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Wchodzimy w Głębię. Wszystkie wibracje idą dzisiaj w poziomie. Nie góra, dół, tylko 

paski. Jakby Kryształy, jakby ta przestrzeń była cięta. Typowa Materia. Zaczyna się ona 
ruszać.
Płynie Strumień. Jesteśmy w jakimś strumieniu i Oko widzę.
Zaczyna Nas to przenikać. Jesteśmy jakby kamieniami. To płynie przez Nas, koło Nas, a
My ciągle Trwamy.
Postać jedną już rozmyło. Skruszała, zaczyna się tracić, rozpraszać jakby znikała.
Pokazują mi następna Postać. 
Pokazują w takiej kolejności, w jakiej będziemy odchodzić.
To jest jakby Strumień Czasu.
Rozbija następne Ciało. U Jednej Osoby jakby mógł się wypadek wydarzyć, bo uderzył ten 
Strumień, ale się na tej Osobie zatrzymał. Jest znak zapytania. 
-Co się z Nią stanie?
-Może Ją porwać, jak i Ta Osoba dalej będzie.
Widzę następną Osobę odchodzącą, trzecią, czwartą, piątą, szóstą, siódmą.
Zobaczyłem kolejne śmierci Każdego z Nas.
Ten Strumień Czasu w tej chwili zaczyna zakręcać. Na razie wokół dwóch Osób. Kręci 
niczym szycha. Czyli płynie, ale wokół Nas jakby powstawały poszczególne wiry. One są 
bardzo silne i Pasmami srebrno –lekkoniebiesko –lodowate z jasnymi grudkami.
To wygląda jakbyśmy mieli takie gałązki i z nich robili, jak na targach można kupić, choinkę 
-bombkę 20 –sto cm. I to, niby jedna linia na drugiej, Każdego z Nas obwija.
Wir kręci się średnio intensywnie wokół trzech Osób i je zostawił, natomiast wokół Innych 
Osób tylko tak delikatnie. Coś tu było usuwane. 

 
Pokazują Mi coś na wzór Drogi. Coś, co było Zapisem jakby kierunkującym Nas na 

Drogę. Mówiącym o tym, co powinno się wydarzyć.
Tymczasem to zostało jakby wymazane; -bo Drogi wszystkie są jednakie i wszystkie 
prowadzą do tego samego Celu. 
A teraz nie potrzebujemy kierunkowania, przynaglania, podpowiedzi. 
Sami możemy, patrząc na Górę, wybrać tę Drogę.
Ten Strumień Czasu jakby zaczął wyparowywać, a Światełko u Góry zaczyna Nas oświetlać. 

 Zeszła jakby łapa świetlna i ma paluszki w kształcie liścia i jakby końcówki tego 
liścia wnikały w Każdego z Nas.
Przez to w Nas zaczyna płynąć przez to Strumień Czasu.
Przez środek głowy, od góry ta końcówka liścia wpuszcza, uruchamia ten Strumień czasu.
On płynie w Nas.
Przenika Człowieka Całego i nogami wycieka tworząc wspólne Źródełko. Ono jest niebieskie. 
Ono wygląda jak woda, która ma na dole niebieskie Lustro, przez co ta woda wygląda jak w 
basenie niebieska, choć sama jest przeźroczysta.
Pokazują Twarze, które się ukazują w tym Lustrze wody.
-A, co chcesz ujrzeć?- Pytają
-Ujrzyj Samego Siebie. –Podpowiadają.
-Czas może płynąć, Czas może w tej sadzawce stać.
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Zamroź Swój Obraz w ruchu. Czyli cały czas ten Nasz Obraz będzie ruchomy, a mimo 
wszystko będzie niezmienny.

 Teraz Każdy z Nas niech spróbuje ujrzeć Siebie, w tej wodzie.
Ja widzę wodę na dole, ale Swój Obraz mogę umieszczać tu przed Sobą, bo woda jest tylko 
podpowiedzią.
To, jakim się ujrzysz, będzie utrzymywane.
-Mówią, że wpływ czasu, to jest zaostrzenie Procesów w Nas zachodzących.
Istnieją te, które niszczą fizyczne Ciało i silnie wpływają na energetyczne Ciało i Je też 
niszczą w niższych wibracjach.
Eter i jakieś tam gęstsze Energie Ciała Astralnego.
-Podpowiadają, że to można znacznie ograniczyć. To nie ma nic wspólnego z Procesem 
odżywiania się. Ograniczając intensywność tych Procesów faktycznie Człowiek zaczyna 
przy okazji też mniej jeść.

