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1. Przesyłają nam kody do DNA.
2. Rośnie duchowa potęga chęci eliminująca zwątpienie.
3. Niewidzialna bariera zatrzymująca, opóźniająca to, co nas uszkadzało.
4. Nowe Źródełko zasilania energią Matki Ziemi.
5. JESTEŚ, to MOŻESZ. -Mówią to z poziomu Ducha Całości, Boga Ojca. 
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Idzie ciężka, ciemna energia. To nie jest energia przeciwna. Powoli gniecie jakby była ołowiem.
Wciska mnie i wprasowuje w fotel.
U was widać jak osiada na barkach niczym ciemne wodorosty lub błyszcząca smoła.

(Głos I)
-Mnie, w środku tej energii pokazał się ogień.

(Zbyszek)
-Tak i nie. Ogień jest, tyle tylko, że Ktoś jakaś Siła, która nie może się tu przedostać roznieciła go. To 
coś działa na to czarne.

(Głos II)
Mnie pokazał się parowóz i maszyniści, którzy szuflują, żeby na siłę pociągnąć.

(Zbyszek)

Mam zimne kolana, stopy i zaczęło mnie boleć kolano. 

Ciemna energia schodziła, a ten ogień sprawił, że wszystko od środka zaczęło bieleć i biała energia, 
taka jak mroźna od nóg powoli zaczyna nas przenikać i wypiera tę czarną.
Czarna energia nie zniknęła. Pokazują łańcuch DNA pokrzywiony, gdzieś tam opadnięty, a czarna 
energia, która wchodziła w nas z zewnątrz wpisuje się malutkimi igiełkami jak pręciki szkła w to 
DNA i prostuje je.
Oprócz tych głównych kul, kryształków życia, które tam są cała ta konstrukcja, która utrzymuje je 
między sobą jest prostowana. To są Siły duchowe, ale wizualnie nam to podpowiadają.

Cieszę się, że mi szczęka nie wypada. 
Jak pomyślałem o wypadniętej szczęce, to widzę wyraźnie całą szczękę, jej kości.
-Dziwna rzecz. Ta czarna energia jakby umożliwiła przejście tej bladej bieli. Przychodzi 
uspokojenie i to sprawia, iż to, co widzimy jest jakby naprawiane. Czyli jeśli mamy defekty, a 
DNA jest przygotowane to pokazujmy, jak to ma wyglądać.
-Niech wszystko w Nas zdrowieje.

(Głos I)
Siedzimy w mroźnej poświacie i mamy lodowe korpusy, a przed każdym z Nas stoi Postać i rysuje na 
lodzie albo wyrywa znaki z tego lodu.
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(Zbyszek)
Ja zaś widzę jak ktoś stoi z zeszytem i opisuje to, co się dzieje. Patrzy na etykietki na czole, czy 
dobrze są opisane i czy dobrze odczytuje.

(Głos I)Zapis dla każdego jest inny.

(Zbyszek)Z góry schodzi Obecność, której nie widać  i przyciska. Wprasowała mnie. Niewidoczna 
Obecność. Zwykle widzimy kogoś na kształt człowieka, a tu nie, tylko przyciska. 
Na was zaczyna to działać. Jakby grafit.

(Głos I) Ogień i światło w środku, a na zewnątrz lód przeźroczysty. To jest na piersiach.

(Zbyszek)
Zauważcie, że otworzył się kanał do środka naszych czół i pojawiła się mieniąca się, biało –niebieska 
kula spleciona z patyków.
Przesyłają nam kody do DNA.
Uzdrawianie będzie mogło samo zachodzić.

(Głos I)Tego jest bardzo dużo.

(Zbyszek)
Ja wszystko, co mam chore, choćbym już o tym zapomniał bardzo mnie boli.

(Głos I)
Kody idą po zielonych nitkach, a tło czarne jest.

(Zbyszek)Słyszę takie zdanie. 
-Zaśnijcie, a wstanie dzień.

Dzień, czyli nasza aktywność. Czas, przestrzeń, Coś, w czym się w pełni będziemy odnajdywać.
Okazuje się, że to DNA nie odnosi się tylko do Ciała Fizycznego, ale do całej naszej rozprzęgniętej, 
umieszczonej w przestrzeni energetyki. Działa na całość.
Idzie od nas falą zieloną, blado –niebieską z kropeczkami bieli, jakbyśmy byli fontanną przenika na 
zewnątrz. Zaczynamy się rozprzestrzeniać tą falą.
Mam drgawki.

(Głos I)
Ja czuję jakby cała energia była ze mnie ściągana i coś nowego napływało.

