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(3.23).Silnie działają Energie, które schodzą z góry. Harmonizują Nas, ustawiają. Są 

coraz to większe wibracje. Poznacie to po tym, że są wibracje wokół głowy. One wszystkie 
mają charakterystyczne pola i wtedy chce się spać. To znaczy, że jesteśmy wibracyjnie tak 
niedoskonali, iż zasypiamy.
Od zewnątrz przychodzą pewne delikatne Energie i przemieszczają się nad Nami.
Ktoś przyszedł i u Każdego sprawdzał godzinę na zegarku. Wskazuje to na konieczność 
połączenia z czasem, z płynięciem, z Sercem, z otwarciem Serca. 
Pokazali na Górę, na połączenie z Nią Serca. W tym sensie, że Każdy z Was będzie mógł 
sprawdzić, kiedy, w swoim tempie będzie mógł na stałe połączyć się poprzez Serce z 
Górą.
Podpowiadają, że nie jest to tylko uzależnione od Księgi Życia, bo to niezupełnie są te 
same Zapisy, ale wynikają z Siebie.
Podpowiadają, że tu można prosić Matkę Bożą, czyli Ducha Świętego, aby Serce było w 
Nas bardziej otwarte.

Przyznam, że Ja zupełnie inaczej pracowałem. Prosiłem, żeby zamknąć pewne rzeczy, 
ale prosiłem o to Boga. Właściwsze jest prosić o to Matkę Boską.

Już jesteśmy wyczyszczeni. Pojawiła się Świątynia, ale podłoga korytarza 
znikła i schodzimy w dół do Biblioteki. Tu są Zapisy wszystkiego. Książki, które są na 
nieskończonej ilości półek po lewej i po prawej stronie Korytarza idącego w dół do 
Przestrzeni Kosmicznej są symbolem i w tej chwili One przepromieniowują Nas.
Innymi słowy nowi i starzy, którzy nie byli mają całkowicie czyszczone DNA.
W tej chwili wprowadzone są tam nowe Zapisy.
Pojawia się fontanna. U góry symbolicznie pojawiła się postać Jezusa. Na murku fontanny 
siedzi Chłopiec i moczy nogi. Podchodzimy, ale jesteśmy jak mrówki w stosunku do tego 
Chłopca. Wszystko zaczyna znikać i jestem w Oceanie Ducha Świętego, tu gdzie jest 
wszystko.
-Tak, bo jestem tam i Oni też.
Ktoś gra na werblach, a te wibracje coś w Nas zmieniają. To rozwibrowywanie.
 Nowy Zapis wibracji w Ciałach.
-Tak. –O to chodzi.
-Coś w Nas zaczyna inaczej drgać. Ktoś zapalił zapałkę. Jest to wybuch powolny, 
kontrolowany i on Nas powoli przenika. To wygląda jakbyśmy delikatnie w Sobie płonęli. To 
forma podkręcania. Pokazują Laskę Kodyceusza. Związane to jest z jakąś formą 
uzdrowienia. Pokazują dwie helisy DNA, które są w Lasce zawarte. Ten wąż oplatający 
Laskę, to jest symbol helis. Helisy rozszerzają się na więcej.

Dokonuje się w Nas Zmiana. Nowe Wpisy.
Spadła z Góry jasna kropla, a jej rozbryzgi jak macki zakotwiczyły się w Naszych czołach. 
Coś z Nas jest wysysane do tej kropli. Jednocześnie znikamy. Tylko fizycznym okiem, przed 
sobą postrzegam Ocean. Nie umiem wewnętrznie. 
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Ktoś przypływa łódką. Stoi. To jest ciemna Postać, ma ciemny Kij. Coś rzuca do 
wody jakby rybki, które mają zęby.
-Co to jest?
-To Twój strach.
-Strach przed Zaistnieniem Cudu. 
-To do mnie. Wiem, o co chodzi. Każą mi tę rybkę złapać. Ona mi zjada rękę, a jednocześnie 
ta ręka cały czas jest. Zjada, wpływa mi do ręki, głowy, wszędzie przepływa, a gdziekolwiek 
przepływa, to pochłania mnie. Jednocześnie za nią odtwarza się to, co zjadła. Nic się nie 
dzieje, ale to niedobre uczucie. Czuję lęk. Wiem, o co chodzi.
Zjadła mi Serce, ale Serce się nie odtworzyło. 
-Czy chcesz, żeby się odtworzyło? –Pytają mnie. –Tak. –Mówię.
-To poproś Ojca.
-Teraz się pojawiło jakieś dziwne, inne. 
Mówią. -A, po co Ty chcesz, żeby to Serce było. Jesteś Energią, w której jest Zapis.
-To starcie z moimi pewnymi słabościami. Nie umiem pewnych rzeczy przeskoczyć.
Ryba stała się takim Młodzieńcem. On wyciągnął to Serce, włożył we Mnie.
-To była próba, której nie zdałeś…..- Zdałeś, zdałeś. Nie martw się. –Żartują
Na dłoniach jest symbol Serca.