Czuję teraz wirowania w brzuchu. Jakby kula tam była. Takie jojo, gula jakby się to 
kręciło. Nie wiem jak u Was to działa, bo to płynie teraz taką falą między Nami i Was 
owiewa. Ale nie czuję żebyście odczuwali takie kręcenie się w brzuchu, w całym tułowiu, 
tylko jakby taki jednorodny prąd przenikający brzuch. Jakbyście czuli, że coś Was wypłukuje 
na wysokości brzucha. 
Oznacza to, że tam są jakieś Zapisy, które decydują o programowym uwalaniu Naszego 
Życia.
Może zdrowia, Ciała.
 Ja nie wiem, o co chodzi, plącze mi się Umysł, przestaję poprawnie mówić. Nie widzę zdań, 
nie potrafię słów gramatycznie sklecić. Coś się zaczyna dziać, coś zaczyna padać. Nie 
wysławiam się poprawnie. Jakby Ta poprawność ta, która była tutaj ginęła.
Nawet intonacja jest niewłaściwa. Czuję, że wszystko źle się robi, w brzuchu wszystko się 
burzy. Wszystko się zaczyna sypać i umierać. W sensie takiego zasypiania. Zaczyna to 
kostnieć, trwać.
Istnieć w Zamarciu. 
Są przecież Duchy zamarcia i otwarcia, które sterują Procesami otwierania nowych wiązań 
energetycznych i ugruntowywania starych wiązań. 
Starych, bo były, jednakże te, co były mogą być Nowym Zapisem. Więc My możemy 
ugruntować to, co w Sobie zmienimy.

-Wasz Dom, gdzie Serce Wasze. Wasze Serce, gdzie Ojciec Wasz.

 Czyli cały czas mowa o Świetle. To Światło zaczyna tworzyć Tu piękne wzory. Jakby 
Ktoś z Góry wypuścił taki snop. Tworzą Go nakładające się na Siebie Rzeźby. Są wielkości 
Człowieka, choć z perspektywy jakby miały 30-40 cm.
Energie wokół tego się tworzą, zawoje niczym szal pną się wokół kolumny do góry. To Żyje 
magicznie w kolorach białych, niebieskich.
Głowę mi wykręca i u jednej Osoby głowa zaczęła wydłużać się w sopel idący do przodu. 
Twarz niczym dziób leci do środka.
Wszystko z Nas zaczyna podążać ku tej Kolumnie; -fragmenty ręki, ale narysowanej jakby 
na piasku albo jakby była gumą plastyczną. To tak wyciągamy.
To zmienia od razu swoje kształty.
-Mówią, że My jesteśmy przyzwyczajeni do tych kształtów, ale w Świecie 
Energetycznym wcale tak nie wyglądamy. Ręka jest jak sopel. Noga balonem jest w 
miejscu uszkodzenia. Wszystko to są koliste wibracje zmieniające swój kształt.
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Teraz wszystko, co Nas Stanowi zmienia się. Tak jakby Wszystko puściło. Jakby nic 
tych Komórek, tych Energii nie trzymało. Przybierają One dowolną Postać i wszystko, każda 
Cząstka Nas łączy się z Tą Kolumną.

Teraz pokazują, że My już znajdujemy się w tej Kolumnie w środku.
-Podpowiedzcie, o, co chodzi? -Usłyszałem.

-To niech te Zmiany obejmą to, co Duch uważa za stosowne. Niech z tym Ciałem, Naszym 
wehikułem zrobią to, co jest potrzebne. Z Naszą Energetyką, z Naszą Całością.
Niech zrobią to, co uważają za potrzebne.
-Jeśli mamy umrzeć -umierajmy na Poziomie Fizycznych, Energetycznych, czy 
Duchowych słabości nie ma znaczenia, bo to oznacza od razu wejście w nowy Etap, czyli 
na Poziom Odradzania się. Czyli to, co uważają za stosowne, to ma w nas zniknąć, to, co 
ma się zmienić, niech to się stanie. Niech zajdzie wszystko w Nas tak jak być powinno.

Tworzą się zmiany, falują Energie. Części architektoniczne wejść, kopuł, wszystko jak 
niepełne figury, piękne na Nas spada, przenika Nas. To, co było ręką, a teraz jest takie 
rozmyte, przybiera formy niedokończonych struktur geometrycznych. Powoli te struktury 
zaczynają Tworzyć Całość. Zaczątki trójkąta stają się nim całym. Wszystko jest 
wielowymiarowe. Trójkąt jest już Piramidą, która ma wiele głębi. Nawet jajo jest 
wielowymiarowe. Tu można przejść w różne Przestrzenie. Ma nieskończoną ilość powłok. To 
wszystko żyje, przemawia językiem dla Nas niezrozumiałym.
-Nie wiem, czy tu są techniki Życia?
-Mówią, że tu są techniki Zamarcia. Tajemnica Zamarcia i Otwarcia.
Ugruntowania czegoś, jak i otworzenia na nowe. Czyli Tu jak Ktoś wchodzi, to tak 
jakby uzyskiwał umiejętność zapisania tego, co zobaczył w Oceanie Ducha Świętego. Np. 
tyczącego się zdrowia. To jest zakodowanie zapisów, zakodowanie Działań, a więc i 
zakodowania Naszej Nowej Formuły.

