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[Poprawność w Myśleniu – Jasność Myśli, Wyrazistość Wizji, Jasnoczucie, Ustawienia
Bioenergetyczne, Odczuwanie i Czucie, a potem, Jasnoczucie].
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-Rozluźnijcie się w sprężeniu. -Usłyszałem dziwne zdanie.
Tak jakbyśmy mieli być spokojni, ale zwarci i gotowi.
…………………………………………………………………………………………………
Rozluźniło się, nie ma już takiego sprężenia, a to, dlatego, że ta wibracja Nas już
przeniknęła. Takimi cienkimi paskami jakby nićmi. Zaczyna powoli krążyć z prawa na lewo.
Lej do góry idzie i z oczu, z czoła mi to schodzi. Wydłuża się i idzie do góry. Czuję już
lekkość.
Teraz trąbki zwężające się niczym czapki krasnoludka z Każdego z Was idą.
Przepiękne pastele. Zielone, białe.
(Głos I)Zimne.
(Zbyszek)Tak zimne, natomiast dłonie i ręce się stają ciepłe. Przez to, że głowa staje się
chłodna, to reszta jest odczuwana jako ciepłe.
Czuję otwarcie na czubku głowy. Wbili coś, otwierają jakby trochę na siłę, a chodzi
tylko o otworzenie jednego punkciku w głowie.
Będziemy odczuwać Energię, której jeszcze dotychczas nie było. Słyszę, że jest poza
Światem w Przestrzeni i żeby nie naprowadzać się tutaj teorią Miasta Rzeczywistości, bo to w
ogóle nie o to chodzi i nie jesteśmy w stanie wpaść na to.
Tak jakby przez ten mały punkcik utworzony przez środek w głowie, widzę u jednej, drugiej
wpadło coś do środka, ale w głowie utworzył się z tego biały groszek.
To jest wielkości 2/3 piłeczki ping –ponga i po głowie chodzi.
-I o to chodzi.
Czasem nie mamy poprawności w myśleniu. Nie ma żadnego znaczenia, jaki to jest rodzaj
Myśli, ale ciąg semantycznych zdarzeń, ciąg wizyjnych scen może nie być poprawny. Choć
coś określa i do czegoś zmierza.
I pokazują, że ta kuleczka po głowie krąży i jakby wszystko ustawia.
Kiedyś w dzieciństwie brało się takie kuleczki z łożyska, zawijało w sreberko i w pudełku
przeskakiwało.
To jest takie porządkowanie w głowie tu w głowie.
Mówią, że ten Proces jest na Swój sposób bolesny, będziemy go odczuwać i to w mięśniach,
pomimo, że zachodzi w głowie.
Staw może boleć, mięśnie, albo w jelicie coś się naciągnie. Ta Zmiana sprawi, ze Energetyka
nieco inaczej w mózgu się ułoży. A przecież Myśl jest niczym innym jak Energią, która
przenika mózg i tam są tylko odłożone chemicznie informacje. Wtedy, kiedy nieco ta
Energetyka się zmienia oddziaływuje to też nieco inaczej, bo to są przecież prądy, na sygnały
płynące do różnych części Naszego organizmu.
Nie traktować tego jako wrzuty, tylko trzeba to przejść.
Pokazują 1,2 i zamglone 3 dni.
Pokazują, że poprawność myślenia, obrazu znamy pod słowem
Jasność Myśli i Wyrazistość Wizji, Spojrzenia. To się w Nas znacznie poprawi.
-Kiwają, że -„znacznie”, to nie znaczy troszkę. Będzie precyzyjne.
-Mówią, ze ta spontaniczność będzie taka magiczna w Nas.
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Mówią, żeby spojrzeć na Swoje ręce. U mnie to wygląda jak kamienio –woda. Piękne,
niebieskie, trochę mazane kółko z jakiegoś kamienia. Wokół tworzy się aureolka
wykraczająca poza rękę i wygląda jak pierścień Saturna. Nie u Każdego. U jednej Osoby
siedzącej naprzeciw, to jest jakby dym ciągły, który unosi się jak z ogniska Apaczów.
