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[Operator, Wzorce fizyczne, energetyczne i duchowe naprawiają genetykę i relacje z
Przestrzenią].
182.2010.12.04 Katowice-1
ss.1/3
Modlitwa, którą My nazywamy Modlitwą Zewnętrzną, bo dla Ducha to jest przecież
Świat Zewnętrzny, dla Nas Tu i teraz jest Modlitwą Wewnętrzną, bo My w głowie Naszego
Ducha przerabiamy lekcje.
Czyli powinniśmy Tutaj być tacy, jacy jesteśmy Tam. To jest trening.
Ale Oni o tej teraz Modlitwie mówią, że Ona jest Tutaj. To jest jeszcze coś innego. Jestem w
Myśli, Słowie i Czynach nie tylko cudowny w Tamtym Świecie. Także i Tu, już obudzony
jestem taki, jak Mi Tam pokazano, Jakim być powinienem. Natomiast My to wejście w Świat
Duchowy traktowaliśmy tak wewnętrznie dla Nas. I to była też Modlitwa.
A, Oni mówią; -To jest właśnie TU.
Nie czuję takiej wibracji, jak zwykle.
(Głos I)To jest tak jakby tutaj był jakiś wspaniały Wzorzec i teraz trzeba umieć się z
Nim połączyć. On tu jest.
(Zbyszek)Tak. Tu w tej Rzeczywistości.
(Głos II)Pachnie jakoś.
(Głos III)Pachnie herbata.
(Głos IV)Stan zawieszonej egzystencji.
(Głos V)Ja odbieram Energie od dołu. W nogach jest sztywnienie, stopy mam gorące.
(Głos VI)Wzorzec, który trzeba wypełnić.
(Głos I)Czy nie On Nas wypełnia?
(Głos I)On sam w Sobie jest Doskonały.
(Zbyszek)To jest ciekawe. My Jego, czy On Nas?
(Głos IV)Coś trzeba wprawić w Ruch.
(Głos I)To się samo stanie.
(Głos III)Pozwolić.
(Zbyszek)Możemy teraz oczy zamknąć. Wyraźnie powiedzieli; -nie ma wejścia w Tamte
Światy sobą w Duchu. Cały, fizycznie wchodzisz. Jesteśmy Fizycznie i Tu i Tam. To jest
Jedna Rzeczywistość i nie ma tutaj oddzielenia. Ten uniform, bo nad Nim wreszcie
zaczynamy panować, należy do Nas w tej chwili i ponieważ jest Naszą Cząstką, bo tak
chcemy, to cali wchodzimy z buciorami w te Światy. Jesteśmy i Tu i Tam. Ale Ciałem Cali.
Duch, Dusza, My jako Jedno.
Mówią o zawarciu się Boga w Przestrzeniach. Kiedy Człowiek jest Czysty potrafi
fragmenty Rzeczywistości w Bogu dojrzeć. Czyli to nie jest tylko Odczucie Boga w
Rzeczywistości, ale poprzez Rzeczywistość czuć, widzieć, doświadczać Boga.
Czyli najprostszym fragmentem Rzeczywistości jest piesek, którego kochamy, Człowiek,
którego kochamy, roślinka, sytuacje, kiedy jesteśmy zadowoleni, gra w tenisa. To pozwala
Nam dostrzec Obecność Boga.
-Czemu Wy nie potraficie poprzez widzenie Siebie odczuć Radości, Obecności Boga?
-Bo jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że patrząc w Lustro widzimy to, co nie jest za
bardzo Doskonałe. Wiecznie niezadowoleni, niekochający Siebie, nie widzicie Tego, co
przed Wami Stoi. Dzieło Boga. Ono jest pozniekształcane przez Innych, ale weź
napraw to, polakieruj, ustaw właściwie i tym wehikułkiem będziesz doświadczał CUDU
ISTNIENIA z DRUGIM CZŁOWIEKIEM.
-Tylko nie zapominaj o tym, że Ciało i wszystko inne, to jest tylko Forma, przez którą
Duch manifestuje się tutaj. Ty patrz, co w środku siedzi. No chyba, że interesuje Cię
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Ciało Fizyczne, bo ma muscles i przeszkodę z Twojej Drogi Ten Ktoś usunie mięśniami.
Owszem. Tak też możesz kierować uwagę. To są cenne wskazówki. Ale na Coś dłużej
potrzebne jest to, co jest w środku. Bo w przygodę Życia nie pójdziesz z Kimś, kto ma
tylko mięśnie, bo tymi mięśniami może Ci, jak przyjdzie kryzys w łeb przywalić, ale jak
w środku będzie siedział Operator, który Cię wesprze, który Ci pomoże, to z Nim
możesz rozpocząć przygodę Swojego Życia. Nie zapominaj, Kto obsługuje to Urządzenie.
Ten, Kto obsługuje to Urządzenie potrafi przepuścić Cudowną Energię z Tamtego
Świata, skąd pochodzi w Tę Przestrzeń, by zmienić Tu To, o co chodzi.
-Jak wyciągamy przed Siebie ręce, to nie są to ręce robota. –Mówią.
To są tylko kanały, którymi Ty, Ten Operator, potrafi Tu Działać.
Pamiętaj Fizyczne Siłowniki, to jedno. Działanie energetyczne to, co Promieniuje z
Ciebie, poprzez obecność Duszy, czyli Tego Nośnika, to drugie.
