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 Jest jakieś wejście i coś tu jest nie tak. Ktoś coś sprowadził. Mamy wizytę z drugiej 
strony. Pasmo jest ciemne. Ktoś przyniósł Rzeczywistość. Ona w 40% pochłania. To jest 
największa Siła, jaka może być, bo to wszystkie Siły PTP. Ona tworzy coś, co istnieje, a w 
tym, co istnieje może być wszystko. Tamta Rzeczywistość zaczyna człowieka pochłaniać i 
jest po nim. Tego się nie czuje. Inny sposób myślenia. Człowiek całkowicie inny się staje, ale 
posługuje się somizmatyką naszą. Typowy Kościół. Ktoś, kto nie jest obeznany w temacie, 
reaguje na tę słowną Anielskość, a tak naprawdę bufonadę i zakłamanie, daje się nabrać. 
Rzeczywistość go pochłania. Po kontakcie z taką osobą godzina i po Was. Na szczęście od 
niedzieli, bo wcześniej trzeba było wchodzić do Komory Regeneracyjnej, Dziupla, która 
wcześniej nie miała takiej Mocy, kasuje tamtą Rzeczywistość i wszystko, co ta przenosi. Ona 
nie ma już Siły. Ale myślenie, Krąg Rozumienia to musi być włączone, ponieważ Wasza 
wiedza jeszcze jakiś czas będzie niepełna. Skale, Objawienia i ściągajcie Informacje. 
Grupować się i uczyć się wahadełkować, żeby nie zostać samemu. Dziupla ściąga wszystko i 
ma jako taki poziom leczenia. Nic nie jest w stanie takiej Przestrzeni skasować. Ona jest 
rozszerzona do 500 m,. Kiedy miała mniej tych metrów to, kiedy zakładali nawiedzenia, to w 
polach energetycznych ludzi się to przenosiło, jak insekt. Kiedy linie wymiarowe, się 
otwierają, bo myślimy o kimś negatywnie wtedy Nas atakują. Trzeba wtedy przeprosić, 
poprawić się. Dziupla też tworzy tutaj węzły energetyczne.

 Wchodzimy w Modlitwę. Oddajemy Ciało, Ciału.

Nie widzę, ale przyszło od razu z Góry; -Jestem tym, który wszystko zmienia i jestem JAN. 
Czyli będzie spotkanie z Twórcą Miasta Oriin. Nie spotkanie tylko Obecność. Mówią. Nie 
ma tego, a idzie skądś jakby jakieś echo i zagubiłem się. Fajnie to wygląda, Bo Jan, czyli ta 
cząstka PBZ wszedł w P. Wystaje ponad Niego, jest wyższy od Niego i przybrał postać 
ciemną dwudziestokilkulatka, ale bardzo dojrzałego. Jest niesłychanie wysportowany. 
Ubranie układa mu się na kształt zbroi, ale to jest tylko iluzja. Ładnie wygląda. Promieniuje. 
Czarne, połyskliwe. Widać potężną muskulaturę, ale nie kulturysty, tylko niesłychanie silnego 
sportowca. Siedzi tam. Coś ściąga z góry. Energię ściągnął. Zatoczyła Ona tunel z prawa na 
lewo. Kręci się to i zaczyna Nas pochłaniać. Mnie wchodzi w głowę i u Was też, bo widzę 
wiry na czole. Stanął, skoczył na ten jeden wir. Wir się toczy jak na karuzeli góra, dół i On się 
z tym stopił. Widać, że Jego energie wnikają w Nas. Pokazują, że tworzy się coś w rodzaju 
zbroi tutaj, powłoki niepełnej na brzuchu. Pokazują, że jak coś w Nas uderzy, to się 
odbije. Powstaje zabezpieczenie Nasze wewnętrzne. Jeśli chcemy, jakby ktoś się gubił i 
wchodził w strumień i energia przeciwna z Niego wylatywała, wtedy To zatrzyma. Nie 
otworzy się wtedy przez linie wymiarowe kanał do kogoś i atak na Niego przy okazji. 

