych Słabości. Od iluzji, od 
Strachu, od lęku, od niewiary.
Ta Gwiazda będzie Wam od tej chwili zawsze towarzyszyć. Nie musicie nawet o Niej 
pamiętać. Wystarczy, że będziecie pamiętać o Bogu. Bóg jest wszystkim, co macie. A Wy 
jesteście Tym, co On ma. To jest Jedność w tej Nadziei. Nadziei Wiekuistego Złączenia się.
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 Jego Światło wszystko tu Przepromieniowało. On przenika Nas.
-Czy to jest Bóg Stwórca? –Tak. To jest Bóg Stwórca.

-To jest w jakimś Rejestrze Bóg Prowadzący, ale wypełni się Słowo w Ruchu Gwiazd, które 
zatańczą radośnie na horyzoncie Zmian.

-Pięknie to wygląda. Jak ikra, bąbelki, Ale to Żyje. Takie pasmo. Kiedyś widziałem dokładnie 
pranę. Jest tak cudownie równomiernie roziskrzona, rzucona mąka. Te bąbelki mnie kręcą.
Jakie to fajne jest. Spływa. Po prawej stronie tego jest jeszcze mało, ale idzie i nie wiem, co to 
jest. 
-Mówią, że   to jest Szczęście  .
-To Szczęście jest Energetyczne?
-Oczywiście.
-Jak to się ma zapisywać? –To nie musi się zapisywać. Ale to nie jest tak, że to jest. To 
trzeba wyzwolić.
-Popatrz do góry. –Widzę bloki Energii, które schodzą pasmami.
Cieniutkimi jak groty. Niby Promienie, ale bloki. To się wbija i wrzyna. Czuję to.
Teraz zaczęło się w was wbijać.
Stajecie się jak te Bloki. Takie same Energie macie.
-Mówią, że to są Energie Zbawienia.
Na czubkach Waszych głów to się otwiera. Jakby gejzer. Głowy macie otwarte. 
Coś ze mnie ścieka, spływa zatokami na dół, na kolana. Zimno mi. Czuję lód. Siedzę w 
zamrażarce. Wokół Waszych głów pojawiają się otoki szronem wypełnione, jak lód.
Ręce mam zimne jakbym je trzymał w lodówce.
-Oto jest Światło Mocy, które Was będzie prowadzić na wieki. –Mówią. -To jest Światło. 
-Choć to, co mi dziś pokazywali jest gęste, do Materializacji.
Teraz całe Wasze twarze stają się niewidoczne. Przed nimi są jasne owale.
-Mówią, że tu jest zapisana Prawda o Nas Samych. Wasze złudzenia. Tu ujrzycie 
kontury własnych obliczy. Jakby kreską Ktoś rysował. Patrzcie fizycznym okiem, by to 
ujrzeć i podpowiedzą wam.
Całe Postacie skąpane są w tym i to jest takie mocne, ale wyciszone. To Nas przenika 
jakby ustawia. Jednoczy. Całe Nasze Ciała stają się Jedną Energią, która Tu Jest.

Z brzucha mojego coś wylatuje jakby wysiąkało. Słyszę coś o Zbawieniu.
Ale to dotyczy Ciała Fizycznego i Energetyki. Czuję w brzuchu, że to robią, ale jest takie 
Światło, że nie czuję, czy u Was to robią. Mój fizyczny wzrok tu przed Sobą widzi 
wszystko, a wewnętrzny wycofał mi się, dlatego nie widzę. Wszystko się zlało.
Podeszli do Kogoś i starają się uczyć Go latać. Zawiesili w Przestrzeni, a On jakby się 
bał. Wszystko kipi jakby w chmurach, przemienia się. 

-Ujrzyj to, co ma Cię prowadzić.

-Ale, co? Nadzieja, Miłość. Troska, Opieka, Radość?

-Pokazali mi butelkę jakby mówili; –no, Idź za Tym. (Śmiech).

