
1. Reanimacja tego, co w Nas stare, 
2. -Pradawni i Zmęczeni, Laska Śmierci -zagłada dla nieprawości, 
3. W Mocy Śmierci jest Energia Życia, Zdrój Życia..
4. Początek Nowych Dziejów, mamy się modlić o Pokój -Nowy Stan Ładu; ciszy, 

spokoju. 
5. Błogosławieni, czyli -zapoznawani z Całością.
6. Całość jest Prawem. 
7. Uświęcony Ruch Energii, 
8. Zejście Ojca pod ochroną PBZ –w nim jest wszystko. 
9. Budzi się w Nas Moc Wszechświata, Kosmos jest w Nas, to Moc Wszechświata. 

Stajemy się, dostajemy Zbroje i Odpowiedzialność, Miłujący musi być mocny, 
udział i obecność Ojca w Naszym myśleniu, Nowe organy, nowy mózg -początek 
nowej Rasy (zamknięcie za 600 lat), Otwarcie na erotyzm, Łamanie ograniczeń].

47.2009.06.15 Osowo -1

Ss.1/11

Czuję, że Nasze Wyższe Energie między Nami są gęste. Zawsze to zstępowało z góry i 
widziałem, jak otwiera się niebo natomiast teraz to jest, a Nasze Ciała są ciemne. Poczułem 
kłucie w skronie i to był sygnał, że dziś będzie energetyczne wejście.
Nie widzę jasności. Wszystko jest ciemne, czarne. 
Już wiemy, Kto to. Mamy pierwszy słup. Jest zielony. To są Zmęczeni, forma energetyczna. 
Oni energetycznie nie odnajdują się w tej Rzeczywistości. Jak Ktoś z Nich przyjdzie jest tylko 
słup zielonej Energii.
Ciemne wypełnienie natomiast to są Pradawni.
To zielone zaczyna wypełniać wszystko. Tam jest jakiś sekret. Sekret do Tworzenia Życia.
Pokazują, że dzięki temu Jezus mógł powoływać z Martwych.
Zmartwychwstanie dotyczy też jakiś cząstek.
-Czy to odbudowa?
-Odbudowa.
Są granatowe Pasma, które spowijają to zielone. One oznaczają, że coś z Naszych 
Energii wiąże się z tym. 
-Z Naszych i nie tylko. Jest to, bowiem coś, co zmienia Czas Działania. 
Np., jak Ja Działam na Dziuplę, to bez względu na to, czy teraz, czy pół godz. później, czy o 
godz. 13 w południe, to Ludzie to odbierają i tak o godz. 20, a Oni też trochę przed ósmą, 
trochę po ósmej, ale to i tak jest.
Czarne prążki ściekają z góry jak nutki. Wyglądają jak kopalniane haki na ubrania. Bo coś na 
nich wisi i przesuwa się.
-Mówią; -nie przesuwa, tylko rośnie.
Przyszła czarna Postać zakapturzona z Pastorałem. -To jest Pradawny. Jego pastorał 
rośnie. Poszedł do góry i zakrzywił się nad Nami jakby dwa skrzydełka rozłożył. Zielone 
wypełnienie podeszło i łączy się u góry z Tą Cząstką. To z góry Nas spotyka z tym(?), co 
stanowiło haki i jakby deszcz długich nici przez Nas przelatywał. 
Pokazują Ciebie na przodzie w wózku inwalidzkim. Wiele lat na nim siedziałeś.
(Głos I)Mam długie, siwe włosy.
-Słyszę o tym, że zacznie się coś dzisiaj, co zmieni bieg rzeczy, co zmieni oblicze.
Pokazują Ludzi na Planecie jakby Ich biała mgła otoczyła. To będzie coś, co będzie 
wyżerać, trawić.
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Po to jest ta wizja, aby podpowiedzieć, że to, co jest w Nas jest stare i to trzeba 
reanimować.
Widząc Siebie na wózku i te siwe włosy będziesz obserwował wizyjnie to, co się będzie 
działo, co będzie zapowiadać o tym czymś, co ma nastąpić.
Teraz ma nastać cisza, ponieważ schodzą Energie, które muszą w Nas wprowadzić wyższy 
Poziom Harmonii.
Nawet Ty uniosłeś się z tego wózka i poleciałeś do góry.
Ktoś zwinął haki, Pradawny odsunął Laskę na bok. Zrobiła się czarna.

-  Słyszę, że to jest Laska Śmierci.  
-  To jest zagłada dla nieprawości  .

