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 Niby Forma Oceanu Ducha Świętego, ale jesteśmy w jakiejś technicznej mazi. 
Jesteśmy w przestrzeni energetycznej, którą się tworzy. Pokazują słupy i inne rzeczy, tak 
jakby wypiekali ciastka na taśmie. Produkcja Ciał, Dusz. Będziemy w Obszarze Przebudowy, 
bo odnoszą się do Tworzenia Człowieka. Duch Ludzki należy do Boga, ale Dusze i Ciała się 
Tworzy.
Pokazują jak taki placek z Człowieka wypływa. Jak w filmach rysunkowych coś wycinają, 
coś robią, znaczą tu, tam. A jak jest przygotowane Ciało, to Pajaca pokazują i ten taki płaski, 
biały wpływa do Niego i Pajac się rusza.
Innymi słowy mamy do czynienia jakby z rolą w filmie i kukiełką albo Marionetką, Aktorem, 
i to nie ma i ma znaczenie. 
Podpowiedzieli nam Tutaj, że skoro Oni mogą Tworzyć, to My możemy Zmieniać. 
Wystarczy tylko MOC.

 Teraz Ktoś do tej fabryki wkradł się, podszedł i pobiera cząstki tych Dusz i próbuje z 
tego uszyć jakiś kostium dla siebie. On jest z tamtej strony, ale przybiera formę Duszy. Taki 
konspirant. Kładzie się na tej taśmie, leci do takiego Ciała, wchodzi i się zapomina. 
Zapomina, Kim był. W rzeczywistości tak jest. Kiedy Dusza tutaj schodzi zapomina, Kim 
była i Ten Ktoś nie potrafi się obudzić. 
Pokazują szafir. Owalny, czy okrąg z nacięciami, szlifami ścianek. To jest niebieskie. W nim 
jest pamięć. To jest na czole, czy przed czołem. Nie widzę dokładnie, bo pokazują mi jakby 
głębię. Jak ten Ktoś sięgnie po to i odczyta, a to jest jakby Cała Pamięć, Kim On był, to 
potrafi się obudzić, wyskoczyć z tego Ciała, popatrzeć, odnaleźć pewne informacje, 
zorientować się w Całości, ale jak wchodzi znów się po części traci. Jednakże Informacje 
zawarte w tym krysztale sprawiają, że On się coraz wyraźniej budzi.
Podpowiedź jest wyraźna; -gdzieś w Nas jest Źródło Wiedzy, jacy byliśmy na pełnym 
Poziomie Duszy. To warto w Sobie odnaleźć. Słyszę, że to jest w Ludzkim DNA i to się 
świeci. To jest większe niż Cząsteczka, element zawieszony w nici DNA, Cherubinek np.
To wygląda jak oczko z pierścionka tam włożone. 
-Odnieś, przyjrzyj się Jemu i przetrzyj ścianki, a ujrzysz w Nim to…(Urwało się. Mówią; 
-świadomość się mi włączyła i straciłem dalej). 

Dalej trwa ta przebudowa Nas. Prześwietlają Ciała, tak jakby w dzieży wypiekali. 
Otwiera się klapa u góry, czyli Niebo. Pokazują Naszą produkcję jak w fabryce, choć 
wiadomo, że to jest Świat Astralny. Przygotowanie; -tak jakby promyczki leciały po głowie z 
przodu, ale bez Twarzy i po plecach to spływa i powolutku Nas przenika. Od pleców w przód. 
To jest naprawianie. A skoro naprawianie, to znaczy, że już Nas poczyścili.