Jeden z Nas poszedł za Katedrę, otworzył książkę i czyta. To Kodeks Moralny. 
Pokazuje ta Osoba, że w tym kodeksie są istotne rzeczy, byle tylko Światło od Boga je 
Przepromieniowywało. Ta Osoba przemienia się w mądrego starca i mówią;- i byle 
Starzec, to właściwie wyrażał. 
Teraz trzepie książką i wylatuje z niej nieskończona ilość liter, które spadają i niczym czarne 
dżdżownice gdzieś się rozpełzają. –Słychać tylko pisk jakby to było żywe.
-Bo to jest Żywe. –Mówią.
-Moralność jest Żywa. To jest też Program i taka sama forma Energii, która niszczy 
Świat jak Energia Zetora, która się wyłoniła i która może nawet zetrzeć Prawo 
Totalnego Podporządkowania.
Oznacza to, że z samą Moralnością trzeba się będzie zetrzeć. –Tak.

Teraz tak jakbyście byli nasmarowani i to z Was ściągają. Z tej masy powstało 
coś nieprzyjemnego, żywego. To jest jakby wielka bakteria.
-Zaprzedanie Prawu. –Temu innemu.
-Fałszywa Energetyka. –Mówi, ale nie jest to dziś dla mnie zrozumiałe.

Przyszła Postać. Siadła na stolikach po lewej stronie. Chwyciła to, co było, uniosła to 
wszystko do Góry i z tego, co było nieprawdziwe, nieprzyjemne zrobiła kręcącą się piłkę. 
Piłka rozpostarła skrzydła i uleciała.
-Co to jest? –Ktoś za mnie spytał.
-Prawo. -Mówi ta Osoba.
-Nowe Prawo?
-E tam. –Nie ma nowego prawa. Przyjrzyjcie się Temu, co jest, a wszystko będzie 
zrozumiane.
-Rzuca monetami.
-Co to znaczy? –Pytam.
-Że potrzeba pieniędzy i starań, tak by to było zrozumiane.
-Czyli te wszystkie wysiłki i to, po co sięgamy, kiedyś, dzięki Naszej walce, dzięki tym 
staraniom się zmieni.
-Tak! –Zatrzasnęła teraz ta Osoba Książkę, a ta, która stanęła za Katedrą siadła na swoim 
miejscu.

2

2



Przyszła Postać, może to Duch Święty. Odwróciła się szybko i tylko widzę Energię. 
-Chodźcie, coś Wam pokażę.

-  Widzę to tak jakbyśmy siedzieli w fotelach fantastycznych i bylibyśmy   
poddawani pewnemu Procesowi Przemiany. Ona potrwa godzinami.
-Czy Ona dotyczy Całości?
-Pokazują na Boga u Góry.
-Czy On sięga wszystkich tych Poziomów, które są znane?
-Tak.
-Czy dochodzą jeszcze nowe?
-Tak. Dwa.
-Kiedy?
-Dziś.
-Dziś będzie można odczytać je. Coś, czego nie rozumiem. Czyli dziś i jutro możecie 
wpaść na te rozwiązania.

Mewa przeleciała nad Nami. Pojawił się jakby na dwóch łapach idący wielki kot i ją 
złapał. Teraz pojawiła się w górze sowa. Kot, gdy ją zobaczył odrzucił mewę i uciekł.
Nadciąga teraz Postać, która wygląda jak autentyczny Szatan. Ma rogi, czerwone oczy i 
nie wie, co ma zrobić. Dotknęła ręką jednego z tych foteli i prąd przeszedł. Jest mocna, 
więc próbuje wybadać, co to jest. Dotyka Postaci i wszystkiego. Próbuje wyrwać ten 
fotel i się wścieka, bo nie może nic zrobić.
-Nasi mówią, że to jest Gniazdo w Łożu.
Czyli ochrona. –Czy to jest duchowe? –Pokazują na Górę.
-Tak. Nowa Rzeczywistość. Jest coś, dzięki czemu ta Nowa Rzeczywistość, która jest w 
Panu Bożych Zastępów, bo On przecież stamtąd pochodzi i pewne Formy się w Nim 
otworzyły, jest wykorzystywana do Tworzenia zabezpieczenia?

