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 Już pierwsze odczucie jest inne, bo Energia jest Ciemna, ale idzie od Nóg. 
Czuć Ziemię. Ziemia wspiera, bo Energia idzie z zewnątrz, Energia idzie z dołu i potem z 
oddechem. Oprócz tej, która schodzi kanałami, czy przez Serce.
Ziemia odpowiada za to ciśnienie i pokazują, że za podniesienie Poziomów. Kiedy 
jesteśmy w trzonie Zjednoczeni z Całością, wtedy jedno, drugie i nawet Nasze Ciało są 
wspierane.
Pozwólmy, aby to teraz działało, od dolnego Poziomu i to będzie Nas uspokajać.
Jaka oglądaliście film o czarownicach lub Duchach, to wiecie, że słychać szepty. Tego jest 
pełno między Nami. Gadają. To są głosy, gdzieś zawarte, gdzieś ukryte i to wszystko 
wyłazi i szepcze udając jakby Istoty. Jakby ciemne Duszki między nami szeptały. 
Przyszedł dziwny głos. Nie odczuwam Poziomu wibracji tego głosu. Nie odczuwam nic.
-Chciałem Wam powiedzieć; -nic, co jest sprzeczne, sprzecznym nie zostanie, ale muszę Was 
ostrzec przed Działaniami, o których, ogólnie, mało wiemy.
Te Działania obejmują Ziemię i te Działania obejmują Morze. 
Patrzy się ten Głos niby na górę i zastanawia się, co powiedzieć i odpuszcza.
-Ziemia jest tajemnicą, (najpierw powiedział), bowiem nie zrodziła Was, (a potem 
odwrócił), bowiem zrodziła Was.
Chyba, że chodziło o Ciało Fizyczne i o Ciało Eteryczne.
-Tak, to pojęliście.
-Fizyczne podlega innym prawom. Nie znacie ich, nie rozumiecie ich. 

 -Ten głos tak podpowiada, jakbyśmy nie musieli Ich poznawać. 
To, co jest dla Nas ważne, to abyśmy umieli się odnaleźć w Ciele z Poziomu 
Energetycznego. Mamy pozwolić, by Ziemia, by Siły Przyrody, te właściwe, te z Nami 
skorelowane potrafiły na Nasze Ciało oddziaływać. Byśmy pozwolili na to wejście, aby 
Te Siły Nas wsparły, bowiem nadszedł na to czas.  

 Czyli podpowiedź jest taka; -oprócz skali harmonii z Siłami Przyrody, gęstości jakby 
nie można w inny sposób sprawdzać tego, co będzie zachodzić 
Energie, które będą w Nas wchodzić i Nas zasilać są zielono -blado –niebieskie. One w tej 
chwili przejmują.
Ten Głos jakby w tej chwili umierał i teraz zamienia się w te Energie.
Czyli ta Energia, co do Nas wchodzi Ona jest jakby mówiąca, myśląca albo Coś przez te 
energie jakby przez System nerwowy chciało Nam coś powiedzieć. Czyli jakby to był 
Głos Ziemi, Sił Przyrody. Wiadomo z Duszą Planety nie można się skontaktować. Ale 
Jakby Te Siły w ten sposób, przez Te Energie, przez ten Głos mogły się z Nami 
kontaktować.
Tego potrzebowaliśmy. Jak dotychczas nie potrafiliśmy z Tymi Siłami rozmawiać.

1



To jest pierwszy krok. 
Skoro rozmawiamy z Naszymi i mamy przekazy i się uczymy wreszcie powstała 
nadzieja, że będziemy się też z Nimi komunikować.
Przy słowach; -wreszcie powstała, usłyszałem Głos; -tak będzie.
-To nie jest tylko pomoc w zwiększeniu ciśnieniu biopola.
Biopole, to forma Kanału i trzeba sprawdzać, jaka jest szerokość biopola i jakie jest 
ciśnienie.
-U mnie było 50% tylko. Więc jak coś w tym biopolu jest mocniejsze, to Ja odczuwam 
to, że to ma pewną formę Siły.

(Głos I)Mnie podpowiadają, że Ten Głos i …5.38, to ma dwojakie znaczenie. Raz jest 
translatorem dla Nas, a drugie; -ma Nam pomóc zachować i utwardzić czystość Słowa, 
Myśli i Czynu.

