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Przychodzą łagodne Energie. Będzie uporządkowanie w Nas, które sprawi, że przy okazji 

się wyciszymy.
-Coś w Nas usypiają. –Mówią; -Ducha, czyli Najwyższą część Naszej Istoty.
-Pokazują idącego Człowieka. Jest On gigantem. My do końca nie zdajemy sobie sprawy, z 
tego, czym jest Nasze Ciało. Wydaje się małe, słabe, a w lustrze coś nieokreślonego, jakiś 
manekin.
Ten Człowiek idzie przed siebie, jest taki wielki, że dziesięciometrowe wieżowce sięgają mu 
może do połowy łydki. 
Nagle postrzegany jest jako potężne urządzenie. Niczym gigantyczny Terminator. Wszystko jest 
wielkie. Potężne, otwierające się ręce, Jego kroczące nogi i głowa z potężnymi teleskopami 
umieszczonymi w oczodołach. 
-Oto jest coś, co do Was nie należy.
-Nie należy tego traktować jako wynajęcie. To jest coś, co powstało poza Duchem Ludzkim, co 
zostało dla Niego, Jego Doświadczenia przygotowane, w czym On potrafi zamieszkać i czym On 
potrafi sterować poprzez Duszę.
Pokazują, że jak Człowiek jest całkowicie Zjednoczony w Trzonie Duchowym i Dusza 
przebywa w Ciele, to nie widać tych mechanizmów siłowych, potęgi transformerów, tylko 
coś delikatnego to napędza. Natomiast Duch działa w Nim, doświadcza w Nim, choć w tym 
Ciele nie jest.
Pokazują, jak ta potęga stoi i podeszwami jest Zjednoczony z Planetą. 
To Zjednoczenie sprawia, że to monstrum jest otoczone jakby takim polem energetycznym, 
magnetycznym. Jakimś istnieniem fizycznym.
Pokazują, że w tym wielkim robocie zachodzą Procesy.
To, co jest takie techniczne, siłowniki, przesuwy, podobnie jak w filmach fantastycznych tu 
działa dokładnie tak samo i z Poziomu widzenia Świata Duchowego jest dokładnie takim samym 
precyzyjnym mechanizmem. Tyle, że tutaj komórka i procesy biologiczne dla tamtego Świata są 
tym samym, co dla Nas typowy, zwykły, monstrualny, wojskowy robot. 
To coś funkcjonuje w połączeniu z Całością i Duch Ludzki w ogóle nie musi zawracać Sobie 
głowy tym jak to działa. Kiedy jest Czystość, kiedy Duch Ludzki jest niezajęty tutaj relacjami, 
czyli cały ten zgiełk energetyczny się w nim skończył, kiedy to monstrum biologiczne nie musi 
tracić tutaj energii na niszczenie tych miast, na tę koszmarną walkę, kiedy Duch Ludzki po 
prostu jest i doświadcza Życia, wtedy, pokazują, te pola, te osłony znikają i to Ciało jakby się 
otwiera.
Jest jedność ze Światem, z Całością, z Ziemią, z Kosmosem, z Układem Planetarnym, ze 
wszystkim i stoi otworem, a potem jest bardziej doświadczana.
-Pokazują, że ten Proces jak się zaczyna, to tak jakby leciał w dalekie przestrzenie, jakbyśmy My 
tam gdzieś na Poziomie Ciała fizycznego mogli się odnaleźć, ale to Ciało samo, niczym 
oddzielny organizm musi chcieć.
To jest iluzyjna podpowiedź, bo pokazują, że tak naprawdę to, co na zewnątrz, to i jest wewnątrz 
Ciała Fizycznego.
Czyli Cały Kosmos jest też zawarty w Ciele Fizycznym. Podpowiadają, że to coś, co My 
uznajemy za te wielkie galaktyki jest dokładnie tym samym, co w Ciele Fizycznym atom.
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Pokazują, że Ciało fizyczne uznane w Świecie materialnym za strukturę biologiczną tak 
naprawdę jest strukturą energetyczno –duchową.
Tam niżej, gdzie jest natura, tam skąd wyrosło to Ciało, a nawet biologiczne, powstało z Ducha, 
Siłami Ducha Świętego to Ciało są to malusieńkie cząstki, które budują jądro atomu, elektron, 
neutron, proton i to zewnętrzne, ale to One, wytworzone Techniką PraEnergii malusieńkie 
układanki. Z tego wynika, że i neutron i proton jak i zewnętrzny elektron nie są najmniejszą 
Cząstką. Są jeszcze mniejsze je stanowiące.
Pokazują, że ten Cały mechanizm, to jest maszyneria i że on jest kierowany nie tą Siłą 
Ducha, która jest w Duchu Ludzkim, tylko Tą Pierwotną.
Jest też taki plan WszechRzeczy jest też taka Moc, są jeszcze takie utajone Siły, które To Ciało 
Utworzyły. Te same Siły Stworzyły Ducha Ludzkiego.
Oni mówią tutaj o Naturze. 
Kiedy Duch Ludzki wreszcie jest otwarty, jest czysty, wreszcie pozwala Ciału odnaleźć się w 
Sobie, bo ten Duch Ludzki dba o to, by Ciało było czyste, by Ciało było nieskażone niczym, by 
Cząstki Ojca, czyli Cherubinki w Nim działały. 
Wtedy to Ciało Ludzkie zaczyna Swoją przygodę i ten robot Tu otwiera Oczy i czuje. 
Ten Robot jest wszędzie. 
Pokazują, jak nagle podnosi się chmura atomów, czyli te cząsteczki utworzone z atomów. Część 
z nich unosi się niby pyłek do góry, oddziela się od tego Ciała, i łączy się.
Pokazują, że każda taka Cząsteczka tworzy formy wiązań –molekuły.
To rozrasta się.
Wiemy, że istnieją te przestrzenie między cząsteczkami atomu. Te Siły utajone sprawiają, że 
elektron krąży wokół tego protonu przywiązany jakby niewidzialną Siłą. 
Pokazują, że jak budzi się Natura, to nagle część tych cząsteczek, które Tworzyły neutron, 
proton i elektron odrywa się i zaczyna się mnożyć tworząc strukturę typu; -kuleczka i 
połączenie, kuleczka i połączenie z innymi kuleczkami. 
To coś zaczyna wypełniać tę Przestrzeń. Tak jakby Duch, jakby ta niewidzialna Siła między 
jądrem, między neutronem i protonem i elektronem stawała się namacalna. 

