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Modlitwa                                                                                                                     Rusinowice, 13 września 2008

[Oaza Spokoju, Biała Księga, Intencje, Siły Natury - Żywioły, Istota Ziemi, Księga Inspiracji, Sokole  
Oko,Moz Zmian, Strumień Życia]

To nic, to tak powoli będziemy wchodzić w odprężenie. Zamykamy się w sobie. Pozwalamy, by 
ciało nasze samo oddychało...  Jak mi  się już chce ziewać,  to znaczy,  że energia już leci  i  jest 
dobrze. Powoli się wszystko wymazuje. A jak się wymazuje, znikacie jako wizje, stajecie się tylko  
takim wspomnieniem, czymś co mówi, że tu, tu, tu, gdzieś, coś, czegoś doświadcza. Taki zapis po  
prostu, w tych energiach. 

Teraz taki blok jakiś przyleciał… Jedna strona jasna, a jedna strona ciemna. I to tak czuję, jakby to  
miało związek z najgęstszą w człowieku energetyką, taką, która już właściwie styka się z ciałem 
fizycznym. I jest tutaj coś, czego ja jeszcze do końca nie rozumiem, to coś nowego, co wiąże się z  
tym wszystkim co mi wiadomo, ale jeszcze tego nie było. Wiem, że coś tutaj trzeba zrozumieć.  
Podpowiadają:  tak  jakbyście  Matrix  oglądali,  tam cyferki  leciały,  takie  kody  komputerowe  na 
ekranie,  tak  samo  tutaj,  z  połowy  tego  bloku  tworzą  się  zapisy,  ale  te  zapisy  są  tutaj,  w 
przestrzeni, nie tyczą się bezpośrednio was. Jest po prostu coś... Mówią, że to jakoś ze mną jest  
związane i, że mam działać, a ja nie wiem o co chodzi…   

Tutaj też od razu pokazują korytarz, który jest w Świątyni Serca, czyli jak widzicie, nie musimy po  
tych schodach biec. Wszyscy zostali podkręceni. I tu jest tak: po prawej stronie pierwszy, to jest  
Wieczernik.  Następne  drzwi  -  nie  wiem,  one  są  całe  ciemne.  Trzecie  drzwi  z  kolei  –  Jezioro 
Radości,  a  ostatnie  drzwi  przed Mocą na wprost  tego wejścia,  to  jest  Oaza Spokoju.  Tam są  
jeszcze  inne  bardzo  jasne,  nie  wiem co to  jest,  jakaś  pętla,  koło  zamknięte?  Zamiast  Jeziora 
Radości  widzę,  że  tutaj  jedna  osoba  energicznie  nawołuje  wszystkich,  żeby  weszli  do  Oazy  
Spokoju. Mówi:  chodźcie, chodźcie! No i tak powoli zaczynają się niektórzy tutaj zbierać. No to 
dobrze, to wejdziemy do Oazy Spokoju. Jak wiemy, te przeźroczyste drzwi na wprost (których 
właściwie nie widać), one są energetyczne, tam mieszka Moc. O! Faktycznie! Znowu w tej Mocy  
powstał  obraz  Matki  Boskiej,  symbol  Ducha  Świętego.  I  autentycznie  ręce  kieruje,  jakby 
zapraszała nas do tego byśmy weszli do tych drzwi przed Nią, do tej Oazy Spokoju. Autentycznie, 
mówię. Więc coś w tym jest! I, uwaga: z Mocy poszła do tego miejsca energia. To jest tak, jakby 
światełko promieniowało na to miejsce.  Już jest  Oaza Spokoju,  Oaza Ciszy –  obojętnie  jak ją  
nazwać. Tam są takie duże kamienie, może pół metra wysokości. Takie, jakby je ktoś kiedyś tutaj 
zwlókł  i  na nich się  nieraz siedzi.  I  teraz:  na jeden z tych kamieni  (a  to wszystko takie  lekko  
kamieniste jest. Tam nie ma nic. Martwa cisza) pada światełko i księga – książkę tutaj pokazują.  
Ta książka się otwiera, są jakieś sceny: życie, reszta biały zapis po lewej stronie... Można tutaj  
przyjść, i w tej książce wyczytać coś co się tyczy waszej istoty. Pytam, czy mają tu podchodzić i  
czytać sobie jak w swoich książkach? A oni mi mówią: ty też idź i czytaj. Tu jest nie tylko przyszłość 
i nie tylko przeszłość. Co tam jest jeszcze? To jest tak, jakby światło przecinało tę książkę na pół,  
ale oczywiście iluzyjne, nie niszczy jej, tylko jakby mówiło o dwóch różnych stronach. O istocie 
prawdziwej i istocie rzeczywistej. Ciekawe. Jak komuś coś mówią, to niech to doda. 
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[Mężczyzna 2]  -  Intencje,  o intencje  chodzi.  To,  co ci  się  wydaje,  a  to co jest  naprawdę z ich 
perspektywy. 

[Zbyszek] – No faktycznie. 

[Mężczyzna 2] – Jak coś chcesz, to może ci się wydawać, że z tego powodu to chcesz, a tam jest  
zapisane jakie jest ich zdanie. Możesz iść na działce pomóc komuś pracować i tobie się wydaje, że 
jesteś dobry, a może robisz to bo się boisz, że ktoś cię przestanie …

[Zbyszek] – Albo liczysz tylko na te owoce, no nie? Ale to jest wtedy też wspólny wysiłek, bo 
powód nie musi być egoistyczny. Czyli faktycznie. Można było by sprawdzić. 

Książka teraz jest  i  otwarta i  zamknięta.  Nie wiem czy otwarta dla  was,  żebyście  jeszcze coś  
zrozumieli, czy też dla mnie, żeby jeszcze zajrzeć? I jest jednocześnie zamknięta. I okładka jest już 
taka  bordowawa,  czasami  niebieskawa  ze  złotymi  literami…  Ciekawe,  faktycznie!  Nigdy  nie 
pomyślałem o tym, tak naprawdę, żeby sprawdzać intencje. Bo tu jest tak, że jak w człowieku 
pycha została stłumiona, nie ma jej po prostu, to myślało się, że intencje muszą być zawsze super 
czyste. A tu okazuje się, że intencje mogą być jeszcze namieszane. 

[Kobieta 1] – Na trzech poziomach intencje …

[Zbyszek] – Mnie tylko podpowiedzieli, że intencje odczytuje się, że się je sprawdza. Faktycznie!

[Mężczyzna 2] – Tu po prawej, jasnej stronie, tam jest część tych kartek. Jak się otworzy to po 
prawej bardziej się świeci. …

[Zbyszek] – No, tam były te obrazy …

[Mężczyzna 2] –  A po lewej one wcale nie są ani złe ani dobre, tylko … 

[Zbyszek] – Tylko chodzi o zapis. Zapis... Acha, uwaga: tu chyba będzie można też sprawdzić, bo 
człowiek wzrasta, i to muszę na skali już sprawdzić. To co się mówiło: w zależności od intencji, to 
co było po prawej stronie, te obrazy się zmieniają. Tworzy się inna rzeczywistość. 

[Kobieta  1]  –  jest  intencja  na  poziomie  energetycznym,  poziomie  przemiany  i  takim 
transcendentalnym, i teraz chodzi o to, żeby intencje były co najmniej na poziomie przemiany …

[Zbyszek] – To weźmy to zapiszmy, bo później się może stracić.

[Kobieta  1]  –  Poziom  energetyczny,  czyli  poziom  spełnienia,  szczęścia  w  życiu,  poziom 
przemiany, poziom duszy, poziom, oni mówią - duchowy, ale bardziej taki transcendentalny. A 
więc jeżeli jest intencja najwyższego rzędu …

[Zbyszek] – Czyli to by była intencja czysta, czyli najwyższa. 

