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Utworzył się trójkąt z Serca przy jakiś rękach i do mnie wpływa.
-By pobudzić. –Mówią.
Was w tej chwili stabilizują. Delikatne Energie Was owiewają. Przenikają. Coś się uspokaja. 
Mówią też, że kiedy się uspokajacie uspokaja się też Świat i że to nie są żarty. Nie chodzi o 2 
km. na krzyż. Łagodna fala uspokojenia idzie na Cały Świat, bo pokazują Ziemię. Mówią, że 
to są małe wartości, ale te wartości burzą ten układ Sił, który jest.
-Małe, ale swoje robi. –Mówi.
(Głos I)Jak kropla, która drąży kamień.
(Zbyszek)A, co byście chcieli, aby się zmieniło?
-Wzrastać? Odnaleźć sekrety, Gralla? -Pokazują na Boga.
 -Zaglądać w tamte przestrzenie? Zmieniać?
-Co byście chcieli?
(Głos II)-Szczęśliwi być.
(Zbyszek)Pokazują, że złota fala poszła od tego. –Uśmiechnęli się.
Wibrują dłonie i do Serca idzie Energia.
(Głos III)Mam takie przeczucie, że się zwiększy Nasze Pole Działania.
(Zbyszek)Mówią, że coś stabilizuje się.
Mówią, że pewne rodzaje Mocy, Energii, które w Nas weszły jak zaczynają współgrać, to 
wtedy rozchodzi się To tak jakby mały wybuch.
(Głos IV)Mówią, że wykorzystują Święto (3.V), bo Ludzie są rozweseleni, spokojni i radośni. 
Wtedy to Święto rozpływa się znacznie bardziej niż gdyby pracowali, bo chodzi o to, aby jak 
najwięcej tego Światła przesłać wszystkim Istotom na tej Planecie.
(Zbyszek)To ognisko, które tutaj między Nami jest, to nie koncentryczne promyki, tylko 
koncentryczne fale. Pół fali tu i tam rozchodzi się na zewnątrz.
(Głos III)Od tej sprężyny.
(Zbyszek)Pokazali, że masz rację. Mówią; -rozwibrowywanie, ale to pozytywne.
-Schodzi i łamie mnie.
-Dajcie Nam przejść. –Słyszę.
-Pozwólmy odtworzyć się tym energetycznym szlakom, które są, potrzebują Mocy. Nich 
Ojciec, czy też Świadomość w Nas otwiera te Energie, wzmacnia to Ich przejście, niech idą i 
się tam zjawiają.
(Głos III)Jak Was będą Ludzie irytować, wtedy wyobraźcie Sobie to, co Zbyszek Wam 
mówił, że każdy Człowiek, to Anioł.
(Zbyszek)Mógł o tych skrzydłach zapomnieć, ale to nie ma znaczenia. Od razu Go cudownie 
postrzegamy.
Miałem Wam opowiedzieć o wydarzeniu. Zapomniałem, a Koleżanka mi przypomniała.
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-Jak tu jechałem szły na skrzyżowaniu dwie starsze Panie. Jedna brzydko koślawa w brylach, 
druga ją ciągnęła. -Widok koszmarny, choć dla mnie normalny. Nagle zobaczyłem te Osoby 
oczami zwykłego Człowieka, który naigrywałby się, jakie to są ofiary losu. A przecież starość 
itd., a jednak Człowiek nie postrzega tego, tylko patrzy karykaturalnie. Nagle poczułem się w 
obowiązku przypomnienia temu Człowiekowi, że to są cudowne Istoty. Nagle ujrzał ten 
Człowiek iluzyjny w Nich skrzydła i to, co było w Nich karykaturalne stało się dla nich tylko 
charakterystyczne i miłe w odbiorze.
(Głos I)Miałam powiedzieć; -zapomnijmy w przedszkolu o tym Kowalskim.
(Zbyszek)Uczą się wszyscy Ludzie. Niech się uczą.
I my też się uczymy. 
–Tu machają ręką. A to oznaczałoby, że tę podstawową naukę mamy za Sobą i dali nam 5. U 
Nich jest Skala 6-cio stopniowa. Pokazali 7, ale zahihali. Bo 6 to mistyczne Poziomy.
Pokazali, że My naprawdę powstaliśmy, że naprawdę idziemy. Wbrew tym słabościom, które 
jeszcze są, pewnym zawirowaniom pokazują oczko w dłoni, że jest naprawdę dobrze.
(Głos III)Widzę Jezusa jak wyszedł z Wieczernika i się cieszy, że tyle dostaliśmy.
(Zbyszek)Coś kręci rękami. Więc jacy My jesteśmy? –Prawdziwi? Normalni?
(Głos III)Tak szybko się uczymy. 