-Pokazuje białą Kulę w lewym ręku i jakby ją rzucał tu między Nas. Trysnął z niej słup białej 
Energii.
-Tak jak zapowiadali w Śmierci, w Mocy Śmierci znajduje się Energia Życia, Zdrój Życia 
i wszystko To, dzięki czemu będziemy Odrastać.
Z Kuli wychodzą białe kotwy i wchodzą w Nasze czoła. To białe, nieregularne błyskawice. 
–Mówią. -Wsącza się jad, wsącza się trucizna, wsącza się coś, co niszczy. 
To jakby w Nas, w środku stapiało wszystkie organy. Jak pod wpływem kwasu. 
-Ktoś posypał z góry czymś białym. 
-Żeby się wszystko nakręciło. –Słyszę.
Ta przeżerająca Energia wycieka przez Nasze stopy, brzuchy. Ma kolor pastelowy niebieski i 
spływa z Nas. Wypływa na środek i przez ten Słup jest pobierane do góry. Jakby świder, 
który się kreci z prawa na lewo.
Pradawny dotyka Pastorałem Naszej piersi.
-Mówi, o Zmianach, o jakich Świat nie słyszał, że autentycznie zaczynają się Nowe Dzieje.
Mamy dziś sprawdzić, ile mamy chromosomów, bo podpowiadają, że to będzie stan trwały, 
promienny i jasny.
W górnej części Słupa coś jest i wygląda jakby to parasolem spływało. To romby, trójkąty.
Za Nami stają Postacie. Kładą ręce na ramionach. 
-Powoli przyjdzie Cisza.
-Odczuwam uspokojenie, ale bardzo aktywne. Człowiek czuje się wyciszony, ale wszystko 
zaczyna jakby powoli drgać.
(Głos I)Na górze jest Kula biała w niebieskim świetle.
(Zbyszek)Widoczna od dołu kręci się z lewa na prawo. Spływa z Niej jakby świder.
(Głos I)Wchłania się w ten Słup. Schodzi na dół. Podświetla Podstawę. Z kręcącego się 
świdra parę rzeczy wypadło jakby błoto i wskoczyło kilku Osobom na oczy. Przepala te oczy, 
wchodzi w głąb głowy. Zamiast oczu pojawia się jedna wielka Energia, niczym dziura, niby 
jedno Światełko, okular. 
-Słyszę, że to będzie związane z widzeniem.
-Z bardzo dobrym widzeniem.
-Słyszę, by się modlić o to, by nastał pokój1) w Nas i na Świecie.
 Pokój jest to Stan Ładu; ciszy, skupienia. 
-Bo tak ma wyglądać Nowy Ład. Ale, by się to stało Zmiany muszą się zacząć od Nas. 
Musimy być mocni, silni, Błogosławieni,   czyli -  zapoznawani z Całością  . –Słyszę.
-Bo tylko Całość ma znaczenie. Nie wolno Jej burzyć, nie wolno Jej zmieniać, nie wolno Jej  
niszczyć.

1)Alt prawy + j -użyć klawiszy przy wierszu.
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-Całość jest PRAWEM. Gdy Ojciec Stwarzał Całość, to obdarzył Ją Prawem do ratowania 
Samej Siebie. Dlatego z Całości wyłonił się Jego Syn, Pan Bożych Zastępów, który 
nierozumiejąco wystąpił przeciwko Całości.
Całość jest Błogosławieństwem. Ojciec nie chce, by Całość przepadła.

(Głos I)Jakiś korek się odetkał. Ma kształt stożka i jest w paski biało -ciemne.
(Zbyszek)Masz go na głowie, jak czapę Janosika.
U wszystkich też czapy pojawiają się. Ty masz największą.
Oni mówią, że to jest jakiś Stan zamknięty. Uświęcony Ruch Energii. 
To jest Przemiana, która się nie dokonała. Ale przez to, że się nie dokonała Ona po prostu 
będzie i dokonać się już nie musi. 
Ona tak jakby -Była, Jest i Będzie. 
-Kiedy to powiedziałem wszystko zaczyna przenikać ta niebieska Energia.
(Głos I)Środek jest biały, a na około dużo granatu.
(Zbyszek)Oni mówią, że to jest Energia Pana Bożych Zastępów.
Moc Błogosławiona, Niezwyciężona i słyszę też, o czymś Zaradczym.
Słyszę też, że żeby przejść do Matrycy Stworzenia nie jesteśmy na to gotowi. Musi być 
Zespolenie Pełne wszystkich Nas. Zaś tutaj są Nowi, którzy muszą przejść jeszcze jakiś 
Proces.
-I przejdą. I, że jutro będzie można w coś wejść.
(Głos I)Z tej bieli wyłania się jakaś piramida.
(Zbyszek)Słyszę o Piramidzie Czasu, a czas jest związany z Działaniem.
(Głos I)Niebieskie światło wychodzi z czubka Piramidy.
(Zbyszek)Pan Bożych Zastępów ma Swój Dom Piramidę, w Ciszy. To na Skalach jest.
Wiadomo, że jest zaznaczona jako Energia przeciwna, ale to są Energie zupełna, 
aktywna, które są bardzo jasne.
(Głos I)To Nas wiąże wszystkich razem, otacza, oplata.
(Zbyszek)

Odczuwam to tak jakby przez ten węzeł na szczycie Głowy w podłączeniu z czymś u 
góry opuściło Nas napięcie. Jakby coś niewłaściwego, co jeszcze gdzieś w Nas 
poniewierało się, zostało z Nas wydalone.