Pokazują także biegających po stole malutkich ludzików. Jeśli chcecie czyścić kogoś z 
najbliższych, ale nie wszystkich to obejmie. Więc jedną albo dwie osoby ustawić przed Sobą 
jako takie Krasnoludki. Mówią, że możemy postawić cały dom, całe mieszkanie tu na 
stolikach, bo czyszczenie będzie obejmować te wszystkie przestrzenie.
Ciekawe, bo Światło, które jest u Góry oprócz tego, że z tej Kuli bije tutaj, odwraca część 
Swoich Promieni do Góry.
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Bowiem czyszczenie, a to jest paradoks, zaczyna obejmować Naszego Ducha, a ponieważ 
Ducha wyczyścić nie można, więc chodzi o ustawienie czegoś, co poprzez karmiczne 
ustawienia Ciała i Duszy było tam zapisane. Przez To Duch był tutaj przez to słaby, bo 
miał niewłaściwy zapis. Czyli to, co się tutaj dzieje obejmuje czyszczenie z Poziomu 
Ducha. To jest jakaś Głębia, ale nie do końca rozumiem.
Jeśli do Kogoś idą przekazy odnośnie tego, co się dzieje, to niech mówi. Będzie to pełniejsze.
(Głos I)Jest słowo; -POŁĄCZENIE.
(Zbyszek)Tak. Będzie pełniejsze Jednoczenie, kiedy wszystko się naprawia. 
Tak Oni mówią coś o Kuli Odrodzenia.
-Aha!! Przestrzeń Odrodzenia jest tam, gdzie jest Duch Ludzki. Natomiast jak tę Kulę 
chwycicie, to Ona sprawi, że będzie można łączyć się z Duchem. A więc coś na tym Poziomie 
będzie można czyścić, usprawniać różne rzeczy, ale trzeba to sprawdzić. 
-Mówią; -A, po, co Ci to. Chwyć i się Odradza. 
-Skoro Dają taki Artefakt to, czemu Go nie brać?
-Mówią, że Kula Odrodzenia i Komora Odrodzenia są ważne, bo zabijają myśli.
Nie mówią o Myśleniu, tylko zabijają Myśli. 
Nie ma znaczenia, jaki rodzaj myśli. Okazuje się, że kiedy nie myślimy, czyli  mamy 
niski Poziom Myślenia, a Proces Myślenia jest i tak Nas Prowadzący, możemy być 
Obserwatorami. 

Obserwując możemy Odczuwać!!! 

Kiedy Myślimy narzucamy własną iluzję, własny wzór, własną osobowość, własną 
energetykę i zmieniamy pod tym kątem Całość. Jak To wyłączamy możemy odczuwać 
to, co jest.
-Ta Kula zabija Myśli. Dzięki Temu łatwiej Nam odnaleźć się we Własnym Duchu. 
Obserwować jak ten Cud w Nas, czyli my sami potrafimy odbierać Rzeczywistość.
-A, po, co Ją Odbierać? Trzeba Jej Doświadczać.
Czyli Po prostu Duch Idzie, czyli My i Doświadczamy. Bierzemy z Życia to, co chcemy. Nie 
ma Tu niemożliwości, nie ma tu słabości, nie ma tu ograniczeń.
Oprócz logiki, która wynika z Ciała energetycznego i oczywiście z Ciała Fizycznego.
Innymi Słowy pokazują to tak.
-Patrz!! Jesteś Duchem. Możesz płynąć, gdzie tylko chcesz. Zwiedzać Wyspy, przemierzać 
Morza. Ale masz łódeczkę. Tą łódeczką nie wpłyniesz na to Morze, czy na tamtą Wyspę, ale 
masz tyle możliwości, że tę łódeczkę, Ty wolny Duch kierujący Całością możesz skierować 
do tylu miejsc, że nie wystarczy Ci ich na poznanie przez całe Życie. Więc dokonuj 
właściwych wyborów, a na pewno będziesz szczęśliwy. Ta Kula pozwoli Nam się w tym 
wszystkim właściwie odnajdywać.
-Mówią; -powiedz Im jeszcze, że Ich kochamy. I zamykają coś u Góry. A więc jedna scena 
się kończy.

