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 Już idzie pięknie, ale po całej głowie. Mówią, że to Oni będą dzisiaj przestawiać, a Ja 

mam odpoczywać. Pasmo Ojca faktycznie działa.
Dziwny ten stan. Przy otwartych oczach lepiej się czuję niż przy zamkniętych.
Tak wygląda jakby takie wielkie Dziecko rysowało chmury, szkielet tego domu. Słoneczko 
tutaj zaświeciło. Z tego rysunku to Słoneczko promieniuje do Każdego. Jak w Wawie. Zeszła 
Energia wyraźnie Boska, Kanał i Promienie szły do Każdego z Nas. 
Te Promienie idą i tańczą. Wokół głowy taką aureolkę tworzą, spiralę i takie ładowanie Nas 
Tak jak w filmie Frankenstein; -budzili Jego i pioruny trzaskały.
Dziwna Rzecz zachodzi, bo Każdy przez to ładowanie energetyczne, przez te wstrząsy 
energetyczne jajo robi. To jajo wypadło. Tak jakbyśmy kurą wielką byli. Jest duże znacznie 
większe od strusiego i to jajo wchodzi tu na miejsce matrycy na brzuch. 
Jakby wnikało w brzuch, ale było przed brzuchem i na wysokości piersi, lekko przed 
piersią.
To sprawia, że energetycznie znikamy. Głowa zostaje, ale tu Nas nie ma. Pokazują takiego 
diabełka z widełkami. On nie wie, gdzie My jesteśmy. Przyszedł źgać, robić i On nic nie 
widzi. Drapie się po głowie i zastanawia się, co się stało.
Przychodzi jakiś Ciemny Olbrzym, troszeczkę Go przegonił. Tu patrzy, tam patrzy, zagląda 
za Nas, przed Nas, czuje Naszą obecność, ale nie widzi.
-Rozproszenie w Boskim Świetle.
-To jest tak jakby te cząsteczki, przez to, co się stało, to Coś wyrwało Nas z tego Świata i 
jakbyśmy byli obudzeni tylko na Poziomie Ducha. A jak jesteśmy obudzeni na Poziomie 
Ducha My sterujemy Duszą, całą energetyką i od Nas zależy, czy mamy być podatni na 
ataki, czy też nie. Ponieważ w tej chwili nie chcemy, nie jesteśmy i straciliśmy się z ich 
radaru.
 Bardzo łagodnie ten Proces zachodzi. Lód czuję na głowie, powoli schodzi do szyi. Dalej nie 
czuję, ale wiem, że ma to objąć całe Ciało z góry, na dół.
Pierwszy raz te bransoletki, które Nam wielokrotnie dawali wokół nadgarstków zmieniają w 
malutkie skrzydełka. Takie malutkie anielskie skrzydełeczka. Tak jak w Mitach mieli przy 
kostkach. 

Teraz otwiera się Przestrzeń w Mieście. Wielu z Nas idzie zupełnie różnymi Drogami. 
Jesteśmy w tych Przestrzeniach, a jedni poszli gdzieś w Miasto, inni są w mgle energetycznej, 
Ktoś Orła widzi i na Nim frunie. Tak jakby Każdy z Nas widział, co innego, doświadczał 
czegoś innego. Jest Rozproszenie się po Mieście, po tamtej Przestrzeni. Każdy na swój 
sposób. Widzę, że Ktoś z Was jakby pracował i medycyną jakby się zajmował.

Strasznie duże ciśnienie i zaczynam zasypiać.
-Mówią; -to nie jest ciśnienie, tylko WZRASTANIE.
-Mówią; -Ciiiicho. 
-My zaczynamy się znajdować w Przestrzeni Odrodzenia.
Tam na tych wielkich łóżkach i tam, gdzie zawsze znajduje się nieskończona ilość 
Duchów Ludzkich znajduje się –Jeden.
Pierwszy Duch Ludzki, który powstał z Ojca. Na wzór i podobieństwo Jego. Mówi się, że 
później, powstała Kobieta z żebra Adama, ale to jest odniesienie do Duszy, kiedy na 
wzór Ducha Tworzy się troszeczkę inną strukturę energetyczną, by w Świecie 
Fizycznym można było doświadczać pełniej gamy uczuć.
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Ten Jeden jest tutaj czysty i Ten Duch Pierwotny zaczyna w Nas wnikać. On normalnie 
siadł i na Nas promieniuje. On jest Jezusem i Wszystkimi Świętymi i Wszystkim, co 
kiedykolwiek było, co Doświadczało z Poziomu Ducha jest w Nim. On jest Wszystkim. 
Ten Duch, co tam siedzi. On zapisuje w Nas Siebie albo My się zapisujemy w Nim. Ale 
ten Proces kontynuują. Otępia fizycznie. Słyszę, że dzisiaj zostanie zamknięta jakaś 
Przemiana. 
-O nic się nie martwię, ale potrzebujecie czasu.
-Faktycznie Proces jest techniczny, bo Te Istoty, które Nam pomagają naprawdę są skupione 
na Swojej robocie.
(Głos)Bardzo się przy Nas uwijają.
To, co się teraz z Nami dzieje, to nie jest tylko energetyczny zapis w Nas, ale i w Naszej 
Przestrzeni Życiowej. Łączymy się powoli z Naszą Przestrzenią Życiową. 
Mówimy ogólnie o Naszej energetyce. Jakie będzie Nasze biopole, takie będzie rosło 
zagęszczenie. Będzie można więcej rzeczy osiągnąć.
-Wszystko, jak się postaracie. –Mówią.
Nie ma tu takiego silnego, przez którego mogłaby ta przemiana szybciej zajść. Nawet Ja 
jestem rozdzielony. Tracę się gdzieś tam duchowo. Tu zostałem fizyczny. I pojawia się mi 
lęk, że mój głos zaczyna być nieprzyjemny dla mnie, rozedrgany, bo Ja już chciałbym łączyć 
się z Sobą tam odchodzącym, a nie potrafię, bo muszę mówić. Takie rozedrganie.
Musimy iść spać na godzinkę.

KONIEC
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