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Wszystko było przygotowane wcześniej, tylko nie wszyscy to odczuwali. Tak jakbyśmy 
wyparowywali z Ciał. Tworzą się jakby wielkie czapy na szczycie głowy. To otwierające się 
trzecie oko. To, co z Nas wychodzi Tworzy tam Kulę. Słyszę, że to jest Kula Mocy. 
Wiadomo, że Centrum Mocy jest i w Oriinie i w Mieście Zwycięstwa. -Ale Kula Mocy?
Słyszę, że takie coś jest.
Pokazują, że ta sama Kula Mocy jest też mniejszą Kulą w dłoniach u Każdego. 

Cały czas trwa podkręcanie. W tej Kuli Mocy pojawiała się Postać, ale jest Ona 
niewidoczna jakby to była błona i chce się przebić. 
Ale się nie przebije, bo to są lęki. Grzechy, które coś niewłaściwie wyprowadzały. Słyszę, że 
-Nawet Proces Przemiany musi być szlachetny. Oni potrafią zakłócać nawet tutaj to 
wzrastanie.
Nam się może wydawać, że wzrastamy prawidłowo, a tymczasem możemy szybciej i 
pełniej to robić. To się może stawać jako wybranie kliszy, a tak ciągnie się. I to jest ta 
różnica.
W Kuli ta Postać jeszcze walczy, ale pojawiło się jakby wielkie oko. Ta Kula Mocy jest jakby 
wielkim Okiem. 
To Oko pojawia się w prawej ręce i patrzy. Jakbyście mieli niezależną Istotę. Oko w prawej 
ręce. 
Przy Działaniach, gdy ręce się rozkłada na boki powstaje Pole Zmian,. Ale uczą też żeby 
mieć prawą rękę podniesioną i skierowaną przed Siebie i ta Moc działa, choć lewa tę 
Moc ściąga zewsząd w Oceanie Ducha Świętego. Natomiast pierwszy raz widzę, żeby 
jednocześnie w prawej ręce było jakby spojrzenie.
(Głos I)To Symbol spojrzenia.
(Zbyszek)Spojrzenie niewidzącego. Pojawia się Jasnowiedzenie. Utworzyła się Korona 
Lenariego, a spod Niej wypływają Promienie skierowane prostopadle do podłogi.
Słyszę; -Ociec nie jest w Nas. W Nas są Jego Energie. 
-Mówią, że to jest więcej niż potrafimy zrozumieć. 
Interpretacje nie mają tak wielkiego znaczenia, ale to pozwala Nam pojąć, że Stwórca jest 
Indywidualnością.
Jest Bóg, Pan Bożych Zastępów, Jego Energie dopiero będą schodzić. Otwiera się u góry 
niebo. To będzie Proces.
Natomiast Bóg teraz coś uruchamia w Naszym Sercu. Tak jakby starą wibrację Serca, 
która była zabierają. To wygląda jak dekiel, jakby coś stałego było w Nasz tułów 
wprowadzane. To cały czas będzie. Nie będzie trzeba tego otwierać.
 To będzie cały czas promieniować.

-Mówią; -Bo się stało to, co jest niby niemożliwe w Naszym pojmowaniu. To jest 
równoważne z tym, że Bóg będzie w Nas mieszkać
-DZIAŁAĆ I ŚNIĆ.
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Pojawił się po prawo Pan Bożych Zastępów. Wygląda jak 30 –sto paroletni bardzo 
wysportowany Mężczyzna.
Mówi do Boga jak do Kolegi.
-Zrobiłeś? I On coś przygotowuje, ale to, co chcą zrobić, mówię o PBZ, choć to jest 
Działanie wspólne, to jest coś poważnego, ponieważ wyraźnie zwraca uwagę na to, czy w 
Nas będzie wszystko właściwie zapięte. To, co chce zrobić wymaga majstersztyku, bo 
inaczej może być dla Nas bardzo niekorzystne.