To jest budzenie się Mocy Ciała Fizycznego  .  

Nagle to Coś niewidzialne, co Tworzy tę Całość zaczyna tutaj manifestować się Swoją 
Obecnością.
-Nie wiem jeszcze, czy to, co podpowiadają teraz rzeczywiście się staje w Świecie 
Energetycznym Materialnym, czy autentycznie Tworzone są wizyjne, czyli mogące być z 
poziomu fizyki sprawdzone jakieś nowe wyraźne połączenia
 -Czy chcą Nam uzmysłowić tylko, że nagle uwolnione od wszelkiego balastu zła negatywnych 
Energii pozostające w Świetle Ciało może pełniej z tej budzącej się Mocy korzystać? 
-Oni mówią i jedno i drugie. 

 Teraz to coś się w Człowieku Tworzy. Nasze Ciało nie przybierając na wadze zmienia 
jakby Swoją energetyczną strukturę. Między fizycznymi atomami i w ich środku 
Przestrzeń zaczyna być wypełniana.
Pokazują, że najpierw w atomie, między elektronami i protonami.
Pokazują, że Przestrzeń, która jest między atomami z kolei ciągle jest wypełniona jakby 
próżnią Kosmiczną. Nie jest wypełniana jeszcze tymi wiązaniami.
Pokazują, że tam, gdzie ten atom jest już pełny, tam, gdzie pojawiła się konstrukcja tej Siły, 
zaczyna on promieniować. Jakby włączał się reflektor.
Czyli jak się wypełni Przestrzeń grzybnią, która połączyła środek atomu z zewnętrzem, to 
następuje wybuch. Atom włączył światło.
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Ciało zaczyna świecić. Kiedy włączam widzenie tylko Nas, to widzę Nas jako mleczno –białe 
formy, ale to energetyka. Nie widzę Ciał.
Teraz z dala pokazują Planetę Ziemię, może w dole pod pułapem chmur jest dzień, ale My 
stoimy jak gigantyczne UFO –roboty i jest ciemń. Światełka od Ziemi lekko tutaj biją, a My 
stoimy nieruchomo. Gigantyczne wielodziesięciokilometrowe już monstra.
Podpowiadają jak dalej w Ciele się ten Proces toczy.
Koło Ciał, gdzie są ręce, gdzie jest głowa tworzy się lekka, jasna otoczka. Słabiutka jak 
mgiełeczka, ale jest.
-Mówią coś o wpływie Świadomości na Komórki i odwrotnie. Ale nie jestem gotowy do tego 
przekazu, ponieważ ten przekaz płynie z komórki, z DNA.
On brzmiałby tak; -jestem żywa, jestem pełna, jestem Świadomości pełna, ale słowo „pełne” nie 
jest słowem z Naszego języka, tylko jakby poprzez wypełnienie się Świadomością Ona sama 
Świadomością się staje. Świadomość produkuje różne stany, rzeczy, wpływa na to i to się staje 
jednocześnie własnością komórki. Jak się staje własnością komórki, to nie potrzebuje 
Świadomości.
-Mówią, że to jest mniej więcej ten sens. 
Czyli to jest tak jakby się objawiała cala prawda o komórce. Atom jest Drogą do 
objawienia się Prawdy w komórce  .  
Pokazują, że wtedy biologiczna komórka ma jakby nowy System energetyczny, w postaci 
kosmków i komórka też zaczyna świecić. Czyli i atom i żywa komórka, która składa się z 
nieskończonej ilości atomów świecą.
Pokazują, że komórka staje się jakby takim Sercem. Mówimy tu bardziej o Sercu Duchowym.
Te roboty zaczynają ożywać. Choć stoją nieruchomo, ale widać ruch Energii w tym 
metalicznym, potężnym korpusie, gdzie jest Serce. I tam; -wummm, wummm….Już Organ tak 
robi.
Powoli Energie płynące z tego Organu sprawiają, że całe Ciało nie jest jakby wypełnione 
Życiem, bo widać tylko to wielkie umieszczone w środku Serce. Natomiast komórki są takimi 
malutkimi serduszkami, które Tu nie są widoczne, ale One powolutku zaczynają Żyć.
Jak się wchodzi i się je widzi, to widać, że zaczynają się budzić.
Dzięki tym małym serduszkowym komórkom pole wokół Ciała się powiększa, gęstnieje, 
rozszerza się. Już jest większe już na oko, w stosunku do tego Człowieka jest dwa, trzy razy 
szersze.

