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Mówią; -dzisiaj nie zapadacie się w Sobie, dzisiaj aktywizujecie wszystkie Swoje Siły. 
Będziecie w pełni świadomi własnych Ciał, czyli pełnej fizycznej Świadomości
-Musicie zrozumieć, że budzenie się Ducha jest tylko etapem wzrostu. Przecież Ten Duch 
musi zejść i Tutaj się przejawić. Macie udowodnić, że Duch panuje nad materią. Aby się tak  
stało Duch, czyli Wy musicie zapanować nad własnymi fizycznymi Ciałami.
Te projektory, dzięki którym Tu osiągacie Swoje cele, dzięki którym Tu zapoznajecie się z 
Energiami muszą prawidłowo funkcjonować. 

-Dzisiaj zrobię coś, co Wam w tym pomoże. Będzie to budzenie się Cielesnej Świadomości.

-Usłyszałem, że to coś będzie robił Ojciec i te słowa od Niego płynęły.
-Ktoś, Kto też będzie tu coś energetycznego robił mówi; -nie wysuwajcie rąk przed Siebie, 
bo niczego Tam nie dosięgniecie, w sensie nie dojrzycie fizycznie. 
-Ciało jest stabilne, gdy Energetyka jest stabilniejsza, a gdy Energetyka jest stabilniejsza i 
Ciało jest stabilniejsze, wtedy Energetyka znów jest stabilniejsza.
Te dwa elementy są ze sobą powiązane.
Formą silnej stabilności jest odpowiedni Poziom Harmonii. Harmonię Energetyczną można 
podnieść.
- Mówią o; -zatrzymaniu Harmonii Biologicznej.
To Zatrzymanie jest w jakiś Wibracjach Duchowych, dlatego, że pokazują Zdrój Życia, 
jakby to było Wielkie Jezioro i My w tej toni się unosimy. Tak jakby Niebo było nie nad 
powierzchnią tej wody, tylko w tej wodzie. Jakby ta woda była Wszystkim. 
Czyli Zdrój Życia rozrósł się do Wszystkości.
 Jest jakieś Zespolenie się z Tą Przestrzenią i jakieś Zatrzymanie się w funkcjach, które 
łączą Ciało z tą Duchową Energetyką.

Pokazują wibrujące wokół własnej osi kółka. Przemieniają się, wszystko wibruje.
-To jest Życie, które się wyłoniło, w znaczeniu zstąpiło i się przejawia, ale przejawionym być  
nie chciało.
-Mówią; -Zejście tutaj, choć było chwalebne czasami było wymuszane. 
-Jest jakieś wymuszenie w Ciele. Nie mówią tutaj o tej Planecie, tylko o zniekształceniach, 
które powstały w Macierzy, przez co Duch Ludzki nie bardzo chciał się doświadczać.
-Nie musiał, ale był zobowiązany.
-W takim sensie, że czuł potrzebą i ta potrzeba była poprawna.
To tak jak My wiemy, że powinniśmy podnieść papierek, bo jest to uczciwe i pomocne, tak 
On przejawiał się w uszkodzonych Ciałach. To Jego zatruwało i zatruwało Drogę Powrotu. 
To Przejawienie się Ojca ma charakter podwójny, ale mówią o potrójności. Choć są jakby 
takie dwie ścieżki; Światłość i Ciemność, to one w ogóle dla Ciała nie istnieją.
Dla Ciała istnieje Właściwy Ruch, Właściwe Stanie i Właściwe Podążanie.

1. Ruch to jest właściwe uruchamianie Energii, które z Nas płyną. To –Promieniowanie.
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2. Właściwe Stanie, to jest jakby stabilizacja wewnętrzna. Wszystko właściwie pracuje. 
Jest naoliwione, wszystkie koła zazębiają. Czyli Stanie w sensie Poprawności 
Biologicznej i Poprawności Energetycznej, ale tej ostatniej w niewielkim stopniu.

3. Właściwe Podążanie, to Ciało patrzy ku Górze, Ciało patrzy ku Duszy, Ciało patrzy 
ku Duchowi. Właściwe Podążanie i własną Drogą, i Drogą, która jest właściwa dla 
Ducha. Podążanie to nie są Cele, którymi Żyje Dusza, tylko Podążanie, to jest 
właściwe ustawianie się pod Ducha.

