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Są Pasma i sceny z Waszych przestrzeni. Miesza się. Widać fragmenty przeszłości,
przyszłości, teraźniejszości. Innych Rzeczywistości, a jednocześnie wszystko takimi
bielutkimi spokojnymi pasmami jest przenikane. To tak jakby wymazywało pochłaniało i
teraz znów zaczynacie być widoczni
Usypiacie. Jeden już spadł ze stołka. To jak Duchowa Narkoza. Następny pada, jeszcze
jeden. Podpowiadają nam, że to będzie kliniczna operacja.
Pokazują żywe urodzone dziecko. To dziecko płakało, a teraz siedzi i jest pięknie
promieniujące. Widać otoczkę złotobieli wokół głowy. Myje się i jest Radosne.
Pokazują, że z Dziecka wyrośnie Młodzieniec, który wejdzie w inny Wymiar. Jakby się portal
jakiś otworzył, dzięki temu jak w filmie science fiction, otworzy się inny Wymiar. Albo
będzie przejście przez inny Wymiar do Innych Światów. Bez statków kosmicznych. To
związane jest z tym małym tutaj Człowieczkiem. To małe Dziecko jest teraz w Nas wkładane.
Operacja. Odwrotność porodu z Duchową narkozą. Dzięki temu, co się stanie jakby mógł
być otwierany Portal. Będzie dochodzić do kontaktu z innymi Cywilizacjami.
Mówią, że po drugiej stronie już ktoś szuka tego kontaktu, ale technicznie. Aparaturą. Mają
jednak tak doskonałą technikę, że ta aparatura potrafi uruchamiać energie, które my
uruchamiamy z poziomu Ciała, aby wejść w kontakt ze Światem duchowym, albo duchowoenergetycznym. Ten młodzieniec przyprowadzi dziewczynkę. Ona urośnie. Będzie wyższa
od Niego o połowę i to ona go weźmie później na ręce i będą tworzyć jakby parę. Ta para
jakby nowa rodzina, nowy gatunek, nowe zjawisko społeczne idzie w przyszłość.
I to coś robią teraz w Nas. Idą wibracje od podbrzusza, po ucisk w klatce. Nie wiem,
czy dwa obszary, czy w tej Przestrzeni to się dzieje. Energetycznie jest to silne. Słyszę o
jakiejś modyfikacji podstawowej.
-Nic nie rozumiem. Co to jest?
-Mówią; -spójrz na swoje ręce, a zrozumiesz.
Bolce mi wyrosły z rąk, lekko rozszerzające się w górę. Jak reflektory, tylko to jest statyczne.
U Was też i jak to się łączy u góry w jeden punkt, to powstaje kula. I reflektor i przejście.
Czyli tworzą w Nas coś, dzięki czemu możemy otworzyć taką Przestrzeń i dzięki czemu może
dojść do kontaktu z innym Fizycznym Wymiarem.
-Dobrze powiedziałeś z FW.
Teraz poprawiają opaski na Naszych czołach. Będzie uaktywnianie Naszych Mózgów
i mamy to na Skali sprawdzić. Myślę, że IQ.
-Jak chcesz, to i tam sprawdź. Kiwają.
-Czyli fizyczna przebudowa. Innymi słowy, jak otwieramy Portal, to działanie
energetyczne jest jednym, ale to jest Wyższy Stan Świadomości, więc Mózg musi
technicznie udźwignąć zmianę energetyczną. Czyli to jest ta operacja.
Lekkie Pasma wpływają do naszych głów. Jakby nową pulsację albo nową częstotliwość.
-Podpowiadają, że tu nie chodzi o konkretną częstotliwość, tylko o stałe uchwycenie jakiejś
amplitudy. Tak, żeby Ona była dominującą, czy żeby cała uwaga Umysłu, czegoś w Nas, była
właśnie na Nią scentrowana. Tak jak koncentrujemy się na czymś, wyłącza się wszystko, a
jedna rzecz się włącza, tak samo tutaj się dzieje tylko, że z Przestrzeni Duchowych. Ale
dzięki temu tworzy się takie OKO pozwalające Nam gdzie indziej wniknąć.
-Pokazują, że tam otwiera się coś jak przesłona aparatu fotograficznego i macha do Nas ktoś
jak Kosmonauta zawieszony w Przyszłości jak tamtejszy Gagarin.
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Faktycznie jest to przejście z jednego punku do drugiego, bo On tam jest, a
próbował rękę włożyć i jego dłoń od razu znalazła się przy mnie, a przerwa między tą
dłonią a Nim, to jakby nieskończoność kilometrów.
Czyli otwieramy coś i jesteśmy już w Przestrzeni Kosmicznej(na Majorce).
