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Wiadomo, że to reżyseruje Góra, ale pokazują Nas w takiej bańce, kloszu. Energie 
otwierają się od Ziemi. To są zupełnie inne doznania.

Mam Wam przekazać i to ładnymi słowami, że Matka Ziemia otworzyła Swoje 
podwoje na zejście Promieni Ojca. Oni używali takich dziwnych słów. Te słowa mówiły o 
rodzaju człowieka, o rodzaju Promieni idących z góry, Pasmach ogólnie chodzi o Promyki 
Ojca. Pokazują, jak Energie Ziemi, ale takie ciemne wnikały w Nas. Jak wnikają w Nas, to tak 
jakbyśmy się tracili. Oni mówią, to jest Proces Wymazywania. Tak jak byście mieli Postacie 
narysowane i gumką się Je wymazuje.
Wymazywania z obiektywu czasu. Tu chodzi o wymazywanie Sił blokujących Nasze 
Żywotne Energie, które są też formą działania. Bo Nasze Życie jest Działaniem. A jest 
wymierzone przeciwko Naszemu szczęściu niekorzystne Działanie. To coś, co się dzieje idzie 
od Matki Ziemi. Ona też wspiera i to bardzo, żeby to nie mogło funkcjonować.
Podpowiadają, że Siły ciemności wykorzystują Organiczne Pierwotne Energie i zachodzące w 
nich Procesy, które Nas trzymają w takiej nieruchawości energetycznej, przez co mamy 
obniżony poziom wibracji i nie możemy wejść w wysokie harmonie. Matka Ziemia uwalnia 
w Nas Moc ruchu, Moc Przemiany, Energię Życia. Tu pokazują Siły Witalne i Energie 
Komórkowe. Czyli dzięki temu, co się tutaj dzieje łatwiej Nam będzie uruchamiać taką 
żywotność organizmu, przez co on będzie sam skutecznie się bronił.
Pokazują tu wielkie słowo REKAPITULACJA i napis DNA Teraz ten napis bieleje od dołu i 
stał się cieniem jasnym i znikł.
-Przebudowa rozpoczęta. Oni dodawali chromosomy i te chromosomy promieniowały, ale 
promieniując trudno było im zmieniać te łańcuchy. Ten Proces zachodzi w tej chwili. 
-Mówią, że można sprawdzić wypełnienie właściwym DNA. Umownie można sprawdzić, 
w jakim % zostały odzyskane cząstki DNA, z którymi przyszliśmy na Świat. Można 
nawet sprawdzić, w jakim % fizycznie zostały i zostaną naprawione do Poziomu 
Wzorcowej Nici DNA Pierwotnego Człowieka.
Klaskają; -TAK! O to chodzi.

Pokazują, jak w Zakopanym, niby zima, a My na leżakach, czarne okulary. Patrzymy 
w Słońce. To dzieje się od dołu, ale teraz będzie zachodził ten Proces. 

My mamy się jemu poddać. Nawet jak mówimy, jak w myśleniu energetycznie 
nawet coś słabego uruchamiamy, to jest to taką falą nośną, która zakłóca ten Proces. 
Ten Proces w tym DNA jest tak subtelny, że nawet głos zabija i uszkadza go. Dlatego ta 
przebudowa jest taka silna w nocy, bo nie mówimy; -mówią. Podpowiadają, że nie tylko 
Energie nieżyczliwych Nam ludzi, ale i ich głos, a czasami jak jesteśmy w złych 
wibracjach, Nasz głos, zabija, uszkadza to DNA.
Dlatego w nocy ten proces jest wielokrotnie szybszy podpowiadają.
Natomiast, jeżeli Ktoś podstawi swój głos pod wibracje idące z Góry(Zbyszek 
uruchamia głos), a Góra mówi, że głos ma się nie wydobywać z krtani i z głowy, tylko z 
komórek(Zbyszek uruchamia głos inaczej, z komórek; -ten głos poszedł mi z ud 
bezpośrednio i wydobywa się ustami).