Teraz w tych Ciałach wytwarza się jakby eter, bo to nie jest Dusza. Ducha tutaj nie ma.
Mówimy o zwykłych biologicznych Ciałach. 
To kopia eteryczna, taka energetyczna, choć to nie jest energia, a raczej jak ektoplazma, 
która stanowi biologiczny, niczym białko, cień tej Potężnej Istoty. Ta Istota niczym robot stoi 
nieruchoma ciągle, jakby wyłączona z zasilania, a ten Duch, ektoplazmatyczny zaczyna ruszać 
rękami i wychodzi poza Ciało. Głowa tego Kogoś podnosi się lekko do góry i tak jakby z Góry 
płynęło Światełko. Ta niby ektoplazma łączy się z czymś, co jest u góry.

Tworzy się Kanał. Pokazują, Zapis. Duch Ludzki, który jest gdzieś tam w miejscu 
Swego zrodzenia łączy się z mózgiem, w jego szczytowych partiach, z tą ektoplazmą. Ale nie w 
środku mózgu. Kanał się łączy.
Powoli Umysł, Świadomość Ducha wnika do mózgu. Powoli od górnych warstw jakby 
prześwietlając mózg staje się jasny. Cały pień mózgu i schodzi do 1/3 od dołu wysokości 
kręgosłupa.
Jest to bardzo jasne i później gdzieś tam na dole zanika.
Pokazują, że w ten sposób dzięki tej ektoplazmie Świadomość Ducha Tu przenika i kotwiczy się 
w Ciele fizycznym.
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Pokazują, że istnieją jakieś Procesy zupełnie techniczne, które ugruntowują to wszystko, ale też 
sprawiają, że ten robot ciemnieje.
Otwiera oczy i przyjmuje założenie, że jest oddzielną roboczą Instytucją jak jedna wielka firma, 
jedna wielka Istota, zupełnie pozbawiona Świadomości tego, że to właśnie Duch z Góry w niej 
tutaj jest.
Tak powstaje Mechanizm Człowieczy. Robot Ludzki, który idzie, bawi się i depcze domki.