(Głos I)17.19……na głowach kręci się. Coś wspaniałego.
(Zbyszek)Jak śmigiełko. To będzie wnikać z głowy w dół. 
-Słyszę, że To będzie długo wykonywało swoją robotę, ale zostało uruchomione i Pan 
Bożych Zastępów będzie pilnował, aby nic tego Procesu nie zakłóciło, bo to jest 
zapowiedź Dnia Zwycięstwa. Jest to pierwsze Zejście Ojca w takim wymiarze pod 
ochroną, bo musi być do tego PRAWO Pana Bożych Zastępów.
(Głos I)Wchodzimy w piramidę.
(Zbyszek)To jest bardzo gęste. Słyszę, że piramida Zahabiego wyrosła z tego miejsca. Ona 
jest tu małym emblematem. Są tu też inne piramidy.
Idzie Pan Bożych Zastępów. Wygląda jak wielki wojownik. Jest u góry. Pochyla się i przyjął 
postać demona, kogoś potężnego, a teraz się przemienia w Kogoś innego. –Wiem tylko, że 
On ma wiele Postaci i to jest to nawiązanie do Całości. 
On jest Tym, czym musi być, a każda Postać ma inny rodzaj Energii.
Zamknął tunel i przez to po lewej stronie pojawiła się jasność, jakby przez to coś odsłoniło 
się. Jakby uwolnił jakąś Energię, Kulę. 
(Głos I)Uruchamia coś. To jest jakieś urządzenie technologiczne nie z tej Ziemi.
(Zbyszek)
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To tak wygląda jakby pioruny były złączone i jeden z nich uderzy w Ziemię. 
-Słyszę, że jeszcze dziś uderzy. Już wiem, jakie to jest miejsce. Powiedział mi.
(Głos I)Tworzy się Energia. Wygląda jak Wszechświat. Jak biała Energia z Gwiazdami, 
Galaktykami.
(Zbyszek)
Mówią, że to jest miejsce Tworzenia. Taki artystyczny obraz tego. –Dodali. 
Pokazali małe Dziecko. To Ojciec albo Bóg Stwórca. Pokazują, że był w takim 
artystycznym uniesieniu i malował pędzlem Przestrzenie jak małe Dziecko. Tworzył.
(Głos I)Piękne małe Dziecko.
(Zbyszek)Pokazują, że w tej niby Przestrzeni Kosmicznej jakby zawarta była Esencja. To 
zaczęło Tu promieniować. Są w tym ciągle niebieskie Pasma, więc w Panu Bożych 
Zastępów jest więcej rzeczy niż myśleliśmy.

-Słyszę, -  jest Wszystko  .
(Głos I)Jest czarne i białe. 
(Głos)
-Oto jest Symbol Gwiazd Nieba
(Zbyszek)
Wejście w Piramidzie w Świątyni Serca prowadzi do Gwiazd, do Biblioteki Wiedzy.
Kiedy postrzegamy Ludzkie DNA, to z Poziomu Wszechświata. Ono wygląda 
w środku jak Przestrzeń gwiezdna. Także Oni wyraźnie podpowiadają, że to jest 
połączenie. To, co My tu obserwujemy jest nad Nami i w Nas.
Ta Energia zaczyna w Nas kotwiczyć się.
(Głos I)Widzę spirale. Jakby nowe DNA.
(Zbyszek)Pokazują teraz niebieski płomieniokwiat w tym kształcie jakby miało 
wytworzyć się obok siebie więcej tych nici. On się rozrasta, Tworzy.
(Głos I)Wygląda jak Kwiat Życia. Rozmnaża się i jest go coraz więcej i więcej.
(Zbyszek)Sprawdzaliśmy wczoraj, to się mnoży do kilkudziesięciu, czy kilkuset tysięcy. 
Tyle tylko, że złość, nerwowość, niedoenergetyzowanie, zabija to powoli.

-Nie zabijaj tego, tylko pokochaj Swoją Moc, nie bój się Swojej Mocy, nie bój się Siebie. 
Pokochaj to, co w Tobie jest.

Od tej chwili moje ręce zrobiły się lekko niebieskie i wypełniły się tym. Nie bójmy się 
tego. Czasem myślimy, że to Nas przerasta, że nie jesteśmy godni. 
Oni pokazują; -nie bój się, to wszystko jest możliwe. 
Trzeba się odnaleźć. Ta Moc się w Nas budzi. To jest Moc Wszechświata.
(Głos II)Macie wrażenie, że Kosmos jest w Was w Środku?
(Głos I)Tak. Wchodzi i jest w głowie. -Jest cisza, spokój.
(Zbyszek)Jest wszędzie. Na zewnątrz, w nogach. To Całość. Energetycznie albo duchowo 
odczuwam jakby ta Moc była lekko śpiąca, ale jeśli zechce, to wyjdzie jak tygrys, 
zwierzę, które potrafi osiągnąć cel. Atakować, przeciwstawić się. Słyszę, że ta Moc jest 
Żywa. Tak jak Wiedza jest Żywa, Energia Życia. Ta Moc sama wie.
Teraz następuje Proces stygnięcia. Jednoczenia się wszystkiego. Wypełnienia się tą 
Całością.
(Głos I)Wszystko ma ciemny, niebieskawy poblask. Piękne gwiazdy, pejzaże. 
Wszechświat jest w Nas, a nie w niebie.
(Zbyszek)Pokazują, że tu jest Nasz powrót do Domu. 
(Głos II)Pojawiła się biała kula. Przelatuje w Was. 
(Zbyszek)Ta Kula zaczyna układać nić DNA. Leci i jakby ślad po niej zostawał. 
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(Głos II)Jakby to było Słońce w tym całym układzie
(Zbyszek)Zaczyna mknąć i szybko wszystko się tworzy jakby się materializowało. Kul 
jest więcej. Wokół nóg latają, w środku i zaczyna gęstnieć. Słyszę, że to będzie związane 
z nadejściem Ojca. To musi trwać, więc może nastąpić dopiero jutro.
-Mówią o tym, że Moc musi się Narodzić. Jakby Ciało stawało się całe żelazne.
(Głos II)Zaczyna się robić wszystko gęste i ciężkie. Mówią, że Moc jest twardsza od 
żelaza.
(Zbyszek)-Pytam. -Co się stało?
-Nic. Stałeś się.