Jan znowu się znalazł w P. rzucił to wszystko do góry i teraz z brzuchów takie jasne 
pasma jednym strumieniem poszły do góry. Siedzi teraz Tam i pisze coś na kartkach i każe P. 
zaglądać do tego, co On pisze i czytać. Może żeby miał wkodowane jakieś informacje, a 
może żeby przeczytać. P. Jemu pisze, że może nie tak, tylko … i swoje zdanie własne do tej 
informacji dołącza, a może prośbę jakby chciał to coś zmienić. Pyta się, co i jak.

Jan zamknął zeszyt, znowu otworzył, a z niego energia przypominająca jakby bez, ma 
kartki u góry. Wielką wiecheć, ze dwa metry średnicy ma wpływa i zaczyna Nas uspokajać. 
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Wyraźnie pokazują jak energie w Naszym mózgu topnieją, a falowania gasną. Spokój 
przyjdzie. 

P. wyszedł na środek. Stoi jakby przed partyturą dyrygencką. Przewraca kartki i 
będzie coś mówił.
(Głos P.)Zwracają uwagę odnośnie Marzeń i Radości. Pojawiła się Nicość. Rzuca kwiaty i 
pojawia się spokój wewnętrzny.
(Zbyszek)Ukazała się malutka powłoka. Dzięki niej temperatura wewnętrzna, czyli gra 
emocji byłaby bardziej uśpiona. Dalej zachodzą zmiany i je czuć w brzuchu. Ciężko zaczyna 
się robić, choć parę osób po lewej stronie jest jasnych. Dalej te zmiany trwają. Ale też 
zaczynają przebudowywać Ciało Fizyczne. Ciężkie to jest i zaczyna mnie łamać.
(Głos)Pojawił się wir. Jest zawirowanie i tworzy od ciepłego do zimnego. Jest przebudowa 
energetyczna.
(Zbyszek)Ukazali mi mnóstwo zdań o pochodzie zła. O tym, że nie można nic niszczyć, co 
od Ojca pochodzi. W sensie zapoczątkowania czegoś, co nie pozwoli wszystkiemu z tamtej 
Rzeczywistości w Nas wnikać.
Zwinęli obie dziuple z góry na dół i wstawili w jeden rulon. Z tego jednego rulonu pojawiła 
się kula i promieniuje. Tu chodzi o Świadomość. Na głowach tworzą nam takie aureolki białe 
jakby takie grube krążki. Z ich boków promienie wnikają w głowę tworząc woalkę.
(Głos P.)Wspominają o Kreacji i o Woli. 
(Zbyszek,)Czemu Wola jest w Umyśle? Okazuje się, że Wola, to nie jest coś wypływające z 
Serca, z emocji. Okazuje się, że Wola jest czymś Duchowym i Ona jest ukryta w Umyśle. 
Pokazują, że to jest jakieś przełożenie, przetasowanie czegoś. To jest tak, jak technika. 
Mówią, że ogólnie Wola jest pragnieniem Zmian. To się zaczyna w Mózgu. Wola 
energetyczna jest w Drugim Ośrodku i wiąże się Ona z energetycznym działaniem.
Wysypują teraz worek różnych darów. Wszystko tu jest, co się chce. To powoli zaczyna się 
rozprzestrzeniać między nami. Będzie to w Nas wnikać. Mówią o dobrach, o darach. 
Napełniamy się wszystkim tym, co chcemy. Potem będziemy to rzucać w przestrzeń, żeby to 
się stało. Czyli Siły Duchowe będą tutaj tak uruchomione, by te Nasze Cele zostały zapisane.
My tylko będziemy obserwować jak to się staje. TO JEST WOLA. W Woli Zmian 
następuje piętrzenie Mocy do tworzenia Zmian. CUDÓW. Jak Cele rzucimy w 
Przestrzeń, to One tam są i to się staje. Coś jest Ściągane, gromadzone i się realizuje. 
Czyli  wola to jest zupełnie coś innego niż chcenie, utrzymywanie. Wola to jest taki CUD. 
Chciałem, żeby tam było i to jest. Wola to dokonanie wyboru. Marzenia uruchamiają 
Kreację, ale obejmują wszystko.
Jestem tutaj za tym, by tamto się stało. Wtedy te Cuda się stają. Czyli spiętrzenie, aż do 
Kreacji Istnienia
Z dwóch osób jakby Dusze uniosły się i uleciały do góry. Tylko takie smugi zostają i są. 
Teraz z góry z tych ich miejsc promieniuje takie światełko, takie promienie. Każdy jest 
oddzielny i stały.
(Głos, P.)Pojawiła się Piramida Czarna, ale inaczej wygląda niż wczoraj 
(Zbyszek)Powiedzieli, że nie wszystko podoba się Im, co my tu robimy. Ale na ten czas jest 
O.K. To znaczy, że ten poziom Naszego rozumienia jest niepełny. Wygląda na to, ze coś z tej 
piramidy wyszło. To nie jest żywe, nie wiadomo, co i jak. Jak to coś idzie, to na drodze od tej 
Piramidy powstają budowle. A to most, to budynki, kanały, kamienny ogródek tamto. 
Tylko widzimy, że jakaś Siła się przesuwa i to jest.

