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 Są już Nasze Energie, One Schodzą, ale Ja nie czuję przekazu informacji. 
-Może musi być takie silne przepromieniowane czegoś?
Mówią o Zmartwychwstaniu.
Nie ma przekazu informacji. Zmartwychwstanie, czyli coś w Nas uruchamiają.
-By wizje były prawdziwe, a smoki latały po niebie.
-Przez te Smoki widzenie Twoje z 10% odniosło się do 80%.
Innymi słowy to Ustawienie musi być związane w 60% z Widzeniem, w 40% ze Słyszeniem, 
80% z Wiedzeniem.

Spytajmy się jak długo ten proces będzie zachodził, bo z taką przesiadką, to będzie 
trwać, a trwać.
Dopiero jutro się zakończy i to pod koniec dnia.
Współczuję Tym, którzy odczuwają w tym czasie bóle fizyczne, bo leki przeciw bólowe nie 
pomogą.
Kiedy Proces Trwa i jest taki przyspieszony, to trzeba to przetrzymać. Nie ma opętań, czy 
innych, ale rozbicie i bóle mogą być. To jest skracanie tego czasu zmian o lata. Ciała nie są do 
przygotowane do takiej przemiany i Człowiek niedobrze się czuje.
Czuję się jakbym był pijany, nie wiem, czy mówię, czy nie.

 -Ciekawa rzecz, bo procesy energetyczne w Was zachodzą. Widać to po Ciałach.
Pokazują jakby taka kotwa wystrzeliła do góry i jakby to spadało jak energetyczny wąż i tak 
powolutku te Energie Nas przenikają.
Pokazują taką Helisę DNA i Znak Nieskończoności, czyli Boga Twórcę. Teraz pokazują inne 
Znaki, które Coś symbolizują. Wygląda to jak półokręgi. Jest tego coraz więcej. Tworzy się 
kwiat w różnym układzie i to przenika. 
Oni rozbudowują Drugi i Pierwszy Czakram.
-Słyszę; -jakby wpływały bloki. Jakby miały przepływać inaczej Energie. Pokazują, że 
Strumień Energii, który zawsze do Nas płynie z prawej strony, co jest właściwym 
ruchem podpowiadają, teraz płynie odwrotnie. Szybko płynie w drugą stronę. Coś się 
staje. Jakby odwracali ruch Energii w Nas. 
Nie z dołu do góry, tylko z góry na dół. I zamiast w głowie czuć wypływ, to w nogach 
czuję wypływ. We wszystkich to samo zachodzi.
Mówią o zstąpieniu na Ziemię. Innymi słowy, jak cały proces Naszego wzrastania, budzenia 
się cały czas szedł do góry, to teraz zszedł na dół.
A Zmartwychwstanie? Duch powinien się teraz przejawić Zmartwychwstaje Ciało ginie 
Dusza. Dusza jest w tej chwili w Nas kasowana, czyli integruje się z Duchem. Jak Dusza 
się zetrze z Duchem, to Ona znika jest niepotrzebna.
U mnie w Dusza w 80% zniknęła, u Ciebie w 20%, tutaj w 60%.
-Zmartwychwstaje Duch.
Mówią, że Duch ma wiedzę, ale też i ograniczenia. Tym ograniczeniem jest niemożliwość 
odnalezienia się w tych podstawowych wibracjach, które świadczyły o wzroście Duszy. Czyli 
nie będzie złości i inn. Jak ktoś dojdzie do Setki, to nie będzie się już posługiwał tymi 
emocjami.
Mówią o receptywności o braku przepływu w jedną i w drugą stronę.
Ciekawe jest to, że to Przejście, ten kryształ, o którym On mówił umożliwił to Nam w 30%. 
Nie, że to jest Kryształ Życia, ale ten atak, który przyszedł pozwolił na przeciwdziałanie 
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Góry. Dzięki temu tak silne przemiany w Nas i zmiany będące przy okazji zabezpieczeniami 
zachodzą. 

U góry jakby wojsko się zjawiło. Hełmy, lance. Podobnie to wygląda jakby jakieś Elfy 
i to się pomnożyło. Klonowało i stamtąd leci tutaj. Teraz stanęli w środku i takie Koło 
utworzyli i to wygląda jakby taka wielka Korona, która się wznosi do góry. Oni byli jakby 
szczytami na tej Koronie. Jak to się utworzyło i przepromieniło, to od razu lżej się zrobiło.
To się rozkłada na zewnątrz.

