
[Proces Zmian i Odradzania się na Poziomie Serca; Życie; regeneracja DNA, CHĘĆ 
Budzenia się w Duchu, JEDNOŚĆ –Odczucie Siebie w Sobie nawzajem, Miłość, Ciało przez 
DNA przepuszcza BOGA, Duch Święty w DNA, to Tarcza dla Ciała. Moc Śmierci –
Energia Zrodzenia].
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Jak zamknąłem oczy poszły energetyczno –materialne smugi jak cięcia, zygzaki.
Pierwszy raz odczułem w Naszych Przestrzeniach Duchowych, do których wchodzimy, tak 
silnie najniższy Poziom Energetyczny. Tak jakby to był Poziom Materialny, którego nie 
widzę.
Mogę się tylko domyślać, bo jeszcze nie jestem w tych wibracjach, że jest to nowe poznanie 
czegoś, czego oko nie widzi, a co jest dosyć silne na Poziomie Eterycznym, blisko Nas 
Tworzące się. Gdyby tak było w istocie moglibyśmy przez pełniejsze odczuwanie takich 
zjawisk, takich rzeczy, takich Obszarów pełniej odnaleźć się w otaczającej Nas 
Rzeczywistości, odbierać od Niej sygnały itd. Chłód, zapach..

-Obudź się i popatrz wprost przed Siebie. -Usłyszałem.

 -Ja nie jestem w Przestrzeniach Duchowych, tylko czuję tak jakbym otwierał się w 
Sobie na najniższym, niemal dziewiczym, brutalnym, podstawowym, żywym Poziomie i 
odczuwam parzące Promieniowanie na połowie głowy. Prawa strona głowy, aż do tyłu jest 
przewibrowana. Tak jakbym pod słupem wysokiego napięcia stał i działało na mnie 
promieniowanie elektromagnetyczne.
To, co tutaj odczułem było tylko odczuwaniem potężnego, ale prostego jakby nożem uciął 
Kanału czarnego, który leci wprost przed siebie i gdzieś się kończy.
Teraz z tamtej strony, gdzieś na końcu Kanału, coś zawróciło i przyleciało tu na lewe ucho. 
Teraz lewe ucho zaczyna mi paraliżować. Podobne są odczucia do tych Naszych 
promieniowań, ale są niższe energetycznie. Być może bardziej podstawowe. Wiadomo jak 
ruszymy podstawą, to być może Nam się uda łatwiej coś stojącego na tej podstawie bardziej 
opanować lub nad tym zapanować.
Uczą nas przecież Droga do Boga przez Ducha, Droga do Boga przez podstawy; -Ciało, 
DNA, Macierz. Być może to samo założenie tyczy się tej energetycznej gęstej Przestrzeni.

 Mam poczekać, aż zmiany się utrwalą.
 Koło Was widzę rozmazane w różnych miejscach jakby chaotyczne fiolety, zielenie, kolory 
niebieskie.
Ogólnie to są przemieszczane Pasma Życia i Pana Bożych Zastępów.
To Proces Zmian i Proces Odradzania się na Poziomie Serca. A Życie oznacza, że coś 
będą tu regenerować.
Pokazali te larwy, które wydostają się z Ziemi i uszkadzają Ludzkie DNA.
To zaczęło z Ziemi wyłazić i jak na Nas popatrzyło, czyli Odczuło otaczające Nas Energie z 
przerażeniem zawróciło, żeby tylko uratować Życie.
Dla mnie to podpowiedź, że to, co w Nas zachodzi będzie naprawiało uszkodzone DNA 
przedłużając Życie i spowolniało starzenie się.

 Pojawiły się też Energie Duchowe i odczuwamy to wyraźnie na czole i skroniach.
Te Energie są na najniższym Poziomie. To nie jest tak górnolotnie, kiedy się podkręcaliśmy, 
żeby się z Nimi skomunikować. Pokazują mi napis –DNA.
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To jest tak jakby Energie Duchowe mogły także na najgęstszym w Nas Poziomie 
energetycznym także się ujawnić, czyli także się w Nas obudzić, przeprowadzić Procesy 
Zmiany, o które chodzi. 
A skoro mówią DNA i pokazują znak Omegi, ale bardziej koła, to być może Koło się zamyka. 