(Głos IV)Ja wolno.
(Zbyszek)Każdy ma Swoje tempo.
-Pytam. Co się dziś stanie? –Mówią nic, bo się wszystko stało. Pokazują, że przez to jakby 
więcej Światła otworzy się. Jakby wszystko było łatwiejsze. Tak jakby w ciszy i spokoju 
nagle przyszło odprężenie, odwilż, łagodność. 
Odczuje się wtedy ukojenie.
-Mówią, że będzie Nam wtedy lepiej, wygodniej. Odczujemy smak tego wszystko, co robimy. 
Chcieliśmy efektów i to było fajne, ale to było wymęczone. Taki bój. A teraz odczujemy 
rozkosz, słodycz z tego, że to się dzieje i że to jest takie proste. Że nie ma już tyle przeszkód, 
a jak są to tak jakby nie były. Stanie się to wszystko takie normalne.
(Głos IV)Pewność Działania.
(Zbyszek)Tak. To jest podstawa w tej łagodności, która wzmacnia jakby pewność 
Działania.
(Głos III)Płynne to będzie.
(Zbyszek)Tak. – Słyszę. A, co macie w rękach? -Moc Boską. –To, czego więcej Wam 
trzeba?
Jakiś głos powiedział. –Wsparcia Waszego. 
(Głos I)Uwierzenia w Siebie.
(Zbyszek)Tak. To samo powiedzieli.
-A, co stoi na przeszkodzie byście to odczuli?
-Powiedzieli. -Odczuli Uwierzenie w Siebie.
-A jak to się odczuwa?
-A jak chciałbyś, żeby się odczuwało?
-Stanem Energetycznym? -Dobrze -Powiedzieli. 
Odczuć Łańcuch, Krzyż Jezusowy, który nosimy. Ta Jego pewność Działania. Ta Wiara, 
że się potrafi. 
Jak będziemy odczuwać Jego Krzyż na Sobie, to będziemy wiedzieć, że Wiara jest na 
odpowiednim Poziomie.
Możemy  wymyślić  Sobie  sposób,  by  odczuwać  Wiarę.  Że  potrafimy.  Uwierzenie,  że 
potrafimy. Pewność, że umiemy. Oczywistość, która się Stanie.
Przy tej Oczywistości pokazali jak Krzyż Jezusowy na łańcuszku sam się unosi do Góry i 
napręża ten łańcuszek tak jakby chciał Nas przybliżyć ku sobie i mówić; -no, widzisz  
Mnie? 
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Zza Krzyża u góry Jezus się wychylił i mówi. -No i co? To takie proste.
Schował ten Krzyż do kieszeni, a że łańcuchem jesteśmy powiązani, to ciągnie Nas za 
Sobą i nie możemy się odwiązać. Ktoś próbuje ściągnąć ten łańcuch z Siebie.
-A, po, co to robisz? –Chodź!
Prowadzi  Nas  do  Wieczernika.  Przez  lata  pokazywały  mi  się  te  Stoły,  a  przy  Tych 
Stołach Oni siedzieli. Teraz tu, w Wieczerniku To jest. To byli Ludzie z Wieczernika.
Jezus siada w szeregu z Innymi. Ciągnie Nas na tym łańcuchu do Stołu, przy którym 
Stoi, a tych Stołów Tu jest wiele. Jezus jest taki jak Inni, ale Jego Postać energetycznie 
jest dwa razy większa. Jakby wielki żubr przy mrówkach siedział.
Ale tu za stołami jest jeszcze większa od Niego Postać. Patrzy na Nas. Patrzy na to, co 
Jezus robi i pod wąsem się uśmiechnęła. Ta Postać się cieszy, że my tu trafiliśmy i nie ma 
nic  przeciwko temu żebyśmy tutaj  byli-czyli  nasze  wibracje  są  dopasowane  do  tego 
miejsca.
Jakby ta Postać był dowodzącym.
(Głos I)Po, co wyszedł ten Jezus po Nas z Wieczernika? Ta wielka Postać to Ojciec.
(Zbyszek)Nie. Ojciec jest wielki, Jasny po lewej stronie. Nie siedzi przy Stołach, tylko jest 
jakby zawieszony. Jakby przenikający wszystko.
Tamta Postać to jest przenikająca wszystko. Nie bardzo jest mi znana, ale jest wielka.
Uśmiechnął się. Tak jakby On był dowodzącym
(Głos III)Pan Bożych Zastępów?
(Zbyszek)Też tak myślałem, ale nie widziałem takiej formy tej Postaci. Słyszę, że to jest 
coś innego, ale równoważnego, ale potężniejszego w Działaniach duchowych. Pierwszy 
raz to widzę. 
-Już wiem, o Kogo chodzi, ale nie mogę powiedzieć.
(Głos I)Przyszła podpowiedź, że to jest dla Ciebie sygnał.

