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Nie wiem, w, jaki sposób, na jakich falach Oni nadają, jak podstawiają widzenie, jak 
oddziaływują na Umysł, Bo Umysł jest też formą energetyczną. 
-Kiwają głową, że tak.
Myśli są Energią i wbrew pozorom są Energią gęstą. Skoro Umysł steruje myśleniem, to musi 
być jeszcze gęstszą Energią, więc jest namacalny.
Oni mówią tak; -Umysł i Świadomość, to jest połowa jądra Duszy. Świadomość jest 
Duchowo- Energetyczna. Umysł jest Energetyczny i ma jakieś Pasma Duchowe, dzięki czemu 
potrafi wejść w porozumienie ze Świadomością. Pokazują mi tutaj, że właśnie To waży, jak 
się wycofuje z Ciała.
To, co My nazywamy Duszą, co waży 3 g.(2,83…g), to jest przede wszystkim Umysł, To 
wszystko, co z Człowieka wychodzi. Dlatego to jest takie gęste i steruje myśleniem.
 I Oni podpowiadają, że mają wpływ na Człowieka, na sposób Jego myślenia, przez 
uruchamianie czegoś. Przez pobudzanie Umysłu. Nie Mózgu. Pokazują, że Mózg, to coś 
takiego, co wybucha, takie iskierki, jak malusieńkie pękające zimne ognie. Natomiast Umysł 
działa jakby ponad tym. Nie potrzebuje w ogóle do tego Mózgu, żeby Istnieć. Pokazują, że 
Umysł sam też może poruszać(z przodu działa, a teraz z tyłu), podnosić ręce, nogi. On jest 
jakby sznurkami od Marionetki. Czyli Mózg można wyłączyć.
Można tu przypomnieć o Ludziach, którzy nie mają Mózgu, a funkcjonują. Właśni Umysł tam 
działa. Dlatego Oni jak chcą się z Nami skomunikować właśnie uruchamiają te pasma. 

 To się nie ma, co dziwić, że Nasi, nie mówimy tutaj o obcych Cywilizacjach, jak 
chcą się z Nami skontaktować nie mogą poruszyć tutaj Umysłu, dlatego, że Oni nie są 
tacy gęści. Jedynie, co mogą zrobić to przejść przez Świadomość, czyli przez Duchowość, 
która ma w sobie wciąż jeszcze w sobie cząstki energetyczne i dopiero te się łączą.
Czyli z Naszymi Światami kontaktujemy się poprzez Świadomość.
A, tu nie można się kontaktować w przenośni z UFO, czyli z innymi Cywilizacjami, 
Istotami za pomocą Świadomości, jeśli Ktoś po tamtej Drugiej stronie nie jest w 
Wyższym Stanie niż My.