Teraz pokazują takiego robota, który siedzi i medytuje, podobnie jak Jogananda
Trzyma dziwnie palce. Opuszki palca środkowego i kciuka są złączone, a palec wskazujący jest 
skierowany do góry. Może dotykać opuszków, ale wtedy powstaje taki sam strumyczek jakby 
malutkie świeczuszki zapalone.
Dzięki temu pokazują budzi się ektoplazma. Kiedy ten robot tak siedzi staje się cały jasny. 
Tworzy się aktywne połączenie między Duchem Ludzkim, a tą ektoplazmą. 
To coś, to ciągle nie są Energie. Tu jest inna rola Duszy, Poziomów Energetycznych, ale nie chcą 
tego tematu podejmować.
Mówią, że to widzenie jest możliwe tylko wtedy jak Dusza znika. Jak jest wsiąknięta, 
wkomponowana w Ducha i w Całą tę strukturę. Jak Jej już nie ma.
Czyli wtedy, kiedy Duch Ludzki budzi się Tutaj w Ciele.
Pokazują, że ten tam u góry autentycznie spływa.
Nie ma Ducha już u Góry. Zostaje tylko takie jakby łono u góry, ślad. Jest to Proces, w 
którym Duch Ludzki autentycznie wpływa w Ciało.
Mówią teraz o ograniczeniach na wielu Poziomach. Że Nam się wydaje, że My jesteśmy ciągle 
tacy sami, a tak naprawdę, to my prawdziwsi zeszliśmy i jesteśmy w tym Ciele. Pewne rzeczy 
nie będą już wtedy doświadczone albo zrobione, bo Duch, gdy był tam na zewnątrz mógł w tych 
Przestrzeniach akurat coś zmienić. Natomiast teraz w fazie budzenia się Ducha w Ciele pewne 
rzeczy są utrudnione. Ale też Duch w pełni może patrzeć na te miasta, na to wszystko, co jest 
przed Nim i może wykorzystując tego mechanicznego robota i ektoplazmę wzbudzać w Sobie to 
Światło. Doświadczać jak Ono zaczyna resztę przenikać. 
-Pokazują, że w Procesie Budzenia się Ducha Ludzkiego w tym Zjednoczeniu się Całym jest 
Pierwsza Odsłona Prawdy.
-Że Duch Ludzki jest niezniszczalny i że Ciało Go ogranicza, ale jest Ono niezbędne do 
tego, by Duch Ludzki wykonał zaplanowane przez Siebie Zadania. Należy pamiętać o tym, 
że jako Cząstka Boga realizuje Jego Plany, a więc i Swoje, bo to jedno i to samo.

To Promieniowanie jest tak jasne, że już nie widać ani Ducha, ani ektoplazmy. To 
wszystko zlało się z Całością. 
Mówią też o połączeniach i że ta Natura, która się budzi, te Nasze biologiczne Ciała, Roboty 
wypożyczone, Stworzone przez Mrok, przez Pierwotne Siły budujące Gwiazdy, Galaktyki same 
wiedzą, co zrobić, by się budzić, naprawiać, by umożliwiać Duchowi realizowanie tych Celów, 
tak jak Moc.
-Mówią, że Ciało trzeba oddać Ciału. Bogu, co Boskie, Człowiekowi, co Ludzkie.
Pokazują, że powstaje zorza, łuk. Energie z tego łuku promieniują do środka, ale coś od środka z 
Ziemi promieniuje wtedy poprzez tę Zorzę na zewnątrz i to się jeszcze bardziej rozrasta.
Pokazują, że wszystkie kolory, jakie są w Zorzy, kiedy się Jednoczą stają się Światłem, 
jednobarwnym, skrzącym Światłem. Czyli tam jest wszystko. Tam jest ukryta Prawda o 
wszystkich wibracjach. Duch Ludzki ma je zawarte w Sobie.
Duch Ludzki nie potrafi z tego Poziomu, bo On jest tylko jedną wibracją, a On musi 
doświadczyć wszystkiego, uruchomić tego bez Ciała Fizycznego. Pokazują jak On schodzi do 
Ciała Fizycznego. 
Samoistnie z samego gdzieś dołu, tam, gdzie jest właśnie dół tego kręgosłupa, tam powstaje 
Światełko, Kula i ona zaczyna przez kręgosłup Promieniować. 
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Wyobrażając sobie aureolę wokół głowy Jezusa, wielką i kolorową, przekraczająca nieco 
szerokość barków i to Światełko promieniujące od dołu kręgosłupa przebija się niczym wachlarz 
do tej tęczy wokół Jego głowy i to zaczyna dalej Promieniować, zamyka się koło aż na dół i 
Człowiek jest skąpany w tych Energiach.
To jest obudzenie się energetyczne, a podpowiadają mi ektoplazmatyczne, czyli chodzi tu o 
formę Światła.
Duch staje się wtedy pełny w Swoim Doświadczaniu, w Swoim Działaniu. Mówią, że można 
sprawdzić w ilu % tutaj mamy obudzony ten zbiornik białej energii (możemy tu mówić o, 
Kundalini), który nie jest na końcu kości ogonowej, a trochę wyżej. Jak działa w 100% i ta 
Kula jest cała wtedy wypełnia Całkowicie Człowieka.
Innymi Słowy, to nie Ona decyduje o tym, że Duch Ludzki się tu budzi całą Swoją 
Świadomością, tylko Zejście Ducha Ludzkiego automatycznie sprawia, że Kundalini 
Tworzy Światło w Człowieku.
Duch Ludzki może w pełni wtedy doświadczać tego, co chciał. Miłości, przyjaźni, itd.
Natomiast z całej baterii negatywnych emocji, tylko cząsteczki jakieś mogą się tlić i nie 
potrafią Człowieka zdominować.
Mówią, żeby nie przejmować się Ciałem fizycznym, bo w takim stanie wszystkie kanały w  
Nim powoli zaczynają funkcjonować.
Widać Ducha Ludzkiego w tym Ciele, jak kości na zdjęciu rentgenowskim. Jedne miejsca 
niczym mięśnie są grubsze inne cieńsze.
Pokazują, że Duch Ludzki wyciąga rękę przed Siebie i chce coś zrobić, to automatycznie 
dłoń grubieje i tworzy się Kula Światła. Pompuje się niczym balon i on może to puścić, 
unosić. Ciało wtedy pozwala na to Działanie.

