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ss.1/9
 Ciało przejmuje kontrolę nad Nami, a My wnikamy w te Nasze wewnętrzne 

Przestrzenie.
Utworzyła się czarna mgławica, wir, ale zostało to odsunięta, bo coś białego tutaj silnie 
schodzi. To jest połączenie Energii, która z Góry bije, a jednocześnie była tu bardzo mocna 
Postać. Tak mocna, że można by ją całe Życie na ringu boksować i nie odniosłaby obrażeń. 
Tak Silna w Sobie. Pokazuje mi, co to znaczy Moc. Machnęła ręką i utworzyły się kwiatki.
-Moc Istnienia? –Pytam.
-No pewnie.
Kwiatki doszły do mnie. Tworzą wzór między nami. -Gwiazdę z sześcioma ramionami. Jedno 
ramię ma skierowane dokładnie w dół. To jest forma Talizmanu, bo pokazuje; -zabierz tę.
11 Osób już to dostało.
Pokazują na Ojca, bo można Go prosić, żeby pozostałe Osoby dostały.
-Mówi, że Te Osoby, które nie powinny jeszcze dostać będą musiały być ostrożne. 
-Jest pytanie. Czy Ktoś boi się i nie chce tego Talizmanu dostać? Czy woli zaryzykować i 
nadrobić to, co powinien?
-Wszyscy, to O.K. Ojcze.
W wymiarze dwupłaszczyznowym, to był okrąg z promykami, ale w rzeczywistości, to 
jest Kula najeżona jakby gwoździami. Talizman ma w Sobie odnogi, które biegną po 
bokach też w ilości 6. Jest już trójwymiarowy. Jest jeszcze Głębia. Jest to Symbolika, 
która wchodzi w Głębię.
Talizman rozszerza się, zniknął, a niby powinien być na zewnętrzu.
Tak jakby tu było Pole Działania. 
Moc Istnienia. Tu czuję silne otwarcie Trzeciego Oka. Czuję dekiel na głowie. Na 
skroniach Obecność Ojca, na czole też…

 Jest coś takiego jak korytarz metra. Otwarte górą, ale energetycznie jakby 
przymknięte, jasne i poziome jakby detektory laserowe. My przechodzimy i jakbyśmy byli 
coraz bliżej celu, jakbyśmy głębiej w coś wchodzili.
Powoli Człowiek się przesuwa, a idąc do przodu i przechodząc przez te pseudo płaszczyzny 
laserowe jakbyśmy zostawiali na nich brudy, nitki, czy robaczki, które w nas były. To potem 
spada i jak robaczki leci. Mnóstwo jest tego. 
-Bardzo ważna rzecz; -żeby korzystać z Mocy Istnienia trzeba być naprawdę czystym
i energetycznie zespolonym. To nie to samo, co Trzon Duchowy.
Jednocześnie Odnalezionym we Własnym Duchu. 
Jeszcze jakby inne ujęcie tego samego.
-Zespolonym z Wszechrzeczą, a Trzon Duchowy mówi o integracji Ludzkiej Istoty. 

 
Teraz Nasze Postacie są jasne. Jakby przeszły już Proces oczyszczania, ten prysznic. 

Same z Siebie otwierają głowy, zaczynają one jaśnieć i jakbyśmy sami inicjowali połączenie 
z Górą. To tylko tyczy głów. Tworzy się przez głowy jakbyśmy byli w jednej płaszczyźnie, 
krąg gruby na 0,5 m. parujący do góry jakbyśmy byli w jednej Płaszczyźnie. To nas jednoczy 
Umysłami, tymi Przestrzeniami.
-Całością Waszej Istoty. To się dzieje w Obszarach wewnętrznych i jest już w Sercu.
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(Głos)Widzę Jednego jak mi przykleja coś do czoła, aż czoło się skurczyło.
(Zbyszek)Metkuje. Kręci jak kołem od kasy pancernej i wyciągnął to z Ciebie.
(Głos I)To jak wejście klucza, który ma bardzo dużo ramion. Gardło mi pulsuje, a On się 
śmieje. 
Mówi, że mi otwiera możliwość mówienia o tym samej ze sobą. Przekazywania tego Innym.
(Zbyszek)Poszła pętla z czoła do przodu górą i uderzyła w gardło i znowu do środka głowy i 
do gardła. I do trzeciego i do drugiego, i do pierwszego Czakramu. Serce ominięte jest jakby 
oddzielnie istniało. Jakbyś była integrowana .
(Głos II)Jest łączona z Ziemią bardzo mocno.
(Zbyszek)Bardzo silna jest ta Energia. Bolesne. Zamiast mieć jasność myśli, to jakby 
tumaniło.
-A, po, co ci myślenie? Czuj. Odczuwaj.
(Głos I)Tunele się otwierają od Trzeciego Oka. Wywijają się jak rura gumowa.
(Zbyszek)Zakrzywiło się z tyłu za Tobą, rozczłonkowało w linie i uderza w Twoje 
Czakramy, prócz Serca.
(Zbyszek)U Nas też to zachodzi.
(Głos I)Zaczynają oczy pulsować jakby w gałkach coś robili.