 Oznacza to, że My ciągle mamy nierozwinięte jakieś pola, jakieś elementy, przez, co 
nie jesteśmy w stanie wejść w kontakt z równorzędną Nam Duchową Istotą. Dlatego Oni 
muszą być Wyżsi, żeby coś w Nas uruchomić.
Z Normalnymi możemy się kontaktować na poziomie Umysłu. Ale tu mogą być pułapki. 
Dlatego tu jest takie wspólne porozumienie. Nie dość, że My się z Nimi kontaktujemy, to 
Oni, bo są od Nas doskonalsi, pozwalają na ruch ku przyczynie, na to, żeby było takie 
ogniwo, które łączy Ich i Nas z jakimiś Pasmami duchowymi. Nie wiem, z Jakimś 
Cenzorem, z Kimś od Góry, z jakąś Wyższą Cząstką Nas, albo tą Duchową zewnętrzną. 
Nie ma to znaczenia. Ale jest coś w rodzaju pomostu, łuku, Kontrolera, Który dba o to, 
żeby ten proces przebiegał właściwie.
 Pokazują tutaj Statek, który wisi na Orbicie, to On potrafi działać na człowieka. Nawet 
na biologię, na komórkę fizyczną, na Umysł i podporządkowują sobie wtedy Człowieka. 
Jakby ten przekaz był taki niczym iniekcja boleśnie wstrzykiwany i to potrafi Człowiekowi 
zaszkodzić.
Pokazują, że taki Człowiek potrafi być zmieniony energetycznie, fizycznie, czyli może to być 
dla Niego szkodliwe.
-Słyszę, że zawsze jest szkodliwe. To teoretycznie, ale praktycznie czasami to jest tak 
malutkie, że nie ma, na co zwracać uwagę. Czasami zyski są większe.
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-Są Nasi, UFO i pojawia się Ktoś trzeci. To tak wygląda jakby taka gęsta 
gumowata żaba, bo ma takie kształty. Ale może to być jakaś Istota albo Energia. Jest to 
jeszcze Coś, co na Nas oddziaływuje.
- Słyszę, że to wiąże z podstawami Ziemi.
-Czy jest korzystne? –Też
-Czy jest szkodliwe? –Nie.
Mówią, że to Centrum.
-To jest Istota? – Tak.
-Wygląda jak kleks. Ten kleks się rozbryzguje i w Nas wchodzą takie strumyczki grube, 
tłuste po bokach. 
-Ale, co to jest?
-Mówią, że to trzeba zrozumieć, bo to jest ważne. Ponieważ wiele, zmian, wiele rzeczy, wiele 
wydarzeń, ale pokazują na Nasze Ciała, w Nas, od tego zależy.
Pokazują to, co jest w Nas najtrwalsze, tzn. taką siatkę jak rusztowanie, tylko drobne 
oczka. Ona jest biała.
Pokazują, że jak weszła w Nas galareta, czyli jak weszły w Nas te Energie, gdy Człowiek nie 
ma Mocy, by wyznaczać samemu Ścieżki Życia, to rusztowanie się gnie. Wszystko się 
powyginało, rozmazało. Także jak My patrzymy na to, co jest przed Nami, to właściwie 
widzimy coś takiego jak grzybnię. Korzonki pomieszane, a powinna to być trwała struktura. I 
ten Kleks jako inna Energia sprawia, że ta struktura jest harmonijna tylko, dlatego, że ta 
jakaś Energia wchodzi w oczka między tymi prętami i je jakby rozpiera, dzięki czemu te 
wszystkie elementy, nasza struktura stają się proste.
(Głos)czy to chodzi o implozję Serca?
(Głos)Nie. To jest skumulowana Energia Ziemi.
(Zbyszek)Oni tak pokazują. Jeśli ta Cała struktura energetyczna w Człowieku jest właściwa, 
a My się poddamy działaniom Sił Natury, Matce Ziemi, to ten szkielet, ta struktura 
energetyczna jest odtwarzana i jak Ona jest prawidłowa, to wtedy dzieje się to, co ty mówisz. 
Zaczyna świecić Serce.

