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 Pojawiły się Pasma z Oceanu Ducha Świętego. W Ciałach jest pewien chaos, ale 
uporządkowuje się to wszystko. Tak jakby nic nie miało znaczenia. Tak jakby będąc Tutaj 
cała reszta się nie liczyła, ponieważ i tak jest się tam, gdzie miało się być. Bez względu na 
jakiekolwiek ustawienia niższych struktur.
Szły do Mnie przedtem ostre zdania. Teraz coś się we mnie ustawia, więc nic nie słyszę. 
Głowę mi spłaszcza i wydłuża. 
Głos idzie z, zewnątrz, ale mam powiedzieć, że od wewnątrz; 
-Kto Tu dotarł jest ze Mną. Nie ma powrotu z tego Stanu, chyba, że; - i tu piszą o 
materialnym śnie, czyli o Ludzkiej Świadomości, o Ludzkim Umyśle, o Ludzkiej Cielesności. 
-Ściągnie to Coś na dół, ale to i tak będzie tylko chwila rozłąki. Obudzenie się w Tej 
Przestrzeni oznacza, iż wróciłeś do Domu. Tak naprawdę stoisz przed drzwiami, które są 
otwarte, ale nie potrafisz jeszcze wejść do własnego pokoju.
Ja widzę, że już się wchodzi do tego pokoju i w tym pokoju jest wszystko, co chcecie. 
Otwieram pokój, jestem na Majorce. Otwieram drzwi, jestem w takiej Rzeczywistość, jaką 
Sobie wybieram
W Przestrzeni Duchowej mogę widzieć, co tylko chcę. Przemieszczać się, zmieniać. 
Wszystko zależy od tego, na jakim Poziomie włącza Człowiek Swoją Istotę. Z Poziomu 
Ziemskiego można tylko utrzymać 8-my Poziom Głębi. Dalej jest to nie możliwe. Duch 
wchodzi wyżej, ale potem to jest tłumaczone, na, co najwyżej 8-my Poziom Głębi.
 Po prostu powyżej 8-mego Poziomu Głębi nie istnieje Ludzki Rozum. Więc, w jaki sposób 
właściwie interpretować to, co gdzieś tam było? Musi to być modyfikowane.
-Znowu słyszę ten Głos.2.42 