(Głos II)To jest aparatura do odblokowywania i aktywizacji wszystkich Czakr 
równocześnie.

(Zbyszek)Już rok temu mi podpowiedzieli, że będzie Ta scena. Czyli to ma znaczenie.
Pokazali mi, że jak będziecie w Kimś aktywizować Czakry, to będzie to wyglądać tak 
jakby guziki w środku Człowieka wzbierały Energią, która z Pierwotnego Źródła 
przychodzi i to, co Człowieka niszczyło jakby przez to pękało na Człowieku i było 
odrzucane w połówkach na zewnątrz. 
Człowiek jakby patrzył na Siebie i mówił; -Boże, a Kim Ja jestem? -Co się stało? -Czemu Ja 
to robiłem? -Czemu Ja taki byłem?
(Głos III)W Czakramach będzie to odpętleniem Energii i połączeniem z Wszechrzeczą, z 
Wszech Naturą. Z Górą, z Dołem. Jak to jest podłączone, to harmonia wtedy podnosi się 
do Boskiej.
(Głos I)Pojawiła się korona. Wąska u góry jak u Księżniczki. Ma bardzo wysokie kolce, 
a na końcach kuleczki.
(Głos III)To są bardzo silne anteny odbierające Informacje, wynikające z bocznych 
Czakr. Czakry Korony. Bardzo mocno uaktywniają się u Nas. Zwłaszcza dwie boczne.
(Zbyszek)Przy 9 dostaje się pierwszą Koronę.
(Głos III)To jest mocno związane z informacjami dla uaktywnienia i zrównoważenia 
wszystkich Czakr łącznie z tymi, które są nad Nami i które wnikają w Ziemię.
(Zbyszek)To są jakby kopie Czakr i wystarczy tę jedną kulkę wziąć, włożyć w Drugiego 
Człowieka. Wtedy jakby On miał taką samą jak My zdolność do pojmowania czegoś, czy 
widzenia, ale na chwilę.
(Głos III)Tak. Na chwilę.
(Głos I)By dać mu impuls zrozumienia.
(Głos III)Żeby zapragnął zmieniać Swoje Życie w harmonii i równowadze.
(Zbyszek)Kulki działają, ale wystarczy koronę zdjąć i założyć mu na głowę. Ostrożniej 
jest dać jedną kuleczkę. Chcesz i to już jest. Ten fałszywy pokrowiec będzie pękał i 
Człowiek będzie odczuwał Swoją Istotę.
To tak jakby prześwietlona była Jego Dusza w dążeniu do Ducha. Jakby poznała coś 
odczuła tęsknotę za Sobą Samą.
(Głos III)Bo to jest też zrównoważenie Czakr Duszy i Ducha.
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(Głos I)Ta Korona wyciąga jakby z Czakry Podstawy z środka Nas coś czarne, które 
wypływa górą i wytryskuje przez nią jakby czyściło. Idzie od samego dołu.
(Głos III)Przez Nas jest czyszczenie Ziemi. Wspominają o Jej Energiach, które muszą 
być oczyszczane przez Człowieka. My aktywizujemy czyszczenie się Energii Ziemi.