Pokazują, że możemy się łączyć z Siłą Natury w sposób iluzyjny. My tego nie znamy, 
więc za pomocą symboli. Podpowiedzą technikę. Pokazują jak ten kleks, albo obecność tego 
Kleksa, na czole budzi czerwone, wielkie jak geoida, czerwone oko.
Wygląda to jakby się czoło otworzyło i to było jedno czerwone oko z punktem, ale 
zewnętrzne elementy Jego patrzą ku środkowi. Tak jakby Człowiek patrzył w głąb 
własnej głowy i dzięki temu widzi to, co jest na zewnątrz. I to coś, jakbyśmy byli 
energetycznymi cyklopami, połączy Nas z Ziemią. Wystarczy tylko połączyć się z 
wnętrzem Ziemi i pozwolić by to powstało. To będzie wyglądać jakbyście Róg mieli na 
Czole. Połączenie może w zarysie przypominać magmę, pływające Energie. Tam okazuje 
się jest biel, A nie czerwień.
Pokazują, że jak odczujemy ten Pomost ze środkiem Ziemi to nagle Promienie tam się 
rozpryskują i łączą z innymi Planetami. Innymi Centrami. Planety, Słońce, to nie są 
wszystkie Centra.
Są różne dziwne rzeczy. Połączeniem może być jedna cząsteczka, gdzieś zawieszona w 
próżni, która jest Portalem. To jest tak jak byśmy tutaj dzięki temu potrafili stworzyć 
połączenia ze wszystkimi Elementami w Kosmosie. Tyle, że Człowiek nie jest ze wszystkim 
połączony, tylko z pewną Cząstką, ale to jest jakby wspólna grzybnia, dzięki której może 
komunikować się z Całością.
I właśnie w ten sposób UFOLUDY się z Nami kontaktują. To samo widzę uderzyło do Niego 
tam. Oni wykorzystują jakąś dziwną sieć, dzięki której wszystkie Istoty, jeśli są na 
odpowiednim poziomie egzystencji(nawet nie Świadomości)w sensie Życia, mogą się z Nimi 
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kontaktować. Nie trzeba być Człowiekiem Doskonałym, żeby móc korzystać z tej struktury, z 
przenoszenia tych informacji.
Pokazują też mitologiczne zwierzę, jednorożca. Niby to było zwierzę. Wcale nie było mądre, 
ale magiczne i miało umiejętność ściągania informacji. Dzięki czemu jak patrzyło w 
Przestrzeń czuło zagrożenia, to podpowiadało mu coś, co ma zrobić. Tak jakby samo siebie 
prowadziło ku pewnym rozwiązaniom, ruchom.
My też w ten sposób możemy się łączyć z Całością. To jest intuicja, ale nie emocjonalna. Nie 
ta oparta tutaj na tych Naszych czakramach. To jest Intuicja komórki. Intuicja Portali. 
Intuicja Przejść. Ogólnie wszystkie określenia są poprawne To jest coś nowego, dzięki 
czemu jak będziemy na siebie patrzeć, jak My otworzymy Nasze Portale, choć drugi 
człowiek o tym nie będzie wiedział, połączymy się z tymi Ludźmi.
-Mówią, że Ja już częściowo z tego korzystam, choć o tym nie wiem i to będzie dziś w Nas 
właściwiej uruchamiane. Dzięki temu czujemy, że Ktoś jest taki, a nie inny i pozwalamy Mu 
pewne Wartości utrzymać. A tymi wartościami jest to coś, co jest w tych Centrach. Czyli 
jakby w tych Centrach było poszanowanie dla roślin to, jeśli ktoś się podłącza, to potrafi 
uaktywnić to samo w Innych. Choć to nie płynie od Niego, On jest tylko takim aktywatorem, 
czyli wzbudza, sprowadza to, co istnieje. Czyli uruchamia się coś pierwotnego.

Uwaga! Pokazują teraz Nasze Grzbiety. Pokazują jak u Zaura. Miał płaty kostne na 
kręgosłupie, niczym płetwy rybie. Pokazują, że My to mamy. Ale mówią; -nie każdy. To jest 
przenośnia. Wysokość tego grzebienia zależy od pewnych predyspozycji. Ale pokazują na 
Górę. 
-Przychodzi PBZ, to jest Energia i to jest zależne tylko od Niego. To na tym grzbiecie to 
jest efekt związku z Nim, Czy Jego Działania, który ma wpływ na Człowieka.
-Mówi; -Tak, to są implanty. Teraz mogę już to powiedzieć.
Od pierwszych Warsztatów Góra daje Nam Implanty. Autentyczne, prawdziwe. 
Potrafią być też i Stacjami Nadawczymi. Można powiedzieć, że tak jak Człowiek może 
być Artefaktem, to Człowiek Doskonały Energetycznie potrafi być wielkim Implantem. I 
On może w takie bloki, w takie wkładki energetyczne wstawiać drugiego Człowieka. Te 
Implanty sprawiają, że nie można Człowieka zaatakować. Pewne procesy nie zachodzą. 
Inne z kolei zachodzą itd. Tych Implantów niektóre Osoby mają aż kilkanaście.

 Nawet przychodziły do mnie osoby, które domagały się żeby to ściągnąć. 
Pomimo, że Im tłumaczyłem, że to tylko nazwa kojarzy się negatywnie z agresją UFO, 
one to odrzucały. Pamiętacie Namaszczenie? Pamiętacie Chrzest? Tam się wsadza 
Implanty. Struktury energetycznej Człowieka nie można zmienić. Ona po prostu jest. 
Implanty zabezpieczają energetykę. 

