
[CIAŁO].

90.2010.01.20 Częstochowa

ss.1/3
 Na razie wszystko się tak uspokaja, to jest łagodne, że ja tego nie czuję. Coś mnie 

obrosło jakieś kwiaty, z górskich obszarów, kosodrzewiny, wrzosy. Cały się pokrywam 
badylami. 
Mówią, bo jesteś jak zioło, a ja sobie myślę, żeby tak trawkę kupić.
(Głos)Chaszcze i unosi się woń wszystkich pomieszanych rzeczy i otwiera się droga.
(Zbyszek)Nicość przyszła ma wianuszek i jak wiosna wygląda. Widzę jak trzyma koszyk, ale 
co prawą ręką robi nie widzę.
(Głos)Zbiera kwiaty. Nie rzuca, tylko sama zbiera z tych kosodrzewin
(Zbyszek)Powinna trawkę dawać. Ciekawe; - tu do mnie podeszła; -chcesz? 
-Dała, zapaliła, mówi; -No pali się, no i co?. I pali, i patrzy się. -I co?
Mam takie kółka, jak spirale w oczach, a Dusza moja się położyła się i śpi.
Rozpoczął się taki proces gruntowniejszy, ale w ciałach na poziomie fizycznym.
Ukazało mi się DNA i piramidka i zaczyna się działanie, ale odnosi się do poziomu 
fizycznego. Już czuję wibracje.
Mówią, że budzenie Ciała Fizycznego, jest niesłychanie istotną rzeczą. Jest kluczem do 
zrozumienia sensu istnienia człowieka jako Istoty.
Motywacje, pragnienia, to coś, co budzi, to coś, co porywa, to coś, co jest poezją dnia jest 
właśnie zawarte w Ciele Fizycznym.
Oni mówią, że tak naprawdę ruchem, ku różnym innym rzeczom jest Ciało Fizyczne. Ono ma 
kody, które Nas do tego przymuszają, takie programy. Dusza tego nie potrzebuje, Duch tego 
nie potrzebuje. Gdyby Dusza i Duch były od samego początku silnie obudzone, to stłumiłyby 
potrzeby Ciała Fizycznego i nie osiągałyby w Życiu tego, co potrzeba.
Dlatego mówią; -są kreślone pewne ścieżki, od początku w Ciele Fizycznym.
Pewne reakcje itd., tu jest wymuszony ruch.
Dlatego, kiedy człowiek zatapia się w namiętności, czyli w smaku tego życia, które jest 
związane z Ciałem Fizycznym, wtedy człowiek jest pełny i jeśli gruntuje się tutaj w tych 
pozytywnych rzeczach Fizycznego czuje i jest mu dobrze z Poziomu Ciała Fizycznego, to 
ono jest jak taka potęga, kareta, powóz do tego, by Dusza realizowała następne cele.
Czyli jak widzicie w Ciele Fizycznym jest mnóstwo z tajemnicy Istnienia. Tu jest taki barter 
do różnych innych rzeczy, których Duch, poprzez Duszę tu doświadcza. Bez tego byłoby to 
ubogie i tak trzeba byłoby tutaj wracać.
Widać teraz jakbyśmy zaczęli parować z tych kwiatków. Para z Nas leci, jakby o poranku w 
lesie, gdzie jest gęsto, parno i zapach z Nas się unosi, to paruje, to zaczyna Żyć, to ma swój 
klimat. 
-Wydobądź z Ciała to, co jest cenne.
 (Głos)Koło zamachowe Energii Działania.
(Zbyszek)My często szukamy zadowolenia w miłości, w wyższych sprawach zapominając o 
Ciele i wtedy, to jest takie płytkie, potrafi być zniechęcające. Ale jeżeli to jest zjednane z 
porywem Ciała Fizycznego, no to wtedy się chce. Pokazują tu coś nowego, jakbyśmy w Ciele 
mieli sprzymierzeńca jakby Ono stawało się robotem napędowym.