(Zbyszek)Przyleciały dwie Istoty w postaci Kul Energetycznych. Nie mają Postaci. Jedna 
mniejsza, druga silna.
-Są stamtąd, gdzie Czas znika. 
(Głos I)Są wesołe. Tańczyły sobie
(Zbyszek)Odczułem Ich Obecność na dole pod uszami. Prowadzą Nas w coś nowego.
To jest związane z Tworzeniem się Mapy Duchowej. Te Energie obmacują z zewnątrz z 
przodu głowę, czoła i powoli zaczynają wnikać w niektóre osoby. Jest to wyraźnie 
jaśniejsze już i łagodnieje harmonia, nie ma napięcia.
(Głos I)Kołowrotki w Trzecim Oku zaczęły wirować jakby były na szpulkę wbite, a w 
środku mają pierścień, który się kręci. Czoło.
(Głos III)Trzecie, a może Czwarte Oko? Bardzo mocno jest zaktywizowana Czwarte. 
Jest widzenie innych Rzeczywistości.
(Głos I)Temu służą tunele pokazane na początku. Pytali mnie o Tą Gwiazdę. Ona daje 
możliwość wejścia w Inne Rzeczywistości. Kiedy wszyscy się zgodzili zaczęło to być 
aktywizowane. Dlatego może to było niebezpieczne.
(Głos III)To są też Inne Cywilizacje.
(Zbyszek)Pokazali mi też przed Chwilą taki Świat, w którym Ludzie ze Sobą walczyli. 
Otworzył się tunel i poszła fala jasności taka, że zaszkodziła i tym złym i tym dobrym na 
początku.
Z bólu padali. Tracili się. Potem podnosili się i po jakimś czasie zauważyli, że Sami sądzili, iż 
są dobrymi, a tak nie było. To wymogło na Nich Zmiany, których nie chcieli. 
Kiedy Zmiany się dokonały zostawili ten Swój Świat, który mi pokazali i poszli w 
Przestrzenie Energetyczne.
(Zbyszek)Znowu pojawia się Forma Energii, podobnie jak te Kule. Jaśnieje przód i korpus.
(Głos III)Ich Ciała…i te Światy i to, że Oni na początku się zatracili oznacza, że dostajemy 
informację. Ona jest zapisana za uszami, z tylu i bok głowy. Podświadomie żebyśmy 
wiedzieli, jakich błędów uniknąć. Korzystamy z Bazy Ich Doświadczeń.
(Zbyszek)Powiedzieli, że jak przeklęci poszli tutaj i czekali na Innych. Przez to Oni 
zostali Błogosławieni i mogli tak jakby rozmnożyć się, rozewrzeć, zaistnieć wszędzie. To 
może być nawiązanie do treści informacyjnej. Przez to Doświadczenia zawarli w Całości 
i są jakby odradzającym się w Człowieku ostrzeżeniem, naprowadzeniem na to, co 
istotne.
(Głos III)To nie jest konkretna informacja w sensie wiedza, tylko zapis podświadomy, 
żebyśmy wiedzieli, czego unikać.
(Zbyszek)Tak. Czucie. Ja będę je miał na wierzchach dłoni.
(Głos I)Pokazały się wałki z kolcami jak do masażu stóp. Kręcą się i zazębiają ze sobą. 
Powiedzieli, że to jest Machina Zmian, która jak raz zostanie puszczona w ruch, to nie 
można jej zatrzymać. I żebyśmy nie potępiali Tych, którzy zostali zmiażdżeni, bo nie 
dali rady utrzymać się na wierzchu.
(Głos III)Stąd te informacje, żebyśmy pewnych rzeczy jakby podświadomie unikali.
(Głos I)Tu ostrożność trzeba zachować. Nie pchać się we wszystko bezmyślnie.
(Zbyszek)Ta ostrożność będzie u mnie na zewnętrzach dłoni. W palcach mam.

Znowu z daleka pojawił się taki czarny wir mgławiczny. Pociemniało mi tu. Ktoś 
mówi, żeby jeszcze poczekać. Coś musi być dopowiedziane.
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(Głos III)Kiedy powiedziałeś o dłoniach u Wszystkich teraz aktywizują się czubki 
wszystkich palców u stóp i u dłoni. Są różne odczuwania, odbiory. 
Utrzymywać równowagę Czakr, to również nie tracić niezbędnej Energii przez te 
najbardziej czułe miejsca.
(Zbyszek)To jest ważne. Dlatego musimy unikać sytuacji stresowych. Nie tylko, dlatego, 
że po iluś godzinach męki z Kimś Człowiek potrafi wejść w dysharmonię, ale ze względu 
na nie tracenie Energii.
(Głos III)Informacja jest Świetlna. Jeżeli tracimy tę Energię jako Światło, to wtedy 
sprzeniewierzamy Energię Boską. Odwraca się bycie w harmonii.
(Zbyszek)Dlatego trzeba zachowywać Cały czas harmonię. Po prostu nie przejmować się.
Jeśli jest negatywne myślenie, to jest bardzo źle.
Uświadomić Sobie jedno; -jak stoję na drodze, a Ojciec jest przy mnie, to, co mi może 
zagrażać? –NIC.

