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Wielkie Ciało, które leżało, zgięło się w pół, przybrało Postać Światełka i nie ma.
Nie wiem, co ten Proces oznaczał, ale pokazują, że ta Wielka leżąca Postać symbolizowała 
Nas. W Każdym z Nas Ona była. To było echo Czegoś.

 Jakby się było w Tamtej Przestrzeni, a w Tej Przestrzeni Duchowej Głos słychać. 
Dudnienie. Słychać, że nadciąga coś, jakby stado zwierząt kopytnych. Coś związane z Naturą, 
Przyrodą. Pokazują jakby konio –szablasto –zębne tygrysy. Takie stworzenie. Dwóch 
wierzchowców na nich siedzi i prowadzi stado. Zwierzęta są bardzo inteligentne. Z psem nie 
mają nic wspólnego, ale nie są tak inteligentne jak Człowiek.
Pędzą jak stado bawołów.
Teraz pokazali dziesięciokrotnie większego nosorożca, a na nim jakaś ekipa siedzi. Choć 
przebiegał przez stado nie zostało przez niego potrącone. Jakby dwa filmy obok Siebie były 
wyświetlane.
Ktoś zeskoczył z tego nosorożca i rozwinął mi list jak kiedyś heroldowie mieli. Zwijany, 
długi na parę metrów.
Zwija go, nie umie czytać. Mówią o potrzebie zmian, o niknięciu.
-Przyjdzie czas, gdy zniknie ten Świat o czystej….o jakiś uniesieniach mówią, ani to Miłość, 
ani namiętność, ani Przyjaźń, używają słowa określające wspólny stan, ale Czyste to Coś 
jakaś forma uczucia opanuje…znowu, ani to Umysł, ani Świadomość, coś łączącego w sensie 
ogólnym, opanuje, czyli zagości w Ludzkiej Jaźni, która to spaja, Człowiek się odnajdzie, coś  
zniknie i na końcu pokazują takie małe Dziecko, które dzięki temu się obudzi i śmiejąc się 
pobiegnie w Przyszłość.
Perora chyba o tym mówi.
Zwinął Ten list i ekipa na nosorożcu poleciała w drugą stronę. 
Podpowiadają, że kiedy włącza się Jaźń, która jest zawsze zakotwiczona częścią Siebie w 
Czystej Świadomości, to równoważne Temu, bo muszą te Procesy zachodzić są Zmiany 
w Płaszczu Macierzy i Ducha Świętego.
Czyli coś będzie z Nami się stawało. Będziemy stawać się wyraźniejsi. Czyli bardziej 
obudzeni jako Człowiek na Poziomie Jaźni i na Poziomie Cząstek Ducha Świętego w 
Nas. Chrystus. 
To jest potwierdzenie tego, że staniemy się pełniejszymi Ludźmi. 

 
Zachodzą w Nas różne Procesy. Różne kolory są, ale przewaga zieleni i czerni. 

Mówią o jakiejś odbudowie w Nas. To jest tak jakbyśmy stawali się Pierwotnym, 
Naturalnym Człowiekiem.
 W przenośni, bardziej Czystym. Biologicznie bardziej przypominającym To, czym 
powinniśmy być, niż to, czym jesteśmy tu. Fizycznie, energetycznie i w ogóle 
zwichrowani, zdegradowani, mający kody, ograniczenia, uszkadzane DNA. 
To jest jakby Przypomnienie tego, czym powinniśmy być, a co sprofanowano 
technicznym działaniem.
Ten Proces zachodzi. Powoli jakby w takim mieszalniku.
Tak jakbyśmy byli na Poziomie wspólnych Cząstek i Oni w tym mieszają. Te Zmiany 
jakby zachodziły we Wszystkich Nas. To jest Jedna Rzecz, Jedna Siła jak zielony Duch 
Święty jest ta masa, która Nas wypełnia. Nie ważne, Kto Świadomością, w jakiej części 
tej masy się znajduje. To jest Jedno i to Samo.
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Ktoś pływa Sobie w tej masie jak w wielkim basenie. Czapy są podłączane do wielu osób, 
a to znak, że będziecie mogli też mówić.

