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 Światło jak dyskotekowe robi wielkie smugi na Niebie. Smuga jest rozproszona, a 
światełko łagodne.
-Słyszę; -Ale zmieniające.
Podpowiadają, że Nasze pola energetyczne zostały zakłócone. Czyli różne rzeczy w polach 
energetycznych zachodziły, a to Światło totalnie je ustawia i wyczyszcza.
Dzisiaj mi pokazywali dziwne energie. One wyglądały tak jakbyśmy kość przecięli na pół, 
a struktura kości w środku jest podobna do owocu granatu. Kiedy działamy na Kogoś, 
to wywołujemy taki obraz albo silne działanie energetyczne jest podpowiadane właśnie 
takim obrazem i taka struktura lekko niebiesko-biała przenika całego Człowieka, co 
oznacza, że silnie się uruchamiają te procesy. 
To samo powoli zachodzi teraz w Nas, co podpowiada, iż to czyszczenie i ustawianie było 
bardzo gwałtowne. 
Zauważyłem tu między Nami malutkich Ludzików pustych, jakby trzeba było Ich wypełnić. 
-Podpowiadają mi; -wstawiajcie tutaj Swoich.
Zachodzić tu będzie Proces czyszczenia. A nie postrzegłem, kiedy się stało to ogólne 
wyczyszczenie, a Oni mówią; -już i pokazali mi tę strukturę, która tak szybko zadziałała.

 -Mówią tak; -Nie budźcie się, tylko patrzcie na Świat z Poziomu Własnego Ducha, 
---Oto Cyrk. 
Śmieją się, że nisko jest Ziemia jako jeden wielki Cyrk. Nie odnoszą jednocześnie tego do 
nieszczęść, tylko do Radości, żeby techniką telewizora wyłapywać to coś, co może Nas 
pobudzić. We wszystkim mamy widzieć Radość, we wszystkim mamy widzieć 
Bożych2.56…, bo są, a My o tym zapominamy.
Wstawiamy, więc tych, którzy z Nami mieszkają do oczyszczenia.
Wyczyszczeni ustawiają się za Nami.

 Pojawiła się rura jak strażacka i takie wycięte okrągłe przejście w podłogach. Ktoś 
zjeżdża z Góry i mknie na dół na Ziemię. Mnie i pozostałych ciągną za fraki i zjeżdżamy. Idę 
i widzę tylko puste przestrzenie jakby nie ten czas, jakby dwa Słońca. Jedno zachodzące, a 
drugie albo to odbicie jakieś na Niebie tego samego albo inne w obwolucie widoczne.
 Każą coś na piasku pisać i wychodzi takie „S”, jakieś hieroglify. Teraz hebrajskie litery z 
tego wychodzą. Różne są te pisma. 
Ktoś podniósł Kulę, co zawiera zbiór słów, czy zestaw słów. 
To jest Kompendium Literowej Wiedzy. Z liter układają się słowa, np. sowa i my 
czytając widzimy sowę. Natomiast to jest Kompendium Literowe. 
Tylko słowa bez zapisu, bez treści.
Pokazują, że jak te słowa się rozprzestrzeniają i jak wchodzi w te słowa energia, to 
nadaje im sens programowy. Tak jakby do określonych zestawów literowych można 
było podpiąć treści, które działają podprogowo. Pokazują, że są czarne i działają jak 
błyskawice, kiedy uchwycą jakąś treść. 
To są jakby słowa klucze, mówią; -kody. Czyli słowa klucze zawierają kody.
Mówią; -takie słowa działają w Naszym Życiu. Jak My wrócimy do domu i 
przypomnimy sobie część słów, to może być sowa, to może być imię, tam są zawarte 
kody. Patrz w telewizor. W rzeczywistości on ogłupia cię i w rzeczywistości tak 