Pojawiła się podłużna bombka. Biała u dołu na ukos, potem bordowo –błyszcząco 
–czerwona. Ja widzę te dwa kolory, choć powiedzieli, że jest ich więcej. Również 
niebieski ładny, błyszczący.
(Głos III)Dlatego, że Każdy jest na innym Poziomie wibracji i odbiera inną jakby 
informację zawartą w innym kolorze.

(Zbyszek)Podpowiadają bardzo ważną rzecz w odniesieniu do wahadeł radiestezyjnych.
Jak Ciału czegoś brakuje, nawet przy uzdrawianiu, to wystarczy ujrzeć tutaj te Pasma 
Energii, które są widoczne i niewidoczne i odczujecie ich działanie w Sobie. Te miejsca, 
które są chore zaczną grzać. Będą rozgrzewane i będzie dodawane do nich coś, co 
sprawi, że to zacznie się tam budzić.
Związane to jest z Procesem Uzdrawiania.
-Mówią nie do końca. Pokazują jakby kratki w tych miejscach wtedy pękały.
(Głos III)To jest coś takiego, że niektóre Nasze postępowanie i Nasze nawyki 
spowodowały takie zabetonowanie przepływu Energii w niektórych czakrach, że ta 
aparatura nie do końca da Sobie radę, jeżeli świadomie nie przepracujemy pewnych 
rzeczy. Jest to jakby informacja, w których miejscach możemy w te miejsca wejść i to 
miejsce poinformuje Nas, z czym mamy największy problem i co mamy robić.
(  Zbyszek  )Dzięki temu widzeniu te blokady w Ciele będą kruszone.  
(  Głos III  )Tak. Oni nic nie zrobią bez Naszej Woli, bo to jest jakby Nasza zgoda na   
zmianę nawyków myślenia i przepracowania pewnych rzeczy. Nie tylko samej 
Przemiany, ale konkretnych problemów zawartych w konkretnych miejscach Ciała, 
gdzie są zapisy. Stąd rodzi się choroba.
(Z  byszek  )Ta z Poziomu Duchowego. Dzięki temu będzie możliwość wglądu w przyczynę   
przy jednoczesnym zdrowieniu.
(  Głos I  )Jakieś obręcze dali Nam na nadgarstki.  
(Głos III)To akurat jest nie dla wszystkich. Każdy z Nas coś innego może dostać.
(Zbyszek)Pokazują wór, a z niego wszystko się wysypuje.
(Głos III)Jeśli chodzi o te obręcze, jest to dla Ciebie, żeby zespolić Twoje dłonie, żebyś 
wzięła to, co jest Ci należne, żebyś dała Sobie Prawo i przyzwolenie wziąć w obie ręce to, 
co powinnaś już mieć, a nie do końca przyjmujesz.
Symbolicznie Każdy dostanie.