 
 Teraz z Ziemi wyrastają takie bałwany, jak w filmie rysunkowym fale morskie. To 

kipi. Jakby Energia, ale innego rodzaju. Nie mówię, że Ziemi, ale Coś, czego się raczej nie 
doświadcza. To mgliście kotłuje się. Jakby opary gorącej wody, mnóstwo mgły. Ale to nie 
chce Nas całkiem przeniknąć.
Wzięli to w rękę i pokazują na konsystencję i mówią, że to jest ektoplazma.
A więc jest to coś w rodzaju eteru, czyli tego lepiszcza przenikającego Ciało Fizyczne 
dzięki temu energetyka, czyli Dusza może przezeń w Ciele się odnajdywać, czyli 
sterować tym Ciałem. To jest tak jak osocze w organizmie, jak płyn neuroglejowy, czy 
osocze krwi. Biologiczna Plazma.
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(Głos I)Czy to płynie Meridianami?
(Zbyszek)To się zaczyna piąć do góry. Nie inaczej. Jak to zaczęło wchodzić w Nasze Ciała, to 
tak jakby przez przypadek jakiś krwioobieg został uruchomiony, ale płynący do góry. Może 
to ruch jest chwilowy do góry. Coś się zaczyna w Nas Tworzyć. Widzę niebieskie, czerwone, 
jasno niebieskie. Takie żyły. To podpowiedź, że to jest eteryczny krwioobieg. Biologiczno- 
plazmatyczny. Dzięki temu Nasze Ciała będą gęściejsze, odporniejsze. Mówią, żeby 
uruchomić Ogień Życia, wtedy to w ogóle będzie pełniej funkcjonować. 
Ogień jest. Można Go sięgnąć ręką i w Siebie, i w Swoje Serce włożyć.
Po prostu zapał taki ogarnia. Jak On się w Człowieku uruchamia, to sprawia, że Nasze 
Ciało jest intensywnie żyjące. Ktoś stojący z boku mógłby powiedzieć, że stajemy się 
troszkę bardziej impetyczni. Mamy chęć Życia. Bo jak jesteś słaby, zdołowany fizycznie, to 
nawet nie chce Ci się wstać. Ale jak to coś zaczyna rozrywać. To coś może nie mieć ręki, 
możesz nie mieć nogi, ale chcesz się ruszać, doświadczać Życia. To jest bardzo ważne. Nasze 
Ciało musi być Żywe.
Ta ektoplazma, ten Ogień Życia jak tylko włożyłem Sobie do Serca zaraz zaczęło mnie 
nosić. Ale to nie jest nadpobudliwość, tylko ta energia to jest zapał.
(Głos I)Chęć czynu.
(Zbyszek)Mówią, żeby o tym nie zapominać, bo bez tego Naszego podstawowego uniformu, 
bez tej, bez tej łódki, na którą Dusza wchodzi niewiele w Życiu potrafimy zrobić. Im 
potężniejsza łódka, im potężniejszy statek, tym większe fale, tym większe morza możemy 
pokonać i podpłynąć na Wyspy, które mają wyższe brzegi, czy rafy koralowe wokół możemy 
podziwiać. Są większe możliwości. Mówią, że w 30% zależy to od Ciała fizycznego, 20% 
Duszy i Ducha cała reszta. Pokazują, że Duch jest Światłem, Ale musi On mieć żaglowiec, 
By go prowadzić
(Głos I)Osiągnąć Moc, czyli stabilność.
Mówią, że do końca nie wiemy, co się stało, co jest robione. Pokazują to tak jakby to 
Nasze DNA po prostu znikało. Tak jakby Ono przestawało funkcjonować, a tę rolę 
bioplazma przejmowała. Tak jakby Ona wiedziała, co i jak. Pozwolić się po prostu jej 
poddać, pozwolić zmieniać.
 Mówią, że Bioplazma nie pochodzi od Boga, pochodzi od niskich Sił Stwórczych.
Ale pokazują takie kółeczko, że robota jest doskonale zrobiona.
Czyli pozwolić jej działać.
Pokazują, jak niektórzy z Nas pękają na wysokości głowy. Jak purchawki. Jakby głowa 
się otworzyła i w ogóle nie mamy kształtu Człowieka, tylko takiej brei biologicznej. 
Mówią też żeby traktować to Ciało jako wehikuł. Ono jest fajne, ma dobre funkcje. Te 
funkcje fizyczne Ciała ręce, nogi, różne oprzyrządowanie służy temu, by Dusza 
doświadczała przyjemności. A można osiągnąć tę samą przyjemność wykorzystując inne 
części Ciała, albo nawet inną energetykę. Inne sposoby zachowania wymuszają inną 
energetykę, ale Doświadczenie jest to samo. Po prostu został przyjęty jakiś Kod 
Uniwersalny. Mówią, że niektórzy łapią to nawet w podstawach. Nie całują w czółko, 
tylko całują w rączkę, ale mimo wszystko przyjemność jest taka sama. Czyli tyczy się to 
też formy zachowań, innych rzeczy w Naszym Życiu. Czyli czasami chcemy osiągnąć 
Radość z pewnej rzeczy w taki sposób, a można z innej rzeczy w zupełnie inny sposób. 
-Mówią; -nie przywiązujcie się do czegoś jednego. Jak to nie wychodzi można bez 
problemu sięgnąć po drugie.
Można sięgnąć po kogoś innego albo po coś innego i tę samą Radość w Życiu osiągnąć. 
-Mówią, że; -przywiązują Nas do pewnego schematu, co jest zupełnym błędem.
Tak jakby nie można być szczęśliwym w Innym Mieście. Można.
Czyli łamią schematy.
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Przygotować się do patrzenia nie tak miejscowo, monotematycznie. Otworzyć się na 
odczuwanie wszystkiego. Odczuć. Pozwolić odczuć Sobie. Jak jest się Żywym. Jak 
bioplazma jest w Człowieku Ona zmienia Nas i podpowiada, że są różne inne sposoby 
odczuwań. 
Ten Proces w Nas był od pokoleń. On nie był uśpiony, tylko zwichrowany.
Zupełnie nie tak funkcjonujący.
W tej łagodności energetycznej jest ukryta Siła, która sprawia, że My będziemy 
zadowoleni fizycznie. To jest Podstawa do tego, by z tego Poziomu sięgać po Radość.
To jest takie rozluźnienie równoważne drwinkowaniu, czy innym rzeczom. Ma to 
znaczenie.
-Powtarzają; -trzeba o tym wiedzieć!!
Kto się nauczy może z tego w pełni skorzystać i uruchomić to na stałe. Tak, żeby  Nasze 
Ciało było szczęśliwe i utrzymywało ten stan. Byle mu na siłę nie przewodzić. 

