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 Te Energie, które były tutaj pozostawione wstają i odchodzą, a My zostaliśmy. 
                                                               --------------------
Ciekawe to jest. Każde takie wejście jest zapisem tego Doświadczenia. Tamto Doświadczenie 
wiązało się z DNA i częściowo z Ciałem Fizycznym. To zaś, na co będą Nas teraz 
naprowadzać będzie się tyczyło Naszej własnej Mocy, bo jest poniżej Macierzy. Innymi 
słowy stwarzanie Nas na nowo. Tak jakby pierwszy raz tworzenie tej VI-ej struktury. 
Uwierzysz, że skądś pochodzisz, że wszystko dostałeś, jak mówili w Modlitwie, że jesteśmy 
połączeni, ale jesteśmy indywidualnością. Będziemy, więc wchodzi w Coś, co nie Istniało. 
Będziemy tworzyć własną indywidualność. Będziemy odtwarzać To coś Pierwotnego. To jest 
związane z wzorcami Pierwszych Ludzi, nie z Nami osobiście. Tam powstała idea. Czyli 
sięgamy do początków Istoty. Skoro tam Stworzono i to był Początek, to My też chcemy 
Stwarzać, chociaż w obszarze Przemiany, ale też chcemy Stwarzać Nowe; -Zdrowie. Ważne 
byśmy szli w tym doświadczeniu do Przodu.

 Pokazali mi, że dzisiaj będą takie trzy wejścia. Jedną próbę mieliśmy, drugą 
zaliczymy teraz. Może się uda trzecią, ale nie wiem, o co chodzi.

                                                        ----------------
Jak tylko weszliśmy w Modlitwę ten Duch Święty w Nas, czyli My sami, czyli cząstka 

tego Ducha Świętego, co odleciała, z powrotem Przyszli i się do Nas zapakowali. To Oni Nas, 
czyli My sami, łączą z Tą Całością. Tutaj są pasemka, które integrują Nas z Oceanem Ducha 
Świętego i teraz zaistnieje to łączenie.
Odbieramy tylko To Wszystko.