-Oto zszedłem w To Ciało. Oto Doświadczam Życia. Oto Działam, Oto Zmieniam. 
-Czyli jak patrzę na to Ciało, a się w Nim obudziłem, to Działam Siłą, która do mnie należy.

To Duch Ludzki i tylko pozwalamy, by Ciało umożliwiało Działania na tym Poziomie 
fizycznym, energetycznym. Ono to już potrafi. Ono jest na to zaprogramowane. Ten sekret 
zawarty jest w Macierzy. Ten sekret zawarty jest w Naturze. Nie musimy nic robić. Jeśli są 
jakieś przeszkody, to właśnie te Siły Ducha wszystko w Ciele fizycznym transformują, 
łamią, tak, że te Kanały Zejściowe i Transformacji będą pootwierane.
Ciało staje się Świetliste. Bardziej myśleć o Świetle, a nie o Światłości. 
Ciało staje się Świetlne. Zaczyna Żyć. Pokazują jak niewprawnie te Ciała zaczynają Żyć; 
-niby noga bardziej zaczyna oddychać, to trochę mniej, ale to się dopiero zaczyna ustawiać. 

Teraz przygotowują dla Nas tłumaczenie sceny byśmy załapali to, co dla Nas jest inne. 
Tak jakbyśmy byli w statku kosmicznym i leżeli pozbawieni Świadomości. Niby zahibernowani, 
ale na fotelach i czekamy na obudzenie.

Zamiast szkła kapsuły otacza Nas Energia. Otacza tył głowy i z przodu lekko barki i 
przód Ciała, tak mniej więcej do pępka. Wszystko jest zablokowane. Jakby Ktoś chciał wbić nóż 
nie potrafi, jakby chciała jakaś Energia wejść też nie potrafi.
To jest odbudowa przez nadbudowywanie przez Światło czegoś w Nas  .  
Pokazują, że te Cząsteczki są Żywe jak stado pszczół. Nawet słychać brzęczenie, ale to jest 
dźwięk Kosmosu. On jest zawarty w tych komórkach, w tych Cząsteczkach, w tym Światełku. 
Ale komórki fizyczne to przyjmują.
Komórki fizyczne nie stanowią już żadnej przeszkody. Nie powodują blokad. Światełko przez 
Nie przepływa. Jakby komórka i to Światełko stało się Jednością, choć to są dwa różne elementy. 
Tak jak kobieta z mężczyzną potrafi stworzyć cudowną Rodzinę, gdzie żadnego znaczenia nie 
ma, która część Rodziny jedzie na wakacje, bo Rodzina doświadcza Radości.
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 To Nas zmienia. Powoli z zewnętrza wchodzi w uda, schodzi kolanami w dół. Jakby się 
Tworzył pancerz świetlny. Na głowie jest mrowienie i swędzenie 
Trójwymiarowy obraz czegoś; cylinder, pusty w środku, energetyczny wiruje nad Naszą głową i 
w Nim też są różne Energie kulka, smugi. To wypłynęło jakby rdzeń z Naszej głowy i unosi się 
ponad nią. Tam zaczyna to w dole cylindra jaśnieć jakby Ktoś zapalił starą lampę naftową. 
Powstało Światełko. Ono rozszerza się dołem i wnika w Nasz Umysł, w mózg.
Sprawia, że górne warstwy mózgu są rozświetlone. W mózgu jest tego odwrócenie, bo 
wymieniona szeroka podstawa tego płomienia, która lejkowato rozszerza się wnika i obejmuje 
Mózg na wysokości połowy szczytu głowy, w odległości do kącików uszu i tu odwrotnie zawęża 
się i schodzi wąziutkim Kanałem Centralnym do Kundalini.
Od Kundalini Tworzą się jasne ognie jak spirale, jak DNA. Jakby oplatały. Ale to nie są tylko 
dwie linie, tego jest więcej. Ogień się budzi i idzie do góry i wnika do mózgu i Tworzy wokół 
Światełka w Mózgu osłonki, wbija się też w ten cylinder i on, niczym pocisk wystrzelony, 
unoszony tym Światełkiem jakby odrzut gazowy leci do góry. 
Ten Proces trwa, bo gdzieś u góry ma trafić do jakiegoś miejsca, ale nadal leci pokonując jak 
statek kosmiczny ogromne odległości.
Pokazują też, że tam, gdzie mamy, nadgarstki i zewnętrze dłoni tam zachodzą jakieś Procesy.
Teraz to coś z Nas dotarło już tam do góry i poszedł Strumień.