Jakieś problemy są z uruchomieniem w tych głowach czegoś. Przychodzi Ktoś i
majstruje. Coś nie tak zachodzi. Znalazł przeszkodę, wyciąga ją. Tak jakby taki sznur, dużo
tego. To jest jakby ukryte w całej energetyce, bo to idzie przez kręgosłup i inne rzeczy. Nie
było właściwego połączenia.
-Musze teraz pozwolić, by to się stało i zostało naprawione. Powoli to wkładają z powrotem.
To choroby uniemożliwiły uruchamianie tego Oczka, tego Pasma. Zamykają wszystko i
mówią; -do Góry z Tym.
-Jesteśmy już w takim jednym bloku energetycznym i spokojnie zachodzi Proces.
-Słyszę; -nie mówiłem, że będą tu Nowi. Ale to nie do mnie. Ten ktoś macha ręką, jakby to
nie było przeszkodą.
Domyślam się, że osoby wczoraj niepodłączone pod pewne Pasmo, dzisiaj muszą być jakby
energetycznie unowocześnione.
-Teraz pokazują, że jesteśmy jakby Duchowe Zombi. Reanimator obudził Nas.
Jakbyśmy byli w szpitalu. Jesteśmy zamroczeni. Jakbyśmy byli po środkach
przeciwbólowych od dłuższego czasu. Pomagają Nam unosić ręce do góry i mówią; -tańczcie.
A my tylko taki wampirowy przytup umiemy wykonać. To jest powolna reanimacja.
Pokazują, że w części Naszej Istoty powoli dochodzimy do Siebie.
-To, co teraz zrobili, to Oni nazwali Portem Komunikacyjnym. Mówią, że szlaków jest
dużo, a u Nas chyba dwa otworzyli i to jest czyste, ładnie zlane.
-Ma silne wibrowanie i już chyba trzeci się otwiera, czwarty chyba nie. Czwarty jest stały.
Potem piąty i szósty, siódmy, ósmy. Dziewiątka, czy dziesiątka będzie nie do ruszenia. I
znów. Czyli są takie przedziały nie leci to całkiem. Ale to może w przyszłości.
-Mówią i tak nie jest źle.
-Usłyszałem taki głos; -Jestem Satolis z Planety Wenus. Śmieje się z Nas, że nie
chodzi o Naszą Wenus. Ale faktycznie była próba. Podpowiadają też, że Ich Cywilizacja
próbowała tu coś zmienić, ale nie była w ogóle sprostać Siłom Zła. Czyli te Cywilizacje, które
były przez Moc zła pochłonięte były zbyt potężne dla Nich. Oni nie są tacy doskonali
technologicznie. Przez co musieli opuścić. Niemniej podpowiadają, na Planecie Wenus są
ślady Ich budowli.
-Co ciekawe, to jest ukryte w naturalnych formach. Dla Nas może być to tylko skała, ale to
jest tylko otoczka.
W środku jest jakby wejście w energetykę i tam są jakby fragmenty ich bazy? To, co mi
pokazują przeczy logice.
Wyobraźmy sobie wieżowiec, który jest ukryty w skale. Czasami jest taki hologram, iluzja, że
jest skała, a jak podchodzimy bliżej, to wchodzimy w tę skałę, w ten hologram i okazuje się,
że jest wieżowiec. Ale tu proces jest odwrócony. To ten hologram jest skałą, a prawdziwa
baza, czy jej fragment jest w środku hologramu. A jednak się w to wchodzi. Przerzut, czy coś
takiego? Teleport? Nie wiem, bo to jest Nowe. A my, nasiąknęliśmy wizją z filmów
fantastycznych. Umysł to wyłapał, a prawdziwego, nowego nie jest jeszcze w stanie
zaakceptować, więc to musieliby rozwinąć. Hologram, czyli coś właściwego jest w środku, a
skała, czyli nieprawdziwe, a jednak tu prawdziwe jest z zewnątrz
Nie każdemu dali takie opaski na nadgarstki, ale one umożliwiają kontakt z Nimi. Pokazują
na Ziemię. Tu będą informacje tyczące się Nas. Tu i teraz. Struktur, Nauki. Wkrótce się
dowiemy, co i jak?
-Mówią, też, że wszystko mamy sprawdzać. Pytać Ojca, jak to wygląda, żeby nie wpaść w
pułapkę iluzji.
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-Mówią też, że to, co teraz zachodzi jest możliwe tylko, dlatego, że jesteśmy jakby
takim zamykającym się kołem. Pokazują znak Omegi. Tak od Góry, jak i od Dołu
jesteśmy już ujednoliceni. Czyli od Macierzy poprzez ten ostatni Czakram, który łączy
bezpośrednio ze Stwórcą, ale przez ten złoty Promień możemy w jeszcze głębsze
Poziomy wchodzić.
Teraz na Naszych piersiach coś malują. Tak jakby taką oliwką pędzlem to malowali.