 -Słusznie zauważyłeś, że poczynania Wasze w Wyższych Wymiarach nie są dostępne  
dla waszego Ducha, gdy przyobleczony jest w Człowieczą Cielesność.
Są możliwe pewne poznania, jeśli Człowiek będąc tutaj wie doskonale, iż ma Cielesną 
powłokę. Patrząc w dół potrafi, więc pewne doświadczenia stąd zapisać w Ciele fizycznym.
To Ciało Fizyczne się zmienia. Byli Ludzie, którzy w ten sposób ściągali informację i Ich 
Ciało się zmieniało. Dopasowało się do Tego, by To, co na Górze, było jakoś odwzorowane 
w Nich. Młodnieli, zmieniali się, przekształcali całą kulę ruszających się atomów, tylko i 
wyłącznie po, to, aby tak zwana Kosmiczna, ale Ich jednostkowa Świadomość mogła 
właściwie niczym w odpowiednim procesorze być zapisywana w tej fizycznej Świadomości. 
---Wyraźnie tutaj pokazują, że musi być przebudowa Ciała Fizycznego, bo inaczej, gdyż to 
jest procesor, nie można pewnych stanów, a więc odczuwania, co jest bardzo istotne, co jest 
właśnie wyjściem w te Przestrzenie, zapisać później w fizycznych komórkach. 
-Odczuwanie, albo nowa Struktura Cielesna jest takim magazynem tego Odczuwania. Tak 
jak Podświadomość jest Magazynem Informacji, czyli Myśli, Emocji, które przeminęły. Tak 
samo Nowa Struktura Energetyczna Człowieka, sprawi, że odczuwanie będzie zapisane, 
przez Człowieka. Ono jest niepojmowalne i dopiero po zapisaniu będzie tak odtwarzane, by 
Człowiek powoli poznawał, doświadczał tego, co jego Duch odczuł. I to dopiero może być 
przekładane,( kiwają głową, że troszeczkę) na emocje, na uczucia, a przede wszystkim 
wyrażone w Świadomości, czyli we właściwym myśleniu. Dlatego przebudowa Ciała 
fizycznego jest tutaj taka bardzo ważna.
-Podpowiadają tutaj, że za chwilę zacznie się wlewać w Nas Światło.
 Nie wiem, co to jest. 
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Gęste, wygląda jakby w Oceanie Ducha Świętego utworzył się jęzor, lądolód i On jak idzie, 
to łamie te Nasze Ciała. Kości łamie, komórki łamie, atomy łamie, zgniata, modyfikuje. 
Niszczy całkowicie. Pierwsze osoby w śród nas zostały, pokazuje już przez Lądolód 
pochwycone, pokiereszowane, wpisane, a w tym lodzie jakby wszystko puchło, zmieniało się, 
było ustawiane.
-Pozwólcie by Proces stał się łagodnym snem Rzeczywistości.
 I masz rację, że się oburzyłeś na to stwierdzenie, ale prawdą jest, że Wasze Ciało jest też 
Snem i ten Sen może być przyjemny. Musi być jednak zapisany na podstawowym poziomie. 
To, co się w tej chwili dzieje nie było zapisane nawet w Macierzy. 
-W tej chwili to, co zrobią z nami zostanie wpisane w Macierz. Pokazują jakby Koło się 
zamknęło. Tylko w ten sposób możliwe jest spełnianie się Marzeń
-Bo tak nazywamy My Zaistnienia.
-Marzenia są Zaistnieniami. Sprowadzane są później, albo te Zaistnienia objawiają się na 
różnych poziomach Człowieczej Rzeczywistości. 
-Bo musicie zdać Sobie sprawę z tego, że Wy, a Przestrzeń Wasza Życiowa, to jedno i to 
samo.
- To, co się teraz stało w przypadku A. było rozszerzeniem Jej własnego Ducha. 
-Ten Duch Całości, ten Jej Duch, ta Jej energetyka, to Jej Pole, to Jej Istnienie przeniknęło  
nie tylko Jej osobową strukturę, czyli tę Przestrzeń osobistą; -od Macierzy, przez Ciało, po 
Ducha, ale wypełniło Sobą Całą Jej Przestrzeń Życiową. Ze wszystkimi budynkami, 
Ludźmi. Ze wszystkimi wymiarami; -poziomowaniem, pionowaniem, że wszystkim tym, co 
znacie i z Czego nie zdajecie Sobie sprawy, a w czym Ona pływa, jak w basenie, w czym się 
odnajduje. To wszystko zostało przeniknięte Duchem Świętym. Dlatego można było tak 
bardzo wyśrubować Jej Duchowe parametry.
 - Modyfikacja będzie bolesna, ale na poziomie komórek. Bóle mogą czasem lekkie przyjść, 
ale tak naprawdę cierpią Wasze komórki. Jednakże nie posyłają Wam tego sygnału. Tam 
jest ból, ale jest to konieczne dla pewnych zmian. Dlatego, że w Waszych komórkach ukryta  
jest sekretna Moc.
Te Przestrzenie między Naszymi komórkami, między Naszymi atomami, między Cząstkami 
Energetycznymi i Duchowymi wypełnia w tej chwili Czysta Boska Świadomość Siłą Ducha 
Świętego.9.00