Pokazują piękną książko –gazetę. Strony lecą i wszystko widać. Pokazują;
-rozewrzeć i wybrać to, co chcemy. Potem Książkę się zamka i wyraźnie to, co jest w tej 
Książce, trzeba jeszcze ujrzeć w Rzeczywistości. Tak jakby w tym Polu Zmian 
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odgrywało rolę Pole Przyczyny; -chęć ma być dokładnie wyrażona. Czyli decyzja. To 
jest pole Przyczyny, część Pola Zmian. To, co w tej Książce wyglądającej jak gazeta się 
ujrzy, zamknąć w tym miejscu i taka będzie Karta Zmian i wyraźnie bez tej Książki 
ujrzeć, żebyście wiedzieli, co chcecie. To jest Pole Przyczyny.
Dopiero Tu wyrażone Wolą zostanie to odciśnięte w Polu Zmian. Ale to idzie jeszcze 
górą przez Boga. Czyli Tu, gdzie są Nasze Czyste Intencje. Obojętnie, z jakiego 
Poziomu, niegodzące w Nikogo. To zostanie Zapisane Skutkiem w Polu Zmian.
Tak jak Pan Bożych Zastępów musimy wybrać Kartę Zmian. Wyraźnie ją ujrzeć. 
Poprosić Ojca o to, by zostało z Pola Przyczyny wpisane w Pole Zmian.
(Głos III)W tej chwili się aktywizuje Czwarte Oko. Mamy nim to przejrzeć i poprzez 
Czwarte Oko wejdzie Zapis.
(Zbyszek)Jak wejdzie będzie już nie Pole Zmian, tylko Pole Skutku. Jak powiedziałem o 
Polu Skutku całe ręce i dłonie mam z tej samej energii, co te Pola. Takie Kule.
(Głos I)Coś gorącego idzie aż do łokci i wyżej.
(Głos III)Dlatego, że mamy się stać magnesem. Nasze całe Ciało i Pole Energetyczne ma 
być na Poziomie tych wibracji, które chcemy przyciągnąć.
Dlatego to przenika Wszystko.
Bardzo często jest tak, że o coś prosimy, Oni dają, a nie widzimy tego, z tego powodu, że 
nie osiągamy tych wibracji takich, jaką mamy potrzebę.
Chcemy Mercedesa. Jest to pewien Poziom wibracji, My ciągle jesteśmy na Poziomie 
Syrenki. Mimo, że Oni to dadzą, to nie jesteśmy w stanie tego wziąć, ponieważ cała 
Nasza Istność nie jest przeniknięta tą wibracją, z której Ten Poziom „Mercedesa” 
dostajemy.
Dlatego Go nie widzimy. Mamy żal, że podpisaliśmy jakiś Układ. Coś jest, a tego nie ma. 
Bo My całym Sobą tego nie przyjmujemy.
(Zbyszek)Tak jakbyśmy chcieli, ale z tego Pola Przyczyny nie przeszło do Pola Zmian i 
nie ma tego w skutkach. To musi być Energetycznie zapisane.
U mnie chodzi o jedno Działanie i teraz to z Pola Skutku we mnie weszło i Jest.
(Głos III)W tej chwili, mówią, że odpowiadają na pytania Wszystkich, którzy mówią, że 
tak prosili, a nie dostali.
-  Zawsze dostajecie tylko tego nie wiecie  .
(Głos I)Jest też problem własnej niegodności.
(Głos III)Musimy dać przyzwolenie na to, żebyśmy chcieli otrzymać.
(Zbyszek)Bez odczucia godności, tego, że jest się godnym na wsparcie tych Sił Człowiek to 
od Siebie odrzuca. Trzeba pracować od Pokochania Siebie po Miłosierdzie, Współtworzenie, 
żeby to czuć.
(Głos III)Powiedzieli nam już; -Módlcie się o Prawo dania Samemu Sobie, żebym Ja to 
mógł mieć, mógł robić, działać, być.
(Zbyszek)Przez to, co się teraz stało, wyraźnie podpowiedzieli, że dostaliśmy Cząstkę Boga 
na trwałe, która będzie usprawniać Cały ten Proces, uaktywniać. To będzie ogromne 
wsparcie.
Mówią, że od 0-60%. W zależności od tego, czego to będzie dotyczyć.
Dlatego, że dotarliśmy Tu, zrozumieliśmy. Pokazują jakby na Górę, na Ojca. Odczuliśmy 
To, że Droga idzie przez Niego.
Pokazują mi przedszkole i Dzieci, co oznacza, że Nas kocha, i że jest dobrotliwy, że daje, i że 
się stara. Mamy odczuć to, że jesteśmy Jego Kochanymi, Malutkimi, powtarzają bardzo 
Malutkimi Dziećmi, które w Jego oczach wcale nie popełniają takich błędów, tylko nie 