(Głos V)Mnie pojawia się informacja; -bawcie się, ale -uwaga.

(Zbyszek)Chodzi o to, że przy okazji  budzą się w Nas rzeczy albo stają rzeczy, które 
będą Nam przydatne. U mnie skupili uwagę na Mocy.
Nie wiem, na co u Was. To jest tak jakbyśmy tu zostali ściągnięci. Jest Radość, ale My 
podlegamy przemianie.  Tu coś  się  uzupełnia.  Bez  względu na  to,  co  jest  wspólne,  a 
wszystko jest wspólne, tak jakby akcentowali w Nas talenty….
(Głos I)Przydzielenia zadań.
(Zbyszek)Tak coś takiego, co jest specyficzne dla Każdego z Nas. Ważna jest choćby 
drobna różnica, bo wpływa na ten przydział. I to się w tej chwili staje. Każdy z Nas może 
oddzielnie to odczuwać i postrzegać Siebie oddzielnie na tej Sali. Podpowiedzą Wam, co 
też w Was się budzi.
(Głos III)Oddalają się ode mnie wątpliwości.
(Zbyszek)U mnie budzi się Moc. Ta Miłość. Ta Cisza. 
(Głos V)Ufność.
(Zbyszek)Usłyszałem. 
–A, czemu to jest możliwe? –Bo się obudziła Moc Pradawnych. 
Ta Ich Moc kasuje przeszłość, teraźniejszość, przyszłość, to coś cośmy tworzyli choćby 
godzinę temu, a to jest już przeszłością i Nas zakłócało. Czyli ta Moc w Nas obudzona 
non stop niczym reaktor kasuje w Nas niewłaściwości, dzięki temu coś, co jest w Nas 
cudowne może cały czas się rozwijać. 
Dlatego koleżanka powiedziała ROZWÓJ. On się zaczął. Dlatego powstało coś, co jest 
nie do cofnięcia. 
Ponieważ ta Moc to, co jest w Nas obudzone teraz samo z Siebie jest nie do stłumienia. 
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O ile My nie zechcemy.
(Głos I)Jak przy przepotwarzaniu larwy w motyla.
(Zbyszek)Tak. 
Orzeł u góry, a we mnie powstał zdechły kurczak. Ledwo się na łapach trzyma i słyszę 
pierwszą oktawę -jęk zdechły. Ale pierwszy raz usłyszałem ten głos tu w sobie. Dla mnie 
to jest sygnał, że to tam jest.
Widzę, że u Was w brzuchach te Wasze kury też otwierają oczy. Kurczaki –karykatury.
-Ale jest pierwszy raz. Pierwsza oktawa Ojca w Nas jest. 
JEST!
UWAGA. Co Ja słyszę?
-To ma być w Radości. To jest przebudzenie Ojca w Nas. 