-Chrystus się w Was BUDZI, Chrystus Was OSWOBODZI. Z iluzji Samego Siebie. 
Z tego, że jesteście źli i nieprawi. Z tego, że musicie palić Własne Ciała, Własną Duszę, 
Własne Sny. Nie musicie tego robić. I niech Wam nie przeszkadza wizja innej, w której 
jesteście gorsi, słabsi, w której Was upadlają i niszczą.
 Jesteście cudownymi Dziećmi. Jesteście Tymi, którzy dotarli do mnie, którzy obudzili się w 
Prawdzie, a Prawda jest taka, że Wy Synowie i Córki, a Duch Święty i Ja, to Jedno i To 
Samo.
Dałem Wam Moc, Dałem Wam Chrystusa po to, by Wasze Sny się spełniły. Nie zabijajcie 
tych Snów, nie wymazujcie Mojego Imienia z Waszych Myśli, Słów i Czynów.
Ilekroć będziecie dążyć do własnego szczęścia i szczęścia Innych Ja będę przy Was. Ilekroć 
będziecie zabijać własne Sny i Marzenia i Sny i Marzenia Innych Ludzi Ja będę smutny 
Stać przy Was i będzie Mnie coraz mniej. Ale to łączy. Ale Duch Święty, ale Chrystus z Was 
Wyszedł. W tej chwili Swoim Chrystusem Przenikacie Przestrzeń. Przenikacie Innych. 
W tej Chwili, jeśli utrzymacie się tylko w zwyczajnej Ludzkiej Czystości, Żadne zło nie ma 
do Was dostępu. Powtarzam Żadne.

Teraz pojawiła się taka kulka i Ta kulka przemawia.
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-Jestem Komórką. Jestem Komórką Światłości. Możecie mnie nazwać Cząstką, możecie 
Mnie nazwać Swoim własnym Zbawieniem. Gdyby nie JA, Ta mała Cząstka, nie byłoby Was 
tutaj.
Ja pomnożona wielokrotnie, JA, z której zbudowano Ciała i Waszego Ducha, choć o tym nie 
wiecie jestem podwaliną Waszego Snu, a więc można powiedzieć, że jestem Waszym Snem. 
Nie rozmawiacie ze Mną. Rozmawiacie ze Mną poprzez Boga, a powinniście się ze mną 
kontaktować, bo Ja Was bardzo Kocham. Sądzicie, że Ja Wasza podstawowa Cząstka jestem 
uboga, mało doświadczona, mało rozumna.
 -Nie!. –Ja jestem Waszą Matką. We mnie właśnie zawarty jest Duch Święty, dzięki któremu 
jednoczycie się z Całością. Jestem bliższa Jemu, niż Wasza Ludzka Świadomość. 
Wasza Cielesność jest Darem. Możecie powiedzieć od Sił Przyrody, bo One dostarczają 
budulec. Możecie powiedzieć od Boga, bo z Jego Idei powstało. Możecie powiedzieć od 
Boga Twórcy., od Eloooohiiiiiiiiinnnna, od Tego, który powołał Wszystko i To też będzie 
prawdą. A PRAWDA jest taka, że Ja, a Wy to jedno. Szanujcie Mnie. Jestem Pomostem 
Waszym w Zaświaty.