 Więc to coś, co Nas stanowiło, a więc podążanie ku Bogu poprzez Ducha i 
poprzez DNA w tej chwili stało się jakby takim Jego Odnalezieniem, Jego właściwym 
postrzeganiem. 
To oznacza, że przy rozłożonych rękach zamkniemy Całe Nasze Duchowe KOŁO i już 
nie będzie potrzeby analizowania sposobu, w jaki mamy się z Nim skontaktować, 
ponieważ na Nasze Życzenie Wszystko w Nas od razu będzie tę Drogę, która już jest w 
Nas właściwie widzieć.
Czyli budzenie się w Nim nie będzie już techniką, tylko CHĘCIĄ. 
-Jestem, Budzę się w Odczuwaniu Ojca, w Odczuwaniu Pasm Duchowych, bo przecież w 
Nim i tak jesteśmy Mówimy o Odczuciu, o Doświadczeniu.
 -Skup się. Chcemy Ci coś powiedzieć, ale nie jesteś na to, -nie tyle przygotowany, co 
-zaprogramowany. –Słyszę.
-Musimy Ci powiedzieć, że nie wszystko to, co mówisz jest Prawdą. Ale ujęcie tego jest 
właściwe na ten czas, w sensie; -rozwiązań.
-Pewne rzeczy są ukryte. 
-W takim w sensie, że nie mogą być jeszcze w pełni -ujawione, albo nie można się nimi 
jeszcze posłużyć, albo przez Nie przechodzić. Niemniej na ten czas pewne treści są ukryte i 
wzmiankowanie o Nich, powiedzieli wprost; -i gadanie o Nich ma swój sens. 
-Pokazują Nam tu ręce i pokazują fizyczne ręce. Ta jedna ręka się starzeje. Jest coraz starsza, 
pomarszczona, a druga jest pełna Światła. Pokazują, że jak to Światło przenika na tę rękę 
fizyczną starzejącą się, to ona wygląda bardzo ładnie, czysto fizycznie. Porównywalnie do 
ręki ze Światłem. Pokazują, tylko ta ze światła jest ważna.
Nasz Poziom na razie to, co idzie przeze mnie odpowiada czyszczeniu, łagodzeniu, 
Odradzaniu się tej fizycznej ręki i jest dopiero wchodzeniem w Pasma Światła. 
Dlatego pewne rzeczy w Przyszłości będą pełniejsze i -podpowiadają; -i jednoznaczne.
W tej chwili jest to raczej taka forma alternatywy, kiedy do tego czegoś, w przyszłości, co 
będzie jednoznaczne, w tej chwili można dojść nie tylko w ten sposób, o którym mówię, ale i 
także w inny. Niemniej jest to jedna z właściwych Dróg.
-TAK. Kiwnęli głowa i pokazali to wielkie słowo.
-Ale nie jedyną. 
Natomiast koniec tej Drogi jest jedyny. Powiedzielibyśmy; -wszystkie Drogi prowadzą do 
Rzymu, wszystkie Drogi prowadzą do Ojca. Finał Dojście jest Jedno.
-Siądźcie Jemu na kolanach, uklęknijcie, przytulcie się i powiedzcie; -Cześć Stary. Wreszcie 
mam odwagę Ci powiedzieć, tak jak lubię; -Cześć Stary. A On powie; -Witaj, Brachu.