Słyszę, że wejście do Piramidy jest DAREM, pokazują na głowę i na Górę. To jest 
takie połączenie. Piramida z Ojcem łączy.
Mówią tak; WOLA i DZIAŁANIE TO JEDNO. Czyli jak te dary tu rzucaliśmy, to wszystko, 
co się będzie tworzyć, to Działanie będzie potęgowane w Nas przez obecność Piramidy, przez 
to, że zszedł PBZ, a Jan w Mieście ORIIN jest jego najniższe zejściem Duchowym. 
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To, co podpowiadają te Nasze Cele będą wzmacniane i potęgowane, bo to jest Działanie, a z 
nim jest sprzęgnięta Wola, tak abyśmy jak najszybciej byli w Radości i korzystali z efektów 
tej pracy.
Powstają zapisy trwałości, gęstości, nie wiem, o, co chodzi?
A symbol. Słyszę o jakimś Symbolu Nadziei.
-Trzem osobom wypalili taki Symbol na czołach. Przed Czołem powstało coś, co 
przypomina klucz wiolinowy i on jest świetlistozłoty. On ma ułatwić Im odnalezienie się, czy 
działanie.
To symbol Nadziei. To się wiąże z pewną formą Łaski. Można dzięki ich pomocy coś 
usprawnić.
(Głos P)To forma NATCHNIENIA.
(Zbyszek)Nasze Nogi zaczynają wciągać taką gęstą energię. Tak jakby to było potrzebne 
Naszemu Ciału. To wygląda niczym mchy. Zaczyna to Nas porastać, przenikać. Jakbyśmy w 
błoto z borowiny wpadli. To będzie służyć Ciału Fizycznemu w celu regeneracji, jedności, 
odnalezieniu podstawowych jakiś Energii. 
Na powierzchni Ziemi są pewne wibracje, które potrafią zasilać Nasze Ciało. Jak wibracje 
Ciała zjednoczą się z wibracją Ziemi, to Nasze Ciało jest pełniejsze, mocniejsze, silniejsze we 
wszystkim i w zwalczaniu chorób i in.
Ten proces teraz zachodzi. Tworzy się harmonia i jakby muzyka Ciała i wibracje Planety się 
teraz łączyły.
My zaczynamy spać, a Ciało fizyczne jakby znikało. Jakby Ono szło w Swoje Światy. 
Tak jak my do Świata Duchowego wchodzimy. Ja teraz widzę Czarną Piramidę, ale 
Macierz nie od Zachabiego. Nasze Ciało idzie tam, gdzie są wzorce energetyczne.
Podpowiadają, że Nasze Ciało rozpoczyna Swoją przygodę.
Ono jest szczęśliwe, że tam wchodzi. Ja nie potrafię tego zrozumieć, bo stoję na zewnątrz, a  
Ciało jakby stawało się niczym, tylko, że jest i wchodzi w takie gęste Energie. 
Tak jak my pragniemy Jezusa i Boga, tak Ono tych Energii. Dla Niego to jest forma 
Zbawienia i Ono tam będzie się odnajdywać, przez to, że Jego nie będzie.
Nasze ciało Fizyczne ma Swój Dom. Ten Dom będzie się zapisywał w Ciele i to troszeczkę 
potrwa. To jest Ciału potrzebne. Powinniśmy to zacząć odczuwać jako narastające w Nas 
lekkie wibrowanie.
Słyszę też, że tak jakby Ciała Nam dziękowały, że mogą tego doznać. Dziękują Nam, za 
to, co robimy dla Nich, choć My w ogóle nie jesteśmy w stanie tego zrozumieć, ani 
odczuć. I za to nam dziękują, tak jak za Dary. Tak jakbyśmy obcemu człowiekowi 
pomogli, ot tak sami z Siebie nawet nie wiedząc ile to dla niego znaczy. I te Ciała Nam 
dziękują.
Pokazują tak w przenośni, że ten Świat i tu wszystko, też Nam dziękować będzie i już 
zaczyna dziękować za to, co robimy. Nam się wydaje, że to niewiele, że przyszliśmy walczyć 
o Swoje dni, o Radości, o różne CUDA, których możemy tu doświadczać. 
Oni pokazują, że to jest nic, co my tak naprawdę i przy okazji robimy dla Całości. 
Śmieją się, że jesteśmy jak takie aktywatory. Ale pokazują, że te aktywatory, to jak silniki 
statków kosmicznych. Walą tym ogniem i maja potężną MOC. Każdy jest takim statkiem dla 
Siebie i odkrywa NOWE ŚWIATY, ale już dla Całości.

