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-Jestem tym, który Was Prowadzi i Nazywam się Ozyrys. Nie sądźcie, że jestem
wysłannikiem zielonej Piramidy.
-A z boku stoją jacyś i się śmieją. Albo mówią do mnie Ci, tylko w odbiciu i się śmieją.
Ktoś przyszedł, odgarnął to i daje na materiale napisany tekst. Jest tam głowa, egipski
wizerunek, ale pokazują mi palcem, że to nie jest z czasów egipskich.
Należy do Cywilizacji Pierwszej Ziemskiej.
Z boku są literki i przypominają gotyckie niemieckie Pismo.
Ta Postać, która jest tu narysowana, Jej fragmenty, obrys, szkic, czyli czarne kreski unoszą
się do Góry, a kolor wypełniający, oczy zostają.
Na górze zaczynają się te kreski składać i przyjęły Inną Postać.
Aż mnie w brzuchu zaczęło kłóć, kiedy to się Tworzy.
To są jakieś nieodnawialne rzeczy, utracone, a nieutracone.
-Ciało moje zasypia. Wasze też. Jest dziwny Stan.
Tak jakby Oni chcieli podpowiedzieć.
-Patrz; -jak ściągamy informacje, to Duch i Dusza Łączą się, ale, gdy Ciało zasypia i nie
uczestniczy w tym Procesie, to nie ma pełnego przekazu.
Pełny Przekaz idzie Górą, idzie dołem. Tak jakby kanał był Otworzony. Kręci się to Koło w
przód i w tył.
Pokazują jakby przechodziła Energia od kości ogonowej po czubek Głowy i na przód.
Przed Nami zawraca i znowu kość ogonowa po czubek głowy i idzie na tył Nas, znowu
wchodzi do kości ogonowej, idzie do czubka głowy i wypada przed Nami. Jakbyśmy z boku
na Siebie patrzyli powstaje znak Omegi. To jest prawdziwy Kanał i Bóg ma wtedy do Nas
dojście i Bóg przygotowuje tylko Kanał. Tu pokazują na Ojca. Siłę, która Stworzyła Ducha
Ludzkiego i On potrafi poprawnie przepływać. Jest wtedy kontakt z Ojcem.
-Pokazują, że mam w kolanie gwoździe.
Jest taka sytuacja.
Od strony Energetycznej działamy, wszystko ściągamy i sprawdzamy; -nie ma wrzutów, nie
ma blokad itd.
Sprawdzamy to na Poziomie Energetycznym, bo tam musi być czystka.
Tymczasem Oni Pokazują, że My ten sam problem mamy na Poziomie Fizycznym.
Czyli ściągamy coś energetycznie jest wszystko Ok.
Ale na Poziomie Fizycznym też mamy mnóstwo problemów.
Ja z przerażeniem teraz patrzę, że w te miejsca moje chorobowe, stawy, mam wbite czarne
gwoździe. Na Poziomie Fizycznym.
Jak wyjdziemy dzisiaj przyjrzymy się Sobie.
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Jest uzdrowienie i czyszczenie energetyczne, ale nie dotyczy Ciała Fizycznego, ponieważ
Tam, w prawdziwym materialnym Świecie są gwoździe, są blokady.
One są rzadkie i My tego nie widzimy. Tak jak prąd, czy dym. Nie widzimy, a to jest
Energia, ale materialna.
To, co w Nas siedzi jest fizyczne.
Czyli trzeba zrobić czystkę na Poziomie Fizycznym.
Pokazują Nas, jak zakuci w kajdany i ciągniemy za Sobą różne rzeczy, które
fizycznie są
Umieszczone w Naszym Fizycznym Ciele, to wszystko Nas obciąża, tak, że My prawie iść
nie możemy.
Przychodzą tu jakieś Istoty.
Nie potrafią z Nas tego ściągnąć, tak jakby to było niemożliwe i pomagają Nam w tylko
to unieść. Żebyśmy mogli się poruszać.