Wbili mi nitki, wkręciki w kolana, w nadgarstki, w łokcie, w barki, nawet w głowę, w 
stawy skokowe jakbym był marionetką, którą teraz będą pociągać.
Przypomnieli pewną moją Prośbę. Obsypują Was jakby pudrem z lewa na prawo. Puder 
pokrywa Nas, ale jakby Żył, bo samoistnie może się unosić.
-Energia Życia i Zmartwychwstania. –Słyszę. Nie jest to dla mnie naprowadzające.
-Bo nie musi. –Słyszę.
-Oto Ten, co Zejdzie w Całym Swoim Majestacie. 
-Słyszę, że Ten dzień ma znaczenie i Proces, który tutaj zachodzi do tej Idei, do tego, co 
chcemy zrobić wniesie pewną Przemianę. To będzie odnotowane.

Wszystko, co się dzisiaj zawarło zostało przypieczętowane przez Boga Stwórcę i On 
teraz będzie właściwie dbał o to, by Całość była właściwie pozapinana. To, żeby idące 
przez Niego Plany nie zostały przez jakiekolwiek inne Siły przyhamowane. Nad tym 
wszystkim sprawuje pieczę Pan Bożych Zastępów, który stoi ponad Bogami. Ma Karty 
Zmian i tych Jego Zmian nie można ruszyć, a to toczy się wszystko z inicjatywy 
Prowadzącego.
Teraz pokazali jakby to wszystko, Prowadzący, Pan Bożych Zastępów i Bóg Zjednoczyło 
się w jednej Osobie. To wszystko jest w takiej wspólnej Energii jakby w Oceanie Ducha 
Świętego. Nazwali to Macierzą. 

-Słyszę, że Macierz ma też inną Nazwę; -Miłość.

Że Drogi do Nich prowadzące idą przez Miłość, czyli wypływają z Serca w Duchowym 
uniesieniu. Dlatego mówią; -wystarczy otworzyć Serce, by zmienić to, co jest.

Pokazują pojawiającą się między nami, w dole platformę. My jesteśmy jakby Duże 
Postacie, a tam jest ten Świat Żywy.
Pokazują, że jak będziecie Działać, bez względu na to, czy chodzi o Uzdrowienie, 
Poprawę relacji międzyludzkich, czy Zmianę Przyszłości, czy czegokolwiek wystarczy 
swoje dłonie skierować tam w dół, na te swoje cele i powiedzieć, co ma się stać. 
Potrzymać te ręce, aby nastąpiły Zmiany Energetyczne i na wszystkich Innych 
Poziomach w Całej Tej Przestrzeni. Chodzi o Zawiesinę energetyczną, ponieważ 
Zmieniamy też pewne rzeczy w Przestrzeni Energetycznej i Fizycznej, więc ta Energia 
musi z Nas lecieć. Jednocześnie, bo tak ma być, jest to przyspieszona forma Waszego 
Działania.
Nie ważne, podłączenie, opętanie, kasowanie, cokolwiek chcecie zrobić, czy układ 
stosunków, czy Wasza przyszłość, przeszłość, obojętne to coś, zjawia się przed Wami 
jako Postać jako Idea, a Wy tylko mówicie, o, co chodzi. Czyli albo Zbawienie ode złego, 
w sensie od wszelkich przeciwieństw, od zapisów błędnych w teraźniejszości, 
w przeszłości i przyszłości, jak i Całe Odrodzenie Istoty Ludzkiej, Jej Wzorców i 
Cudowności, która zawarta jest w Bogu, a On przecież Stwarzał te Zapisy. Te Zapisy 
muszą odzwierciedlać wszystko to, co podąża ku Ojcu. 
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To, co w Nas uruchomili, tę Bibliotekę, to jest autentycznie w Sercu. To promieniuje na 
ręce. To łączy się jakby z Kolumną Zmian, z Centrum Mocy, ze wszystkim. Tu jest Całe 
wyzwolenie Człowieka.
Otworzyć tylko ręce i powiedzieć, o co Wam w tym Życiu chodzi, żeby było szczęście, 
żeby była Radość Ci Ludzie, żeby te sytuacje i wszystko było uzdrowione. Niech to się 
samoistnie dzieje.
-Mówią, że niczego więcej nie trzeba.