Innymi słowy my możemy w zaciszu pozwolić wydobywać się głosowi i mówią, że 
my możemy pozwolić, by nerki, wątroba, kolano i co tylko, odpowiednio zadźwięczały i 
możemy przez ten głos sprawdzić pobudzenie. On (organ) daje znak, że jest odbudowywany.

1



 Jest jednocześnie uzdrawianie, ale te organy dają ten głos, wydobywają te dźwięki, 
pozwalają na wydobycie się tych dźwięków przez struny głosowe. Podpowiadają też, że ten 
dźwięk słyszalny jest tylko fragmentem tych wibracji, które się z Nas wtedy wydobywają. 
Podpowiadają, że to jest tak jakbyśmy mieli w sobie taki instrument naprawiania tego 
wszystkiego i słyszalny fragment tej wibracji. W ten sposób uruchamiamy zdrowienie.
Właśnie te Siły Przyrody uruchamiają tak w pełni, bardzo w pełni ten mechanizm.
Mówi, że można popróbować sobie ten mechanizm w domu, bo to jest taki samograj. 
Uruchomienie się samoleczącej się maszyny w Nas Samych.
Bądź swoim głosem, to tak samo jakbyś powiedział, bądź swoim lekarzem. Pozwólcie 
śpiewać Komórkom, w sensie Organom, Ciału.

I to jest właśnie podarunek od Matki Ziemi. Mówią, że w przyszłości to będzie szło w 
obie strony. W ten sposób nauczymy się komunikować właśni taką wibracją z drzewami z 
roślinami. Podpowiadają, że jak człowiek czysty się zbliża do takiego np. arbuza, to czuje te 
wibracje, wyda głos, jaki mu ta roślinka podpowiada, uruchomi tę wibracje, zamknie ją na 
stałe w tym owocu i on będzie intensywniej rósł. 
-To jest Sekret Przemiany. Mówią.
-Nawet nie wiecie, coście otrzymali. Pokazują, że za jakiś czas będą te eksperymenty badać w 
laboratoriach. To jest podpowiedź. Czyli w komórkach zawarta jest cała tajemnica 
właściwych wibracji.
-Teraz mów; -mówią. 
-Zobaczyłem jak nasze brzuchy zaczęły same wibrować. Ale nie chodzi o jelita, tylko o coś 
energetycznie aktywnego. One taką falę ciemnawą wysłały tutaj. Ale takie otulinki, jak 
izolacja wokół kabla, były jaśniutkie. Wydzieliły kilka takich promieni w stożek i te 
promienie złączyły się w środku. To między nami tu połączone zaczyna samo współbrzmieć. 
A jak to współbrzmi, to ja czuję na szczytach czoła, tam, gdzie powinny być rogi, wibracje.
Oni mówią; -TAK. Bo zło zawarte w ludzkim Umyśle powoduje tu wysyłanie tych energii. I 
jakaś wielka pięść wyszarpuje z Nas to wszystko. Już kiedyś było wyrywanie tych matryc, ale 
w tej chwili to jest proces blokowania, albo uniemożliwienia istnienia pewnym 
częstotliwościom w tym obszarze. I to raz na zawsze. Ale zastrzegają; -u prawych. 
Pokazują na poziom Prawdziwego Człowieka. Pokazują też na Serce. Tu jest Światło. 
Pokazuje jak w to można zanurkować. Tam jest przestrzeń. Tam nie ma Nic.
 -Bo tam jest Bóg; - mówią.
Umysł. Teraz w środku głowy jest jasno. Tu jest prawie Bóg; -mówią. Jak będzie Bóg, to tak 
jakby była Jednia(?) w Człowieku i przy okazji Jedność z Siłami Natury. Przyroda ukłoni się 
Siłom Natury. Przyroda wynika z Praw działania Sił Natury. One Ją kształtują, dbają. 