-Stajemy się. Myśmy nie byli cali.

(Głos I)Jakieś Oko się Tworzy w trójkącie. Jest na czubku świecącym na niebiesko 
przechodzącym w kolor biały. Trójkąt się obraca i te oczy z każdej strony są. Oko robi się 
coraz większe i ma promień do góry. Oko Nas przenika. Jest piękne.
(Zbyszek)Jest to jakaś Wysoka Energia, bo już całą głowę obejmuje.
(Głos III)Jakieś wyciszenie, złagodzenie.
(Zbyszek)Mówią, że Nasza Moc, ta Energia jest znacznie potężniejsza, gdy jesteśmy 
spokojni.
(Głos I)Wzbił się biały ptak ze skrzydłami. To Biały Kondor. Jest dostojny, mądry.
(Zbyszek)Kołuje. Leci w odwrotną stronę niż te Kule tworzące DNA.
(Głos I)Jego głowa jest tą Kulą. Jakby włożył głowę w tę Kulę.
(Zbyszek, Głosy)Podchodzi do Nas i ocenia. Sprawdza, czy nie ma robactwa. Wyciąga 
długie robactwo. Ja widzę jakby z kuli, która była w Kimś wyszarpał coś, co piszczy i 
zadziobuje to. Paskudne to jest.
Jest w Nas jakaś padlina, a My sobie sprawy z tego nie zdajemy. Myślimy, że to coś jest 
Żywe, ale Żywym nie jest. To musi zginąć.
Przygląda się bacznie Zosi. Ale nie dzióbnie, bo już to coś się przestraszyło i z tyłu Ją 
opuszcza. To ciemna chmura, która zlewa się ze wszystkim i jakby jej nie było.
W. też ma coś w płucach i w brzuchu. Rusza się to i jest wredne. Kondor obserwuje i nie 
atakuje. To wchodzi wyżej i wychodzi plecami pod wpływem Mocy. Atakuje ogólnie 
miejsca chorobowe. Wycofuje się ze strachu plecami.
(Głos I)Patrzy teraz na Zbyszka.
(Zbyszek)Dzióbnął mnie w kolano i nie wie, co zrobić z oczami. Patrzy i kombinuje. 
Miałem starcie z Diablem i dzieje się ze mną, oj dzieje.
(Głos I)Jakbyś miał oczy zasłonięte czarną opaską. Cały jesteś przysłonięty od brzucha, 
To schodzi z Ciebie, wylewa się na lewą stronę. Nie chce Cię opuścić, bo cofa się. 
Pokochało Cię.
(Zbyszek)Słyszę też, że On sam nie pomoże, że musi przyjść Ojciec, żeby to zrobić.
(Głos I)Z góry przychodzi Strumień Światła. Na głowę Ci się wylewa. Na końcu ma 
szczypce. Chwyta to czarne.
(Zbyszek)Ja widzę tu walkę. Coś wyrwa mi z oczu jak rybę i rozszarpuje to.
(Głos I)Nareszcie jest. Zabiera to do miejsca jego przeznaczenia, nie zabija. Zbyszek
Jesteś białym Bratem. Oczy Twoje są puste i białe w środku. Pięknie Ci świecą, ale 
innym blaskiem.
Czaszkę masz od środka białą. Jesteś pusty i wszystko jest białe. JAKBY NIC NIE 
BYŁO, TYLKO SAMO ŚWIATŁO. Twój szkielet jest zrobiony z czegoś białego 
i narzucona jest na to szata.
(Zbyszek)To Śmierć. Symbol Śmierci.
(Głos I)Masz kosę. Ja nie boję się Ciebie, a nawet Cię kocham.
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(Zbyszek)Wystarczy przeciąć Człowieka, żeby wszystko, co nieprawe padło.
(Głos I)Jesteś, bo jesteś. Ani zły, ani dobry.
(Głos III)Oceniający. Ani dobry, ani zły.
(Głosy)Obojętny. Jesteś, bo Jesteś.

Zaczyna być jaśniej.