Podpowiadają, że przy Nas są Tacy Posłannicy, którzy pomagają Nam dźwigać brzemię
chorób, pewnych niedyspozycji, nawet rzeczy, które fizycznie są zablokowane w
Rzeczywistości Materialnej.
Czyli istnieją wyraźnie bloki fizyczne, ściany i zamknięte Drzwi, przez które nie
potrafimy się przebić. Istnieją rzadkie, o mniejszej gęstości, ale ciągle Nas uszkadzające
materialne wrzuty, materialne ograniczenia.
Pokazują labirynt, który przypomina ogrody francuskie z czasów Ludwika, co oznacza, że
Każdy z Nas tkwi w fizycznym labiryncie.
Mówią, że to trzeba się nauczyć przesuwać. To są sztuczki materialne, bloki.
Widzę kostkę Rubika, ale klocki są podłużne, wystarczy coś pozmieniać, a pewne rzeczy
odpadają.
Wystarczy przydziałać, jak się ma potężną Moc Energetyczną, z wybuchem, to Ona
potrafi ruszyć te bloki. Zniszczyć to.
Moc Energetyczna najlepiej jakby była wyrażona na skali prostej albo trzeba
sprawdzać Jej natężenie na Skali Uzdrawiania, tam, gdzie jest Kamień, bo pokazują
Ogień. To musi być Kamień, żeby można kamień w Ciele przesunąć. Mamy się nauczyć
gromadzenia tej Mocy.
Podpowiadają, że w Komorze Regeneracyjnej, która należy do Ducha, czy w Zdroju
Życia, który jest bardzo Energetyczny nie załatwia się w całości Ciała Fizycznego, tylko to,
co z Tych Obszarów na Ciało Fizyczne leci. Mówią, że najlepiej Ciało Fizyczne zagrzebać w
Ziemi.
Tu, gdzie Matka Ziemia jest przygotowany dla Ciała Fizycznego mechanizm
regeneracji.
Zawsze mówili, że Siły Przyrody utworzyły Nasze Ciało z polecenia Stwórcy.
Tu jest skarbnica wiedzy. Pokazują, że całe DNA, wszystkie wzory, Tu są.
Pokazują też, że w Naszym DNA jest zapis całej Przyrody, nie tylko Człowieka. Roślin,
Zwierząt. To wszystko stanowi jeden genotyp. Ludzki genotyp, pokazują, jest tylko takim
fragmentem całej nici DNA,
Pokazują takie miejsce jakby było dla odpadków biologicznych.
(Głos I)Bioplazmatyczne.
(Zbyszek)Tak. W to miejsce jakby trzeba było wejść. To miejsce jest tak żrące, że rozpuszcza
Ciało. Wychodząc z tego miejsca, poddani jesteśmy takim Działaniom jakby Słońce swoimi
promykami budowało wszystko na nowo.
To byłoby Działanie bardzo Energetyczne.
- Mówią niekoniecznie.
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Podsuwają mi obraz narysowany na tym materiale.
(Głos II)Pokazują mi mgłę bardzo kolorową i tłumaczą, nawiązując do wody, że woda jest
zaprogramowana.
Jeżeli mamy jakieś problemy, to możemy sobie wizualizować potężny strumień wody,
który Nas obmywa. Jednocześnie zaprogramowany Strumień wody na regenerację i
zdrowienie, obudowę, odnowę może pomóc odbudować Naszą Nową Strukturę Ciała
Fizycznego.
(Zbyszek)Musimy oddać się Matce Ziemi, żeby odtworzyła Ciało Fizyczne. Nie
zapominać o napromieniowywaniu wody w kąpieli i jedzenia.
(Głos II)Pokazali każdego z Nas jako taką wielką kroplę wody.
-Sprawdź, w ilu % jesteś z wody.
(Zbyszek)Pokazali mi Skalę; -powietrze, woda, ziemia, kamień.
Na Poziomie wody można by Siebie regenerować, natomiast na Poziomie kamienia
gromadząc to działanie można by wpływać na Ciało fizyczne Innych.
