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 Budzimy w Sobie. Tu te mięśnie, ściągamy Całość do Nas. My Tu, My Tam, to jest 
jedno i to samo. JESTEŚMY. Już JESTEŚMY w Oceanie Ducha Świętego siedzimy Sobie 
wygodnie.
Weszliśmy Tutaj z Fizycznymi Ciałami.
Ktoś podsunął krzesełko na środek i chce coś powiedzieć. Z tego wynika, że tu w Tych 
fizycznych Ciałach, coś będą robić. Na razie Książkę czyta. Idzie do Niego Światło z góry i 
Tu My fizycznie siedząc będziemy Jego słuchać. Wyciągnęli kogoś na środek, więc coś chcą 
uruchomić, zamknąć, dopowiedzieć, więc jeśli coś do was mówią przekazujcie.
(Głos I)Używajcie Cielesności do uruchamiania w Ludziach tej Cząstki przez używanie 
Człowieczeństwa. Przez używanie prostych gestów, które mogłyby otworzyć Siebie na 
Siebie i na Was Innych2.01-2.09… …Dotknięcie czasami więcej daje możliwości 
kontaktu z Duchem Drugiego Człowieka z Bogiem w Nim, niż kreowanie siebie jako 
uzdrowiciela. Radzą bycie prostym, dobrym Człowiekiem.
(Zbyszek)Tak Oni tu wyświetlili Słowo namiętność, a więc powinowactwo energetyczne. 
Nie kojarzyć namiętności tylko z tym ekstremum, czyli z pożądaniem, gdzie jest takie 
zatracenie się w tych energiach. Tu Namiętność to jest wspólne fizyczne, energetyczne bycie. 
Odczucie się.
-Mówią, że dotknięcie, to nie musi być dokładne fizyczne-fizyczne, ale z poziomu Ciała 
Fizycznego w tej wielkiej gęstości energetycznej, jest przy okazji odrzuceniem wszystkiego 
tego, co jest przeszkodą silnie energetyczną w dotarciu do tego Ciała Fizycznego.
Duch uruchamia Pasma duchowo-energetyczne, potem energetyczno-duchowe, potem 
energetyczne i przez eter dobija się do Ciała Fizycznego. Jeśli to tu z Poziomu Ciała 
Fizycznego zrobimy, a mamy to zagęszczenie w eterze, to od razu przyspieszamy Proces, od 
razu ułatwiamy ominięcie tego Pasma eteru i fizyczności. Szybciej i pełniej to się dzieje. 
Więc nie zapominać, że to Nasze biopole, Ciało fizyczne ma wielkie zadanie do zrobienia. Tu 
w tej grze, w tej zabawie uczestniczą wszystkie Nasze człony.
(Głos I)Serdeczność daje i poczucie bezpieczeństwa w kontaktach.
(Zbyszek)Tak, bo jesteś Złotym Otokiem i nic Cię nie widzi.
(Głos II,)Kiedy Człowiek czuje, że jesteś serdeczny, wtedy On się zaczyna rozpływać w 
Twoich objęciach, daje się Sobą zaopiekować. Początek Naszego działania zawiera się w 
namętności4.26-4.29 przez namiętność. To jest coś takiego jakby nasz Początek był
(Zbyszek)Podpowiadają, że nie zawsze, choć często jest taka potrzeba, że nie musimy 
rozmasowywać, czy fizycznie dotykać, bo Nasze fizyczne Ciało samo dużo potrafi zrobić. Ma 
mocne Swoje Pasma. To się oczywiście odczuwa, kiedy dotyk jest potrzebny, to oczywiście 
korzystamy z niego.
Podsumowując; -udział Ciała Fizycznego w kontakcie z drugim Człowiekiem. Nas w 
kontakcie z Drugim Człowiekiem. Serdeczność z Poziomu Ciała fizycznego, to jest ciągle ta 
energetyka.
Tu dotyk ciągle dotyczy Ciała Fizycznego.
Pierwsze rozwarcie –Ciało Fizyczne przygotowuje niczym Golem początek całego Działania. 