-Komórka się rozproszyła. Pojawiła się Czarna Piramida. Pojawiły się piękne srebrne 
zapisy w jakiś czarnych korytarzach.  
-A tu są spisane dzieje Rodu Ludzkiego. Jak powstał, jak się uginał, w przenośni jak coś na 
Niego działało i jak pewnego razu Cały Ród Ludzki przemienił się w Jedną Postać, w Jedno 
Cudowne Doświadczenie.
-Pokazują teraz Helisę DNA, pokazują Orła tam latającego, pokazują potem wielu z Was i 
nad głowami unoszącego się Orła, którego pisk, ten Krzyk rozdziera się tutaj u mnie w 
Głowie. Nie umiem go powtórzyć. Natomiast wyraźnie słyszę.
Przychodzi też tutaj taki mały chłopiec. Siada mi na kolana. U Was też. Zaczynają mu ciepleć 
ręce. 
-Pytam, czy to Bóg?
 –Nie to Twój Syn. 
-Mówią, ze tak naprawdę, właśnie w tej chwili zaczynamy Stwarzać Siebie Samych.
W Oceanie Ducha Świętego oto jest Odbicie Nas Samych. Takie Małe, nieporadne, ale już 
widzące, słyszące i chcące cieszyć się Życiem Dziecko.
-Tu jesteśmy dorośli. Tam jesteśmy wciąż mali. Ale już jesteśmy. Pokazują, że ten Syn 
może urosnąć. Może mieć zbroję, jako symbol tego, że jest odporny i tak jak Policja, która ma 
koguta na dachu i gdy jedzie sygnalizuje, że tu można przyjść po pomoc, tak ta zbroja będzie 
symbolem tego nie tego, że walczymy, tylko tego, że właśnie do Nas wyróżniającego się z 
tłumu przyjść, aby uzyskać pomoc.
Zbroja nie jest do obrony, ale jest symbolem niesienia pomocy. Trzeba to właściwie 
zrozumieć.
-Coś we mnie się zapytało, -Kim jesteśmy?
-Przyszła od razu odpowiedź; -Nikim.
-Nic nie znaczycie. Znaczenie jest ułudą. Znaczenie jest grą Umysłu. Jest zatwardziałym, 
ale takim zaprzeszłości programem, który przeniknął wszystkie Światy, Planety. Nawet 
w Gwiazdach to jest zapisane i one też uważają, że mają znaczenie.
Natomiast w Duchu, w Mocy Chrystusowej nic nie ma znaczenia. To jest gra. Wszystko jest, 
bowiem jednym i tym samym. Fala Miłości też nie ma znaczenia. Jest cudowną wibracją, 
której się doświadcza i która wszystko przenosi. Jak odczujesz wibrację Miłości, wtedy płyną 
Ci łzy. Jak odczujesz ruch cząstek niesiony falą Miłości, wtedy Ci się zaciskają ręce, wtedy 
Ci się wyostrza wzrok i widzisz to, co chcesz zobaczyć. Zmiany, które się urzeczywistniają.
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-A wtedy płacze, ale Ojciec. Ojciec tak bardzo się cieszy. Te Jego łzy Radości są czymś, 
co sprawia, że powstają Nowe Kreacje i On wtedy Śni. Zasypia, osuwa się na bok i jest 
Jemu bardzo dobrze. Mówią, e można sprawdzić na skali albo ujrzeć, jak przy Tobie 
słodko śpi Twój własny Ojciec.
-Pokazują też, że tego śpiącego Ojca może nawiedzić Początek Wszystkiego. Pokazują Istotę, 
która jest Złota, która niekoniecznie przypomina Człowieka. ma wielką wydłużoną głowę. 
Świeci i jest cudowna. To jest Początek. Początek przychodzi, czyli PraOjciec, PraMatka, 
PraCząstka. To jest jedno i to samo. I nawet Ojca Eloooohiiiiiiiiinnnna`a tym 
Światełkiem lekko otacza. To Światełko lekko zaczyna Nas przenikać od przodu.
To, co się teraz dzieje zmienia bieg rzeczy. To, co teraz W Nas zachodzi Już było, ale i tak 
jest wielkim wydarzeniem.
-To wygląda tak, jakby wymazywano w Nas Duszę. Tak jakby Dusza miała przestać 
Istnieć, a miałby się objawiać w Nas tylko Duch. 
-Ale mówią; -nie we wszystkich.
Dusza musi być przygotowana do tego, by stać się integralną cząstką Ducha, By się wtopić w 
Niego. Dusza przestaje Istnieć i Duch przejmuje Ciało. Duch zstępuje w Ciało.
-U niektórych wymazują Duszę, nie będzie Duszy. Tak jak po Śmierci fizycznej ginie Ciało 
Fizyczne. Tak jak przy 79 ps., kiedy kasuje się Świadomość, ginie Dusza i zostaje tylko 
Duch, jeszcze z Cząstkami energetycznymi, tak tu niektórym z Nas wymazują Duszę. Innymi 
słowy integruje się Ona z Całością.
Niech ten proces troszeczkę potrwa. Nakładają na Nas takie kaftany, jak byśmy byli w 
szpitalu, a więc podpowiadają, że to jest jakaś operacja.
-I śnijcie, jako Małe Dzieci.
-Widać też jakby Nasze Serce i Przestrzeń, która była w Sercu, wypełniła całe Ciało. Te 
Energie, które były w Naszym Sercu są w stopach, nogach, głowie, wszędzie. 
Teraz Całe Nasze Ciało jest Sercem. To jest dokładnie ta sama Energia.