To Praniczne, energetyczne Uzdrawianie, kiedy moc gromadzi potężny ładunek, to
potrafi wpływać na Poziomie Fizycznym na Fizyczność. Nie ściąga blokad
energetycznych i innych, ale Oni energetycznie działając mogą dużo. Np. chirurgia
fantomowa się na tym opiera.
Dlatego Nam mówili, że będą Nas uczyli podstawowego Działania, bośmy nie wyćwiczyli się
wystarczająco Duchowo i musimy nadrobić to na tym Poziomie.
Połączyć parametr energetyczny z Parametrem Duchowym.
(Głos II)Pokazują mi wannę pełną przeźroczystej wody, do której można wejść
całkowicie, aż po szyję, kładzie się ręce z góry na tą wodę i prosi się, aby ta woda miała
barwy tęczy. Bardzo ważnym jest, aby tęcza, jako, że zawiera wszystkie pasma światła
białego, generowała Pasma stosownie do każdego organizmu na tym Poziomie barwy,
czyli na tej długości fali, jaka w danym Organizmie źle funkcjonuje.
(Zbyszek)Mnie zaś podpowiedzieli, to samo inną techniką.
Jutro będzie zakończony Proces podłączania Zdroju Życia pod jądro Ziemi. Jakby do
jej Duszy. Zdrój Życia posyła nam różne Cząstki minerałów Kanałem wodnym. Jakby One
płynęły. To wszystko będzie regenerować Ciało Fizyczne.
(Głos II)Mówią, że gdyby Nam brakowało chociażby zwykłego magnezu, możemy w Zdroju
Życia zaprogramować, że On się wchłania w Nasze Ciało. Badając poziom brakujących
pierwiastków przed terapią i po terapii okaże się, że będziemy mieć pełny komplet
minerałów.14/40.
(Zbyszek) To jest taki automatyzm. Jak jesteśmy w Zdroju Życia, to wiemy, że to jest tylko
część. My potrzebujemy Energetyki i Świata Duchowego.
Ale połączenie Zdroju Życia z Ziemią powoduje, że od Ziemi płynie wszystko to, co jest
potrzebne, a budzące się w Naszym Sercu Światełko kieruje Tym Procesem. Ono wie, ile,
co i jakie kolory.
Tak jakby cała tablica Mendelejewa, cała energetyka, wszystko Nas zasila.
Podpowiadają wyraźnie, że zaczęło się uruchamianie w Nas Zdolności Tworzenia Zmian
na Poziomie subatomowym.
(Głos I)Mówią jeszcze, że jak będziemy poddawać się takiej terapii, to dobrze jest
zsynchronizować rytm bicia Serca z rytmem bicia Duchowego Serca Wszechświata i
Ziemi w jedną falę w jeden rytm, jedną harmonię. W harmonicznej Częstotliwości
bardzo szybko będzie następował Proces budowy Nowego Ciała.
(Zbyszek)Mnie to pokazali, że tam daleko przed Nami jakby było Zwierzę, ale nie było.
Bije Serce i bije Nasze.
Kiedyś nas uczyli, że w zależności od bicia tego Serca toczył się Proces Uzdrawiania.
To jest synchronizacja.
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Należy usłyszeć to Serce, które może nie jest wewnątrz Planety, ale na Jej Powierzchni i
stanowi Uniwersalne Jedno Źródło, dzięki któremu Siły Przyrody i wszystko oddycha
wspólnie. Przekłada się na tę wspólną wibrację, dzięki czemu tworzy się wspólne Pasmo
komunikacyjne, bo tylko dzięki temu możliwa jest Cała ta wymiana.
Czyli poddajemy się działaniu Serca Duchowego i w tej chwili te blokady w Nas na
Poziomie subatomowym znikają. Na Poziomie Duchowym i Energetycznym potrafimy się
czyścić.
Mamy wytłumaczenie niedoskonałości na Poziomie Fizycznym.
Niech teraz regeneracja przebiega. Część Naszego Światła tym kieruje. Nasze Ciało
Fizyczne Jednoczy się z Całością.