-Pamiętajcie, że Ciała są Świątynią. To znaczy, że Świątynia potrafi się sama odradzać, 
tylko nie niszczcie Jej Murów.

 Lody, kawki, cygaretki, nieprzyjemne sytuacje. Nie wchodźmy w to jak Ciało nie chce. 
Dajmy Mu podpowiedzieć. Ono się doskonale orientuje. Jest też połączone z Drugim 
Człowiekiem. Tu jest właśnie ten Poziom namiętności. Powinowactwa energetycznego, 
kiedy czujemy Radość, że Ten Ktoś jest. 
-Ciągle mówią;  -Nauczcie się Prawdy o Ciele.

Mówią, że My byśmy chcieli przejść do rozmów z Duchami, z Bogiem, a podstawa nie 
jest przerobiona.
-Wy ciągle nie rozumiecie, że to tutaj jest dla Was bardzo ważne. To nie jest skafander. 
To jest Świątynia dla Waszych Czynów. Dzięki niej będąc tu w Środku modląc się, czyli 
Żyjąc możecie osiągnąć wszystko.
Tak mówią o różnych sekretach w Naszym Ciele, o przewodnictwach, o strukturach 
energetycznych, które dzięki temu mogą funkcjonować.
Podpowiadają, że nie pojmujemy, jak ważnym jest Nasze Ciało.