Alarmuje.
Lepią z Nas ciasto. Idzie ta Energia do głów i mieszają ciągną. Starają się Nas na coś
naprowadzić. Na to, co jest w Nas.
-Mówią; -spójrz na nogi, spójrz na kolana.
Możemy patrzeć na wszystko w Sobie.
(Głos II)Każą odczuć wibracje w danej części Ciała.
(Zbyszek)Powiedzieli w ten sposób; -wibracja, ale mammy odczuć, czy ten organ, ta część
Ciała jest spokojna.
My mamy to odbierać tak jak odbieramy Kogoś, wtedy matryca zaczyna Nam działać.
-Mówią; -odbieraj, czy to jest spokojne.
Będziemy wiedzieć, jakie zmiany zachodzą.
Czyli wibracje. Ale po to, żeby po reakcji spokojne, niespokojne, cichy, zagubiony, takimi
słowami to ujmując określić stan.
-Przy Uzdrawianiu mi to powiedzieli; -ma być powolny zrzut Mocy, powolny zrzut Desantu
Ciężkiego. Tak jakby to, co jest w rękach łupnęło ciężko w Kogoś i Jest.
Wróciła ta Energia i jest. Przyłapać coś mamy.
-Ale nie wiem, czy stan Energii, który w Nas jest można tak odczuwać?
-Mówią, że jeżeli jest coś rozedrgane.
(Głos II)Jeżeli coś jest rozedrgane, to ten Organ jest…7.51 i lepiej funkcjonuje.
(Zbyszek)Chodzi też o Poziom Energii w Nas. To też jakoś się interpretuje.
Mówią; -nie interpretuje, tylko odczuwa.
-Jasnoczucie się włączyło.
A to nie jest Intuicja.
Jasnoczucie jest odbieraniem Stanów Energetycznych tu. Nie interpretacja informacji.
W Człowieku pobudzonym, złym Ta Energia przeciwna informuje Nas o pewnych
rzeczach, które się wydarzają. Natomiast Jasnoczucie jest odbieraniem Stanów i one
mówią o zdrowiu, o napięciach, a odrzucić trzeba całą informacyjną otoczkę.
Jasnoczucie jest głębsze, jeśli zrozumiesz, że jesteś z Nim powiązany. Czyli jest Naszym
stałym Elementem jak język, czy płaczące oko. To stała część Nas.
(Głos II)Swoją Energetyką odczuwamy obecność Tego Organu, który jest w drugiej
Osobie.
(Zbyszek)To dokładnie tak. To Odczuwanie, to Jasnoczucie.
Nerwy potrafią przeszkadzać, jeśli są wzbudzone, ale odnoszą to do niepoprawności
Życia.
Czyli relacje z Ludźmi, przeszłość, wspomnienia. Jeśli to jest niewłaściwy ładunek, jest
roztrzęsieniem, mamy Skalę roztrzęsienia i zlepiania, to wtedy niepoprawnie
odczuwamy to Jasnoczucie. Dlatego trzeba to uspokoić.
Dlatego ta Energia niebieska, którą pokazali jak przenika Człowieka uspokaja, usypia.
(Głos II)Czyli nie czujemy tych wibracji, które są zakłócające, tylko odczuwamy te
pozytywne wibracje, które odzwierciedlają czucie.
(Głos II)Tu ma znaczenie Układ nerwowy.
(Zbyszek)Tak. Pokazują mi grzybnię tego Układu nerwowego, jak nieskończoną ilość
błyskawic. To wali, płynie. Jest ostre. A Oni mówią; -ten sam ładunek można
rozszerzająco przepuścić. Czyli mamy pozwolić Sobie, by nie odrzucać tej Energii, tego
napięcia, bo to powoduje tylko utrzymanie Stanu, tylko pozwolić, by to się rozlało
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Te nerwy, pokazują jakby energetycznie, czy prądowo oddziaływując nie szły tymi
Swoimi Kanałami, tylko rozlały się po całym Ciele.