 Ale To Coś zaczyna się rozkładać. Te płyty z tego Zaura po swojej długości 
dzielą się. Tak jakby ten grzebień się rozdwajał, tworzyły się łopatki i to się zamyka w 
kształcie takiej rury. Tylko te dwie połówki rury obracają się wokół wspólnej osi, tak 
Że One się przenikają. To tak jakby wewnętrzny rotor. Jedna połówka rury ma 
mniejszą średnicę, druga troszkę większą i to się obraca dając wrażenie, że to jest jedna 
rura zwarta. W rzeczywistości w momencie, kiedy dwie połówki schodzą się z sobą, to 
pół jakby tej iluzyjnej rury jest otwarte i energia dopływa do Człowieka. 

 Czyli ta blokada od tyłu przez Namaszczenie nie była całkowitym zamknięciem, 
odcięciem od energii. A myśmy się martwili, że jest zablokowanie. Radiesteci też mówili, 
że mamy wszyscy zablokowane Czakramu z tyłu. Tymczasem okazuje się to nie prawdą.
Wyższe cząsteczki, te, które mają wpływać, do Człowieka wpływają. Tylko to gęste, 
takie, które mogłoby szkodzić nie jest w stanie w tym krótkim przedziale czasowym 
wejść do kręgosłupa.
W tej chwili ostro pracują te rury. Pokazują, że jak to właściwie funkcjonuje, to 
kręgosłup jest połączony z kośćmi nóg, kośćmi rąk, nadgarstki, stawy skokowe i kolana.
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Głównie te trzy ostatni, w wymienionej kolejności. Tu, gdzie kręgi szyjne, to taka 
delikatna poświata. To promieniuje. To jest jakby z tym połączone.

To, dlatego Nam dawali bransolety różnego typu na nadgarstki. Prymitywne 
Plemiona, które zakładały bransoletki z trawy na nadgarstki i na kostki, na stawy, 
robiły to nie tylko dla zabawy. One czuły związek z pewnymi Siłami i to echem pewnej 
wiedzy gdzieś pokutowało rytuałem.
Mówią, że jakby tak zerwać żywe drzewo, albo pozwolić gałązkom opleść się wokół 
nadgarstków to, kiedy my nie przewodzimy czegoś, to wtedy to lekko ściąga i energia się 
równoważy. Drzewo ma niższą wibrację i ono wysysa coś niewłaściwego i My uznajemy, że 
to jest lecznicze. 