Czyli Ciało ma w sobie naturalną potrzebę łączenia się z Energiami Duszy i z 
Odczuwaniem Ducha. Tak jak w Ciele funkcjonuje właściwie krew i to jest stałe, tak 
Podążanie jest stałym elementem. To nie jest jak u Nas Wola, czy Chęć, tylko 
autentyczny, fizyczno-energetyczny krwioobieg. To JEST.
Jak wszystko właściwie funkcjonuje, to wtedy Dusza jakby wchodziła w ten uniform. Ten 
uniform jest rozumny, inteligentny i Dusza otwiera w Nim oczy i realizuje Swoje Cele.
To jest poprawne. Dusza ma właściwie korzystać z Ciała i Ciało musi być Jej 
podporządkowane, ale Dusza i Duch dbają o Siebie, o Swoje szczęście. To, co jest właściwe 
Miłość, Przyjaźń, Namiętność, odpowiednie odżywianie się, jeśli rzeczywiście są właściwe, 
są Radością i dla Ducha i dla Ciała.
Ponieważ System zaburzył całą gospodarkę energetyczną, wszystko, co jemy jest też 
niewłaściwe, przez to i Dusza i Duch, który poprzez Duszę w Ciele się wyraża i Ciało 
niewspółgrają ze sobą.
Mówią też o Harmonii, o Jedności z Ciałem. Można nawet zobaczyć Poziom Zjednoczenia się 
nie z Duchem, czyli tworzenia nie Trzonu Duchowego, ale Tworzenia Jedności z Ciałem, 
czyli Tworzenia Trzonu Biologicznego. 
-Mówią, że to jest niesłychanie ważna rzecz. Można to sprawdzić, bo to Powrót do 
Biologicznych Zrodzeniowych Korzeni. W wielu z Nas są błędy. Za te błędy płacimy. Nie 
potrafimy się do końca odnaleźć. To tak jakbyśmy chcieli uczestniczyć w zawodach 
samochodowych albo pojechać na wycieczkę, a samochód robi swoje, szwankuje, trzeba go 
naprawiać, a to nie załadujesz właściwie towaru i Cele, choć nie wiesz, nie są osiągnięte. 
Zwalasz to na karb przypadku; nie stać mnie na lepszy samochód, dlatego tak się stało. Nie 
dojechałem na czas, statek odpłynął, nie daję na Majorkę. Trudno. To samo jest z Ciałem. 
Ono musi właściwie funkcjonować tak, aby na Nie w ogóle nie zwracać uwagi.
Zjednoczenie w Trzonie Biologicznym sprawia, że Ono jest Żywe.
Ogień Życia jest w tym wypadku Oddechem Bożym i powstaje w DNA.
On i powstaje w DNA, a jak nie ma Go tam zawartego, to Ogień Życia z zewnątrz rozbudza 
Go w DNA. Ogień jest biały, Ogień jest czerwony, Ogień zielony i Ogień jest niebieski. Te 
cztery wibracje sprawiają, że czasami otwiera się kciuk. Ta piąta wibracja jest Światłem, 
które sprawia, że Nasze wyjście w Przestrzeń Duchową, w Całość jest pełne. Wtedy już 
ani Ciało, ani Dusza, ani Duch, nic nie ma znaczenia, bo liczy się Wszystko, a we 
Wszystkim jest i Ciało, i Dusza, i Duch. Odnalezienie się poprzez zniszczenie wszystkich 
blokad łączących Nas z Całością. Tylko w Całości można się odnaleźć. W Sobie odnaleźć 
się nie sposób. W Sobie można tylko poznać Drogi prowadzące ku Całości.

Teraz przenika Nas Światło, jest Proces czyszczenia, usuwania wszystkiego. Wszystko 
jest w Nas kasowane. Węzły karmiczne, Księga Cieni, Księga Przeszłości i tysiące innych 
rzeczy, o których nie mamy pojęcia. To odpływa. Stajemy się Czyści, Uświetleni, 
spokojniejsi, Zbawieni od iluzji ograniczeń.

