
[Obudzenie prawdziwego DNA].

163.2010.10.18 Jelitkowo-2

ss1/1

Kiedy zadziałaliśmy, jak to sprawdziłem, Wszyscyśmy byli widoczni w dole jako takie 
malutkie, kilkuletnie Dzieci.
 Teraz zamieniamy się w takie malutkie Dzieci. 
PBZ z tyłu za Nami idzie, ale jest pierwszy raz opiekuńczy. Mówi. 
-No, idźcie Dzieci, idźcie. Lekko Nas popycha jak w przedszkolu, a Ktoś tu między Nami 
dorosły idzie i Nas prowadzi.
-Wyraźna jest Jego postawa. On wie, że, maluszki, które idą do łóżeczek spać wyrosną 
na Jego Pomocników.
-. Każdy ma oddzielne łóżeczko. Mnie przykrywają kołderką. Nie wiem, dlaczego smoczka 
dostałem.
Proces się cofa. Jestem malutki, pomarszczony. Do jakiejś dziurki wlazłem i jestem w 
brzuchu. Już dorosły i stary w kobiecym brzuchu.
Tak jakby Dusza zeszła i patrzy. Obserwuje Kogoś, co uczestniczył przy zapłodnieniach.
To są UfoLudy. Oni jakby czuwali nad ciążą. Naprawdę UFO.
Wbijają jakąś igłę do brzucha i to przechodzi do wód płodowych. Ten płyn atakuje mi 
serce. Pokazują, że przez to mam jakąś skazę biologiczną w Sercu.
(Głos I)To jest usuwanie tych Programów….2.12-2.14.
(Zbyszek)Ty masz rację, bo te Programy potem chwytały, ale na żywo. Genotyp był inny 
i trzeba było przygotować go do nie odrodzenia się czegoś.

 Każdy na swój sposób, leżycie w łóżeczkach. Każdemu podpowiedzą, jak Go w 
czasie cofają i czyszczą z Programów. To jest cofanie. Podpowiadają, że nim się 
narodziliśmy kasowali wszystko, co tylko mogło utrudnić Nasze obudzenie się. Reszta 
zadziałała później przez Ludzi itd.
Tymczasem My byliśmy już przygotowani. Mieliśmy przygotowany genotyp, tylko coś 
po urodzeniu zaczęło się dziać. 
-Co, to nie musimy mówić. Każdy przecież w kość w Życiu dostał.
Pokazują, że teraz wracamy do momentu, kiedy będzie się budzić Nasza prawdziwa 
genetyka. DNA.
Jak Ktoś widzi, kiedy był u Niego moment Cudu Czystości, to niech opowie.
(Głos I)Widzę wirujące Kryształy w różnych kolorach, które łączą się tworząc małe 
Całości. To się wkomponowuje, bo były rozrzucone.
(Zbyszek)Tu pokazują u Ciebie się Tworzy piękna Nić DNA. Masz Ją ciekawą. Zwykle 
pokazują takie dwie nitki lekko od Siebie Oddalone, to u Ciebie przestrzeń między 
nitkami wypełnia się kryształami. Jest pełne, jak rura zawijana.
(Głos I)One się konsolidują i zaczynają Tworzyć wzór. To jest Kod utworzony, który 
kiedyś celowo nie udało się zniszczyć przez rozproszenie, to teraz się scala.
(Zbyszek)Pokazują, że Ty sam jesteś z mnóstwa kuleczek zrobiony, ale te kuleczki 
powoli nikną i Ty staniesz się czysto biały. Jeszcze nie jesteś. Zaczyna się od dołu.
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