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Biblioteka.
Pozwalamy Naszym Ciałom się oddzielić, czyli pozwalamy, aby przejęły kontrolę nad 
Samym Sobą. Jak będziemy zostawiać te Ciała Sobie musimy pozwolić Im żyć, dostarczać 
tego, czego chcą. Wystarczy Je poprosić o to, żeby zeszczuplały i zeszczupleją. 
To jest w zakresie wprowadzania Programów, ale trzeba Poziomy utrzymywać. Jak Człowiek 
słabł, to już te Zapisy się traciły. 
Natomiast po Umowie z Ciałem i dbanie o Nie, Ono Samo te cele realizuje, bo traktuje Nas 
jako Boga, anielskiego Opiekuna. Jak Opiekun jest zwodniczy i Je zatruwa i ćmi, i przeżywa 
wszystko, i nie dba o Ciało, to Ono rozumie, że to nie jest Opiekun, tylko zwodnicza Siła. A 
chyba nie chcemy być zwodniczą Siłą dla własnych wehikułów.

Znowu pokazał mi się ten Prowadzący, który jest w Świątyni. Ten Kanał, ten Korytarz jest 
bardzo wysoki. Podłoga korytarza jest bardzo obniżona jakby winda zsunęła się na dół, a 
zarysy drzwi po lewej i po prawej są wyżej Nas.
U góry w przeźroczystym suficie pojawia się Słońce. Jest to wyraźny Znak obecności Kogoś 
albo z Miasta Zwycięstwa, albo Prowadzącego.
Pęka Korytarz. Prowadzący wsuwa się w tę szczelinę, delikatnie spada. My też. Niczym 
wody rozstępującego się Oceanu i lecimy w dół. Tak jakbyśmy byli w Jakimś Instytucie 
Naukowym lub Muzeum. Pokazują się różne rzeczy. Obrazy, zapisy, ryba przepłynęła.
Pokazują mi na Głowę.
-Czy to Nasza Biblioteka?
Pierwszy Przebłysk Miasta Radości. Teraz mi pokazują Miasto Zwycięstwa. Jest pręt 
gigantyczny, niczym wieża. Ktoś idzie po niej do góry, rozpościera ręce i ściąga coś z Góry
Rozumiem, że trzeba pozwolić obudzić się Zapisom. Zapłonął jasny ogień i wnika 
ramionami jakby odwróconej kałamarnicy w ściany tego korytarza, tej zapadliny. Potem coś 
spływa do tej kałamarnicy. Ona przyjmuje Postać. Ale to nie jest Człowiek, Istota 
-To jest żywy Zapis. Postać jest czarna, w habicie jak Śmierć. Ręce lekko rozłożyła.
-Mówią mi, że to znaczy, że masz się narodzić na Nowo. 
-Z prochu powstałeś, w proch się obrócisz. Tak jak w kościele. Odwróć to. Nie, że to jest złe,  
tylko, że jest dobre.

Innymi słowy można odtworzyć, uśmiercić w destrukcji stare, niewłaściwe Zapisy i 
przywrócić Im Życie. 

Teraz ta Śmierć jest jasna. Ma biały kaptur. Dostała laskę, odwróciła się. Ciągnie Nas za 
Sobą. Chciałem się powstrzymać. -Nie. To jest przymusowe. Energetycznie Nas za Sobą 
ciągnie.

 Jest rozpadlina jakbyśmy byli w Centrum Góry, a w dole wulkan. Jest krater i 
przepływa lawa. Śmierć Każdego z Nas wrzuca do środka. Tam Energia czerwono –biało –
złota skrzy się, jest ostra. To nie parzy, ale wypala.
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 Chodzi o te podstawowe Energie. O to robactwo, co z Ziemi wychodzi, co Nas obezwładnia 
energetycznie, upośledza komórki, metabolizm itd. i sprawia, że szybciej się starzejemy. 
Tutaj wszystko jest wypalane i odtwarzane.

Energia Przemienienia, Ogień Życia, który jest u góry w tym Działaniu w Mieście 
Zwycięstwa, stąd pokazała się Twarz Słoneczka Prowadzącego. Tam jest to zapisane, ale 
tutaj musi to działać na Poziomie Ciała Fizycznego. Więc w ten sposób jest wszystko 
kasowane jak w Przemienianiu i odtwarzane naprawione. Czyli Tu odtwarzane są 
Zapisy. 