 Znowu pokazują ten Tunel, który szedł do Miasta Śmierci. Znowu przez Niego 
przelatujemy, czyli widzimy, że Cały czas trwa podkręcanie. Znowu ta woda z prawej strony, 
to tak jakby przejście w wielkim Parku Wodnym. Z tego tunelu lecimy do góry. Miasto 
Radości, cokolwiek tam było jest w tle, w zupełnie innej Przestrzeni. A tu utworzył się Kanał 
i lecimy do Góry. Nie wiem, gdzie. 
-Słyszę; -do Wszystkości.
-Początek i Koniec w tym zawiera się Całość
-Mówią, że Całość wypełniona jest Snem.
-A w tym Śnie; -pokazują są nitki, są działania i można coś poprzestawiać, To jest jak gra na 
harfie.
-Mówią, że tą harfą są Dźwięki Gwiazd. Można wyciągnąć Gwiazdy i na nich grać. Dlatego 
Nasze punkty są też takimi Gwiazdkami i też można na Nich zagrać. To jest podstawowa 
energetyka Człowieka. Kiedy należą one do Ducha Świętego, wtedy Taki Człowiek jest 
trwały i można go solidnie zabezpieczyć. 
-Patrz, gdzie jesteś. Te słowa kierowane są także do Was. Teraz drzewa mi się pokazują, 
kurczak mały przechodzi. Nie wiem, gdzie jestem. Kurczak tańczy na drążku. Ktoś w moim 
imieniu zadał mu pytanie. -Kim ty jesteś? –Tobą. A dlaczego nie. Nie lubisz bajek?
-Przyznaję, że lubię. To zmienił się teraz w Czarownicę. Orli nos, ma jabłko i mówi; -ugryź.
-Podbiega króliczek, łapie to jabłko i mówi; -nie gryź.
-Mówią; -Co się z Wami dzieje? Tot, to Radość, tot, to Radość..
-Czy Wy wiecie, że Sny, że Marzenia nie są jeszcze wszystkie?
-Pokazują, że Nasze Cząstki, że Organy w środku też Śnią i mają swoje Sny. Nawet 
pojedyncze atomy mają swoje Sny.
-Czy Wy wiecie, że musicie zagrać na Śnie tych Cząstek?
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-Jedyny sposób, by to zrobić, to wykorzystać Potęgę Ojca do tego wszystkiego, dlatego, 
że nośnikiem, lepiszczem tutaj jest Duch Święty, a falą, która tutaj to przenosi jest Miłość. 
Czyli wszystko jest dane. Uruchamiając To sprawiamy, że potrafimy wykreować nowy Sen 
tych Wszystkich Cząstek.
-Możemy też, tu kiwają głową, że byłoby lepsze, pozwolić tym Cząstkom Śnić. Czyli 
Organowi śnić, Człowiekowi Śnić, Istocie Ludzkiej Śnić, a przy okazji taką malutką Cząstkę 
własnego życzenia do Tego dodać.
-Czyli już wiemy, że teraz będziemy oddziaływać nie na oczy, nie na Tego Człowieka, 
żeby był zdrowy, by Jego odrodzić, tylko podpowiedzmy, by Tam spełnił się Sen 
wszystkich Cząstek, które Tworzą tę Istotę, Sen wszystkich Cząstek, do których Ta 
Istota należy, Sen wszystkich Cząstek, które należą do tej Istoty. Czyli w sumie chcemy, 
by Bóg Śnił tą Osobą, Śnił tymi Cząstkami. Tak jak On chce, ale przy okazji na tę chwilę 
pozwólmy, by przy okazji Ciało fizyczne było zdrowe.
To jest ta podpowiedź do tego, że będziemy uruchamiać ZAUFANIE.
-Mówią, że to zaufanie możemy uruchomić wtedy, jak zaufamy Sobie. Możesz zaufać 
Sobie, jak jesteś połączony z Oceanem Ducha Świętego. 
-Mówią; -Tam jest zaufanie. I powolutku pokazuje się Cylinder z tą złotą Istotą.
-Ta Istota wychodzi. Jest słaba. Tak jakby Cylinder lekko pękł i wychodzi Człowiek. Ale 
w stosunku do tej Istoty, do tego Dziecka, to On jest może pięciokrotnie mniejszy, ale 
jest człowiekiem. Wychodzi zmęczony, tak jakby po hibernacji. Patrzy na zewnętrze, 
które tu jest. Woda z niego jakby ściekała, bo tak jakby w cylindrze była woda. Powoli 
zaczyna rosnąć. Jest już wyższy od tego Dziecka. Jest teraz wielką, potężną Istotą. 
Pochyla się nad Nami, patrzy na Siebie, patrzy na Mnie i dziwi się, że jesteśmy Jego 
Częścią. Coś robi u góry, coś robi ze Swoją głową jakby jakąś Energię wlewał w swoją 
głowę. Dzięki temu zaczyna jaśnieć. To jest tak jakby takie matowe sople lodu po nim 
zaczynały spływać, On staje się taki lodowy jakby z lodu Stworzony i On popękał. 
Rozsypał się i spadł na taką kupkę składającą się z samych kryształów. Jego nie ma. 
Te Kryształy unoszą się jakby w jedno pulsujące Światło.
-My musimy pozwolić, żeby te kryształy w Nas wlazły.
Oni mówią tam u góry, że jest opór niesamowity. Że jest się tak koślawym, tak 
niedoskonałym, że te Kryształy jakby nie umiały w Nas wejść. Z drugiej strony możemy 
sobie dopomóc. Skoro te Kryształy są takie doskonałe, to niech One wejdą. 

