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 Przyszła Energia, która łamie. Energia poszła do góry, oddzieliła się, teraz 
wyczyszcza całą przestrzeń i będzie wyciszać. Jest Przenikanie Światłem Całości.
-Taki Głos z Góry; -muszę Wam powiedzieć, że nie wszystko się Nam podoba. Panikujecie, 
kręcicie, tupiecie nogami.
-Po, co to?
Czyż nie łatwiej jest skupić uwagę na czymś przyjemnym, a Wy cały czas nurzacie się w 
problemach. Popełniacie poważny błąd analizując straszne rzeczy, miast badać to, co jest 
cudowne.
-Była tego próba, ale się stopiła(Ześlizgnęła?).
(Głos)Przepadła.
(Zbyszek)Nie przepada tylko to, co jest wartościowe.
Wlewają tu, ale kubeł jakby ciepłej wody. Przyszła Energia. Co to jest?
Ziewanie jest takie, jakby Wysokie Siły przyszły, a to Energia. Jest skomasowane, od 
Praenergii, ale jest Zupełna. Ona ma jakąś Oktawę Zbawienia, dlatego Jezus się Nią 
posługiwał. W tej Zupełnej jest jakieś okienko. Pokazują, że jak się właściwie Nią działa, Ona 
zawarta jest już w tych Działaniach, to nagle Ona się otwiera, jak pąk, tylko w działaniu 
Energetycznym i wprost się otwiera Niebo.
To jest jakiś Komunikator. Pokazują w DNA kule tej Energii, czyli tę cząsteczkę Boską i że 
Nią(Ją?) właśnie idealnie rozbudza, uruchamia taka malutka niteczka właśnie z Energii 
Zupełnej. 
Widzę, że ta Energia Zupełna wbiła się i przenika jakby kręgosłup. To jest cieniutkie i długie 
i to jest w kręgosłupie, to się wije. Miga jak drucik w żarówce. Ona będzie to uruchamiać. 
Ona będzie zawarta w Ciśnieniu. Mówią o ciśnieniu energetycznym. Tu nie było, ale ma 
być. Muszą podać skalę ciśnienia energetycznego.
 To, co było w kręgosłupach jakby się poszerzało. To sprawi, że my będziemy w tej energii. 
Ona jest słabsza już nie taka intensywna, kiedy była w centrum kręgosłupa, i migając 
poruszała się, ale jest. I dzięki temu w naszych rękach, to będzie szło. I tylko trzeba poczekać, 
żeby to się w kimś zintensyfikowało. I to jest Droga do Zbawienia.
-A Zmartwychwstania? –Mówią, że trzeba uruchomić cząstki Boga .
-Ciekawa rzecz, bo mówią, że mamy się w ogóle nie przejmować Naszą przestrzenią 
Życiową. My mamy zrobić coś innego. Poustawiać tu przed Nami tych Naszych Bliskich.
Więc stawiamy ich między Nami.
Wszystko się zamazuje i staje Jednym. Ja tylko usłyszałem; -oto jest Słowo, oto jest Moc, oto 
jest Siła Działania. 
-Słowo stało się Ciałem i zamieszkało między Nami.
-Śmieją się i mówią, że to jest to samo, co Niebem przywal! Niebem przywal!
-Czyli umieszczamy Jego Królestwo Niebieskie w Nas. Królestwo Niebieskie Poza Nami.
-Stało się.
-I nie odstanie.
-Nie wiem, czy wyższe parametry, czy to jest ta sama Technika?
To jest urzędowo teraz zrobione. Często były działania. Sprawdzaliśmy, a to jest 
zapieczętowane.
Teraz uruchamiamy Uzdrawianie. Pozwalamy w tym spokoju, by Moc płynęła przez Nas. 
Płynęła z Nas i By wszystkich Nas i Tych tu Najbliższych uzdrowiła. Pozwólmy, by stał się 
CUD. By Życie Wszystkich przeniknęło. A Życie, a Moc, Ona ma w sobie wszystko 
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zapisane. Strumień Życia powoli się Staje i wszystko przenika. Wszystko Staje się Życiem. A 
Życie musi być tylko prawdziwe. Tam nie ma skazy…  7.41.
-Mówią, że jesteśmy w Strumieniu Życia. Zapisy się dokonują. Kiedyś będzie tak, ż Zapis 
będzie od razu.
Mówią, że to wszystko.

P.S
Sprawdzam i Działanie z Tym Życiem, z Tym strumieniem nie było pełne, bo sprawdzam, 
czy mogło być pełniejsze. Ciśnienie Życia było przed wybuchem, a tutaj było przed 
stabilnym, gdzie jest ciśnienie materializacyjne. Ani Ja, ani Wy nie zawaliliśmy. O, co 
chodzi? O Dopełnienie jakieś.
(Głos I) Czasu.
(Zbyszek)Czy to będzie wzrastać z czasem? Tak. To będzie wzrastać.
(Głos II)To tak leciało jak się pisze na klawiaturze.
(Głos I)Wspomnieli o ciśnieniu energetycznym.
(Zbyszek)Ciekawe. To jest tosamo, bo ciśnienie energetyczne jest w reiki, pranicznym 
uzdrawianiu takie ważne, bo działają energetycznie. Jak zrobią to prawidłowo, to z tego 
Poziomu jest działaniem silnym.
(Głos II)A kiedy to się ustabilizuje w 100%?
(Zbyszek)To jest przedział. Nawet mi machnęli ręką.
(Głos II)Podpowiedzieli punkty ciśnienia energetycznego?
(Zbyszek)Ja sprawdzałem; Życie, przed wybuchem, materializacyjne przed stabilnym.

2


