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 Pozwólmy się najpierw wyciszyć. Przyszła Postać. Niech ta Jej Energia powoli Nas 
przenika. Żeby przyszło uspokojenie, żeby Nasze Energie w całej Naszej Istocie weszły w 
stan całkowitej harmonii. Czuć Energie na głowie byśmy jednoczyli się w sobie. Są osoby, co 
czują całą głowę. U innych powoli to schodzi.
Pokazują, że Osoby, które mają Energie wokół głowy zaczęły parować. Jakby się roztapiały i 
ta Energia leci do góry. Zawirowuje i wszędzie rozprasza się. 
-Następuje Rozproszenie. Powoli się wszyscy wytracają, powoli znikamy, a to oznacza, że 
Ocean Ducha Świętego zaczyna Nas przyjmować.
Osiągamy 6,7 Poziom Głębi, 8 –słabszy, 9 –mocniejszy od 8-ego. Z 7-ki na 9 –kę to 
przeskakuje. Skala maleje. Cyferki maleją, czyli zamiast się rozszerzać, trochę się zawężamy 
w taki strumyczek, ale wchodzimy w jeszcze większą Głębię w pewnym wycinku Nam 
danym. Widzę słabe 10. Teraz jesteśmy w Prawie. -Nie wiem, który był to Poziom.

Wczoraj oglądałem Złote Miasto i na podobieństwo zorzy polarnej widziałem 
jednolity, od horyzontu półokrąg ogromnego jasnego Światła. Nie raziło i jakby zajmowało ¼ 
powierzchni tego Miasta. To samo jest teraz tutaj. Wyszła Postać i Nas prowadzi.
To Światło Tam, to Prawo. Właśnie w Prawie powstało Miasto Zwycięstwa, czyli Złote 
Miasto. 
Ta Postać Nas tam ciągnie. A my tutaj jesteśmy i to długo trwa nim te Nasze Energie w tym 
rozproszeniu potrafią się Zjednoczyć w strumień. On już idzie do przodu, a My ciągle 
energetycznie się wleczemy. Tak jakby w tym rozproszeniu coś Nam to utrudniało. Po prostu 
Proces trwa.
Jest Ta Postać. Wszyscy jesteśmy, a Światło ciągle jest przed Nami. Jakby taka Droga –Stół. 
Ta Postać położyła Nas na tę Drogę –Stół. Byliśmy jakby rozsypani w dwóch rzędach i teraz 
już sami, jakby Prawo Nas porwało idziemy do niego. Ktoś z tego szeregu wszedł, ale Prawo 
Go nie przyjęło. Poleciał do góry i wisi przed Prawem. W to Światło nie potrafi wejść.
Ta Postać czeka aż wszyscy tam się znajdą. Zgrupowani w chmurkę, która przed tym Prawem 
wisi i od tej Postaci zależy, co będzie. Odsuwa lub przechodzi przez Stół jakby była 
trójduchem. Lepi z wszystkich Naszych Energii taką jedną kulkę. Ta kulka jest i oddzielnie i z 
Nami, bo My jesteśmy taką szarzyzną w stosunku do tego Prawa. To jakby się zlewało. 
Proces jeszcze trwa i musimy poczekać, aż będziemy tak jaśni jak ta kulka, którą On trzyma. 
Ta Kulka jest dokładnie tak jasna jak to Światło, jak to Prawo gigantyczne przed Nami.
Kulka Nas przenika.

-Otrzymacie to, co możecie otrzymać, co Dane jest w tej chwili   (  w nawiasie)   na wyrost)),     ale     
uważajcie, by tego Prawa nie stracić, bo Ono łatwo nie wraca.

-Czyli jak Ktoś zacznie słabnąć jako Istota, to Prawo samo się wycofa i nie można jak w 
przypadku podkręcenia Jego przywołać.