 Ciała są dalej uśpione, zakotwiczone gdzieś w tej Macierzy, a u Góry otworzyło się 
Niebo, a w chmurach ujrzałem klasyczną Postać Jezusa. Zeskoczył Ten Ktoś, ale zachowanie 
nie jest takie jak u Jezusa, bo z reguły model jakiś mamy. Jest szybszy, spieszy się. Jakby nie 
tak coś mogło się nadziać. Przyszła taka wielka chmura. Wszystko się pomieszało. Nie wiem 
czemu? Nie tak powinno to być.
-Nie możliwym jest, żeby u Naszych u Góry coś się namieszało. Coś wyszło nie tak.
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-Ale słyszę, że w tamtych Światach w Energii Mroźnej jakiś podobny Proces zaistniał i 
przebicie nastąpiło. Tak jakby wszedł Ktoś nie ten. Ten i nie Ten.
Czyli jakiś cień, jakieś inne Energie Jana gdzieś tam działały i przypominały Jezusa, ale to nie 
było to. Pomylił mieszkanie.
-Słyszę też, że Jego Obecność z Tamtych Wymiarów została zapisana i że stało się dobrze, i 
że to też się NAM przyda.
Widzę, że ta Energia jakby była taką powłoką, ale dziwnie to wygląda, bo to nie jest 
lodowate. Tak jakby to był taki żeloklej, którego się do papieru używa i my jesteśmy tym z 
przodu wysmarowani.
Mówią, że Energia Mroźna jest plastyczna i żeby o tym pamiętać, bo Ona potrafi 
wypełnić luki między kośćmi. Ona tam, gdzie są tkanki zagęszcza to wszystko, dzięki 
czemu to jest. 
Pokazują to tak. Jak jest Układ Krwionośny i jest mało krwi, to my stosujemy krew sztuczną, 
czy glukozę. Zwiększa się ta ilość niby krwi. I ta Energia pełni w tkankach też taką rolę.
Widzę, że ta Energia pozwalała jednoczyć Nas w środku. Zespala nie tylko tkanki, ale różne 
inne Nasze Poziomy. Między Duszą, a tym, tam, tym. To jest takie lepiszcze.
Jakby nie było w tym wszystkim dziury, jakby to był przez to mocniejsze, jakby coś nie 
umiało przejść. 
-Tak!! Pokazali palcem -PRZEJŚĆ.

Zaistniało tutaj coś fajnego, czego się człowiek nie spodziewał. Zapisało się i będzie 
powolutku wkomponowywane we wszystkich, Którzy są pod te Poziomy podłączani. 
Zostanie to przeniesione na innych. To także wesprze pewne działania.