-Mówią; -tak łapiecie, jak się starzejecie i patrzycie w lustro.

Nie łapiemy, iż można być Młodym, a już zepsutym. I można być starym, a naprawionym. 
Wtedy cudownie się Żyje. Bo to jest wehikuł, dzięki, któremu Dusza ciągle doświadcza tego 
samego.
A, co ma za znaczenie, czy całujesz w rękę Kogoś, Kto ma lat 20, czy 50?
Pokazują taką figę.
-Żadnego. To jest właśnie ograniczenie, po to, żeby się śmiać, żeby wyszydzać to, co z 
Dojrzałości doskonalej mogą robić starsi Ludzie.
-Mówią, że przez wyszydzanie Ich zabija się nieskończoną ilość Radości. Feerią, wybuch. 
Taki gejzer Radości. Bo wmawia się Ludziom, że to jest wstydliwe, nieestetyczne. 
Osłabia się Ich chęć pracy Życia i ogólnie egzystencji. A Oni mogą mieć doskonałe Ciała 
i jeszcze pełniej, bo po doświadczeniu jeszcze pełniej Doświadczać.

-Mówią. Pamiętajcie, że po przekroczeniu pewnego wieku zaczyna się drugie Życie i Ono 
może być bogatsze, ale o Ciała trzeba zadbać.
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Dlatego medycyna, dlatego rolnictwo, wojsko, dlatego religia i całe to bagno 
programowe zabija też Ciała nie tylko Duszę Wtedy Człowiek jest pokonany. Nie może 
Duch łączyć się z Tym Ciałem, bo nie ma energii. Nie ma Pasm przenoszenia.
Mówią, że Bóg Nam nie każe dbać o Świątynię. Ale Nasz własny Duch chce tego, bo tak 
ma być. Trzeba obudzić w Ciele Świadomość Ducha, czyli Świadomość Boską. Musimy 
poczuć smak egzystencji. Nie dać się ogłupiać Umysłowi. Żyć w negatywnym myśleniu, 
czynach, sytuacjami, które Nas przerastają. Odrzucamy to. My mamy funkcjonować w 
Radości, a ten nasz wehikuł ma być połączony z Całością i niech promieniuje Cudem 
Naszego Istnienia. Namiętność, Przyjaźń, Miłość wtedy stoi otworem, a tą łodzią wtedy 
osiągniemy cele Życiowe.

1. Pamiętajcie. Ciało Fizyczne jest fundamentem. Tam też są ukryte Przejścia do 
Boga, ale o tym wiecie.

2. Macierz? Machają ręką. Ważna w mistycyzmie, czyli w uniesieniu Duchowym, 
kiedy analizujemy Całość. 

3. A bioplazma jest dostępna, napromieniowana. Czyli ta bioplazma jest formą 
takiego świecenia. Światła w Nas. I to jest cudowne. Mówią, że ta Bioplazma ma 
właściwość leczenia. Ranki, ubytki. To Ona wygładza i odtwarza. Pozwól unieść 
się Swojemu Wewnętrznemu Duchowi, a zrozumiesz, że Ona jest połączona z 
Duchem Całości i wszystko Regeneruje i Odtwarza, Naprawia i Promieniuje, 
czystością, harmonią, Tworzeniem na Zewnątrz. 

-Pamiętaj od dziś Ciało i Ty, to jedno i to samo.
 Dbamy o Ciało w PWW. Dajemy Mu wybór doświadczania różnych rzeczy. 

Podpowiadania, upominania się, wskazywania.

