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Zaczyna się z tyłu głowy i dużo fioletowych Energii się pojawia.

-Zbawieniem jest zrozumienie, że nie jest się pępkiem Świata, ale żeby wejść w to 
zrozumienie trzeba stać się pępkiem Świata. Żeby stać się pępkiem Świata, trzeba trzasnąć 
Siebie w głowę. Tu pokazują packę jak do zabijania komarów.

Jest to forma zachęty, czyli żeby się coś stało trzeba zacząć to właściwie robić.

 Biała Kula się Tworzy, ale jest w Tej i w Tamtej Rzeczywistości. Tutaj, wygląda jak 
rozbryzg Gwiazdy. Kula, w środku jest punkt i jeżowato się te kolce rozchodzą w Kuli. 
Wewnątrz zaś jest Świat, gdzie ta Kula jest płynna, jakby była formą bąbla.
Zewnętrzna warstwa jest biało -niebieska, a w środku jest pustka.
Tam jakby była jakaś Postać. Częścią Energii w tej kuli i jakby trochę poza kulą. To zaczyna 
się rozszerzać, puszczać jakby bańki mydlane, a jedna w drugą jest włożona. 
To jakieś ukryte przejście i mówią, że jest w Mózgu.

Niby wiemy, że te zmiany i podłączenie doprowadza do przebudowy Mózgu, bo 
faktycznie komórki się inaczej ustawiają stąd przez to przestawienie można więcej 
widzieć, słyszeć, wiedzieć. Czyli atrybuty Ciała Duchowego poprzez Energetykę 
przejawiają się w tłumaczeniu Tej Rzeczywistości za pomocą pseudo fizycznych 
Zmysłów.
Ale Oni mówią o zupełnie innym przejściu. Ponoć jest Przejście do Drugiego Człowieka 
poprzez taki oddzielony kabel.
Ale mówią, że to jest forma telefonu dla Operatorów siedzących poza Miastem 
Rzeczywistości. 
Czyli, jeśli Rozumiem Drugiego Człowieka, jeśli potrafię wejść w Niego z Poziomu 
Ducha, to mogę Sam będąc w Duchu w ten sposób się kontaktować z tamtym Światem.
To się w Nas Tworzy. Tak powstaje Jedna Wspólna Świadomość.
To, że się czuje ogólną tendencję, to, że się czuje ruch, ale jednocześnie odczuwa 
Drugiego Człowieka, w Płaszczyźnie Jego Energetycznej Kreacji.
Pokazują, że kiedy się jest czystym, to Mózg Człowieka Tworzy piękne lodowe fale. One 
właściwie nic nie zakładają, bo nie widzę tutaj ani Form Przeznaczenia, ani Scen. 

 
Okazuje się, że to Umysł narzuca wizje konkretne, realne. 

Czyli; -trzeba zrobić to i to, i jak to się stanie wtedy wejdę w stan zadowolenia, szczęścia. 
Czyli to może dotyczyć sytuacji z Partnerem, posiadania samochodu. 
W tej Rzeczywistości zaistnienie czegoś sprawia, że My jesteśmy w Duchowym Uniesieniu.
A tu pokazują, że nie. Że można w ten Stan wejść, w ogóle nie wiedząc, jak, dlaczego, 
dzięki czemu od razu jest się w szczęściu, zadowoleniu. W Stanie nirwany. Nie potrzeba 
wchodzić w ten Stan przez sytuacje, ani nie potrzeba tego Stanu wykorzystać, by 
właściwie się odnaleźć w Sytuacji. Ten Stan jest jakby sam dla Siebie Istotny
Czyli Odlot, Błogość, to jest to, co ma Człowieka pogrążyć. 
-Może w Nim Samym?
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 -Jak ludzie się łączą w Jednej Wspólnej Świadomości, to po prostu ta Błogość się 
Tworzy. Wtedy Ludzie patrzą na Siebie z Miłością, Oddaniem. Widzą tylko coś, co 
doświadcza takiego samego Cudu Zadowolenia, jakiego Doświadczamy My sami. -To jest.