-To Zło, które tam stoi nie potrafi nic zrobić i próbuje przybrać teraz Postać Form. Przenika 
niby to wszystko, próbuje zrozumieć i tu się dostać, ale jest bardzo osłabione i spadło. Jest tak 
rozproszone, że tylko część tej Postaci spadła tutaj na Ziemię i się wycofuje. Próbuje wyjść i 
niestety znika.

Oznaczałoby to, że ta Przemiana związana jest z jakimś uodpornieniem się na działanie 
tego czegoś, co przychodzi z tamtej strony. To, co mi pokazali, to jest Poziom Szatana. 

-Czyli, to jest zabezpieczenie na tej Planecie przed tym, który wykonuje tutaj 
najpotężniejsze działania wymierzone przeciwko Światłości.

Pokazują Dziuplę jakby Postać z rozłożonymi rękami. Pojawia się wiele obrazów, bo chodzi 
o Tych, którzy czekają na to wzmocnienie Energetyczne. I pokazują jakby gigantyczna 
Dziupla była umieszczona w takim samym Łożu, fotelu obracanym jakby z wikliny, 
tylko to jest inna Energia. Jakby już nic teraz nie mogło się przedostawać do Dziupli od 
spodu. Ktoś wyszedł z tej Dziupli, popatrzył, znowu wszedł do środka, znowu wychodzi. 
Jakby nie wierzył, że jest tam cisza. Wziął aktówkę, chce iść, ale wraca tak jest mu 
dobrze. Chce w Dziupli siedzieć. Tak jest mu w niej dobrze, że położył się i śpi zamiast 
iść do pracy, do zadań. 
To wygląda w ten sposób. -Ciało fizyczne wyszło, poszło teraz do pracy, ale jakaś część, 
może Duchowa śpi w tej Dziupli. Pierwszy raz nie wiadomo od jak długiego czasu 
pomimo zmartwień śpi.
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Pokazują, że   to Łoże można dotykać i Ono w Przestrzeni może się rozrastać, coś robić  , 
ale to trzeba sprawdzić. Dotknąć czegoś i tak jakby szło po podłogach, po czymkolwiek.
(Głos I)Tak jakby w Nas miało wejść.
(Zbyszek)Też, bo cały czas Przemiana jest, ale jednocześnie jakbyśmy mogli robić to w 
Przestrzeni. Jest takie słowo, które to nazywa. Pokazują mi słownik.
-Mówią, że to jest rozpad dla Sił Przeciwnych, które nie mogą czegoś zrobić. Czegoś, co 
znają. Pokazują Akademię, czyli miejsce, gdzie Oni się uczą różnych technik i te 
Techniki w tej chwili zawodzą. Muszą ściągnąć nową Wiedzę, a to wymaga czasu. Te 
Siły, które atakują Nas nie są w stanie przyjąć tej Nowej wiedzy.
Tak jakby ktoś od Nich z góry kręcił głową, jakby był teraz w tej sytuacji bezradny. Tak 
jakby potrzebowali czasu; miesięcy, może lat, aby coś równie perfidnego przygotować.
Trzeba to sprawdzić.

Przez te fotele jesteśmy w Złotej Kolumnie, tam gdzie jest Prowadzący. Jest Fotel 
stojący na wielkim postumencie, do którego się wchodzi po wielu schodach. Tam u góry 
siedzi jak Atlas dźwigający Cały Świat Ojciec Prowadzący. On Tu, ciągle jest myślami w 
tej totalnej Radości, w jakiejś innej części Samego Siebie. 
On tam ciągle istnieje, a jednocześnie tutaj jakby Jego cząstka coś pokazała, jakiś wzór kreśli 
się między nami. Jakby błysk. Prawą część nogi mi objął. Są małe wyładowania i przeskakują 
po Nas.

1. –Jest to Naprowadzenie na właściwy Kierunek Powrotu  . Pokazują; -Powrotnej 
Drogi.

Było najpierw Zejście Duszy, Ducha do Siebie, co wynika z Jednoczenia się w Trzonie 
Duchowym, ale to jest jeszcze coś innego. 