Zaczyna mnie boleć śledziona. Coś wyciągają. To coś wygląda jak zgnilizna. Mówią, 
ale zrozumiałem tylko; -Jak nie słyszysz to– dziadostwo.
Zwróćcie uwagę, że DARY, które otrzymaliście nie zostaną tak szybko poznane. Macie je, ale 
wiele rzeczy jest przez Was nie zrozumiałe. Działają w tle, działają z przodu, przerzucane są 
na tył, wypełniają Nas, pokazują ręce, a więc zmieniają też Nas. Ale nie trzeba się tym tak 
bardzo kłopotać, bo wiedza o Nich jest budzona. To tak jak z Artefaktami. Jest ich mnóstwo, 
a same działają.
-Mam wam Powtórzyć, że Was kochają i coś dla Was zrobią.
Zapalili świeczki i one krążą. To się stało taką Koroną z prawa na lewo i przepływa to Nam 
przez środek oczu. Czuję jak to przez gałki przelatuje.
-Co to jest?
-Śmieją się; - kręciak.
-Ale to jest jakieś poważne działanie. To się rozprasza. Właściwie to zamroziło MÓZG. 
Kiedy myśli przepływają, to przez energetyczne działania silnie wpływają na MÓZG. 
To działanie sprawiło, że myśli przepływają, ale w Mózgu jakby nie wywoływały 
zmiany. Tak jakby one były tylko odczytywane.
Mówią, że myśli są myślami i nic więcej. Natomiast to, co w nas powstaje, co uważamy za 
myśli jest planami. My realizujemy plany. Jak nasze plany wypływają na zewnątrz i ktoś 
ma impulsywny Umysł, taki rozgrzany Mózg, wtedy te cudze plany przyjmowane są za 
nasze własne. 
Czyli plany są programami rezydentalnymi, jak wzburzenie Mózgu. A wiadomo, że tutaj 
energia jest połączona z emocjami, osiąga jakiś poziom, wtedy one stają się Naszym 
myśleniem. A to są plany. Tak działa zło powiększając jakiś mechanizm, w sensie zniewala. 
Wierzymy, że plany innych są Naszym myśleniem.
Jak Mózg jest uspokojony, to, Oni to teraz robią, możemy to wszystko z zewnątrz 
obserwować, jako plany. Możemy w takim stanie przyglądać się innym ludziom i 
obserwować nie tyle ich myśli, bo myśli są przetransformowane, połączone z emocją, to jest 
działanie i tu się można pogubić. Ale możemy w tym stanie obserwować PLANY. Czyli 
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zamysły. Dopiero jak myśl połączona jest z energią emocji tu pojawiają się myśli. Mówią, że 
myśli nie są korzystne. Zamysły; -TAK!, Plany; -Tak! Kiwają. Mówią, że Jezus miał plany, a 
żył TU I TERAZ. Nauczcie się, że myśl nie musi być dobra. Ale nie w sensie zła, czy dobra, 
tylko tak naprawdę bardzo ją przeceniliśmy. Właściwie to, co nas stanowi, tak jakby było 
tylko myślą. Jakby nic więcej nie istniało, ani Duch, ani Ciało, tylko my stajemy się 
myśleniem, to nas pochłania. Mówią, to jest źle. Zamysł; -tak, czasami uradowanie się z 
emocji; O. K.
Ale My, ale Ciało, ale Duch, to wszystko jest ważniejsze.
Znowu; -plany, plany, plany..
Mówią, że jak będziemy patrzeć w przyszłość, jak będziemy chcieli zrozumieć, jaki jest dzień 
jutrzejszy, zadziałamy tak jak działa Nasza Świadomość. To ona ściąga plany. Mówią, że My 
teraz w tej galarecie możemy patrzeć na plany. Będą się ukazywać sceny widoczne i to są 
plany. Musimy się nauczyć to odczytywać. Mówią to jest proste, tylko to załapać. To jest jak 
Płaskie Objawienie.
Pokazują też jak myśli wyglądają w programach rezydentalnych.
To wygląda jak gigantyczny robak, bakteria. Z nieskończoną ilością wypustów przy pomocy, 
których oddala się. W nim są te myśli, te programy, te dane jakby poszatkowane. 
To błyska, to się potrafi łączyć, grupować, przewalać, to jest chaos.
-Mówią, to jest zagubienie. Nawet ta galareta w obszarze myśli sama się gubi.
Pokazują prądy, które idą. Czarne jakby kanały. To są ścieżki kute przez tych, które 
autentycznie na kogoś działają. Wtedy to porywa i potrafi niszczyć. W Człowieku tworzy 
jakby dziurę. To się zapisuje w Mózgu.
Mózg jest wtedy bardziej aktywny. Dlatego potrzebują destabilizacji. Ponieważ wiadomo, że 
emocje są połączone z Umysłem. Jak połączone z Umysłem, to wtedy wibracje w brzuchu 
równają się z wibracjami Umysłu. Jak to jest rozwibrowane, to te programy są kodowane.
To jest normalnie stemplowane i te plany po prostu się stają.
Mnóstwo jest tego robactwa myślowego.
Musi być nieemocjonalność Umysłu- Mózgu, żeby to obserwować. 
Mówią; -To jest STABILNOŚĆ ENERGETYCZNA.
Ona oznacza zamrożenie temperatury Mózgu i Emocji. Pokazują to jest forma obudzenia. 
Wtedy Duch potrafi z Człowieka wyjść i spokojnie na wszystko patrzyć.
Mówią też, że to jest ostateczne zamknięcie Duszy. Zjednoczenie się Duszy z Duchem 
następuje, gdy Ona nie jest Nam potrzebna. Następuje też Zjednoczenie Umysłu ze 
Świadomością. Otwiera się Poznanie. 
POZNANIE to jest fakt. To jest postrzeganie faktu.

