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Wszystkie Nasze Dusze w Nas się odwróciły, choć My siedzimy przodem. Zostały 

wyciągnięte plecami. Jasność jest od strony przodów Ich, czyli za waszymi plecami, 
natomiast plecy stają się ciemne. Jest odwrócenie.
Czuję silne działanie Ducha Świętego, Mocy na potylicy. Na chwilę pojawiła się Energia 
Matki Boskiej, ale się wycofała. Ta Energia na rubieżach wszystko, co było i będzie nie 
zamyka, ale otacza. Jest pokazane, że wejścia w tę Rzeczywistość odbywają się także z 
innych Rzeczywistości. Jakby kilka filarów, rur to wszystko przenikało. Pierwsze Kanały, 
czarne, grube jakby rury 10 cm. były wbijane do pleców. Pozwólmy, aby te Kanały w Nas 
utworzyli. 

Przyszedł do Przemka Żołnierz jakby z XIX, ale mnie nie widzi. 
Tak jakby Przemek z Nim był zamknięty w jednym, a to coś z przodu klatek na pierś nam 
naciska. Pokazały się wielkie oczy jakby Kogoś, kto obserwuje. Jest jakby ze strony 
przeciwnej. Wiedział, że do tej chwili dojdzie, ale się nie przejmuje.
Wielki ślad oczu na horyzoncie został, a to znika.
Pół Żołnierza jest w Przemku, a pół tutaj stoi jak ołowiany żołnierzyk.

(Przemek)Mówi, że czas Naszej pracy się zaczął i teraz Nam pokażą, to, czym My 
dysponujemy w zakresie wojny, która już wcześniej się rozpoczęła.
Żołnierz prowadzi Nas teraz do koszar. Po prawej stronie pokazują się Kompanie Aniołów, 
które stanowią podstawowe grupy i są one przygotowywane do walki. Są to Kompanie 
Wojsk. Są obojga płci, trzymają w ręku miecze, które niesamowicie świecą. Są złociste. 
Pokazuje Nam, że jak te miecze kierujemy do przodu, to z nich idą Energie jak błyskawice.

Idziemy dalej. Pojawiają się potężne maszyny. Ni to maszyny, ni Istoty. To siły 
pomocnicze dla Żołnierzy. Niczym czołgi, w Naszym rozumieniu. 
Nazywają to Zjednoczoną Armią Arki Przymierza. Mówią, że Nasi Bracia, to Wyższe 
Energetycznie Istoty –Aniołowie. Ubrani w złote zbroje. Każdy z Nich ma miecz i laskę. 
Mają one służyć ochronie Pola Siłowego jako przyczółka.
Wszyscy, którzy będą uczestniczyć w tej wojnie otrzymają złoty pas. Zawierać on będzie w 
sobie Energię, która będzie Nas chronić, wzmacniać i dźwigać w ciężkich sytuacjach 
zniewolenia, kiedy będą próbowali Nas załatwić. To nam pomoże wznieść się. Ta Energetyka 
pomoże Nam też w Działaniach.

