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ss.1/7

 Ciało sobie oddycha, a My wchodzimy w Duchową Głębię. Znika Nasz Świat 
zewnętrzny i wchodzimy w Energie, których Sobie nie uświadamialiśmy.
Staruszek podpłynął na łódce i sprawdza, czy macie przepustki. Wyszedł z łódki i pokazuje, 
że nie musi być w niej, ale mu się tak podoba. Jest tu i w łódce. 
Dla smutasów jest to podpowiedź, że mają otworzyć się na Radości Tego Życia. 

 
Jak się otwiera Trzecie Oko, to jakby czapka powstawała, bo się czuje wibracje na 

szczycie głowy, choć Oko otwiera się wewnątrz głowy. W rzeczywistości są to Energie, które 
się otwierają w Głębi, w środku Nas.
To Otwarcie pomostu między Mózgiem, przez który przejawia się Umysł, a Przestrzenią 
Naszego Serca. Jest to Otwarcie Bramy w Przestrzeni Duchowej.

 Malutka Postać poprosiła o chwilę relaksu i wyciszenia, więc pozwólmy, by Nasze 
Ciała samoistnie się uspokajały. U Nowych osób ta Energetyka musi zostać właściwie 
ustawiona. Pozwólmy zaistnieć tej Chwili. 

 Pokazują List Gończy taki jak funkcjonował na Dzikim Zachodzie, na którym 
widnieję Ja i mówią, że ostro nagonka się zaczęła.
Nie śmiejcie się, bo też macie przygotowane listy. Dwa Listy są wyraźne. Jedna Osoba, którą 
znam i jedna Nowa. To oznacza, że Ta Druga ostro pójdzie tą Drogą. Jedna zaś Osoba została 
ukazana mi w postaci lotosu. To wyraźna podpowiedź, co do tego, że będzie niewłaściwie 
łączyć to, co się tu dowie z tym wszystkim, o czym wie. Będzie tworzyć eklekty, z których 
nie zda egzaminu i będą trzymać Ją w ryzach pewnej niemocy, a Ona z tego nie będzie mogła 
się wyzwolić.

 Czasami pokazują się Osoby z dalekiej Przyszłości i oglądają Nas przy takich 
scenach.
Oznacza to, że w Przyszłości będą maszyny, które nie tylko będą potrafiły zobaczyć 
sceny z Przeszłości, ale także pokazać to, czego niektórzy z Nas nie widzą, czyli Myśli, 
Przestrzenie Energetyczne, w których będziemy. 
W tej chwili nie ma jeszcze takiej ważnej sceny dla Przyszłości. Mamy kilku obserwatorów, 
ale nie ma na razie tłumu. Odchodzą.
To jest jakieś Muzeum związane z Edukacją, bo przede wszystkim są Tu młodzi Ludzie w 
wieku ok. 15 lat.
Jakaś Nauczycielka, albo Osoba związana z Kimś z Góry położyła u góry kwiatek, 
wygląda teraz jak tulipan, a zaczyna rozkwitać jak goździk.
To jedna Osoba z Nas Tutaj. Tyczy się Nowych. To forma inicjacji, a Ona przyszła 
przypomnieć o tym. To, dlatego pokazali, że Ona jest z Góry. Pamięta te chwile, kiedy coś się
zaczęło. Oznacza to, że u tej Osoby życie ruszy tą Drogą i zapanuje nad Wszystkim.

 Widzę tylko Energię schodzącą rozszerzającym się Strumieniem.
Przez chwilę ujrzałem ikonę Jezusa, coś jakby powiedziało, że z Poziomu Jana jest pewne 
Działanie. Jest też u góry symbol Ojca. Wyraźnie wpatrzony jest w Górę, a wiadomo, że jest 
w Oceanie, w Duchu Świętym. Pokazują Niebo. Jest ono ciemne i On na nie patrzy. Niebo 
jest gęste i lekko się obniża jakby to było sklepienie groty, w której znajduje się Jezioro. On 
jest trochę tym niepocieszony. Zachęca Kogoś z Nas, żeby do Niego podszedł i poszedł 
wysoko do Góry. 
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Teraz faktycznie, ktoś wyskakuje, coś uruchomił. Obraca się jakby mgławica. Od dołu 
patrząc, bo Ona jest nad Nami, to dzieje się zgodnie z ruchem wskazówek zegara. To sprawia, 
że to ciemne Niebo zaczyna jaśnieć. 
Ojciec zniknął. Tej Energii nie ma.
 W Warszawie działające Energie Sił Ciemności w ten sposób zaczęły zamykać Przestrzenie 
od Góry. Czyli Człowiek się nie zmieniał, ale miał jakby odcięte Drogi.

