
[W Stanie JAŹNI Ciało przemawia –budzi się każda Cząstka Nas. 
Tratwa Ratunkowa (I Poziom) Własnego Ducha, Powrót Mocy -Raju Utraconego].
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Silne parcie na głowę jest, ale to są inne energie, Nasze. To jest Moc z łagodności 
wypływająca.
Mówią coś o utraconym Raju, o przebywaniu w Sobie. W cząstkach, które zostały odsunięte, 
w sensie niewidoczne, a więc nieaktywne.

-Rozłóż Ręce i poproś Nas o Wsparcie, bo My Przejawiamy się we Wszystkim, a Ty tylko w 
Jednym.
-W Sobie? -Tak.
-Te Energie Odczuwa się w Ciele i wokół Ciała. Choć zwykle odczuwa się Je wyraźnie tylko 
wokół głowy.
Teraz, tak jakbyśmy byli tacy Jednorodni, odczuwający się w każdej Swojej Własnej Cząstce.
-Bo tak ma być i tak już będzie u Tych, którzy będą kroczyć Drogą ku Sobie.
-Co to jest Droga ku Sobie? -Coś we mnie się zapytało, bo to może być coś innego, niż Droga 
Wzrostu.
-Radość z Życia. –Odpowiedzieli wyraźnie. Dopóki jest ból, cierpienie nie ma Radości. Więc 
pracując nad Sobą jesteśmy w Radości i Zwyciężamy Swoje słabości osiągając sukcesy.
-Musimy Wam coś powiedzieć.
Położyli palec na usta, bo spływa wielka kra lodowa, Lodowiec. Jak się topi, to z Niego 
wypływa, niczym Zdrój lekko zielonkawa woda. Ona jest raczej eteryczna. Potrafi takim 
pasmem, niczym szal na wietrze unosić się ku górze. Wbrew grawitacji.
(Głos I)To oczyszczanie w Naszej Przestrzeni.(3.32?).
(Zbyszek)Mówią. 
-Otwórz oczy i zobacz, co widzisz.
-Wewnętrznie na zewnątrz otworzyłem oczy i mówię. –Ludzi.
-Co jeszcze?
-Świat.
-I, co jeszcze?
-Siebie.
-I odnalazłeś to, o co chodzi.
-Czyli w Modlitwie bardzo zwracamy uwagę na to, co Tam widzimy i faktycznie 
zapominamy o Sobie, a co najwyżej skupiamy się na pewnych elementach w Nas, które 
chcielibyśmy zmienić. Tymczasem My sami, jako My jesteśmy tylko czasem postrzegani. 
-Droga do Domu wiedzie poprze Nas. –Mówią.
Więc najpierw musimy Nas Tu fizycznych i energetycznych zauważyć, by otworzyły się 
drzwi do Raju 

To są luźne rozmowy, bo zachodzą jakieś Zmiany. To coś, co z Tego Lądolodu 
wypłynęło przepromieniowuje takimi smugami Nas.
Ale to jest Artyzm. Tworzą poprzez Nas i w Nas takie wzory, zawoje. Dużo geometrii, ale 
wszystko jest okrągłe. Bardzo rzadko tak gdzieś fragment trójkąta jest.
Wszystko jest dymne, elastyczne, okrągłe.
Włączony jest Znak Omegi, jakby łańcuch powstał.
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(Głos I)Wpisują w Nas nowe Wzory, żeby Nam było łatwiej…5.29, co Nam przekazują.
(Zbyszek)Śpiączka mnie łamie okrutna.
-I będziesz spał. I będziecie spali. I będziecie odnajdywać Dom.
Po modlitwie trzeba się będzie położyć, aby To okrzepło w Nas. A to krzepnięcie jest 
Odnajdywaniem Się. To jest forma Odczuwania Siebie.
-Na głębokościach i na płyciznach. –Mówią.
Jest to Proces, byśmy odzyskali Utracone…
(Głos I)Utracone Przestrzenie.
(Zbyszek)Są takie wibracje, które wytrącają Mnie ze Słyszenia.
-Po, co chcesz Słyszeć Ich, skoro Słyszysz Siebie, gdy Oni są też w Tobie?
Wtedy możesz mówić, słysząc Siebie.
Czyli tak jak My słyszymy Ich, tak możemy pozwolić Naszemu Ciału mówić i przysłuchiwać 
się temu, co mówi.
To jest wtedy Stan JAŹNI.
I wtedy w tym stanie JAŹNI Ciało przemawia
Bo wszystko się w Nas budzi. Pokazują, że każda Nasza Cząsteczka jest połączona z 
Zewnętrzem. Tak jakby Zewnętrzne docierało do Nas takimi cieniutkimi niteczkami. Niteczki 
są jedna przy drugiej i robi to wrażenie jakby Nas światełko, czy mgła otulała. Jest ich tak 
dużo.
Każda jest połączona z czymś innym na zewnątrz. Pokazują teraz jak na zewnątrz jest taka 
powłoka. Tak jakby na zewnątrz było igloo, ale bardzo rozległe. Ono wyłania się coraz 
wyraźniej z mroku.
Widzę już 40 % jego. Od niego intensywnie idą te nitki.
To samo dzieje się z Wami. Tylko nad paroma Osobami, w miejscu, gdzie siedzą Nowi jest 
Znak Twórcy. Czyli Proces by nie zachodził, bo On jest głębszy Niż te zachodzące u 
początkujących, więc obecność Tej Energii, po ustawieniu wszystkiego umożliwia im 
doświadczanie tego samego.
-Choć pokazują, że w mniejszym zakresie. Będzie Zapis, ale On będzie potrzebował 
dłuższego Czasu. Proces zacznie tu zachodzić, ale potrwa to dłużej, niż u Tych, którzy są w 
tych Energiach od już Jakiegoś czasu zakotwiczeni.