(Zbyszek)Translator, czyli Ktoś, Kto komunikuje Nas z tymi Siłami.
Ale też dałaś do zrozumienia, że to jest też Nasz wewnętrzny Głos, Nasza wewnętrzna 
technika, Nasze podpowiedzi. Może to, więc działać dwukierunkowo. Przez Myśli, Słowa i 
Czyny i to jest udział Naszej Świadomości, która podpowiada, a także jest To jakby 
Świadomość Genetyczna, bo tylko to się komunikuje się z tymi Siłami.
(Glos II)To jest nałożone na Nasze DNA.
(Zbyszek)Nasze Ciało zaczyna teraz przemawiać, budzić się i wracać do Swoich korzeni.
Jak się patrzy na to Ciało, to jest coraz bardziej niebieskie, choć pastelowy. Coś się zaczyna 
dziać.
-Słyszę; -twardniejemy, w ujęciu –korzeniejemy. Stajemy się niczym konary. Proces 
zachodzi i słyszę o jakiejś nieśmiertelności tego Procesu.
(GŁOS II)Ta Energia z początku wyglądała jak układ nerwowy. To zostało nałożone na 
Nasze DNA7.26..jak krwioobieg, na cały nasz układ komórkowy. Jest niebiesko –zielony 
i jeszcze fiolet jest położony. Ten kolor pogłębił się i bardzo się skonkretyzował jakby 
twardniał w Nas.
(Zbyszek)Zbyszek między Nami też to gęstnieje.
(Głos II)Między Nami i w Nas.
(Zbyszek)Jak Ktoś widział drzewa wywrócone, pnie spróchniałe. Tam widać wyżłobione 
przez deszcz i Słońce pory, jakby grzybnia. To, co jest między Nami, to właśnie 
przypomina takie kształty, plątaniny drzewne.
Zauważcie, że tu w tym nie ma oddzielenia jednego od drugiego. 
To dziwny Jeden Organizm. 
Ciekawe jak będziemy to odczuwać, bo na głowie jest tylko delikatna tonsura, więc być 
może w jakiś inny sposób będą Nam dawać do zrozumienia, że są w Nas. 
-Usłyszałem słowo; -SIŁA. To, kiedy się czujemy silni, prężni jakby ćwiczący, ale może 
jeszcze w jakiś inny sposób.
(Głos I)Jesteście monolitem.
(Głos III)Razem.
(Zbyszek)Chyba dziś tego Nas uczą. Raz mówili -Świetlana Rodzina. Mamy się tego 
nauczyć.
Ja tylko usłyszałem słowo –Przyroda.
(Głos IV)Ja nie widzę, ale odczuwam, że każdą po kolei nogę moją oplata coś w koło. 
Kręci się w lewą stronę, już dochodzi do mojego pasa. Natomiast wewnątrz organizmu, 
tak jakby wzdłuż naczyń odczuwam chłód.
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(Zbyszek)Jak w rysowanych przez Nas węzłach jest przestrzeń biało –czarna, tak tu 
kolory piękne wzory tworzą, piękne rzeczy, a w środku tego wszystkiego jest jakby mały 
globus. To jest jakby urządzenie techniczne. Jak próbuję tym poruszyć, to nic się nie 
dzieje. Moje ręce w ogóle nie potrafią na to wpłynąć. To jest jakby techniczne, 
mechaniczne ziarenko.
(Głos I)Spróbuj poruszyć myślą.
(Zbyszek)Tak. Myślą się porusza.
(Głos)W środku się kręci, ale cała masa pięknie się mieni.
(Zbyszek)Pięknie to wygląda. Naprawdę można tym poruszać myślą.
(Głos II)Jakby wzrokiem popychał.
(Głos I)Ręka jest nie potrzebna.
(Zbyszek)Znów ujrzałem u Góry Naszych Przyjaciół z tej Cywilizacji. Coś kontrolują. 
(Głos II)Przybyli na trzech statkach.
(Zbyszek)Dwa jakby były na Ziemi, a jeden jest zawieszony gdzieś, bo pokazali odległą 
Planetę. Może Układ Nasz, bo to przypomina Saturn. Choć takie coś, to w Innych Układach 
też jest. Dwa jakby znikły Tu na Ziemi.
-Usłyszałem, że Oni Tu są też w Swoim Domu.
(Głos II)Są od dawna. Te statki mają ciemną podstawę. Kopuły mają przeźroczyste. Nie 
wyglądaj jak statki. Są Podporami Siłowymi. Olbrzymi Miasta.
(Zbyszek)Jeden nazywa się (Zork?, drugi Zep?)12.35
To chodzi o te Miasta. Ale to nie jest nazwa tych miast, tylko te słowa są jakby takimi 
Portami Komunikacyjnymi, żeby w tych Miastach rozmawiać.
(Głos )Orientacjami….12.52-12.55?
(Zbyszek, Głos II)Teraz pokazują mi jakieś Energie w tych Miastach i to jest tak jakbyśmy 
pod wodą, ale głęboko na dnie Oceanu rozświetlili rafę koralową światłem fluorescencyjno –
ciemno –liliowo –fioletowym(koral, róż),ale ciemne.
Myślałem, że ujrzę jakieś meble, a jednak nie. Są jakieś sale. Może to jest na dnie Oceanów.
Tym też można poruszać.
-Ciało ma być fortecą. Ćwiczcie JE.
-Zdrowie ma być potęgą. Przeżywajcie JE.
(Głos I)Rzućcie myśli o chorobach.
(Głos)Świadomość Zdrowia.
(Zbyszek)Zapalili żółtą świeczkę u Ciebie. Świeczkę mądrości. 