 Powoli idą takie energie do Was, z góry spadają promienie gęste niczym struktura 
minerałów, to powoli Was pochłania i już do mnie dochodzi. 
Pokazał się teraz z tego Światła taki ptak. Skrzydła ma rozpostarte. On jest w miejscu i tylko 
po balansie ogona widać, że to jest lot.
Bardziej mi przypomina albatrosa, ptaka z nad mórz, z nad Antarktydy. 
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Podpowiadają, że gdzieś tam w lodach znajduje się Źródło Napędowe naszych Ciał. Tu na 
Ziemi. I symbolem tego jest ten morski ptak. I mówią, że budzą Ciała do ruchu. I pokazują, że 
w przyszłości Nasz Naród będzie miał cały czas w przyszłości taki power, taką potrzebę 
pracy. To będzie przyjemne działanie, a nie usypianie przez te siły.
Człowiek na powrót zapragnie być aktywnym
Ptak poszedł do góry. O to chodziło. Jak Nasze Ciała są fizycznie zadowolone, to bateria 
energetyczna, wszystkie te zachodzące procesy fizjologiczne sprawiają, że my chcemy być 
aktywni. Wtedy Ciało, jak nie jest ospałe, chore pozwala doświadczać tych Radości. Chcemy 
kochać, chcemy działać, chcemy zmieniać. Tu jest akumulator. Znów pokazują, że właśnie z 
Krainy Lodów idzie to promieniowanie. Tam jest jakieś miejsce. 
-Może Oni o jakimś Biegunie Magnetycznym mówią?
Pokazują, że Nasze Serce to też od góry idzie energia do Serca, z dołu idzie energia do Serca. 
Zatacza takie koło, jak pole magnetyczne wokół Ziemi
I to coś jest związane z zewnętrzną, a jednocześnie downętrzną energetyką.
Odkryłeś Źródło Mocy Ludzkiego Ciała. Czyli zostałem na coś naprowadzony. To oznacza, 
że trzeba będzie tutaj sprawdzać i pokazują tutaj takie pola magnetyczne w Naszym Ciele. I 
pokazują, że nasze czakramy, te pojedyncze też tak działają polem. Z przodu, czakramu pole 
się rozchodzi, zakręca na zewnątrz i z tyłu wchodzi. Czyli taki ruch magnetyczny. To jest 
pseudo ruch z tyłu, do przodu, czy z przodu do tyłu, bo to jest polaryzacja. I nasze Ciało jak 
się takie staje, to tak jakby czakramy zanikały albo ich pola zlewały i my się stajemy takim 
jednym centrum energetycznym. W przenośni forma Kundalini. My jesteśmy jednym 
czakramem. Wtedy nie ma zaburzeń między tymi cząstkami i nam się chce żyć, działać, być 
aktywnym. Nie mogę znaleźć właściwego słowa. Nie trafiam tu. Taka potrzeba robienia 
czegoś. To jest oczywiście związane z Radością.
Budzenie się Mocy Komórkowej, budzenie się Mocy Komórki, Energii Komórki, Chęci 
Komórki, Życia Komórki, Budzenie się Światła Komórki, Świadomości Komórki. Komórka 
zaczyna promieniować. 
To jest dla Nas ważne wydarzenie. Bo tu pojawia się biologiczna chęć Życia. Właśnie tego 
doświadcza Dusza, kiedy wychodzi z Łona, Ciało zaczyna Żyć, oprócz bólu, gdy węzeł 
karmiczny11.05… … …. ….zabija to, ale Ciało zaczyna Żyć. Mówią o narodzinach…10.10.
Mówią; -patrzcie teraz na swoje życie ile z tego powodu się zmieniło11.21… …. …. …. …
Daj im mówić, jeśli będzie taka potrzeba.
Światło Komórki, Świadomość Komórki, nie mówimy o Energii Boga. Komórka zaczyna 
Żyć, Ciało zaczyna Żyć. Pozwoliliśmy Naszemu Ciału zacząć Żyć. To jest przecież możliwe, 
jak my budzimy się na poziomie Ducha. Dodali Ducha Całości.
Patrz, jakie piękne ręce, jak to zaczyna Żyć, jakie jest wszystko cudowne. Trzeba trochę 
poprawić. Pozwól, żeby Ciało się samo uzdrowiło, zregenerowało, tylko puść, daj mu 
możliwość. Czyli Ciało, dzięki swojej inteligencji, SAMO potrafi mówią; -WSZYSTKO 
ZROBIĆ i Pokazują na ten Świat. 
(Głos)13.35… … … …jak masa perłowa i to się …na kolor masy perłowej.
(Zbyszek)Światło Komórki.
(Głos) Tak jak mówiłeś idzie to od Antarktydy i takimi promieniami wokół Ziemi. To 
wygląda jak południki i równoleżniki, ale to jest sieć magnetyczna Ziemi. I od jakiegoś czasu 
ta sieć jest regularnie naprawiana, przetransformowywana w inne informacje po to, żeby 
również tymi polami magnetyczno-elektrycznymi pobudzało do Życia Komórki. Jakby 
impulsami elektryczno- magnetycznymi.