 Dziwny ptak się pojawił. Jakby nie z Tego Świata, ale to Orzeł.
Nie stąd. Jest większy od kondora.
Usłyszałem, że był jakiś gigant, co miał rozpiętość skrzydeł 15m. Ten, którego, widzę jest 
porównywalny z tamtym.
Potężny.
Jest Pierwotny. Nie taki jak ten, który symbolizuje Boga.
Ten jest manifestacją jakby jeszcze wcześniejszego Poziomu. Jak Człowiek Prymitywny, 
który jest Początkiem Naszego Przyjścia. On Tworzył Cywilizacje, potem ewoluował.
W końcu przyjęliśmy bardziej Cywilizowany Jego obraz.
Ten Orzeł dziki, Pierwotny, silny symbolizuje pojawienie się później wysublimowanego 
Boga, który zbudował wszystko w Radości i Wolności.
Ten zaś Tworzy wszystko, zmaga się z trudnościami i patrzy dziwnie. Patrzy dziwnie w 
oczy, a te Jego oczy, to są całe lekko żółte, bez źrenic.
-Bo w Nich powstaje Wszystko. To jakby mechanizm taki i Orzeł jest jakby półmechaniczny.
Tak jakby to było Urządzenie, dzięki któremu można by wprowadzać pewne zmiany 
Samonapędzające się, doskonalący się, ewoluujący poprzez elementy, które będzie 
Stwarzał.
Słyszę, że Ojciec WszechRzeczy takim jest. Dlatego, gdy Wszystko zostało Stworzone, 
łącznie z Miastem Rzeczywistości, to Orzeł symbolizował Wolność. Kto osiągał ten 
Poziom był niezależny od fizycznych i energetycznych ograniczeń.
Jednocześnie Chłopczyk, który z Niego wychodzi symbolizuje Boga, który Doświadcza 
Wszystkiego.
On był ciepłokrwisty, a więc był Człowiekiem, Duchem Ludzkim, przez Którego można 
było Doświadczać Życia.
To jest ta esencja. Natomiast PraOjciec Siła, która to wszystko Stwarzała gdzieś znikła 
w tle. Bóg Twórca natomiast zbudował całe Miasto Rzeczywistości.
(Głos I)Usłyszałam; Przenikam..10.41 Waszego. Te oczy jakby rozświetlały Nas do samego 
….10.45.
(Zbyszek)Można ujrzeć się w tych Oczach. Jak patrzyłem na swoje odbicie, to ujrzałem 
Miasto w tych oczach.
Widzę pochód Postaci. Zrzucają kaptury z głów. Są to ciemne głowy, często z krótkimi 
siwymi włosami jakby rasa murzyńska i białe oczy.
-To jest Pochód Stwórców. Tych, którzy zostali wygnani ze Swoich Krajów. 
-Mówią, że to nie są Kraje i że Oni przyszli ukłonić się przed Tym, który Coś zmienia. 
Pokazują z boku ni Postać, ni FoteloPostać jakby Drzewo układało się w krzesło, wielki Tron.
Ta Postać jest jakby elementem tego, nie ma tu żadnych Ludzkich rysów. Tak jakby to była 
Pierwotna Siła Natury z tych korzeni wyrastająca i ona jakby mogła przybrać każdą Postać, 
więc nie chce jej przybierać. Tak jakbyśmy mogli zobaczyć w Nich, co chcemy.
Jest jakiś rytuał, bo Ci Stwórcy pod Postacią Korzenio –Krzesła są wchłaniani w Niego i to 
się wydłuża. Następny się dołącza i wszystko się wydłuża. Oni się Jednoczą w taką masę. 

 Te same Procesy w Nas zachodzą. My też jesteśmy jakby Cząstką tego 
wszystkiego. To czuć. To taka dziwna Rzecz. My np. przepływu krwi nie czujemy, a to, 
co w Nas zachodzi, tak jakby wypełniała Nas Przestrzeń Kosmiczna i Ona się rusza.
Ta Istota, która się ze Wszystkimi łączy, wymusza w Nas też ruch.
Czyli w nogach i wyżej jest ruch. Jest Życie, którym jest Ta Istota.
-To są Zmiany Jednoczeniowe.

 
-Popatrz na Swoje ręce. Do Kogo należą? –Do Boga. Ktoś z boku mówi.
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-Popatrz na Swoje Oczy. Do Kogo należą? –Ktoś odpowiedział; -jeszcze do mnie.
 –A czemu jeszcze do ciebie?
Tak jakby te oczy też miały należeć do Boga. Tak jakbyśmy mieli zrozumieć, że My 
mamy wszystko Bogu Oddać. -Jeśli ktoś to czuje. Inaczej Proces nie będzie zachodził. 
Jest to jakby Pozwolenie, by Nas jakaś Siła zniszczyła, aby Jakaś Siła wszystko, co Nas 
ogranicza od Boga odcięła. Byśmy My Przemienieni całkowicie się poczuli z Nim  
Zjednoczeni, co umożliwia Jego Otwarcie się w Nas. Wtedy Nasza Indywidualność 
zniknie.

