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[Kapsuła, Kości, Stawy, Opromieniowanie Ludzkiej Istoty. Ludzka Duchowa
Poprawność w Duchu Całości, czyli Początku].
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Zmiana jest bardzo silna, bo wykręca. Ingeruje w biologię.
Najdziwniejsze w tym wszystkim jest to, że to nie wpływa z zewnątrz, tylko jakby w Nas
powstawało. Ta biel, to Coś, to jest tak jak napięte mięśnie. To gęstnieje w Nas.
(Głos)Rozpręża się.
(Zbyszek)O właśnie. Tyle tylko, że jest skóra, że jest blisko Nas takie jajo. Tak jakbyśmy w
takiej skorupie byli. Kapsuła Kosmiczna. Na pół metra wystaje od Nas.
To, co się rozpręża w Nas, jest ciemne i właśnie taką kapsułą.
Niby idziemy, przemieszczamy się tu w tej Przestrzeni, ale kapsuła energetycznie Nas otacza.
W cokolwiek wchodzimy, to nic tej skorupki jajka nie jest w stanie przebić.
(Głos II)Jest możliwość przebicia, bo jak widzę takie wiertła, wiercą to częściowo, ale w
wiertłach nastąpiło takie rozbicie w pionie i wszystko na około niszczy(1.35). Wszystko
negatywne.
(Zbyszek)Dobrze widzisz, ale Oni pokazuję jednocześnie, że jajko jest niezniszczalne jak się
ma, pokazują Kanał i 9.
Sama 9 w ogóle nie wystarcza do tego, by skorupę utrzymać. Ale u Nas jest tak
przestawiona energetyka, że to jest takie samo zabezpieczenie energetyczne, jak u
Uświęconego, przy 16. Czyli to, co się teraz w Nas robi, to jest tak jakby klon Mocy
Kogoś z Poziomu 16.
Jak My spadamy z tej 9, ta skorupka się rozpuszcza. To sprawia, że ta skorupka nie
istnieje na zewnątrz, tylko ścina się. Jednoczy się z tym Naszym polem energetycznym i
to już jest słabsze, ale ciągle jest ochrona takiego białka Nas otaczającego.
Natomiast, to, co tu jest w ogóle bez Strumienia nie Istnieje. To, co jest poniżej 6.
Mówią, że to jest Zespolenie z Własną Energią, Zespolenie z Własnym Bogiem. Jakby z
Cząstkami Boga w Nas, ale to nie jest pełne.
To, co Oni mówią z Własnym Bogiem jest dokładnym tego Stanu tłumaczeniem.
-Istotną w tym wszystkim Rzeczą jest to, że nie musicie prosić Boga o wsparcie, gdy Bogiem
jesteście. Zapamiętajcie raz na zawsze.
Całość WszechRzeczy przygląda się Wam, jak pracujecie nad Sobą, jak się zmieniacie,
bowiem Wasze wzorce będą powielane na innych Planetach.
-„Planetach” ujmują w cudzysłowie, czyli w innych miejscach, gdzie się wzrasta.
-Ciekawa Rzecz, bo jak popatrzyłem na ręce, to Oni pokazali Mi takie same łupinki na
stawach, ciemniejsze.
-Czemu na stawach?
-Mówią, że kości są jakby Duchowym grobem, ale tym Grobem Zmartwychwstania, że w
kościach są bardzo ważne dla Nas kanały. Stawy muszą poprawnie pracować, by Duch
poprawnie działał.
Dlatego u Ludzi Starszych atakuje się stawy, taki jest mechanizm. Przez żywienie, czy
wrzuty. Wtedy Ludziom utrudnia się Życie. A przecież mają życiowe filmy egzystencjalne i
Duchowe Doświadczenie, by wreszcie skorzystać z Mocy, a nie za bardzo mogą.
-Mówią, że muszą być uzdrowione stawy i kości, by Człowiek, pokazują takie pisklę w
środku tego jaja, by Człowiek był poprawnie utrzymany.