Ktoś mi powiedział z boku; -Coś się stanie.
Jest jeszcze jakiś temat, o którym nie wiedzieliśmy. Tak jak Energia Jedyna i Przeciwna. 
Przeciwna jest dziewiczym tematem, o którym nikt nie wiedział, a przecież Ona jest 
fundamentem postrzeganych Zmian. 
Tak w tej chwili zaczynają mówić o trzecim elemencie, który jest zarodzią. Na którym 
bazują jakby te dwa Systemy; -Energia Jedyna, Energia Przeciwna, Dobro i Zło, Prawo 
Totalnego Podporządkowania i Prawo Wolnego Wyboru, Odwaga i Strach.
Jest coś, co jest jakby takimi klasycznymi nożycami, które pozwalają ciąć Rzeczywistość 
Wyborami.
Jest coś, co można w sobie odczuć. Jest coś, co można w Sobie odnaleźć, co po Odnalezieniu 
sprawi, że wybory właściwie już nie będą Nas obowiązywać albo będzie można w każdej 
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chwili wiedzieć, jaki to jest wybór bez cięcia tego. Nie będzie trzeba posługiwać się 
Prawem Wolnego Wyboru, czy Totalnego Podporządkowania, być w Rozumieniu, w 
Pojmowaniu, bo będzie się jakby w Jednym. Jest coś, co spaja. Jest Coś, co 
wykorzystamy to do bycia tylko w Świetle. Zaniknie podział.
-Tą Drogą jest Miłość, ale wiemy już, że My nie jesteśmy w Stanie odczuć Miłości, bo to nie 
te Poziomy i My rozumiemy tylko Kochanie, a to nie jest to.
Niemniej, to co będzie w Nas zachodzić, to jest Droga prowadząca do Miłości.
Nie kojarzyć tego z Bawialnymi, ale pokazują tak; -Miłość, napitek, słynne Noce 
Świętojańskie, Słynną Noc Kupały. Pokazują jak Pierwotni Słowianie oddawali się Radości, 
Namiętności, Poznawaniu Siebie, bo przy stołach pili, bawili się. Zanikały swary, kłótnie. 
Powstawała Jedność.
O JEDNOŚĆ w tej chwili chodzi. 
To dlatego każą Nam Jednoczyć Świetlaną Rodzinę. Odczuć Ją, wiedzieć, że Ona Jest, 
wiedzieć, że Nasze Cząstki Promieniują.
Na Poziomie Człowieka możemy się Jeszcze nie rozumieć, na Poziomie Człowieka możemy 
włączyć Ocenianie. 
Ale My mamy odczuć Jedność i wiedzieć, że Jesteśmy, że Nasz, że Swój, że Ten Odnajdujący 
się jest tam w pokoju, drugi w Warszawie, czwarty na Ukrainie. Nie ma znaczenia.
-JEDNOŚĆ.
Nagle Tego jest coraz więcej. 
W Odczuciu Jedności, kiedy wiesz, że Ty Sam Tam Jesteś wreszcie może pojawić się 
MIŁOŚĆ.
Czyli Miłość nie pojawi się Tam, gdzie nie ma Odczucia Jedności.
-Bo jak Ja mam kochać Kowalskiego?
-Jak Odczuję z NIM Jedność, wtedy może być uruchomiona ta Wibracja. W Jedność Z 
Drugim Człowiekiem wchodzę w tedy, kiedy coś Mnie unosi. Namiętność, Przyjaźń, 
Miłość. Jakieś Życiowe, cudowne Doświadczenie. Dążenie do Celu. Kiedy Tam w tej 
JEDNOŚCI, w tym Doświadczeniu widzę BOGA.
Musimy się Jednoczyć. Musimy w Świadomie pracować nad tym, by Odczuwać Siebie i 
Siebie nawzajem.
By pozbyć się lęku przed Doświadczeniem Siebie i Drugiego Człowieka.