Procesy od Zawsze były w Nas uruchomione, tylko zostały w Nas zablokowane.
Niech to zostanie odblokowane, odtajnione, niech to, co powinno poprawnie działać
funkcjonuje.
Nie przez przypadek jest to nawiązanie do Drugiej Cywilizacji, do Talaronów,
których genetykę zwichrowano. A Oni mogli bez problemów przeżyć na Antarktydzie
i to bez odzieży i pozostałych rekwizytów, ponieważ byli zsynchronizowani z Całością.
Ziemia Ich utrzymywała.
Pozwólmy na to, by ten Proces został w Nas odtworzony.
Odczuwamy Rytm bicia Serca Sił Przyrody, Kosmosu.
Nasze Ciało, jako Cząstka tych Sił, przecież to jest Poziom przebudowy Całości,
Jednoczy się. Pozwólmy, by Proces Zdrowienia sam zachodził, a Siła Duchowa tym
kieruje.
……………………………………………………………………………………………….
Podążając do Ojca, Budząc się w Duchu zapomnieliśmy o tym, że cudowne silne Procesy
zachodzą też na Najniższym Poziomie. Może uznaliśmy, że nie będzie Nam to potrzebne, jak
się całkiem obudzimy, a tymczasem ta nauka jest dla Nas korzystna.
……………………………………………………………………….
Tak jakby w jednej Rzeczywistości ta mgła, która zaczęła się Tworzyć była i Duchową, która
zmienia energetykę i Energetyczną, co zmienia fizyczność i Fizyczną, co zmienia jeszcze
głębsze Poziomy.
………………………………………………………………………..
Zapis; –Jak? znajduje się właśnie w DNA. Tam można wejść albo energetycznie albo
Duchowo. My robimy jedno i drugie, tylko nie mieliśmy tej Materii. I teraz Ona powstała.
…………………………………………………………………………..
(Głos II)Pulsują wszystkie Czakry. Z przodu, z tyłu.
(Zbyszek)Faktycznie. To jest zupełnie inny ruch. Tak jakby oprócz tych duchowych,
energetycznych jakby inne wiry w Nich się uruchamiały. Mają zupełnie inne kolory.
(Głos II)
-Czy Znacie to powiedzenie?
-Wasze Zdrowie w Waszych Rękach.
Bardzo mocno pracują teraz Czakry naszych dłoni i palców. Czakra Dłoni jest podłączona
poprzez Energetyczne wibracje z Planetami, z których przyszliśmy. Teraz się okazuje, że były
jakieś zakłócenia i Oni Nam….21.34-21.35 i każdy wraca do Siebie.
(Zbyszek)Przez to Siła Działania w Nas jest.
(Głos I)Nasze dłonie będą miały inną Moc Działania.
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(Zbyszek)Pokazują, że jak się teraz dotyka, to tak jakby się przejmowało tę Przestrzeń.
Jakby Przestrzeń Ciała Fizycznego była otwarta, a nie zablokowana na Działanie, dzięki
czemu można wprowadzić tam zmiany. Jakby mury obronne nie istniały.
(Głos I)W rezultacie Przestrzeń się…. 22.13-22.14.
(Zbyszek)Tak, bo w zanadrzu mamy przecież i Ducha.
(Głos I)Wprowadzacie automatycznie.
(Zbyszek)Słyszę, że to jest proste, nie wymaga poprawek i działa na typowym Poziomie
Uwierzenia. Czyli Umysł jest wystarczający do tego, żeby tutaj Działać w zakresie
Fizyczności.
Modlitwa jest skończona, ale trwa. Być może przez otwarcie się Ciała Fizycznego
możemy cały czas być w tym stanie.
Teraz otworzyłem oczy i te wibracje, które są w Ciele Fizycznym są dokładnie takie
jakby cały czas było się w Modlitwie.
Więc Poziom Głębi, ten, na którym jest się na stałe musiał się tu podnieść.
Nie, że się wchodzi w Głębię, tylko Poziom Głębi będzie podniesiony już cały Czas.
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