Mówią; -Świat na Nas czeka. Czas nie istnieje, ale Czas na Nas czeka.
 Tak jakby odnalezienie Czasu, odnalezienie Ruchu w Nas sprawić miało, że będziemy 
wszystko właściwiej, precyzyjniej robić. Jakbyśmy dzięki odczuciu Czasu czuli tempo 
działań, tempo przemyśleń, tempo wszystkich rzeczy, które muszą w Nas albo dzięki 
Nam zaistnieć.
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Czas jest podłożem Naszego Ruchu, a w Przestrzeni się to dokonuje. Przestrzeń zapisuje, 
to, co Czas swoim Ruchem robi.
Pomyślałbym, że to Przestrzeń swoim Ruchem coś w Czasie robi, a to Czas Ruchem coś 
w Przestrzeni zmienia. Bo Czas jest jakby działaniem WOLI.
Czas i Przestrzeń. Im większa Wola, tym płynniejszy Czas. 
-Mówią, że Wola czasami może być Czasem, albo, że Czas może być Wolą. Jak One się 
ze sobą zjednoczą to, co wyraża się w Woli się staje.
To nie jest działanie Duchowe, to jest Działanie Boskie. To jest Decyzyjność w Oku 
Boga.
Ta Decyzyjność nie ma znaczenia, gdy już się do tego Poziomu dotrze, dlatego, że jest to 
tylko zdefiniowanie czegoś, co można by nazwać Procesem. Tutaj żadne Procesy nie 
zachodzą.

 Ciekawe, bo jesteśmy w kilku miejscach jednocześnie. Tu fizycznie i Fizyczność 
będziemy odczuwać, bo Jesteśmy, a jednocześnie coś Naszego, ale nie wiem, jaka część 
Naszej Istoty znajduje się w takiej dziwnej Krainie.
Są tam zalesione wzgórza i My stoimy na takim jednym Wzgórzu, ale trawiastym i Przepaść 
jest na 1-2 km. To jest taki jakby komin, bo niżej Nas są niższe, zarośnięte bloki skalne, a 
poniżej tego Poziomu na bokach tych wielkich gigantycznych Gór, są drzewka. Ta Przepaść, 
to nie jest Ziemski Krajobraz, bo ma 16 km.
!6 ukazują u Góry i przed tym ustawili jeszcze 6, przed 6 postawili 1 i to rośnie. Nie ma 0 i 1, 
tylko są 6 i 1. To jest Magiczna Liczba Zmian. Jakiś ciąg. Mówią coś o matematyku. Były 
kiedyś jakieś maszyny Hieronimusa i mówią, że te liczby też związane są z maszynami, bo 
przypomnieli Jego.
Mówią, że z 1 i 6 można wyciągnąć jakby nici, zawiązać, pociągnąć i z tego uruchamia 
się Światło. To jakby definicja uruchamiania Energii. Uruchamiania Światła. W 
Krysztale Życia, to, co widzimy, to, co się budzi to jest Światło i to Światło wtedy 
zmienia. 
Czyli Wolą uruchamiamy Siły Ducha i w zależności od tego, jakim Poziomem Duchowym 
działamy, na tyle mogą zaistnieć zmiany w Przestrzeni.
Czas kształtuje Przestrzeń.