Czyli wokół tego rdzenia, który z Nas tam wyleciał i złapał kontakt z czymś u góry, z 
jakimś miejscem, z jakąś Energią, to z tamtej strony, po zewnętrzu tego Kanału schodzi 
Światełko. A to Światełko jakby całą tę dynamikę, całą tę żywiołowość Energii płynącą od Nas 
uspokaja i w tym Światełku schodzącym z Góry, które jest bardzo gęste, znika wszystko to, co 
dotychczas widziałem. To Światełko powoli Nas przejmuje i My wyglądamy tak jakby coś od 
góry na nas promieniowało i Nas całkowicie pochłaniało skrywając w środku całą Tajemnicę 
Naszego Istnienia.

Mówią, że to jest POMOST DO ŚWIATŁOŚCI. Pokazują 7, co oznacza, ze odpowiada 
za to 7-y chromosom.
6-y Tworzył Pomosty z Bogiem. 
-7, to udoskonalenie Całości. To sprawia, że Całość się Jednoczy i tylko w ten sposób Duch 
Całości może przejmować kontrolę nad Ciałem.
-Mówią; -popatrz na swoje ręce. Czuję je fizycznie, ale nie widzę.
-A, po, co masz widzieć, skoro ich nie masz.
-Popatrz na Swoje odbicie. –Co widzisz?. –Nic. Widzę czyste lustro i pusty fotel.
-Nareszcie. Jesteś tym, czym myślisz. Jesteś tym, co czynisz. Jesteś tym, co chcesz. 
Znów pokazują fotel, a na nim widzę mnóstwo Energii i poziome, podobne do hitlerowskich 
czarne skrzydła. Faktycznie; -swastyka, w dole urwana głowa Hitlera, głowy innych Ludzi, o 
innej symbolice.
-Podpowiadają. –Wybierz.
-Widzę teraz Boga Twórcę i Niewinność. A, Oni mówią. –Po, co?
-Widzę Ducha Świętego. –Usłyszałem. –Lepiej. –Ale, po, co?
-A, Bóg?
-Po, co jak On wszędzie jest?
-To, co Ja mam wybrać?
-A, po, co chcesz Wybrać?
-Chcemy coś robić, żeby Doświadczać Radości, Wolności, żeby Doświadczać w tym Ciele 
Cudownych wibracji miłości, namiętności, przyjaźni, spełnienia się w Życiu.
-Po, co?
-A Żyć? –O lepiej.
-A Istnieć? –Pokazują, że Istnienie, to jest tam, gdzie jest czysty Duch.
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-Natomiast Tu mamy w pełni Żyć i doświadczać w pełni bogactwa Życia. Mamy patrzyć na 
jaszczurki, na gekony, na potężne dzikie koty, na drzewka, na sawannę, na strumyk skuty 
lodem, na rybki, na Drugiego Człowieka.
-Mamy Żyć.
A gubimy się często w urojonych potrzebach. Uwikłani w Życie, w zbrodnie, w obowiązki. Żeby 
tu funkcjonować można bardzo prosto to ująć.
-System w ogóle nie jest potrzebny Człowiekowi, który ma Ducha. To są tylko takie 
organizacje, wspólne Cele Zjednoczenia.
-Jak siądziesz z Drugim Człowiekiem na krawędzi łóżka, to możesz wyciągnąć piwo, a możesz 
też patrzeć Jemu w oczy. Ale Żyj i ciesz się chwilą. To Doświadczenie, niby krótkie, jest 
prawdziwą esencją Istnienia.
A My nie zwracamy na nie uwagi. Zmartwieni, żyjący cudzymi problemami, zapominamy o tym, 
że tak naprawdę, nawet jak tam umierają Ludzie, choć watro to zmienić, to jest snem Innym. My 
tam u góry Istniejemy.
-Żyj.
-Powtarzają, że jak odczujemy Życie, to wszystko się zmieni. Wszystko stanie się takie, jak 
będziemy chcieć. Pokazują mi znów ten fotel, a w tym fotelu siedzi szczupła, fajna Postać, Jak 
Hermafrodyta lub Elf Kobieta. Szczupła, zwinna, inna i się uśmiecha. Ma różne pary skrzydełek. 
Jakie się chce, takie się widzi. Szaty utkane z pajęczyny. Unosi się do góry, znowu siedzi. 
Krzesło z Nią obraca się.
Właściwie, to My możemy wszystko, ale musimy odczuć Życie.
Znów pokazują buchające Serce, znów pokazują Robota, Kosmos, Całość.
Czyli ten Puls Całość napędza.-
-Ten Puls, to jest Oddech Boga.
-W tłumaczeniu pokazują, że Bóg ma Serce i Ono bije, a jak my odczuwamy bicie Jego 
Serca, ów Puls, to też możemy Doświadczać Życia. Pokaż Ojcu, czego chcesz Doświadczać, 
a To się stanie. Ale po prostu zacznij Żyć.
-A, My problemy, wzrosty Duchowe, zamartwiania. 
-Totalny absurd. –Żyj.