 Gęstnieją te Energie. Mówią, że My uciekaliśmy przed zdaniem egzaminu z tych 
najcięższych, najbliższych Nam Energii.
Tymczasem Dziwna Rzecz. Okazuje się, że jak się Budzimy w Duchu i Duch Zaczyna 
nad Wszystkim Panować i Schodzi, to Duch może w Pełni Odczuwać. 
-Nienawiść, Wrogość, jak i Miłość, i inne Rzeczy. Czyli Całokształt Doznań 
Energetycznych panując nad Nimi.
Traktując je jako Treść, jako Informację, jako Całość. A one nie mogą na Nas wpływać. 
My uciekaliśmy, bo zatracaliśmy się w Wyborach, wiadomo moralność zrobiła swoje, 
uciekaliśmy od Odczucia tego, co było najbliżej, od gęstości emocji.
Jak jesteśmy blisko przy tym możemy odczuwać gęstość Naszych Ciał. 
My zaczniemy Odczuwać Siebie, My zaczniemy odczuwać Życie na Podstawowym 
Poziomie. My zaczniemy pojmować, że Nasze Ciało, to Życie. 
Dotychczas nie mogliśmy tego zrobić, bo te Energie Nas rozszarpywały, Unosiły, 
zatracaliśmy się w Nich. Zaczęli ciemni panować poprzez te stany w Nas i nad Nami.
Tymczasem to, co teraz jest, to Zejście na najniższe, najgęstsze Poziomy i okazuje się, że 
możemy Tu być.
-Dlaczego to ma znaczenie?
-Bo jak będziemy nawet największe Ludzkie zło Odczuwać, to tylko Odczuwać. Nic w 
Nas nie uruchomi.
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-Pokazują,; -no, taką ociupinkę.
Trochę to wchodzi, ale będziemy mogli na to machnąć ręką.
-Do tej pory baliśmy się. -Nie, nie, tam nie jadę, bo nawiedzenie mnie wykończy.
-Na Wahadełkowanie nie pójdę, do Kościoła nie pójdę, -choć warto zobaczyć, czy obrazy 
zmienili od tamtych czasów, kiedy chodziłem.
-To, co zachodzi sprawi, że nie będziemy musieli się bać. Ten podstawowy, gęsty, brzydko 
mówiąc demoniczny poziom będzie najzwyklejszą rzeczą na Świecie, bo to istnieje.
Odrzucimy lęki, strachy i to, co może Nas źle kształtować.
-Wreszcie staniemy się pełni, czyli przez DNA, przez Ducha i odwrotnie z tamtych Stron w 
Nas Całość się Zjednoczy.

-To powoli musi lecieć.
-Czy do jutra?
-Nie koniecznie, ale u niektórych już zajdzie. –Pokazują. -Może i dzisiaj, bo niektórzy już będą 
dziś sprawdzać.- Jest to coś, co bardzo szybko się utworzy.
 Pokazują jakbyśmy byli żywymi meduzami, jakby z naszych nóg, rąk, z Nas wypływały takie 
wężowate Energie.
Jakby Nasze Ciało samo z Siebie potrafiło analizować, bronić się, bo jest gęste.

 
 -Kiedy jesteśmy gęści, odnalezieni w Energiach, Odnalezieni w Ciele Fizycznym, 

to Nasze Ciało Fizyczne, a w Nim jest DNA i przez DNA przejawia się Duch Święty, a 
więc Siła Boska, samo potrafi uruchomić zbrojownię, pancerz, czyli mechanizm, dzięki 
któremu nie można Nas rozwalać.
Ciało, to element BOGA. Okazuje się, że kombinowali, zrobili wiele zmian w DNA, ale 
nie mogli Nas pozbawić jednego;

 -Przejścia Ducha Świętego w Nas, Obudzenia się BOGA w DNA.

 Dusza schodzi przez DNA, bez DNA nie ma Ciała. Dusza w ten sposób się tutaj 
Przejawia. Skoro Ona się Przejawiła, Duch może także.
To, co się teraz w Nas robi to Umiejętność, a Ciało będzie nad tym panować. Od Ciała to 
będzie zależeć. Ciało będzie Osobiście podejmować decyzję. Ono samo się stanie tarczą 
dla Nas i dla tych Energii.
Nasz największy Przyjaciel jest przy Nas, My w NIM. Nasze Siłowniki, inteligentne 
przez DNA przygotowane do smakowania Życia.

Wykopiemy własny rów, zasadzimy drzewo, nawodnimy cały ogród i zbierzemy owoce 
tego sukcesu. 