Kondor rozgląda się i wraca. Patrzy na W. Coś u niego siedzi w głowie na górze. Ktoś to 
wyciąga z tyłu głowy. Jest długie jak robak.
(Zbyszek, Głosy)Pies się pojawił i ciągnie to jak flaki. Czterema łapami zaparł się, ciągnie 
wściekle. Kondor trzyma jakąś klapkę, żeby się nie zamknęło.
(Zbyszek)Kondor pomógł poobcinać to coś dziobem i to strzeliło jak gumy w psa owijając 
się wokół pyska, aż skulił się skowycząc.
(Głosy)Jest jaśniej w tej głowie. Wypływa coś szarego jak makaron. Szaro -siwa maź 
wypływa przez wszystkie Jego otwory, a tam, u niego w głowie jest ich ze sto. 
-Wypuść to z Siebie, puść. To jeszcze, gdzieś siedzi w nosie, w zatokach. To wygląda na 
zaległą chorobę.
(Zbyszek)Słyszę o zwątpieniu, które nie pozwalało na pewność. Pewność jest związana z 
Działaniem.
Pierwszy raz czuję temperaturę przy Działaniach. Zawsze był chłód, Moc.
(Głos I)Zbysiu dostał czarny kaptur. Błyszczysz. Szata też błyszczy, ale jest czarna.
(Zbyszek)Szata powinna być Biała, a kaptur ciemny. 
(Głosy)Prawa ręka trzyma laskę, berło lub lancę.
(Zbyszek)Pokazali mi, że tym można rzucać. Jak będzie trzeba można tym rzucić i to 
znajdzie cel.
(Głos I)To jest jak czarna energia na czarnych. Możesz go uderzyć jakby jego bronią.
(Głos II)Idą od ciebie Zbyszku drgania, wibracje, Moc.
(Głos I, Głosy)W. wygląda jak czaszka, która zamienia się w stal. Z kości robi się srebrna, 
błyszcząca stal. Z tego robi się kręgosłup. Masz czaszkę Terminatora. Wyglądasz jak 
wojownik, który ma żebra i ręce stalowe. Głowa jest wydłużona i masz czarną broń 
przeciwko czarnym.
Zbyszek dostał ciemne oczy wilka z otoczkami i z głębią w czerwień wchodzącą. Jak dno 
krateru.
(Zbyszek)Pokazują jakby zaczęło się budzenie Energii w Nas. DNA już się utworzyło na 
odpowiednim Poziomie i tworzą podstawowe ogniska Energii. To zaczyna rosnąć jak 
popkorn.
(Głos I)Z. dostaje pancerz jak słoik. Jest tam Energia podobna do lawy, czy eliksiru. Jesteś 
cała tym wypełniona. Eliksir krąży i połyskuje. Na cokolwiek ciemnego wylewasz to jakby 
leczysz tym i wyzwalasz.
(Głos IV)Ja czuję zapach.
(Głos I)Zbyszek oprócz kaptura dostaje potworną zbroję. Jak niewidzialne samoloty. Masz 
twarz z tego zbudowaną, brodę i klatkę.
(Głosy)Wszyscy dostają zbroje.
(Głos I) Zbyszek, tak wyglądasz jakbyś dostawał niewidzialną zbroję, żebyś nie był 
widoczny. Oczy masz jasno –zielone wypełnione eliksirem. Troszkę zieleni, granatu.
Zbroja robi się olbrzymia. Aż do mnie dochodzi.
Pokazujesz ciemności; -uważajcie, bo i tak nic nie zrobicie.
Powodujesz strach w nich.
(Zbyszek)Ja czuję cały czas zamknięcie Mocy. Jakby stało się coś, że jestem Golemem.
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(Głos I)Ciężki jesteś. Nie ma takiej Mocy, żeby cię przejść. Rośniesz i wchodzisz na mnie, 
pod pachę. Teraz w górę zaczynasz rosnąć.
(Głosy)Na górze są Oni i radują się. Jeszcze promień na Ciebie rzucają jak lakier z 
utrwalaczem w fioletowo -złote prążki.

(Zbyszek)Zauważyłem monstrualną Postać PBZ. Jest duży i nie zwracając uwagi na Twój 
wózek, popatrzył na Nas przenikliwie, badawczo jak dzikie zwierzę, czy wszystko jest 
dobrze, czy wszystko dobrze przebiega i czy coś tego nie zakłóca. Jakby wszedł do Swojej 
izby i patrzył, czy wojsko jest gotowe.
(Głos V)Ja mam wrażenie jakby zbroje, które dostaliśmy były okrzykiem; -do boju,
zagrzaniem do walki. Każdy dostał zbroję, broń, żebyśmy byli odważni i wiedzieli, z czym 
walczymy i o co.
(Głos I)Siedzę na białym koniu. Trzymam lejce i unoszę się. Mam lejce i włócznię.

(Zbyszek)To jest symbol Wolności. Ma też róg jak Jednorożec.
(Głosy II)Spoglądając na Zbyszka, to serce łomocze. 
(Głos I)Czuję tę swoją włócznię i nie przebiłbym Twojej zbroi.
(Głos II)Wystarczy spojrzeć i drżysz cały. Taka idzie Moc od Zbyszka. Powstają kręgi 
wokół Ciebie jakby pole energetyczne. Nawet gdyby Ktoś chciał się do Ciebie dostać, to 
nie może.
(Głos III)Jak dotkniesz, to się trochę ugina i cię odpycha. 

(Zbyszek)Będzie ta przemiana dobiegać końca, bo we wszystkich Nas zaczęły pojawiać 
się wyraźne szczegóły. Jakby to zastygało i widać napierśniki, bransolety. 
(Głos I)Ja widzę taką konkretną Armię na koniach. Każdy z Nas jest Inny.
(Głos V)Każdy ma inną zbroję i inną obronę.
(Zbyszek)To, co wy będziecie robić, to jest jedno, a JA jestem w innych obszarach do 
Działań.
(Głos I)Ty masz 10 albo 20 Obszarów do Działań. Masz nie tylko Nas tutaj. My mamy 
Ten Obszar.
(Zbyszek)Przyszedłem uruchomić.
(Głos)On jest we wszystkich Płaszczyznach. My mamy zaś Swoją
(Zbyszek)Wyraźnie mówili o tym, że jest 19 Poziomów Głębi i 20 Przestrzeni.
(Głos III)Ty jesteś w 20 Przestrzeniach.