Teraz pokazują, że ta Energia bardzo szybko obraca się wokół kręgosłupa. Mówimy tu 
o tej rurce. Przez co kości w głowie zaczynają uruchamiać się.
Oni mówią, że Nasz system szkieletowy, to jest wielki rezonator. To jest, termodynamo. 
Energetyczna maszyna.
Pokazują, że jak tu wszystko właściwie działa, to i krew dobrze krąży.
Z drugiej strony, jakby to źle funkcjonowało można sprawić, by krew to naprawiała.
Teraz pokazują specyficzny sposób ładowania się Energią i tłumaczą, co to znaczy świetne 
odżywianie się
Jest sobie Człowiek i ma system kostny, to termodynamo, ta przetwornica energetyczna. 
Człowiek ten chce oddychać i tylko napełnia się powietrzem. Energia nie wchodzi. W mięśnie 
część Energii zawsze wchodzi. Dlatego jak jesteśmy w wodzie, to te brudy, które są tam 
zapisane informacyjnie; -ropa, mocz kowalskiego itp., to wszystko w człowieka wpływa, 
dlatego my musimy to przepromieniowywać.
Ale uwaga jest rzecz, o której ludzie nie wiedzą i automatycznie to czasem robią. 
Natomiast Ci, którzy o tym wiedzą nikomu tego nie zdradzają. Ale Mówią; - niesłusznie.
To na długość snu wpływa, na siły witalne, na kondycje, na urodę. Na wszystko. To jest 
maź jakby krem, dzięki któremu my lepiej funkcjonujemy jako maszyna. 
Ludzie słuchając ezoterycznych naprowadzań, a więc nie jest to zupełnie pozbawione 
przyczyny, wlepiają oczy w Słońce, albo sami chłoną Energię. A Oni pokazują, że to jest 
niewłaściwe. 
Tak naprawdę proces odbywa się zupełnie inaczej. Jak my mamy promieniujące Nasze 
Serce, pozwalamy promieniować wszystkim Naszym komórkom. Jesteśmy Świetlni i 
odwrotnie. Energia z Nas wypływa.
Pokazują, że energia jakby wyrzuca wszystko z Nas na zewnątrz. Należy się tylko temu 
poddać. Jak wyrzuci, to Ta Energia w kośćcu, te kości świecą i One jakby się 
powiększały. Z kości to idzie. One się powiększają. Te energie mają wielkość nogi, rąk, 
torsu, kości głowy(może, dlatego Nas teraz boli głowa),ta Energia wokół kości głowy, 
czyli jakby te kości już wychodziły poza obrys głowy. Wtedy pokazują, jak to jest 
rozpromieniowane od środka, jakby przez niewidzialne szczelinki, jakby przez te 
najmniejsze pory wtedy dopiero wpływa Ta Energia, która musi Nas zasilić.
Zauważcie, co się dzieje; -ręce, nogi zaczynają Nam drżeć. To wpływa Samo, ale My nie 
wciągamy. My wypromieniowujemy siebie. Wtedy dopiero to wszystko wpływa. Proces 
pozornie jest odwrotny. Jak Myśmy ściągali to z zewnątrz, nic nie wychodziło. Jak My 
promieniujemy na zewnątrz, to tak jakbyśmy mogli przyjąć to coś, co potrafi Nas 
budzić.
(Głos,)Co dajesz, to dostajesz.
(Zbyszek)Tak, ale to jest Proces Techniczny. To tak jakby w przenośni powiedzieć; 
-wielka Planeta otoczona skorupą metalową. W środku mieszkają ludzie. Wielka jest 
temperatura i Tylko czasami od strony Słońca, bo tak jest rzadka atmosfera, że bije 
takie gorąco, że wszystkie te klapy są zamknięte. Natomiast po drugiej stronie, gdzie jest 
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chłód, bo akurat tu Słońce nie bije, te wszystkie klapy się otwierają i ożywcze powietrze i 
wszystko, co cenne napływające z Kosmosu wpada do środka. I to jest u Nas. Ta Energia 
w Nas to dynamo, to jest łączność też z Ziemią, albo łączność z tymi punktami. To 
wszystko sprawia i to jest w głowie, że nagle te klapy się rozsuwają i to, co właściwe do 
Nas wpływa.
To jest energetyczne kształtowanie Sylwetki Człowieka. Mówiąc o fizyczności, kiedy 
jesteśmy grubi słuchamy pewnych porad żywieniowych, żeby mieć inną sylwetkę. To jest 
też dbanie o Naszą Sylwetkę Energetyczną, przez co mamy wpływ na Nasze Cząstki 
Duchowe, ale także Fizyczne.
Wtedy Człowiek jest znacznie spokojniejszy i otwarty na Energie. Nie boi się. Dzięki 
temu procesowi zanika lęk energetyczny, przed tym, co Nas atakuje.
Pamiętacie jak uruchamiamy proces zdrowienia, to ta energia starcza na jakiś czas, na 
to by żarówka ze zdrowieniem w tej bateryjce ludzkiego Ciała się świeciła. Jak te energie 
stracimy na niesnaski, na jakieś inne choroby, nie wystarcza tej Energii w bateryjce na 
palącą się żarówkę zdrowia. Jak My żyjemy w Nowy sposób, to tak jakbyśmy zyskali 
dodatkowe doładowania. Nie trzeba wtedy tyle jeść I to jedzenie jest lepsze. Jest inaczej, 
wyostrzają się zmysły. Pokazują na zmysły pocierając rękoma o zewnętrzną strefę ud.
Mówią, że tutaj można coś wtedy wyczuć.
(Głos)Meridiany.
(Zbyszek)Pokazują na ciebie, że masz rację. Innymi słowy to są takie malutkie kanały, a 
Oni tu Nam pokazali w przenośni tę strukturę energetyczną, tę siatkę. To była 
podpowiedź do Meridianów. To ustawia te całą siatkę. 
-Klasnęli w dłonie.

Teraz pokazują, że jak My dzięki temu promieniującemu walcowi wokół 
kręgosłupa akumulujemy w sobie te energie, albo równoważymy się tak energetycznie, 
że jesteśmy w stanie takiej homeostazy, to nic niewłaściwego do Nas, ani nic 
niewłaściwego od Nas nie popłynie. To był wynalazek właśnie PBZ. OCHRONA.