 Przyszła Śmierć. Twarzy nie widać, czarny kaptur, kosa. Jakby trawę ścinała. Ostrzy 
kosę osełką, aż słyszę ten dźwięk. 
Walnęła mnie tą kosą w głowę, wbiła ją w czoło, kropelka krwi ścieka na pierś i zaczyna się 
rozlewać po Całym Ciele.
Widzę, że podobne procesy bolesne zachodzą u Innych.
Do jednej Osoby podeszli i poprzez malutki kwadracik drewniany wbili gwóźdź w głowę. 
Ten Gwóźdź jest w Mózg zanurzony i na końcu tego gwoździa się Tworzy wir. I przez to w 
Mózgu tego Kogoś zaczyna się ruch Jasnych Energii.
Podpowiadają Nam, że jakieś techniczne zmiany w Mózgu zachodzą i one są wymuszone 
czysto technicznym, energetycznym sposobem. Nie ma tu działania Duchowego, a 
konkretne energetyczne Istoty wprowadzają Zmiany.
Pokazują też nitki w kręgosłupie i jak się czarną nitkę wysunie, to nagle kręgosłup staje się 
energetyczny, kolorowy, seledynowo –fioletowy. On Żyje. To nie jest stała energia, lekko się 
przesuwa, pulsuje, Żyje. Pięknie wygląda. Nasze mózgi, rdzenie kręgowe stają się 
holograficzne. Dużo seledynu, żółci, trochę fioletu, niebieskiego.
(Głos I)Jak błyskawica.
(Głos II)Jak tęcza.
(Zbyszek)Może do jutra ten Proces będzie w Nas zachodził, ale powiedzieli; -nie koniecznie, 
Coś zostało w Nas uruchomione.
Przez to, jak będziemy się budzić Duchowo, czyli otwierać się w Świadomości, to 
jednocześnie to sprawi, że i Całe Nasze Ciało też będzie się stawać takie pastelowe, piękne, 
holograficzne. 
Dotychczas jakbyśmy wymuszali taki Ruch w Sobie. Zejścia tych Pasm, dzięki czemu 
mogliśmy Działać, wzbudzać Energie, które wprowadzały Zmiany w Przestrzeni. 
-Teraz zaś Mózg staje się taki holograficzny, tęczowy. Kręgosłup również. Zaraz to 
sprawi, że Nasze Ciało też zacznie stawać się holograficzne. Czyli będziemy pełniejsi. 
Tak jakbyśmy te Energie, dla których chcemy być Kanałem potrafili Tworzyć. Tak 
jakby już nie było wejść, zejść, tylko jakby w Nas otwierało się małe niebo i z Nas 
wychodziło.
To jest Przemiana Energetyczna.

Śmierć znowu się pojawiła. Ma Twarz kościstą narysowaną. Zaczęła kręcić się wokół 
Siebie. Ścina i jakby starała się tą kosą coś trafić. Jak na karuzeli kręci się wokół Siebie, kosa 
lata góra dół, góra, dół. To zaczyna wszystko Przenikać. Jakby się stało Energią.
Wiemy, że Ona jest symbolem Zmian. 
-Mówią; -nie koniecznie wiemy, czym są Zmiany. 

-Zmiany są przeistaczaniem się. Czegoś w Coś. Jest to Proces. Mówią, że My Sami 
jesteśmy Zmianą w Naszym Życiu. Że Nasze Życie jest Formą, jest Zapisem, w którym 
My uczestniczymy.
Nie można powiedzieć, że My jesteśmy Cząstką Życia, czy Życie z Nas wypływa. Jak i 
odwrotnie; -Życie nie jest Cząstką Nas. To jest jakby Jedno związane z Drugim. Jakby 
dwie ręce, które są Cząstkami Ciała, a jednak są różne. 

Pokazują, że Ta Zmiana Energetyczna, które w Nas zachodzi będzie wpływać, na 
Nasze Życie, umowny Stan, umowne związki, umowne połączenia z różnymi Ludźmi.
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To będzie otwarcie się na Nowe.
Łatwiej Nam się będzie w Świecie Energetycznym poruszać i odczytywać sygnały idące od 
różnych Istot. To jest Nasze Uwrażliwienie. Spotęgowanie pewnych Zdolności. 
Dzięki temu wkrótce będą mogły nadejść Energetyczne Narodziny. Duchowe Otwarcia 
wiemy, jakie są, ale z przestrzeni Duchowych schodzi się w dół. Najpierw Energie, potem 
Fizyczność. Skoro Duchowe Narodziny przyjdzie także czas na Fizyczne.

 
Teraz Ktoś, coś otworzył i wyleciało coś jak koliber, ale wielkości gęsi. Trzepie skrzydełkami 
i cały czas lata. Żywioł niesamowity. 
Ten ruch sprawił, że na Nas z zewnątrz, w okolicy karku zaczęła emanować Energia. Jakby 
kolorowe dymy, mgły. To wszystko nie tyle przenika Nas, co chciałoby się z Nami łączyć nie 
wchodząc w Nas.
(Głos I) Gorąco się robi.
(Zbyszek)Słyszę, że to Energia.
(Głos I)Ja czuję, że jest uzdrawiany kręgosłup.
(Zbyszek)Ukazanie Mózgu oznacza, że My powinniśmy inaczej Myśleć, że udział 
Świadomości wzrośnie, że będziemy odczuwać, jak Oni mówią, nasilające się tendencje.
(Głos II)Nowe inne sposoby komunikacji.