Kurki rozpostarły skrzydła i ukazał się szybujący Orzeł. 
To podpowiedź.
-On jest w Nas uruchomiony wyraźnie. On Jest. To jest Droga do Zwycięstwa.

Dla ciemnych sił to jest coś potwornego. Pokazują Mi, że gdyby na to patrzyli, to jest to  
tak oślepiające Światło, że nie tylko nie są w stanie na to patrzyć, ale i być w pobliżu.

-Oto się budzi Moc Ducha Świętego   i   czas niedoli dla nieprawości nastał  . 
–Mówią. Nastał  .   –To już się staje  .  

Są zniecierpliwieni tym, że Ja ciągle to odraczam. Mój brak pewności odracza to, co już 
NASTAŁO i mam się skupić na oczywistości. 
-Pojmij, że coś jest albo nie jest. Jeśli mówisz o przyszłości, to i tak to będzie, a więc jest. 
Popatrz na to, jak JEST, chociaż się to dopiero staje. Innych uczysz, a Sam tego nie 
załapujesz. -Semantyka. 
 Jest wielki Orzeł nad Nami. Coś zrzuca jakby desant jak pasma Energii.
To POMOC. Kolejne wsparcie z Góry. To nie jest średnie wsparcie. 
(Głos I)Skąd inąd.
(Zbyszek)Jakby przerzucony transport.
(Głos III)To wszystko jest połączone z Orłem sznurami.
(Zbyszek)Kanałami. Widać mnóstwo przedmiotów. Jakieś paczuszki. Ktoś je pootwierał, 
a z tego mnóstwo ptaków wyleciało. Z innych jakby mgły jak dżdżownice i zaczęły 
wnikać gdzieś. Podpowiadają, że to są wspierające Nas Energie. Ale nie traktować tego 
jako oczyszczanie, czy słabość. One będą Nas otaczać, ratować coś, co się będzie z 
zewnątrz przekształcać niekorzystnie. 
W tle to będzie działać i to będzie z Nas wynikać.

To Nasze Uzupełnienie. Jak to powiedziałem Orzeł pofrunął do góry.
Mamy na Skalach sprawdzać Uzupełnienie. 
-To Uzupełnienie sprawi, że Nasze Działania, Moc, Siła wzrośnie do dwóch oktaw. 
Pomagają Nam. To, co się stało zaktywizowało to, co robimy. Podniosło wartość, co 
robimy. 
Siła Działania wzrasta.
(Głos I)Deszcz majowy spada, a te kropelki są każda oddzielnie i po kilka dostajemy. One 
mają coś w Nas zrobić. 
(Zbyszek)Powiedzieli, że wzrasta w Nas wszystko. 
-I nawet Ty w Swej niepewności Działania. – Usłyszałem.
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To, co zachodzi to forma Święta. 
Cud Przemiany.
Moja głowa zaczyna promieniować, a u was kręgi na głowach zaczynają spływać 
całkiem w dół. Będziecie to odczuwać w całym Ciele. Od góry zaczyna Nas przenikać.
(Głos IV)Jak kopuła Światła.
(Zbyszek)
-Odradza się to, co umarło, co odeszło, co było nieprawe albo za nieprawe uznane 
zostało. Odbudowują się struktury zaprzeszłe. -Zaprzeszłość. Odbudowuje się to, co 
wzrastać miało. I to jest sens dzisiejszego spotkania i Naszego przybycia.
Wzrastanie. Wzrastamy w całej Naszej Istocie.

-Wymknęło mi się po kościelnemu. –I Dzięki Ci za to Panie. -Panie odsunął i –Ojcze- 
wstawił.
 -Bo jestem Waszym Ojcem na wieki. I cieszę się z tego.

(Głos V)Tak jakbyśmy zostali w czymś zakotwiczeni.
(Głos IV)Tak wyglądamy jak Kolumny masywne, stabilne.
(Zbyszek)My zaczęliśmy Tworzyć Trzon Głowicy. JESEŚMY. To jest ta wibracja.
-I BĘDZIECIE –mówią.
(Głos I)Ty na górze Jesteś
(Zbyszek)Ja się widzę na dole grzyba. Może jakąś cząstką, bo sam Ją odczuwam na głowie. 
Nie wiem jak te wibracje odczytywać.

