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 Tak to wygląda jakby mi do czoła przybili taką blachę. Trochę, bowiem inny jest 

rozkład tej Energii. Jest strumień, ale to nie jest Strumień od Stwórcy.
To jest typowe Boskie Światło. Żółć, złocień, a w środku jakby roziskrzona jakby centrum 
płomienia gazowego, taka biel i to bije.
To światło pokazują budzi się w DNA. Te kule Światła tam, gdzie jest obecność Ojca, te 
Cherubinki, jak całkiem budzi się w Człowieku, to ono niczym osocze wypełnia Całą tę 
Przestrzeń. Wtedy nie ma już Cherubinków. Jest tylko Świetlny Strumień. 
Taki Proces teraz w Nas zachodzi. Wykorzystamy to później do Uzdrawiania. Trzeba pchnąć 
o jakiś jeden poziom poprzeczkę wyżej.
Mamy pozwolić w sobie, bo nie musimy myśleć, wymieniać osób, które z Nami 
mieszkają, nie musimy w głowie wchodzić do Naszych Domów, by to Światło, a Ono wie, 
by zrobiło swoje. By Stała się Światłość. Przeniknęła Nas, Przestrzenie. Niech zrobi, co 
tylko może. Mówią, że to jest związane z Całością. Powiązanie z Planetą, z Siłami 
Przyrody, Komórki, Uzdrawianiem. To jest jakby odtwarzanie się w Pierwotnym 
Duchowym Zapisie. Powrót do Punktu, rozbicie tego punktu, rozszerzanie się. Całość. A 
więc niech Stanie się Całość. Niech Miłość, niech PraPoczątek przeniknie, zrobi, co tylko 
może.
-Niech się dzieje Wola Nieba z Nią się zawsze zgadzać trzeba.
Pokazują Nas jako taką mgławicę, która wyraźnie zajaśniała i się kręci, a na zewnątrz u góry, 
jak w tym Cylindrze na jego ściankach obraz, jak wszyscy za rączkę idziemy3.14-3.16….
Teraz dziwna rzecz, bowiem uspokajają Umysł. Istnieje coś takiego, jak Sen Umysłu.
Gdy Umysł śpi niepotrzebne są bloki, kody.
-Nie wracać myślą do grobu, bo wtedy, pokazują, że taki trup budzi się w tym Umyśle.
Umysł śpi. 
Mówią, że ten blok, to może być takie coś uniwersalne.
Uśpienie Mózgu. On wtedy nie jest zajęty kontrolą Człowieka ani sobą, bo On śni. On 
śni swoim Snem.
Budzenie Świadomości nie jest potrzebne u tego, kto śpi, bo Świadomość normalnie 
wtedy funkcjonuje. Czyli Budzenie jako Proces nie musi zachodzić.
Pokazują, jak wyciągamy ręce, podróż, samochody. Zaczniemy realizować Cele.
Oddajemy Cele Duchowi, oddajemy Cele Bogu. W Jedności z Całością wszystko można 
osiągnąć.
W śnie, -mówią, Umysłowi będzie się wydawać, że jest aktywny, tylko Go nie ożywić.
Mówią, że po takim zabiegu trudno jest Umysł ożywić, chyba, że jesteśmy tak 
wypełnieni tymi niewłaściwymi przyzwyczajeniami, galaretą, a On jest zawarty przecież 
w tych Cząstkach. One go będą odtwarzać. Obecność5.42…, to jest stan. To są 
Połączenia Międzystatyczne(?).(niewyraźnie)
Świadomość teraz będzie kierować Nami.
Ten Proces On dziś jest taki krótki i się skończył.

Pokazują, jak wyjdziemy i będziemy sprawdzać się na Skalach, będziemy 
zadowoleni, ale Pokazują, że Intuicja, Wiedzenie itd. będą w Nas zaostrzone.
Czyli jak realizujemy Cele, tak jakbyśmy byli naprowadzani. Popatrzymy na Kogoś i 
już wiemy. To się zaczyna naprawdę intensywnie budzić.
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- Mówią o tożsamości Duchowej, o tym ujrzeniu się w lustrze. I okazuje się, że w lustrze 
można ujrzeć Ducha. To jest taka Energia. Ta Energia, wychodzi, działa, przenika. Ona 
jest i na zewnątrz i w Was.
-mówią nie mów więcej o lustrze, bo się pogubisz. Załapałem coś nie z tego Poziomu, co 
trzeba.
-Mówią o jakimś Pierwszym Oddechu Świadomości.
Tak życzliwie dają Nam do zrozumienia, by oddychać mając wyłączoną (wizję7.08?)
Zawsze Ciało odrzucaliśmy. Zapominaliśmy o nogach, o rękach, byliśmy w tym Świecie. 
Tymczasem możemy patrzyć na siebie przy zamkniętych oczach, a jednocześnie czuć 
Ciało. I to Świadomość, a więc Duch budzi się w Ciele. Przejmuje nad Sobą kontrolę i 
idzie w tan Życia.
-Mówią tak; -otwierać oczy i działać.
A więc otwieramy oczy i na Swój sposób posprawdzajmy, co to jest.

Koniec.

PS. Umysł i Świadomość. Jakie to są potoki i negatywne i pozytywne myślenie. I CELE. 
Zdrowienie. 

 Punkty Świetlne wstawione, to teraz patrz się po bliskich. Sprawdzać ich stosunek do 
Was, jaki był, do Rzeczywistości, jakość myślenia. Nas nie interesują odczyty, tylko fizyczne 
objawy, to, co będziemy gałami widzieć. Oni pokazują, że przez odczucie, jak idziemy, coś 
robimy, chcemy tak, tak, tak. To czujemy Przychodzi taka podpowiedź; -masz tak czuć, to tak 
czuję, tak się zachowuję, robię. Tak będziemy czuć, że po prostu się realizuje. Można 
zareagować. Naprawiają jej oczy, ale najpierw DNA. 
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