 
Powoli to zaczyna się zmieniać. Spadały z góry słupy jakby kolorowe plasteliny. Już 

czuję Nasze Energie po głowach.
Te kolory nadal są dziwne. Zachodzą zwykłe techniczne Procesy. Od razu pomyślałem o tym 
średnim Poziomie Przebudowy. Pomyślałem o Tych, co budują Światy. Może Oni w czymś 
uczestniczą.
(Głos I)Tak jakby Ciało stawało się lżejsze.
(Zbyszek)Jest takie wrażenie jakby to przed Nami, co jest w Naszym polu 
energetycznym, w tym Biopolu jakby to stanowiło Nasz pokój.
Jak patrzysz na coś obcego w swoim pokoju, to Ty jako właściciel masz prawo wyprosić, 
zrobić coś. Jest też taka formuła; -to nie Pana mieszkanie proszę stąd wyjść. I ten Ktoś 
wychodzi. Oczywiście jest też totalne zło, które nawet w Twojej przestrzeni będzie 
próbowało coś zrobić. Ale status Gospodarza jest dosyć silny. 
Oni teraz podpowiadają, że to, co robią, to nie tylko spotęgowanie odczuwania własnego 
biopola, co w fizyczności przez jego natężenie robią Siły Przyrody, ale także w tej 
energetyce Nasi pomagają to zagęścić.
Jest mi bardzo zimno.
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Także My jak gdzieś będziemy, to tak jakbyśmy byli u Siebie. Jak Ktoś niepożądany 
wchodzi, to jakby samo to biopole i Prawo do Niego blokowało różne Działania.
Powiedzieli; -dobrze to wytłumaczyłem.

 Robota trwa.- Podpowiadają, że te spadające kloce są wiązane, a więc proces leci.
Coś w tym czasie mówili, aby się nie unosić, by nie być z Siebie takim dumnym, bo tak 
naprawdę, to cieniutko wyglądamy.
Są szczerzy.
Gdybyśmy inaczej wyglądali to byśmy tu teraz nie siedzieli i się nie umacniali. 
Tak!! Dobre słowo. To jest umacnianie się w Duchu. Dzięki temu WOLA umacnia Siłą 
Duchową całe Pole Energetyczne.
-Mówią; -To nie wszystko.
Pokazują mi mózg. Tak jakby chodziło o jakąś stabilność. Może chodzi o pełniejsze 
zachowanie i utrzymanie równowagi energetycznej. Mózg odpowiada za temperaturę, za 
inne procesy, a z tego wynika, że On też odpowiada za równowagę energetyczną.
Umysł, w Mózgu się przejawia.
I to jest to odczuwanie swojej Przestrzeni. A w Swojej Przestrzeni w Biopolu nie musimy 
zła chcieć utrzymywać. Można je jak wirusa otoczyć, zablokować i przeznaczyć do 
wyrzucenia.