Ale, gdy Ty otworzysz oczy, To Twój Wzrok jest Błogosławieństwem.
Dlatego jak wchodzisz w Przestrzeń Odrodzenia widzisz Oczy.
Pozwól, by Twe Oczy zamieniły Ten Świat w Radość.
Pokazują jak w Naszych głowach, oczach burzy się chmura, tworzy się nowa
Pogoda.
-Tyle Dróg prowadziło Was do Was Samych.
-Patrz; -wystarczyło dostrzec, że w tym Ciele siedzi Operator, a już wszystko to, co
ograniczało dojście do Niego, czyli iluzja Ciała, iluzja Energii, boś wierzył w tę iluzję
nadając Prawo do Jej istnienia, wszystko to przestało istnieć.
Gdy tylko ujrzałeś Operatora w tym siedzącym Ciele od razu wyczyściłeś Wszystko.
Też teraz, jak widzisz Tego Operatora pozwól, by On zintegrował się z Ciałem,
by Wzorce, które ma w Sobie zawarte naprawiły Całą genetykę tych Ciał, by Wzorce w
Nim zawarte, a tam są Wzorce Fizyczne, Energetyczne i Duchowe, by On korzystając z
Tych Wzorców, bo jest obudzony, jest też w Ojcu i Ojciec Tym Procesem steruje, by On,
by Ty, by Ojciec, by to wszystko razem sprawiło, aby zaistniało Światło w Całej
Przestrzeni Życiowej. Wypalając Przeszłość, wypalając Przyszłość i wypalając wszystko
to, co nazywacie śmieciami pochowajmy to, co niewłaściwe w grobie zapomnienia.
………………………………………………
I Uzdrów Duszę, i Uzdrów Ciało, i Uzdrów Całą relację z Przestrzenią.
Bo ograniczacie się tylko do relacji z Drugim Człowiekiem, a zapominacie, że chodzi o
relacje z Całą Przestrzenią, choć relacje z Drugim Człowiekiem są najbardziej aktywne.
Przez To, że są tak aktywne, tak absorbujące nie dostrzegacie relacji z Przestrzenią, a
One potrafią często na Całości zaważyć.
Obudźcie się w Sobie jako Wolni, jako Niezależni i jako Zdobywający. Czyli Realizujący
Swoje Marzenia.
Jak Ktoś z Was usłyszał Krzyk Orła, Ten wie, że zaczął się Proces, który
prowadzi do Wolności.
Bo ani siłowniki, ani Energia, ani sytuacje, ani cokolwiek innego nie może Ludzkiemu
Duchowi zabraniać być Wolnym w Przejawianiu się, być Wolnym w udowadnianiu, że
jest się Cudownym Dzieckiem Bożym, które Cele Swoje osiągnie. Odetną Ci nogi, odetną
Ci ręce, odetną Ci głowę, przecież i tak nic nie znaczy. Przecież i tak dostaniesz drugie
Ciało, drugi Uniform, drugie nogi, drugie ręce i głowę, po to byś zrealizował Swoje
Marzenia. Dbaj o To Ciało Tu. Naprawiaj Je, żeby stało się to szybciej i pomóż Swojemu
Bratu zrobić to samo. Daj Mu zdrowie, niech w Tym Ciele dłużej przetrwa. Po, co ma
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zaczynać pracę od nowa, skoro skinieniem ręki, Twoją zachętą, Twoją Wolną Wolą
możesz mu to uruchomić.
Oddaj też Jego Ducha , słyszę -MNIE!! – OJCU, a sprawię, że obudzi się w Swojej
Duchowej Poprawności. Pozwól MI otworzyć Mu oczy, a Dorówna On Tobie.
Jeśli Ktoś z Was chce Kogokolwiek Uzdrawiać, to niech tak na Niego Zadziała.
Niech widzi w Tym Człowieku Ducha i niech widzi w tym Człowieku Boga, któremu
Tego Ducha Oddaje pozwalając, by Ojciec o Wszystko się zatroszczył.
Niech da. Pozwoli Ojcu przez Siebie uruchomić wszystko to, co jest potrzebne do
regeneracji czegoś w Drugim Człowieku. A Bóg wykorzysta wszystko to, co jest możliwe,
czyli ten dostęp Swój, mówimy o Porcie Komunikacyjnym, który jest w Człowieku i w
Nas, po, to, aby było jak najlepiej. Czego Nam zabraknie zostanie z Tamtego Drugiego
Człowieka, z Ciała, z Energetyki, ze wszystkiego wydobyte.
Naprawiajmy, ile się da, aby Duch obudził się, aby Świadomość obudziła się, aby Bóg
zobaczył, jak Jego Dzieci potrafią być Szczęśliwe.
-Słyszę; -i Obserwujcie to, co Ja Czynię.
……………………………………………………………………..
-Obudźcie się i bądźcie pochwaleni. Pochwaleni za to, że się staracie, pochwaleni za to,
że chcecie …14.48, pochwaleni za to, że o Mnie pamiętacie. Moje Kochane Dzieci.
Składają Mi ręce, ale faktycznie Modlitwa się nie kończy. Możemy otworzyć
oczy, ale te energie Cały czas Działają. To nie ustaje, to nie jest w Ciałach tylko, to trwa.
Tak jakby Proces się uruchomił i On leci ze Mnie.
KONIEC.

