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Po niektórych skaner zaczął chodzić; do gardła, do brzucha, do gardła, do brzucha.

Czuć Energię, która schodzi z góry, czyli jest jakieś przygotowanie.
-Mówią; -Duchowe.
Pojawił się strumień duży, który z Góry w Nas wnika, ale ciekawostką jest to, że nie On daje 
Energię z góry na dół, tylko w jednym strumieniu Nas wsysa, całkowicie pochłania i 
odprowadza do Góry. Znikamy.
Rzucili biały Krzyż z czarnymi cieniami, który się kręci. Jakby dwa Krzyże połączone.
-Dwie Rzeczywistości? –Nie.
-Dwa Światy? –Tak. Czarny, to był Jezusowy, biały to krzyż Świetlisty, ale dlaczego dwa 
Światy?
-Zrozumiesz potem.2.15

(4.48)Przyszedł Dajmon od Pana Bożych Zastępów. To wielka Małpa z Miasta 
Zwycięstwa. Korzystanie z Jej Energii jest czymś fantastycznym.
Jest Gigantyczna, węszy, ogląda i robi coś w Przestrzeniach. Coś otwiera. Powstał wir, sama 
się staje wirem i idzie do Góry. Coś ten wir porywa wokół Nas jak trąba powietrzna, ale te 
przedmioty unoszą się obok tego wiru. To wszystko wyrzucane jest na prawą stronę w 
jednym strumieniu i słyszę Krzyk Orła, choć Orła nie widzę.
Z ziemi coś się wynurzyło, jest czarne i Nas obserwuje. Było wielkie i nagle stało się małe. 
Chce uciekać na prawą stronę, ale Energiami uderzyło w jedną z osób jakby chciało się 
wgryźć w Nią. Odsuwa się i przez to bardzo słabnie.
Dajmon znowu się pojawił. Osoby tutaj będące wziął na ręce. Przegląda, czy wszystko jest w 
porządku. Zegar się pojawił. Dajmon coś w Energetyce na wysokości Serca robi, również z 
tyłu coś przestawia w tym samym Czakramie, na wysokości Serca
Jakby dwa druty wyszły z przodu i z tyłu. Zawiązał to nad głową w supeł. I osoba niczym 
marionetka porusza się; góra –dół. 

Wielka sowa przyszła. Rozrywa te druty i one odchylają się w dół z tyłu i z przodu. 
Zawinęła te nici pod kością ogonową między nogami.
i zetknęły się. To, co było z przodu idzie do tyłu. W Sercu znów to się zawinęło i przeszło 
przez Serce, zamieniło kierunki i idzie nad głową, a Ta osoba skacze.
Dajmon drapie się bezradnie po głowie, sowa wypromieniowała i odleciała, a ta Osoba siadła. 
To podpowiedź do linii energetycznych, które istnieją obok centralnego Kanału 
energetycznego. To tak jakby powstała omego z podwójnym brzuszkiem dolnym. 
Pokazują mi, że to ma znaczenie. Znak omegi pomnaża się w sobie i jest go mnóstwo. 
Utworzył się łańcuch. Otacza tę Osobę jakby wrzecionem.
To jest jakieś Twardnienie.
Łącza. Niezamykający się kontakt z Górą, cały czas. –Świadomy.
-TAK. –Kiwają. –Na Poziomie DNA. -A jeśli chodzi o Poziom Duchowy? (To taki Sobie. 
Troszeczkę większy).
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Pokazują jakby przygotowywali Nas do czegoś podobnego. Teraz druty idą z przodu i z tyłu z 
Serca nad Głowę, znowu przez Serce idą do dołu i znowu nad głowę, do dołu, nad głowę, do 
dołu i robi się Omega, która się wydłuża. 
U innych Osób, to, co się robi, to nie jest bezpośrednie połączenie z Bogiem, tylko ze 
Światem Duchowym.
Proces trwa, a między Nami z tego Energia wyrosła, taka gula ma ok.1 m. Odbiło się coś od 
tej Energii i uderza w Nas na wysokości twarzy, czy gardeł.
Znów sowa się pojawiła i patrzy na Proces, czy przebiega właściwie.

 
Pokazała się Postać u góry, ale to nie jest Jezus. Słyszę, że On jest lekarzem. 