 Teraz się robi zwiewnie. To są Nasze Energie. Dotychczas to, co było w Nas, to taka 
Siła, żywiołowość nie do opanowania. Zaś to są mgiełki. Jak jakieś biologiczno –kamienne 
Duchy.
To wygląda jak ektoplazma ze znanych Wam zdjęć.
(Głos I)Delikatne chmurki. To faluje.
(Zbyszek)Spokojne, ale zimno mi jak mnie to dotyka. Po kręgosłupie chłód leci.
To jest eter. To się rozrasta. Jest tego coraz więcej. Wypełnia całość.
Kazali mi cicho mówić. Podpowiedzieli mi, że jak Ktoś głośno energetycznie mówi, to my 
się źle czujemy. Niby ma Poziom Duchowy, może nie mieć wyrachowania, ale 
energetycznie rozrywa. Wtedy właśnie ta ektoplazma, ten eter odczuwa te negatywne 
wibracje.
Jak ja teraz głośniej mówiłem, to zaczęło się to cofać. A teraz jak jest ciszej, to znowu 
Nas wszystkich pokrywa, wypełnia, wpływa i ..
(Głos I)Otula.
(Zbyszek)Oni mówią; -Usypia wzburzenie.
Czyli jak eter jest spokojny, to sprawia, że zło z Przestrzeni Energetycznej, co nas 
atakuje, o ile Ciało Fizyczne jest wsparte, przez eter wcale tak szybko nie przechodzi. To 
jest jakby membrana, która jakby sama od Siebie negatywne myśli i emocje odrzuca.
Mówią, że na Ciało Energetyczne jeszcze przyjdzie spokój i kiwają palcem, żeby nawet o tym 
nie myśleć.
To nie jest koniec z eterem. Teraz to wygląda tak jakby w ten łagodny eter wprowadzali 
druty grube i czarne. Choć już zmieniają lekko kolory i znowu się stają pastelowe. To 
wygląda tak jakby eter był ścianką koszyka wiklinowego, która się rozpada(?). NA tych 
pręcikach ta ścianka będzie się opierać. Czyli ten eter w Nas będzie się stawał poprawny.
Pokazują teraz, że On przybierze ścisłą postać fizycznego Ciała. To tak jakby kopia w kopii 
siedziała. Jakby Ciało było podwójne. Spręża się. To już nie będzie tylko zwiewna, ruchliwa 
wypadająca na zewnątrz i falująca, poddająca się różnym działaniom taka mgiełka. To już 
będzie jakby Ciało.
Mówią, że kiedy to jest zborne(spójne), może z Ciałem fizycznym i z czymś jeszcze, to nawet 
jak się krzyczy, to wtedy nic się nie odczuje. To jest jakby Nasz pancerz.
(Głosy)Zespolone wzmocnienie siatką.

4



(Zbyszek)Pokazują Naszą przygodę z zakwasem. Jeśli bylibyśmy w takiej kondycji jak teraz 
zespoleni, wzmocnieni, to nie umielibyśmy się odnaleźć w sytuacji, bo te energie od Niego 
nie docierałyby do Nas. Jesteśmy przez to jakby delikatnie upośledzeni, mało wrażliwi na te 
bodźce. Ale przyznam się szczerze wolę to.
(Głos II)To trzeba wdrukować. 
(Zbyszek)Taką energetyczną niewrażliwość.
(Głos I)Mnie pokazali, że płynie coś od Niego, pada na Nas i łagodnie sobie spływa.
(Zbyszek)Jak to powiedziałaś, to kazali mi zwrócić uwagę, co podpływa, odbija się i 
odpływa. 
Podpowiadają; -teraz mamy się uczyć obserwacji. Tu nie będą do Nas dochodzić te sygnały, 
więc musimy korzystać z tej jakby protezy. Obserwować, co się dzieje.
-Ale kiwają, że to jest lepsze panowanie nad Przestrzenią.