 
Ktoś przenośną ręką kartki na lewej piersi Nam umieścił jakby etykiety, ale nie widzę 

obrazka. Jest to pół starszej Postaci. W tle jest jakieś rozłożyste, wiosenne drzewo. To jest 
interaktywne, bo tam przesuwa się Postać, która jest niewidoczna. Jakby Duch, którego się 
nie widzi. Ktoś tutaj na środku ściąga od Nas Wszystkich Energię, która jest jak guma do 
żucia. To, co jest w Sercu, od przodu ściągnął i łączy w środku. W tej chwili Nasze Energie są 
połączone w jedno źródełko.

 
Pokazało się przez chwilę Miasto Oriin. Ktoś na jakimś placu Nas zobaczył i pokazuje na 
Górę. Tak jakby Niebo tam zeszło i sam był tym zauroczony. Po mojej prawej stronie, u góry 
są jakieś Energie. To wygląda jak wielkie orłodinozaury. Duże, mocne, białe.
Silne życiowo. Wypełnione Energią. Istnieniem.
To nie są Istoty wszystko wiedzące, ale Istoty Stojące po Naszej Stronie, które wykonują 
pewne zadania i mają odpowiednią do tego budowę. Są potężne.
Te ptaki są koło Nas i walą w Nas dziobami i wyciągają larwy. Pierwotne, wychodzące z 
ziemi robactwo. Jakby krótkie pijawki. One Żyją w Człowieku, są dostarczane z jedzeniem i 
ograniczają długość Naszego Życia. Niszczą Nas, Naszą Energetykę, niszczą komórki 
fizyczne. 
Zachodzi to bardzo łagodnie. Nie czuję silnych oddziaływań energetycznych.
Pojawiła się Postać Jezusa. Ręce ma rozłożone i wokół głowy wielką aureolę jak tęcza.
Tak jakby w różnych Przestrzeniach miał inaczej ręce ujęte i jest wrażenie jakby był 
wielowymiarowy, bo ręce są uniesione do góry, na boki i na dół rozchylone w kształcie 
X.
Skierował tu prawą rękę i posyła Promień, który coś wypala. Tyczy się to okolic 
brzucha. Może matrycy.
Jakaś malutka Postać się pyta Każdego, czy chce wchodzić w te Światy? Czy jest 
zainteresowany Całością. Czyli, czy chcecie, by to, do czego dążycie energetycznie się 
zaczęło. Bo jest wolny wybór i Każdy musi wybrać.
Jezus chodzi między Nami. Ręce ma założone do tyłu i wyraźnie myśli nie dostrzegając Nas.
-Nie myślę. Ja Działam. –Podpowiedział Mi. W tym Swoim stanie skupienia coś robi.
-Tak robię. Zmieniam Was. –Powiedział. 
–Najpierw muszę wyczyścić, boś tego nie zrobił.
-Czekałem na tę chwilę, bo nie wiem, kiedy.
-Oj, wiem, tylko tak mówię.
-Ma niebieską Energię. Ona wchodzi w Nas i wszystko wyczyszcza. Im więcej 
czegokolwiek w Was jest, tym więcej promieniuje jak dyskotekowe światło i samo się 
wypala.
Pokazuje mi tę kulę. Jakby w Niej małe piorunki błyszczały, wybuchały, co chwilę. To 
wygląda tak jakby Ktoś Nasze Duchowe Energie z Nas wyciągał. Jakby Ciało tu zostawało, a 
Nasze Dusze były wyciągane i leciały tam na prawą moją stronę.