(Zbyszek)Ja nie wiem, czym jest ta dwudziesta.

-Powiedzieli mi teraz, że dwudziesta, to jest Moja Własna. Dlatego się Tworzy Moc. 
Skoro to jest Moja Przestrzeń nie mogą tu wejść.

Bóg Stwórca tu przyszedł w Postaci chłopczyka. Chciałem go na rękę wziąć, a On tak 
niewinny był, że odczuwam tę Jego potęgę. Jest przez to niedostępny
Coś robi. Jakby Jego obecność musiała uruchomić…
Ta Moc w Nas uruchomiona, to Moc energetyczna i powiedzmy Duchowa. On 
Podpowiada, że Ona nic nie znaczy wobec tego, jaka jest potęga w Nim.

On teraz zaczyna coś zmieniać i to jest coś ważnego. Dotychczas to było nic innego jak 
forma energetycznej obrony przeciwko temu, co jest Żywe, nieświadome. Natomiast 
teraz On zacznie coś robić.

Wszystko znika i widzę normalne ręce. Zbroje znikają.
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-Czego chcecie? –Spytał Bóg.
-WALCZYĆ, czy zmieniać?

Powiódł lekko ręką i wszystko zaczęło się zmieniać. Ale to, co z Nami się stało jest Nam 
potrzebne, bo to są pewne struktury energetyczne w Nas w środku. Czyli ta przemiana 
służy celowi, abyśmy byli mocni w środku.
Natomiast My to kojarzyliśmy z tą Mocą wyrażaną na zewnątrz. My zaś jesteśmy 
fortecami w Sobie. On Nam pokazał zwyczajnie ręką; -zechciej i jest Przemiana.
Przychodzi jakaś energia z Obszarów Matki Boskiej lub Ojca. Nie widzę jej. Przenika Nas 
(Głosy)Jest delikatna, świetlista, miękka, powabna.

(Zbyszek)Mówią, że chodzi o Miłość i że zbroje są Odpowiedzialnością. 

Odpowiedzialny musi być mocny, bo wymagane są Działania. Jednak potrzebna jest 
Miłość, żeby coś zostało zainicjowane. W działaniu oprócz tego, że trzeba silnie coś 
zrobić potrzebne jest później doglądanie tego. Czyli po każdej wojnie trzeba sadzić 
kwiaty, kartofle, pszenicę. Poprawić stosunki między Ludźmi i zmienić to.
(Głos III)Kierować się Miłością.
(Zbyszek)Robi się lżej i zaczyna wszystko promieniować.
Pokazał się orzeł, ale jakby Nas nie widział. Słychać Krzyk.
(Głos III)Coś się Tworzy. Jest wyciszenie, Energia, która płynie spokojnie falami.
(Głos I)Wygląda jakby skrzynię wnieśli. Są w niej rupiecie robotników i jakby coś mieli 
robić.
(Zbyszek)Kopią do dołu coś, w miejscu, gdzie był Mały Bóg i w Nas coś rozwalają, żeby 
jakieś Przejścia Tworzyć.
(Głos I)Między Bogiem, a Nami jest taki czarny mur i to rozwalają.
(Zbyszek)Tak. Przestałem Go odczuwać, bo jakby zlał się z tym wszystkim i przez to 
jakby łagodnie wpływał.
(Głos I)Utworzyła się biała Przestrzeń, świetlista, przezroczysta zaczyna jak kotara 
wpływać do Nas.
(Zbyszek)Odczułem jakby Bóg przez chwilę był we mnie i patrzył niewinnie. We mnie 
wszystko tężeje i gorąc wzrasta.
-Słyszę. –Czy Oni są gotowi? 
–Jeszcze nie. –Padła odpowiedź od Kogoś, Kto tu Działa.
(Zbyszek)Ta kurtyna to jest Matka Boska i ciągnie Nas.
-Oj Moje Dzieci. W tym sensie, że jesteśmy Jej malutkimi Dziećmi, a mamy takie ważne 
rzeczy do zrobienia. Boi się, że tym maluszkom może coś nie udać się. Głaszcze Nas po 
głowie, otacza Nas jakby tą szatą chciała Nas uchronić przed niebezpieczeństwem.
(Głos III)Jak Kwoka swoje kurczęta. 
(Głos I)Ona jest na środku, Bóg jest pod Nią malutki, a szaty Nas przykrywają
(Zbyszek)Z tyłu głowy, gdzie Duch Święty promieniuje na Nas.
(Głos II)Okrywa Nas piękną Energią. Obraca się i ta szata po głowach przesuwa się, aż 
się w głowie kręci. Coś pięknego.
(Zbyszek)-Słyszę, że coś wzrasta.
(Głos III)Ona przemienia się w słup, który wiruje, idzie do Góry.
(Zbyszek)Jest jeszcze jedna Istota, która na Nas czeka, a nie jesteśmy jeszcze tam w 
Stanie dojść.
(Głos I)Z tego Słupa Ktoś ma Zejść. To jest piękne Światło, ale stoi, czeka i rozświetla.
(Zbyszek)To zaczyna przepalać. Powietrze jest gęste, gorące jak w saunie. 
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Został tylko Prowadzący.
(Głosy)To jest złożone z setek białych części. Świetliste linie. Jest wielkie, potężne, ale 
bezpieczne. Ma dużo oczu, a na Głowie koronę i wszędzie oczy, w całej głowie i długą 
szyję. Zaczyna się przyglądać wszystkim. Zapalają się małe lampeczki. Jest ich coraz 
więcej. Rozłożone są po mnie całym. W genitaliach, w nogach. W środku widzę jakby 
moje narządy. Jest trzustka, wątroba, żołądek, wnętrzności. To jakby Tworzenie 
nowych organów
(Zbyszek)
-A Ja słyszę.
-I to, co Najwyższe zeszło między Nami i między Nami zamieszkało.