 Wylewają taki wielki dzban czegoś, myślałem, że chluśnie niewiadomo, jakim 
strumieniem, a to wypływa jak kisiel, wolno i skapnąć nie może. Jak w próżni kosmicznej 
wylana woda. Powoli przesuwa się do koleżanki i po niej się to rozpłynęło. Pochłania Ją teraz 
z zewnątrz
(Głos I)Czuję mrowienie w różnych częściach Ciała.
(Zbyszek)Dotknęło moich kolan i obejmuje dalej i na was będzie powoli przechodzić.
Ale, co to jest?
(Głosy)Zeszkliwienie, szkliwo, pancerz, pokrycie.
(Zbyszek)Jak o tym mówiliście kazali mi zaraz intensywnie oddychać. To, co powiedzieliście 
jest słuszne, ale My umysłowo traktujemy to jak coś twardego, nieruchliwego, hamującego 
ruchy jak zbroja. 
(Głos II)To jest twarde, ale elastyczne.
(Zbyszek)Podpowiadają, że to jest Duchowy Kościec. 
-Unieś ręce do góry i poproś o utrwalenie, (utwardzenie)?
Jestem jakby takie małe stworzonko z baśni, które do Swoich Bogów unosi ręce, ale do 
Bogów, których zna.
To, co się u góry otwiera, to jest blado -niebiesko –zielone jakby mróz zamarzający na szybie.
Ten stworek z bajki ręce podnosi do Góry i to go przenika.
(Głos I)Wszystko jest pastelowe.
Ktoś się u góry pokazał i cieszy się.

 Podpowiadają, że wszystko dobrze idzie, że się udało.
(Głos I)Najważniejsze ¾ trasy przeszło w porządku.
Nagle jak Ja byłbym Duszą obserwującą, a Duch, którego nie czuję sprawdza jak moje Ciało 
działa. Jakby poza moją kontrolą oddycha, coś sprawdza.
Ale jest bardzo zimno. Moje kolana i uda, to lód.
Aż w gardle zaschło.
To tak wygląda jakby Duch wpisywał swoje kody. Jakby Duch swoje sterowniki uruchamiał. 
My -Dusza ma swoje sterowniki, a Duch ma też swoje sterowniki.
-Trafiłeś.

 Za chwilę zacznie się proces odwrotny. W nas odwrócą i Ciało zacznie wpisywać 
Swoje sterowniki. Wtedy My jako Dusza jako Świadomościo –Umysłowe Istnienie jak będzie 
doświadczać scen, doświadczać dnia, to ma tylko odczuwać to, co Ciało z Duchem wspólnie 
dla Nas robią.
Tłumaczyli Nam zawsze:- Moc Chrystusowa działa. Nie zastanawiaj się. Idź i działaj. To 
jak potężny robot pomaga Ci realizować cele. Nasze Ciało podpisuje nieformalną 
umowę. Coś, co zostało zerwane kiedyś, genetycznie być może, podpisuje znów z 
Duchem. To się sprzęga.
Ciało sprzęga się z Duchem. Zachodzą procesy w DNA.
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(Głos II)To się sprzęga jak nowa matryca.
(Zbyszek)Nie wiem. 6-ty chromosom jest Duchowy.
(Głos II)Jedno na drugie się nałożyło.
(Głos I)Tak jakby puzzle się składały. Jedno wchodzi w drugie.
(Zbyszek)Czy Ktoś z Was ćwiczył oglądanie własnego Ducha w Sobie. Ja widzę jak On 
głaszcze ręce swoje, a Ja jestem jakby Cząstką tego Ducha.
To piękne doznanie, bo jestem podłączony pod możliwość odczuwania tego, co Mój Duch tu 
robi.. On siebie dotyka. Jakby głowę, jakby wszedł i jest taki szczęśliwy, że może się obudzić 
w Ciele. On tego nigdy nie robił.
Ja tylko w części doświadczam tego Cudu. On patrzy na kolana, na nogi i może to wszystko 
ponaprawiać. On chce. Podejmuje współpracę z Ciałem. Pokazują mi jak nogi jak stawy są 
inne. To nie żyły, to są barwy, co to przepajają. Różne barwy jakby długie trociny, jak 
bierki przewrócone. Z tego się składają Nasze nogi, ręce z takich kształtów. Natomiast stricte 
fizyczne Ciało jest w tej chwili niewidoczne. Czuję, jak Duch jest szczęśliwy, że Siebie 
dotyka. Czuję Radość Jego. Widzę jak tańczyć zaczyna, strzelać palcami na arenie, wśród 
płomyków.
-Mówią, że jestem poza sceną.
-Czujcie się jak własny Duch, który się tu i teraz obudził i przejmuje cały zapis Mózgu, 
cały zapis Umysłu, całą Świadomość jako Cząstkę Siebie.
Nas przejmuje. Nam się będzie wydawać, ze jesteśmy sobą, ale to nie prawda.
Duch Nas przejmuje. Duch się rodzi i Nas oswobodzi.
W tej chwili stajemy się Istotami Duchowymi.
Wspólność.
-Usłyszałem; -właśnie to się stało. 
Mamy być cicho, ponieważ jest to Proces twardnienia, takiego gipsowania.