[Kobieta 1] – I właśnie jest taka prośbą, żebyśmy nie zniżali się do intencji czysto energetycznych 
mimo, że zapewnia to nam i szczęście i pokój i współistnienie z innymi ludźmi. Żeby był u nas co 
najmniej  poziom  intencji  przemiany.  To  wiąże  się  z  przemianą  ducha  i  czystością  duszy. 
Natomiast jeśli chodzi o transcendentalne, czyli te całościowe – duchowe, to jest zmiana nawet 
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częstotliwości  Ziemi  i  tutaj  widać  nie  tylko  duszę  Ziemi,  ale  też  i  serce  naszej  planety.  Tutaj 
odzywają się też Istoty Ziemi. Oni także przyszli tutaj w delegacji. To co mówiłeś zanim żeśmy  
weszli, że przyszło wyrównanie, przyszły te istoty – siły Ziemi. Nie Natury, ale czystej planety.  

[Mężczyzna 2] – Mówili, że to drugie co mówiłeś

[Zbyszek] – Przemiany

[Mężczyzna 2] – To różnica między tym pierwszym a drugim…dlatego ważne, że za pierwszym 
razem to działanie energetyczne masz ty i  twoje bieżące środowisko, bliscy. Natomiast już na 
drugim poziomie działasz na całe cywilizacje. Z mniejszym polem rażenia, ale to jest tak jak krąg. 
Jak krąg. Że to już ma średnicę …

[Kobieta 1] – To się bardzo mocno wiąże ze spełnieniem duszy, bo oni bardzo dużo podkreślają o 
spełnieniu duszy, i że na tych kartkach jest intencja. To, że idziemy do kogoś, do ogrodu i pewne 
rzeczy robimy nie wzbogaca tak naprawdę naszej duszy.  Żebyśmy tylko kierowali  się tym, co  
powoduje nasz rozwój i przydatność naszą dla nich, dla całości, dla Jedności. Tak podkreślają. 

[Zbyszek] Czyli w skrócie: przydatnością Bogu.

[Kobieta 1] – Także jeżeli ktoś wychodzi przynajmniej z intencji przemiany, ma od razu pomoc w 
budowaniu tego transferu, czyli tego kanału przez, który oni mogą przechodzić. 

[Zbyszek] – I tu powiedzieli, że przydatność Bogu jest tylko w tym trzecim, w czystej intencji. A tu 
tak jak powiedziałaś, przydatnością Siłom Wyższym. 

[Kobieta 1] – Ja tak widziałam, bo to nie całej cywilizacji.  Dla cywilizacji  zaczyna się od progu  
rozwoju duchowego. Te istoty ziemi znów się w tej chwili bardzo mocno odzywają, o wyrównanie,  
tzn.  żebyśmy świadomie żyjąc,  jeżeli  mamy intencję tego rozwoju,  przydatności  duchowej,  to 
żebyśmy świadomie medytując wiedzieli tylko, że jest część istot Ziemi, która bardzo potrzebuje 
naszej świadomości. Ja  już kiedyś mówiłam, że Oni mi sygnalizowali, że są jakieś istoty w Ziemi,  
które nie mają moralności boskiej i nie mają tej świadomości i, że może jak my mamy opanowane 
współistnienie z siłami przeciwnymi w kosmosie, o tyle nie zdajemy sobie sprawy z tego, że jest,  
czy to cywilizacja,  czy jakieś istoty,  które mogą nam przerwać rozwój,  i  takie  skierowanie do 
Ciebie, żebyś się mocniej jeszcze tym zainteresował. Oni mówią, że już Ci to mówili.

[Zbyszek]  –  Tak,  też  mi  to teraz  pokazali:  ciemną  postać,  która przyszła  i  wzięła  tę  księgę.  I  
wyraźnie widać taki ból, jakbym był bezsilny i chciał, żeby ta księga wróciła. A ona nawet na to nie 
zwraca uwagi. 

[Kobieta 1] – Mówiłeś, że kilka osób będzie się zajmować współistnieniem z Naturą. A oni mówią,  
że każdy, w zależności od intencji. Że … tu jest taka bardzo gorąca prośba, nie o obietnicę, ale o 
współistnienie, przez co łatwiej będzie rozumieć mowę Natury. Tutaj odzywają, się też przyszłe 
istoty  żywiołu  (siły).  Ja  już  kiedyś  doświadczałam  takiej  współpracy  z  Nimi,  tylko  nie  bardzo  
rozumiałam. Dopiero w tej chwili zaczyna się to układać  …. Każdy żywioł ma swoją częstotliwość.  
W  tej  chwili  jest  też  taka  podpowiedź,  żeby  wchodzić  poprzez  -  oddech?  W  każdym  razie 
wchodzić  przez  częstotliwość  konkretnych  żywiołów.  Możemy  doświadczać  czegoś  takiego, 
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jakbyśmy znaleźli się w środku takiego tajfunu, ale będzie spokój i te żywioły wokół nas zapewnią  
współistnienie  między  istotami  Ziemi,  kosmosu,  zrozumienie.  Łączyć  -  nie  dzielić;  zrozumieć 
stronę  ciemności;  być  wielką  wolą  Boga  i  świecić  światłem  w  Światłości.  Tutaj  jest  takie  
przesłanie. 

[Zbyszek] – Czyli tutaj właśnie jest poziom jednoczenia się ze wszystkim. 

[Kobieta 1] – Jest, jest, bo w tej chwili przychodzi taka wspólna, silna Jedność. Te istoty żywiołów 
mówią, że są w stanie pomóc nam na poziomie energetycznym, tak się bardzo umocnić, żeby 
uaktywnić  wszystkie  nasze  Punkty  Mocy.  Widzę  cały  taki  energio-obieg,  czyli  tak  jakby 
krwioobieg. Jest bardzo serdeczna prośba o współpracę z nimi, świadomą. Po prostu wystarczy 
tylko intencja. 

I tutaj jeszcze to o czym żeśmy, Zbyszku, kiedyś rozmawiali, o tych zapisach, ja mówiłam, że cały  
czas mi mówią, że są to zapisy w ciałach i oni mi w tej chwili potwierdzają, że tak, że żeby lepiej  
współistnieć, to są zapisy tak zwane pierwotne. 

[Zbyszek] – Może być tak, bo kiwnęli głową, że można tak nazwać.

[Kobieta 1] – Najwięcej ich jest na granicy ciała astralnego i mentalnego, i one odciskają piętno na 
duszy stąd na tej księdze mogą być różne strony. 

[Zbyszek] – No tak, czyli w zależności od intencji.

[Kobieta 1] – Tak, tak. I one mogą przenieść się na naszą duszę i na spełnienie, na radość, istnienie  
naszej duszy … 

[Zbyszek] – Bo to jest tak, jak wam powiedziałem w skrócie : zapisy duchowe, duszebne i w ciele  
fizycznym. I w całości one są.

[Kobieta 1] – Tak, ale to chodzi o to, że te zapisy najmniej są w duchu, ale duch musi je realizować 
poprzez naszą wolę i intencje. Duch jest nasza siłą. Nie rozumiem tego.

[Zbyszek] – Inaczej. To jest tak, że duch ma swoje cele, wyrażane przez duszę, ale ciało tutaj, w tej  
rzeczywistości  może  obrać  swoją  drogę,  zupełnie  przeciwną  intencjom  ducha.  I  wtedy  tutaj  
zaczyna się wewnętrzna męka, podpowiedź, żeby tego nie robić, na co innego zwracać uwagę itd.  
Natomiast tutaj, jak my się otwieramy, tę księgę wystarczy otworzyć, i przez intencje odczytać z 
jakiego poziomu one idą i jak to będzie wyglądać. Tutaj możemy dotrzeć do źródła prawdziwych 
intencji tego, co chce duch, może dusza i my. Tutaj mogą być rozbieżności. Czyli w tych trzech 
poziomach, które wymieniłaś. I tu, w tej księdze odczytamy czego naprawdę chce duch i wtedy 
uruchamiamy, bo trzeba się do tego przyzwyczaić. Bo wtedy będzie Moc. 

[Kobieta 1] – Siła decyzji.