Mamy się wyciszyć. Przyszła Biała Postać słabo widoczna i Ona jakby się 
klonowała.
Cały czas się rozprzestrzenia na wszystkie strony.
Ta klonująca się Postać odbija się na wysokości Naszego Serca.
Tamta Przeniknęła wszystkie Przestrzenie między Naszymi Cząsteczkami. Ta tutaj, 
Tworzy jakby Moc Duchową. Jakby była Cząstką Chrystusa, Jego Obecnością. Jakby to 
się Indywidualizowało w Nas. To Zindywidualizowanie wbrew pozorom jest ważne, bo 
pozwala Działać Indywidualnie.
Czujesz się związany z Całością, Działasz jakby Mocą Całości. 
TY TU i TERAZ. Jakbyśmy uzyskali Prawo posługiwanie się indywidualnie Mocą 
Całości. Bez wzywania ICH.

 Mówią o jakiejś Nowej Jerozolimie, Królestwie, (jest; -pozbawieniu) od tradycji, od 
ograniczeń. 
Spłętowali to CHAOSEM. Ukazały tam się mi słowa; -system, tradycja. To jest chaos.
Pokazali, że Jedynym prawdziwym Snem, to jesteśmy MY jako małe Dziecko 2-3 letnie, 
bardzo dorosłe, które śmieje się i biega po łące. Wie, że nic Go nie ugryzie, nie nastąpi 
na szkło. Cieszy się, ucieka jak przed Rodzicem, a w tej Radości jest dreszczyk 
niepewności, bo wie, że coś Je goni i zaraz je zje. Pokazują, że to jest prawdziwy Zapis 
Nas. On musi w Nas odżyć. Tak miało być.

Pokazują teraz Wojownika, który na koniu przejechał i ten koń nie wiadomo, kiedy 
Dziecko przejechał i to Dziecko zadeptał.
-Mówią; -a to będzie. W sensie, że Nam grozi. Pokazują czołgi, dziwne samoloty, pociąg, 
który pędzi i wiezie mnóstwo czołgów.
Na zakręcie jeden czołg wypadł z tego transportu, a w środku ciekawa rzecz jacyś 
mechaniczni Ludzie siedzieli. Ani roboty, ani UFO, ani Ludzie.
Jakby Nowy Gatunek Człowieka.
Hybrydyzowany, zamulony, niewiedzący, co się dzieje, o inteligencji ukierunkowanej na 
jakieś działania. Pokazują, że te mięśnie, choć są Ludzkimi mięśniami, to są stalowe. Tak 
jakby coś z Nimi zrobili, iż ten Człowiek fizycznie jest 3 krotnie silniejszy, lepszy, ale 
poziom inteligencji 130 IQ, ale tak usystematyzowana, tak ukierunkowana, że jeśli chodzi 
tutaj o otwarcie na Człowieka, na Całość, to jest to totalnie ułomny Człowiek, a jednocześnie 
w boju jako machina zbrodni niesłychanie dobrze się sprawdza. 
Słyszę, że tacy Ludzie są już gotowi.