Oznacza to, że My możemy cali być Układem Energetycznym, Układem Nerwowym. Nie
tylko tymi kanałami przepuszczać. Pozwolić, by nerwy, czyli to coś, co byśmy nazwali
tym przewodnictwem, pobudzaniem wszystkiego stało się jednym wielkim rozległym
Nerwem. Łagodnym Organem.
(Głos II)Ustabilizowane.
(Głos III)Najpierw te wybuchy były czerwone, a jak się to uspokaja, rozlewa, to jest
zielono –niebieskie.
(Zbyszek)Mówią, że tak działa Układ Energetyczny u Człowieka.
Cała przeszłość, u Człowieka nie jest zapisywana w Układzie Nerwowym, tylko
Energetycznym.
Sprzęgnięty Układ Nerwowy z Energetycznym powoduje tu pewną dysfunkcję.
Jak napięcie jest w Układzie Energetycznym, a mamy to na Skali, gdzie jest trawa, to
On ma przewagę nad Nerwowym.
Gdy My rozlewamy tę całość, to oba Układy się uspokajają i w tej łagodności, ciszy
włącza się Jasnoczucie, a My potrafimy być wewnętrznie ustabilizowani, czyli, mówią;
-Wewnętrznie Stabilni. To właściwie to samo.
-Mówią, że; - nie.
-Ustabilizowany; -to jest okresowo, a –Stabilny; –to w długim okresie.
(Głos IV)Tak jakby mi cos w ręce wbijali, w głowę(13.03-13.07).
(Zbyszek)Mnie w żołądku. Po jelitach. Ale będzie efekt, bo pukają mnie po głowie od
wewnątrz.
(Głos III)Ja zobaczyłam …. krasnoludków z młoteczkami
(Zbyszek)Od środka jakby trwa praca. Tak jakby sprawdzali kości czaszki i inne rzeczy.
Jakby przybijali do czaszki.
(Głos II)Sprawdzają po kolei te nerwy, jaki one dźwięk dają.
(Zbyszek)Mnie pokazują, że wszystko to, co związane mózgiem nerwami, z mózgiem i
zakończeniami, że Oni to naprawiają. Jak odpadło, to przybijają i poprawiają. Jak błona była
niewłaściwa, to lekko przydzierają i rozprasowują łagodnie. Usprawniają funkcjonowanie
mózgu.
Ja jestem jakby tylko w głowie i nie umiem poza widzenie głowy wyjść. Ta energia w głowie
wreszcie zaczyna wychodzić. Dopiero teraz zauważyłem jak byłem zawężony.
Teraz dopiero widzę jak się tunel otworzył, jak w wędrówce Dusz i Ktoś tu chce przejść, ale
nie umie. Jakby był odrzucany.
(Głos II)Wkłada nogę i Go odrzuca, wkłada nogę i go odrzuca.
(Zbyszek)I słyszę –Żywy, Ktoś jest w Modlitwie albo Medytacji i przyjął to Nasze widzenie
za Wejście na Wyższy Poziom, a tymczasem na Energetyce tej podstawowej się zatrzymał.
Bo pokazują; -tu jest aktywny, a w rzeczywistości tam śpi. Medytuje leżąc.
Kręcą Nim, idzie do Góry i wnika w Światy Duchowe, więc wyłączy się stąd.
(Głos III)U mnie Energia z dłoni przechodzi na ramiona, na kręgosłup. Rozszerzyło się to.
(Zbyszek)Tak.
Słyszę o zapisaniu Praw Biologicznych.