Niektórzy z Nas zlecieli w dół tej Przepaści przybierając formę czarnych ptaków, 
kruków. Spadli, gdzieś tam w dół, a po chwili wyskakują jako spokojni Biali Ludzie. Każdy 
coś przynosi. Jeden jakieś patyczki, inny talarki kamienne. Z tych elementów rośnie 
Piramidka wysokości około 1 m., a na szczycie tej Piramidki jest jakby Kula, Gwiazda. Ta 
Gwiazda zaczyna płonąć, powoli wszystko się rozświetla i Cała scena powoli ginie.
To, co się rozświetliło, to powstaje jakby biały Kanał, a to jest Kanał, który jest w 
Ludzkim Sercu.
Ostatnio dużo mówili o odtworzeniu się Kanału w Sercu Duchowym. To jest w tej chwili 
Duchowy Ogień Życia i On powolutku będzie Nas opanowywał. On niczego nie zmienia, 
tylko wyostrza. To tak jakby Coś bardzo zamglonego stawało się w Nas bardziej 
Rzeczywiste. Mówią, że wiele Marzeń zależy od tego fizycznego i energetycznego 
wyostrzenia. 
-Żartują; -no patrz, ten, kto nie ma nóg, jakie ma Marzenia, a jak nogi ma, zobacz ile 
potrafi osiągnąć.
-Czyli Człowiek jest jakby przygotowywany, jakby wiedział, co z Życia może wyszarpać, 
co może jemu się udać. Jak ten Ogień przenika Nasze Ciało, to Ono ma związki z 
Przestrzenią. I wtedy chcemy to, czego byśmy bez tego Ognia Życia nie zapragnęli. Tak 
jakbyśmy Duchowo, intuicyjnie wiedzieli, że jest to poza zakresem Naszych możliwości.
Mówią też; -nie budź smoka, kiedy on śpi, bo kiedy smok się obudzi w stosownym czasie, 
wtedy on sam wzlatuje i robi dla Nas to, co jest istotne. Przynosi dary. Kiedy My 
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pracujemy usilnie nad obudzeniem smoka możemy zrobić pewne cudowne rzeczy w 
zawężonym tylko kręgu. Mogą one być przez innych doceniane, ale nie będą miały nigdy 
takiego charakteru, jaki powinny przybrać, gdy budzi się Cała Nasza Istota. Nie 
wymuszajmy budzenia się smoka w Nas. Pozwólmy, by obudził się sam, bo wtedy będzie 
pierwotny, czysty, dziewiczy nieskażony pragnieniami. Na te pragnienia nakładają się 
jakieś Wzorce Systemowe. Mówią o słowach –kluczach, które są zawarte w Naszym 
Życiu. Jak w słowie-kluczu jest zawarta jakaś Energia, Program, to za każdym razem 
myśląc o tym czymś, to Coś chwyta część Naszego Życia. Część emocji, część myśli. To 
jest do tego czegoś jakby przypisane. Jak będzie „telewizor”, możemy ogłupiająco długo 
przy nim być, jak „teściowa” może Ona Nas razić całe Życie. Pochłaniać uwagę. Wtedy 
część tego, co byśmy poświęcili na własne szczęście, jest tutaj chowana niczym w grobie.
Mogą być też słowa –klucze jasne, ale to jest tylko naprowadzanie. To jest tylko taki 
kierunek, takie podążanie ku czemuś, przywoływanie ku czemuś lepszemu.
Ogólnie słowa –klucze mają charakter ujemny.

Teraz jakbyśmy się znaleźli w energetycznym tunelu. On ma formę wagonika. 
Wiadomo, że wagonikiem podąża się w jakimś kierunku, przenosi w jakieś miejsce i to, co 
tutaj się dzieje jest tym samym. 
-Ta energetyka coś robi i będziemy się odnajdywać gdzie indziej.
-Mówią tak; -My będziemy się odnajdywać Tu, ale nie teraz. Zamierzchłość nie ma tu 
nic do rzeczy, choć będzie to głos Przeszłości.
-Jest pewien zapis w Nas aktywny, ale nieaktywny, uśpiony, ale nieuśpiony, idący, ale 
nieidący, czytelny, ale nieczytelny. Im więcej jest tych słów przeczących i coś 
potwierdzających, tym jaśniejsze wszystko się staje. Promień jest tak silny, że wszystko 
znika. 