To jest na najbardziej podstawowym Poziomie Odradzanie się Istoty Ludzkiej.
Ponieważ jest tu Prowadzący jest to też budzenie się Duszy, Ducha i całkowita 
Przemiana.

Ktoś się oczyścił. Jest czysty jak Duch, który schodzi, wisi w długiej szacie nad tą magmą.
Pozwólmy, aby to Nas przenikało. By Energia Młodości, by wszystko zostało odtworzone.
To nie tylko Ogień Życia. Coś więcej.
(Głos I)Ogień Odnowy.
(Zbyszek)Tu jak się jest, to trzeba prosić Ojca, o to, aby było nie tylko przywrócenie 
doskonałości tych Zapisów, które mieliśmy, bo one też mają pewne skazy, tylko 
odtworzenie tego idealnego wzoru, który jest u Stwórcy. Wtedy dopiero idzie od 
Stwórcy, od tego z Góry Słoneczka Promieniowanie na Nas. Teraz Słoneczko staje się 
Energią i Ona jak spadająca karuzela w Nas krąży.
Teraz Człowiek czuje się spokojniejszy.
Ma być naprawienie na Poziomie Ducha Duszy, czyli energetycznym i Ciała Fizycznego.

 Pokazuje się sarkofag. Obraca się w Przestrzeni. Przypływa, wisi nad Nami. Jest jak 
dla Giganta. Pięknie wyrzeźbiony. Otwiera się wieko. Mumia wychodzi, otrzepała się z pyłu. 
To mężczyzna. Za nim Kobieta. Niektórzy, więc mają za Strażników mężczyzn inni kobiety. 
To pucuje, czyści, przygotowuje. Mości, bo musi być dopasowane do Energetyk. Widzę, że 
już u trzech osób te malutkie, zapałczane sarkofagi wpływają do Nich. To dlatego wczoraj tę 
Przestrzeń pokazali. To była Nasza wewnętrzna, gigantyczna Przestrzeń. Tam między tymi 
atomami, to tak jak między Gwiazdami można lecieć, lecieć, przemierzać te odległości 
niczym w Kosmosie, gdy się pomniejszymy. 
-U niektórych zaczynają się Tworzyć dopiero te malutkie sarkofagi. One wnikają do środka 
piersi. U tych osób już widać jak sarkofag wleciał, ale te cienie nie przyszły z zewnątrz, tylko 
pojawiły się w korpusach, w Ciałach. One stamtąd zmierzają, pojawiają się czarne i zaczynają 
wzrokiem śledzić i zaczynają podążać śladem sarkofagu, który nurkuje w tych Ludziach 
gdzieś, a One lecą za nimi jak sępy za swoją zdobyczą.
Będąc w tej Przestrzeni obserwowałem to myśląc, że to jest Kosmos, a to Kosmos Nasz, 
wewnętrzny. Nasza Głębia, bo my wchodzimy w te Obszary. Myślałem, że te cienie z 
zewnątrz atakują, a One były już w Nas.
Światło u góry powoli się zamyka. Odcięło ten dopływ Energii do Nas. Każdy ma sarkofag. 
Słyszę Ruch. W tej chwili te Cienie będą podążać za Naszymi sarkofagami. Ta Postać, która 
Tutaj jest, która czyściła sarkofag znika, a My, ponieważ jesteśmy już na odpowiednim 
Poziomie wchodzimy do środka. Kładziemy się i Postać zamyka wieko. Słychać zgrzyt.
Słychać jęki, piski. Te Cienie, które sądziły, że zwyciężą i chciały ten sarkofag zniszczyć w 
tej chwili są przerażone, próbują się ratować i wyskoczyć z Ciał, ale coś je wciąga. Od kogoś 
wyskoczył cień. Szura, lata i próbuje wskoczyć do innych Ciał, ale odbija się jak od tafli 
szklanej. Ta osoba wciąga go z powrotem. U niektórych Cienie zostały zjednoczone. Sarkofag 
z leżącego przyjmuje postawę pionową. Tak, że Człowiek stoi w środku. Wieka się otwierają, 
dzielą się
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Teraz będziemy wchodzić w tamten Świat. W takie nieładne miejsca, gdzie są te Groty. 
Tam są miejsca, gdzie znajdują się Wasze Księgi. –Cienie czarnych Zapisów w Księgach 
Życia. Sarkofagi pękają, wszyscy wychodzą, ale to jest iluzja. W rzeczywistości jesteśmy w 
środku, ale tak jakbyśmy energetycznie wychodzili.
Nie wiem, jakie to będą pokoje, Światy, ale tam pójdziecie i wymażecie wszystko, co jest w 
Księdze Życia. 
-Ta Księga zniknie. 
Oni pokazują, że Ciemna Strona nie będzie zdawać sobie sprawy z tego, że miała Waszą 
Księgę Życia. Tak jakby zostało wymazane to miejsce jednocześnie z pamięcią, że takie 
coś istniało.
 Teraz ujrzycie te Swoje Światy i starajcie się wywnioskować, co było Waszą wadą w 
poprzednim Życiu. Czasem wyraźnie to widać. W ten sposób wymażecie wszystko to, co Oni 
kiedyś mieli na Was, bo i tak zostało to w Nas wymazane.
Ten Czas poświęćcie 
Sobie……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………...

