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ss.1/4
 Pozwalamy zaistnieć Światłu. Dla mnie to oznacza utworzenie Pomostu 

energetycznego ze Światem Duchowym. 
-Pozwalamy zaistnieć Prawu, -Mówią, czyli pozwalamy zejść Najwyższym Siłom 
Duchowym, ponieważ One są Prawem. 
Pozwalamy, by zaakcentowała się i by zaistniała pełniej Prawda. Czyli pozwalamy, by w tym 
doświadczeniu stało się to, co stać się miało.
-Podpowiadają, w tym wypadku Wyzwolenie.
Pojawiła się długa łódka, o na niej ktoś jest z latarnią. Latarnie podnosi do góry, jakby ta 
Rzeczywistość była skąpana lekko w ciemności i przygląda się Nam. Łódka odpływa w 
waszą stronę, a latarnik wyskoczył na plażę. Latarnię postawił. Widzę, że ma współczesne 
buty, trampki, bo łódź była starożytna.
Zdmuchnął tę latarenkę, podszedł do kogoś z lewej strony, zagląda do oczu. Coś wyciera 
starannie w tych oczach, może zapalenie, czy tusz. Mnie popatrzył w lewe oko.

 Pojawił się ruch energii, jakby pojawiła się malutka kula, taki mały Elfik i krąży. 
Światełko wokół niej sprawia, że ta Istota jest prawie niewidoczna.

Wokół Was też pojawił się ruch i Istota dorosła pomniejszona.
-Mówią do mnie; - skup się. Musi się podnieść poziom harmonii.
Powoli staje się Światło. Powoli przychodzi Cisza. Powoli wszystko znika. Ale nim to się 
stanie, tak jakby z tyłu dwie osoby przebiła lanca, taki promień. I niczym rybę zdobytą w 
wodzie uniosła te dwie osoby do góry. Jedna już powoli powróciła na ziemię i ta lanca jest 
powoli wycofywana. Ta osoba przede mną też powróciła na ziemię, ale ostrze dzidy krwawi.
Coś się stało. Coś zabito w tej osobie. Czyli coś intensywnie było czyszczone. Jakaś 
nieprawość była w kimś zaakcentowana i to skasowano z głębszych poziomów.
-Mówią o Księdze Cieni, bo Ktoś przyszedł z pewnym obciążeniem. Ta Księga Cieni 
zahaczyła o jakąś słabość, jako zapis karmiczny nieuzupełniony i to w tej chwili znika.
Ta przemiana jest bardzo powolna. To jest małe, ale ma duże znaczenie. Jakby tego się nie 
skasowało, to ta osoba nie mogłaby się rozwijać dalej. Byłby Mrok.

Z góry schodzą serpentynki, konfetti, iskiereczki, ogniki małe, bielutkie. I to dopiero 
nas przenika i wszystkich całkowicie wyczyszcza. 
-Słyszę o jakimś darze ku zrozumieniu.
-Jest, bowiem OKO, które otwiera przestrzeń na Prawdy, które ukryte są nawet przed Okiem 
Duszy. Sens tego jest taki, że Duch potrafi to rozpoznać, ale wymagałoby to czasu, ustawień. 
Dlatego On się tym nie zajmuje. Nie są to Prawdy niewiadomo jak bardzo poszukiwane, ale 
są one miłe dla Świadomości ludzkiej, albo Świadomości Duchowej w Człowieku.