 Skrzynię ktoś przyniósł, zawieszona jest u góry, wieko się otworzyło, jak geoda 
podobna do koralowca z niej wyszła. Czy przepromieniowuje to wszystko? To się rozrasta 
powoli nas pochłaniając. Słyszę o jakiejś mumifikacji. Taki proces jest i coś mrożą, coś 
opóźniają, coś będzie wolniej zachodzić. Jakiś zegar pokazują. Może to biologiczny. 
Pokazują, że zegar będzie wolniej chodzić, nawet stać, a to oznaczałoby, że będzie kręcił się 
w przeciwną stronę. Jest spowolnienie i tyczy się czegoś biologicznego.

Ciekawe, bo jeśli Ciało Nasze nie jest zmuszane do biegu i może powolutku 
funkcjonować, to poziom wibracji myśli na zewnątrz nie potrafi się do Nas dopasować i do 
głowy się wedrzeć. Oni doprowadzają do tego, że poprzez wibrację emocji, poprzez wibrację 
energii myśli, które są w Nas, kiedy wibruje w nieodpowiedniej wibracji energetycznej nasz 
Mózg, Nasze Ciało też jest doprowadzone do takiego stanu. Jakby się Ciało uspokoiło i 
proces Życiowy nie przebiegał tak szybko, to nie dopasują się do Nas emocje, ani zburzone 
myśli. Jest tak, jakby Ciało biologiczne wtedy Nas broniło, nie pozwalało na to, by coś 
obcego, jak obcy dym papierosowy w nas się wdzierał.
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W przestrzeni atomowej, na tych najniższych cząstkach jest tak, że leci cały 
czas wymiana, której my nie obserwujemy. Jedne cząstki w myśl działania genów, 
programów, wzorców energetycznych są wyrzucane inne są wchłaniane. Cały czas to się 
buduje. Kiedy my tu jesteśmy razem, nawet człowiek nie zdaje sobie sprawy z tego, że 
mnóstwo atomów od Was pochodzących jest we Mnie, a część tego, co jest we Mnie jest w 
Was. I w czasie, kiedy my tu jesteśmy, to wcale nie są jakieś dziesiąte, setne części grama. To 
jest tak stała wymiana, że człowiek obserwujący Nas duchowo zdziwiony jest, tym 
pierścieniem, jak wokół Saturna. Szokujące, bo mnóstwo jest tych pierścieni wokół Was i się 
wymieniają.