(Zbyszek)Koś przyszedł i monetę jak taki wielki żeton położył. Wstrzeliło się to w taki 
tunel, poleciało parę metrów do góry jakby się sklonowało i rozbiło na boki, rozprysło 
na zewnątrz.

(Głos I)Ja taką fontannę zobaczyłam wychodzącą z głowy.
(Zbyszek)To podpowiedź do bogactwa w nas zawartego. Tym bogactwem jest sama 
umiejętność osiągania szczęścia i bogactwa Doświadczeń. Czy to Doświadczenie, 
materialne, energetyczne, czy po Duchu czucie, uczucie to nie ma żadnego znaczenia. 

Mamy w Sobie tę zdolność, to Drzewko Szczęścia w Nas i Fontannę Radości. Dwa Stany.
 
Czuję, że tracę kontakt. Jest i źle, i jakby nie można było mówić, myśleć, egzystować 

w znanej formie, czuć Siebie, doświadczać Siebie, postrzegać to, co jest poza Mną. Coś 
umiera. 
Śmierć jest Zmianą, a umieranie oznacza wstępny etap doprowadzający do tych Zmian.

Widzę, że parę osób czernieje ogólnie. Oznaczałoby, że też są na tym samym etapie.
To samo w Nich akurat teraz zachodzi. 
Widzę, że Ktoś ma piękne skrzydełka ważki ostro, różnofioletowo świecące. Aż 
fosforyzujące.
Pojawia się nazwa, ale nie mogę odczytać. To Istota związana z jakąś formą Objawień.

-Objawienia są zawarte w Przestrzeni. Są Przekazami, do których dostęp mają Święci.
Są czystą Formą Istnienia dla Istot Duchowych. 
U Nas pełnią Formę Treści, Informacji, dzięki którym potrafimy coś odczytać. 
Natomiast w tamtym Świecie Ta Istota jak się pojawia symbolizuje Stawanie się Czegoś, 
nawet wtedy jak nie wiemy, jak to coś ma powstać. Po prostu; -Duch kreuje i to się staje

Mikiniri to symbolizuje. Tę Istotę można prosić.
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Nie ma znaczenia, czy to Istota, czy tylko podpowiedzieli pewne rozwiązania.
(Głos III)To jest jak wrzeciono. Kręci się i nawija.

 Ona Mówi; -Macie pod dostatkiem wszystkiego.

(Zbyszek)Jest podpowiedź, byśmy prosili Ją o różne rzeczy. To, o co Nam chodzi, żeby 
się stawało. Dzięki Objawieniom, czyli podpowiedziom, jak coś funkcjonuje będzie Nam 
łatwiej wejść w pewność tego Działania. 

 
Ktoś przyleciał na miotle, zeskoczył, miotłę złamał, wyrzucił do Góry i takie odłamki 

meteorytowe powstały. Jakby to niebo rozdarło i wszystko się posypało. 
On też był prowadzony przez Mikiniri i nauczył się pewnych Rzeczy. Jest to Forma Szkoleń 
dla…19.41.
Ta Istota, niekoniecznie ta sama, ale z Nią związana nakłuwa Nam zewnętrze dłoni. Jakby 
igiełkę wbił. Znów te fosforyzujące Energie. Tym razem jest dużo fioletu.
(Głos IV)Tak jakby miały być pobudzane reflektory(receptory?) w Nas. To służy 
komunikacji. Jest to jakby utworzenie Kanału dla poszerzenia Pasma kontaktu z Tamtą 
Stroną. Jakby te informacje pakowali nam do głowy w formie dysków podobnych do 
opakowań taśm filmowych w kinach.
Tak jakby jakiś Kanał się otworzył dający możliwość kontaktu dla poszerzenia Naszej 
wiedzy. 
(Zbyszek)Pokazało się słowo –„jutro”, a to oznacza, że to, co w Nas zachodzi jutro będzie 
miało swój ciąg dalszy. Uruchomili najzwyczajniejszy Proces Techniczny. A efekty tego 
poznamy jutro. Może pełniejsze widzenie? Rano jak wejdziemy w Modlitwę, to odkryjemy 
ciąg dalszy tego, co tu zachodzi.
Odrodzi się coś w Nas, ale w Naszym zewnętrzu, bo nie było mechanizmu, dzięki któremu 
mogłoby w Nas to zachodzić. To, co Robią coś w Nas zmieni, dzięki czemu to, co kiedyś 
funkcjonowało na zewnątrz Nas będzie funkcjonowało wewnątrz Nas.
To tylko Proces Techniczny.
(Głos IV)Jutro Modlitwa odbędzie się na innym Poziomie.
(Zbyszek)Jutro zrozumiemy, o co chodzi.

KONIEC.
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