[Zbyszek] – Czyli dotrzeć do pierwocin tego, po co się tu jest, jak powinno wyglądać działanie.  
Wtedy schodzi największa Moc. Żeby tego nie zakłócać, bo my możemy żyć inaczej - to też jest  
sprawiedliwe. 
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[Kobieta  1]  –  Jeszcze  jest  jedna  rzecz,  bo  w  tym  momencie  widzę,  że  oprócz  tego  rozwoju 
duchowego …

[Zbyszek] – Teraz drugą księgę tam położyli.

[Kobieta  1]  –  …  przychodzi  też  równowaga,  żebyśmy  pamiętali,  że  żyjemy  na  tej  planecie  i  
żebyśmy pamiętali o ukorzenieniu, o łączeniu się z sercem planety. Zobaczyłam takie bijące serce;  
że  stąd  będziemy  mieć  bardzo  dużo  mocy,  ale  oczywiście  w  czystości  intencji  co  najmniej  z 
poziomu przemiany. I tak, wszystkie bogactwa tej planety, nawet materialne, zostaną przed nami  
odkryte w momencie, jak będzie szczerość intencji współdziałania z planetą. 

[Zbyszek] – I tu teraz możemy przypomnieć sobie o tym co kiedyś dali, o tej skali „Energia Ziemi”,  
tam gdzie są sny przyrody. 

[Kobieta  1]  –  Tu  tyle  osób  się  w  tej  chwili  zdeklarowało  w  sobie,  sercem,  że  jest  pokłon,  i  
podziękowanie, zwłaszcza dla jednego mężczyzny który już świadomie - nie świadomie, z tymi 
żywiołami i z istotami natury (bardziej Natury niż Ziemi) współpracuje. Bardzo dużą pomoc od  
niego dostali, także bardzo mu dziękują… 

… Jeszcze raz pokazały mi się te wszystkie żywioły, żebyśmy wszyscy pamiętali o tym, że kości to 
jest  żywioł Ziemi, oddech - tu pokazane są różne częstotliwości wiatru, że możemy się uchronić  
przed wszystkimi żywiołami i, że możemy mieć bardzo duże wsparcie. Nawet w skalach każdy 
może  sobie sprawdzić  jakie  na dzisiaj  ma  wsparcie  żywiołów,  tylko żeby była  przez cały  czas  
równowaga między żywiołem ognia czyli energią życia, między wszystkimi wodami…  

[Zbyszek] – Pokazują teraz jak macie (i to odczytamy na skali potem), uwaga – ciekawostka: jak  
zapewnić tę równowagę? Bo na to bym nie wpadł! Powiadali kiedyś (do głowy mi to nie przyszło),  
jak było przeczyszczanie i ten ogień schodził z góry w kręgu ognia, to też było z tym związane.  
Uwaga: po prostu wlecieć do wulkanu, to może być symbol serca, bo tam pulsuje. Wlecieć tam, to  
są czerwone energie, i pozwolić im się ustawić. One to zrobią. Po prostu. To by trzeba było prze  
praktykować później. Jaka będzie różnica? 

[Kobieta 1] – Będzie to bardzo duże urzeczywistnienie wszystkich naszych celów na Ziemi. Bardzo 
nam  w  tym  pomogą  swoją  energetyką,  wzmocnią  naszą  energię  człowieka,  jako  człowieka 
żyjącego na tej planecie.

[Zbyszek] – Ale ciekawostka jest: w tym sercu, jakżeś powiedziała (ja to tak energetycznie widzę),  
tam akurat, jak się schodzi, jest przejście! Tak, jak my łączymy się z Bogiem, z naszym Stwórcą, 
tak tam jest przejście, które łączy, ale nie wiem z czym. 

[Kobieta 1] – Oni są wokół ciebie i ci dziękują, że to, co już ci kiedyś przekazywali, w tej chwili to 
artykułujesz. 

[Kobieta 2] – (wyraża zdziwienie, że medytację prowadzi w większej części Kobieta nr 1)

[Zbyszek] – Teraz jest przekaz, bo ona jest uwrażliwiona. Jak są przekazy, to te osoby muszą 
ciągnąć.
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[Kobieta 1] – I schodzi tak duża miłość, takie współistnienie i takie coś, co niesamowicie nas łączy.  
Ja nie rozróżniam tych energii, bo to jest coś takiego zupełnie obcego. 

[Zbyszek] – Bo to przyszło z dołu, od Ziemi, z tamtego kanału. 

[Kobieta 1] – To jest takie jakby bez uczuć w ogóle …

[Zbyszek] – tak, nie ma napięcia…

[Kobieta 1] – a jednocześnie takie niesamowicie wzruszające. 

[Zbyszek]  –  To  jest  tak:  jak  my  patrzymy  na  te  energie  co  przychodzą,  to  one  nigdy  nie  są  
jednolite.  Z  tonacjami  różnymi  widać  je.  Natomiast  to,  co  w  nas  wchodzi  jest  jednolicie 
rozsmarowane…

[Kobieta 1]  –  I  stajemy się  takim  olbrzymim  pomostem między prawdziwym sercem Ziemi a  
prawdziwą świadomością,  takim rdzeniem kosmosu… ja  nie  potrafię tego określić,  to nie jest  
kosmos … to jest sens istnienia   

[Mężczyzna 1] - Przestrzeń

 [Kobieta 1]  – Nie wiem, brakuje mi słów na to, ale jesteśmy takim jednym wielkim kanałem, 
połączeniem świadomości - co na Dole, to na Górze, co na Górze, to na Dole. Jesteśmy jednością z 
sercem Ziemi i z samą Istotą Istnienia.

[Zbyszek] – Tu teraz ważna rzecz: bo to będziecie mogli też przepraktykować. Pamiętacie? Te 
wszystkie 31, teraz 32 czakramy, są połączone z Piramidą Strachu, czyli z Oriinem, z miejscem 
Zachabiego, no nie? Tam, na jednej ze ścian wszystkie te czakramy są połączone. Te czakramy  
Ziemi. I Ziemia kontaktuje się właśnie tamtymi przestrzeniami. I teraz, każdy z tych czakramów, 
jak  podejdzie  się  do tej  ściany,  to  jest  widoczne  takie  jakby  światełko,  okrągłe.  To jest  takie 
połączenie. Jakby wielkie rury. I tu, jak się podchodzi do tej ściany, to są różne wzory. Tu widzę na  
przykład: to wygląda jak spirala, a jak podszedłem, to są cylindryczne kręgi. Gdzie indziej jest co  
innego. Tutaj jest jakaś tajemnica i tu, z poziomu piramidy, można wpływać na to, co się będzie  
działo w Ziemi.  I odwrotnie też. Teraz pokazywali nam, że właśnie przez to otwarcie, są możliwe  
zmiany z jednego albo z drugiego poziomu, tyczące się naszej istoty i nas. …  Nie naszej istoty. Tu 
można wpływać nawet na innych.  Pokazują ciekawostkę.  

[Kobieta 1] – Tak, jakby każdy z nas dostał dodatkowego opiekuna ale z Istoty Ziemi.

[Mężczyzna 2] – Od 10 minut patrzę jak się robi takie słupy. Ja to dostałem kilka miesięcy temu.  
Myślałem, że to jest takie małe jak lampki, a właśnie w tej chwili cały czas mi ktoś… Chodziło o 
bramę,  tak  gwoli  wprowadzenia,  mamy  bramę.  I  jest  tak:  jest  taki  wysoki  słup.  Wcale  nie  
kosmicznie wygląda.  Normalnie,  jest  pomalowany normalną farbą,  jak słupy,  takie  z  rury.  Na 
górze jest podstawa w krzyż, po przekątnej, na podstawie kwadratu, jest zespawana w piramidę, i  
to stoi  w czterech rogach dużego pola na,  którym rośnie zboże,  które jest  tak wielkie jak do 
połowy drzew lasów, które to otaczają. I okazuje się, że to pole jest tak utkane dookoła. Są cztery 
takie słupy, na bardzo dużej powierzchni. Tworzą taką samą podstawę, takiej samej piramidy,  



St
ro

na
16

która już jest tylko, że energetycznie. Podstawą tej piramidy jest właśnie to pole i energetycznie  
to wygląda tak, że ta piramida jest na czterech kątach, dookoła tego pola. Ona sobie idzie bardzo  
wysoko do góry i jednocześnie bardzo głęboko w głąb. I służy po to, żeby harmonizować najlepszą 
energię, która jest z Ziemi. I w Ziemi jest tak, że ta piramida jest odwrócona. Na górze jest ta  
płaska powierzchnia, podstawa, a czubeczek jest w środku. Tam, gdzie jest podstawa, to właśnie 
rośnie to pole. A druga strona jest jakby ze zstępującej kosmicznej energii. 