potrafią skorzystać z tej Jego pomocy, z opiekuńczości, z dawania. On jest totalnie 
cierpliwym i My mamy przyjść, przytulić się i o wszystkim powiedzieć.
-On się wyraźnie pyta.
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-Co chcesz? –No, powiedz, co chcesz? –Pyta Ojciec.
-Niektórzy wstydzą się powiedzieć, bo w tej chwili zrobili w Swoim Życiu zupełnie coś 
innego, niż chcieli i teraz jak Malutkie Dzieci wewnętrznie się karzą za to.
-A On mówi. –Nie martw się. –Mów, co chcesz, a tamto idź napraw. 
-Nawet macha ręką na naprawienie
-Głaszcze tylko i mówi; -nie przejmuj się.
-Wystarczy, więc nie przejmować się, a i tak sami już nie będziecie tego popełniać.
-Idź, bierz. Idź, wybierz.
Tam jest Pole Zmian. Tam jest wszystko. Trzeba wybrać coś, co musi być najpierw 
Stworzone. Dlatego pyta się. –A, co chcesz?
-Wszystko. –Ktoś powiedział.
-To bierz wszystko. Przecież to nie Istnieje. Co zechcesz, to Stworzysz i to będzie. Prawo 
Wolnego Wyboru. We wszystkim działa Prawo.
Moc Istnienia, czy Moc Ducha Świętego jest Prawem.   Mamy przecież Prawo. Pozwala   
Nam wyrżnąć z Tej Rzeczywistości, co chcemy.
-Raczej Doświadczyć tego, co chcemy. -Mówią
Doświadczamy w Starciu z przedmiotami, sytuacjami, sytuacjami Ludźmi, z Energią Emocji 
itd..
-Masz Prawo Poznać. Czyli Poznanie, Doznanie.
-I, co wybrałeś? –I gdzie jest to wszystko, o czym mówiłeś? -Pytają
-Jest lęk przed wybraniem wszystkiego. Dawkujemy. Może teraz trochę, potem więcej, 
potem coś innego.
-A On rozkłada ręce i sypie się z nich wszystko.
-Patrz. –Tu jest wszystko i Ja Jestem Wszystkim.
Drogą Zmartwychwstaniem, Zbawieniem od Wszystkiego, co było w Tobie wątpliwe i słabe. 
Wszystko jest i nie potraficie brać.
-Jak mam Was przekonać, że możecie otrzymać Wszystko?
(Głos I)Pokazali białe rękawiczki. Mamy Sobie wyobrazić coś, co chcemy i ręką to wziąć i 
przygarnąć go Serca. Wtedy to się dokona i w sferze materialnej do Nas przyjdzie.
(Zbyszek)To jest ta Cząstka Boga, która pozwoli nam aż do 60% uaktywnić zrealizowanie 
tych Celów. Wyraźnie podpowiadają.
-Co chcesz. To wyobrazić Sobie –to jest Pole Przyczyny, potem to się wyrazi i jak 
wyciągniesz, to masz Pole Skutku.
(Głos I)Trzeba to przygarnąć do Serca jakby w Siebie włożyć.
(Zbyszek)To są Intencje. Bo to idzie przez Cząstkę Boga.
Ciągle Słyszę Ojca; -proście, a będzie Wam dane.
Niebo się otworzyło z Promieniami. Wszystko idzie do tego Nieba.
To, co było z powrotem tam wraca.
-I coście wybrali? –Niewiele.
-Pomyślałem tylko o tych rękawicach i od razu pojawia się Pole Przyczyny.
-Ono się automatycznie pojawia, jak sięgamy po rękawiczki.
(Głos I)Start do Materializacji.
Bo to jest Materializacja. To będzie do Nas przychodziło fizycznie w różnych 
przypadkowych okolicznościach. Będziemy dostawać to, co chcemy.
(Zbyszek)Idzie przez Boga to, co ma cudowne intencje. Kiedy chcemy być szczęśliwi, 
kochający, bogaci. Otrzymujemy to, kiedy chcemy żeby Inni tacy byli.
Wszystko, co jest oparte na Sercu, Dobru, Miłości.
-Otwarciu.
(Głos IV)Przy Otwartym Sercu wybierając Boga, wkładając Go do Siebie otrzymujemy 
Wszystko, co chcemy.
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(Głos I)Żeby Nam pomóc przekroczyć to poczucie niegodności dali Nam te rękawiczki.
(Zbyszek)Wyraźna podpowiedź jest, co do tego, żeby nie zamartwiać się, że się jest 
niegodnym, bo się blokujemy.
Mamy Sobie wybaczyć i nie popełniać więcej tych grzechów, a Tu korzystać z Dóbr. 
Jedno drugiemu nie przeczy. 
-Nie ograniczać się. -Nie ograniczać.