Mówią tak; -pewne rzeczy nie do końca zostały zrozumiane. Dlatego Oni nie będą 
już dzisiaj poruszać innych tematów bo byśmy odnieśli wrażenie, że temat Ciała był 
marginalny, a tymczasem On jest  ważniejszy nawet od Przemian Duchowych.
Zakodujmy raz na zawsze jak ważną rzeczą jest fizyczność i po to uczą Nas 
uzdrawiania.

Pozwólmy, aby ta Moc Cudownie regenerowała Nas i Naszych bliskich. Niech się 
wszystko w Nas odradza. Także na Poziomie Fizycznym.
-Mówią; -jesteście zdrowi, tylko o tym zapomnieliście.
 Zdrowie objawi się wtedy, gdy w Pełni objawi się Duch Ludzki, gdyż On ma władzę nad 
materią. Pozwólcie zadziałać własnemu Duchowi. Oto Pasma Ducha schodzą do Was i 
Was leczą.

  Zrobili z Nas Teletubisi z kwiatkami na głowach i mamy być w Radości. Takie 
małe dzieci. Mówią; -jakie miłe, jakie ładne, zobaczcie, jakie cudowne. Te Ciała chwalicie. 
Przecież to pluszaki. Ale te Ciała chwalicie. Czyli jak małe to piękne.
-Pokazują Boga jak na Nas patrzy. Mamy Teletubisi. Ma dwa dni. Stary jest, bo ma trzy 
dni. Umiera jak ma tydzień, a tylko kilka zmarszczek na tym pluszaku powstało. 
Laleczka jest nadal taka cudowna, kochana i Bóg ją nadal kocha. Pokazują teraz 
Teletubisi. Ten młody śmieje się z tego o dzień starszego; -ty stary, nieporadny.
Konającego zaś obchodzą, kopią nogą i sprawdzają, czy jeszcze dycha. Jakby mieli Go 
gdzieś. Brak szacunku. A dla Boga nie ma żadnych różnic. To jest ciągle jedna, druga i 
trzecia cudowna laleczka.
Podpowiadają; -odczujcie Jedno, że dla Ojca nie ma czasu. Jesteście ciągle tak samo 
cudowni, jak w chwili Waszych narodzin. On nie widzi żadnych różnic w Naszych 
fizycznych Ciałach. Widzi też, co Myśmy dokonali. Jacy jesteśmy Świetliści. Wyobraźcie 
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sobie dwie żabki. Akwarium, które kochacie. Jedna umiera ze starości, a druga malutka 
kica. Jak patrzymy na nie, to są ciągle te same malutkie stworzonka. Ta mała zaczyna życie,  
nie wie gdzie skakać, a ta stara zna całe akwarium. Pamiętamy sceny z nią. Już odchodzi jej  
fizyczność, a My ją tak samo kochamy.
Mówią; -czemu sądzicie, że Bóg inaczej Was postrzega?
-Kocha Was. Teraz, za sto lat. Tak samo jak będziemy już później wzrastającym Duchem, 
bo nawet na tym poziomie, tej Wielkiej Czystości jesteśmy malutkim, nieporadnym, 
kochanym Dzieckiem. 
Duch ma potęgę. Ale wobec Boga Ona niemal nic nie znaczy. Ale to Nasz Ojciec.
-Podpowiadają; -nie patrzcie na Siebie Ludzkimi kryteriami. Okiem moralności. Patrzmy na  
siebie Bożym Okiem, Bożej Miłości.
 A to oznacza, że te Ciała, że My jesteśmy cudowni, ale i też oznacza, że w Bożym Oku jest 
poprawne widzenie. Zaniedbania, choroby. Wszystko zacznijmy naprawiać. Pozwólmy, 
jak nie możemy działać Ojcu.
Mówią jeszcze coś o przeniknięciu Duchem Świętym.
Zakończą jednak dziś na Ciele. Odczuciem jak Ono jest ważne i że jest Świątynią.

KONIEC.
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