 Powolutku proces się zaczyna. Jest już to w Nas. To ma Swoją temperaturę. Ale 
to nie są o C, tylko to jest jakaś inna temperatura. Nie wiem, czym jest temperatura 
Duchowa. Ona mówi o procesie. 
Teraz pokazują jak te Cząstki Ducha, który był tutaj przez Nas pozostawiony i później 
w Nas tu z powrotem wszedł, łączą się z tymi krystalicznymi Cząstkami i dopiero to złote 
Dziecko, ten nienarodzony w Nas Człowieczek zaczyna się w Nas budzić. To jest Proces. 
On ma większą głowę od Nas i to się chce w Nas zmieścić. Pozwólmy, by to się w Nas 
odradzało. Jest to Proces Nieuchronny lub Proces Nieuchronnej Zmiany, które 
zapoczątkują Zmiany we WszechRzeczy.
Pokazują na Was. My jesteśmy Wszechrzeczą. Wszechrzecz jest to coś zawarte w Nas. 
Pokazują jakby Cząstki DNA w Nas. Ktoś wyciąga flagi Zwycięstwa i wiwatuje.
-Mówią; -powrót do Domu. Tak jakbyśmy dostali potwierdzenie powrotu do Domu.
Mówią, że w takich strukturach ognisko chorób nie może istnieć. Ale mówią też, że takie 
struktury Myśl, Słowo i Czyn po prostu zabijają. To jest tak jakby upuścić atramencik 
skażony i on zaraz Człowieka zmienia.
-Mówią; -nie programować się na nic takiego!!!
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-Patrz w Słońce, Tam twój Dom. Parz w Drzewo tam Twoja Kraina, Patrz w Zwierzątka, tam 
Twoi Przyjaciele, Patrz w Drugiego Człowieka, tam Twoje Przejście. Wszystko jest z Sobą 
połączone. Ten Duch, który jest w Nas jest przez Ducha Całości złączony ze Wszystkim.

Teraz jakby Biała Piramida powstawała. We Wszystkości takie zagęszczenie jest 
energetyczne. Jakby Ktoś ubijał pianę. Leci z prawa na lewo. Taki ostrosłup. Pokazują 
jak Nasze palce grubieją. Tak jak pingpongi byśmy mieli na wszystkich palcach. Na 
wszystkich stawach. I takie zbroje się między tymi piłeczkami tworzą jakby coś 
twardniało w Naszym Ciele.
-Mówią, że na dziś wystarczy. Innymi słowy, to co dziś zaszło, jakby sięgnęło kresu.
-Mówią tak; -wyciągnijcie ręce przed siebie i uchwyćcie Św. Gralla.
-Jak się ręce wyciąga, to faktycznie Światło jest.
-Mówią; -oto Światło Nadziei, oto Światło Tworzenia, Oto Światło Zmian, oto Światło 
Przemiany. 
Ono jakby się rozpraszało i w Nas weszło. 
Mówią, że to jest taka przysłowiowa Komunia. Jak Człowiek nie jest w Stanie utrzymać 
czegoś takiego, jak popełni różne błędy, to może wejść w ten stan i przyjąć tutaj 
Komunię Świętą. Od razu tutaj wszystko się równoważy i znowu potęga Człowieka tutaj 
działa. 
-Mówią, że w ten sposób stajemy się Królem Niebieskim.
-Mówią; -jak podejdziesz do Kogoś, to zrób dwie rzeczy. Ucałuj Go, czyli w przenośni 
chwytasz go Energią tymi rozpostartymi rękoma. Tworzy się taka Energia, że po prostu 
Przenika tego Człowieka. A więc już Swoją Mocą się tam wdarłeś. 
Ale Swoją Mocą nie rozkazuj, tylko pozwól, by Twoja Moc uruchomiła, to, co jest 
najważniejsze. Taką samą Cudowną Istotę Twórczą w tym Człowieku.
-Ogólnie mówimy; -bądź Zdrowy. Swoją Mocą rozdarliśmy wszystko, przeniknęliśmy. 
To jest Ciśnienie Duchowe, którym programujemy na Zdrowie, na Odrodzenie i na to, 
co Duch Święty, albo Siły Wyższe, nawet Prowadzący, czy Nienazwany, czy Bóg Twórca, 
czy Stwórca, nie ma to znaczenia by ta Siła Wyższa, Mocą Ducha Świętego zrobiła w 
tym Człowieku, to, co uważa za stosowne. Oddajemy to Bogu. 
-Podchodzimy do Człowieka, wchodzimy w niego niszcząc wszystko, Odradzamy Istotę 
Ludzką i oddajemy Bogu i prosimy, przy okazji, by był całkowicie fizycznie uzdrowiony.
-Mówią zaufaj swej Mocy. Oddaj resztę Bogu. Bo Bóg, a Ty w tym działaniu To Jedno i 
To samo.
-Mówią; -opuście ręce i nasiąkajcie Dobrem, które dla Was przygotowaliśmy. Tak jakby 
były różne Dary i te Dary rozdają.
Teraz to się gruntuje.
Możemy to przerwać. Posprawdzać, o ile wzrosło i Trzeci raz musimy w to wejść.
Koniec II
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