(Głos)Mówią ciągle, że to jest związane z CUDEM ZYCIA.
(Głos)A jednocześnie, to, co się w tej chwili dzieje znowu ma wpływ…14.29? na pobudzanie 
tej osłonki Życia wokół Ziemi. Czyli to, co się dzieje w Nas na poziomie komórkowym, to się 
dzieje również na poziomie komórkowym Planety.
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(Zbyszek)Powiedzieli; -14.53Mieszkańcy…. …. Zostańcie wszyscy Razem.(14.56?.) ….w 
przenośni; - DARY… ….14.59.
A te DARY to nie tylko leśne owoce, ale i różne doświadczenia Ciała.
(Głos)Dietetyka też?
(Zbyszek)T są takie atrybuty, które pozwalają Ciału zachować swoją sprawność. Mówią 
jednak o tym, że Ciało ma doświadczać błogostanu Życia. Trzeba smacznie jeść, trzeba 
dobrze spać, trzeba się bawić. W tym uczestniczy Ciało Fizyczne ono tego potrzebuje. I to 
doświadczenie Ciała Fizycznego, ono się nie (toczy?15.32) z doświadczeniem Duszy i wtedy 
Dusza w pełni tego doświadcza.
(Głos)Mówią, że jest wieczne poczucie braku dotyku. Ludzie bronią, się przed dotykiem, 
żeby dotykać własne Ciało, że jest jakby duchowe odrętwienie dotyku15.50…. … … dotyku 
nie do końca…. ….Głębia dotyku.16.05.
(Zbyszek)To jest naprowadzenie. Pokazali jak tańczy. Dyskoteka, gdzie jest cudownie, szał 
swawola, ludzie troszeczkę pijani. Troszkę rozebrani. Pokazują taką scenę; -ktoś, Kobieta na 
pół rozebrana i ktoś w tańcu dotyka jej piersi. Nie jest to pożądanie. To jest Dotknięcie 
CUDU. I jak On odczuwa ten CUD, ten kształt, jak to Bóg pięknie stworzył i czuje właśnie 
Światło tej Komórki, to jest takie magnetyczne doświadczenie, że mu jest dobrze, idzie, 
tańczy dalej, ale to jest w Nim zapisane. Ta osoba, To Życie, To Ciało.
Tak, jak my byśmy zapomnieli, że jesteśmy między sobą, i tworzymy te granice. Te budzące 
się Ciała na jakiś nie tylko fizycznych poziomach, tylko swoich pasmach energetycznych 
współuczulą nas na siebie. Jakby odnajdziemy się tutaj w tym wszystkim tak, że będzie nam 
fizycznie dobrze, energetycznie dobrze, choć na to już wpływa Dusza. 
Ale jak my się budzimy na poziomie Ducha, to Dusza z emocjami jest wyłączona. Ona 
znika. Jej Nie MA. Jest tylko Ciało i Duch, bo Dusza jest z Duchem zjednoczona i wtedy 
można docenić to, czym miało być Ciało, a co z Niego zrobiła znieprawiona przez ludzką 
Świadomość Dusza.
(Głos)Pokazują, że jest nasza Przestrzeń Życiową…17.50 jakby niektórych rzeczy dotknąć, 
żeby zamienić w …w stronę Miłości, w coś co promieniuje Miłością, że dotyk jest 
Błogosławieństwem, dotyk jest Bogiem. Tak jak Błogosławili jedzenie, to dotykanie z 
Miłością czegoś, co kochamy jest Wielkim Błogosławieństwem. Jest otwieranie naszej 
przestrzeni na Siłę Boskiej Miłości i na to by 18.15ona z Nas też promieniowała.
(Zbyszek)Oni tak ładnie pokazali, że jak Dusza łączy się z Duchem, czyli już nie ma 
Duszy, to My jesteśmy tylko, a to jest Piękne Myślące Ciało, ten Nasz kochany, 
inteligentny wehikuł.
Jak działamy, to Ciało ma taką Moc, że Duch tylko pozwala mu działać. Te kanały 
transformacji i energia leci. Jest wtedy czysty przepływ Duchowej Energii albo 
Duchowej Mocy, która w cząstkach tu energetycznych w Ciele wszystko uruchamia i 
Ciało wyciąga ręce i CUD cały z niego promieniuje. Wszystko leci.
(Głos)Na uwieńczenie tego priorytetu… …18.59oddają Hołd Ciału. Prawdziwemu. Temu, co 
zostało stworzone przez Boga dla Nas jako wielkie wyróżnienie, że mamy Ciało.
(Głos)Ciało Świątynią Boga.
(Głos)A Duch Ludzki jest właśnie…19.23. BOGA. To teraz w Doświadczeniu 
zrozumieliśmy, o, co chodzi.
Nasi się pokłonili i się bawią. Teraz Istnieje tylko Duch i Ciało i to działa. A ten przepuszcza 
Naszą Moc i wszystko zmienia.
(Głos)….wsiadasz do samochodu dotykasz własną kierownicę i twoja Droga jest chroniona. 
Jesteś Chroniona.
(Zbyszek)Pokazują na głowę, żeby odbierać wszystkie sygnały i wtedy się jest 

prowadzonym. KONIEC.
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