(Głos I)Pojawiła się Piramida stożek, która ma po bokach siedzenia, a na czubku kryształek 
dekle, które się otwierają i z tego wychodzi Kryształ. Jakby to była Kula, ale jakby jej nie 
było.
(Zbyszek)To jest nad Nami i promieniuje w głowy. To tak jakby w Nas ustawiało, żeby było 
coś łatwiejsze.
To będzie związane jakby z czystymi Myślami. Jakby Człowiek mógł wyłapywać 
pozytywne Myśli z tego Tła.
(Głos IV)Pełniejsze rozumienie tego wszystkiego.
(Głos I)Jakby w głębi, bardzo, bardzo głęboko pojawiały się kopuły dachów i wieże 
szpiczaste z nich wychodzą. To się zamienia w bańki, które bulgocą. To Energia rozlewa się 
jak bańki.
(Głos III)Jednocześnie jest bardzo mocna harmonizacja i równowaga między wszystkimi 
Naszymi Ciałami Energetycznymi. Zaczyna być zupełnie inny. Czyli czystość Emocji, Myśli, 
Głębi Duszy, Ducha. To zaczyna się uaktywniać jakby świeże powietrze w Naszą Energetykę 
wchodziło. Dlatego wszystkie Spełnienia, Czystość Myśli, Pozytywne Myślenie, samo się 
uaktywnia poprzez równowagę między poszczególnymi Ciałami
(Głos I)Pokazują, żebyśmy nie zwracali uwagi na Nasze osiągnięcia, bo tak naprawdę 
jesteśmy Jednym Miastem, Jedną Społecznością i chodzi Nam o Jedno.
(Zbyszek)Jest Róg Obfitości. Dlatego brać ile wlezie.
W tej szarej strefie przewagę mają negatywne Myśli, które pływają. A dzięki temu, co tu staje 
się pokazują równowagę. Szarość się Stworzy. Wreszcie te Nasze Myśli też będą mogły 
pływać, też będą mogły się unosić i być przechwytywane przez Innych.
Podpowiedź, co do tego, że Świadomość Tego, co jest w Nas zaczyna powoli 
Promieniować i dzięki Temu My sami możemy odbierać czyste Myśli, które napływają 
od Innych Osób. Jak dotychczas było to niemożliwe. One ginęły.
(Głos I)Jesteśmy jak te jasne bańki, które rozpływają się na te domy, a właściwie to jest takie 
przenikanie. Na wierzchu jednej pojawił się mosiężny Rycerz. To jest sztuczne. Nie Istota 
żywa, tylko jakiś Pomnik.
(Zbyszek)Ja widzę tablicę z napisem i Postać z boku wyrytą. Ten Ktoś trzyma raz młot, raz 
bat, raz coś do cięcia.
 –Chodzi o kowala własnego losu.
-Czy potrafisz kuć Swoje Życie?
-Umiejętność kucia własnego Życia, Siła Działania. Pewność Działania jest większa jak 
jest lepsza umiejętność Tworzenia Tej Rzeczywistości.
O tę umiejętność Kucia Własnego Życia można poprosić.
(Głos I)Dlatego zapytali, czy chcemy kowadła?
(Zbyszek)-Pewnie!! 
-Jak to kowadło upadło, to Człowiek jest cięższy, twardszy.
Lepsze korzystanie ze znanych Nam Technik; -wiara, zaangażowanie, pewność. Jakby 
ustawianie tego wszystkiego w całej Istocie Człowieka, we właściwych proporcjach. 
Pokazują tu wyraźnie Siłę. Będziemy sprawniejsi w Życiu we wszystkim, co robimy.
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Pokazują Stół z jedzenie, piciem, muzyka gra. Ktoś z kwiatkami przyszedł. Wyraźnie 
to czas odpoczynku. U Góry są Aniołowie i róże Istoty cieszą się. 
-Pospołu w Radości, śpiewie i tańcu znajdzie się dom, którego jeszcze nie ma, a który jest. 
Pokazała się Postać i zaprasza do Stołu.
Osoby, które poszły, nie bardzo potrafią skorzystać z tego wszystkiego, ale przynajmniej 
wiedzą, że można.
Inni, co byli przed Nami uśmiechają się, bo wiedzą, że przyjdzie czas na to, że wreszcie 
Człowiek zechce być szczęśliwym, radosnym.
Pokazują na Górę; -kontakt z Górą doprowadzi do tej Obfitości i Szczęścia.
-Strzela ta Postać palcami. -Zechciej, a będą fundusze. –Mówi.