Jest Ktoś u góry. Jakaś Osobowość, bo widzę tylko zawirowania energetyczne. 
-Mazańce, mnóstwo maleńkich błyskawiczek jakby układ krwionośny, wszystko to, co z Nas 
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wypłynęło i płynie strumieniem do góry. To są działania typowo energetyczne. Mnóstwo 
zawirowań. 

 Pojawiła się modlitwa. Zwinęła się w rulonik, który ukazał się pionowo i nałożony 
jest na niego pierścień. Postać z brodą się pojawiła i przypiął ten rulonik do pasa. 
Jednocześnie, choć ta Postać rulonik ma przypięty przy pasie odczytuje te Modlitwy. 
Czyli te Słowa zapisują się w Nas.
  Pojawiła się Postać Matki Boskiej. Były u Niej chyba jakieś małe Dzieci. Niczym 
Dobra Opiekunka przynagla Je by między Nami tu były, ale niektórzy z Nas też pakują się 
między te Dzieci. Tu jesteśmy Dorośli, ale jak do Niej podchodzimy, to jesteśmy malutkimi 
trzy-, czteroletnimi Dziećmi. Te Osoby idą i chcą, żeby brała Je na ręce. Matka Boska jakby 
miała, co innego do roboty, ale uśmiecha się, kołysze, potrząsa. -Odchodzi. Kilkoro ma na 
ręce, a reszta koło Niej idzie.
Stanęła. Patrzy w coś, czego nie ma, co może być i czeka jakby Ktoś ten pejzaż, czy coś, co 
jest przed Nią zmaterializował, bo nic nie widzi. 
-Nie musi widzieć, bo Ona Doświadcza. –Słyszę.
-Doświadcza nad Całym. Tam są Oceany Wzruszeń. -Wszystko się rozpuszcza.

Pojawiła się wielka, potężna jak statua Postać Jezusa. Może mieć różną Twarz. Ma 
brodę. Pokazał się olbrzymi Talizman i Serce wypukłe też jako Talizman, które ma Krzyż po 
obu stronach. Ten Krzyż dłuższą kreskę ma grubszą. Serce wisi i się kręci.
Talizman, który jest pieczęcią wisi nieruchomo i jest na wszystkich oparty.
Tu mamy dwie Postacie. Jedna kręci wciąż tym Sercem. Ale jednocześnie przychodzi 
Postać, która daje Komunię w zastępstwie Stwórcy. Widzę, że Wasze Dusze przyjmują 
Komunię.
Najpierw płatek przytykają do czoła, później jak moneta obraca się między palcami i 
wchodzi do ust.
Widać rozbłyskujące na biało Serce. U tych Osób pojawia się Korona. Czyli to Prawo, 
które daje Stwórca.
Stwórca między Nami jest szczupły i wysokości 1,5 Człowieka.
Natomiast u Góry jest Postać potężna. Do połowy jakby widoczna, bo szaty przenikają 
Przestrzeń i zlewają się ze wszystkim.
Pojawił się wielki kielich, niczym Grall i mówią o Przyszłości, o Marzeniach.
-Od tego wszystko się zaczyna. –W sensie od Ducha Świętego?
-Tak.-To jest symbol Ducha Świętego. Teraz Wasze Postacie zaczynają zlewać się z 
Energiami, które tutaj są. Rozpryskują się. Rozprzestrzeniają się, znikają w tym Oceanie.
Zaczyna Tworzyć się Jedność, gdzie nie ma już szczegółów, a My jakbyśmy byli wszędzie. 
Teraz będzie powolne nasączanie Nas, powolne przenikanie25.22-25.24…..Energii.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
Zwróćcie uwagę na Energie odczuwane na szczycie głowy i z tyłu głowy, czyli Duch 
Święty i otwierające się Trzecie Oko.