 Znowu pokazali to Dziecko, które się śmieje. Skoczyło na ten jeden wagonik, który się 
wiózł chyba czołgi, bo wystają spod plandek lufy. Stało się Młodzieńcem, który zerwał 
plandekę, zdjął z czołgu wieżyczkę jakby była ze styropianu, rozwalił ją i stał się w tym 
momencie Stary. Ma gęste włosy i tak patrzy, a ma białe Oczy. Otworzył to tylko po to, 
by coś wchłonąć, zapisać w Sobie i dzięki temu jest już obecny we wszystkich czołgach. 
Pokazują jak te wszystkie czołgi stapiają się w jedno żelazo.
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Czyli musiał mieć jakiś prototyp czegoś, żeby mieć dojście do Wszystkich elementów. 
Dorwał jednego Człowieka, chwycił Go za ramiona i za chwilę opanowywał już wszystkich 
tych żołnierzy. Potem dotknął palcem tych torów i one się zwinęły w jedną wielką kulę.
Tak jakby ta kula została gdzieś odesłana. Potem rozłożył coś na tej łące, gdzie już jest 
wyczyszczona. Tam jest jakby lupa, jakby patyczek, kromka chleba. Spokojnie je, choć nie 
musi. Przybiegło następne Dziecko i On daje Jemu kromkę chleba. W tym momencie 
następuje błysk jakby iskra. Jak na obrazie Leonarda Da Vinci, gdzie Bóg dotyka Adama. 
Przebiega prąd taki i znikło to wszystko.
Pokazują Świat Przyszłości. Pojazdy nie przypominają ani aut, ani samolotów. Z jakimś 
ogonem pełniącym rolę statecznika To są samochody lub pojazdy, które będą latać w górze. 
Słońce jakby zachodziło, gdzieś u góry i wszystko, co tu jest leci w kierunku Słońca. Jakby to 
była droga powietrzna jednokierunkowa, między wysokimi budynkami, która sprawia 
wrażenie jakby się miało lecieć na wprost w Słońce.
-Mówią; -NOWE, NOWE. W sensie wymaga nie walki, tylko starań, zmian.
-Słyszę też przyjdzie ból, przyjdzie trwoga, ale żeby się niczym nie przejmować.
-Znów Słowo; -NICZYM.
-Patrzcie na Wasze dłonie, w sensie by pozwolić im działać. Pukają Nas po głowach.
Patrzcie w Wasz Umysł.
-Mówią, że Umysł też jest doskonały. To jest jakby procesor, który zawiaduje wszystkimi 
procesami w organizmie i warto go udoskonalać, zapisywać jakby na Nowo.
Pokazują tu na Nasz brzuch, to tak jakby był twardy dysk. 
-Zapisujcie nowe dane, nowe dane.
-Czyli nowe wibracje itd.
Wtedy Światło, jakby Jaźń, wszystko potrafi przeniknąć. 

To, co teraz zachodzi w Nas, to tak jakby Jaźń powoli przebijała się, powoli Nas 
obejmowała. Tak jak Światło, Cząstki Stwórcy do Nas przychodziły, tak teraz od góry 
głowy, nie od czoła, czapa lodu się Tworzyła i powoli zaczęła Nas przepromieniowywać. 
To taka Sama wibracja, jak Ta, którą czuliśmy od Stwórcy.

-Powiedzieli;
-Wstańcie Bogowie Pierwszego Szeregu.
Koło Nas stanęły wydłużone Postacie jakby Elfy z dzidami, mają elfie hełmy.
Zaczęli coś robić, jakiś ruch, dzidy poszły na bok utworzyły kwiatek jakby teleport. To 
zaczęło żyć. Szybko zaczęli się gromadzić, jakby nie mieli czasu. Jakieś skały, Przestrzenie 
zaczęły się zmieniać. Błyski iskry, są wyładowania elektryczne na piersiach. Napłynął jakiś 
statek kosmiczny. Jest dużo dymu czarnego, ognia z tych błyskawic jakby plazma była na 
zewnątrz biała i strzela na wszystkie strony, nawet ugodziła w ten statek.
-Módlcie się by wszystko się stało.
-Coś wymykało się spod kontroli, ale wszystko słabnie, uspokaja się, zachodzi, jest w 
porządku.
-Pokazują, że te zmiany standardowo będą kontynuowane później, czyli przemiana będzie 
zachodzić.
Jest Wieczernik, ale Grall, który tutaj stoi jest cały czarny, szklisty, a ornamenty są jakby 
kremowe. W Nim jest czarna substancja. Zobaczyłem czerwoną wiśnię, potem jabłko, jakiś 
inny owoc, który się zatapia i ten Grall staje się jakby tą Energią. Tak jakby kielich i 
zawartość stapiała się w jedno i to rozszerza między Nami i przenika.
Mam coś w skroni i słyszę, że to zmieni pojmowanie. Że to obudzi poprawność, 
trzeźwość.
Że dzięki temu uchronimy się przed jakimiś zgubnymi decyzjami, niewłaściwymi drogami, 
zagubieni i rozpoznani. W sensie nie tym rozpoznani, co 27.22’
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Pokazał się KONIEC. Kotara została zasunięta, ale do połowy i tam się rozgrywają różne 
rzeczy. Ale to się będzie rozgrywać i ciągnąć świadomie dalej. Możemy sobie indywidualnie 
obserwować Zmiany. Modlitwa ukierunkowana była na Przemianę.

KONIEC.
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