 Stoimy przed budynkiem, z którego wyłania się bardzo wysoka Postać. Jest doniosła, 
w szatach. Wprowadza Nas do tego budynku i mówi, że jest to Sztab. Jest on efektem 
połączenia starej budowli ateńskiej i rzymskiej. Otwiera się Brama, wchodzimy do środka i 
niesamowita Światłość bije dookoła.
Wszyscy Nas zauważają i będą Nas oprowadzać. Pojawia się stół, a na nim mapy pokazujące 
przyczółki wojsk strony ciemnej i Naszej. Postać, która podchodzi pokazuje, że tutaj jest 
Dowództwo Wojsk, które będzie wydawało rozkazy Armii. Jest tu też zaplecze techniczne i 
socjalne, pomoc. Pokazują, że Tu już się zaczęła walka. Są pokazują na mapie mocne starcia 
Naszych Braci z Armią Ciemności.
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To rano mi mówili, że dziś będziemy mogli uczestniczyć w Naszej pierwszej Bitwie podobnej 
do Starcia w Poznaniu, ale potężniejszej. Będzie jakaś większa Siła. To będzie pierwsza 
lekcja. Mówią, że Zbyszek musi to przejąć.
(Zbyszek)-Siedzę. Jest kilkanaście Naszych Postaci i siedzą przy dużym stole. A Ja, fizyczny 
Zbysio obserwuję jak mój Duch wykonuje różne rzeczy. Nie jestem w stanie ogarnąć, co On 
robi, bo jest w różnych miejscach i różnych Przestrzeniach jednocześnie. Dla Niego jest to 
normalne, że On Działa, a Ja potrafię tylko tu fragment obserwować.
Jednocześnie jest kilka Rzeczywistości. Pierwsza Rzeczywistość, to pole. Tak jak pierwszy 
podmuch Światłości Idzie i bada nowy teren. 
Kiwają, że to jest ten Świat.
-Tego czasu? –Nie tego czasu.
-Przyszłego? -Przeszłego czasu? –Tak. Przeszłego czasu.
-W tej chwili robimy coś, co już zaistniało. To wygląda jak mgiełka, która się unosi i tu są 
przed Nami Przestrzenie. Mokradła, bardziej płaskie i ostre Góry, nagie skały, Płaskowyże. 
Ta Przestrzeń, która jak mówią ma mniej więcej 100 km, ale widoczna jest przed Nami jakby 
to było kilkaset metrów.
Idziemy i są tu już przygotowane jakieś ciemne pułapki energetyczne. Takie jak miny. Są 
nimi kamienie, pasy, ziemia. Są to pułapki energetyczne już bezpośrednio w tej materii.
Np. pokazują część sitowia. My o tym nie wiemy, ale jak się przechodzi przez te trawy, to z 
końcówek tych traw psika jad. Pokazują, że ten jad wgryza się powoli przez lata w nogi. 
Powstają powoli żylaki, zatory, czyli osłabia to powoli energetycznie nogi. Tylko to, jeśli 
Komuś się przytrafi może nawet w 10% osłabiać Jego zdrowie. 
Pokazują też kamienistą plażę. Człowiek na tym leży, a nawet nie wie, że część Jego Energii 
Jedynej wycieka z Niego wsiąka.
-Mówią; -Słońce na ciebie grzeje, Ty się opalasz, niby jest ciepło, ale po czymś takim 
wstajesz słaby. To się żywi wtedy Człowiekiem. To jest zawarte w materii, która Nas otacza.
Pokazują, że podchodzimy do skały. Skała jest lustrem. Nasze Energetyczne odbicie, czyli 
My sami idzie w tę skałę i nagle z tej skały wyskakuje, przebija Człowieka jednocześnie 
wyrywając z Niego mnóstwo cząsteczek. Człowiek patrzący tu na tę skałę nawet nie wie o 
tym.. Otrząsnął się poczuł się niby lepiej, ale w rzeczywistości jest bardzo rozbity
Idzie do domu nie umie skoordynować pracy, nie umie skupić uwagi. Dzieci do Niego coś 
mówią, a On jakby Ich nie słyszał. Przez to wydarzenie nie potrafi się już przez jakiś czas 
odnaleźć.
Pokazują tu pewne pułapki energetyczne, które są w materii. To jest zmienione.

 
Część osób tworzących szereg po środku odwracają się tyłem. Dwie osoby stają do 

Nich przodem. Z pleców, w miejscu, gdzie się tworzyły kanały pojawiły się żołnierskie, 
czarne plecaki. Energetyczne twory. Z tych plecaków jakby czarne rury wpadają do Ziemi i 
sączona jest Energia. Jakbyśmy wypompowywali coś do Ziemi. Wygląda to jak szambo. My 
to wypompowujemy. To powoli zaczyna przenikać wszystko. Pod ziemią leci falą, zmienia 
wszystko i Ziemia staje się jałowa. Jej obraz energetyczny jest obcy Człowiekowi. Pokazują, 
że Ktoś jest na tym Płaskowyżu i czuje się nie tak. 