To jest uruchamianie w Nas Świetlanego Człowieka. -Podpowiadają. 
Prawdziwego Człowieka ze Światła.
Chociaż Zapisów może dokonywać tylko Duch, to jednak to Światło jest potrzebne. 
Wyglądamy tak jakbyśmy to My byli energetyczni, subtelni, jak prawdziwy Duch, który 
siedzi w swej Fizyczności. To Duch właśnie promieniuje przez to Światło na tę Fizyczność 
całkowicie Ją ustawiając.
Światło jest Drogą do Odnowy, bo Światło samo jest Odnową, a w świetle zawiera się też 
Fizyczność.
Materia, Ciało Fizyczne jest tylko gęstszą Formą Światła, czystej Energii z Udziałem 
Boskiego Pierwiastka Twórczego, którym jest Duch. Całość wypełniona jest Bogiem, bo 
w Nim Zawarta.
Proces nazywa się Restytucją.
Odzyskiwania tego, co w Nas było umarłe. 
Umarłe przez odejście od Prawa, od dawnych właściwych Rozwiązań Energetycznych.
Oni Nas Odtwarzają w Prawidłach, w Kodach Świetlnych.
Z tego by wynikało, że silnie wpływają na Nasze Energetyczne DNA.
Jakoś inaczej się Człowiek czuje. Nie potrafię rąk typowo fizycznie widzieć, ale to są już 
energie. Dźwigam kolano, a tu takie buły, wytryski, gejzery idą Energetyczne.

-Mówią wprost, budzi się w Nas Człowiek Energetyczny. Światło to Energia.
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Wynikający z Emocji, Je Tworzący, Przerabiający. Po prostu jak chce, tak steruje.
Czyli od Człowieka zależy teraz rodzaj Emocji i Myśli. Myślenie można też kodować i od 
tego rodzaju Myślenia zależy w tej chwili Cała Nasza Energetyczna Formuła, 
Konstrukcja. Czyli dotychczas byliśmy bardzo Fizyczni teraz jesteśmy Energetyczni
Pokazują tak.
 -Gdy skupiasz się w Sobie na Poziomie Fizyczności, to Fizyczność Tobą rządzi. Gdy 
skupisz się na Poziomie Energetyki, czyli Człowieka Energetycznego, to On będzie Tu 
teraz wyznaczał ramy i dla Ciała Fizycznego i dla Ciała Duchowego.
Gdy skupiasz się na Człowieku Duchowym, to On wyznaczy Ramy dla Człowieka 
Energetycznego i dla Człowieka Fizycznego.
Czyli to, co teraz zachodzi sprawi, że tacy, jacy będziemy Energetycznie, takie będzie 
Ciało i taki będzie Duch.
 W zdrowym Mnie, Zdrowe Ciało Zdrowy Duch. Tu Centrują Nas.

Pamiętaj o tym, że to, o czym Myślisz tym się stajesz. Tworzymy Wzory w Całej 
Przestrzeni.

Dziś zaszedł Proces Budzenia Ciała Energetycznego. Dusza Wróciła do Domu.
Powtarzają, że tak jak Dusza jest odcięta od Ciała Fizycznego, tak dziś zaszedł Proces 
Jej Powrotu do Ciała Fizycznego. W tej chwili Dusza Została Zjednoczona z Ciałem.
-Czy te Procesy będą w Przyszłości Powszechne?. -Ktoś zapytał.
-Te Procesy będą w Przyszłości Jedyne.
Bo takie miały być. Zwichrowali energetykę, oddzielili i mogli manipulować Człowiekiem.
W tej chwili będą mieć utrudnione zadanie, bo żeby przejść do Duszy muszą pokonać Ciało 
Fizyczne. Do tej pory wpływali na Duszę od strony Energetycznej i ta wpływała na Ciało 
Fizyczne.
Teraz muszą pokonać fizycznie Ciało Fizyczne albo z Przestrzeni Duchowych działać. 
Ich możliwości zostały poważnie zredukowanie. Wiele Ich działań zostało w ogóle 
odciętych.
Stajemy się Tym, czym Jesteśmy.

Mówią, że Tę Lekcję trzeba odrobić. Ta Modlitwa jest tylko wskazaniem, by wejść w 
Doświadczenie powrotu Duszy do Ciała.
Wszystkie etapy są w tej Modlitwie zapisane.

-Otwórz, Przeczytaj, Zamknij.
Wejdź w Modlitwę, Odczuj, Zapisz..

Ta Modlitwa jest Energetyczna. Wszystko, co tu zachodzi jak się odsłuchuje będzie 
zachodziło w Ludziach. Procesy są zapisane w Zewnętrzu, w Duchu Świętym.

KONIEC.
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