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To pisklę, które chciałoby się narodzić, jak proces przebiega prawidłowo i nic przez tę
skorupę do środka jaja się nie dostanie i Jego nie dźgnie, a to jest zależne od kości, to On
potem może rozbić skorupkę i wyjść.
-Wy nie musicie wyjść. –Powtarzają. -Kiedy jesteście w Bogu jesteście w Wyjściu i Wejściu.
W Początku i w Końcu. W Punkcie.
To jest podpowiedź. Otwarcie Serca. To jest Punkt.
Czyli tak naprawdę to Światełko Tu w Naszym Sercu, to jest taki jeden Punkt. On jest tak
malutki, nieskończenie malutki. Do końca Istnienia, którego nie ma, można lecieć,
powiększać obraz, żeby Jego dostrzec. I od Niego Światło bije.
Tak naprawdę jak patrzymy teraz na swoje Serca, to jest Światełko i dopiero po chwili, poza
tym niewidzialnym okręgiem, poza tą kulą Światła widać wychodzące Promienie na zewnątrz
i w Środku tylko wiemy, że jest ten Czarny Punkt. Punkt Początku.
To, co się stało ujmują wizją jaja, żebyśmy zrozumieli, czym jest to światełko w Nas.
Czyli to jajo i to żółtko z białkiem w rzeczywistości nie istnieje, tylko chodzi tutaj o to, że My
stajemy się Promienni lub Promienniści. Obu tych słów używają w odniesieniu do różnych
Stanów.
Ruch ku Górze, ruch ku Dołowi, ruch ku Środkowi. Na obrzeżach.
Wszystko to sprawia, że Człowiek może się w Swoich częściach odnaleźć. Pokazują rękę,
kończynę, Marzenia. Wszystko.
Bo My uważamy, że jesteśmy zwarci, że Nasza Przeszłość była właściwie tworzona, że
Przyszłość będzie Tworzona właściwie. To wszystko, to jest jedna taka Kula z sobą
połączona.
-Oni mówią, że to jest Iluzja. Wszystko oddzielnie Istnieje, a tylko Coś to złącza. Czyli
Umysł, który to wszystko poskładał. Tak, a nie inaczej. Noga jest na właściwym miejscu,
bo oczy cały czas na nią patrzą i uznają, że tak jest. Tysiące rzeczy, które Nas kształtują
łącznie z Marzeniami, z Bólem, ze scenami, z oddechem, który gdzieś tam został zapisany. I
Umysł po swojemu to wszystko zestawia.
-Mówią; -często niewłaściwie
-To, co się teraz z Nami dzieje, to tak jakby wszystko w Nas, co kiedykolwiek było
Wyciągał i Uświetlał. Opromieniał.
Pamiętacie? -Mówili nawet o Naszej energetyce, o Ciele. Wyciągaliśmy punkty do
Opromieniowania.
Tymczasem to, co w Nas zachodzi powoduje, że Opromieniowuje się nie tylko Naszą
Istotę Ludzką, ten szkielet, czyli kości, Ciało, Struktury Energetyczne, Czakry, Duszę,
Ducha, te Pomosty, ale to Opromieniowuje, czy Promienieje na wszystko to, co w
Doświadczeniu Nas stanowiło. Czyli dzięki temu My właściwiej będziemy mogli patrzeć
na to, co Nas kształtowało kiedyś. Na sceny, wydarzenia, przemyślenia i na to, co Nas ma
kształtować w Przyszłości. Czyli znów sceny, wydarzenia, przemyślenia.
Czyli to wszystko, co tu się dzieje sprawi, że My będziemy poprawnie zintegrowani.
-Oni to nazywają Ludzką Duchową Poprawnością.
Mamy, więc Poprawność na Poziomie Człowieka, Poprawność na Poziomie Duszy,
Poprawność na Poziomie Ducha w odniesieniu do Stwórcy. Tłumaczą to tak.