Najpierw mi się pokazała Postać Matki Boskiej i wciąga Nas na stół. 
Naszej koleżance, która miała małe widzenie, tak jakby ustawiano coś w głowie. Przy skroni 
coś manewrują i jaśnieje jej głowa.
Podpowiedź, że coś w Niej teraz łatwiej zachodzi.
Pokazują, że dłonie ma uniesione do góry i patrzy na paznokcie.
-Powiedz, co Ty widzisz teraz? 
(Głos)Paski.
(Zbyszek)Mnie pokazują, że wstałaś odwróciłaś się do Matki Boskiej, patrzysz, a Ona jest 
sporo wyższa od Ciebie. Na dłonie popatrzyłaś i znów na Nią i na paznokcie i na Nią. 
-A jak Ją postrzegasz?
(Głos)Duża.
(Zbyszek)Ciekawa rzecz Ona się zaczyna wydłużać, ale Ty też. Jakby cię Jej Energia porwała 
i jakbyś się gdzieś przeniosła. Jakbyś zaczynała latać, czegoś szukać.
Mówią, że Ty szukasz Miłości. Bo rozglądasz się po całym Świecie.
Teraz tak zrobili jakbyś siedziała już i w Ciele. Dziecko jest przy Tobie i na piszczałce gra.
Posadziłaś Je na kolanach przy Sobie. Twoje Ciało jakby Nim się zajmowało, a Ty dalej 
gdzieś tam wnikasz. 

 -Ktoś tu straszy. –Słyszę. Znów jest jakaś próba. Pojawiło się zaciemnienie. Wszystko 
przygasło. I teraz widać jak obie Energie, a piękne są to wzory, tworzą jakby owoc granatu. 
Przepołowiony ścianki ma jasne, a miąższ jest szarawy.
Dają Nam do zrozumienia, że tak naprawdę to, co Nas przenika, to jest zestaw wszystkich 
Energii. Tak było i będzie.
Mówią, że to samo może być i w Nas i to nie ma żadnego znaczenia, jeśli Duch nad Całością 
panuje. On wtedy korzysta z Wszystkich rodzajów Energii.
Czystość Serca, Czystość Umysłu, a więc uruchomiona Świadomość decydują po prostu o 
tym, jak My Siebie wykorzystujemy. Jeśli Duch panuje całkowicie nad Ciałem w ogóle nie 
istnieje obszar emocji.
-Słyszę; -powstańcie z grobu Ci, co w Siebie nie wierzyli. Zmartwychwstanie jest 
Procesem Odrodzenia Istoty Ludzkiej, a nie powoływaniem z martwych.
Zmartwychwstanie, to nie jest odradzający się Feniks z popiołu, ale odradzająca się 
PRAWDA o Was Samych.
-Pochodzicie ode mnie. –Słyszę z góry, ale to nie jest Głos Ojca.
-Nie! To jest Głos Ojca. Pochodzicie ode mnie i we mnie się Staniecie. Kto zapragnie ze 
mną być Ten otrzyma…(tu coś było o Błogosławieństwach), ale jakby; …Ten otrzyma 
wszystkie Dary, czyli możliwość doświadczania Siebie w Całym bogactwie, we wszystkich 
wariantach Życia.

-Teraz pokazała się Postać, która ma mnóstwo rąk. Są to niczym ręce ośmiornicy i 
tymi rękami Nas dotyka. Czuję jakby w tym dotyku Coś mówiło;
-Ach, Moje Kochane Dzieci. I cieszy się, że Nas dotyka.
-Mówi też do mnie, bo ból Niemocy mnie poraża. Ale mówi, że Niemoc jest ważna.
Jeśli Niemocy w Człowieku nie ma, nie może sięgnąć po MOC. Bo Mocy nie można 
doświadczyć, jeśli jest Cała. Trzeba Ją dotknąć poprzez przeciwieństwo.
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„-Mówi, że jak Człowiek się rodzi i jest pełen Miłości nie mógłby Jej utrzymać Ona by 
zniknęła”. (14.55?)

Musi jej doświadczyć, musi ją uruchamiać przez inne Energie. Dlatego to nie są błędy w 
Naszym Życiu, tylko nauki. Błędem jest tylko Nasze zachowanie wtedy, gdy przeciwieństwa 
w Sobie utrzymujemy. Duch to rozumie, Duch jest Wyzwolony i Duch się tym nie przejmuje. 
Coś o swawoleniu mówią.
-Ale Ojciec kocha Nas bez względu na to, czy podążamy do Niego, czy też nie. Tylko jest Mu 
bardzo smutno, gdy Ktoś z Nas z takim czarnym tobołkiem idzie na wygnanie. Ale Jego 
Miłość trwa wiecznie.
On się cieszy, jak niektórzy z Nas będą tych Swoich Braci wyciągać.
-Mówi też, żebyśmy nie wierzyli, że to, co powstało w Prawie Totalnego 
Podporządkowania jest Jemu miłe. To zostało z Prawa Stworzone, by Prawo się 
odnalazło.

Jakieś zagęszczenia się robią. Takie drobne kropeczki widać.
Słyszę o Jakiejś Mocy Wiekuistej, czy o Wiekuistości. 
O czymś, co Świat znieprawia i Go naprawia. To tak jakby Nam chcieli podpowiedzieć, 
że to są tylko Stany, które Tworzą potem Energetyczną Rzeczywistość. A dopóki 
Energetyczny Człowiek podlega tym Stanom, to i One Jego w tym Stanie kształtują.
Więc tam, gdzie Ta Wiekuistość jest zła, Człowiek staje się zły. Jak wrzucony zostaniesz 
do brudnej wody, to cały na wskroś jesteś zły. Jak do czystej cały na wskroś jesteś 
czysty.
Dlatego bardzo ważnym jest byśmy otaczali się Światłem. Ale to możliwe jest albo raczej 
pełne. Tu 12-stkę w EJ mi pokazują. Od 10-ątki się zaczyna. Ważne jest wejście w 
Kanał, bo 9-ątka to gwarantuje. Wtedy Sami jesteśmy w czystej wodzie.
Mówi to jest Błogosławieństwo Boże. Dlatego, że wtedy sami sięgamy po Dary.