Ciało Fizyczne z Poziomu Umysłu wnikamy dopiero w wyższe Poziomy energetyczne. Tam 
się budzi Nasz Duch, schodzi i Działa.
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Tu i teraz nie odwołujemy się tylko do Ducha, który już jest w Nas, do Początku, który jest w 
Nas. Tylko z poziomu Ciała Fizycznego też chcemy by wiele zostało zrobione. To jest solidne 
wsparcie Początek6.00
(Głos III)Ja odczuwam i słyszę; „zagęść się, wzmocnij się. Pochłoń Nas Wszystkich, wydziel 
z Siebie tę esencję, ten dar Życia. To wszystko w Tobie jest, ogarnij tym wszystko i nie myśli, 
tylko zapragnij. Zapragnij Zjednoczyć się z Każdym z Tych, którego tu widzisz. Odczuj i 
pozwól Promieniowi tutaj przeniknąć. Umysł Oddaj Jemu. Tylko Pragnienie, Marzenie i 
Radość.
(Zbyszek)Fizycznie zażyczyliśmy sobie i jesteśmy w Naszych Przyjaciołach.
(Głos III)6.33-6.35Idzie Kula. Jest jak w wulkanie. Taka masa. To Nasza Moc.
(Zbyszek)Pozwólmy teraz Mocy Chrystusowej, bo Duch Święty już w Nas jest, który jest 
początkiem wszystkiego zmienić Nas i życzymy Sobie oczywiście, żeby fizyczne elementy, 
oczy np., wszystko zostało w Nas uzdrowione, bo tego pragniemy, ale oddajemy tej Mocy 
Chrystusowej Nas.
Uwaga!! Nie tylko oczekujmy, ale i chciejmy, by to było zdrowe.
Tu w Oceanie Ducha Świętego mówmy, o, co Nam chodzi. Niech Ta Siła tutaj Działa. Zapis 
ma być stały.
Odrodzenie całkowite Nas w Nas. Niech się stanie, to, co się ma stać. Niech Miłość, niech 
Początek Stworzy Nowe.
(Głos III)Świetlisty Krzyż się pojawił, ale na poprzecznym ramieniu ukazało się X.
(Zbyszek)Pokazują jak z Nas utworzyła się wspólna Nić DNA i zawijając się poszybowała 
niczym w czarodziejskie8.16…do góry.
Ciekawie to wygląda, bo to poszło do Góry, ale jak tu siedzimy, to tak ja My byśmy byli u 
góry. Patrzymy, jak z Podziemi, gdzieś tam daleko w dole, tacy jak My siedzą i do Nas się 
przebili tym łańcuchem DNA i my tu teraz kształtujemy obraz tego, co ma być. Jesteśmy w 
tej chwili na górze. Tam Ciało rozwarło do Nas kontakt i mówimy; -Wszyscy mają być 
zdrowi. Wszystko ma być przepromieniowane, ma być zdrowe, które się tylko ma się 
przejawić, jak się nie zdążyło przejawić. To jest Tu zaplanowane. To jest Tu zrobione. W tej 
Kuli po prostu jest.
Ten sam obraz przesyłamy tym Kanałem w dół, do tych ludzi siedzących tam w dole, czyli 
Nas Samych, by To się Tam Stało. Tu jest zrobione, Tam ma być przejawione.
(Głos I)Takie słowa się ukazały; -„Dajcie swobodę Ciału. Nie zatrzymujcie przypadkowych 
ruchów Ciała. W tym jest Cel utworzenia kontaktu”.
(Zbyszek)Kanały się łatwiej otwierają.
(Głos I)Spotykamy człowieka i mamy potrzebę Jego objąć. Można dać swobodę Ciału. Zrobi 
to jakby Siła i spowoduje otwarcie albo Nas bardziej ośmieli do bycia swobodnym otwartymi 
na postawę bezwarunkową.
(Głos III)Otwórz oczy i spojrzyj na Brata i zobacz Mnie w Nim.
(Zbyszek)Możemy na siebie popatrzeć. Byliśmy Tam, jesteśmy tu. Czyli przy tym 
Zjednoczeniu więcej wierzyć w Siebie; -TU i Działasz. TU; -Potrafię.
Koniec
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