Coś ma tu zajść, jest przygotowanie. Pojawiły się jakby tryby pod różnymi ukosami. 
Wyglądają jak elipsy świetlne.
-Mówią, że coś pokrywa się z Prawdą. To wygląda jakby coś się przeistaczało nie w Nas, 
tylko u góry, w innych Przestrzeniach i dzięki temu to wyrazi się pełniej w Nas.
-Pokazują, jakby w połowie naszego Serca zaistniała obwódka, która doda nowych 
wartości
-Podpowiedzieli; -UWRAŻLIWIENIE. Będziemy na cierpienie bardziej uwrażliwieni.
-Powiedzieli i nawet pokazali na mnie, że tego było tutaj za mało. Dzięki temu będzie można 
szybciej wpadać w TROSKĘ, OPIEKĘ i nawet w MIŁOŚĆ.
Mówili coś o zrzucaniu przebrań i paru z naszych wyleciało teraz z Siebie i unosi się teraz ku 
górze.
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Powstały wiry, mnóstwo ich powstało w waszych głowach i tutaj. -Co to jest? Pytam.
-Oko Przestrzeni. –Mówią.
-Mówią, że Oko Przestrzeni jest w Nas zawarte. To jest właśnie ta Głębia.
-Mówią, że pionowanie, poziomowanie to jest i tak ubogie uproszczenie tego, czym jest 
Głębia. Mówią, że tak jakby Progi między tymi Poziomami zostały skasowane i dzięki temu 
łatwiej nam będzie wchodzić. To będzie jakby jedna wielka Droga. Jakby makiety za 
makietami się przesuwały automatycznie. I nic tego nie zatrzyma.
-Pojawia się tu między Nami Świadomość Ojca. Wygląda jak topaz czysty jasny.
-I to nas powoli, słyszę, -UMACNIA. 
Umacnia w wierze w Ojca, bo ona w Was (dokładnie)nie została odkryta. Będzie łatwiej 
zrozumieć, czym jest Opieka płynąca z Góry.
-Mówią, że ta Opieka jest w tej chwili wszystkim tym, co mamy.
 -Jest to cenne, ale nie w pełni doświadczane przez Nas. Zostaliśmy pozbawieni tej 
zdolności. Teraz będzie to pełniejsze.
-Obecność Ojca na wstępie wykasowała wszystko to, co było z przeszłości i z przyszłości. 
Karty są czyste, zapis jest pełny.
Teraz do głów idą linie, jakbyśmy byli podłączeni przez głowę z Górą i płyną informacje. 
Okazuje się, że choć to jest oczyszczenie, już Wam coś do głowy cisną.
Do jednej osoby lecą cyferki i literki i może mówić.
Pokazała się mi Matka Boża w dali i przewodnik na łódce. My na tej łódce znaleźliśmy swoje 
miejsce. Na podłodze są deski ułożone ze 30 cm. nad dnem. Utworzyła się przestrzeń między 
deskami, a dnem. I my jesteśmy jakby takimi małymi ludzikami, które są tam umieszczone, a 
Postać i łódka są olbrzymie przy nas. Nasza przestrzeń na dnie tej łódki jest wielkości małego 
boiska. Czekamy na coś, jakbyśmy gdzieś byli przewożeni i jakbyśmy o tym wiedzieli.
-Słyszę, że gdzieś utworzyła się droga do nieba.
-Niebo to dla mnie taka iluzja, która otwiera Nas na nasz Świat Astralny, na tę Poczekalnię.
- I o to chodzi.
-Do Poczekalni nie chciałbym wchodzić.
-Pokazują Nić DNA, jakby się w długiej, grubej menzurce znajdowała. Mnóstwo bąbelków 
tam się unosi i to samo dzieje się w naszych Ciałach. Coś wiruje, coś szybko zaczyna w Nas 
krążyć, jakby powstał ruch, ale to jest bardzo materialne, energetyczne. Ruch, gęstnienie. 
Jakieś pasmo się w Nas wzmacnia. Eteryczne. To jest między energetyką, a ciałem 
fizycznym. Zagęszczenie jest.
-Mówią, że łatwiej będzie działać. Mówią, żeby dziś wieczorem wypróbować działanie tego 
podczas uzdrawiania.
-Zagęścić, bardzo zagęścić.
-Mówią, że dzięki temu będzie lepsza materializacja organów. Pojawiła się taka chmurka i 
ona wbija się w czubki naszych głów i opada do wys. uszu. Tak jakbyśmy mieli berety na 
głowie i one muszą zostać do jutra, ponieważ coś w nas UTWARDZĄ. Wtedy Moc będzie się 
mogła lepiej przejawić. ZAMANIFESTOWAĆ.
To jest typowo energetyczny proces. Dość silny. On przebiega łagodnie, bo już są energie, ale 
coś się modyfikuje.
-Trzeba posprawdzać, bo to jest nowe i słyszę, że będą dodane jeszcze dwie rzeczy, by stała 
się Pełnia.
Czuć Ciało i czuć, że ono ma Moc. W ciele jest Moc. Tak jakby technika Praenergii i każą 
sprawdzać to potem na skalach. Porównać to, bo to ważna rzecz, -mówią, że jutro będzie 
dopełnienie tego. Będzie pełniejsze działanie. Zamknięte będzie coś. 
Ktoś się pojawił i delikatnie powiedział kochamy Was. I z naszego świata Duchowego, ktoś 
bliski się tutaj wyłonił, żeby coś podpowiedzieć
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-Jakby od Naszych z tej Poczekalni jest też przekaz. Jakby film o nas tu i teraz oglądali tam u 
siebie w telewizji. Mówią, że właśnie oglądają tę scenkę i się cieszą.
-Mówią, że Oni śledzą nasze dokonania i to jest czymś w rodzaju serialu.
-Przebłysk jest teraz czegoś ciemnego. Budynki, dziedziniec, jak w Kamlarze, ale to 
zajaśniało. Stworzyło się, co innego; -płaszczyzny, platformy, jak w Studio Telewizyjnym 
kręcą się w kółko. Jakieś podwyższenia, coś się zmienia, coś to pochłania. Tam się pojawia 
chaos.
Mówią; -lustro Czasu. Coś się zmienia.
Na zawsze się zmieni.
Uwaga tam wkroczył, ktoś Naszych. Żeby taką przestrzeń tam zmieniać, to jest coś ważnego. 
Nie mówią nic, ale tak jakby Pasma PBZ coś tam zmieniły. Jakieś zjednoczenia tam 
zachodzą.. Nie widzę, co załatwiają, nie słyszę, co mówią, ale czuję i widok jest piękny.