-I Stało się Objawione. I Oto Zesłał Bóg (20.15?)Swoje Zastępy, aby darowały Światu, to, co 
Najlepsze. ŚWIATŁO. A w świetle jest Pokój, a w Świetle jest Radość. Zostaliście 
wypełnieni Światłem, ale sens tego słowa to jest CZYSTOŚĆ.
-Czystość została w Was zawarta. Pozwólcie jej przejąć nad Sobą kontrolę.

 -Podpowiadają, ze Czystość została w Nas zapisana w Komórkach. Wszystkie atomy 
w Nas są wypełnione Czystością, są wypełnione Światłem. Ale My nie do końca rozumiemy i 
odczuwamy to Światło. Więc chodzi o to, byśmy pozwalali, aby to Światło było 
wykorzystywane przez Moc Chrystusową W Nas do Tego, by Nam w Życiu było Cudownie, 
dobrze, spełniająco się.
-Bo ma przyjść Spokój. 
–Słyszę; -Wiekuisty Spokój i to zostanie zapisane. -Ale nie wiem, gdzie?
- W Księdze Życia!! -Do Mnie Mówią i przy okazji mnie w ucho strzelił.

 
-Otwiera się taka Wielka Księga i w Niej zapisane są chyba wszystkie strony. Na 

samym końcu są tylko adnotacje, -że „przyjąłem”, że się „zgodziłem”, że „nie wiedziałem”, 
że „zrozumiałem”, że „jestem zaskoczony”, że to „Mi pasuje”, że „teraz mogę spokojnie iść 
po zakupy”.

 -Innymi słowy dopóki nie wiedzieliśmy zapisywaliśmy Swoją własną Księgę 
Snów nie wiedząc nawet o tym, że tak na prawdę skrycie, podświadomie dążyliśmy 
zawsze do największego Cudu, jaki jest, by Nasza Księga Snów pokryła się z Księgą 
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Snów Ojca. Sądziliśmy, że Nasza droga może czasami biec inaczej. Tymczasem okazuje się, 
że to, co jest najlepsze jest dokładnym zapisem w Jego Księdze. Jeśli teraz pozwolimy 
prowadzić się Mocy Chrystusowej w Nas doświadczymy największego Szczęścia i Radości, 
jaka jest Nam Pisana.
Wystarczy odczuwać to, Kim jesteśmy i co Nas Prowadzi. 
Ogólnie prowadzi Nas Bóg. W Myśli, Słowie i Czynie cały czas będziemy Jemu o tym 
przypominać, że ma przy Nas Stać i Nas wspierać
- Myśl, Słowo i Czyn nie są czymś, dzięki czemu My jesteśmy silni, tylko to jest Nasza 
wędka na Ojca, dzięki czemu On cały czas Nas wspiera, dzięki czemu cały czas Duch Święty 
w Nas w pełni działa.
-Człowiek pomyślałby, że jest odwrotnie.
Słyszę; -obudźcie się i realizujcie własne Sny.
Pamiętajcie, że dziś będzie jeszcze jedna Modlitwa.
KONIEC.
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