Bo Ciało, choć degenerowali ma najważniejszy składnik. Musiało przepuścić BOGA, i to 
się w Nas otwiera, a skoro się otwiera, Bóg, Nasz Ojciec Kochany, do którego tyle lat 
dążyliśmy naprawi Resztę. Ciało stanie się Światłem.

I nic Nas nie Złamie. Jeśli, nie będziemy tego chcieć.

-POJĄŁEŚ. –Usłyszałem.

 Ale to jest gęste, to nie jest to coś z Wyżyn, czyli Siły Wyższe. To jest gęste Światło.. 
Najniższy Żywy Poziom Ducha Świętego.
-ŻYCIE.
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Nasze Ciało, to Życie. Inaczej, by Nas tu nie było. 
Przecież czysty wzorzec Ciała opracowali Arlonowie. To cudowny dla Nas Pojazd. Oni są 
Lepsi, niż Inżynierowie Mercedesa.

Pozwólmy dziś, pierwszy raz w Życiu, by Nasze Ciało się Uszczęśliwiło, aby Nasze 
Ciało się Obudziło, aby Nasze Ciało Doświadczyło Jedności. By Nasze Ciało Doświadczyło 
Obecności Drugich Ciał. 
-My, cieszmy się Sobą na Poziomie Energetycznym, na Poziomie Ducha. Bawmy się, ale 
pierwszy raz obserwujmy także, co robią Nasze Ciała. 
-Może dotyk, może czucie Drugiego Ciała. Pozwólmy, by Ciało uczyło Nas innych Ciał i 
poprzez Siebie innych Ludzi.
Tego jeszcze nie było. Nie widzieliśmy tego, na co patrzyliśmy. To też wiele może.

 -Usłyszałem, że to jest koniec lekcji, która w ostatnim okresie i pokazują mi 5-6 
miesięcy, była dla nas najważniejsza.

 Pokazują mi teraz, że w tym zrozumieniu z krzeseł wstaną naprawdę Bogowie, 
którzy wiedzą, po co Te Ciała były potrzebne.
-Po to, byśmy tu zeszli, byśmy skasowali błędne wybory i realizowali tu Swoje Cele 
dbając o Te piękne wehikuły, a tylko trochę trzeba je naprawić i pozwolić Ciału, bo ma 
regenerację w Sobie, bo Duch się przejawia odtworzyć się. 

My i Nasz Przyjaciel –Ciało.
Zeszliśmy, budzimy się znów na jakimś etapie i zaczynamy zabawę w Życie.
Bez Ciała to jest niemożliwe.
Żadnego uzdrawiania, uruchamiania Energii nie będzie. Zdajemy to na Ciało. Ciało samo 
uruchamia mechanizmy.
Dzisiejszy wieczór, dzisiejsza noc jest dla Ciał. Niech Ciała uruchamiają mechanizmy, które 
zawsze były w Nie wkodowane, choć były sztucznie usypiane.
(Głos I)Zablokowane.
(Zbyszek)Tak, jak się ktoś chciał budzić, nie potrafił.
(Głos I)Zostały odzyskane w tej chwili i zostanie uruchomiony system samonaprawczy.
(Zbyszek)Tak. Właśnie to jest ten słynny dotyk. Dlatego jest Energia; -Moc Śmierci. 
Kasujesz wszystko niewłaściwe i Energią Zrodzenia, Mocą Życia Rodzi się to, co miało 
być przejawione właściwie.
--Usłyszałem; -idźcie i się bawcie.
-Nie ma; -Idźcie, ofiara została spełniona. 
-Mówią słodko.
-Żyjcie! 
Pucharami strzelili, ale one są z wody zrobione.
Podpowiedź; -my w pucharach mamy napitek. U Nich puchar Sam jest napitkiem.
Tak jak Nasze Ciał są wypełnione. One Same wszystko Tworzą i utrzymują.
Więc niech nasze Żywe kufle tryskają dzisiaj Radością. Niech się budzą.
To dla Nas ważna nauka.

KONIEC.
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