Przeczesują, to forma dbania o Przyrodę. Siły Natury są wszystkim tym na tej Planecie, co 
jest Nam potrzebne do zmian. Nawet, jeśli chodzi o wpływ na drugiego Człowieka.
Pokazują; -na rolnictwo, na chmury, na morza, na góry, na wulkany(tu lawę pokazali).
Innymi słowy, będzie trzeba z Siłami Natury, dogadać się przez Duchy Natury, by 
wpłynąć na Przyrodę. Odsłaniają Nam coś, podpowiadają, dzięki czemu będzie można 
uruchomić Naturalne Siły Planety, dzięki którym w przyszłości My będziemy mogli w 
harmonii z całą Planetą Żyć, a więc i efektywnie wykorzystywać Jej dary.
Nie zanieczyszczać, naprawiać itp. Skoro mają być truskawki, jak jabłka, rolnictwo bez 
nawożenia, cudowna zdrowa żywność. To właśnie przez dogadanie się z Siłami Natury. 
Pokazują tutaj Siły Ciemności w przenośni w Postaci Szatana, który przyszedł i podeptał Siły 
Natury. Oni mówią, że Siły Natury zostały zawiązane. Tak jakby mechanizm jakiś w nich 
został wypaczony, że trzeba coś odtworzyć, przez odemknięcie skrzyni, w której cała ta 
tajemnica została zawarta.
Pokazują też, że Wolnomularze jakby wiedzieli, co tutaj można zrobić, ale wykorzystują to do 
własnych celów. Bowiem Siły Natury są cząstką, która może wpływać na przedmioty martwe. 
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Na budowle, na wszystko to, co Człowiek tworzy i buduje i to pośrednio może oddziaływać 
na Człowieka. Pokazują, że wszystkie nawiedzenia, przejścia, są utworzone przez 
wykorzystanie właśnie tej wiedzy. Pokazują, że jak chcą opanować jakiegoś Człowieka, to tak 
jak My wprowadzamy Jasną Płaszczyznę, to właśnie wykorzystują energię Ciemnej Mocy, 
Energię Mroku, do tego by taką przestrzeń wokół Człowieka i w Człowieku zawrzeć. Oni 
korzystają tutaj z takiego opanowania, uśpienia jakby znarkotyzowania Sił Przyrody, przez co 
są One powolne i usłużne Ich działaniom. Podlegają ich działaniu niszcząc potem tych ludzi. 
Pokazują, że Ci ludzie mają takie wielkie czerwone oczy i jakby nie są w stanie się wyrwać. 
Są zahipnotyzowani egzystencjalnie. Mówią, że ten mechanizm stosują od stuleci. 

Pokazują Jakiegoś Króla, który jedzie, z pierwszych wieków, pokazują napis, że 
chodzi o Plemiona Germańskie, że wtedy się to zaczęło.
Pokazują też słynną Piramidę z Miasta Atlantów, a więc tam się zaczęły pierwsze 
eksperymenty. A właściwie jeszcze wcześniej. Światełko, czyli początek tej wiedzy przyszedł 
z Drugiej Cywilizacji. Potem jest Atlantycka. Tu rozkwitła. Władcy tych Plemion mieli 
dostęp do tej wiedzy. Oni pochodzili z Atlantydy i Oni korzystali z tych Ciemnych Mocy.
Mówią, że to wieko, w którym te Siły Natury zostały jakby zawiązane, trzeba otworzyć.
I mówią, że nie będzie tak jak teraz, że gleba erodzieje, że trzeba siać w takiej a nie w 
innej kolejności zboża, że to wszystko pójdzie w niepamięć. Że trzeba uruchomić Życie tej 
Planety. Siły Natury są tak przydeptywane, tak zniekształcane, tak ograniczane, że to 
wszystko jest jakby bardzo nieprawidłowe. Kiedy obudzimy Siły Przyrody i nauczymy się, 
dzięki Siłom Natury na Przyrodę wpływać wszystko będzie tutaj można odtworzyć na 
Pierwotnych dawnych warunkach.