Teraz w Energiach, które się otworzyły jest Pan Bożych Zastępów. Tam był 
bardzo wyraźny, a ponieważ są różne Jego Poziomy wygląda teraz jak BÓG, coś niesłychanie 
miłującego. Jak ta niewinność Boga, który się ukazywał. W Nim jest niesłychana 
przyjacielskość.
Zawsze uważałem Go za wielkiego wojownika, coś w formie Rycerza Światła, który ciężko 
pracuje tu, a to, co widzę, to jest zupełnie inna Jego odsłona. A to jest Pan Bożych Zastępów.
Jest tak Przyjacielski, tak miłujący jak Macierz.
-Bo przecież jest Macierzą. To wszystko jest Zjednoczone.
-Pokazuje Swoje ręce przed Nas wyłożone, skierowane dłońmi do góry, Że On jest, że On 
wszystko daje.
-W Imię i Syna, i Ducha Świętego. (że wszystko tutaj jest).
-Dla Nas, a więc i dla Nich. 

Ściągnęli mi talizman i On sam go ubrał.
Ta Energia powolutku Nas przenika, ale od Niego. Jest to inne.
Jego postać, Ta wielka jakby znikała, kłębem poszła do Góry jakby To było wszędzie. 
Pierwszy raz odczuwam, że On jest też wszędzie w tym Oceanie Ducha Świętego.
-Bo Jego Prawo jest też wszędzie. Rozproszył się.
Czyli Indywidualność, bo Prawo przybiera Postać Indywidualną, ale Prawo jest wszędzie.

-Mówi też, że będziemy mieli Prawo Łaski. Nie wszyscy, bo to wymaga ascezy, a 
więc utrzymywania bardzo silnej wewnętrznej twardości duchowej. To wymaga 
rezygnacji z pewnych rzeczy, by tak się stało. To z czasem prawdziwe, miłe, ale wiąże się 
z rezygnacją z pewnych rzeczy, które w tej chwili są akceptowane.

-Mówią, że Prawo Łaski jest wielkim wydarzeniem w Życiu Tego, kto będzie 
mógł z Niego korzystać. Natomiast dla Istoty jest tylko pełniejszym Wyzwoleniem. 
Wtedy, kiedy normalnie byłoby niemożliwe.

Cały czas Ta Energia Przenika i nie widzę, co się dzieje. 
Pojawiła się teraz Postać, która lewituje między Nami. Ręce ma wyciągnięte na boki i 
prostopadle do podłoża. Wokół głowy ma idącą od lewej strony przez uszy Aureolę. 
Zaczęła się Ta Aureola kręcić jakby Koło Góry i Dołu po swoim kręgu z lewa na prawo. 
Teraz jakby powstała kolejna obręcz, która kręci się z góry na dół, czyli przód i góra. Kręci 
się jednocześnie z lewa na prawo. Jedno zaś stoi prostopadle i tylko obręcz się kręci wokół 
swojego obwodu.
Rozciąga się to, ale powstały aż dwa znaki Omegi po lewej i po prawej stronie. Koło jest tu w 
środku. Ono już tylko się kręci po swoim obwodzie. Tam są jakieś znaki jak w filmie 
Gwiezdne Wrota.
-Słyszę, że Miłość, Miłosierdzie mają Swoje Znaki –Węzły, które otwierają WYMIARY. 
Nie Przestrzenie. WYMIARY są DUCHOWE, a Przestrzenie są ENERGETYCZNE.
Wymiary -Głębia jest Duchowa. Przestrzenie są Poziome. Można Aktywować (coś tam?).
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 Teraz te dwa Znaki Omegi zawijają się. Tworząc krąg stykają się bokami ze sobą i 
powstaje tunel Energetyczny.
-Wsadź w to ręce. Zobacz, czym to jest?
Wsadziłem ręce. To wszystko jakby pojaśniało, a na rękach jakby nie zostało.
Choć mówią, że zostało.
-Słyszę, że to jest związane z Przyspieszeniem.
Coś z góry na dół chciało ten Strumień ścisnąć, żeby On nie zaistniał, a On i tak rozwarł 
się i pozostał. Jakby nie można było Go zmienić
-Bo nie można. On powstał z Woli Ojca. –Słyszę. Pokazują na Prowadzącego. Ponieważ 
Droga do Niego została Otwarta.
Pokazują jak Prowadzący siedział na tronie. Tron poleciał do Góry, a wszystko się 
zburzyło. 
To wszystko jakby w wehikule czasu, w przyspieszonym tempie rozsypuje się i znika. 
Tak jakby to przejście było utworzone tylko po to, byśmy mogli się o Niego otrzeć.
On nagle się rozpływa i jest we wszystkim. -Bo jest Prawem. –Słyszę.