 Pojawia się to Wzgórze zalesione, z którego się skakało w dół przybierając postać 
ptaka. 
Z tych darów, które się przynosiło zrobiono ognisko i ono płonie. Stojąc z boku ogniska 
jesteśmy w dniu, natomiast przybliżając się do ogniska wchodzimy w mrok nocy. Jakby w 
Radość. Tak jakby był utworzony bąbel wokół ogniska i będąc w nim jesteśmy w obszarze 
nocy. Z niego na zewnątrz jak patrzymy widzimy tylko czerń, a nie dzień. Wewnątrz bąbla 
siedzą ludzie, kołyszą się, iskierki, śpiewy. 
Z płomienia ogniska wychodzi jakby smok. Mówią o Smoku Życia. O Korzeniach Życia, 
Naszych związkach z Ziemią. Pokazują lawę w środku Ziemi. Smok, to coś w Nas. Tak jakby 
to gorąco Słonecznej lawy z Ziemi miało Nas przenikać.
-Pokazują, że w lawie, kiedy jest niezastygła jest jakby Pierwotna Siła, z której wszystko 
można wyrżnąć. To jest związane z Naszą biologią. Poprzez, być może energetykę.
-Tak jak płomień świecy właściwie zastosowany niszczył wrogie energie w Nas i mogliśmy 
powoli wejść we właściwe myślenie, samoopętanie ustępowało, emocje się uspokajały, Tak 
przenikanie Nas tym Ogniem lawy sprawia, że chaos w Nas ustępuje.
-Te energie, wzburzenia, układy nerwowe, wszystko w Nas, co jest nadwrażliwe, 
rozedrgane, to wszystko jakby cały czas było kierowane ku jakiejś aktywności, tylko nie 
miało harmonii. Gdy przychodzi Ogień, ta lawa, przejmuje to wszystko, zagęszcza. Nie 
ma już wybuchów błyskawic w jednym miejscu, gdzie gromadziłaby się energia, tylko ta 
błyskawica, dzięki temu Ogniowi rozkłada się na całą Przestrzeń, dzięki czemu jest to 
już łagodne. Nie ma w jednym miejscu natężenia, tylko Siłą, ale Łagodnością przenika 
całość. Ciało wtedy nie jest w jednej sekundzie szybkie, wrażliwe i później zatroskane i 
osłabione, tylko łagodnie symboliczne i w pełni aktywne. Żywe, żyjące, ruszające się, 
marzące o tym, żeby Siła Wyższa, czyli Nasz Osobisty Duch mógł w Nim się czuć 
właściwie. Ciało żyje pragnieniem, żyje chęcią bycia prawdziwym, cudownym Domem 
dla Naszego Ducha.
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Sprawiajmy, by Ciało było z Nas zadowolone, byśmy byli Ciała Bogiem, a nie 
uzurpatorem, niszczeniem, degradacją, zapomnieniem. 
Teraz My jesteśmy tu i w Ciele, ale jednocześnie Ciało tworzy energetyczny klon. 
Nie My, Ciało
Ten klon -Ciało siedzi przed Nami i będzie mówić, co by chciało, żeby się stało. Tworzą 
się zarysy Naszych Ciał i rozmawiajmy z Nim. Każdy na swój sposób. Niech patrzy, co 
ono pokazuje, na co zwraca uwagę. Może być to mówienie o defektach fizycznych. Może 
być to mówienie o pewnych niedyspozycjach egzystencjalnych. Słuchajmy. To jest tylko 
egzystencjalne marzenie Naszego Ciała Fizycznego. Patrzmy, co Nam chce 
podpowiedzieć, czego pragnie, co jest właściwe, co niewłaściwe.
Ciało samo teraz, dzięki temu, że Duch jest w tym Ciele, jak jest jakaś choroba w Nim 
będzie się uzdrawiać. Jakimiś rurkami się łączy z Oceanem Ducha Świętego. 
Pozwólmy Mu skorzystać z pomocy Naszego Ducha. Ono jest teraz jakby technikiem 
lekarskim, który umiejętnie o siebie zadba. 
Mówią, że nad Ciałem panuje się wtedy, kiedy Ciału pozwala się zrobić to, co Ono 
najlepiej potrafi.
Kiedy je kochamy, kiedy jesteśmy w harmonii, w czystości możemy pozwolić by Ciało 
uruchomiło cały mechanizm.
Dotychczas część Jego marzeń przebijała się do myśli, do Naszych Działań Duchowych, 
a My traktowaliśmy to jako podpowiedź z Góry, gdy tymczasem były to podpowiedzi z 
Poziomu Ciała Fizycznego.