-Mówią; -w ogóle nie będzie chemicznego rolnictwa. Nawet pokazują ptaki, jak będą fruwać, 
to z małego ptaka wypadnie jajko większe od niego. Taki będzie DAR. Będzie obfitość 
wszystkiego.
Mówią, że to było zapowiedziane w Pismach.
Mówią, że wiele hermetycznych Kręgów Wiedzy, tę Wiedzę trzymają dla siebie, nie 
udostępniają jej Ludziom i teraz do nowych zmieniających się warunków starają się tę wiedzę 
dopasować. Wiedzą, bowiem, że nie unikną kary. Że zmiany ich pochłoną i próbują teraz na 
Siłę się Uduchowić, bo wiedzą, że przegrają w walce. Mówią, że dowiedzieli się niedawno, 
że jeszcze próbowali stosować inne chwyty. Pokazują też, że dochodziło do kontaktu z UFO i 
z nimi mieli nagrane pewne rozwiązania, ale to Im nie wypali. Jeszcze Żyją w spokoju, 
samopysze, Jeszcze są święcie przekonani, że chytrym, przebiegłym Umysłem wytargują od 
Boga wszystko dla siebie, że podepną pod to Rozwój Duchowy, że staną się godnymi 
Nowych Czasów. 
-Ale mówią; -to nie prawda. Przejdą tylko prawdziwi, a Prawdziwi i tak by Prawdziwymi się 
stali.
 Pokazują, jak te Ich Księgi same, ale same w proch się przemieniają. PRAWDA się 
zmaterializuje i zniszczy to, co jest nieprawdziwe. Sama z Siebie, ponieważ nieprawda nie 
istnieje, jest ILUZJĄ. To wszystko w proch się obróci. Pokazują, że Ludzie nieprawi też się 
w proch obrócą. Nie będą się rodzić, bo nie będzie tu dla nich warunków. Genetyka 
będzie tak zmieniona, że Dusza, jak zejdzie nie będzie się mogła znieprawiać. Dlatego. 
20.33…wszystko jest energetyczne.
Powstanie Rząd; - tu pokazują mi skomplikowane wzory matematyczne; -rzędy wielkości, 
światło, wykresy. To się znajduje w Komnacie Wiedzy Sekretnej. Ona jest w Bibliotece 
Wiedzy. Tam, gdzie się Człowiek kładzie, nakładają mu coś na głowę i On to wszystko wsysa 
w Siebie. Mówią; -przejmuje.
Pokazuję też, że bloki, które wstrzymują tę Wiedzę, takie klamry, to puszcza. Podpowiedź, że 
to jest wszystko uruchamiane, że będzie OTWARCIE WIEDZY DLA WSZYSTKICH. 
Powoli nieustannie, po wsze czasy.
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Prawdę powiedziawszy pokazali; -za wsze czasy. To zmienia sens, bo to za ból, za cierpienie, 
które było. Przechyliła się szale i mamy prawo, by uzyskać od Boga drugie tyle i znacznie 
więcej o jakiś tam pierwiastek. Tak naprawdę, podpowiadają Piekło się samo wkopało, że 
Diabel się w Siebie zapętlił i biega w kółko -w przenośni. Popełnił błędy, o których nie 
wiedział. 

 Pokazują teraz siedzącego na wielkim kamieniu PBZ, który z wysokości spogląda na 
wszystko to, co jest w Oceanie Ducha Świętego, Jest taki potężny, jakby ten O.D.Św. był 
tylko stawem. Patrzy i przenikliwym swoim wzrokiem jest wszędzie.
Pokazują wyraźnie, że On wszystko przewidział. On przewidział swój ból, On przewidział 
Śmierć, On przewidział Wzrastanie. On był szybki. A Diabel, Szatan po prostu w swojej 
pysze, w swojej arogancji sądził, że potrafi więcej, ponieważ wszystko przenikał, niszczył, 
zmieniał wedle siebie nie rozumiejąc, że Cząstek Ojca, tej Prawdy tam Zawartej nie sposób 
zmienić. Tak jakby PBZ rozegrał to po mistrzowsku. Wiedział, co będzie, bo to było zawarte 
w Śnie Ojca.