My stamtąd Tu się obudziliśmy. Oznacza to także, że choć w tej chwili 
przyzwyczajeni do Siebie, nie odczuwamy jeszcze sposobu, w jaki Duchowo jesteśmy 
obudzeni, ale to, co przyniósł z Sobą Duch te zapisy i wiedzę, będzie się znów w Nas 
otwierało.
Czyli będziemy coraz bogatsi w wiedzę, jaką mamy Tam, jaką Tu zstępując w Nas 
przyniósł ze Sobą.
Nowe pokłady się utworzyły.
-Mówią tak; -a teraz idź i czyń swoją powinność.

 
-Ale, żeby to dobrze zrozumieć, bo to jest cudowna wielka nauka.

Od kilku dni pokazywali mi takie sceny. 
-Patrzę na Ludzi i mówię; -Boże przecież Ty doświadczasz tego Życia w Tym Człowieku, 
kiedy On bije innych. 
U Góry jest wielki Bóg, a ten Człowiek jest tylko Promyczkiem, który z Tej wielkiej Istoty 
spływa. 
-Mówię, więc; -Boże, nie możesz w Tym Człowieku robić takiego zła. Zadziałaj.
I Bóg tam od Góry od razu zaczął wpływać na Siebie Tego Małego, który robił tę 
krzywdę, bo się zawstydził. 
-TEN BOG, że w tym Kimś tak niewłaściwie postępował.
Później zaczął być przeze mnie postrzegany Proces odwrotny. 
Bóg Tam, a jednocześnie Ja duchowy gdzieś Tam.
-Mówię. -Jak to. Ja jestem Tu, a Mój Duch tam działa i coś robi. 
-A Bóg mówi.
 – Tak. Ja dla Ciebie też robię. -Jeden robi coś dla drugiego.
Teraz Duch Tam zjednoczył się już z Tym Ciałem i z Tą Duszą.
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Teraz jak patrzymy na swoje ręce, to przy zamkniętych oczach widzimy tylko obudzone 
ręce Duchowe. Nie Nasze, nie energetyczne, nie fizyczne.
Jak będziemy teraz działać na Kogoś, to już działa Nasz Duch, a Duch połączony jest z 
Ojcem.
To się stało JEDNO. Cudowna Rzecz. 
Ja i Człowiek, na którego się działa -ta sama Moc. Działam na Ducha, a On to ściąga w 
dół.
Ojciec Tu u Góry, który to wszystko obserwuje też jest Duchowy. 
Tak jakby nic innego na Świecie nie istniało, tylko Ja Tu Duch –Cząstka Ojca, Ojciec i 
Jego Druga cząstka tu siedząca. To jest Jedność. W tym Działaniu Duchowym 
uruchamiamy dokładnie to samo.
To jest Część Duchowa. I Ona niech spokojnie wpływa w Przestrzeń Energetyczną, 
Eteryczną, Fizyczną, ponieważ się Zjednoczyła z Nią.
(Głos I)To tak jakby próbować te ręce. Jak to działa, jak to się rusza. Spróbuj dalej. Wyobraź 
sobie Kogoś i spróbuj jak płynie z tych rąk taka biała energia. Czysta, krystaliczna.
-Mówią; -Nareszcie możecie.
Nareszcie jesteśmy jakby na statku kosmicznym w sterowni, gdzie się obserwuje kosmos i na 
spokojnie mówimy;
-Jesteśmy Prawdą, jesteśmy Światłem, jesteśmy Tym, co Najlepsze……..
Pojawiło się gigantyczne słowo –AMEN. (niech się stanie).

-Idź i czyń Swoją powinność. Jesteś, to możesz. Duch się obudził.
 