Elektrody do piersi przykłada, żeby Kogoś pobudzić. Oni Nas do czegoś takiego
przygotowują. Takie lejki przystawiają do Serca, przez które się wlewa paliwo. Ta szersza
część jest przytwierdzony, a ta wąska kończy się tam gdzieś między Nami. Oni w ten sposób
wyciągają z Nas coś.
Mówią; -ekstazy, błędne popadanie w euforię, górnolotne uczucia. Mówią, że to jest tak samo
niewłaściwe, jak popadanie w złość, niechęć. Tutaj musi być równowaga. Umiar. Coś takiego
jest stabilnego. Tymczasem Ktoś, kto jest duchowo-euforyczny, nie będzie też stabilny tutaj w
tych niższych emocjach.
Człowiek ma być(pokazują mi taka Postać, ale nie łapię, co to znaczy, ale to nie jest słowo –
stabilny)mocny, jednorodny w Swoim zachowaniu.
(Głos)Harmonijny.
(Zbyszek)Tak! Pokazali na Ciebie. Nie będzie takich wpływów. Jak przyjdzie Nasz osobisty
Kowalski, to tych, którzy zaczynają duchowo raczkować, nie ruszy. Powolutku by się padało,
więc będzie czas na to, by się reanimować, żeby znaleźć odpowiedź.
Tak. To jest równowaga w harmonii, Czyli stali, stabilne trzymanie wszystkich Pasm
wibracyjnych.
Mówią o tych znakach Ojca. Jakiś jeden pokazują. Niebieski z czarnym kołem w Środku.
Mówią, że On ma tu takie znaczenie dla zachowania równowagi. Układają z tych znaków
Krzyż równoramienny.
Pokazują jak się kręci główny znak Eloooohiiiiiiiiinnnna Ojca w środku i tamte wprawiają się
w ruch i to człowieka przenika. Staje się rozproszony. Odsuwają to wszystko. Patrzą na Nasze
dłonie, szukają znaków. Jednego wyprowadzili, odprowadzają Go w kierunku drzwi, tam Go
kładą. Jest jakby chory. Czyli coś w Nim naprawiają. Pokazują na znaki, a ten znak był
przyklejony. Ten Ktoś chciał tutaj oszukać Nas. W rzeczywistości jest tutaj jakby przez
omyłkę. Oni Go rozszyfrowali. Te znaki ściągnęli mu, bo były nalepione, a nie prawdziwe. W
tej chwili reanimują Go. Budzą Jego Duszę i Ducha. Całą tę Istotę.
I Ten Ktoś w tym Ciele jakby siadł(Duch wychodzi z Energii z poziomu Duszy), patrzy. Ma
rzeczywiste znaki. A Oni mówią; -no obudziliśmy Cię. Duch już wygodnie kładzie się w to
Ciało, w tę Energię. Jest odzyskany i Oni Go tu z powrotem przyprowadzają.
-Jest O. K.
-Wszystko mi się traci. Ale jeszcze słyszę; -Nauczcie się rozmawiać z innymi
Cywilizacjami.
-Wyraźna zachęta, co do tego byśmy już nie tylko z Naszą Górą rozmawiali. Pokazują, że to
ma być jak forma Internetu, czy jak dawniej forma listu z rosyjskimi dziećmi, bo się miało
lepszą ocenę. Tutaj jest jakby Port Komunikacyjny. Taki Duchowy Internet. Mamy
siadać przed tym czymś i łapać z Kimś kontakt. Oni będą podawać Swoje imiona. Te
informacje będą rozwijane, ale traktować jako przekaz nie od Kogoś, Kto będzie Nas nie
wiadomo, czego uczył, tylko jak Kogoś, Kto Istnieje w innym Świecie. Taka ciekawostka.
Natomiast wiele osób traktuje takie Istoty, jak coś wyjątkowego, jak niemal Duchowe
Zbawienie popełniając błąd, bo nawiązując kontakt z takimi Istotami często wpadamy w Ich
pułapki.
-Traktować to jak normalny Internet. Natomiast pokazują na Górę, Nasz Świat duchowy, to
jest to coś, co jest dla Nas najważniejsze. Czyli otworzyli w nas jakąś płaszczyznę.
Powinniśmy wprawy nabrać. Za około dwa tygodnie to powinno lecieć. Pokazują mi skale,
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Kalendarz. Pokazują mi tu coś, co jest z majem związane. 26 albo 16, ale nie wiem, o, co
chodzi.
-Pukają mnie po głowie za to. Będę musiał to posprawdzać. Pokazują znów na Boga. Czuję u
Góry tę energię, która Jego reprezentuje. Położyli tę kartkę na stół i mam sobie to
posprawdzać, bo dla mnie jest to istotne.
-Czyli pierwszy raz mamy zwracać uwagę na otwarcie się na inne Cywilizacje.
KONIEC.