1



naprawdę o niczym innym nie myślisz, tylko o telewizorze. Czyli telewizor zajmuje 
sporą część Twojego Życia. Pokazują sport to, tamto. Te słowa są jakby kodem, który 
Nas zmusza do tego byśmy się w to nadmiernie angażowali.
-Mówią; -przyjrzeć się w swoim życiu kodom, słowom -kluczom i to odmagnetyzować. 
One są jakby magnesem w Procesie Nas do czegoś przyciągającym, zmuszającym Nas do 
uczestnictwa w tym.
Odmagnetyzowanie to zaprzestanie działania tego Procesu.
Czyli Ci wszyscy, którzy wchodzą w projekcje, w samoopętanie.
Przyjrzyjmy się tym kluczom, bo trzeba odnaleźć słowa Klucze. Nie jest do końca 
powiedziane, że zbiorczo nie można tego zrobić. Pokazują jakby tworzyło się takie 
Słońce, jak na dziecięcych rysunkach. To się otwiera jakby promienie zakręcały do 
środka i przygląda się wszystkiemu. Tak jakby była ogólna tendencja naprowadzająca 
na coś. Tak jakby nie trzeba konkretnego słowa. 
-Mówią; -Trzeba, ale nieprecyzyjnie.
W jakiś sposób wymaga identyfikacji pewnych stanów związanych z tymi słowami. 
Szukając w ten sposób odnajdujemy te słowa klucze i czyścimy się z czegoś, co nas 
obezwładnia.
Może być to aktywowane przy anoreksji, chorobie, pijaństwie. Czyli nie tylko opętania, 
które wykasujemy, ale Wrzuty Programowe, które mogą działać nawet w ten sposób 
Kody cały czas przejawiają się w Życiu, coś wykasujemy, a człowiek jakby się nie 
zmieniał, bo to jest coś, co działa z zewnątrz. Programy nie muszą być umieszczane do 
głowy. Mogą działać z Przestrzeni; -słowa, klucze.
Trzeba to odnaleźć w sobie. Nie można tak sobie tego wykasować. Mówią; -że bardzo 
dużo pracy czeka Ich w związku z tym.
Pokazują Swoje ręce. Są fluoroscencyjne. Bladozielono –niebieskie –fioletowo –liliowe. 
Mówią, że właśnie w ten sposób słowa -klucze można w ten sposób z Przestrzeni 
wyłapywać. Patrząc na ściany, na sytuację życiową, bo ona też może być kluczem. 
Spięcie, melancholia albo coś nienaturalnego odbiegającego od Naszego wzorca.
Wtedy te energie będą się pojawiać i już będziemy wiedzieć. Jak zdjęcia rentgenowskie 
się robi używając kontrastu, tak w ten sposób to się rozpoznaje.
To jest bardzo ważna rzecz, bo dzięki temu czyścimy przeznaczenia.
Na logikę, w jakiś sposób kody wpływają na to, co robimy. Czyli orientują Naszą uwagę 
poprzez przyzwyczajenia na coś, przez co się opóźniamy i nie tak działamy. To nie jest 
proste. Wymaga zabiegów i ma znaczenie.

  Ujrzałem teraz Matkę Boską i przebłysk Światła za drzwiami. Znajdujemy się w 
takich przestrzeniach, gdzie szeroki strumień kolorowy, fioletowo –zielony, jak w filmie 
Avatar stanowił Drzewo Życia, rozprzestrzenia się i związany jest z PraOjcem.
Jest jakby Jasnością, która energetycznie promieniuje na wszystko. 
Natomiast jak Człowiek w te Energie wchodzi, to One są tworzące i można dzięki nim 
zmienić całą strukturę energetyczną. -Ciekawe, co to jest?
-Mówią; -Życie, -tu jest pełnia Życia. 
To nie jest biologiczne, tylko podstawa materialnego Życia. Dopiero jak wchodzą 
Energie Duchowe, wtedy to się wszystko wypełnia i staje prawdziwym Życiem. 
To tak jakbyśmy zrobili samochód, który jeździ, tylko trzeba w niego Duszę 
wprowadzić, która będzie tym wszystkim poruszać.
To, co tutaj jest można wykorzystać do budowy Ciała fizycznego, do poprawy 
energetyki, do tego fundamentu, który napędza, w którym porusza się Dusza, za 
pośrednictwem, której działa Duch. To filar.
-Czy Wy wiecie, co dziś się stało? -Tak na prędce.
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-Ta pozorna drobnostka w odniesieniu do Duszy ma ogromne znaczenie.
Otwiera się Przestrzeń, jakbym był w kosmosie, na platformie stał. Jakby to był 

