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 Świat Astralny się otworzył. Nasi przyszli. To jest tak, że jak ktoś ma zmarłych, 
kogoś w cierpieniu może go wyciągać. Możemy wejść w Modlitwę, na niektórych podziałać.
Wyraźnie powiadają, że można te Dusze wyciągnąć z różnych przestrzeni. Prawo Łaski.
Wyciągnąć do Nieba, a Niebo jest w Nas.
To wygląda tak, jak byśmy przyszli do szpitala do Sali spotkań i przy stoliku siedzi mnóstwo 
osób i dyskutują. Jest Mój Ojciec, Matka. Przy was są też, ale wszystko zajaśniało, co było 
ciemne to Zniknęło. Jest jakiś Strażnik Dusz. On jest potrzebny do tego, by Dusze stamtąd 
przechodziły na tę stronę. Jak chcą się z Nami kontaktować, muszą być uruchamiane jakieś 
kanały jakieś pasma. On pomaga, przepuszcza. Usprawnia różne rzeczy.
Powiedzieli, że Strażnik Dusz może otworzyć stałe połączenie z Tym Kimś. 
Pokazują, że jak ludzie umierają, to też jest wtedy działanie Strażnika Dusz. On pomaga w 
odprowadzaniu. Jest też takie Światło Wiekuiste, które sprawia, że jak są te Dusze u Nas, to 
się otwiera taka przestrzeń, dzięki której One są po prostu chronione. Gdyby przeszły 
indywidualnie było by źle. Natomiast wtedy, gdy my ściągamy Kogoś, to my decydujemy o 
takim przekazie. Otwieramy Kanał, ale on nie jest pełny. To Światło Wiekuiste jest bardzo 
ważne. Ono się w Nas zawarło. Jakbyście gdzieś byli jakaś Dusza Umiera, -ciągnąć ręką 
odprowadzić. Dla umarłych, mówią jesteśmy Zbawieniem. 
-Pokazują, że tak naprawdę nad Duszami mamy totalną władzę i nad Duszą Żywych też.
(Głos)Strażnika Dusz prosimy o połączenie stałe z osobą wybraną?
(Zbyszek)Zastanówcie się nad tym, bo to poważna sprawa. Bo i tak możemy z Duszą 
rozmawiać. On zaś sprawi, że to będzie układ przyjacielski, tak jak my się spotykamy, tak wy 
będziecie cały czas w kontakcie. Lepiej się na skalach zapytajcie, co i jak? Żeby czasem błędu 
nie popełnić. To jest dla mnie nowe.
(Głos)Ja od pewnego czasu czuję jakby Dusza mojej Babci o to prosiła. 
(Zbyszek)Jak ci to odpowiada to tak. Zrób to.
Mówi też, że Strażnik Dusz może w ogóle otworzyć przejście do Świata Astralnego dla Was. 
Ja za młodu tam byłem, wchodziłem, sprawdzałem, to mówią, że to samo mogą teraz zrobić i 
możecie wchodzić tam. Tak jak do Miasta Oriin.
 (Głos)W każdej chwili, kiedy sobie zażyczymy?
(Zbyszek)Jak masz odpowiednią wibrację. Do Świata Dusz chyba większa wibracja jest 
potrzebna. Wychodzi mi 129ps.
Teraz jestem w jakimś dziwnym miejscu w tym Świecie Astralnym. Budowlą przypomina 
Watykan, albo Biały Dom. Jak się do tego przybliżam widzę potężne wejścia długie jak 
mosty. Gigantyczna budowla, cudownie rzeźbiona. Jakaś delikatna uroczystość była, bo 
malutcy ludzie wchodzący i wychodzący się przewijają. Przypomina to Muzeum.
 Przyzywa mnie to, ale ja tam za bardzo nie chcę wchodzić.
Mówią też wyraźnie, że zostało otwarte zejście Naszych Istot Duchowych ze Świata 
Astralnego w te przestrzenie. Innymi słowy ci Nasi Najbliżsi też będą uczestniczyć tutaj 
w pewnych zmianach. Będą pomagać .Dotychczas nie można było tu zejść, bo to była 
strefa Mroku.
Z tego wynika, że jak My otwieramy Niebo, to jest to stałe. Nie tylko tutaj, takie parę 
metrów nad Ziemią, tylko tak jakby tworzył się wyłom do góry. Jakby na Żadnym 
poziomie nie mogła Nieba strefa Mroku pokonać, o więc jest bezpośrednia komunikacja 
z całą naszą stroną. Wielki Kanał się otworzył.
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(Głos)Bezpieczny Kanał Lądowiska.
(Zbyszek)Mówią, że w przyszłości Dusze będą bezpośrednio przy nas. Zamieszkają przy 
Nas, ale nie na stałe, tylko, że będą obecne i ludzie się przyzwyczają do tego.
Mówią, że były Plemiona, czy społeczności, które w ten sposób żyły ze zmarłymi. To było 
Jedno. Cofnęli mnie daleko. W nasze takie jakieś Światy, ale nie Pierwsza, Czy Druga 
Cywilizacja, tylko bardziej współczesne.
Mówią, że będzie więcej informacji, podpowiedzi, że zacznie się wszystko pełniej 
otwierać. Tak jakby Zjednoczenie. To będzie Raj na Ziemi.
(Głos)Najpierw tych Kanałów jest 5, a później będzie nieskończona ilość.
To jest nowość.
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