Podpowiedź jest taka, że My żyjemy w takim niekorzystnym środowisku 
energetycznym, że nawet jak znajdziemy się w ciszy, to czujemy się źle i widać jak ta 
Osoba wychodzi, bo nie umie tego znieść. Jej Energetyka nie jest do tego dopasowana. 
Musi być zmieniona Energetyka, żeby odczuła, że tu w tej Przestrzeni jest Raj 
Energetyczny.
 Teraz na bagna idzie ta Energia. W wodzie jakby się troszkę wytracała. Powoli przenika, ale 
nie przez wszystko. Rośliny zmieniają się w jasność i kierują swoje łodygi gdzie indziej.
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Do głowy mi nie przyszło, że to Nasze pozornie martwe otoczenie jest przygotowane 
tak, przekształcane tak, by Nas energetycznie wysysać, niszczyć. 
(Głos I)Te rośliny wyglądają jak bluszcze, które kiedy Nas dotykają, to wysysają z Nas 
Energie.
(Zbyszek)Ten szereg z plecakami stoi. Plecaki znikają. Osoby są, a nie ma ich.
Pokazują teraz Słońce, które cały czas oświetla tę Ziemię. Ktoś zasłania ręką czoło, żeby 
oczami nie patrzyć w to Światło i wtedy zaczął się rozpadać. Jakby to Słońce Go spalało. Inny 
tak samo się zachowuje. Ten prawy szereg z plecakami tak rozjaśniło, że też nie mogli 
wytrzymać. -A, więc jest też jakaś niewłaściwa Energia zawarta w Słońcu, która 
wszystko to przepromieniowuje.
Teraz pokazują jakieś Działanie z zewnątrz. Wokół Słońca będzie Tworzony Pas.
-Teraz?
-Nie. –To jest sprawa bardzo Wysokich Sił, bo pokazują na Złote Jajo, czyli w kierunku 
Boga. Pokazują, że zaistnieje coś takiego jak złota siatka.
Pokazują, że będzie można ustalić ogniwa tej złotej siatki. Będą może w mikrometrach. To 
jest bardzo ważne. Pokazują, że można zbudować kulę jak Orin o średnicy 2,52 i otoczyć 
złotą siatką i Ona jest ochroną i przeniesieniem gdzieś. 
Pokazują, że jak Słońce otoczą złotą siatką, to Ciało osoby opalającej się będzie odżywało. Ta 
osoba dostała taki power, że dłużej na tym Słońcu nie może wytrzymać. Odwrotna sytuacja 
do tej, kiedy ten Ktoś słabł i Energię tracił.
Ta osoba, która patrzyła w Słońce teraz z oczami otwartymi patrzy w Słońce, zawraca 
szczęśliwa i zadowolona wycofuje się i idzie z powrotem. Ona uzyskała informacje. 
Oznacza to, że jest to Centrum pewnej wiedzy. Nie wiem, z czym jest to związane, ale ta 
siatka coś w tej osobie uruchomiła. Tak, więc Słońce w przyszłości będzie Nas nie tylko 
zasilać, ale i coś w Nas uruchamiać. Może dostarczać coś albo pobudzać, aby w nas coś 
się otwierało i abyśmy wchodzili w obszary abstrakcji. Uzyskiwali pewną wiedzę.
-Widzę, że po krótkiej chwili Osoba znalazła rozwiązanie tego, czego szukała.
Podpowiadają Nam, że tutaj będzie modyfikacja całego Naszego otoczenia.