Pokazują mi, że to jest ta 1-ynka z tych dwóch nowych rzeczy, które muszę zrozumieć.

To się teraz w Nas Dzieje To niepokoi, bo to inny stan energetyczny. On jest podobny do 
pewnej formy dysharmonii, bo to jest Żywe.
-Czy to jest Samoświadome? -Spytałem.
-To jest w Pełni Samoświadome. I znowu wskazuje na Ojca?
-Czy to On? -Nie.
-To My? –Też, nie. To jest coś łączącego Nas. Tak jakby trwały Pomost z tym czymś.
Czuję się żywy jakby po biegach nieumiejący złapać oddechu. To jakby odmiana tego 
stanu, bo wszystko we mnie zostało uruchomione bez zmęczenia fizycznego, bez 
ekspresji. Czuje się coś żywszego. Coś, co zafunkcjonowało.
-Ty zafunkcjonowałeś.
-Pokazują mi wyraźnie wszystkie Nasze Poziomy i jednocześnie Ciało Duchowe. 
Pokazują jakby to Coś było nad Ciałem Duchowym, czyli coś jakby spowijało Nas. 
-To się stało

-I nic więcej nie potrzeba, by stał się CUD. –Zechciej tylko Ich dokonywać.

-Mówią znów o tym lęku, strachu. 

-Musisz to przełamać, bo czas najwyższy.

Pojawiła się duża Kula Energii, a Wasze Dusze się cieszą. Jakby oddzielnie z tej Energii 
biorą, śmieją się. Jakby były rade, że spotkały się ze Swoimi wibracjami.
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-Oto Zespolenie Całkowite na Poziomie Duszy. - Ducha będzie jutro.
-Czemu nie dziś?
-I dziś i jutro.
-Z tego wynika, że Niektórzy dziś, a Pozostali jutro tego Doświadczą. To się wiąże z 
Trzonem Duchowym już teraz.

Pokazali wielką miskę. Ktoś stoi i nogi w niej moczy. Jakaś Istota Duchowa. 
Jakby wielki wędrowiec. Odczułem potrzebę umycia mu tych nóg. Jakby On był bardzo 
strudzony. Przemierzał Czas, przemierzał Przestrzeń i jakby był bardzo tym strudzony.  
Potrzebuje relaksu.

 -Mówią, że jeśli są tutaj Ci, którzy też przemierzają te szlaki i są zmęczeni. 
Żeby znaleźli dla Siebie czas, bo On jest bardzo ważny, by odpoczywali. Nie jest to 
odpoczynek fizyczny. 

2. Jest coś takiego, co jest Strudzeniem Duchowym   i to jest przyczyną tego, że 
później, w tych innych warstwach czujemy się nieodnalezieni. Strudzenie musi być 
wyeliminowane. To jest ta 2 –dwójka. 

 
To są te Dwie rzeczy, z których nie zdajemy sobie sprawy. To, co się stało przez te rozbłyski 
pomoże jednocześnie wyeliminować to strudzenie, napięcie.
 
-I stanie się Cud Przemiany. A wszystko jest tak oczywiste i proste jak Twoje Życie. 
Zwyczajne proste Życie.

Pojawiła się Postać. Dała długi dywanik. Kierują Nas na ten dywanik i zawinęli Nas w niego 
jak naleśniki. Postawili go pionowo i On rośnie. To jest jak Kolumna Zmian. W tej 
Kolumnie Zmian jesteśmy My Wszyscy. Słyszę tylko; -poczekaj do jutra. Całość się skończy  
jutro.

Jak się pytam o te inne rzeczy, czy w tym czasie zaszły, to mówią; -w pełni. 
….Poczekaj do jutra. 
-Pytam o Chrzest, o Przymierze? –Poczekaj do jutra, - to jest ważne.
-Jutro trzeba będzie wejść Modlitwę, żeby Całość zamknąć.
Mogą inne Procesy zachodzić, ale ma to przebiegać spokojnie.

Pokazują mi jeszcze to Muzeum Przyszłości. Stoją i Nas fotografują. Z Kimś wywiad robią.
Znowu stało się coś, co jest zrozumieniem tej Rzeczywistości. Fontanna wybiła, Iskierki 
Radości jak fajerwerki. Jest zabawa.
Powoli podkręcą Nam nastrój, bo to było dość energetyczne.

KONIEC.
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