(Zbyszek)
Mówią mi. –No, śpij. Spróbujmy w sobie na chwilę zasnąć, by się obudzić w nowym dniu. 

Nie jest to forma umierania, ale technika pogodzenia pewnych stanów ze świadomością, ich 
istnienia stałego, ciągłego, jednocześnie przejścia w inny stan. Obudzimy się w sobie, ale w 
innym sobie.
Zasypiamy w tej formule, a budzimy się w nowej.
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Pobudka może być dziwna. Jednego, bowiem widzę w czółnie. Płynie pod górę pędzącego w dół 
potoku. Z tego wynika, że nasza siła działania ma jakiś duchowy motor. To wynika z DNA. 
Myśmy wątpili często. Nie wierzący, że się uda, byli często załamani. A tymczasem duchowa 
potęga chęci wzrośnie w nas i będziemy wiele robić, bo tak chcemy. Nie będzie osłabienia w 
dążeniu do tego.
-Zasypiamy w słabości. Wskakujemy w sen, a potem w dzień obudzonego, pewnego, działającego 
Człowieka. Każdy przez swoją indywidualną scenę.

-Usłyszałem. Działanie jest wszystkim, co masz, gdy urzeczywistniasz albo, gdy wchodzisz w sen 
Ojca. Ono prowadzi cię ku celowi, ono układa cię do snu, gdy jesteś zmożony
(pokazują człowieka na prerii, który podążając do celu  musi przejść przez góry, ale ze zmęczenia 
kładzie się).
-To działanie ukoi człowieka do snu , a jednocześnie uchroni go w czasie snu przed różnymi 
niebezpieczeństwami.
Działanie jest żywą formą, która ustrzeże tego człowieka, kiedy będzie zbliżać się coś 
niebezpiecznego. On na czas obudzi się, otworzy oczy i zareaguje.
Działanie jest potężną napędową machiną, która dostarcza informacji i podpowiada, jak 
osiągnąć cel, jak kroczyć przed siebie.

To właśnie dzisiaj w nas obudzili.
 -Intensywniejsze odczuwanie całej przestrzeni, intensywniejszy głos wewnętrzny, przy tym ruch 
przyczyny i kierunek tendencji, okomodowanie powodują, że stajemy się potężnym robotem, 
który kieruje się swoimi prawami.
Nie musimy zaprzątać sobie tym głowy. Dzięki działaniu, które w nas budzi się będziemy na 
spokojnie prowadzeni ku zwycięstwu.

-Wstańcie nastał Nowy Dzień. Wstańcie, bo nadchodzi Nowy Dzień. –Usłyszałem.

Może w zależności od tego,  na ile mamy przerobiony materiał, odczujemy te zmiany.

Pokazuje się u góry energia jakbyśmy byli w postrzępionej od góry do dołu ciemnej przestrzeni, jak w 
mgielnej skale.
 Okazuje się, że to działanie, które nas teraz kształtuje i wypełnia naszą przestrzeń energetyczną, 
jest tak silne, że to, co wrogie i dotychczas źle na nas działało przechodząc i starając się do nas 
dotrzeć przez te przestrzenie jest teraz upośledzane. 
Normalnie byśmy nie zauważyli tej pędzącej energii. Tymczasem widzimy ją niby śrubę powoli 
przechodzącą. Jej działanie jest opóźnione, niektóre rzeczy i programy w ogóle wygasają.
Jest to ogromne ułatwienie w osiągnięciu celów.

To widzenie muszę zapamiętać. 
To jest niewidzialna bariera dla oka fizycznego, która zatrzymuje być może wszystko, a na 
pewno wszystko znacznie opóźnia, co do nas dociera by nas uszkadzać.
Począwszy od ludzkich myśli, nawet po niewłaściwy promień pędzący ze Słońca

Pokazują sceną jakby ktoś znalazł się na biegunie w grocie lodowej. Jest światło u góry i tam u 
pękniętej kopuły widzi przebłysk tego świata. Światło słoneczne za dnia wpada tu na dół, a że w 
środku jest biel lodu, to pomimo lekkiego półmroku wszystko pięknie widać.
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Zrzucają linę, która zaczyna podnosić wielki dysk metalowy do góry. U góry to otwierają, ale tak 
jakby mnie to nie interesowało. Jakby to robiła obca Cywilizacja. 

(Głos I)
W miejscu, z którego wyciągali ten dysk pojawiła się przerębel kwadratowa i zaczęły pojawiać się 
bąble. Mam wrażenie, że w tej przerębli gotuje się zimna woda i uwalnia się energia, delikatna 
mgiełka, która ma pełno drobnych kryształków.