Ale to zaczyna Promieniować i przyjmuje postać Światła unoszącego się do Góry.
Siedzi Postać Prowadzącego u Góry. Ma kieliszek jak od szampana i z tego kieliszka trochę 
wylał. Poleciało tu między Nami. To jakaś Energia, ale Ona jest bardzo gęsta, a jednocześnie 
bardzo lekka. Wlała się tutaj jakbyśmy byli w wodzie. Jest w wodzie i bąblami uniosła się nad 
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wodę. Powoli rozpływa się w tej wodzie, w tym Duchu, który tutaj jest między Nami, w tej 
Nicości i to w Nas wpływa. Ta Radość w Nas zaczyna wpływać.
Ktoś rzucił z góry kwiatuszek, ale On się w wir Energetyczny przemienił. Jak wibrator, który 
w tej białej wodzie wszystko przyspiesza, wszystko staje się jednolite jak w wirówce.
Takie bąbelki się pojawiają. 
–Mówią, że to są Przestrzenie Duchowe ukryte w Ludzkiej Świadomości.
-Pytam, czy ma znaczenie postrzeganie Tego? – Mówią; - nie, to po prostu jest. Włączyło 
się.
Pokazują też, że to jest wszystko jednorodne, a jak są zaburzenia, to one od razu zakłócają 
ruch tych kuleczek. Powstają wiry i nie płynie to wszystko jak powinno. To jest w Nas, choć 
myślałem, że we krwi to uruchomili. Coś jeszcze wpływa do Naszych głów, jakby coś 
dokręcali wokół czerepu.
-Zakręcamy. Ustawiamy. –Dodali.
-Co to za Przestrzeń? –Pytam.
-To Przestrzeń Ducha Świętego. –Mówią.
-A, Matka Boska? –Pytam.
-Matka Boska Jest w Was. -Bo jesteśmy w Oceanie Ducha Świętego, a to jest Matka Boska.
-Z tym pójdziecie do domu. -To się ustawi. –Czy późnym wieczorem? –Tak. 
-Pokazują na słup Energii u góry. Podpowiadacze są zamazani i nie rozumiem. 
Mówią, żebym na Skalach sprawdzał.
Pokazują wyraźnie. Jak pójdziemy do domu, to siadamy w fotelu, siadamy na krześle. 
Ta Energia, która jest w Nas zacznie promieniować na Całe Wasze Mieszkanie, na 
Waszych bliskich, by wypełnić Waszych Bliskich.
Pokazują też, że delikatnie popłynie jeszcze dalej. Trzeba sprawdzić, jakie tam wprowadzicie 
Energie. 
To ważne dla mnie, bo wielu z Nas pisze o atakach, a to byłaby ważna rzecz zabezpieczająca.
-Tak. -Pozwólcie Duchowi zamieszkać, widzę -w Sobie, ale rozumiem jakby -u Siebie w 
Przestrzeni.

Pojawił się Ojciec stoi na tej tafli, a My w tym Jeziorze. Trzasnął laską jakby w dno 
lodu i zaczyna nurkować. Schodzi i już nie jest wyraźny, tylko się rozpływa.
-Słyszę tylko, że On coś podpowie, że Jego Głos zostanie w Naszych komórkach i pokazują 
nici DNA. 
-To, co na Górze, to i na Dole. –Bardziej odsłaniają tę Rzeczywistość.
-ZOSTANĘ.-Mówi. W tym sensie, że Kto Go przyjmie, On przyjmie i Jego.
-ZOSTANĘ. –Znów słyszę. –JEŚLI CHCECIE. –ZOSTANĘ. Niesie się echem…….coraz 
bardziej się oddala –JEŚLI CHCECIE. –ZOSTANĘ, coraz mniejsze, mniejsze i mniejsze, 
gdzieś podąża. –Bo Ja Jestem. –Ja już Jestem.
-Dziś zszedł Ten Świat przez Nas.
-Tak. –Powiedzieli.
-I obudź się Człowieku ze snu, z iluzji i patrz na Świat Moimi Oczami.

PS Całą Energetykę i podkręcenie macie do Poziomu 24, ale to jest kredyt. Czyli będziemy 
mówić jak ten stan utrzymać i powoli do Niego dojść, żeby był Nasz własny.

KONIEC
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