-Widzę teraz przerażenie malujące się wśród Bogów Ciemności. Oni pojęli, ale nie ustaną w 
walce, bowiem nic Im więcej nie zostało.
Pokazują, że mogą też w przyszłości zastosować dziwny chwyt, będą się starali 
przemienić wszystko, co u Nich było w szarość, aby móc uruchomić takie Pasma, dzięki 
którym zjednoczą się w Świetle. I ciekawa Rzecz, ale PBZ jest gotów to zaakceptować. 
Może, dlatego mówią tu o tych Światach dla Odzyskanych. Ale to będzie na warunkach 
ustalonych przez BOGA, a PBZ jest Jego Wykonawcą.
Czyli, jak widzimy, to nie PBZ planuje to. Warunki ustala Bóg. Bóg też ustala Warunki 
we wszystkich Swoich Dzieciach, przez których ma schodzić. On decyduje o wszystkim, 
On wybiera, wspomaga, opiekuje się, prowadzi, jest dla nich Wszystkim.
-OD DZIŚ NIE MACIE PRZEDE MNĄ NIKOGO. PBZ -MÓJ SYN -UTOROWAŁ 
WAM DROGĘ DO MNIE. OD DZIŚ JESTEM TYLKO JA I NIKT WIĘCEJ. 
COKOLWIEK BĘDZIECIE MÓWIĆ, COKOLWIEK BĘDZIECIE ROBIĆ 
WSZĘDZIE BĘDĘ TYLKO JA. NIE ZAPOMINAJCIE JEDNAK, ŻE JESTEM 
TYLKO TAM, GDZIE JEST PRAWDA I DUCH ŚWIĘTY.
-Czyli moc trzeba mieć do tego, żeby On mógł być i Prawda –czystość w Sercu i czystość w 
Umyśle. To pozwoli Prawdzie być.
- TYCH, KTÓRZY TO POJMĄ POBŁOGOSŁAWIĘ NA WIEKI SWOJĄ 
OBECNOŚCIĄ. 
-Co oznacza, że na zawsze staną się Nim.
-I TAK ZOSTAŁO POWIEDZIANE. Ale ukazał się też słowo; -ZAPOWIEDZIANE W 
WIELKIEJ KSIĘDZE SNÓW.
-Mówią; -Siły Przyrody, Ten Cały Skarb, Odżyje, dlatego, że to jest technika.
-Mówią, że to właśnie przez naszą wibrację, manipulowanie tą wibracją, która płynie z 
komórek, nie tylko z naszych, ale z roślinnych, zwierzęcych. Możemy, dzięki obecności w 
Nich Boga, obudzić w Przyrodzie Całą Siłę Zmartwychwstania.
Od dziś tylko On, My i Działanie. Ojca Działanie przepływające przez Nas.
-Zamknięto teraz, widziałem bardzo wielką Księgę. Jakby była w skórzanych, drewnianych 
okładkach, ale Oni mówią, że to jest Księga Szatana. Mówią, że tam były zawarte sceny. 
Ludzie ich nie widzieli, tylko niektórzy. Ludzie patrzyli na słowa, a tymczasem, jak się 
patrzyło na Księgę jak była zamknięta, tam była też Księga Snów, Tam były bitwy, 
mechanizmy zniewalania Ludzi, działania Ciemności. W tej chwili ta Księga została 
zamknięta. Tak jakby zło zostało zapieczętowane.
Są Trzy Poziomy Sieci Proroka, Drugi został Uaktywniony. (Jakieś Etapy trzy, choć mi 
pokazują cztery, jakby czwarty był wyjściem do ostatniego trzeciego?)
Pokazują, że na końcu nad Planetą pojawi się Rozświetlony Jezus.