-Teraz Słyszę. 
-Jesteście zlepkiem Przestrzeni i uważacie, że ten zlepek jest Całością.
Nie chodzi tu tylko o Ducha, nie chodzi tu tylko o Duszę, nie chodzi tu tylko o Waszą 
fizyczność.
Jesteście zborni jako Istnienie, jako Istota, jako Kompozycja, jako Całość, która wyraża 
się postrzeganiem Tego Świata.
To jest specyficzna formuła, która przyjmuje te Energie i wysyła te Energie w 
Przestrzeń. Jesteście Zjawiskiem, Niepowtarzalnością, która przenika Przestrzenie. I Ta 
Niepowtarzalność wie, co trzeba Zrobić, by się móc odtworzyć. Ta Niepowtarzalność 
czasami w Swoich Cząstkach się gubi, ale ponieważ jest Powtarzalnością zawsze 
przygotowuje Tratwę Ratunkową.
Jednakże ta Tratwa działa na pewnych Poziomach.
Dziś będzie I Poziom. Pierwsza Tratwa, pierwsze Koło Ratunkowe, które Wy 
przygotowaliście Sobie będąc Światłem w Świetle. 
Jest to odnajdywanie utraconego Raju.
Dziś Cząstka Was, która przez Was Samych została przygotowana zasili Was.
Ona wkomponuje się w Was uruchamiając Siebie Samą, czyli MOC.
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Powróci coś, co jest już możliwe do powrócenia, w sensie odzyskania, ponieważ nastał na 
to czas. Dzięki temu będziecie mogli silnie wpływać na fizyczność. Wyobraźcie Sobie 
Kogoś, Kto wie, że straci Świadomość.
On wiedząc, że straci Świadomość przygotowuje Plan Awaryjny, czyli pisze na kartkach 
listy do Siebie, w których mówi, co się może stać i jak On może się w Sobie Obudzić, by 
nie przeżywać Pełni Życia, by skrócić ten czas, by podpowiedzieć Samemu Sobie, Temu, 
który będzie się budzić, jak Pracować nad Sobą, jak coś odzyskać. 
TA Tratwa Ratunkowa Dzisiaj nie jest Podpowiedzią, jest zostawionym…
-Mówią o; -amalgamacie Energetycznym.
Podpowiadają, że to jest jakby Pieczęć, która sprawia, że To już przyjdzie do Nas i w 
nas wejdzie przypominając jednocześnie, jak to coś można osiągnąć.

-Niezupełnie dobrze to zinterpretowałem.
-Mówią, że czasami niepotrzebne jest ścisłe pracowanie nad Sobą, by coś się stało, bo 
czasami to coś może powstać zupełnie inaczej.
Ponieważ mamy do tego Prawo, Nasza Własna Istota, Nasz Własny Duch przygotował 
Dzień, Przygotował Chwilę, w której Cząstka Nas Samych zaczyna się budzić. Czyli 
tutaj to igloo, to jest jakby Nasza gęsta Energia. Jakby takie Energetyczne Jajo, to jest 
to Wypełnienie, przeniknie Nas Całkowicie, przez co będziemy MOC –NYMI.

 To jest Proces Powolnego Nasączania się. U mnie wszystko zaczyna drgać. Takie 
wewnętrzne ciarki i jest niepokój. Nie za dobrze się czuję.
-Słyszę, że Tego się bano. Bano SIĘ POWROTU MOCY.
A to jest Powrót Mocy, Raju Utraconego, Raju, który Jest, Był i Będzie.
Ten Proces będzie łagodny i wymaga On małej ruchliwości, uspokojenia, zapaści w 
Siebie. A ponieważ nie jesteśmy w Stanie Tego Procesu intensywniej uruchamiać i 
przeżywać, to musimy być biernymi, mało aktywnymi, aby to Coś w Nas się kotwiło.
Dlatego, ze względu na ten Proces, podpowiadali Mi, żeby Działania przenieść na jutro, 
ponieważ to musi łagodnie zachodzić.
Pokazują byśmy się położyli i Każdy zapadł się w Sobie. Przez to, że nie będzie w Nas 
napięcia sprawimy, że to coś nasączy się. Wsączy się. Czyli nasączy się Nami, a My 
nasączymy się Tym.

Koniec.
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