Teraz pokazują coś w związku z Naszą Matrycę. Ktoś otworzył klapę i wyciągnęli ten 
słynny przecinek, który jest w kręgach. To urządzonko, gdzie ciemni mogą jaja składać. 
Nazywają to strunką. Jajo pobudza potem tę strunkę i ten ciemny szkielet energetyczny 
Człowieka przenika. Oni to wyciągnęli, a to wygląda jak wściekły robak. Mała 
dżdżownica, wijąca się, paskuda.
(Głos)Z potężną ilością nóg.
(Zbyszek)Tak. I ciekawe, jak to podnoszą do góry, to nie potrafi to znieść ciśnienia powietrza.
Dlatego jest to ukryte w kręgosłupie, bo tam jest duże ciśnienie i to pozwala temu żyć. 
Wyciągnięte rozpada się. Wybucha. Oni to usuwają. Pokazują, że zostaje dziura jak w zębie, 
dlatego muszą czymś to miejsce zakleić.

Siedzimy, ale jednocześnie wstajemy. Otrzepaliśmy się, bo wszystko ustawione i 
zamieniliśmy się w wiązki Światła. Jakby góra lodu w paski pocięta od góry do dołu. 
Jesteśmy Energią Wspólną nie ma indywidualności. Stworzyliśmy między Nami jeden Organ. 
Jedną Energię. Ten sopel leci do góry, rozszerza się na boki, jakby to była fontanna, a My 
siedzimy pod tym łukiem wody. Lód za Nami opada na Ziemię, a My jak w komorze lodowej 
siedzimy
Ciekawie to wygląda. To jest fontanna lodowa, a My mamy wokół siebie tunel okrągły. Tak 
jakby Ktoś wyżłobił w Górze Lodowej okrągły tunel. I wyraźnie podpowiadają, że jak jest 
więcej osób termodynamo się włącza. Pokazują Nasze Serca. Z lewa na prawo taki impuls 
idzie. To gruba wiązka światła idzie po cienkiej linii i działa jak encefalogram. To przez 
Nasze Serca przebiega to Pasmo i taka Gruba Energia i cały czas się kręci.
-Coś włączają. Jednoczą coś.
(Głos)Jedność Serc… …31.41-31.43.
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(Zbyszek)Podpowiadają, że mówimy o Jedności, ale bardzo się boimy Zjednoczenia z drugim 
Człowiekiem. Mówią, że to jest iluzją. Bo przy Zjednoczeniu Człowiek potrafi zachować 
większą indywidualność. Boimy się Zjednoczenia, bo boimy się, że się stracimy.
A Oni podpowiadają- odwrotnie. Jak się zjednoczysz jesteś tak bezpieczny, że możesz sobie 
pozwolić na Prawdę o Sobie.
(Głos)Zjednoczenie Serc, to jest bycie w Wolności. Każdy osobno, a jednak razem
(Zbyszek)Chodzi o to, że teraz jak Nas tu łączą w jeden strumień, coś będzie w Nas 
wkodowane. Takie nieuświadamiane poczucie tego, że się nie trzeba niczego bać. Że można 
rozciągnąć ręce i czuć innych Ludzi, takich Samych jak My. Skoro jesteś w Armii, pośród 
takich Samych jak Ty, nagle nie musisz się bać i możesz powiedzieć; -ja czasem lubię 
wchodzić na drzewo i skakać jak małpa, a ja lubię podglądać ludzi przez okno.
Czyli to, do czego dąży PTP, byśmy byli Sami w Sobie. Natomiast z innymi tworzymy 
strukturę dziwną. Taką kulką jesteśmy, która jako kulka się łączy z innymi, ale nie pozwala 
się ściankami dotknąć. To zabija.
Natomiast w Jedności jest Siła przez to, że jesteś bardziej Indywidualny. Wkodowują w Nas 
obecność Nas i może podobnych. Albo Proces będzie od Nas płynął. Chociaż przez te 
Centra, przez te punkty pierwotne podpowiadają, że to będzie się rozprzestrzeniać. 
Dzięki Temu nie będziemy się lękać drugiego Człowieka. Więc jak w nocy zapuka ktoś do 
drzwi, bez problemu weźmiesz siekierę i wyjdziesz. Tą siekierą jest odczuci Siły, która łączy 
Nas z Innymi Ludźmi. To jest Siła w bezsile. To jest Jedność.