Teraz fizyczność zaczyna się budzić. Ciało fizyczne zaczyna być prawdziwe.
Tu jednocześnie pokazują tamtą przestrzeń i chyba z Kamlaru, bo właśnie to tak wyglądało, 
tylko zmieniło swoją kolorystykę. I tam są energie, których nie znam.
Czy przychodzi Duch Święty, czy cokolwiek innego, to te wibracje są konkretne. Powiedzieli, 
że to coś, czego nie znam i że mi dopowiedzą. Bo to ma swoja cząstkę w sensie udziału w 
jakimś Przejawieniu się Prawdy lub Prawa.
-To będzie dla mnie zrozumiałe, w kontekście bym Was tym nie męczył. To, co się tu stało 
będzie się później rozwijać i temu poświęcę uwagę.
Ktoś przyszedł i jak ksiądz po kolędzie kropi Was święconą wodą.
-Mówią o łzach radości. Jest zmiana w Księdze Duszy. Właśnie w tej chwili, to, co się 
dzieje nie działa na Was, tylko na Dusze, które są na Planecie dusz. Można odczytać, jak 
Księga Duszy poszła do góry. Zamykają też taką wielką Księgę, potem znowu się otworzyła, 
ale kartki latają na prawo. Zmiana jest w ogóle wszędzie, bo światło, które się ukazało 
symbolizuje Księgę Światłości.
Jest jakiś ruch i pokazali ku Przyczynie, czyli ku Horyzontowi, który jest tylko i 
wyłącznie Jasnością.
STAŁO SIĘ; - oznacza, że wyraziłeś się w Prawie, a Prawo wyraziło się w Was. I 
powiedzieli; -Bez przyczyny. Czyli bez powodu. Przyczyną jest właśnie słowo; - BEZ 
PRZYCZYNY. To jest jakiś układ Sił, ale nie wiem, jaki, ale bez przyczyny jest przyczyną 
i to ma znaczenie. To ma swój głęboki sens i pozna się go; -mówią.
Pokazują teraz wasze dłonie, palce jakby były wielkimi kośćmi. Te Wasze dłonie szorują po 
czymś i bębnią.
-W tych rękach wyrażać się będzie aktywność. W palcach coś robią. Chodzi o kanały 
transformacji. Tak robią jakby energia, która będzie szła przez dłonie, silnie i przez dłonie i 
przez palce szła. Zwielokrotniono zejście tej energii, a to by się wiązało z tym działaniem, a 
więc faktycznie będzie jakieś zagęszczenie. Pokazują wyraźnie kości w rękach. Kości 
połączone są z Sercem. Przy wybuchu potężne uderzenie szło z rąk. Jakbyśmy ogniem 
uderzali. To będzie zagęszczanie. Mówią o uderzeniu i pokazują mi zlepki scen o 
uzdrowicielach. Mówią, że Oni właśnie w ten sposób stosowali to uderzenie. Każdy technikę 
znał, tyle tylko, że w mniejszym lub większym stopniu potrafił to uruchomić. Zgromadź 
ładunek i uderz. Jak kopię piłkę, to mogę kopnąć dużą jak i gigantyczną, ale odczucie jest 
takie samo. Zgromadź ładunek i uderz.
-Wiesz, o co Ci chodzi w tym działaniu i ta energia, to uderzenie też wie. Nie musisz myśleć.. 
Wiesz, o co Ci chodzi Uderzasz i się stało. To jest objawienie się Boga w działaniu.
-Ziszczenie twoich marzeń; -mówią.
Śnij, działaj, rób, to, co chcesz, tylko bądź wreszcie szczęśliwy.
Teraz niektórzy z Was podnieśli te ręce do góry i trzęsą nimi, jakby mieli bransoletki na 
nadgarstku i one pobrzmiewają.
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Jest trwały zapis w nas. Niektórzy podnoszą się i wychodzą. 
Na skalach wyjdą nowe rzeczy; -mówią. Jak Oni coś robią, to znaczy, że to jest zapis pełnego 
doświadczenia, który się w nas przejawi. KONIEC.
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