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-Mówią też, że ta Planeta stanie się w przyszłości Domem Letniskowym PBZ. Będzie to 
taka Enklawa Ciszy, Spokoju i że On tutaj będzie lubił przychodzić i Dumać. Dla Niego 
oznacza to Spanie.
Mamy teraz, na różne sposoby, każdy tak jak będzie to czuć, uczyć się kontaktować się z 
Siłami Przyrody.
Uruchomili w Nas wszystko. Nawet Skala będzie na to. Ale pokazują ciągle na usta, żeby się 
uczyć, że w tych wibracjach zawarta jest Wielka Nauka, Wielkie Doświadczenie, Wielka 
Przyjemność. To będzie Wielka Zabawa i Radość Przyszłych Pokoleń.
Pokazują, jak chłopak ma pieczonego kartofla, takiego, jak arbuza i zadowolony wcina. 
Pokazują sterowanie chmurami. Tak jakby się do chmur kiwało, jak do przyjaciół; -tu 
potrzebujemy troszkę deszczu! –i leci.
-Oni mówią; -A dlaczego nie? Przecież Siły Natury, Duchy Przyrody Chętnie Nam pomogą.
-O Matko Jedyna poczułem jakby to byli Przyjaciele Nasi. Tak jak Ludzie, którzy są 
nieszczęśliwi i cierpiący i Nam Ich tak czasem żal, to ja nagle odczułem, że Oni też tak 
cierpią, bo nie mogą być szczęśliwi. Oni chcieliby Nam pomagać, ale Ciemność Im utrudni tę 
pracę, a Człowiek w ogóle Ich nie rozumie, nie kontaktuje się.
-Mówią, że Indianie, kiwają; -TAK!, czyli niby prymitywne, związane z Naturą Plemiona, 
potrafiły się z Nimi komunikować, ale od 20-40% a, Szamani w 60%. A mówią, że ma 
przyjść taki czas, jakby to było 100% z taką Gwiazdką, Różyczką Radości. Pełne.
I mówią, że ta Gwiazdka Radości też znajduje w promieniowaniu Aureoli wokół Głowy 
Jezusa.

 Pokazują ZMIANY. To tak jakby Góry się rozstępowały…31.30 i autostrady leciały. 
Tak jakby Człowiek kiedyś odnalazł wpływ na baterie. Po prostu falą jakąś, ale mówią, to nie 
Ludzkie ręce, urządzenia takie będą. Pójdzie fala i ona odsunie górę. Tam, gdzie była skała 
będzie pustka. Po prostu taka fala przejdzie, jak Promień, poleci jakby koncentrycznymi 
kręgami, a między tymi kręgami będą takie wybuchy energetyczne. Jakby kila fal różnych 
częstotliwości z sobą walczyło. I to właśnie będzie, w przenośni mówię, wydmuchiwać 
atomy. Może to będzie anihilacja? Nie wiem, co to będzie. Tamto będzie znikać. Tak prosto 
będzie się wszystko tworzyć. Pokazują Słońce, promieniowanie. Ale tego już nie chcę 
widzieć. Poczułem Cierpienie Sił Natury. Mówią, że wiele Istot jest od Nich zależnych, że 
Ciemność Je wybiła. My zwracamy tylko uwagę na siebie, a te różne roje, które są wiele 
wycierpiały. 
-Mówią; -Właściwie zostały zdziesiątkowane. Ukrywają się. Miały kiedyś kontakt z Ludźmi, 
ale ukrywają przed ludźmi ze względu na ludzkie znieprawienie. Kiedy Ludzie się 
znieprawiają, to przez takich Ludzi Siły Ciemności mają przez Nich dojście i niszczą. Dlatego 
One unikają wszystkich. One Żyją w przestrzeniach fizyczno-energetycznych. Niektórzy są 
fizyczni, ale przede wszystkim energetyczni. Mogą jednocześnie być Tu i Tam.