Strzelił palcami, pieniążki się pokazały, rzucił w Przestrzeń,. Tam wszystko się stało, co 
chciał i teraz przyjeżdża wszystko to, co jest cenne: winogrona, napitek. Bo o to w Życiu 
chodzi. Żebyśmy byli syci, zaspokojeni, głaskani itd.
Nie trzeba mieć dziesięciu samochodów, czy dziesięciu partnerów, żeby tego Doświadczyć, 
ale mamy doświadczać Radości takiej, jakiej chcemy.
Te pieniądze puszczamy jako Cel w Przyszłość i przychodzi to, co chcemy. Już Tu. Szybko. 
My skupiamy się na Tworzeniu otoczek zapominając o doświadczaniu tego, co jest Nam 
dostępne.
-To jest To.-Pokazali. Radości Życia Trzeba już Doświadczać i to w pełni.
Pokazują na Nas, na Nasze Choroby.
-Powstańcie z chorób, powstańcie z niemocy, powstańcie z programów. –Mówią.
(Głos I)Jak popatrzycie na ten Stół, to każdy ujrzy rzecz, która będzie dla niego najlepsza.
To, co jest dla Niego najzdrowsze i co powinien zacząć jeść.
(Zbyszek)Pokazują też, że to może być spojrzenie w Niebo i cała Energia i wszystko, co 
potrzeba może stamtąd płynąć i przemieniać. To, czego Nam brakuje zostanie dostarczone
(Głos III)Możemy Doświadczyć jedzenia bez jedzenia.
(Zbyszek)To w Mieście Orin istnieje to Miejsce. To jest knajpa „Pod Ławą” lub Z Ławą”.
(Głos I)Pojawiła się kulą, która obraca się i pada z niej deszcz. To jest właśnie to, co Komu 
brakuje. Jak się wejdzie na ten Stół, to uzupełnia się te braki.
Tak Tu się wchodzi, żeby odzyskać wszystko to, co jest potrzebne. Mikroelementy, Cząstki 
Duchowe, czy ujednolicenie. Regeneracja. Można się położyć i czekać na to, by wszystko się 
ujednoliciło.
To Strawa Duchowa. 
Jak nie wiemy, o, co chodzi, to możemy wyczarować pieniążki. Rzucamy w Przestrzeń i 
mówimy; -niech się stanie to, co się stać ma byśmy byli pełni i syci. Rozumiejący, 
Zjednoczeni
Teraz jakby taka Istota czarna wyszła z tych Naszych resztek. Rozumne, nieprzyjemne i 
zaczęło się podnosić do Góry, wić. To różne obawy, strachy, niewiary zostaną z Nas 
wyrugowane.
Pozwolić, by Nasz Duch, by Moc Istnienia o Nas się zatroszczyła. Zaufać.
-Od zaufania zależy wiele. –Usłyszałem. –Wszystko. –Pokazało się Słowo.
(Głos III) 
-W tym pokoju możecie poczuć się jak na Jawie. Jak Stworzyć i Zmaterializować ciastko 
przy kawie.
Powiedzieli, że tam mogą Nas uczyć, jak materializować pewne rzeczy.
Jeżeli zaufamy i uwierzymy, to wszystko jesteśmy w Stanie Zmaterializować.
(Zbyszek)To jest Kawiarnia Zmian, a tę Ławę, My znamy jako Sól Obfitości.
(Głos III)-Dlaczego mimo to nie wierzycie, że materializować i tak wkrótce się nauczycie.
(Zbyszek)Do tej Kawiarni mnóstwo osób przez okna, przez wejścia wpadło i cieszą się, że 
coś załapujemy. Witają Nas. Poklepują; -nareszcie.

8



Wielka Radość jest u góry. Defilada jak w Starożytnym Rzymie. Wiozą Nas. Tak jakby ten 
pochód, ta Armia Radości miała kroczyć w Inne Przestrzenie i nieść to, czego Nas teraz uczą. 
Oni są już w tym upewnieni, my dopiero jesteśmy elementem tej Radości, ale to się będzie 
rozprzestrzeniać.

 
 To nagle zaczęło znikać. Znów się stało Oceanem, czyli Wszystkością. Co chcemy, to 

się staje. KATRA ZMIAN. Jest Bóg i pokazuje Karty. Zobaczcie, jakie Karty Wy 
dostaniecie. Nie patrzcie na te Karty, które znacie, bo tutaj są też i inne. 
Dali mi Kartę, ale przekreślili, dali drugą, zabierali wszystkie i kazali Mi zastanowić się, 
czego chcę. Kazali mi iść na górę i się Modlić. Mówią, że się zagubiłem i muszę coś 
przemyśleć.
KONIEC.
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