Pokazują, że DNA jest wyprane i wykręcają Je z wody. Przez To jest jak po czyszczeniu. Nic
w DNA nie zmieniło się. Wszystko będzie poprawnie funkcjonować. Tak jak z Naszym
Myśleniem. My będziemy lepiej funkcjonować.
(Głos III)Przychodzi mi słowo Ustawienia.
(Zbyszek)Właśnie. Ta poprawność, od strony biologicznej, Duchowej, to też Ustawienia.
Tak robiliśmy to w Przestrzeni Życiowej, Energetyce zewnętrznej dotychczas, ale do głowy
mi nie przyszło, że robi się jeszcze biologiczne Ustawienia.
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-BIOENERGETYCZNE. –Mówią.
Czyli ten Poziom Eteru. Czyli nie chodziło o tę Energetykę, którą Tworzymy Myślą i Emocją,
w którą Dusza Pasmami schodzi, tylko o Eter i Biologię. To tu płynie ta stabilizacja.
Zgadza się, bo roztrzęsienie i zlepianie jest w Eterze, a nie w Energetyce.
Dlatego będzie pełniejsze połączenie Duszy z Ciałem…17.34.
I pokazują, że to była wielka przeszkoda, przynajmniej u mnie, w Uzdrawianiu. Dlatego były
bóle, puchnięcia itd.
W ten sposób naprawili Ciało fizyczne. Teraz już nie będzie takich blokad. Kanały
transformacji i te zejściowe Tworzą jakby Całość. Jak wiecie leci Energia zawsze z dłoni, a
tymczasem jak otwieramy ręce, to ze mnie leci. To jest jedna Kula.
(Głos II)Tak wychodzi jakby z klatki piersiowej snop Światła.
(Zbyszek)Tak. Kula. Zwiększone, albo ułatwione Działanie.
(Głos III)Pokazali mi plakat i Człowieka jak z chińskich tablic.
(Zbyszek)Mnie pokazali List Gończy, taki jak na Dzikim Zachodzie.
O treści; -Poszukiwany dobrze uzdrawiający. Donos.
Chińczyk u Ciebie też jest związany z Dobrym Uzdrawianiem.
(Głos III)Wszystkie te kawały cyferki mają.
(Zbyszek)Tak. Połączyły się w jeden Strumień. Jasne, ciemne, to nie ma żadnego znaczenia.
Moc Śmierci, czy Energia Zrodzenia.
To jest Jedno teraz. Tak jak Ocean Ducha Świętego. Nie jest całkiem czysty, bo lekko
szarawy.
-Uczcie się odczuwać. Pierwszy raz będziemy włączać czyste Jasnoczucie. Koniec z
interpretacją. Włączyliśmy tylko Odczuwanie.
Intuicja to zawsze Energia złączona z Pojmowaniem. Natomiast w Jasnoczuciu nie ma
potrzeby ściągania informacji. To jest taki stan typowo Energetyczny. Nie ma potrzeby
interpretacji.
Mówią, że mamy uczyć się Odczuwać. I zostawią Nas w tym Stanie. Chodziło o Przemianę
Techniczną.
Ten Proces mówią nie jest zakończony. Są jeszcze jakieś inne elementy, ale żeby sobie głowy
tym nie zaprzątać, bo to nie wskoczy dziś, ani jutro. A na Skalach można je już rozszyfrować.
-Czasu trzeba.
-Procesu trzeba. –Powiedzieli. To dlatego o czas chodzi.
(Głos III)Jak mówiłeś w szarości jesteśmy, to później jak te elementy dojdą, to się biali
zrobimy.
(Zbyszek)Aha. -Odczuwajcie, Czujcie, a potem będzie; -Jasnoczujcie.
To jest Forma Jasnoczucia. Dokładnie to powiedziałaś.
Uruchomili Je w 45%.Do 80% powinno dojść w ciągu 2-óch tygodni i do 100% od 3-6
tygodni.
KONIEC.
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