 Pokazali, że może wszyscy kiedyś staliśmy przed taką wielką Postacią, a Ona 
przydzielała Nam pewne zadania.
Odwracamy się, odchodzimy od tej Postaci i znikamy. W różnych Przestrzeniach, w 
różnych Wymiarach i Działamy. -Z powołania, z przeznaczenia.

 Jedna Osoba już stoi przed tą Postacią, czyli zadanie wykonane. Teraz Druga. 
Obie otrzymały Białą Księgę. Otworzyły ją, a tam –Słoneczko, -tam jest Prowadzący. 
Tam jest Zapis Podążania ku Prowadzącemu. 
Jedna z Postaci jest w zupełnie innym Świecie. To coś innego niż ludzka egzystencja. 
Sarkofagi wylatują i jednoczą się z tym dużym. Księgi Życia wylatują. I na tle tego katafalku 
znikają. Jakby były Rozpromieniowywane.
Nie wszystkie Postacie dostały Białe Księgi.
U góry wisi Świątynia Serca. 
Pojawiła się Nicość z wiankiem na Głowie, Duch Święty, Ojciec, Bóg po lewej stronie. 
Pan Bożych Zastępów jako chłopczyk i schodzi TA Postać. To Prowadzący. Czekają na 
Niego. Energia Prowadzącego przenika Nasze Głowy. Jakby taka lekka kręcąca się 
mgiełka form. Każdy kawałek chmurki jakby ma oddzielny ruch. Teraz mgiełka przenika 
Nas opadając w dół. Jakaś Postać z tych stojących z boku weszła w środek, uniosła ręce do 
góry i kręci to. Czuć działanie w mózgu. Tak jak wczoraj. Czuję jakby dwie półkule 
powiększyły się i wyglądają jakby powiększone oczy u pszczoły, takie na bokach. Energia 
zaczyna z tego buchać. Zaczyna schodzić też Energia z Góry. Jest połączenie. Czuć ten Słup 
Energii z Nieba wychodzący, bo jest coraz aktywniejsze Działanie.
-Z prochu powstałeś, w proch się obrócisz.
Mówią o Feniksie. Jest Proces regeneracji i odtwarzania.

 Ten Poziom Energetyczny, który teraz jest w Nas będziecie odtwarzać podczas 
Waszych Działań Energetycznych. Uzdrawiań, odprowadzań itd.
Wystarczy wtedy lekko odwrócić dłonie do góry, poczekać chwilę, żeby uaktywniła się Moc, 
która jest chłodna. Jedną z rąk wyciąga się w kierunku Celu tego Działania. Druga zamyka 
jakby to Pole, może spoczywać z boku, może być też wyciągnięta, ale one są tak jakby dwa 
bieguny pewnego Działania. 
Wtedy wystarczy powiedzieć o, co chodzi albo dana osoba mówi o, co chodzi nawet 
wewnętrznie, a My mówimy tylko; 
-Czynię To w Imię Twoje Ojcze. 
On się włącza do tego Działania albo Działa poprzez Nas. Może być od zewnątrz albo od 
środka. On i tak jest we wszystkim. Wtedy się to staje.
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Chwilę każą potrzymać rękę, kiedy potrzebna jest pewna ilość Energii i to zamyka Działanie.
 Przenieśli Nas powoli do Sztabu Kryzysowego. To chyba Platforma 