Ciągle jest to Jednoczenie się z tą kulką. Ona jakby zaczęła częściowo wnikać w to Prawo, ale 
część Osób jeszcze jakby do kulki nie wnikła. Czyli ten Proces ciągle trwa.
-Będzie trwał bardzo długo.
Ale tu i teraz w odczytach, w parametrach, się skończy, ale zamknie jakby na zewnątrz.
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Teraz Prawo zaczyna w Nas wchodzić. Wszystkie Osoby wnikły w tę kulkę. Kulka jest 
niemal cała roztopiona w tym Prawie, a jednocześnie kolejny Proces się zaczął, bo Prawo 
zaczęło wpływać. Fizycznie to wygląda jakby od rąk, od kolan Światło w Nas wnikało i 
kiedy to się dzieje całościowo Nas przejmuje. Proces trwa.
Nie zauważyłem tego, ale jakieś Istoty przy Nas były i na tył od Nas odsuwają się. To Prawo 
jest od Nich mocniejsze.
-Mówią, że to Prawo jest związane z Radą Starszych. To jest to samo Prawo. Pokazują jakby 
w tej Jedności były różne, ale Ich znaczenie i Moc jest taka sama.
Pokazują, że u jednej z osób powstała maska jakby karnawałowa. Jest jakby od połowy 
twarzy iskrząca się, srebrno –jasna i jest bardzo wysoka. Przód Twarzy przykrywa od połowy 
i na 6 głów idzie do góry. Na końcu ma jakby namiastkę Korony, kilkoma kulkami 
zakończoną. -Mówią; -kilkanaście.
Ciągle jeszcze nie wszyscy w kulce są zjednoczeni. Ten Proces cały czas przebiega.
Trzy Postacie mają już pełne maski, u Innych dopiero cienie są tych masek.
Postacie z maskami są już jasne Przeniknięte Prawem.

Pan Bożych Zastępów się tu zjawił. Wygląda tak jak energiczny, pełen zapału 
Młodzieniec. Jest żywiołowy. On jakby nie zwracał uwagi na to, że jest Prowadzący, że są 
wojny. On realizuje Swoje Cele. Zadowolony z Siebie, spokojny patrzy, co tutaj się dzieje.
Jednej Osobie dotknął maski na wysokości czoła. Coś na tej masce powstaje.
To jest Ktoś, kto się dobrze bawi tą Rzeczywistością, Kto wie, że „Może”. Wygląda jak 
półtora człowieka i szerszy. Żywy, sprawny. Jakby to przeczyło obrazowi jak Bóg się 
ukazuje. On po prostu Żyje. Tamci coś Tworzą, a On Żyje pełnią Życia i robi swoją 
Robotę, bo chce. Tak jakby to było Jego hobby, zamiłowanie (pogroził mi palcem za to 
zamiłowanie). Normalne ubranko, jakby koszula podwójna z rękawem i jakby coś 
krótszego do połowy z lnu albo jedwabiu i spodnie szerokie lnianym paskiem 
przewiązane. Bosy jest. Skoczył i kapcie jak ciżemki pokazały się. Chodzi między Wami. 
Czasami puknie w maskę. Wyrwał maskę z głowy. Zajrzał Nam do głowy, czy wszystko 
poukładane, sprawdzał, czy dobrze się coś trzyma, coś dopasował.
Poleciał błyskawicznie. Jak w filmie fantastycznym.
Teraz schodzi. Wygląda jak potężny Majestat. Jest i Jezusem i wszystkim, Kogo możemy 
Sobie wyobrazić. Ma piękny otok wokół głowy jak z obrazka o Jezusie od ramienia do 
ramienia. Jego Szata, to są jakby Nici –Energie, które teraz wpływają do Nas.
Wasze Głowy Duchowe się pochylają i maski, te długie jeszcze się wydłużają i Jednoczą z 
Nim. 

Teraz to już jest potęga. Typowo Bosko się pokazała. Jest ciężej.
-Słyszę, tylko; -czekajcie, aż Wam coś powiem. 
-On będzie mówił ustami kilku Osób.
Pierwszy ma zacząć P. G.
P. Wyszedł na środek. Kartki ma. Szuka Swojego tekstu, drapie się po głowie. Przyszło 
Światełko na Jego głowę i zamienia się w medium. Usypia. Książka spada, a On stoi jak 
kukiełka, jaśnieje i Jednoczy się ze Wszystkim. Znika. Kartkę przed Nim powiesili i może 
tekst już odtwarzać. Pokazują, że ten tekst nie jest koniecznie związany z Tym, co tu się 
dzieje. To jest coś, co ma się odtworzyć teraz, co ma znaczenie.