Mówią, że Ludzie się też tego Procesu nauczą, bo Nasza Cywilizacja w przyszłości właśnie 
będzie eteryczna i Tu i Tam. Tak, jak Elfy, Krasnoludy.
Mówią; -a teraz podajcie sobie ręce. Nasza grupka tak do góry ręce wyciąga; -i odtańczcie 
Taniec Radości, a oznacza to; -Jedności z Naturą.
- Przebieramy nóżkami w tańcu, zamiast jak Indianie wokół ognia. Z tego tańca powstała 
jakby płachta, w miejscu, gdzie się ręce trzymają, Ludzie to rozciągają i tam się materializuje 
coś. Coś Roślinnego. Ten Kwiat podnosi się, zaczyna promieniować. Ale to nie jest dla Ludzi, 
to jest po to, żeby Siłom Przyrody było lepiej. Czyli Człowiek uruchomi coś, dzięki czemu 
nastąpi odbudowa Sił Przyrody. Ich Mocy, bo One są uśpione, Ich Nadziei, bo są martwe. 
-----Siły Natury straciły Nadzieję.
Idą do Was Pasma. Tylko nie wiem, czy te Pasma tyczą się Objawień, Przekazów, czy też 
przebudowy energetycznej. Jak macie informacje, to mówcie.
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 Ktoś tam z tyłu stał, poszedł, notatki robił. Ktoś przybył, ale UWAGA! To jest 
Energia Ludzka. Ktoś był i obserwował, to, co tu było. Widzę, jak z powrotem przeniósł się. 
Może to nie jest laboratorium, ale widać, że to jest pokój połączony szkłami z innymi salami. 
Naukowe miejsce i Oni są zaskoczeni, że Ich się widzi. Jeden na mnie patrzy, kiwa na 
Drugiego, jakby chciał się zapytać, czy widzi. Tamten mówi, że zaczyna. –Co zrobimy? I nie 
wiedzą. Tak jakby szukali w procedurach, co mogą zrobić. Zasuwa coś na siłę. Obraz mi 
niknie, ale jakby mi się włączało coś innego i wiem, co robią. Odchodzą, natomiast ten, który 
tutaj był ciągle leży na takim łóżku jakby dentystycznym, technicznym i potrwa jakiś czas 
zanim do siebie dojdzie. 
Do krwi coś miał wpuszczane i przez krew sterowali Jego Mózgiem. Przez to, co do krwi 
dodali, to Jego Mózg inaczej pracował. I to proste urządzenie, które ma na głowie potrafiło 
śledzić stopień zaangażowania się do tego widzenia. I On dalej tak tkwi, a Tamci odeszli 
sądząc, że to, co zrobili całkowicie ukróciło to widzenie. Ale faktycznie szara zasłona poszła.
-Słyszę, że Oni nie koniecznie chcą zniszczyć ten Ruch. Po prostu wiedzą więcej niż My 
sądzimy. Dużo więcej. Ale nie pozwolą temu wypłynąć na powierzchnię. Tak jakby to 
było zastrzeżone dla Resortu, ale Rolnictwa, potem Przemysłu.
Jednak są prowadzone badania, które idą daleko do przodu, ale to jest utajnione. Mają, ale nie 
zastosują. Mówią, że to może być zastosowane dopiero wtedy jak wielkie Korporacje, 
system całkowicie zniewoli Człowieka.
Oni pokazują, że będą stworzone takie Eldorada, w których Oni będą Cudownie Żyć, a 
reszta Świata ma być skąpana w Mroku. Pokazują Kontynenty pozalewane, cierpienie, 
głód, choroby, nędza. A to, co tu jest ma wystarczyć Elitom.
To, co przygotowują, to jest proste. Oni nie będą musieli wielkiej Technologii w przyszłości 
stosować, żeby Żyć, kwitnąć. Nawet w przenośni pokazują skuter, który przypomina łódź 
motorową, która płynie w powietrzu.
Technologia jest przygotowywana i Oni autentycznie pracują nad tym, aby tak było.