Wyłania się między Nami Postać Ojca. Jest u góry daleki i jakby nie widzi Nas.
U samych Jego podnóży. Oddziela Nas od Niego jakby szyba będąca na powierzchni tego 
Jeziorka. Wyciąga Nas jakbyśmy wyskakiwali z Samych Siebie i jesteśmy wysoko u Niego.
Z góry patrzymy na Rzeczywistość, na jakiś Świat, na jakieś Istoty.
Są krzyki, widać stan napięcia. Może to miasto, może wieś. To jakby scena poskładana z 
różnych fragmentów Rzeczywistości. Nie bardzo chcą Boga widzieć. Jego obarczają winą za 
to wszystko, co się dzieje.
-Czy Ktoś się Modli, by zmartwychwstały umarłe Światy?
Mówię; -nie umarłe, tylko zaginione Światy? Czas można odtworzyć.
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-Pięknie się otwiera kolorowa Energia i przywołuje Nas do Siebie. Chmurki, kwiaty w tonacji 
zielono-błękitnej, różowej. Wiszą nad Nami te Energie niczym czapy.
Widzę tylko piękne pastelowe kolory i mówią, że to jest Centrum Życia. Jakby z nikąd, z 
chmur się to brało. Małe. -Zamysł. 
Mówią o trzeźwości sumienia, żeby je obudzić. Pokazują na mnie, że mnie to w tej chwili 
powinno obowiązywać.
Jestem w półśnie. Te Energie są takie jak w Centrum Życia. Jakby struktury, formy Miast. 
Mówią, że Tu jest ukryte Miasto Nadziei, które powstało na gruzach starego systemu  .   
Przed tym, który znamy był jeszcze inny system, oparty na innym prawie. Podobny do 
tego.
To wygląda jak Kościół, ale w tym Mieście może znaleźć oparcie, wytchnienie Każdy 
szukający….33.06.(traci się tekst).
Te Energie są osobliwe. Pomyślałem o Mieście Śmierci i Oni mi powtórzyli; -nie Miasto 
Śmierci, tylko Mieście Nadziei.
Tak mówią jakby to Miasto trzeba było w Nas obudzić. Jakby tu od dawna nikogo nie 
było. To jest jakby Jedno Miejsce, jakby Jedna Świątynia, Jeden Gmach. Jakby to 
wszystko trzeba było ożywić, bo to jest smutne. Jest, ale jest niezamieszkane.
Do tego Miasta wchodzi korowód Postaci. Rozprzestrzenia się jakby to Miasto było 
zawieszone i trzeba było Je ożywić, uruchomić lub znów uruchomić. 
-Uruchomić. Ono było przygotowane. –Mówią.

Zacząłem widzieć Wasze ręce. Są energetyczne jakby miały nałożone rękawice 
bokserskie, jasne.
Nie mówią o Mocy Istnienia, tylko o Mocy Stworzenia.
Są zawarte w Bogu i od Niego zależne. Moc Istnienia JEST(rozkładają ręce), 
a Moc Stworzenia JEST W OJCU.
Pokazują jak można dzięki Mocy Stworzenia Tworzyć pewne Rzeczy.