(P. G)Przyszedłem do Was w pełnym Majestacie. Majestacie Światła, Mocy i Siły. Zostanie 
Wam przekazana Siła tego Wszystkiego, na co od dłuższego czasu czekaliście. Złote wstęgi.
(Zbyszek)To jest związane z Mocą i to właśnie od Niego spływa i Nas łączy.
(P. G)W pełni Nicości, w pełni Jedności, w pełni Miłości.
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(Zbyszek)Teraz pokazują jakby te wstęgi, co Nas przenikały i Jego łączyły się i tu na środku 
jakbyśmy byli połączeni tym Centrum Mocy. Światło oddzielne powstaje i promieniuje na 
Niego, na wstęgi, na Nas zamazując w tym Promieniowaniu ten obraz i to byłby ten 
Symbol Jedności.
(P. G)Oto jest Siła Działania.
(Zbyszek)Pokazują na nogi u P. W, czyli na coś, co jest pewną postawą, jest pewną 
wskazówką do czegoś, co będzie Nam przydatne. Otworzyli mu głowę i wlali Jemu coś. 
Kartkę ma przed Sobą, ale ją zgniótł, bo jak mówi; -ja i tak wiem.
(P.G)Odrzućcie ciemność, odrzućcie troski, pamiętajcie o Radości, która tkwi w Was. 
Radość odcina Was od wszystkiego, a napełnia Was w pełni tym, aby stać się 
wypełnieniem Całości Siebie.
(P. W)Otwórzcie się na Radość płynącą ode Mnie, przeze Mnie. Proście o Nią. Niech 
Ona będzie fundamentem Waszej postawy i Waszego Życia.
(Zbyszek)Uwaga! Chwila skupienia, bo to Nas przenika. 
W zależności od tego, na jakim Poziomie jesteśmy w Stanie odczuć w Sobie Radość 
zapominając o zewnętrzu, o troskach, o tyle wzrośnie w Was TA Moc. Jak będzie 
mniejsze odczucie Radości mniej tej Mocy będzie w stanie wpłynąć. 
Więc teraz bardzo ważna rzecz. Zaczynamy wchodzić w te wewnętrzne stany i zaczynamy 
odczuwać Radość. To tak jakbyśmy pory otwierali. Im większe, tym więcej Mocy Zmian, tej 
Siły Działania w Nas wpłynie.

(P.W.)Każdy, indywidualnie w tej chwili może poprosić o pełnię świadomości i pełnię 
zrozumienia Radości.

(P. G.)Kalmar został postawiony na Mocy Radości i został odcięty. Dlatego Radość jest 
tak silna, tak mocna.

(Zbyszek)Osoba, która jest wezwana do mówienia Żyje w połowie tej Rzeczywistości, tego 
Naszego tutaj Snu. Niemniej ma coś powiedzieć. Może to tyczyć się Jej Życia, ale jest 
wezwana do odpowiedzi. Jest coś, co będzie cenne dla Ciebie(E.), a przez Ciebie też dla 
Innych. Może to być coś prostego, Twoje osobiste, ale masz coś powiedzieć.
Łamią Cię. Łamie się coś w Tobie(E.). Najprostsze to, co odczujesz.
(E.)Miłość, Radość. Miłujcie się, Radujcie, Działajcie. Sfruńcie Światłem dla Świata.

(Zbyszek)Oni Cię teraz odwracają. Stoisz i wyciągasz ręce na Swój dom i robisz to sama.
Stoisz i mówisz; -a nie mówiłam.
…………………………………………………………………………………………………
To wygląda tak jakby osoby z tego Twojego domu, od Ciebie padły, przewróciły się. Ich 
Dusze tutaj przyleciały i jakby mówiły; -przeprasza, przepraszam, przepraszam.

Stoi biała chmurka przy G., przy Umyśle jakby Ona miała jakiś filozoficzny tekst Nam dać. 
Coś afirmacyjnego tam się tli.
(G.)
-Mówią, że wyrosłaś z Nas i jesteś z Nas, i wróciłaś tam, gdzie byłaś. Odnalazłaś Siebie w 
Mojej Radości, Miłości. Miecz Świetlisty zwy…25.10 z Miłości Ojca My Ci damy.
Powróć przezwyciężyć Samą Siebie. Dokonałaś właściwego wyboru. Roztacza Cię Miłość, 
która wzrasta w Tobie, w której wyszukujesz i podążasz Drogą Miłości. 
Ty oddałeś sedno Prawdy o samej Istocie. O Istocie, która Stworzona jest z Prawdy w 
Miłości Dobra, z tego, co jest sednem wszystkiego.
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Światłość Światłości w Miłość przerasta wszystko, co zostało Stworzone. Bo dokonało się w 
Człowieku, bo odkryte zostało w Tobie, że jesteś…25.54, że jesteśmy Prawdą, że jesteśmy 
Miłością, że jesteśmy Bogiem.
I rozkwitło w Naszych Duszach, w Naszych Umysłach, Świadomości. Przeniknęło Nasze
26.09…Jestestwa, bo jesteśmy Jednym, jesteśmy Wszystkim. Zawieramy się w Jednym.
Wszystko jest w 26.24…Przeobraziło Nas i odnalazło. Wróciło do pierwotnego istnienia. 
Jesteście, bo chcecie, Jesteśmy, bo chcemy. Jesteście..26.37, a Ja jestem w Was. Moje 
Kochane Dzieci.
I Stwórcy Stwórców, Troja Miłość przeniknęła Wszystko. Przeniknęła nawet wyobrażenie 
26.57……Jestem w Was27.10-27.35…………………………….