 Teraz rozszerzyła się ta amplituda i obejmuje całe głowy i całe torsy. Skronie pulsują 
i czuję się jakbym był na karuzeli. My opatrznie zaczęliśmy zamykać te pokrywy Nasze, 
Czyli, mówiąc o tym wszystkim wracać do Siebie. Mamy pozwolić Naszemu Sercu, by Ono 
rozpromieniowywało Nas na zewnątrz, dzięki czemu w pokrywie Naszych Ciał utworzy się 
luka, przez którą właśnie, to, co cudowne, te Cząsteczki, co Nas będą ładować, uskrzydlać 
mogły wpływać. To, co wirowało wokół nas już przybiera na sile. 

Pokazują, że kiedy wchodzimy w Wyższe wibracje, kiedy Nasi pomagają, w różnych 
miejscach odczuwamy te wibracje wokół głów i te pokrywy tak się rozszerzają, że nawet 
Cząstki Duchowe od Stwórcy mogą w Nas wchodzić.
 Pokazują, że dopiero, cząstki od Stwórcy rozszerzają coś dalej i umożliwiają wejście 
jeszcze subtelniejszym Energiom. 
Dlatego na początku Drogi stoi Głowica i właśnie w Iglicy, Tam, gdzie spotykamy się ze 
Stwórcą zawsze bije najpierw promieniowanie na czoło. Choć My teraz odczuwamy całe 
promieniowanie głowy, bo ten mechanizm jest przyspieszony. Zawsze Przygoda Duchowa 
rozpoczynała się od wsparcia Lenariiego. On otwierał w Nas Przestrzenie Duchowe.
Tak jak Oni kiedyś tłumaczyli; -tu jest przejście do trzynastego Promienia do Boga.

W naszej głowie uruchamiamy Całość. Natomiast spływają do Nas Energie albo 
wypływają z Poziomu Serca. Tu jest ta Głębia. Wejście jest z poziomu Umysłu. Dlatego 
Czysty Umysł musi być sprowadzony do Ducha Świętego, czyli do Serca. Otwieranie 
Wrót zaczyna się od Umysłu. Dlatego zawsze głowa i ta słynna senność.

Mówią też, że senność nie musi być taka mocna jak będziemy właściwie otwierać się, 
czyli ładować tymi cząsteczkami. Ale nie wiem, jakie są to cząsteczki duchowe, czy 
energetyczne. Podpowiadają, że to w przenośni coś tak małego, że właściwie nie istnieje. 
Podpowiadają, że te cząsteczki są właściwie jak klej, że mogą przyjąć formę, jaką 
chcemy. Oznacza to, że jeśli nadamy Im minus, to będzie biegun ujemny, plus, to będzie 
biegun dodatni. Mogą też się scalić, jako coś, co jest właściwie neutralne albo ściąga 
wszystko do Siebie. Można wykorzystać Te Cząstki poleceniem. Programem, by były tym, o, 
co Nam chodzi.

To jest Praenergia. To jest to lepiszcze. Technika. Coś, co jest i później można 
przemienić, w co się chce, czyli w taki rodzaj Energii, jaki chcemy, a to Tworzy materię. 
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Czyli to, na co mówią prana, to jest Praenergia. To jest Technika. Więc jak my 
pozwalamy się rozszerzyć, czyli wchodzimy w Ocean Ducha Świętego i odczuwamy 
Jedność z Nim. A tu podpowiadają, że może się zacząć przez odczuwanie Jedności z 
Drugim Człowiekiem, wtedy mamy dostęp do Praenergii.

To skoro jesteśmy w tym tunelu i to elektromagnetyczne dynamo cały czas działa, to 
pozwólmy, skoro To jest takie małe i we wszystko wnika, to pozwólmy, by Ta Praenergia 
Nas ustawiła, uzdrowiła.
(Głos)Wyzwoliła się.
(Zbyszek)Tak! Niech Ona w tym wielkim elektromagnetyczny tyglu Nas naprawi. 
Pozwólmy, by się tak stało.
…………………………………………………………………………………………………..