Oznacza to Lustro. Przecież On Tworzył Nas na obraz i podobieństwo swoje. Teraz te 
Moce w Nas wchodzą.
-Zamieszkało między Nami; -te Moce wchodzą w Nas. To, co widzicie, to tylko etap tego. 
Jak coś nie będzie doskonałe, to w pełni nie będzie w Nas zakotwiczone. Ale i tak już 
jest. Między Nami. 
Pozwólmy tylko i troszkę trzeba nad Sobą popracować, by to było na trwałe w Nas.
Ale to w Nas już jest. 
-Rozumiecie? –JEST.
(Głos III)Tak jakby przebudowano naszą strukturę. 
(Głos I)Na nowo budują te organy.
(Głos II)Zaczyna to robić pustkę w głowie. Tak jakby usuwa wszystkie stare myśli. 
Czyści w głowie. Akustykę mam w głowie.
(Głos V)Nowy mózg Ci wstawiają. Kasuje stare zapisy i przyzwyczajenia.
(Głos I)Zatrzymał się na mojej szyi, na tarczycy jakby miał tam dużo roboty. W gardle 
widzę gulę. Powoli oplata tchawicę, tworzy zdrową strukturę.(74.26)
(Głos II)U mnie na moim mózgu. Jakbym tam miał mnóstwo śmieci.
(Zbyszek)Pokazują, że to się wszystko zagęszcza.
(Głos I)Tworzy nowe struktury kostne. 
(Głos III,)U Kogo się to zagęszcza Tworzy szkielet.
(Głos I)A z głowy wyrzuca pełno śmieci.
(Głos I)Jak zafajdany komputer.
(Zbyszek)Dobrze to powiedziałaś, bo to nie jest forma przyzwyczajeń. Jak komputer jest 
przeładowany programami, to jest obciążony. To tworzy komputerowe śmieci i one nie 
pozwalają inaczej myśleć. Przyzwyczajenia w Tworzeniu myśli, w odbiorze Świata. 
Nawet myśli mogą być właściwe, ale nie potrafimy w nich właściwie się wyrazić.
To jest podświadomość myśli.
Głos III)Założenia są właściwe, ale wynik….75.55.
(Głos I)Mam piękną strukturę komputera w głowie.
(Zbyszek)
Ujrzałem w głowie ten znak Ojca jako trójwymiarową rura. Dołem wszedł Nam w 
głowę. Jakby u góry mózg był odsłonięty i tu jest pierwszy raz Obecność Ojca w Nas. Nie 
przenika całej Głowy i wszystkich myśli, ale jest już udział i Obecność Jego w tym 
Myśleniu.

(Głos I)Zbyszku, Ja czuję znak zapytania w głowie z drutu.
Widzę biało –czarną strukturę prążków.
(Głos III)Zastanawia się, co z Tobą zrobić.
(Głos I)Cały czas jest znak zapytania z drutu i kropki ze stali.
(Głos III)
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-Odrzuć stare, zacznij myśleć na Nowo.
(Głos I)Powoli wychodzi przodem, przez czoło. Drut się prostuje, ale jego główka tkwi w 
mózgu jakby cały czas coś trzymało i nie pozwalało wyjść.
(Głos III)Przyzwyczajenia.
(Głos I)Cały czas ten mały chłopiec, Bóg na naszym środku ciągnie ten drut.
Wyciąga, prostuje, ale Ja twardo trzymam, nie puszczam.
(Głos II)Jest stary i zardzewiały.
(Głos I)Ja twardo trzymam i drut wciąga się, choć go nie chcę.
(Zbyszek)
-Słyszę też, że to, co dzisiaj inicjują będzie trwało wieki. Proces zaczyna się w Nas, ale 
pójdzie na Całość i nim się skończy ta Droga upłyną wieki. Z Góry na dół mi pokazują. 
Najpierw 600, potem 500, 400, 300, 200, 100 lat. Czyli zamknięcie Całości nastąpi za 600 
lat. Będzie nowa Rasa Człowieka.

(Głos I)
 -Czy będziemy Ciałami?
(Zbyszek)
-Słyszę. -Będziecie Nietykalni. 
-Ale, w jakim aspekcie? 
–Słyszę. – Energetycznie. - Jednak to mi nic nie mówi.