Przyszła Postać symbolizująca Marię, Matkę Boską. Ta Postać jest 
WieloPostaciowa. Za każdym razem jest Kimś innym. Pokazują też Nasze Ciała, że My też 
różnorako na Nie patrzymy. Raz to jest Nasze Ciało, to znowu przydajemy Mu wygląd i 
wartości w ogóle sprzeczne z Tym, co jest. Nasze Ciało Doświadcza narzuconej Przez Nas 
wielorakości, tak jak i My mamy wielorakość egzystencjalną; -jestem słaby, taki i owaki, 
w oczach innych staram się być inny/a, a to przed Bogiem udaję innego. Tak jakbyśmy mieli 
wiele masek nałożonych. Pokazują, że Nasze Ciało w Naszym tu zagubieniu też potrafi żyć w 
wielorakości. Mówią, że to nie jest potrzebne, trzeba być prawdziwym takim, jakim się 
jest, bo inaczej przyzwyczajamy się do jakiś błędów Biologicznych, Duchowych i 
Energetycznych, przez co nie potrafimy być Sobą.
Taki Człowiek jest niepełny, jest wadliwy, nie funkcjonuje prawidłowo.
Choć pokazują, może osiągnąć to, o, co mu chodzi, ale to wszystko jest wymęczone, jest 
niepocieszające, zaburzające, czyli uniemożliwiające właściwe korzystanie z osiągniętego 
Celu. To wszystko ma być jak poezja. To wszystko ma być jak sen. Upragnione, 
wymarzone i przychodzące w oczekiwaniu. 
To oczekiwanie może być obarczone pewną dozą bólu, bo akurat był potrzebny, pewną 
dozą przemyśleń, bo akurat coś się rozbudza. To jest wtedy aktywne, pełne, Żywe.
-Gdy Żywe jest Ciało, gdy Żywy jest Duch, Żywe są też realizujące się Marzenia, a Świat 
kolorowy.