[Kobieta 1] – Merkaaba – Melchizedech…

[Mężczyzna 2] – Nie znam tego, ale w każdym razie pokazują mi … acha, te promienie. Właśnie, w 
środku jest tak bardzo biało, a na zewnątrz jest niebiesko. I właśnie chodzi o to … acha, to jest  
odpowiedź dla Zbyszka, że te nawozy… wcale nie trzeba tak bardzo długo czekać, bo wystarczy 
takie coś zrobić.  

[Zbyszek] – Mi natomiast tutaj podpowiadają, że to, co ty widzisz, to działa w tle. To jest tak jak  
kiedy jesteśmy tym ostatnim  artefaktem, wszystkie inne działają w tle. Tym głównym tutaj jest  
połączenie planety z przestrzenią… To jest w takim zapisie - niekoniecznie z piramidą, ale z tą  
najwyższą przestrzenią duchową. Przecież mówimy, bo Zachabi jest jednym z Bogów, no nie? Z 
tą najwyższą energią. A to tu, jak w tunelu, po prostu będzie działać tak, jak chcemy. Byle było 
scharmonizowanie jednego z drugim. Byle powstał ten kanał, byle tu dbać o tę czystość energii.  
To jest ta energia rozsmarowana w nas. Ta jednolita. 

[Mężczyzna  2]  –  Właśnie  mi  to  pokazali  zaraz  po  tym  zdaniu,  jak  koleżanka  mówiła  o 
scharmonizowaniu. Mnie się na początku bardzo chciało płakać.  

[Kobieta 1] – Bo to takie wibracje schodziły po prostu.

[Mężczyzna  2]  –  No  właśnie.  Zobaczyłem  to  pole  i  zacząłem  po  prostu  płakać  nad  nim.  I  
przestałem płakać jak zobaczyłem po lewej jakiś słup. Nie wiedziałem co to jest. 

[Zbyszek] – I też podpowiadają, że to ma być tak, że jeśli to robimy, to znaczy, że już chcemy, to 
wynika po prostu z miłości i to się po prostu wtedy uruchamia. Tak, jakbyśmy tę przestrzeń, tak  
jak ty powiedziałaś, Góra a Dół, by to pole, cokolwiek, roślina, kwiatek, by to było w tym zawarte i 
miłością uruchamiamy - chcemy, by to kwitło. Ciekawe, trzeba by było przepraktykować…

…Kolejna  księga  się  otwiera,  ale  otwiera  się  i  kartki  lecą.  Cały  czas  lecą  z  prawa  na  lewo.  
Nieskończona chyba ilość. I to leci, leci, leci. Nie wiem co to jest. 

[Kobieta 1] – Wdrukowywuje się w nas świadomość.

[Zbyszek] – Wiem tylko, że taki snopek światła z góry na to bił i co się robi?

[Kobieta 1] – Aż taki terkot słyszę, to się w nas tak szybko wdrukowywuje. 

[Mężczyzna 2] – Teraz tam widzę wzory.

[Zbyszek] – Teraz ja też tam widzę coś, ale to takie niewyraźne. Nie litery, ale bardziej znaki… 
Zamknęła się księga! 
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Ale dziwną nazwę usłyszałem! Ni przypiął, ni przyłatał. Muszę to sprawdzić… Tylko zapiszę. Ale  
jak to tłumaczyć nie wiem, bo intencje, to intencje. A to jest, uwaga:  takie bardziej artystyczne,  
bo to jest Księga Inspiracji. Ale jak to ująć, jak to ugryźć? 

[Kobieta 1] – Oni mówią tu o sercu. Zaczyna się od otwartości serca. Zaczyna się od otwartości 
serca. Będzie się świadomość uruchamiać… W każdym razie widzę to połączenie między sercem a 
uruchomieniem świadomości, która była w nas wdrukowywana. 

[Zbyszek] – To jest świadomość czynu?

[Kobieta 1] – Nie, mówią, Istnienia. Nie wiem czy to jest to samo.

[Zbyszek] – To znaczy się, czyn, a więc dobrze ci mówią. Bo musi coś zaistnieć, no nie? Czyn może  
zaistnieć, czyli przyszłość może zaistnieć. Inspiracja, czyli Księgą Inspiracji, w tym czystym zapisie 
tworzysz nowe, to jest w mocy istnienia.

[Kobieta 1] – Tak, tak chodzi o początek działania. I to nad tym ma pieczę taka istota. Nie jestem  
w stanie powtórzyć imienia. 

[Zbyszek] – Taka kobieta z długimi włosami. Ma takie wielkie oczy.

[Kobieta 1] – Pała taką łagodnością. Ona zwraca uwagę na ochronę serca. Otwarcie serca, to jest  
jedno, ale jest jeszcze coś takiego, żebyśmy mieli świadomość - ochrona serca. 

[Zbyszek] – Jako energii.

[Kobieta 1] - Pytam się jak? Ona mówi, że to będzie nam przychodzić, ale jest to też związane z  
energiami Ziemi.  Energie Ziemi mają nas fizycznie chronić przed subtelnością …. w sercu. Tak to 
słyszę…. Cały czas takie podziękowanie i taka wdzięczność. 

[Zbyszek] – Ta kobieta jest dziwna! Czemu? To jest tak:  jak ona jest przy księdze, ma czarne 
włosy. Jak od księgi odchodzi - ma czysto blond, pszeniczne włosy. To chyba,  na logikę starałem 
się to wytłumaczyć, że ta księga, jak jest tak czysta, uwaga!, i inspiracje są czyste, to ona przy tej  
księdze  ma  czyste  włosy.  Jak  nasze  inspiracje  (nie  mówimy  o  intencjach),  to  coś  co  z  Mocą 
Istnienia, są nie takie jak być powinno, to jej włosy będą ciemnieć.  To jest podpowiedź do tego. I  
teraz dodać do tego intencje i się tworzy, i tu teraz musi paść, bo teraz jest Krzyk Orła, ciężki,  
wielki, silnie drapieżny, ale uwaga – wojowniczy ptak. Autentycznie. Orzeł jest, ale to się nazywa 
Sokole Oko. 

[Kobieta  1]  –  Ja  to  widzę  symbolicznie,  że  ta  kobieta  okrywa  się  błękitem.  I  zszedł  z  kolei  
Archanioł Michał, ale ja tego nie rozumiem. 

[Zbyszek] – Tu jest tak: Mamy intencje, i wymagają one pewnych inspiracji. To, że chcesz, musisz 
jeszcze wiedzieć jak. Tu jest czystość serca, tam jest powiązanie z wieloma energiami. To razem  
doprowadza  do  otwarcia  się  w  was,  …  ten  orzeł  podpowiada  jedno  –  zaczęło  się  właściwe 
działanie. Wysokość, potęga tego orła świadczy o tym, że robicie coś prawdziwie albo nie. I tu jest  
pokazane takie sokole oko. Takie oko, normalnie, jakbyśmy rysowali taką tarczę i źrenicę tego 
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oka. I tutaj jest, albo więcej czerni, tak od środka po brzegi, promieniście się rozchodzącej … i  
tutaj można stwierdzić … ale nie łapię tego. Wiem tylko, że tutaj zaczyna się jakieś działanie -  
silne, konkretne, z tego wynikające.  A Orzeł wymaga po prostu tego, by to nie były słowa, tylko 
by to istniało. Innymi słowy:  jak są właściwe inspiracje, jak są oparte na właściwych intencjach, to  
my  czasami  o  tym  nie  wiemy,  ale  zaczyna  się  wielkie  energetyczne,  istnieniowe  powstanie 
Nowego. Orzeł to symbolizuje, i my możemy tego nawet nie czuć a zmiany zachodzą. I Oni to 
nazywają Sokolim Okiem. Ale ta nazwa, do tego? … nie łapię tego... 