Jest jakieś odczucie dziś zupełnie czegoś innego. Coś zaszło. Coś ze znanych Nam 
Poziomów albo w innej odsłonie, albo przeskok poboczny na ten Poziom.
Nie widziałem jeszcze takiego rozkładu kolorów ani faktur. -Co to jest? Jakby dużo 
urządzeń technicznych, gigantyczne kosmiczne budowle.
-Znowu słyszę; -Miasto Nadziei.
-To Twoje Miasto.
-Z tego wynika, że już tam musieliśmy być i wpisaliśmy się.
(Głos I))-To jest to Miasto, którego 38.02…., aby Stworzyć to Nowe, co ma nadejść w 
2012.
(Zbyszek)Pokazali mi, że Nasze cele życiowe wyznaczone przez rodzaj intencji będą się 
stawać. Tutaj siedzi przy biurku Osoba, odnotowuje, co chcemy i to się będzie stawać.
To jest związane nie tylko z tym głównym Celem, ale z Całym Naszym Życiem. Być może tu 
się wpisze energetykę.
(Głos II)Ja widzę studnię. Ludzie otaczają ją w koło. Mam wejść w to do środka i zaczerpnąć 
z tej studni. To jest Źródło Życia.
(Zbyszek)Do Zdroju Życia się dostaliśmy, bo Ono jest. Wiele jest Zdrojów Życia 
złączonych ze Źródłem Życia.
Oryginalnego Źródła Życia jeszcze nigdy nie widziałem. 
Energia Stworzenia, Moc Tworzenia w Ojcu i Źródło Życia też było w Ojcu Stworzone, 
bo On w Nim Powstał.
To jest otarcie się o Energie Ojca.
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Widzę grube drzewo pochylone. Wygląda jak grzyb. To wygląda niczym brokuła i 
słyszę, Drzewo Życia.
W tym Drzewie przewija się wszystko, co jest; -ptaki, małpy.
-Mówią, że Cała Biblioteka Natury wyrosła z pewnego schematu. Jest on jakby 
powielany składający się z pewnych elementów, a sekret Życia jest właśnie w tym 
Drzewie zawarty.
-Czy to do Naszych Działań może być potrzebne?
-Pokazują, że ręce można by wyciągnąć i wsadzić w to Drzewo Życia. Palce robią się 
zielone.
Mówią mi, że to Życie, (co dzisiaj było w tym wahadełku), to właśnie stąd się bierze, z tego 
miejsca.
(Głos II)To jest Pień i Korzeń Rodziny Ludzkich….(?)41.31. BIBLIOTEKA.
(Zbyszek)Biblioteka. Zapisy. Tak jakby Ktoś miał klocki i mógł je wedle własnej Woli różnie 
układać; -małpa, stworzenie, rośliny. Tutaj jest jakiś schemat.

Mamy tu Drzewo Życia, Źródło Życia i Moc Stworzenia. Czyli Nadzieja to, co chcemy 
żeby Istniało. –Stwarzanie.
(Głos II)Jeszcze Radość i Życie.
(Zbyszek)Nie w Mieście Oriin, tylko Tutaj. To miejsce czuję Całym Ciałem. Ciało jest 
przepojone tą Energią, a zawsze odczuwało się wszystko w głowie, w rękach.
Tak jakby to, z czym się tu zetknęliśmy w Ciele się zapisywało.
-Odbijało  . -  Oni to nazywają Odbijaniem. W sensie zapisywało. 
-Może to, co na Górze, jak i na Dole.
-Pokazują, że załapałem.
-Oto Dary, które nie znikną. –Bóg nie odbiera. - Usłyszałem.
-A delikatny głosik; -bo Kto odbiera, ten się w piekle poniewiera.
-  To zostało Dane  .   Uruchomione  .
Widzę jak na wierzchach Waszych dłoni coś drga. Jest delikatne. Zaczyna zmieniać się Nasza 
Energetyka.
-I to wszystko. I nie może być nic więcej. – Usłyszałem.

Powstała u góry Energia i ujrzałem przez chwilę fragment Postaci. 
-Zaczekajcie. –Usłyszałem.
Pojawiła się do Nas kartka. Ktoś, coś bardzo szybko do Nas pisze.
-Pomocy, ratujcie nie chcę zostać, gdzie jest Tamten Świat.(pisze niewyraźnie).
(Głos II)46.06-46.09…….Pobłogosławcie.
(Zbyszek)Pobłogosławić, to znaczy Zjednać ze Światłem.
Jak to powiedziałem, zaczęło wszystko znikać.
-Ta Postać jeszcze powiedziała; -znikam i zaczekam i…pojawiło się… Miasto Nadziei. Ona 
tam coś powie.
(Głos I)-Stamtąd będziemy czekać wiedzą do tego, co ma przyjść (47.08).(do tego, co się 
zaczęło, do przyspieszenia).
(Zbyszek)Mówią, że w Mieście Orin jest tylko Przejście do Miasta Nadziei.
Miasto Nadziei, to tak jakby było z Janem złączone, ale jakby było ku ochronie albo 
Stworzone Coś w Przestrzeniach Boskich.
Trzeba sprawdzić ten Poziom.
-Słyszę, że to jest tylko dla Prowadzących.
Nie chodzi tylko o wejście, ale poznanie Całości albo budzenie się Wiedzy. 
Dla Prowadzących.
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-Pytam, czy Wojny Energetyczne?
-Nie tylko. –Mówią.
- Prowadzących Serce w swoim Życiu, czyli kierujących się Dobrem?
-Tak. –Usłyszałem. I tu nie obowiązują żadne Prawa Duchowe. To Miasto stoi ponad 
Nimi (Prawami Duchowymi).
Tu Ono Istnieje.
Słyszę, że Miasto Nadziei ma trzy Korzenie. 