Pokazują kloszarda, który siedzi w tunelu metra. Nie ma domu. Ma tylko plecak, ale 
siedzi i maluje piękne obrazy. Węglem w kredce. Ludzie podchodzą, kupują, a On te 
pieniądze oddał śpiącemu obok żebrakowi. Niby taki sam status jak i Jego, a On tego nie 
potrzebował. On robił to, co lubił. Malował. To stanowiło esencję Jego Życia. Nie 
potrzebował pałaców. Pokazują Innego jak pływa. Kiedy chce pokazać Innym, jak 
cudownie pływa, to buduje pływalnię. Ludzie przychodzą, płacą za to i doświadczają tego 
cudu. Czyli w zależności jak my chcemy doświadczać tego Życia potrzebne są różne 
starania, ale mamy Żyć.
Mamy Żyć Sobą. Smakować Życia na Swój sposób. Tak jak chcemy. Mówi, ze Marzenia są 
Światełkiem, Świetlną Energią, która Utrzymuje Życie w Nas. To jak Ono powinno 
wyglądać. Marzenie to tylko konstrukcja, w której Nasze Życie się uprawomocnia. Wtedy 
to, co na ekranie Myśli jest w tym Życiu. To jest.
- Wypełnieni Światłem, wypełnieni Spokojem i dali znak = Miłością.
Miłość to jest taki znak Jedności. Nie mówimy tu o namiętności, która rozrywa Energetykę, 
potrafi ją pięknie ustawiać i potrafi być tak mocno w Ciele fizycznym odczuwalna, że 
zagłuszy to, co jest czasem doskonalsze. Miłość, Spokój.
-Pokazują znów Tych siedzących na łóżku, kiedy patrzą Sobie w oczy, tam pojawia się 
Miłość, Spokój. Pokazują też jak Jedno drugie dotyka dłońmi. Dotyk jak jest prawdziwy on 
jest szalejącą namiętnością. Nie mówimy o tym konkretnym już punkcie, pożądaniu, ale to 
powinowactwo energetyczne sprawia, że Ci Ludzie się łączą. Ich Energie, troszeczkę inne w 
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tym Zjednoczeniu i w tej Swojej Inności stają się w Doświadczeniu tak cudowne, że jedno 
nie chce Drugiego Doświadczać, bo chce Doświadczać Inności.
To jest Poznanie. Namiętność jest Poznaniem Drugiego Człowieka. 
Dlatego mówią; -wszyscy Ludzie w tym powinowadztwie energetycznym muszą być 
Zapisani i Doświadczeni. Pokazują, że jeśli Człowiek ogranicza się tylko instrumentalnie do 
seksu, to On Żyje jakby w iluzji. To jest tylko Cząstka dotyku, Cząstka Poznania Inności.
Tak się poznaje lasy, zwierzęta, Tamten Świat i Boga przez Inność.
To jest Życie. To jest poznawanie. To jest Doświadczanie z 44.10…
Żyj, bo Życie jest Snem Ducha. Snem Boga Wielką Księgą Snu.
Zamknęli potężną Księgę. Waży chyba pół tony. Znów Ją rozłożyli i kartki unoszą się do 
Góry, ale to raczej wygląda jakby obrazy, jakby coś, co się kształtuje i z tej Księgi się unosi 
i w postaci cudownych liliowych płatków, obracających się i pnących do góry jakby 
kwiecista świeca.
Mówią, jakby o zapachu, o smaku Życia. Mówią też, że jeśli nauczymy się Żyć, to będziemy 
czuć zapach kwiatów. Staniemy się tym zapachem i ten zapach będzie promieniować na 
Innych. 