[Kobieta 1] – Żeby dostrzec w porę to …

[Zbyszek] A! i Sokole Oko tu, na głowie tu, w szóstej czakrze się tworzy wtedy. 

[Kobieta 1] – Tak, przez cały czas przychodzi mi ten Archanioł Michał i mówi: „ostrożność, uwaga,  
ochrona…”. Pytam, dlaczego ten Archanioł Michał? Ale mi mówią, że to chodzi o ostrzeżenie, o 
ochronę.

[Zbyszek]  –  Tak o walkę.  Wtedy po prostu zaczynamy wiedzieć jak  trzeba działać,  wiemy co  
trzeba robić. Kiwają ręką, że już bardziej brutalnie, łopatologicznie i beznadziejnie, choć to jest 
właściwe, nie można było tego powiedzieć. Nie jest to ładnie ujęte, choć o to tutaj chodzi… 

[Przemek] – Ona mi pokazała o co chodzi z ta ochroną serca… Wskazała na swoje serce, że ono 
jest w czymś takim jak klatka czy szkatułka, ale w sumie potem powiedziała, że niech to będzie,  
że to jest jak kryształowa zbroja na serce. 

[Kobieta 1] – Tak, ale ja czuję jej częstotliwość, jakby to ona ochraniała. Możemy się zdeklarować i  
ją poprosić o stałą ochronę serca dopóki świadomie nie wiemy jak to robić. 

[Przemek] – A ona powiedziała, że jak chcemy, to możemy sobie to wziąć. To wygląda troszeczkę  
jak dzbanek, jak wazon, który się nakłada na serce od spodu… Aha, właśnie, bo ten kryształ na 
serce się robi z Ziemi jak się ma dobry kontakt z nią.

[Kobieta 1] – I jeszcze raz przychodzi sygnał, że musimy być w pełni połączeni z Ziemią, że żyjemy 
tu i teraz, i że ta rzeczywistość jest bardzo istotna…

[Zbyszek] – Bo musicie zrozumieć jedną rzecz: tak samo jak Jezus, kiedy był w tych najwyższych 
wymiarach,  On stworzył  własny  wzór  energii.  Jak  tą  energią  działał,  to  nie  można  było  tego 
działania  skasować,  mógł  to  zrobić  ktoś,  kto  miał  wyższy  poziom  energii  na  przykład,  a  nie 
można, bo to przecież był Duch Święty, to była Moc Istnienia, albo korzystał z jego Mocy. Jak to  
idzie z energii Ziemi, te siły nie są  powiązane z energią Ziemi, rozumiecie? Czyli jak przychodzi  
ochrona stamtąd, to Siły Ciemności nie dysponują po prostu dostępem do takiego źródła. I po 
prostu nie będą potrafili tutaj nic zrobić. Będą leciały skry.

[Kobieta 1]  –  Kiedyś powiedziałeś,  że  kiedyś zdawaliśmy egzaminy. Zdawaliśmy egzaminy do 
zawodu, żebyśmy mogli tutaj w tym czasie zejść…

[Zbyszek] – Tak.
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[Kobieta  1]  –  I  Oni  też  tutaj  mówią,  że  praktycznie  większość  z  nas  przechodziła  szkolenie  
tworzenia, kreatywności. 

[Zbyszek] – Tak - przygotowania, tak.

[Kobieta 1] – I każdy z nas ma konkretne talenty do tego, żeby coś w jakiejś dziedzinie stworzyć  
od podstaw. Stworzyć. 

[Zbyszek] – Tu ograniczeniem jest tylko umysł, czyli ładnie dzisiaj pokazali: intencje, inspiracje i to  
Sokole Oko, to które tutaj później z głowy działa – uwaga! – oznacza Moc Zmian. Rozumiecie? 
Czyli dzięki temu, jak to jest czyste, czyli Moc Zmiany tego, co będziecie chcieli zrobić, będzie  
pełna. 

[Kobieta 1] – I to jest jeden z największych oręży i talentów jakie mamy. 

[Zbyszek]  –  No,  ciekawe  bo,  co innego się  jeszcze  pokazywało,  a  teraz wszystko kasują.  Tak 
jakbyśmy zrozumieli pewną rzecz. Czyli, innymi słowy: intencje, inspiracje uruchamiają potężną  
Moc Zmian, wiemy już też, że mamy, nawet na samym początku, jak nie umiemy dokładnie tego 
rozeznać,  bo nie trzeba, wskakiwać w serce planety, w jej przestrzenie,  by nas po prostu tam 
ustawiali. Niech robią.   

[Kobieta 1] – Kasować zapisy pierwotne. 

[Zbyszek] – Oni mi już, pamiętacie, dawno temu pokazywali, że te zapisy, które są u Góry, jak się  
tylko zmieni, od razu się to odbija i na ciele fizycznym, no nie? I to jest właśnie bardzo ważne.  
Dlatego nie przez przypadek kazali mi wczoraj dodrukować wam te skale, gdzie jest ciało, dusza,  
Duch,  i  Całość,  bo to  się  wiąże  z  zapisami  na  tych poziomach.  Czyli  ciągła  powtórka,  byśmy 
zwracali uwagę na zapisy te genetyczne, energetyczne i duchowe. 

Na razie wszystko mi niknie. Nawet talizmany zaczęły się ukazywać, a teraz wychodzimy z Oazy 
Wzrostu, z Oazy Spokoju. A Moc stoi,  ta wielka siła,  i  kieruje nas tu naprzód. O! Uwaga! Tak  
jakbyśmy  się  rozdzielili  i  szli  do  różnych drzwi.  I  tak  jakby  jedno  światło  powstało.  Wszystko 
zaczyna na tym korytarzu znikać; i wszystko to, gdzieśmy byli było jednocześnie w nas zawarte.  
Innymi słowy, uwaga! Jest taka podpowiedź: faktycznie! Teraz dopiero zwróciłem na to uwagę. 
My przyzwyczailiśmy się szukać tych miejsc na zewnątrz. Byliśmy jednostką, która tak jak tu na 
Ziemi, podąża tam, żeby tam być. I ja nie zwróciłem uwagi na jedną rzecz. Otwieramy przecież 
przestrzenie duchowe w nas,  w środku.  Tymczasem te miejsca o,  których mówimy są w nas. 
Wystarczy tu bezpośrednio czegoś dotknąć i już tam jest. Ciekawe to było rozeznanie. 

Otwierają takie drzwi – O! Jezioro Radości! A więc otwarli drzwi do miejsca, gdzie jest to jeziorko.  
Tam ukazują się czasami góry, ktoś może na nartach jeździć jak chce. Ale ciekawostka – bo, jak  
kiedyś była tu grupa, wszyscy poszli gdzieś do wody a ja nie umiałem tam wejść, tak dzisiaj widzę,  
że nie potrafi  do wody wielu z was wejść, moi drodzy! A Mocy Zmian nie uruchomicie jak nie  
będziecie w życiu szczęśliwi, jak nie będzie radości. Rozumiecie?

[Kobieta 1] – Zmiany uruchamia spełnienie duszy i radości. 
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[Zbyszek] – Tak, żeby nie było blokad.

O! Teraz, uwaga! Ciekawostka! Czemu? Intencje – mówili, inspiracje – mówili, i teraz fajna rzecz, 
dusze za was ściągają ubrania i wchodzą do wody. Badają i okazuje się, że jest w miarę ciepła. I  
faktycznie, prawie wszyscy, bo jeszcze niektórzy stoją, ale już są rozebrani, przygotowują się do  
tego, by sobie popływać. Pozwolić się prowadzić własnemu sercu – byśmy powiedzieli, własnemu 
Duchowi. Zobaczyć jak to powinno wyglądać. Innymi słowy: wyłączyć logikę i popatrzeć co tak  
naprawdę nasz Duch, przez naszą duszę teraz chce robić. I on nam podpowie. Nas zainspiruje.  
Intencje mamy czyste. Niech się wszystko wyrazi  to co ma być,  a Duch niech nas zainspiruje,  
niech  podpowie.  Popatrzmy  jak  my  w  tym  pływamy,  jak  to  ma  wyglądać?  Jak  się  cieszyć?  
Oczywiście możecie wyjść z tej wody, grać w golfa, robić to, co sprawia przyjemność. Musicie to  
odczuć i tu będą podpowiedzi…

[Kobieta 1] – Dusza wskaże, Duch drogę namierzy, Moc siły poprowadzi - tak się działa, jak się 
wierzy.