-Prawo jest zawarte w Naszym Działaniu. Prawo Miłości i Miłosierdzia.

-Miłości dla tych, co nie potrafią być w Radości. Jak już są w Radości, to Miłują i jest 
Jedność.
Miłosierdzie dla tych, co odeszli, co zgubili się, bo dzięki temu wyzwala się w Nich 
Miłość i można Ich z powrotem przyprowadzić.

Mówią też, że jeszcze nie zrozumiem tego, co chcą mi dzisiaj przekazać, że przyjdzie na 
to czas.
Słyszę, że zawarła się w Nas jakaś Przestrzeń, a więc chodzi jakieś Pasmo. Ta Przestrzeń 
jest związana ze Zmianami.

-Stań i Czyń.

Pojawiła się Złota Kolumna. Przyjęła Postać Figurki Jezusa. Ręce rozłożone. Jego 
suknia idzie do góry, a u góry głowa z aureolą, to jest to promieniujące Światło Kolumny.
-Bo ta Droga ma wiele Poziomów.

Pokazują, żeby uczyć się działać bez Skal. Odsuwają mi Skale ze stolika, żeby nauczyć się 
zawierzać Sobie. Może to jest związane też z tym okiem?
-Mówi, że nie tylko, bo słuchamy też Sercem. Odbieramy także Umysłem. Oko Nam 
prowadzą. Jest jakby Latarnią.
Pokazują też, że te Energie, które wypływają z palców lewej ręki wnikają w Przestrzenie, 
otwierają szlaki.
-Wstań i Czyń  .  
Jest Krąg nad Naszymi głowami i z niego coś do głów wpływa bądź je otacza. Każdego 
oddzielnie, choć Krąg jest jednym pierścieniem. Kręci się z lew na prawo, niczym beton, 
niczym zewnętrzna warstwa utrwalał…27.10.

Pokazują, że jak będziemy działać, żeby ten Proces nie był wątpliwy, żeby nie wikłać się w 
różne widzenia, To ma być tak jak byśmy z Góry, niczym Ojciec patrzyli na tych, którym 
pomagamy i rozkładając ręce, a tu w tej chwili działają wszyscy Nasi Przyjaciele, jakbyśmy 
byli Wielkim Bogiem, pozwalali, aby ta Energia z Naszych rąk, ta Moc, te Prawa zadziałały. 
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Tak jakbyśmy przy otwartym Sercu pozwalali Jemu w Nas, My Sami w Nim Działać. Żeby 
było więcej Radości.
-I nie pytać, i nie pytać, i nie pytać, tylko….28,44.

 Pokazują u góry Słońce Duchowe jakby miał nastać pogodny, słoneczny Dzień.
-Mówią, że Słońce może zagościć w całym Naszym Życiu, jeśli tylko tego chcemy.

Pokazują mi jeszcze Złotą Kolumnę. Tam prowadzą Progi, Poziomy do Niej, żeby 
wejść do środka, żeby być tam u góry w Światłości, żeby Doświadczać tego wszystkiego.
Pokazują, że kilka Osób zostało stamtąd wyrzuconych. Podpowiadają, że nie każdy te 
Poziomy utrzyma. Niektórzy zrezygnują i odejdą, ale wielu tam w środku zostanie. 
Siedzą, w środku tej Złotej Kolumny, tam u szczytu.

Skoro to pokazali, to trzeba będzie sprawdzić, Kto autentycznie tam wszedł, a to 
byłoby gwałtowne przyspieszenie. Żeby takie coś w Człowieku zmienić, łącznie z budzącą się 
wiedzą jak utrzymać te Poziomy, to musiały zadziałać tutaj Moce Prowadzącego.

KONIEC.
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