 Pokazują jak przyszła Siła Wyższa, ale symbolizująca Nas Samych, wzięła Nasze 
Ciało, strzepnęła Niczym pranie, Nasze Ciało stało się jakby płachtą materiału i zostało 
powieszone w Przestrzeni. Sznurka nie widać, ale schnie. Ono jest w tej chwili 
przepromieniowywane.
 Słońce spokojnie na Nie pada i spokojnie Je suszy. Są, bowiem w Nas wody czarne, 
zamulone, nawet pokazują takie gnijące. Gdy w ten sposób będziemy rozwieszać Nasze 
Ciało to, co jest w Nas nieprawidłowe będzie wysychać. Wtedy tylko strzepnąć i skruszony 
brud, ten muł odpadnie.
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Jest to proces regeneracji, ale jest to też Proces pozbywania się różnych trucizn, złogów w 
Naszym Ciele. Taki Proces trwa. Nawet i pół godziny dziennie trzeba pozwalać by, co 
niewłaściwe usychało.
Nasze Ciało, ta płachta rozpościera się i to sprawia, że Światło, które przenika przez tę 
płachtę, jednocześnie przenika Nasze fizyczne Ciało, bo to jest jedno i to samo sprawiając, że 
i robactwo, i inne rzeczy w Nas giną. 
To jest odżywianie się Światłem. Ono sprawia, że to, co niewłaściwe się reperuje, ginie. 
Może to się odradzać tylko wtedy, gdy ciemność będzie w Nas wchodzić, bo to są niskie 
wibracje. One nie wchodzą przy odżywianiu się Światłem. 
Pokazują 9, ale dopiero 10 jest cała jasna. Czyli dopiero Święty potrafi w pełni z tego 
skorzystać. Ale pokazują, że normalny Człowiek, bez Strumienia, bo kciuk Mają uniesiony do 
Góry potrafi już nieźle sobie z tym radzić.
-Pytam, czy wciągać przy tym powietrze, to pokazują na Ciało, że ono, to rozwieszone przed 
Nami samo Promieniuje, samo zasysa tę Energię. My mamy tylko pozwolić, by Ono się 
karmiło tą Energią. Ta Energia jest czymś Duchowym, czyli niekoniecznie chodzi tu o 
Słońce, choć pokazują, że te Energie też wzbudzają te Stany, gdy Nasze Ciało otwiera się na 
fizyczne Słońce. I to tutaj jest takie samo. 
Bo to Energie Duchowe, Pierwsza i Druga Moc Przestrzeni sprawiają, że coś się w Nas 
przestawia, właściwie układa, więc te złogi, ten brud są zmieniane na Światło, na 
budulec.
Mówią o relaksie biologicznym i żeby w Nim troszkę pobyć. Pozwolić, by wszystko w 
Nas zmieniało się na właściwe, na Światło.
-Pytam. Czy Światło samo wie, jak to ma wyglądać? 
-Światło tego nie wie, ale wie Cząstka tego Światła albo Nasz Duch, który korzysta z tego 
Światła. Czyli Cząstka tego Światła, która jest Naszym Duchem, jak i Nasz Duch, 
którego cząstką jest to Światło.
Mówią, że Łagodność Energetyczna jest Siłą, której nie rozumiemy. To nie napięcie 
decyduje o sukcesie, ale wycofanie napięcia.
Tam, gdzie jest napięcie, tam, gdzie jest pragnienie, tam, gdzie jest zazdrość jest zawsze 
coś rozrywającego. Tu są błyskawice, co tną, a nie zszywają. Jest to oczywiście Energia, 
ale to może być wykorzystane tylko do przesłania Energii gdzieś tam.
Natomiast jak jesteśmy w Łagodności, to „Gdzieś tam” już się w Nas zawiera i na 
Poziomie, mówią; -neutralnego spokoju.
Bo „My tu, bo coś tam”, to jest ze sobą połączone i Działanie tylko zawiera w sobie 
pewien stan albo stan, który chcemy poprzez Działanie osiągnąć już tutaj jest. My mamy 
to tylko powołać.
W tej chwili powołujemy własne Życie. Mówią o Odżywianiu. 
Pokazują kaszkę mannę gotowaną. Ale to są Energie Ojca i PraOjca.
Mówią o Zwycięskich Bogach, czyli o Ludziach, którzy osiągnęli Duchowy Stan, dzięki 
któremu mogli być fizycznie nieśmiertelni. Ta strawa jest związana z tym Energetycznym, 
Świetlnym Odżywianiem się.
-Powtarzamy Wam od zawsze, że Ciało Fizyczne jest fundamentem wszelkich zmian.
Mówią, że zmiany Duchowe mogą w Człowieku zachodzić, nawet wtedy, gdy Człowiek sobie 
z Ciałem nie radzi, ale te zmiany nie zostaną w pełni zapisane, gdy Ciało nie zostanie 
zintegrowane z Całą Istotą Ludzką. Zapisanie oznacza, że te zmiany będą trwałe. Duch nie ma 
takich możliwości.
To jest tak, jakbyśmy zrobili artystyczne zdjęcie, ale musimy je zapisać w Energii naszych 
Myśli, Energii Pamięci. Na twardym dysku. Całe Nasze Ciało jest czymś, co umożliwia ten 
zapis. Jak Ono poprawnie funkcjonuje, to Ono potrafi integrować się z zapisami zawartymi w 
innych Ciałach, czyli w Przestrzeni. 
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Energia Myśli i Energia Emocji, to nie wszystko, co Nas stanowi. 
Pokazują taki rozkładający się energetyczny pióropusz.
Mówią o Głosie Serca, o Głosie Wspomnień, o Głosie Nadziei.
Wszystko to, co jest związane z Ruchem ku Przyczynie ma Zapis Energetyczny w 
Naszym Ciele. 
Można aktywować to wszystko, jeśli się o to poprosi Światło. Ono wybiera Pasma, dzięki 
którym jest Nam łatwiej. 
Ogień Życia to zapał, to chęć, natomiast otwarcie tych zapisów oznacza Pełnię Dokonań
w Doświadczeniach, Stanach. Wtedy Człowiek poprawnie się czuje. 
Jak Człowiek POPRAWNIE się odnajduje w Sobie, po prostu JEST, po prostu Może.
Wtedy można powiedzieć JESTEM, bo się Odnalazłem, to Działam, to Wypełniam to, z 
czym przyszedłem, po co przyszedłem.
Mówią, że ten Proces w Nas, jak będziemy Go poprawnie pilotować będzie trwał, nigdy 
się nie skończy.
-Będzie się niekończył. Brzydkie gramatycznie, ale poprawne sformułowanie.

