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Widać Pasma. Są jak przebijające się przez chmury po deszczu Promienie Słoneczne.
To Nas powoli przenika, badawczo sprawdza, co jest.
Jest tylko Ocena. Nie ma działania, tylko sama ocena.
Przyszła Obstawa. Przychodzą Istoty z lancami, ale Ja mam pół głowy jakby sparaliżowane i
widzieć mi się nie chce. Wołają mnie gdzie indziej.
Kolega to pociągnie, a ja później podpowiem.
(Głos I)Nad Wami unoszą się wstęgi. Zostaje zabierana z Naszych Przestrzeni taka czerń.
Energetyka szara. Zaczyna się przerzedzać. Widzę brzeg Morza.
(Zbyszek)To może będzie symbolem pewnej Zmiany, bo Mnie wkodowali w Energie z Groty
Lodowej. Mam Rzeczywistość przed Sobą, ale to jest tylko Energetyczny odpowiednik tego,
czego nie widzę. Taka Kula. W tej Kuli, kiedy tak stoicie nad brzegiem, to jest symbol Tej
Przemiany, a widzę, że woda niektórych obmywa.
(Głos I)Tak jakby nie wszyscy byli zdecydowani. Takie wahania.
(Zbyszek)Jest czyszczenie i przygotowywanie do tego, by zaszedł Proces.
Jedni rozkładają się, leżeć chcą, próbują płynąć, ale rękami przebierają w wodzie, a nogi mają
w piasku.
Podpowiedź, że Każdy by chciał wskoczyć do Oceany, czyli wejść do Przestrzeni
Duchowych, a nie wszyscy potrafią.
Ktoś wypływa na nienaturalnie gigantycznym Żaglowcu. Jego przód tylko z wody wyszedł i
ten Ktoś na tym przodzie stoi. To nie jest statek z tego Świata i słyszę, że jest związany z
jakimiś umarłymi. Z Zaprzeszłością. Powoli wchodzicie po trapach do środka. Jesteście
skonsternowani, bo jak przekraczacie burtę to się okazuje, że statek w środku jest bezdnią.
Jesteście bezsilni, bo Kto już spojrzał w tę bezdnię wpada tam i leci.
Wpadacie w czarno-niebiesko, lekko fosforyzujące chmury, w skały, jak w przepaść.
A jak już się bardzo nisko jest okazuje się, że tam się unosi. Tak jakby Człowiek mógł
lewitować.
Niektórzy jakby podpłynęli do tych ścian i wchodzą w te ściany. Trudne jest wchodzenie w
skałę, ale jak się wchodzi, to wszystko zostaje. Troski, kody, to wszystko zostaje. Ta skała
tego nie przepuszcza. Wpuszcza tylko Ducha. Do Rzeczywistości w Ojcu wchodzi
Czystość. Wy możecie pamiętać o różnych przywarach, ale programy i to, co było
indukowane(?) wszystko zostaje.
-Przeszłość jest w Was zawarta informacyjnie. Przez nawyki możecie to odtwarzać. Ale
jeżeli chcecie podjąć walkę o siebie, zmienić coś czyńcie to inaczej.
Proces zachodzi. Ktoś między Nami się pojawił. To się jakby w zorzę przekształciło.
Taką wielką promienną koronę. Są przetasowania energii.
Zaczyna się pojawiać właściwa, czystoduchowa wibracja.
Teraz Każdy z Was może powołać jedną osobę przed Siebie. I Ta osoba też
będzie podlegała tym procesom.
Widzę, że u niektórych osób zaczyna się Proces Czyszczenia, Uzdrawiania.
Energie już krążą. Rozpoczęły intensywny Proces u części osób. Słyszę u połowy osób. Teraz
u 60, 70%.
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Teraz wewnątrz głowy w tych Energiach, w których jesteśmy oprócz tego, że tych Bliskich
sprowadziliście, wypowiedzcie Ich Imię, aby było Ono powiązane i żeby u Nich się też
Procesy zaczęły. Wewnątrz głowy, tylko Jedną osobę. Sprowadzisz więcej, będzie to
nieuczciwe i nie dość, że Proces nie zostanie uruchomiony, zostanie odebrane wszystko, co
już zostało dane.
Energie jakby powoli wyparowywały smugami do Góry. Zabierają mi już ręce, a to się toczy.
Widzę wyraz; -przyspiesza.
Słyszę o jakiejś kopule strachu, bo to, co tutaj jest wygląda jak półmicha
obrócona, która Nas wszystkich przykrywa. To jest Kopuła Strachu dla Tych, co są
przeciwko Prawu.
Podpowiedź, że to, co było w Ludziach poumieszczane przy tym czyszczeniu, ukazało się
jakby w tej szarej strefie i siły, które to zakładały są podburzone, ale jednocześnie
zaczęły się bać, bowiem zaczęły działać Energie, które je przerastają.
Dlatego w Zapisie pojawił się Zoooriiiiin. Choć to, w tym Działaniu jest Ojciec
WszechRzeczy. Zoooriiiiin Tworzy Trwałą przebudowę w Swoim Świecie. Zaczyna się
coś na stałe Zmieniać. Zaczynają powoli obowiązywać Nowe Pasma. Jakieś nowe
pokłady. Nie rozumiem tego, ale Rzeczywistość Energetyczna zaczyna się zmieniać.
Pokazują, że to w takim malusieńkim zawężonym obrazie, ale to forma Naszego
treningu, forma Tworzenia Nowej Rzeczywistości Energetycznej.
W Przyszłości będzie to szerokie, masowe. To próba z korzyścią dla Nas wszystkich.
Proces był tak intensywny, że przychodzą jakieś Istoty i Nas chłodzą konewką. Tak,
żeby łatwiej to przeszło.
Niektórzy będą mieli straszne kłopoty z zaśnięciem, a kilka osób zaśnie spokojnym,
intensywnym snem. Będą odstępstwa od tego, co standardowo było.
Otwiera się Przestrzeń, ale to są Procesy Energetyczne.
Przychodzi spokój, łagodzenie, aby można było wejść w Naszą Przestrzeń.
Oczyszczenie, zdrowienie to wszystko można na skali sprawdzić. Siebie i Tę Osobę.
KONIEC.