(Głos I)Trzyma się ten drut nadal bardzo.
(Głos III)Powiedz; -puszczam to i czynię w Imię Twoje Ojcze.
(Głos I)W Imię Ojca…..To się robi kwadratowe byle nie wyjść.
(Głosy)Zmienia się struktura jego na miękki pręt. Staje się lejący i zaczyna robić się śliskie i 
wychodzi, wychodzi.
(Głos I)Teraz to zamknąć. –Światło…Wprowadź.
Zasklepia się. Powstał czysty mózg prążkowany biało –czarny. Czaszka też się zmieniła.
Teraz zabrał się za mój kręgosłup. Stoi na tym złamaniu i robi nową strukturę. Widzę szkielet 
stalowy, który widziałem dwa dni temu jak we mnie wszedł. W tej chwili oplata ten szkielet 
moimi kośćmi. Tworzy jednolitą strukturę stalowokosną. Jest mi bardzo gorąco w kręgosłup.
Teraz wchodzi na barki, ręce, w dłonie. Widzę Światło, które wchodzi mi do mózgu. 
Wychodzi z góry i Tworzy fale, załamania. Jak błyskawice.
(Głos III)Przeszło do końca i się uspokaja
(Głos II)Zamyka się dziura. Utworzyła się głębia ciszy.
(Głos I)Przyszła Postać i patrzy mi prosto w oczy. Podobna do sarenki. Jak z bajki. Ciepłym 
wzrokiem bada, czy wszystko dobrze. Usta ma w serduszko. Jakby mnie kochała, a Ja Ją. To 
jest Postać Kobieca
Zaczyna się przytulać. Erotyczne to jest. Symbol uczucia. To jest i erotyzm, miłość i 
namiętność.
(Glos II)Jakby ci pokazywała Twoje pragnienia.
(Głos I)Niespełnione. Mam się otworzyć na erotyzm, na przeżycia duchowo –erotyczne.
Na moje zamknięcie przed tym. Mam blokadę. Na dole wszystko jest ciemne. 
(Głos II)Pokazuje ci, że masz czarne wrota. Masz kutą z żelaza, zamkniętą bramę jak 
średniowieczny zamek.
(Głos I)Ja swoim erotyzmem próbuję to pobudzić.
(Głos II,)Ale to ty musisz dać ruch, żeby to się otworzyło. Pokazuje Ci, że masz wyjść do 
Niej.
(Głos I)Nie dopuszczam w ogóle do tego. Zamykam się. Aż wszedłem cały w ten zamek.
(Głos III)Jak żółw w skorupie.
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(Głos I)Czuję kratę w sobie. Ciągnie mnie do dołu. W klatkę wszedłem cały.
(Głos I)Twoje ograniczenia.
(Głos II)Sam w nie wchodzisz, a Ona czeka na Ciebie.
(Głos I)Coś mnie tam ciągnie. Ciągną mnie tam. Boże.
(Głos II)Przetnij to.
(Głos I)Widzicie tę kratę na Moim Ciele?
(Głos V)Góra pokazuje Ci Twoje słabości. Powinieneś walczyć.
(Głos I)Spójrz, jaka wiara jest w Niej, że on to pokona.
Zaczyna pękać wszystko, sypać się z Ciebie. 
(Głos V)Rozlatujesz się.
(Głos VI)Złamała. Siadaj.
(Głos I)Moje skrzydła się rozwinęły.
(Głos II)Ty tej Bramy nie otworzyłeś, tylko ją przewróciłeś.
(Głos I)Nareszcie oddycham.
(Głos III)Jakby motyl wyszedł z poczwarki.
(Głos I)Anioł. Ale cały czas jakby ochlapany czymś ciemnym. Jednak spływa to i białe 
wychodzi.
(Głos II)Spójrz na tę sarnę. Ile wiary w niej było, że Ty to pokonasz i jaka spokojna przy tym 
była. Czekała na Ciebie.
(Głos I)Ona bardzo mnie kocha. Chciałbym wejść w Nią i Zjednoczyć się z Nią. 
(Głos III)Chcesz Ją wciągnąć w Siebie.
(Głos II)Ona zamienia się w Postać Świetlistą w sukni. Zaczynacie się obejmować i 
zaczynacie tańczyć. Jednoczysz się z Nią.
(Głos I)Na wysokości łopatek czuję wrośnięte skrzydła. Czuję ich ból na wysokości tego 
złamanego kręgosłupa. Jakby się przygotowywało miejsce dla skrzydeł. Chce mi się latać.
Otoczyłem Ją z tyłu, objąłem. Jest we mnie. Otoczyłem ją skrzydłami. Jest pięknie, miło. 
Bezpiecznie. Już niczego się nie boję. Wy jesteście tacy spokojni. Jesteście Jednością.
(Głos II)Czekaliśmy na Ciebie. Stało się to, co się miało stać. Pokonałeś.

(Zbyszek)Przyszedł spokój. A jednocześnie żal, że coś nie jest cały czas dostępne. 
(Głos I)Masz wspaniały głos Zbyszku, aż chce się Ciebie słuchać.
(Głos III)95.00-95.02… głosu Ci się zmienił. Słychać nowe dźwięki, nowe akcenty.

(Zbyszek)Najważniejsze w tym wszystkim jest to, że stało się coś, co teraz przez Nas będzie 
kontynuowane. To jest bardzo ważne.
Widzę jakieś wzory azteckie. Zmieniają się jak w kalejdoskopie.
To jest podpowiedź, że węzły Energetyczne, które Tworzymy być może można je masowo w 
Przestrzeni zamykać. Może nie będzie trzeba już robić tego.
(Głos III)Kojarzą mi się z Figurą Świętej Geometrii.
(Zbyszek)Tak, tylko to Żyje. Każde linie pulsują. Jakby to była Energia Duchowa. Żywe jest.
-Bo wiedza jest Żywa. –Słyszę.
To jest takie gęste zamknięcie tego wszystkiego.

KONIEC.
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