 Takie różne białe pierścienie mamy na palcach. Jak się potrząsa tymi palcami, to One 
grzechoczą jak grzechotki.

-Słyszę; -Idźcie i bądźcie błogosławieni w Imię Moje. Czyńcie Cuda w Imieniu 
Moim, Wzrastajcie w Imieniu Moim, Cieszcie się w Imieniu Moim i zapraszajcie Mnie 
do Każdej Radości w Waszym Życiu.

-Nie wołajcie Mnie, gdy cierpicie, nie wołajcie Mnie, gdy przez Was cierpią Inni.
Mnie w Cierpieniu nie ma. Wołajcie Mnie zawsze, gdy chcecie być w Radości.

-Czyli jest taka podpowiedź, że Ten, co cierpi, bo chce cierpieć, to niech Jego nie woła, bo On 
nie jest w stanie do Niego dojść, ale jeśli cierpisz i chcesz wejść w Radość i być zdrowy i 
szczęśliwy, to od razu Jego wołaj, bo pomaga.
Pokazują, jak będziemy cierpieć, gdy coś się stanie, to będziemy bardzo łatwo z takich 
Stanów wychodzić.
Pokazują te Promieniowania. Co się dzieje, gdy Jego się woła.
Ktoś tutaj krzyknął; -Ojcze jestem z Tobą. A On odpowiedział; -A Ja z Wami na zawsze.
-Słyszę; -Uzdrówcie się nawzajem byście byli szczęśliwi.

Skoro tak, to wypełnijmy się Duchem Świętym. Każdy niech wypełnia Wszystkich. 
Aby było zdrowo i było Nam dobrze. Aby skąpani w Jego obecności byli naprawieni na 
Wszystkich Poziomach, we wszystkich strukturach, które są Nam znane i nieznane. Oddajmy 
Bogu Swoich Braci, aby byli zdrowi. Oczy i wszystko, co jest w fizyczności, w Duszy, w 
Duchu, w Całej Naszej Istocie. Żebyśmy otrzymali wszystkie Dary, jakie można. Żebyśmy 
byli na wskroś szczęśliwi.
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Usłyszałem takie zdanie; -idźcie, czyli w sensie, bądźcie Namaszczeni w Imię moje. 
A wiadomo, że Namaszczenie jest przed Chrztem, bo to jest Poziom 13 w EJ, a tu 
oznaczałoby, że jest jeszcze inne sekretne Namaszczenie. 
To jest słyszę; -Namaszczenie Duchem Świętym.
To jest blokada z przodu Czakramów. Tył był zabezpieczony przed atakiem, a to jest z 
przodu; -by wszystko, co z Nas i do Nas wpływało od Ludzi i tak było czyste. 
Aby tylko nie zapominać, że Jesteśmy w Bogu.
-I niczego więcej Wam nie potrzeba. Odtąd będziecie Widzieć, Słyszeć i Jeść.
-Co to znaczyć Jeść?
-Jeść!! 
-I pokazują, jak chcemy przeenergetyzować się, doeneretyzować, to wystarczy wejść Ocean i 
ugryźć jakbyśmy chcieli mgiełkę zjeść i od razu wszystko w nas jest.
Śmieją się z Nas. 
Ja ugryzłem i aż mnie ciarki przeszły, jakbym za dużo tego zjadł i aż prąd przechodzi.
-To jest Duchowa strawa. W sensie „leczy”. Oni powiedzieli; „odchorowuje”.
-To chyba w przenośni „leczy”, ale nie wiem, czy to jest to samo.
Tak jakbyśmy Wszyscy znikali, ale w tej Rzeczywistości, nie w Świecie Duchowym. Tu.
-Bo wiele z tego, w co wierzycie się nie liczy.
-Śpiewają teraz piosenki.
Możemy się trochę nieciekawie czuć, bo znowu wchodzą w ten stan, który w Nas jest. On jest 
pozytywny, ale znów jest troszeczkę inny od Tego, którego doświadczamy. 
I to jest przeciwwaga NIEPOKOJU.
-Słyszę; -bądźcie zdrowi i szczęśliwi.
-Pokazują, że macie uruchomione Widzenie. Wszystkim ściągają w przenośni okulary.
-A mnie w szczególności. –Mówią.

PS.
Coś się stało, coś poprawili, bo każą przeprowadzić to samo działanie, co Nasza Koleżanka 
robiła na kręgosłupie. Trzeba zrobić to samo i zobaczymy, jaki to będzie poziom. Skoro każą 
sprawdzić, to musi być poprawa.
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