-Jakby Ktoś chciał segregować nie mówi o Duchu Całości, tylko mówi po Duchu o
Poprawności Stwórcy, Poprawności Boga Twórcy, Poprawności Ducha Świętego,
Poprawności Ojca, czyli Twórcy WszechRzeczy i Poprawności Początku.
Pokazują, że ten Początek w Nas jest. Im Jesteśmy bliżej Początku, czyli PraOjca,
PraEnergii, tym to Promieniowanie jest pełniejsze i My bardziej Poprawni.
-Istnieniowo? –Powiem; -w Bogu.
Mówią; -w Początku, -W Całości.
Tego nie wiedzieliśmy.
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Wtedy ta Podświadomość, to jądro, wiadomo to jest w Umyśle, potrafi namieszać. Marzenia
często nie są zgodne z Wolą Ojca i Ducha, tylko przekoślawione, bo Umysł się włączył i
swoją zarazę tam wkłada. Np., My uznajemy, że Kowalski był dobry i Jemu pomagamy. A
nasze intencje, to pół działki od niego tanio odkupić. Czyli niepoprawność.
Czyli istnieje w Energetycznym i w Duchowym wyrazie Nasza Poprawność. Czyli tu
musimy sprawdzać i Ja tu czuję, że mam sporo do nadrobienia.
Człowiek może się wyrażać w Prawie Duchowym, Duszebnym, Ludzkim, czyli moralność.
Duszebne, to Energetyka, Duchowe, to Ducha Całości. To jest po prostu Prawda.
Natomiast tutaj ta Poprawność mówi jeszcze o pewnych błędach w Układaniu Nas w
Całości. Sceny, przemyślenia. To wszystko musi poprawnie funkcjonować.
-Poprawnie; -i tu pokazują Ojca, który patrzy w piaskownicy na własne Dziecko, to musi
Poprawnie w Duchu Całości, czyli w Początku funkcjonować.
Mamy białe Światło w Nas.
Ciekawa Rzecz; -jak w Nas się pojawia Poprawność pokazują, że Umysł staje się
podporządkowany Światłości. On przestaje Istnieć. Poprawność Duchowa przyjmuje
Jego funkcje.
Nie trzeba się wtedy przejmować Umysłem. Kieruje Nami Świadomość. U Góry jest
Czysta Świadomość. A Umysł przyjmuje wtedy formę zapisu tej Czystej Poprawności,
Światła. I pojawia się Czysta, Właściwa…(logika?)12.09.
Mówią, żebym odsłuchał tę Modlitwę, bo trzeba narysować te stopnie. Wtedy się
sprawdza jak panujemy na Całą Swoją Istotą.
Co ciekawe, jak panujemy nad każdą sceną z Przeszłości, z Teraźniejszości i nad każdą sceną
z Przyszłości, Żyje tylko to, co jest Teraz.
-Mówią; -to jest biologiczny sen. On sprawia, że istnieje Duchowy Sen. Bo Przeszłość żyje w
Nas, każdą scenę odtwarzamy, mamy zapisaną. Przyszłość, co jeszcze nie zaistniało, a w
Marzeniu jest uruchomione. To też Żyje w Nas.
Kiedy to wszystko Przeszłość, Przyszłość i Teraźniejszość jednoczą się w Poprawności
Człowiek Staje się Czysty.
-Mówią, że to jest właściwa Droga do Boga. Człowiek wtedy po prostu się wznosi.
On Istnieje13.13 -13.16. Istnieje jako Światło(?).
-Ten Proces nazywa się Prawdziwym Uświetleniem. Jest opisany na którejś Skali.
Trzeba zobaczyć, jaki to jest Poziom. To jest Ludzka Poprawność. Człowiek…(?13.32).
Mówią, że przygotowują coś dla Nas, że trochę to potrwa. Albo równie dobrze wejść
w Zewnętrze, czyli włożyć sobie oczy i posprawdzać, żebyśmy znów mogli wejść tutaj w ten
Stan.
KONIEC.