Obserwacyjna. Ciągle jest jasno. Wygląda jakby rozpadlina i stajemy na krawędzi tego 
Płaskowyżu. W dole jest gigantyczny wąwóz, a tam jest olbrzymia pijawka wielkości 10-ciu 
wielorybów. Dziwnie mruczy. Coś do niej zleciło i rozcięło pijawkę. Wyleciały z Niej 
myślące czarne kryształy. To są Istoty krystaliczne. To jest ciężkie, ale jakby mimo to chciały 
z tego wąwozu się wydostać, ale jedyne, co potrafią, to wgryźć się w ziemię i tam siedzieć. 
Pokazują jak Ktoś ma gigantyczną konewkę. Woda tam dociera. Z tych kryształów idzie 
energia. One przysysaj się do korzeni i jakby przenikały Sobą system korzeniowy. Łodygę, 
liście. Kwiat niby ładnie wygląda, ale jest jakiś trujący. Ktoś te kwiaty wącha, jest 
zadowolony z tego zapachu, ale cząsteczki zostają w mózgu. Dyfundują. Z mózgu przenikają 
wyżej i lecą Kanałem Naszym Duchowym i sprawiają, że od Naszego Ducha nie idą sygnały 
w dół. Jest blokada na Wyższych Poziomach. To zamyka Nas w Naszym energetycznym, 
wewnętrznym Świecie.

Wyszedł Tu Pan Bożych Zastępów. Biała Zbroja. Zdecydowany, potężny, wysoki, 
otworzył Drzwi i jak małe dzieci, bo jest od Nas 3 razy większy, zagania do Środka. Jak w 
przedszkolu. Siadamy przy stole na małych krzesełkach. One rosną, a tutaj makieta jakiegoś 
Miasta z wieżowcami, drapacze chmur i jakaś woda. To Waszyngton, bo jest Statua 
Wolności.
Pojawiają się Korony znów na Naszych głowach jako Siła Tworzenia. 

Mówi o Mocy Tworzenia w Nicości. Korona ma 7 promieni i kulki na końcach. Czasami w 
wyniku Działanie Tworzy się 8 i 9 kuleczka. Przejechał palcem po ostrych krawędziach tej 
Filadelfii i te kulki zaczęły ożywać. Kręcą się.
Niektórzy z Nas jakby promieniowali na to całe Miasto. Gigantyczne Słońce oświetla to 
Miasto, a Ludzie widząc to zaczynają tańczyć, cieszyć się. 
Taka Moc, że powstaje jasność.
Pan Bożych Zastępów przebiera trochę nogami, ale przyjął typowo wojowniczą postawę. 
Radość, pogodę, ale on nie ma czasu na to. On Zmienia. Patrzy na Górę. Tam pojawiło się 
Słoneczko –symbol Prowadzącego. Wziął go troszkę na rękę od Prowadzącego. 
Rozsmarował to na Naszych czołach, a z czół wpływa do wahadełek. Pokazał wahadełko 
uniesione i czubek. Na samym, bowiem czubku, w ostatnim atomie jest Źródło Mocy. To 
tryska błyszczy.
-A teraz idźcie i zmieniajcie Świat. -Powiedział. -Nie zapomnijcie o tym, że macie być 
szczęśliwi. –  I tu pogroził palcem  .   –Jeszcze powiedział  .  
 –No. Wszystko wam dałem, co mogłem.   –I dodał mimo wszystko  .  
 –Proście, a będzie Wam dane. Nie zapominajcie prosić.
-Sprawdźcie i zobaczcie coście dostali  .   Chodzi o Energetykę. Pokazuje na Prowadzącego i 
wyraźnie daje znak, że jest z Nim stałe połączenie.
-A, co myślisz? –Usłyszałem.- Stało się. –Mówi Ktoś, jakby to była formalność i wymiata 
takie resztki.

KONIEC.
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