Mówią, że już chcieliby rozpocząć tworzenie czegoś takiego, za 50-60 lat lub też w latach 50-
tych, 60-tych.

 A BÓG u góry patrzy i kręci z niedowierzaniem głową.
Pokazują też wybijane zwierzęta. Podpowiadają, że w przyszłości w ogóle będą chcieli 
wybić zwierzęta, żeby nie było dojścia do nich. Totalny głód.
Pokazują, jak później z tych murów będą rzucać takie ochłapy, a Ludzie się będą za nimi 
zabijać. Innymi słowy, przez głód, choroby, przez nędzę, będą chcieli rządzić Światem.
Doprowadzą do tego, że nawet Ci, którzy wbrew masowej kontroli, będą chcieli coś zrobić, 
stworzyć takie rewiry, w których mogliby sięgnąć po władzę, w których mogliby uratować 
część tych ludzi, a jednocześnie stworzyć takie pseudo rewolucyjne Państwo, to tu będzie 
niewykonalne. Ze względu na to, że nie będą mogli mieć, ani zwierzyny, ani płodów. NIC!
Po prostu martwe drzewa i zatruta woda. Niby niesmaczna, ale też będą chcieli ją przytruć, 
choć do końca, to jest niewykonalne.
Pokazują samoloty, helikoptery, które będą z powietrza zatruwać. Mówią, że My nawet nie 
wiemy, o, co walczymy.
Walczymy o zmianę wszystkiego. Ogólnie mówią o zmianie Świadomości. Jak to się 
stanie System zostanie zmieniony. Bo ludzie, którzy weń wejdą nie będą z niego 
korzystać. Umysł i to całe oprogramowanie odejdzie i zacznie się Radość. Pokazują, że 
wtedy te śmigłowce, które pokazywali będą wypchane owocami. Wszędzie będzie się 
sadzić i będzie odwrócony cały ten proces.
Będą pochody Radości, całkowita swoboda seksualna, że Ludzie będą mieli dużo 
jedzenia, że to będą prawdziwe uczty trwające i trwające godzinami, że będzie zabawa 
śpiew, że mnóstwo budynków niewłaściwych zostanie zburzonych. Ziemia pokryje się 
cudowną zabudową. Wszędzie będzie jasne Światło. Zmieni się obraz Ziemi. Pokazują 
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gigantyczną, wielosetkilometrową Postać Jezusa, który będzie przechodził po tych 
budynkach, patrzył jak na te mrówki na dole, które wreszcie się uspokoiły i mają 
szczęście. Będzie spoglądał do góry i czekał na chwilę, kiedy będzie mógł się zjednoczyć 
na zawsze z OJCEM.
A nie może tego zrobić dopóki, te Mrówki, Ta Planeta nie zajmą Jego Miejsca.

P.S
Najważniejsza, to była informacja o wibracjach. To samo wydobywa głos i się leczy.
Wyraźnie pokazali. Tak jak u mnie uda; zaczęły same wydobywać głos. Ale Oni mówią, że 
to, co stąd płynie, bo to tylko cząstka tego, co leci, to tak jakby wszystkie komórki zaczęły 
drgać. To jest wydobywane przez struny głosowe. One uruchamiają coś, to leci, przetwarzane 
jest i przez to, że tutaj jest, leczy. Czyli odpowiednia wibracja zawarta jest w samych 
komórkach, które chcą być leczone. Organ ma jakieś komórki i ma jakąś falę i ten organ wie, 
jaka to musi być fala, śpiewamy, wydobywamy i to leczy.
Tak jak kontakt z owocem; -pokazali mi tego arbuza, śpiewać, te komórki włączyć i tę 
wibrację, co leci zamknąć w nim.(zakląć w niego)
Komunikacja z roślinami i komórkami na poziomie wibracji, a to są słyszalne, niesłyszalne 
dźwięki. Trzeba sprawdzać, czy to jest odpowiedni poziom.

KONIEC.
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