(Zbyszek)Teraz na środku siadła Postać symbolizująca Ojca. Ciągnie Naszą Koleżankę, 
której wahadełko nie działało. Każe Jej siąść u Siebie na kolanach. Nie bardzo chce. 
Teraz Jej Dusza przytuliła się do Niego, a On mówi.
-A nie mówiłem.
-A, Ona. -A nie29.00……., bo nie wiedziałam.
-Jedno, co musi Ją zmienić, to On powiedział wyraźnie. –A nie mówiłem, że jesteś ze Mnie. 
–-A nie wiedziałam, że Jestem z Boga. 
To się powtarza i jest takie Jednoczenie, Zespalanie. 
Wahadło Jej podniosło się do góry i wisi Nad Obojgiem. Jest czysto –białe i ma piękny 
łańcuszek. Jest prosty. Tak jakby był z kryształu wyrżnięty i końcówka tego łańcuszka krąży 
koło Jej głowie jakby nie umiała się zakotwiczyć i tak stapia się z tą Energią. A wahadełko 
przemienia się jakby w krystaliczną wodę i rozproszyło wszystko.
(P. G.)Zbyszek ubierają Cię w niebieskie szaty. Każą Nam się koncentrować, bo 
następuje bardzo ważny etap zmian.
 Z Twoich rąk i nóg i z głowy wypływa Jasność, która spływa do Nas. Stałeś się niebieski, 
cały w szatach Majestatycznych. Kolor mówi o Boskości.
- Oto jest Słowo, Oto jest Moc, Oto jest Siła Działania.
(Zbyszek)-Oto jest Moc. –Dla Nas najważniejsza jest Moc Zmian, bo dzięki niej mamy 
Prawo korzystania z Mocy Ojca, z Mocy Matki i z Mocy Naszego Stwórcy tego 
Multiwersum.
-  Oto jest Siła Działania  . –Ona w Nas rośnie w Naszych Przestrzeniach. Każdy, jaką ma 
Przestrzeń taką ma Siłę Działania. W rękach tego jest dużo i odczuwajcie jak ta Moc –
symbol….
Jest mi zimno…
(P. G.)Unoszą Cię w tej chwili. Unoszą Cię Sami Świetliści. Stoją wokół Ciebie i jesteś 
uniesiony w kopule.
….powinniście zacząć odczuwać Siłę Działania między brwiami.
(P.G.)To przygniata. Mówią; -Stało się.
(Zbyszek)Pokazują jakby Nasze Dusze wyciągały ręce na środek. Jakby było Coś na wzór 
Planety Ziemi widocznej z Kosmosu. Jest tak jakby Światło wchodziło i obejmowało Ją całą.
-Mówią; -Tak. –Światło.
Jakby Świadome, Myślące Energie zaczęły wpływać, lecieć w kierunku tej Kuli. Planety.
-Tak. -Planety. –Tak. –Ziemi.
-Ukazał się napis –Ziemia.
Widzę oczy kogoś, kto chciałby tę Planetę wyciągnąć, wciągnąć w jakieś inne wymiary. 
Taka równowaga się utworzyła.
Wyraźnie pokazują, że w środku Ziemi jest biała Kula, która Promieniuje. Pokazują, że 
jakby brakowało Mocy do Działań, to lewą rękę włożyć w Kulę, w środek Ziemi i ta 
Energia popłynie przez Człowieka i prawą ręką wtedy Działać. Pole się zamknie między 
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lewą, a prawą. To będzie gwałtowny wzrost Siły Działania. Jak strzał z kuszy. Mówią, że 
te Energie można wykorzystywać do Ciała i do wszystkiego.

Ponieważ nie wiemy, co się dzieje w Ciele Energetycznym i Duchowym, mówią 
żeby skończyć, bo nie znosimy Zmian jakie zachodzą, choć fizycznie możemy być 
zrelaksowani.

KONIEC.
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