Natomiast Duch jest cały, dlatego te wzorce energetyczne muszą być poprawione, 
żeby na najniższym poziomie tych cząstek atomowych i energetycznych ta wymiana i 
utrzymanie nas prawidłowo funkcjonowało. Kiedy my z poziomu Ciała Fizycznego, czyli 
jakiegoś nieuświadamianego, biologicznego się utrwalamy, wtedy nie ma tak intensywnej, 
negatywnej wymiany cząsteczek. To jest bardzo kontrolowane. Jesteśmy stabilniejsi, nie ma 
rozpadu, nie ma też przy okazji emocji i rozgrzanego myślenia. To wszystko w Nas usypia. 
Jesteśmy stabilni i to z zewnątrz, cały obcy plan nie potrafi do Nas wpłynąć. 

Ja się czuje teraz jakbym był w kuli i sam. Moje Ciało wymienia, ale JA jestem i mi 
jest dobrze. Wymiana energetyczna zachodzi, ale na takim poziomie, na jakim moje Ciało 
uważa to za bezpieczne.

Pokazują, że to jest związane z siódmym chromosomem. Pokazują ósemkę, może 
Omegę. Nasze Ciało pomoże Nam zapanować. Pokazują dziecko w łonie. Jak dziecko jest w 
Łonie, to Ono inaczej funkcjonuje. Ma inny mechanizm wibracyjny. To, co się teraz z Nami 
dzieje, to jest powrót do tego okresu. Tworzy się przez to jakaś enklawa. Wbrew pozorom, to 
środowisko, które jest w łonie jest kontrolowane przez płód, o nie odwrotnie, że łożysko 
kontroluje płód. Nasze Ciało opóźnia to wszystko i zaczyna żyć po swojemu i nie pozwala, by 
te wody, które są na zewnątrz w Nas się wlały. I można obserwować ten świat jakby w takim 
wielkim Jeziorze i spokojnie mu się przyglądać.
Stabilność biologiczna, harmonia z Całością?
Mówią, że by Was pokonać, żeby proces starzenia następował itd. wystarczy albo Ciało przez 
chorobę wprowadzić w rozedrganie, albo uderzyć tak, żeby Ono nie funkcjonowało.
Normalnie u ludzi taki system samoobrony nie funkcjonuje.
Dlatego pokazują jak Ktoś pracuje nad uspokojeniem Ciała Fizycznego potrafi dzięki niemu 
uspokoić emocje, uspokoić myśli i odnaleźć się w Całości. Nie jest to jeszcze Droga pięcia się 
w Górę, ale to jest odnalezienie się w przestrzeni biologiczno-energetycznej. Taki człowiek 
może już obserwować zewnętrze i może to być początek drogi do Wyzwolenia.
Przez uspokojenie można obserwować PLANY. Pokazują, jak Ciało panuje nad 
wymianą energią komórek.
-Zostaliście obudzeni, zostaliście nakarmieni, zostaliście podłączeni(sędziowski młot 
przywalił). Nasze Dusze podnoszą ręce do góry I to jest uruchomienie tego działania w 
Nas.
-Mamy zrozumieć, że; -WOLA SIŁĄ DUCHA URUCHOMIŁA ŁĄCZNIE Z KREACJĄ, 
MARZENIAMI ISTNIENIE. To jest DZIAŁANIE. Wpisują to w Nas teraz.
Zamknęli taką wielką Księgę. 

Jeszcze pokazują Świątynię Serca u Góry, a na dole jakby taka kawiarnio-grotka. Tam 
zapraszają Nas do środka, duże drewniane stoły. Koktajle musują jak oranżada. Ktoś wsadził 
palec, bąbelki osiadły wokół palca i zlizuje je. Mówią; -Energia, czy Napój życia i się śmieją. 
Ktoś zamyka drzwi jakby wiedział, że tam teraz nie wejdziemy.
Pamiętajcie; -GROTA SZCZĘŚCIA. Takiego fizycznego, zabawy, Radości, spotkań. Wpaść, 
posiedzieć. Nigdy tego tu nie widziałem. Pokazał się złoty talar. Gigantyczny. Ma półtora 
metra. On symbolizuje wszystko i Ducha Świętego i Zwycięstwo i Chrzest. To, czego Wasz 
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Duch doświadczył. Dlatego jak będziecie wchodzić do Świątyni Serca będziecie mogli to 
sobie odtworzyć. Choć będziecie myśleć, że właśnie będziecie tego doświadczać, a to już 
było doświadczone. KONIEC
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