[Zbyszek]  –  I  podpowiadają  mi,  żebyście  czuli  to.  Żeby  w  jednej  ze  skal  kiedyś,  to  zdanie 
wkomponować. Aby był nasz wspólny wkład do tego z czym się cały czas pracuje…

Podpowiadają, żeby już z wody wyłazić. Niektórzy już się wygrzebują z tej wody. Ale mnie ciśnie  
teraz na głowę! Teraz znowu wypada fala z korytarza, ale widzę, że główny nurt nie kieruje się do  
Wieczernika, jeszcze gdzie indziej podąża. I to tak jakby to wypływało poza miasto Oriin. Jakby 
były to też przestrzenie duchowe, ale nie z miastem Oriin związane. Tak, jakby ten strumień nasz,  
te energie, szły zupełnie gdzie indziej. Idzie to w dół, ale nie chodzi o planetę. A może i troszeczkę  
– jest taka wielka istota, taki wielki mędrzec, który siedzi przy stoliku, pisze, i tak jakby czekał. Nie 
zwraca totalnie na nas uwagi. I my wchodzimy. Ten strumień wchodzi jakby w tego mędrca i jego 
oczyma patrzy na Całość. Ale kim jest ten mędrzec, to nie wiem. Wiem, że można coś ujrzeć, coś 
zrozumieć. Na logikę chciałem powiedzieć, że może On pisze jakąś księgę wiedzy, ale to nie o to 
chodzi.

[Kobieta 1] – Nie, On będzie nam dawał zadania, abyśmy uwierzyli w moc naszych talentów. Bo ja  
już coś takiego miałam. Każdy z nas został wyposażony w konkretne talenty i sobie nie zdajemy 
zupełnie sprawy. Poprzez zadania, które będziemy dostawać, to odkryjemy. Nie będzie żadnych 
podpowiedzi,  tylko  ewentualnie  możemy  zadawać  pytania.  I  to  co  uważamy  nieraz  za  swoją 
słabość,  najczęściej  jest  naszym największym talentem,  mocą,  tylko taką,  jak  ty  to  mówisz  – 
uwaloną,  żeby  nie  przyszło  takie  pełne  spełnienie  duszy,  bo  ciągle  poszukujemy.  A  to  co 
powiedziałeś,  że  są  w  nas  te  przestrzenie.  Więc  są  w  nas  nie  odkryte  jeszcze  talenty,  które 
pomogą poczuć się całkowicie spełnionym. A spełnienie, to jest właśnie takie poczucie szczęścia, 
przejawianie  prawdziwego  siebie  poprzez  siebie.  I  poprzez  te  zadania,  które  On  będzie  nam  
rozdawał,  dawał,  będziemy odkrywać umiejętność,  w życiu, przejawienie własnego Ja poprzez 
własne ciało i własne życie. 

[Zbyszek]  –  No  i  tutaj  co  zaznaczyłaś,  co  jest  bardzo  ważne,  bo  niektórzy  mają  mi  czasami 
troszeczkę za złe, że ja mówię, że mnie kupę rzeczy z tamtej stronie nie interesuje, bo po co? Mnie 
autentycznie  wojna  energetyczna  zajmuje i  nie  mam zamiaru  reszty  tak naprawdę  poznawać 
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nurzać się w to,  bo i  tak nie będzie czasu,  no nie? I  tu powiedziałaś:  „Każdy ma coś” Ma być  
pseudo,  oczywiście,  to  jest  takie  rozumowanie,  specjalistą  w swojej  dziedzinie.  On po prostu 
odtworzy to, po co tu przyszedł i to mu dostarcza największej radości. 

[Kobieta 1] – Żebyśmy sobie jako pierwsze, odpowiedzieli na pytanie: jako pierwsza jest zapisana,  
do zaliczenia dali : próba szczerości. Żeby sobie przyjąć to do serca i przemyśleć. Żeby każdy to 
sobie przemyślał. 

[Zbyszek] – Tak, żeby nie szedł fałszywą drogą. 

[Kobieta 1] – I, że ważniejsza jest szczerość wobec siebie. Nieraz myślimy, że mówienie prawdy.  
Nie. Największa prawda i największa próba szczerości jest wobec siebie, wobec własnej duszy, 
własnej Mocy, własnych talentów.

[Zbyszek] – Tak, to jest tylko i wyłącznie zrozumienie kim się jest, czym, się jest i co by się chciało  
robić. Szczerość tylko dotyczy siebie. 

[Kobieta  1]  –  Troszeczkę  mamy  z  tym  problem.  Mamy  problem,  ze  zrozumieniem  pojęcia 
szczerości.

[Zbyszek]  –  I  to  co  żeś  podpowiedziała,  trzeba  jeszcze  raz  przypomnieć  –  Oni  nie  mogą 
podpowiadać.  Bo  próba  nie  będzie  zaliczona.  Natomiast  człowiek  sam  może  szukać  w  sobie  
różnych odpowiedzi i Oni odpowiedzą na wszystko o co się pytacie. Ale autentycznie, nie mogą 
podpowiedzieć, bo nie było by to próbą. Jakby podpowiedzieli, człowiek nie rozwinie w sobie tej  
energii. Nie zda, nie zaliczy próby. W tym napięciu, w tym dążeniu czegoś nie uruchomi. To jest  
bardzo  ważne.  Musimy  sami  iść.  Jak  sami  właściwe  zadajemy  pytania,  to  znaczy,  że  to 
uruchamiamy. 

Nie wiem czemu, Mędrzec się teraz odwrócił i patrzy się teraz na nas, tak jakbyśmy byli już poza  
czymś. Tak, jakby w jego oczach, w jego postaci można było czasem coś wyczytać. 

[Kobieta 1] – I On mówi, żebyśmy w sobie wyczytali, kiedy będzie zadanie, kiedy będzie próba? 
Żebyśmy byli bardzo uważni, bo wtedy przyspieszy nasz rozwój. 

[Zbyszek] – Tak, załapiecie to. Bo ciekawostką jest - Oni nie mogą pomagać w podpowiadaniu i  
tak dalej, natomiast dojdziecie kiedyś do takiego poziomu, że będziecie wiedzieć o jaką próbę  
chodzi,  kiedy, co i  jak. Wiem, bo sam badam to już na różny sposób i  się przygotowujecie do 
pewnych rzeczy. Także można później taki proces w sobie uruchomić. 