 Mamy jeszcze jedną rzecz do zrobienia wspólnym wysiłkiem. Były potężne 

zawirowania w Dziuplach. Jak Ktoś przychodził, mogłem to zmieniać, przed Siłami 
Przyrody, udawało się mi to zablokować. 
Dziś pierwszy raz jedna Dziupla, którą Działałem weszła na Poziom PraOjca. To, 
dlatego, że zadziałało się PRAWEM.
Skoro Ono jest, to pozwala zrobić coś z Poziomu PraOjca.
Dali Nam to przed chwilą do zrozumienia; -Jesteśmy Światłem…..i Mamy MOC i mamy 
PRAWO.
W tej Chwili wszystkie Dziuple, jakie były aktywne, które są w tej chwili zaburzone, 
rozkładane oddamy PRAWU, aby One znów stały się mocne i chroniące wszystkich Ludzi.
Niech tak się stanie. Niech będą szczęśliwi, a te Dziuple, o ile jest taka Moc, nagle ich 
Wyczyszczą, Zmienią, Odratują.
I jeśli jest to jeszcze możliwe niech będą Wpisani, Odrodzeni.
………………………………………………………………………………………………
To już się stało. Proces leci. Jakby chmura przeniknęła Wszystkość i to się Stało Staje.

 Ja pomyślałem, w jaki sposób mamy wpłynąć na jutrzejszy dzień i nie uzyskałem 
odpowiedzi.
Zrozumiałem, że w takim stanie jak jesteśmy po prostu mamy tam pójść i nic więcej.
-Druga rzecz pytałem się, czy mamy coś zrobić i JA nie uzyskuję odpowiedzi.
(Głosy)Nic.
(Zbyszek)Z tego wynika, że zaczyna się to, co kiedyś Mówili. Sama Nasza obecność to 
POLE będzie zmieniać.
(Głos I)Bo to Nasza zbroja jest i Ona będzie wpływała, nie dotykała.
(Zbyszek)Tak pokazali jakby na Sercu był napierśnik w postaci aparatury elektronicznej 
działającej jak automat. Jak się Ktoś zbliża, a My tylko chcemy, to trzeba polecenie myślą 
wydać; -
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-„Czystość, Spokój.”
Ten automat programuje całe Nasze Biopole i Ono działa. My nawet nie musimy ruszać 
rękami. Trzeba go myślą uruchomić. Ten ktoś jest wyczyszczony, zrobiony.
Oczywiście ten automat, to jest przenośnia, bo tak naprawdę widzę jak się Serce lekko 
otwiera. Ono jak ukwiał wygląda. Ma fluorescencyjne macki. 
To jest właśnie ten programator. Serce.
U Góry otworzyło się Nasze Światełko jak Słoneczko, ale tego prawie nie widać.
Wygląda tak jakbyśmy z głębokiej toni morskiej powoli byli wynoszeni do góry i jesteśmy 
coraz bliżej tego Światła.
To na pewno Nas wynoszą do góry. W dół się przesuwają struktury energetyczne jak góry.
(Głos I)To są kontymorskie Góry. Łańcuch podmorski.
(Zbyszek)Usłyszałem taką rzecz; -to jest Rów Mariański i tu jest Nasz Dom. Może to jest 
związane z tymi Dwoma Miastami, tak jakby to było jedno z miejsc, dzięki któremu My Tu 
Istniejemy.
-Mówią; -poczuj, że Jesteś. My musimy czuć, że Jesteśmy.
Musimy czuć Całość i musimy czuć Biopole.
-Mówią. -To jest bardzo ważne. 
To, co Tu było, ta Cudowna Kolorystyka, to jest zagęszczona Nasza MOC.
-Pięknie to wygląda.
Mamy nie zapominać. -Ciało współegzystuje z tym bąblem Pięknej Energii przed Nami.
To jesteśmy Ciągle MY. To nie jest tak, że Tu jest Ciało Fizyczne. To jest tylko element 
Naszej Istoty.
MY TU i ten BĄBEL przed Nami, to jest Jedno i to samo.
-I wbij to sobie do głowy.
-Czyli musimy Tego się nauczyć teraz. Jak się nauczymy, wtedy, co będzie w Bąbel 
wchodzić, a Oni pokazują, że On będzie jak galareta, nie będzie umiało się wycofać. To 
wtedy będziemy czuć i to jest obserwacja. To będzie takie powolne, że będziemy widzieć 
cały ten mechanizm. To skorumpowanie. Ten występek.
O jakiś analogiach mówią.

Wycofuje się z Nas dziwna Energia. Dali wyraźnie do zrozumienia, że ta Energia 
pełniła rolę automatu, maszyny, która to z NAMI ROBIŁA.
Możemy zabrać się do swojej pracy, do swoich dzieł, a to powoli będzie się wycofywać.

 Proces Zestalania jest zakończony, prawie stwardniały.
Podpowiedzieli Nam, że mamy odczuwać Siebie w odległości, bo to ważne.

KONIEC.
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