mój dom. Siedzicie i patrzycie się. Tam pokazują Przestrzeń Kosmiczną. Technologie, 
statki, ruch, Ci dobijają do doków i podpływają w kapsułach do Nas, różni Ludzie, 
różna cera. Tak jakby przychodzili po porady. Ale nim porady zasięgną pokazują, że 
będą dokowani, że będą szli do Hoteli, do kawiarni. Czyli na audiencję, na porady 
płynące od Nas musi przyjść odpowiedni czas i dopiero dostąpią tego zaszczytu. Zacznie 
się przekaz, nauka.
Mówią, że wielu z Nas będzie w tym uczestniczyć. W tym, czy w przyszłym Życiu, ale 
będzie. Mówią; -prawie wszyscy. Pomrze się, a to, o czym mówią będzie zainicjowane i to 
się stanie.
-Prędzej niż myślisz. –Mówią.
U góry jest Światełko, które jest symbolem Ducha, ale wyraźnie dają znak, że Duch 
Wszystko przenika i tworzy, ale po to, by tutaj kwitło i rozwijało się Życie, a My od 
niego trochę uciekamy i o Nim zapominamy.
  Ta czarna Przestrzeń, która tu się rozlała ma ślad niebieskiego. To są inne 
energie.
Pokazują teraz, że tymi energiami, jakie zeszły w tej Ciemni trzeba Przepromieniować 
Nasze Domy i mieszkania. Patrzymy w dole między Naszymi nogami są miejsca, gdzie 
przebywamy. Ta energia teraz tam leci i jak wrzos pokrywa te miejsca, jak atom 
koralowy w ciemności. 
Pokazują, że się tworzy Nowe. Jakby Wrota Stworzenia. Podobne kolory. Jakby nie było 
walki, jakby nie było zmian. Jakbyśmy tylko w świecie wybierali nową kliszę. Tam jest 
teraz zupełnie inna energetyka. Starego nie ma i nie było. To jest inna bajka, inny film, 
inna Rzeczywistość. Teraz jest to, co tam weszło, a to jest totalna Cisza. Nie ma dźwięku. 
Jak na dnie Oceanu. Jakby nic nie mogło istnieć, a podpowiadają w sensie przeciwnego.
-To plama z Nas, ku Nam, od Nas, poza. Wszystkie kierunki, wszystkie stany, ale Nasze, 
My.
Te inne energie w Nas, a będziecie widzieć Siebie inaczej, zostaną.

Są tu jeszcze jakieś działania energetyczne. Wyszły Istoty robociki, kasztany 
przypominające i na głowie Naszej bucikami stają, że aż powoduje drętwienie na skórze, 
aż paraliż chwyta. Czuć odciski po ich dotykach. Podpowiedź; -energetyka w Naszym 
Ciele tak się zmienia.
Jak korona Jezusa, z kryształów fioletowych jeden przy drugim jakby to było coś 
wspólnego, tak Nasze głowy wyglądają teraz. Od oczu w górę. To mamy w głowie. To 
powoli przenika w ręce w nogi. 
-Mówią dziwną rzecz. 

-Jesteście pobłogosławieni przez imię swoje. A imię Wasze brzmi Pan Bożych Zastępów. 

Jakieś struktury się tworzą, przejścia. Jakieś skomplikowane rzeźby. Zaczyna się cyrk.
Oni nie śmieją się, ale bardzo poważnie cichutko, ale tak żartobliwie mówią jakby w 
tych przestrzeniach, w tej toni, gdzie jest Cisza i tak miało formę żartu.
Podpowiedzieli żartobliwie, że to jest w Nas taki malutki jakby energetyczny cyrk. Takie 
przedstawienie Nasze dla Nas Samych i odwrotnie Tego Samego dla Nas. Dziwne są te 
Stany. Lustro- Zaprzeczenie, Za –Przeciw, W –Od. Nie łapię tego, bo się nie odnajdujesz 
we wszystkim.

 Pokazują dziecko małe jak jest uniesione do góry. Pokazują, że Ono się 
odnajduje we wszystkim. Dlatego jego nie słyszymy.
-Usłysz głos własnego serca, a usłyszysz tętno, które jest w Dziecku. To jest Jedno.
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To, co pokazali, to tak jakby była forma żył kosmicznych, jakiś mechanizm, 
dzięki któremu łączymy się z sobą, który wypełnia wszystko. Te odległości między 
Cząstkami w Krysztale Życia są wypełnione podobną strukturą. 
-To jest forma ulepianej materii. 
-Nie zagłębiaj się w to. Przyjdź do Nas po wiedzę.
To będzie trwało i będzie uzupełniane.

KONIEC
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