Kto prawdziwie Żyje staje się Święty

Mówią, że można sprawdzić, jaki w Nas jest ten zapach. Bo kiedy On będzie pełny my ze 
Szczęścia zaśniemy. Mówią wyraźnie; -przestaniemy Istnieć. 
-I o to chodzi.
-Odnajdziesz się w Pełni, odnajdziesz się w Jedności, jak Ty sam z Radości, ze Szczęścia 
przestaniesz Istnieć. Tak uczynił Jezus, gdy umierał.
-Pokazują jak siedział wyprostowany w fotelu, a mówimy o porzuceniu Ciała. Nogi miał 
wyciągnięte przed Siebie i był w takim stanie szczęścia, że po prostu nie chciał w tym Szczęściu 
już jakby dłużej Istnieć. Tak się wypełnił, że chciał poznać jakby coś innego, co jest 
niepoznawalne. 
W tej totalnej Radości usnął i Ciało się Rozproszyło.
I On tę totalną Radość zaniósł Wszystkim. Stał się totalną Radością i Szczęściem 
wszystkiego, co Istnieje i pokazują, ze ten Zapis jest wszędzie. Że ten Zapis jak On stał się 
Radością i Jednością jest w każdej komórce. 
Kiedy My tutaj zeszliśmy w te Ciała i Ciało pozwoliło na emitowanie w Sobie Światła, to 
pokazują My Tam mamy już Zapis Jego Życia. Jego Szczęścia i Radości. I Ta Moc 
Chrystusowa Istnieje wtedy. My mamy tylko pozwolić, by ona przejęła Nasze Życie. By 
nauczyła Nas, Obudziła To. Chrystus, to nie jest walka, tylko Cudowny zapach Życia. Sny. 
To w Nas jest. My mamy To obudzić. I kończy się zgiełk. 
-A, gdy umierają Sny, budzi się NOWE.
-Ja wiem, że gdybyśmy pokazali, co jest po śmierci Tego Snu, to byśmy nie do końca zrozumieli. 
Mówi ten, co przemawia. Ale tak jakby na tych Naszych hibernetycznych energiach przetarli 
klapki na wysokości oczu i patrzyli na Nich, a Oni się uśmiechają i mówią; -GOTOWI?
Ale pompują w Nas, jakimiś kanalikami Energie. Tworzą się zastawy jakieś. Słychać -ciśnienia. 
Tak jakby uruchamiali, zapinali coś ostatecznie w Ciele fizycznym.
-Czy są GOTOW? –Słyszę. W sensie, czy będą potrafić?
-Patrzą na Nas, czy ten Proces w zahibernowanych Ciałach, które przenikało to Światło 
prawidłowo zachodzi, ale nie chcą odpowiedzi. Ta kapsuła Kosmiczna ten Czas, to zaklęte 
miejsce, które jest teraz zaczyna się tracić i zostaje tylko Światło.
Podpowiadają, że w Świetle są wybory, a i tak tym ostatecznym, zwieńczającym wszystko jest 
ten zapach kwiatków, są płatki, jest Życie. Cudowny Obszar …49.36. A My się ograniczamy do 
Złości i nienawiści, a tego tu nie ma. Podpowiadają, że nie jesteśmy w stanie dalej wejść w to, co 
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Chcą Nam tutaj przekazać. I, że te Procesy będą w Nas cały czas zachodzić, albo utrzymywać. 
Ten Puls, to Życie, bo dopiero kiedyś, ale nie tak szybko będzie mógł się ten Proces dalej 
rozwinąć. W tym sensie, że nie musi, ale jakbyśmy coś więcej mieli powiedzieć, ale słowa tutaj 
nie Istnieją. Każde określanie teraz tego Słowem, jakąś informacją, wprowadzenie w 
Doświadczenie jest szkodzącym temu, co tu jest.
To jest koniec. To musi być. To jest coś, co jakby utrzymuje Prawdę. Prawda Jest. Tak jak jest 
coś, co utrzymuje atomy. To Coś, to Życie jest tym czymś, co utrzymuje Prawdę. Istnieje, a nie 
Istnieje. Tak jak My Istniejemy i nie Istniejemy. Ale Doświadczenie, ale coś umownego wciąż 
Nas Tutaj Trzyma. Te stany będą w Nas się rozwijać, będą pełniejsze. To jest dopiero początek 
czegoś.

KONIEC.
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