Wielkim Lekarzem. –Dodali. Nie lekarzem Dusz. -Lekarzem Ciał.
To wszystko tyczy się Ciała Fizycznego. To znowu podpowiedź, co do przejścia przez 
DNA. Jakieś Procesy zachodzą. Jakby warkocze z Człowieka wyciągał z przodu. Jakby od 
Serca lub od gardła po brzuch wychodziło z Człowieka Pasmo Energetyczne i skręcało się w 
sznur niczym warkocz. To jest ciągnione do góry. Tam stapia się razem, ale warkocze 
poszczególnych osób są w tym strumieniu, w tym stopieniu od Siebie oddzielone i linkowato 
zaznaczone w górze jak namiot promieniują.
Lekarz wskoczył w namiot jest po środku kulą energetyczną. Przestawia coś w Sobie, żeby 
się do czegoś tu dopasować.
Widzę, że w niektórych osobach, na wysokości piersi jakby się skopiował i jest malutki.
-Czyszczą. –Słyszę.
-Twardnienie ze Światem Duchowym.
-Pokazują mi drogę. Kiedy kładzie się asfalt, to na początku jest miękki, rozbryzguje się, ale 
potem jest stabilny. Twardnienie doprowadza, pokazują, że droga będzie jak niezniszczalny 
beton. Jest to tak doskonała Droga, że Góra i Dół są z Sobą powiązane.
-JEDOŚĆ. –Pokazali.

Mała Dziewczynka przyszła i kwiatki rozdaje każdemu. Ktoś powąchał ten kwiatek i 
odurzony zapachem pada.
-A, nie mówiłam, a nie mówiłam, skacze; w domyśle, - będzie dobrze.
-Kim Ty jesteś? –Pytam. –Wiosna. –Mówi.
-Wiosna Twego Życia. –W tym sensie, że tyczy się to Nas
-Jakbyśmy mieli inaczej postrzegać to wszystko. Wiosnę czujemy, ale nie umiemy jej 
zdefiniować.

Przyszedł Jezus. Otworzył drzwi energetyczne na wprost. Pokazują, że stoi przy 
komputerze i coś naciska, coś robi.
-  ON USTAWIA PRZYSZŁOŚĆ  . To, co się tu z Nami dzieje, to zapowiada pewne Zmiany 
i te Zmiany już wprowadza w Przyszłości On wie, że Coś może być i On to już inicjuje, 
już zapisuje.
Pokazał mi Księgę i długopis. Sam pisze w tej Księdze i kazał mi to podpisać. Kazali mi to 
podpisać, choć nie wiem, o co chodzi. Chwytam pióro, ale nie umiem chwycić. Zamknęli 
Księgę i mówią, że jak zrozumiem, to wtedy podpiszę. Mówią, że dziś zrozumiem.
(Głos I ) -Szczęśliwa Przyszłość.

 

Jezus teraz się stał Dzieckiem. Przyszedł Duch Święty. Jezusa i Nas wziął za ręce. 
Idziemy i wypływamy z Siebie jakbyśmy jednym Strumieniem się stali.
Lecimy między chmurami, a w dole jest jakieś Miasto. Tu jest jasno, dzień, a Miasto jest 
skąpane w Mroku. Kopuły są grube, bajkowe.

2



Ktoś w jednej kopule, bardziej obudzony wie, że My przelatujemy, pomachał Nam i 
mówi do Kogoś; -Przelatują
-Zwiastuny Nadziei. –Usłyszałem.
Lecimy do Miasta Nadziei. Jest Plac zakończony murem, a za nim widok jak z Barbakanu. 
Przepaść, a na dnie trawa i drzewa. Idzie na nas od przodu podmuch Energii, jakby chmura, 
burza i to się ściera.

 Ukazują salę, w której się bawiono. Duch Święty z Kimś rozmawia, więc Oni już 
wiedzą i wołają następnych. Robią porządki, ustawiania, zmieniają scenerię.
Utworzył się Biały Kanał…(20.45).
Ktoś siedzi na środku, pali indiańską fajkę i wyraźnie się narkotyzuje.
Podpowiadają, że Nadzieja jest jak Marzenie. 
To jest planowanie Przyszłości. To nie jest tylko Ten stan. Nadzieja, to jest 
uruchamianie Całości.
Znowu pokazują Jezusa, który stał przy komputerze i planował Przyszłość.
Innymi słowy jesteśmy Nadzieją na Zmiany. Widząc, co się dzieje już planujemy 
Przyszłość. Nadzieja, to nie jest tylko Stan, to jest Początek Całości.
Energie Słowa –Początek się zakręciły. Są bardzo jasne. Nie mogę patrzyć na to.

-Znów Księga i pióro. Mogę już teraz podpisać, że Planowanie będzie takie jak trzeba.