Znowu się wycofuje to wszystko do tego korytarza w Świątyni  Serca.  Ale teraz stoimy już w  
Świątyni Serca, przed korytarzem i wychodzimy ze Świątyni. Po schodach schodzimy w dół. Idzie  
się tutaj na miasto. Prawie, że opustoszałe jest. Teraz dopiero się pojawili. Ale wiecie co? Ciekawie 
to wygląda, aż mi energia na głowę poszła. Tak, jakby to był pochód pierwszo majowy, idziemy, a 
oni nas witają. Witają i cieszą się, że jesteśmy. Idziemy gdzieś tam naprzód, do jakiegoś celu.  
Jakby takie ogrodowe łukowate przejścia, pergole … i to się tak czasami pojawia. Okwiecone to 
jest. I teraz jesteśmy… fontanna z wodą, ale ta woda jest normalna taka stawowa, coś tutaj pływa,  
ale co to jest? Pierwszy raz takie coś widzę. I ktoś coś tam wrzuca do tej wody, jakieś okruszki. I  



St
ro

na
16

tutaj  niektórzy  z  nas  siadają,  tak  jakby  był  przewodnik  i  ten  przewodnik  opowie  następną 
historię…

Z początku myślałem, że podeszła jakaś postać, a jak tylko pomyślałem, że podeszła, to wszystko  
zaczęło powoli znikać, a więc to jest w nas. Ktoś wszedł do tej wody, do połowy i szuka czegoś w 
tej wodzie. Uwaga! Wyciągnął pieniążek, tak jakby ktoś kiedyś wrzucał pieniążki, na szczęście, na 
powrót. Tu jest pieniążek. Wkłada ręce – więcej pieniędzy. I  tak zrzuca to jak wiatr,  ma, a nie 
potrzebuje.  I  ładnie  to  pokazali  teraz:  złoto,  to  wszystko  tam  jest,  a  on  stanął  na  murku  tej 
fontanny i patrzy się na górę a z góry jakby promień słońca spalał wszystko, co tylko może iść,  
jakby wybuch na słońcu, i  to tutaj przyleciało i  cały czas wali  w niego ostro a on taki radosny 
patrzy. To jest podpowiedź, że największe bogactwo płynie stamtąd. Tam jest Moc a to, co jest w  
fontannie, to z tego po prostu później przechodzi. Już w tym promieniu, w tym świetle, cała ta  
postać tej  osoby znika,  normalnie  się rozpuszcza,  jakby się stawała światłością i  jednocześnie 
wszystko się tutaj roztapia. Czyli tak naprawdę jak uzyska człowiek tę Moc, zjednoczy się z tym  
wszystkim,  to  bogactwo,  to  jest  tylko  jeden malutki  element  z  tego  wszystkiego,  co  jest  do 
spełnienia  potrzebne.  I  nie  trzeba  na  to  zwracać  uwagi,  należy  sobie  tylko  zażyczyć.  Znowu 
uwaga!  Podpowiedzieli,  że  o  to  chodzi.  Dzisiaj  znów  przyszli  z  tymi  kartkami,  tu  z  tej  Księgi  
Zwierzeń. Innymi słowy: wyraźnie sobie dzisiaj zażyczcie, że powinniście się bardziej skupić tutaj  
na celu finansowym. Kasa ma być, bo to jest potrzebne. 

[Kobieta 1] – i jeszcze prośba, żeby sobie określić, jak sobie wyznaczycie cel, z jakiego poziomu 
jest  intencja.  Żebyście  mieli  świadomość  z  jakiego  poziomu  intencji  to  jest.  Żebyście  mieli 
świadomość z jakiego poziomu intencji prosicie.    

[Zbyszek] – I jeszcze uwaga, żeby nie było jakiegoś nieporozumienia. Bo ktoś by powiedział tak:  
Boże, a jak ja chcę być bogaty, czy to jest dobre? Czy to nie jest brak pokory? Nie! Wy jesteście  
ludźmi,  macie  być  szczęśliwymi.  Jeśli  chcecie  być szczęśliwymi potrzebne wam  są finanse na 
telewizor, na nowe siedlisko, na to, na tamto, bo wy będziecie tu wzrastać, promieniować. Tu 
stworzycie cudowne miejsce, swoją przestrzeń życiową, dzięki czemu będziecie się kontaktować z 
Górą.  Więc  jeśli  będziecie  przez to  szczęśliwi  naprawdę,  wtedy to jest  właściwe.  I  oczywiście  
bogactwo może też być skierowane w przyszłości  na,  mówimy o mistycyzmie,  na pomaganie 
innym, wykorzystacie to do zmiany tej rzeczywistości. To jest pomaganie innym. 

[Kobieta 1] – to jest poziom duchowy, wcześniejszy o, którym mówiłeś był poziom przemiany.

[Zbyszek] – Tak, energetyczny - bo musicie zapewnić sobie tutaj obfitość, przemiany - bo musi  
schodzić Światłość, a duchowy - bo zmieniacie wszystko tak, jak Góra sobie tego zażyczy i to nas  
podkręca, bo tak jest wtedy cudownie. No może nie do końca, powiedzieli. 

[Kobieta 1] – Chodzi o to, że im z wyższej pozycji intencja, tym i tak przychodzi zaspokojenie na 
poziomie energetycznym i życiowym. Tym bardziej spełnione bez większych poszukiwań, lekko, 
łatwo i przyjemnie. Czym czystszy i wyższy poziom intencji.

[Zbyszek] – Tak. O to chodzi tutaj, dzisiaj. Żeby otwierać serce, kierować się na Światło, a cała 
reszta obfitością sama przyjdzie. 
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[Kobieta 1] – Jeżeli będziemy się kierować tylko z poziomu czysto energetycznego, wtedy bardzo 
będziemy się ograniczać. 

[Zbyszek] – No, skoro 29 osób tu może podpisać papier na kasę, to znaczy, że Góra w nich to  
dostrzegła. No nie? To się spełni i to oni wam w tym wszystkim pomogą. Tak się po prostu stanie.  
Więc,  o!  Bierzcie  podpisujecie,  bo wyraźnie zachęcają do podpisania,  nawet to tak wyglądało  
jakby to już osoby podpisywały. Bo tak ma być… 

… No, klapnięta wielka księga i teraz znowu otworzyli ją tak, jakby to co chcecie po prostu już tu  
było zapisane. Tu jeszcze jakieś wskazówki... Położyli tę księgę na stole. Ciekawa rzecz – dwie  
osoby mogą tutaj … akurat zachęcane są do odczytania. Ta księga ma jakby ciemniejszą stronę i  
jaśniejszą  stronę.  Jaśniejszą  stronę  ma  odczytać  jakiś  mężczyzna  po  mojej  lewej  stronie. 
Ciemniejszą stronę, ma ten naprzeciwko. Po prostu będą potrafili to zrobić. Stanęła teraz taka 
postać za tym mężczyzną przede mną i coś czyści,  i nakłada mu na głowę, tak by mógł to coś w 
pełni  zrozumieć. Natomiast ta jaśniejsza część książki do tego mężczyzny po lewej, po prostu 
wpływa. Tam, gdzie tych dwóch siedzi. Do nich po prostu wpływa. Tak jakby to było przez nich  
rozumiane. Jak coś widzicie już, to możecie powiedzieć…

Ciekawa  rzecz,  bo  pokazali  też  Jezusa,  który  ma  rozłożone  ręce.   A  więc  to  się  z  czymś 
poważniejszym  tutaj  wiąże.  Ciemna  część,  to  na  pewno  jest  forma  tego  wszystkiego,  co 
nadchodzi, tego wszystkiego co chce to zniszczyć. To jest tak, jakby za miastem Oriin istniała już  
ciemna przestrzeń, która chciała by to wszystko pochłonąć. Natomiast to, co jest jasne, tu przez 
nich, przez tych dwóch… wzrok Jezusa schodzi i przepromieniowuje, jakby to tworzyło. To jest 
tak, jakby dwie rzeczywistości: to z jego rąk idzie i zmienia, tworzy coraz więcej nowego, a to z  
tyłu, ciemne stara się pochłonąć z tego nowego tworzonego jak najwięcej. 