Pokazują teraz delfina. Wydaje swoje dźwięki i z nich wypływa malutka trąbka 
powietrzna. Ona otacza opada.
Ktoś podchodzi. Zagląda delfinowi w oczy. Widzi tam Światy, budynki, budowle.
(Głos I)Pokazują budynki ze złotymi kopułami. Tam możemy się schronić przed złą 
Energią, atakiem Słonecznym, skierowanym ewentualnie na Nas.
Pojawiły się też białe kopuły. Nazywają to Białymi Kopułami Energetycznymi
(Zbysiu)Tu nad domem Wandy właśnie się Tworzy taka kopuła.
(Głos I)Pokazują, że Tam możemy się ładować energetycznie. Jakby wznosili ten punkt tylko 
dla Nas jako ostoję, ochronę. Tu będziemy mogli się schować. 
(Zbyszek)Pokazują, że ta Kopuła jako większa, synchronizuje się z Dziuplą i Dziupla 
staje się tak wielka jak Ta Kopuła. To będzie duże rozszerzenie.
(Głos I)W każdej Kopule będzie wyznaczona Osoba, która będzie rentgenem. Okazuje się, 
że druga strona wie pewne rzeczy. Oni się uczą i będą chcieli za wszelką cenę wtargnąć. 
Jakby od środka Nas rozłożyć. Ale ten Rentgen na to nie pozwoli. Ta Energia będzie 
automatycznie wykrywała Kogoś niewłaściwego, kto będzie chciał wejść.
(Zbyszek)Może nie wiecie, ale Dziuple nie są Stałe. To są modyfikatory kodów 
przestrzennych. To jest jak Program. Oni to rozkodowują. Okazuje się, że jak 
rozkodowują, to mogliby się przedostać. Nasi przygotowują cały czas nowe 
oprogramowanie. Ciemni nie są w stanie w tej chwili zmienić tego oprogramowania 
częściej niż raz na dwa miesiące, a Nasi z wyprzedzeniem wiedzą o tym i przygotowują 
nowe Programy. Każdą modyfikację muszę robić, co miesiąc, choć wystarczyłoby, co 
dwa, aby było totalne zabezpieczenie.
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W ciągu dwóch lat przyjdzie takie udoskonalenie, że jedną modyfikację Kodów będzie 
można robić raz na 10 miesięcy. Dziupla jest dla Nich nie do złamania.
(Głos I)Działa jak program antywirusowy.
(Zbyszek)Teraz pokazują mi prymitywne istoty. Jaszczurki, gady. Biegają. Teraz się w 
ssaki przemieniają. W wilki, gazele. To znika jakby w coś wpadało i Tworzy się jakby 
ściana Energii. Pokazują, że ta dusza grupowa potrafi być energetyczna. Może być 
zmieniana i ona rusza na Człowieka.
Pokazują, że jak te zwierzęta są znieprawiane, to po śmierci ta Dusza Grupowa jest tak 
zmieniona, że jak przeniknie człowieka, to u Ludzi kły wyrastają, oczy robią się dzikie. 
Stają się podobni zwierzętom. Innymi słowy w zwierzętach też są zawarte pewne 
modyfikacje.
Pokazują kogoś, Kto znalazł jelonka. Pokazał się napis –Barbie. Tego jelonka głaszcze, 
karmi, naprawia mu nóżkę. Jelonek już poszedł. Został zżarty, ale jego dusza nie chce 
się już łączyć z tą Duszą Grupową. Wnika tak, ale jest jakby oddzielną plamą. Pokazują, 
ze jak ta chmura w tej grupowej Energii atakuje Człowieka, to tam, gdzie był ten 
jelonek, a to jest ciągle wydzielone wpada na Kogoś i ten Ktoś jest łagodny.
Czyli, choć o tym nie wiemy, to, co jest w zwierzętach, to jak Człowiek odnosi się do 
zwierząt, to, co z nimi robi jest kodowane i do Człowieka wraca. Spotęgowane 
Człowieka niszczy. 
Jak będziemy kochać zwierzęta i posyłać temu Światu Energie, to będzie dobrze. 
Pokazują, jak drzewa potrafią Człowieka rozrywać energetycznie pochylając swoje gałęzie. 
Niby idzie dalej, ale jest pozbawiony Energii. 
-Nie! Rozrywają mu ciemne szaty i On dalej idzie łagodny. Mówią, że rośliny nie są 
zakodowane i działają odwrotnie. Te ogólne, czyste, o które się dba są nie kodowane One 
faktycznie oczyszczają Człowieka. Pokazują, że jest pewna Energia, która dba o to 
wszystko. One Nas chronią. Nawet pokazują kwiat w doniczce na parapecie jak jest 
kochany, to On wydziela białe pasma, które zasilają Nas energetycznie. To wszystko jest 
związane z ochroną, a nie z Siłami witalnymi.
-Na Zasadzie; -dajesz Miłość -odbierasz Miłość.