(Zbyszek)
Tak można powiedzieć. 
Jakby utworzyło się Nowe Źródełko, a Oni pokazują, że ono wypływa z wnętrza Ziemi. Tak jakby 
Ziemia uwalniała swoją Moc, Energię. Nie siły przyrody to robią, ale Ziemia. Pokazują, że wreszcie 
coś zostało otworzone i to powoli w nas wnika. Dodatkowo wsparcie idzie od Matki Ziemi.
Pokazują, że mnóstwo chorób, mnóstwo stanów może zniknąć przez wpłynięcie tej energii. 
To jest NOWE. 
Czasem po to sięgaliśmy przy działaniach, ale teraz to naturalnie zostało otworzone. A jak 
wiemy ciała należą do sił przyrody, a one są znacznie bardziej z Ziemią związane, niż my.
My zatraciliśmy zdolność odczuwania Ziemi, a teraz zaczyna się coś odradzać. Jakby 
zamierzchłość i pierwotność miała nas powoli pochłonąć.

Dzięki temu człowiek odczuje się tak jakby MÓGŁ. W taki stan wejdzie.
Jak zwycięzca ma w naturze zwycięstwo i musi zwyciężać, tak my nagle -możemy.
To budzi w nas; -mogę, -mogę, taki stan, że po prostu to robię, jeśli zdecyduję.
-Stan Tworzącego.
-Słyszę, że budowa piramid też była na tym oparta. Tworzenie, Energia Ziemi i UFO.
Dziwne rzeczy tu są. Nie chce mi się tego ogarniać.
-Słyszę. –Bo nie musisz.

(Głos )
Pokazują mi oczy. Te drobne kryształki osadzają się na brwiach i dłoniach.

(Zbyszek)
Wszystko mi obojętnieje. A to dziwny stan, bo jak Ktoś jest mocny i wie, że wszystko może, to czym 
ma się przejmować. To jest taki stan obojętności wynikający powoli z siły. Czyli kończy się napięcie 
wywołane niepewnością, lękiem, staraniem.
Ten dziwny stan widoczny jest tu energetycznie w postaci tych dziwnych strzępów biało –czarnych, 
które przypominają postrzępiony pień palmy, ale w poziomie.
Tak jakby ten stan zakrawał na szaleństwo, a mimo wszystko on w nas się  kotwiczy.
-Nie. To wy kotwiczycie się w nim. 
-Obojętne. Byle móc i czuć, że się  może.

(Głos I)
Czuję, że moje ciało jest wypełnione wodą.
(Zbyszek)
Wiara doprowadza cię do tego, że czujesz i że możesz. To jest stan podwyższonej skuteczności.

Chcą nam coś przekazać.
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-Jesteś, to możesz, a jesteś wszędzie. Jesteś Tu, a jesteś też energetycznie obecny w swojej 
przestrzeni, a więc tym bardziej tam możesz. Te informacje, które ściągamy, to od siebie samego, 
który tam jest rozłożony w całej przestrzeni. To ciągle My, tylko bardzo skupieni na ciele fizycznym, 
żyjący relacjami, emocjami nie słyszymy tego, co nasza Energia nam podpowiada.

Dziś zostało to zrównoważone. My jesteśmy tam na zewnątrz i tu. Cali niczym ta meduza 
energetyczna wszystko będziemy poprawnie odczuwać w -MOGĘ, bo tu jestem i tam jestem, a 
więc mogę wprowadzać zmiany.

-Słyszę. -Po Sercu, po Bogu i Zawsze.

Tracę widzenie i zaczynam być tu obecny.
Jak coś wam pokazują, to mówcie. 

(Głos I)
Ja cały czas widzę Orła, który nad nami krąży.
(Zbyszek)
Podpowiedź, że możesz.

(Głos I)
Modlitwa od Ojca idzie cały czas.

(Zbyszek)
Mówią z poziomu Ducha Całości, Boga Ojca.
Dziwny sen. Będąc w stanie jakby tu było gigantyczne łóżko moglibyśmy położyć się wszyscy razem 
i spać. Oglądać film z nieba wyświetlany, słuchać muzyki i nie ruszać się. W tym stanie lotosu 
człowiek mógłby całe lata spędzić. Poczułem się tak normalnie. Jak dzieci, które odczuwają i robią to, 
co jest ciekawe, budujące, przyjemne. 
W nas włączają się tylko obwarowania.
W tej chwili wszystko znika. Ograniczenia czasowe, przestrzenne, rodzinne. Nagle czuję to, co 
mogłoby być.

(Głos I)Jedność.

KONIEC.
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