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 Budzicie się w tym obszarze Przestrzeni, która należy naprawdę do Umysłu. W 
przenośni podrzucili scenki, które chce Umysł odrzucić. 
-Oni mówią. 
-Umysł jest cudownym wynalazkiem. Bez Umysłu Człowiek nie potrafi ruszyć o przodu.
Umysł, ale tylko w przenośni można powiedzieć, że jest zawalidrogą w kroczeniu ku 
Górze; -doskonałości, Świadomości itd.
Tak naprawdę mówią, w tym obudzeniu Duchowym Świadomość, Umysł są jednym. 
------Faktycznie, bo to jest obszar Duszy i to się integruje.
Błąd polega na tym, że My chcąc być w tych obszarach ulegamy moralności, ulegamy 
destrukcji, ulegamy czemuś, co jest na trwałe i ściśle przez wypełnienie zapisane w 
Umyśle.
Tymczasem Człowiek, który całkowicie panuje nad Sobą na równi korzysta z Umysłu i 
ze Świadomości. Jest to właściwość Ducha. Ktoś, kto się budzi w Duchu jedno i drugie ma 
znane w sobie. Można powiedzieć, że ani Umysł, ani Świadomość wtedy w Nim nie istnieje.
Jest to tylko i wyłącznie zbiór informacji.
Pokazują taki Stan, takie wszystko, kiedy po prostu się wie, tu mówią Jasnowidzenie i jak to 
wszystko funkcjonuje. Kiedy Człowiek jest obudzony u Góry w tym, nie można go pokonać.
Jeśli budzimy się w Duchu w naturalny sposób korzystamy z Umysłu i ze Świadomości.
Jednakże korzystając z przywilejów Ducha. Możemy tutaj wpłynąć na Umysł tak, by Go 
wypełnić Nowym. To nazywamy Blokiem, tą Zmianą to jest Wypełnienie Umysłu na 
trwałe nowym Zapisem.
Mówią; -jest to proces odwracalny. Jeśli kiedyś chciałoby się z czegoś zrezygnować, to 
można tu to zmienić.
-Ale uważajcie, by tego nie nadużywać, bo byłoby to zaśmiecanie Umysłu. Powiadają, że 
chodzi o drobne rzeczy. To może stać takim nawykiem; -a żebym wszystko pamiętał, a żeby 
to, tamto, to takie programowanie Umysłu nie jest chwalebne.
- To po prostu sobie wpisać jako cel.
Mówią, żeby zrobić to wyobraźnią. Innymi słowy nie ma to być wyobrażone; -cel; chcę 
mieć samochód, a więc jest ten samochód, potem podróżuję. 
-Nie tak!!
Naprawdę jakby kawałek czekolady, jakby podłużny kawałek metalu, jakby baton.
Tyle tylko, że z jednorodnej energii wstawiamy do Umysłu i piszemy najzwyczajniej w 
świecie; 
-Cel.!!
I my tylko wiemy, że tym blokiem tu jest to, by mieć samochód. Ale tu, nie wyobrażamy 
sobie dokładnie, czyli nie podpowiadamy Umysłowi, jaki to jest cel. To My wiemy.
On może się, co najwyżej domyślać. Taki Blok. Wstawiamy i to jest jakby Puszka Pandory. 
Umysł ją potraktuje za swój.
Czyli wstawiamy konkretny plastyczny obiekt. Każdy z Was taki Obiekt ujrzy.
W tej chwili My mamy skupić się tylko na jednym.
-Jaki ujrzymy obiekt, tak jak przy węzłach energetycznych, który wstawimy do Umysłu, 
który będzie w Mózgu, który Umysł potraktuje jako swój własny. Ten obiekt.
A My z Poziomu Świadomości będziemy wiedzieć, jaki w tym obiekcie jest ukryty cel.
Ale Umysł nie musi wiedzieć, jaki to jest cel. Kompletnie. On ma widzieć tylko obiekt.
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I za każdy razem chcąc Was zdominować, gdy będzie On się odnosił do tego obiektu, 
przez przypadek będzie nakręcał Wasz Cel.
 I wtedy Ukaże się jakby węzeł energetyczny, ten obiekt i pozwolicie by zaistniał w Waszej 
głowie, a więc i jednocześnie w Przestrzeni Ducha Świętego. Ale co najważniejsze pojawi się 
jako trwała wartość w Umyśle.

Czyli; CEL. Pokażą OBIEKT i My wkładamy wtedy ten obiekt, symbol celu.
………………………………………………….

Mówią, że w ten sposób stajemy się całkowitą, pełną Istotą. Bo kończy się walka z Sobą 
samym. Wszystko staje się naturalne czyste. Spokojne. Duchowo akceptowane. Cały czas to 
zapisywanie trwa, to się jeszcze nie skończyło.
Oprócz tego, co My wybraliśmy jeszcze zachodzi ten Proces. A więc jest to taka nowość i 
energetycznie to trwa. W przyszłości to będzie tylko wyciągnięcie ręki.
Wyobraźcie sobie, że w ten sposób będziemy też podobne rzeczy innym zapisywać. Łatwiej 
Im będzie.
Zapisało się. Możemy posprawdzać teraz.

Koniec. 
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