Jak kiedyś Głowica się przesuwała, to ten Trzon wyglądał jak nogi Ducha, których nie 
widać, a od góry się pojawiają. Kiwają, że energetycznie to jest Głowica, bo jesteśmy tam 
zapisani, ale przez Nas będzie się przesuwać zupełnie inna Głowica. Tu chodzi o Miasto 
Zwycięstwa, które jest zapisane w Prawie.
Teraz mi ścisnęło Serce. Bo Serce musi się zamknąć, żeby się tam przedostać. Ponieważ 
nawet otwarcie Serca, które jest Duchowe jest zbyt niskowibracyjne, by tu zaistnieć.
-Bo to jest MOC.
Autentycznie trzeba było zamknąć Serce i w środku Ciała mam jakby ciężki, biały 
kamień, puklerz. Ta Głowica zaczyna powoli sunąć. Oglądam to jako film fantastyczny, 
bo coś zaczęło, przesuwając się w dół wyrywać i wgniatać się w skalne bloki. Słychać 
trzask, łamanie. To jak nieskończona Kosmiczna Siła, która wnika tutaj, gdzie My 
jesteśmy. Wgniata się w skały, we wszystko. To jest MOC. Prawdziwa MOC.
Bardzo powoli milimetr, po milimetrze naciera. Przeszkodą są nie stoły, nie podłogi, nie 
Ziemia, skały, ale Energie, które nie chcą pozwolić, by ta MOC tu zeszła.
-To jest totalny wyłom w Nas.
Zgromadzone są Istoty w Centrum Dowodzenia, które tworzy jakby kołnierz grzyba 
otaczający jego nóżkę. Te Istoty pracują i dbają o to, by cały czas to zachodziło. 
Analizują coś, sprawdzają. Jest wielki ruch, aż wrze. Jest Działanie różnych 
Rzeczywistości, Sił, by doszło do tego, co zachodzi. Bardzo się starają.
-Wyraźnie słyszę zamknąć mamy Serca, bo nie zniosą czegoś….
-Bo to wnika w Nas.
Czuję to w nogach. Słyszę tylko, że odcięli Nas albo coś, a u góry jest spokój. Coś 
przeszkadzało. Nie byli pewni, że to zajdzie.
(Głos I)To jest operacja wojskowa.
(Zbyszek)Znowu jest spokojnie i Serca otwierają się Nam. Teraz nie są już tylko w środku, 
ale zaczęły też przed Nami promieniować. Ta Energia przed Nami promieniuje. Pokazuje się 
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normalna Głowica, a My w tym grzybie, w tych Energiach jesteśmy. To, co jest w Naszym 
Sercu jest tym samym, co w tej Głowicy. Podporządkowali Nas tej Sile..
To tak wyglądało jakby Nasze wszystkie energie, te przeciwne siły, coś w Nas 
niedoskonałego krępowało. Rozerwanie tych więzów, przetarcie tych szlaków było 
Wielkim Wydarzeniem. 
Coś nie pozwalało na to i Oni naprawdę nie wiedzieli, czy to się uda.
-Słyszę o energetycznej Wolności.
(Głos I)Uwolnieniu.
(Zbyszek)
-Słyszę, że Wzlecieliśmy ponad To, co nam przypisane miało być, czy też chcieli, żeby 
było, czy było.
Machają ręką. –Nieistotne. A Podpowiadacze Moi trącili się kuflami zadowoleni z tego, co się 
stało.
Scena ma znaczenie. Jest zapisana w czasie, bo fotografują Nas. A w Mieście Przyszłości 
Oni odtwarzają nie tylko te Sceny, które tutaj są, ale i Energie, które my widzimy też będą 
przez Nich widoczne. Tylko My mamy takie ograniczenia. Widzę wielką kamerę, więc dla 
Ich programów pseudo telewizyjnych też było to kręcone.
(Głos I)To była poważna operacja wojskowa. Coś się stało.

KONIEC.
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