Przychodzi uspokojenie. Coś się stabilizuje.
-Tańczymy, pląsamy radośnie w tej Sali. Jezus znów stoi na Środku jakby komponował 
Nową Rzeczywistość w formie muzyki. Czyli nowe wibracje, nowe stany, a My się już 
cieszymy. To podpowiedź, co do Radości.
-Miasto Nadziei i Miasto Radości. 
Miasto Nadziei, to Planowanie, Tworzenie, natomiast do Miasta Radości wchodzi się jak 
się wszystko staje.
-To wybuchło chmurą i leci, a u Góry pokazuje się słynna Wieża Zmian, która mówi o 
Zwycięstwie.
Ukazała się sowa. Spadła, stoi przede mną.
-Mówią Mi, że ten ptak, to Symbol Zwycięstwa.
(Głos I)Siły.
(Zbyszek)Tak. Skrzydła ma rozpostarte, nogi jak na godle, ale głowa…
(Głos I)Mądrość. Sowa jest mądra, a Orzeł silny.
(Zbyszek)Może. Jest dziwny, ale ma nazwę, której nie usłyszałem Wąska głowa, dziób 
jak u flaminga, zawinięty w przodzie.
Przez jego głowę jakby przez Kulę kryształową ujrzałem Jezusa, leży na łące, głowę ma 
opartą o pieniek i kwiatki gryzie w zębach. Niczym się nie przejmuje. U góry lata Orzeł. 
Jezus strzelił palcami i koniec sceny.

To, co się w Nas stało ma się dobrze skończyć. Kiedy to mówię ukazują mi się 
rycerskie walki, Siły ciemności, wszystko to tłucze się, a więc nim do tego dojdzie będzie 
jeszcze dużo starć. Znów ukazał się Jezus, ale w zbroi Żołnierzy Rzymskich; -fartuch z 
metalowych płytek, chełm, ale w prawej ręce ma kwiatka, którego żuł leżąc na łące. 
Czyli Zwycięstwo jest Jego, ale będzie walka. Chwycił jakiegoś demona, uniósł do góry i 
on został wzięty przez Górę przemieniając się w białe Światełko. Jezus skoczył na dół, 
żeby to robić i daje znać, że My pójdziemy i pomożemy, bo sam nie da rady.

 Słychać szczęk. Legiony idą. Słychać całą Armię jak przechodzi. Przyszli z tyłu, a 
jednocześnie wszystko to, co było w tych scenach; -walka, przeciwnik, wszystko to ze 
strachu uciekło. 
-Przed tym drży cały Świat. –Słyszę.
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To jest Wola Najwyższego, która została zmieniona. Legiony Wyrażają Wolę Ojca 
Prowadzącego.
Pokazali jak Jezus stanął w zbroi, Legiony za Nim zaczęły iść i wszystko zbliżając się do 
pewnego momentu przeistoczyło się w kotłujące się chmury, poszybowało daleko przed 
Nami w Przestrzeń i zaczęło się wszędzie rozlewać.
-Oto Nadzieja, która Zbawi Ten Świat.- Słyszę.
Na Naszych rękach część tej chmury została jakby wata cukrowa na zewnętrznej części 
dłoni. Tworzy rękawicę od zewnątrz. Tu zaś, gdzie są dłonie może promieniować Nasza 
Energia.
-Mówią, że samym tym zewnętrzem dłoni wiele zrobić można. Wiele zmienić, poprawić i 
że od tego zaczyna się Tworzenie.

 
-A teraz Działajcie. 
-W tej chwili Każdy z Was, to, co chce niech zrobi. Jeśli ma delikatnie ręce dłońmi do 
góry zwrócone, lekko przed Siebie wysunięte, łokcie przy tułowiu i zaczyna czuć jak 
Energia płynie z tych dłoni, niech tylko powie, co chce, aby się stało i o co chodzi. 
-O Uzdrawianie, o Wyczyszczenie. 
Bo tutaj mamy Prawo do Działań, Prawo Tworzenia, Prawo Zmian, Destrukcji, Prawo 
do wszystkiego, co tylko chcemy osiągnąć. W tej Chwili Ojciec i My zrobimy to, co jest 
potrzebne. Trzeba tylko powiedzieć……………………………………..........................

Co ciekawe, przy tym Działaniu te Energie, np. lecznicze, one nie robią Działania, tylko 
cały czas wibrują. Tak jakby Ich nie można było usunąć.
Nic Ich nie wykasowuje. One cały czas są i Działają. Czyli Proces nie będzie ustawał. 
……………………………………………………………………………………………
-Jedzcie, pijcie i się Radujcie. -Głaskają po głowach.

-Oto koniec Nauki. Reszta Sama się stanie.

Pokazują; -ma być Serce wielkie, otwarte, Światło na wysokości głowy, czy z tyłu. 
Spojrzeli do Góry; -Tam Energia, Moc Najwyższa, która do Nas spływa, przez Nas i dzięki 
Niej Serce tak promieniuje, że aż go nie widać.
-W Jedności ze Światłem, w Jedności z Ojcem mamy być Radością dla Tego Świata. Będzie 
ona zapisana w każdym Naszym Działaniu.

KONIEC
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