 Mówią, że zapisu musimy dokonać w Sobie. Oznacza to, że my wpuszczamy tę 
Praenergię, a więc tworzymy nowe zapisy w Oceanie Ducha Świętego. Ale to, co ma być 
musimy zapisać. Czyli mówimy;- to ma być zdrowe, całkowite uzdrowienie i jak jesteśmy 
tacy harmonijni, tacy wspaniali, to Proces został uruchomiony. To jest i tak ma być. Tak 
jakbyśmy przebili balon, to powietrze będzie wychodzić. Nie ma znaczenia ile to będzie 
trwać, Proces jest uruchomiony i tak będzie.
-Mówią dotykaj Praenergii delikatnie. To jest substancja, która JEST. Pokazało się słowo 
ISTNIEJE- „NIE” ISTNIEJE, ale JEST. Delikatnie, ponieważ to nie waży. Tak, jak biały 
proszek złota. Czyli To jest Praenergia. Nanoenergia, Nanocząsteczka. Najmniejsza. 
Wnikająca wszędzie.
Powiedzieć tylko, jaki kształt ma przyjąć.
Pokazują, że jak się mówi, jaki kształt ma przyjąć, co to ma wykonać, to pokazali od razu na 
głowę, a z Nas jakby takie bańki mydlane, tylko pełne wyleciały. To takie kule wielkości 
może 10 cm. Tańczą między Nami i grupują się po prostu i tworzą jakiś wzór.
 Z tego wzoru powstała Postać, która ma rozłożone ręce na boki prostopadle do podłogi i 
otacza Ją, jak na obrazach Jezusa otoczka, aureola kolorowa jak tęcza. Ma brodę, wygląda jak 
Jezus. Schodzi, coś się kręci i po Naszych dłoniach idzie ta Jego Energia. 
Czyli wtedy, kiedy my jesteśmy w Oceanie Ducha Świętego, jak potrafimy uruchomić 
Praenergię, to właśnie, kiedy chcemy coś zrobić, to wtedy w pokorze Cząsteczki Ojca 
korzystają z tej Techniki, by to się stało. Wystarczy tu być. W odpowiednim stanie, 
odpowiednim miejscu, by dokonać zmian. By Naprawić. Wzmóc. Wzmocnić.

On od Każdego z Nas bierze taką kartkę, jak w szpitalach jest zawieszona na łóżku 
karta pacjenta i odczytuje, jaki jest stan choroby i Każdemu z Nas się przygląda. Podpisuje i 
oddaje. Jak On to oddał, to ja się zapadłem. Ta Kartka wcięła mnie, pół tułowie mi się do 
środka zapadło. To coś wsysa mnie. Przenicowałem się, otworzyłem na zewnątrz. To się 
zaczyna kręcić. Jak patrzę z Góry, to tylko widzę znak Omegi. Ten sam proces może 
zachodzić w komórkach.
-Mówią; -Odnowa.
Nie do końca rozumiem ten proces, bo nie umiem wytrzymać energetycznie długości tej 
wizji, Umysł mi się zaczyna włączać. Wszystko się wymazuje, jakby wszystko się stało. To 
jest takie Jedno, wspólne. Mówią, że straciłem za dużo energii, bo coś niewłaściwie robiłem. 
Miałem pozwolić Jej samej działać, a nie cisnąć Ją.
(Glos)46.06…
(Zbyszek,)dlatego się zapadałem. Teraz znów te klapy idą na zewnątrz i powolutku coś tam 
wpływa. Nie umiem jednak tego dalej ciągnąć.
(Głos)To jest jakby w strukturach kryształów, które gdzieś tam przebudowują wszystko.
(Zbyszek)To, co jest gęste faktycznie przypomina kryształ. Od góry okrągły, a na dole ścięty 
niczym wahadełko.
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(Głos)To się kręci, w takie różne struktury układa. Jest tego mnóstwo. Przebudowuje, jakby 
klocki przekładał w Nas, z jednej strony na drugą.
(Głos)Zmienia Świadomość Ciała. Tak jakby Ono samo uczyło korzystać się z tych Energii. 
Tak jakbyśmy potem w ogóle nie musieli zwracać uwagi na to, jak jest Moc. Tylko Moc i 
Ona wie, co robi. Wszystko się tworzy. Na czole lód i śpiączka zaczyna mnie ogarniać. Lód 
zaczynam czuć wszędzie
Mówią; -ale Serce będziesz miał gorące.
KONIEC.
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