 Ktoś Ważny Schodzi. Ten Ważny, to Nasz Duch.
-Śmieją się; -a coście myśleli, żeście zjedli wszystkie rozumy, że już jesteście tak potężni, 
jakimi jesteście, że Obudziliście się w Duchu. To jest namiastka Tego, co dopiero stać się 
może. Wasz Duch to jest Światło. Morze Energii.
Nie ma, co się zastanawiać, co on potrafi, czego nie potrafi, bo takie rozumowanie w ogóle 
nie ma sensu. Ponieważ On zawsze może to, co może, co chce, by się stało, a chce, aby się 
stało tylko to, do czego już w Sobie Ścieżki wypracował. On niczego innego nie chce. Tu jest 
totalna samouczciwość. Totalne SamoPragnienie w Uczciwości, tu jest totalne, 
SamoPoprawne odnalezienie się w Ojcu. I Duch nigdy nic ponad to, co właściwe, nie chce.
Natomiast Człowiek Fizyczny zawsze chce wszystko, co jest ponadWłaściwe.
Dusza błąka się w tych wyborach, ale Duch wie.
Nauczcie się, że w Świetle jest Prawda. Nie naginajcie Prawdy o Sobie Samym, o Swoich 
Marzeniach o Swoich celach. Chciejcie tylko to, co jest właściwe, a wtedy odnajdziecie 
spokój, wtedy nie będzie napięcia, ponieważ iluzja zniknie.
Gdy Żyjemy w iluzji Innych albo iluzją Innych zaprzedajemy się wobec Samego Siebie i 
nie jest to właściwe. Zweryfikuj Swoje Marzeni, Swoje cele, a zrozumiesz ile czasu byś 
stracił dążąc do tego, co by Cię nie usatysfakcjonowało. Natomiast to, co jest właściwe 
stanie się szybko i bezboleśnie, gdy oddasz te sprawy swoim własnym rękom.

 Jest teraz jakiś Proces Umierania czegoś w Nas. Pokazują na Górę.

-Umierania Boga w Nas? –Tak.

-Bo dopóki Bóg w Nas nie Umrze, nie odnajdziemy Siebie, bo będziemy ŻYĆ NIM, a On to 
STWORZYŁ dla NAS, czyli Nas, a My odrzucamy SIEBIE na rzecz JEGO.
To jest Wejście w Złotą Kolumnę, Odnalezienie się w Bogu, tylko i wyłącznie po to, by teraz 
Bóg mógł Zejść w dół i Doświadczać w Nas Samego Siebie.
-Odnalezieni w Bogu, Odnalezieni w Prawdzie Idźcie i Nauczajcie, że Ja w Was Jestem.
Jestem i Doświadczam. Doświadczam nie Siebie, ale Cudu Istnienia. Doświadczam 
wszystkiego poprzez Was. Jesteście Moimi Cząstkami, które ochronię, jeśli będziecie Mnie 
uważnie słuchać, którym podpowiem, co i jak mają zrobić.
 Czyli słuchanie tego Głosu jest Prowadzeniem się ku temu, co w Życiu najlepsze.
Nie wierzmy w różne Ludzkie Schematy, nie, dlatego, że wszystkie są błędne, ale, że wiele, 
choćby przez różne błędy Ludzi prowadzą Nas nie ku temu, co tak naprawdę Nam pasuje.
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Zaufajmy budzącemu się Bogu w Nas.
Zaufajmy Sobie, że Go odczuwamy. Niech Jego Obecność w Nas Stanowi Nas w 
następnych dniach, następnych latach, w całej Naszej Przyszłości.
Kto oddaje się Ojcu, Kto oddaje Jemu Ciało, ten Zmartwychwstaje w Nim, a więc 
Odnajduje Siebie na Końcu Swej Własnej Drogi.
Wtedy można powiedzieć i Światło się stało i dokończyli; -i zamieszkało Między Nami.

Słychać Głos z Nikąd; 
-I, czego jeszcze chcecie, czego jeszcze oczekujecie? Czemu jeszcze jesteście w Tej 
Modlitwie, skoro wszystko się zamknęło?

Pokazało się słowo; KONIEC

PS.
Wychodzimy z Modlitwy. Jesteśmy w Ciałach.
Teraz Naszą Modlitwą jest doświadczanie Radości, Cudu Egzystencji Tu i Teraz.
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