1. W Sercu.
2. W Umyśle.
3. W Bogu.

To oznacza Zjednoczenie na Wszystkich Poziomach dostępnych tutaj z Poziomu Ciała 
Fizycznego, czyli Istniejącego Człowieka. W Duchowości, gdzieś tam jest jeszcze 4 
Poziom, ale nie Nam o tym Myśleć.

-Obudźcie się, bo wiele się stało.
A przecież mało było Doświadczenia.
(Głos I)Coś się otworzyło dla Wszystkich.
(Zbyszek)Chodzą i rozdają wszystkim te same kwiatki, co ta Osoba przyniosła. 
Ta Osoba - pomogła, bo mogłoby się to nie Zapisać. –Usłyszałem.
Widać rozbawiony tłum. W ogóle nie zwracają na Nas uwagi. Jakby był Karnawał.

-Bo Miasto Nadziei ma się stać w przyszłości Miastem Radości.

Dla tych, którzy zrobią Zmiany, to jest Świat Teraźniejszości. To jest Zapis. Tak ma 
być.
Radość jest Nadzieją, a Nadzieja Radością. To jest tutaj powiązane z Sobą. Jakby Jedno 
miejsce w dwóch odsłonach.
-Nie. –Jedna Odsłona dwóch miejsc.
(Głos II)Ja Tam widziałam jeszcze złotą Czaszę, która się w tym błękitnym otworze 
pokazała jako jeszcze wyższe forma. Jakby jakieś przejście z Tego Miasta jeszcze gdzieś 
wyżej. Jakiś Pomost.
(Zbyszek)Tak może być, bo ukazał się wzrok Ojca. Podobnie jak wtedy patrzył na to 
Ciemne Niebo, które zaczęło być rozjaśniane i patrzy teraz wyżej.
Powiedzieli mi, że tam są Przestrzenie dla Błogosławionych, dla Uświęconych.
Mówią, że Tam Wyżej jest Pokój Wiekuistego Odpoczynku.
A Działanie, to, co Nas teraz Obowiązuje jest Tu.

Popłynęło od Tej Postaci reprezentującej Boga, kiedy zapytałem, czy On Tam mieszka.
-Nie. To Wy tam mieszkacie, a Ja jestem we wszystkim.
Roztapia się teraz w Oceanie Ducha Świętego

Koniec

PS.

To nie przekracza Jedynki w Bogu. Nie w Poziomach Mocy, nie w Duchu Świętym, tylko 
Miasto w Bogu.
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Ciekawie to wygląd, bo Moc Życia zawarta jest w Nicości, tu, gdzie jest Moc Istnienia, a 
Źródło Życia i Drzewo Życia wszędzie –nie ma Poziomów. Jest wszędzie, bo wszystko 
dopełnia.
Jezus też z tych elementów korzystał w Pełni. Oprócz tego, że u Niego było większe 
Działanie Mocy Istnienia.
(Głos II)Mówią, że jest to coś, czego szukałeś.
(Zbyszek)Kryształ Życia? Tam byłe raz i nawet nie sprawdzałem, czy Mi się udało.
To wszystko wpisane jest energetycznie. Ręce, to zielone brokuły.
Nawet Głos, który powstał, pierwszy Zamysł, czyli Jezus powstał w Ciszy. To jest 
Cząstka Pana Bożych Zastępów w Ciszy, a to jest wyżej, bo w Bogu.

Koniec.
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