Pokazują teraz człowieka, który kocha swój Dom. I tu jest taka zasada, że jak 
przychodzi jakieś zagrożenie, to ściana tego domu wchłania tego Człowieka i on jest 
niewidoczny. 
Jak jesteśmy dobrze, pozytywnie nastawieni do całego Naszego otoczenia, to otoczenie 
zaczyna Nas chronić.
To wszystko autentycznie Żyje. 
Nawet jak się ma swój ukochany fotel i siedzi się w nim, to on taką poduszką jak klamrą z 
podłokietników zamyka w sobie Człowieka, koi go i Człowiek łagodnie zasypia. Wyraźna 
podpowiedź; -nie kupujcie żadnych mebli zgodnie z modą, tylko te, które się wam podobają, 
które możecie pokochać. To jest bardzo ważne, ponieważ z tej Miłości, przez te 
przedmioty jest połączenie z Bogiem.
(Głos I)Mówią o punktach medycznych, gdzie będą osoby, które będą uzdrawiać. To będą 
bardzo ważne miejsca. Mówią, że będziemy korzystać z energetyki tych roślin, one będą Nas 
wspomagały, a te osoby będą wiedziały, jak to uruchamiać i jak to będzie się działo. 
Pokazują, że nawet na Skali można sprawdzić jak kochacie cokolwiek auto, przedmioty 
rośliny.
-Pokazują; 10% niech to będzie Wasza Miłość i od razu zobaczycie, w jakim czasie, ile 
będzie do Was odbijane.   To są odwrócone wtedy przez Nas aktywatory  .
Pokazują dziwną rzecz; -to jest palec wskazujący prawej ręki. Tam jest kropelka Mocy 
Ducha.
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Jak chcecie coś przeprogramować; -ścianę, fotel, roślinę, zwierzę, bo to jest nastawione 
do Nas energetycznie agresywnie, to tylko dotknąć swoim szczęściem, Radością, 
Miłością, pozwolić, by Duch Święty przepromieniował to i zjednoczył z Nami i to będzie 
czyste.
-Mówią też, że te Poziomy trzeba utrzymywać, bo to nie jest stałe. Czyli jak jesteśmy w 
stanie Miłości do wszystkiego, to My non stop to przepromieniowujemy. Można to robić 
raz na 6 miesięcy, taki jest Program, aby to cały czas na Nas korzystnie działało. Na 
Skali % można sprawdzić ile tego do Nas wraca.
Dlatego na tej Skali Energetycznej był obszar intensywnych myśli i emocji, i nawet te Energie 
niczym Duchy tam się manifestują i atakują Ludzi. Tak potrafimy zwykłą Materię 
przekształcić i skłonić do tego, by Nas wzmacniała, by powiększała Naszą Moc.
-Usłyszałem Słowo. -TAK. -Dar Mowy; -Aktywator.
(Głos I)Powiedzieli mi, że są tu trzy osoby, które dostały Złoty Pas jako Wojownicy 
Światłości. One będą to robiły.
(Zbyszek)Nie zdajemy Sobie z tego sprawy, że są inne energetyczne ustawienia po drugiej 
stronie. Pokazali mi scenę, że mamy sobie chwilę odpocząć, aby przejść do następnego 
etapu.

KONIEC.
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