Teraz Jezus się odwrócił i ręce ma w tamtą stronę znowu wysunięte i uwaga, ciekawa rzecz, ale  
wtedy zaczął powoli znikać. Nie zatrzymał tego, co tam jest. Czemu? Podpowiedź: bo tu przestał  
doglądać i  baczyć na to co już się działo. Rozumiecie? Czyli innymi słowy: my mamy więcej uwagi 
poświęcić na zmiany w nas, na to, żeby być filarem tego Światła, niż się zastanawiać na razie nad 
tym co tamci robią. Moc musi być w nas, wtedy zaczyna promieniować serce, i teraz Jezus zaczął  
się  cały  obracać,  no  i  kula  Światła  powstała,  no  i  tyle.  I  wiece  co?  Z  tej  kuli  Światła  poszły  
talizmany. Cały czas to się kręci i wypadają na was. Do jednych, u niektórych widzę, że już są.  
Innymi słowy to są przepustki, wejścia do tego co właśnie z tej siły płynie… Jest jakaś też kotwa do  
Ziemi czy gdzieś tam? Teraz znowu to się dalej tworzy, dużo Światła, ale pokazują ten wodospad 
– Strumień Życia, tam gdzie jest Zdrój Życia, Oni go nazywają strumieniem. I to tak lunęło i ta 
woda zamiast wniknąć we mnie i do was, to się przed wami zatrzymała i zamarła. Rękę można w  
to  włożyć,  ale  nic  nie  czuję,  żadnej  energii,  nic  mi  się  nie  zmienia,  chyba,  że  ciepło  jest  tym 
symbolem. Bo normalnie Moc jest chłodna. Jak wyciągnę ze strumienia – chłodne, jak włożę do 
strumienia - mam ciepłe ręce… Czegoś brakuje tak, jakby to czekało na uaktywnienie. Teraz ktoś 
przyszedł i majstruje coś przy nas i przy tym tak jakby to mieli uruchomić... I to zaczyna znikać, tak 
jakby się to cofało… Teraz pokazują coś na kształt takiego wielkiego jakuzie. I tam ktoś siedzi i nie  
siedzi.  Jest  czyjaś  obecność.  Pierwsze  osoby  tutaj  wchodzą,  ale  ciekawa  rzecz,  weszły  do tej  
jakuzie i myślały, że zaraz będzie spodek, a to tak jakby to była  bezdnia  i tam gdzieś na dół płyną 
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tą wodą. Płyną i płyną, spadają jakby na dół oceanu. I tam też znowu jest taka biel, i tam stają tak,  
jakby byli w innej rzeczywistości. Tak jakby już tam nie było wody, jakby tam było przejście do 
innego świata. 

Tutaj  pokazują,  że  leżą  jakby  w  sarkofagach,  jakby  oni  sami,  ale  to  jest  uniwersalny  kod, 
uniwersalny  wzór.  Tak,  jakby  było  stworzone  jedno  ciało  i  później  duch  ludzki  powstawał  na  
podstawie tego ciała. Jakby tu był zapis energetyczny każdego z nas i to zapis doskonały. I tutaj  
teraz  ten  ktoś  położył  się  do  tego.  Siedzi  w  tym  właśnie,  nie  wychodzi  z  tego  wzoru.  I  
jednocześnie znów pokazują to jakuzie, czyli znowu kąpiel w Zdroju Życia. A więc to chyba chodzi  
o taką podpowiedź, że jak się tutaj wchodzi, to cały czas jest przebudowa. Czyli nasze wzory, tak 
jak  mówią  -  wzorce  energetyczne,  fizyczne  i  te  inne  są  po  prostu  w  tym  jednym  miejscu,  i  
stamtąd to czerpiemy. Dlatego oni ten proces nazywają odtwarzaniem. Ale co ciekawe, ta postać 
z  dołu  wreszcie  teraz  powstała,  ale  nie  wyszła  z  tego  wzorca  energetycznego,  ten  kostium 
energetyczny,  ta  jego  doskonałość,  ona  wyszła  z  tym,  cała.  Cała  jest  ogólnie  rzecz  biorąc  
doskonała.  Stoi  i  patrzy na mnie,  a to był  jeden z was,  i  jest  taki  hermafrodytyczny,  jest taki  
zwiewny, delikatny, szczuplejszy, ale, jakby to powiedzieć, jakby tu UFO przyjechało. I jest taki  
totalnie  ludzi  kochający.  Jest  taki  jakby  z  innego  świata.  Patrzy  na  mnie  i  tak,  jakby  już  nie  
postrzegał mnie tak jak dawniej. Ta istota, jak przyszły te wzorce, ona się zmieniła, i ona nie chce  
już  nigdzie  wracać,  ona  się  rozpuszcza  w  tym  wszystkim.  Czyli  to  się  wiąże  też  ze  zmianą 
pojmowania świata, to całe odtwarzanie, kąpiel w Zdroju Życia zmienia duchowo, duszebnie i tu, 
fizyczno-energetycznie. Dlatego te poziomy takie ważne są…

Tu mówią, że wizji już nie będzie, bo zamknęli ręce. Teraz tylko kanały, jakby ktoś kratkę filmową  
rysował  i  coraz więcej tych zadziorów podłużnych teraz jest.  I  to widać tak,  jakby to było po  
wszystkich  z  was,  jakby  teraz  uruchamiali  czy  zamykali,  tak  jakbyśmy  byli  jednocześnie  też 
właśnie  tym  kanałem.  Po  prostu,  jak  ktoś  tam  nie  był,  to  tylko  taka  podpowiedź,  żeby 
uruchomiony został artefakt, żeby wiedzieć co i jak. Ale ręce mi dalej pokazują na boki, że to jest  
już koniec. Tak, wasze dusze już wstają, autentycznie, zadowolone. Medalików jak u Cyganów 
pełno. No tak, aż dzwoni to i wstają, gadają i śmieją się już – narada towarzyska. 

To O.K. Można sobie wyjść, a z ciekawości muszę sprawdzić teraz jaki jest poziom duchowy. 

[Przemek] – Energię Ziemi otwiera serce i daje nam patrzenie na przestrzeń i tworzy się zielona  
płaszczyzna, która powoduje to,  jakbyśmy wrócili  do tego co było kiedyś,  czyli  mamy zwrócić 
uwagę na kwestię przyrody, powrót do źródła.

[Zbyszek] – Czyli to, cośmy dzisiaj mieli - mamy odtworzyć, mamy sprawić aby się to odtworzyło. 

[Mężczyzna 2] – To jest to, co było na samym początku, to co mówiłeś – intencje, to jest to samo.  
Są dwie matryce po prostu.

[Zbyszek] – Czyli te nasze intencje, to cel. Dwie matryce. 

[Mężczyzna 2] - Po lewej stronie to jest ta twoja. Ona nigdy nie będzie świecić jak ta po prawej. Bo 
ta prawa, to jest matryca. Składasz dwie i to masz jak lustro. Rozumiesz? Jak pieczątka. Po lewej  
przykładasz to, co jest twoje a po tej stronie zostaje to, co jest słuszne i prawe.  I okazało się, ze z  
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sześciu rzeczy, które tu wypisujesz, po przyłożeniu do tej matrycy, to dwie są prawdziwe i stają 
się. Pamiętasz? Prawe. Oni mówią: prawe. 

[Zbyszek]  –  Sprzeczne  z  prawem,  to  przy  działaniach  a  tu  -  prawe.  Czyli  to  co  dzisiaj  było  
ogniskowało się wokół jednej rzeczy, proszę na to zwrócić uwagę. Mamy pozwolić wycofać nasze 
myślenie  i  pozwolić  Duchowi  w  nas  się  wypowiedzieć,  naszemu  własnemu  duchowi,  żeby 
podpowiedział co i jak.  

[Mężczyzna 2] - I jeszcze jedno, to co tu zostaje, po tej prawej, to jest trwałe i swoje konsekwencje 
będzie miało zawsze. Rozumiesz? To jest tymczasowe, a to jest stałe. Czyli tu możesz działać, ale  
konsekwencje tego będą doraźne. Za 30 lat, 50, 100, 200. Natomiast tu, to jest jak sygnał, który 
zawsze już będzie krążył wytworzony po wsze czasy. To jest taka różnica.

[Zbyszek] – Czyli dzisiaj jeszcze raz przypomnieli to wszystko i to zamknęli. Z ciekawości będzie  
sobie można sprawdzić te trzy poziomy, czyli te intencje, te trzy poziomy i już będziecie wiedzieć 
co i jak. No nie? Bo to ważne. Czemu? Bo jak się okaże, że nie są do końca te najwyższe, to już tak  
podpowiedzieć, jak ma być, żeby to było pełniejsze i wyraźnie powiedzieli: cała obfitość przyjdzie  
od Boskiego Światła, zmiecie i wszystko się wtedy otworzy. Czyli jak ktoś chce być bogatym i  
chciałby  przez  to  duchowość  wykorzystać  tego nie  osiągnie.  Natomiast  tu  się  otwieracie  i  to 
wszystko jest, bo to jest w mocy zawarte.  


