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  Działamy teraz na poziomie subatomowym, czyli tam, gdzie są Kule z Mocą.
Film „Anioły i Demony”  przedstawia scenę budzenia się antymaterii. To nawiązuje do 
lecących z rąk cherubinków w trakcie naszych działań uzdrawiających.
 I dziś chodzi o to, aby to się w nas otworzyło. Kule Energii, które ukazuje wizja artysty i 
strumień Cherubinków, który widzimy jak działamy są w niciach DNA. Kiedy te Kule 
Energii uruchamiamy to nie dość, że Cherubinki i nici są emitowane, to również się mnożą, 
bo są odtwarzane przez Siły według programu, którego jeszcze nie ma w człowieku. 
Przekazują One w ten sposób całą swoją Moc drugiemu człowiekowi. 
 Kulki w DNA przybierają formę rozświetlonych piłeczek pingpongowych, co faktycznie jest 
zagęszczeniem energii w drugim człowieku, które kończy się wybuchem przynoszącym 
zdrowienie. Góra też nazywa to wybuchem.

Jak mi wczoraj Ojciec powiedział, Proces, który teraz ma w nas zajść i Energia, która 
nas uspokoi, pochodzą z poziomu subatomowego Pozwali to nam wejść w większą 
równowagę energetyczną. To znaczy, że Ojciec się w nas mocniej zapisze i będzie można 
łatwiej i nad wszystkim zapanować.
 Czas, który poświęcimy na wzrastanie w duchu, na tych kilku pierwszych poziomach, będzie 
lepiej wykorzystany, bo łatwiej wejdziemy w doświadczenie ucząc się w tym doświadczeniu 
istnieć.
Czyli Pokochanie Siebie –uruchomicie i utrzymacie, dalej Wybaczenie Sobie, Pokochanie 
Innych, Wybaczenie Innym –uruchomicie i utrzymacie. Współodczuwanie, Współtworzenie 
również, a tego nieraz nie możecie, jak sprawdzam, w ogóle dopiąć. Ale to wyniknie teraz z 
ułatwienia budowania trzonu duchowego od dołu. Dzięki tym działaniom, łatwiej będziecie 
mogli wejść w Miłosierdzie. Niepewne, bo 40 –sto %, a dla tych, co mają w jego budowie 
swój udział 5060ęcio %. 

Ale nawet 40% oznacza jedno –KANAŁ. Będziecie tworzyć Kanał Światła i 
staniecie się autentycznie Świętymi! 

Jednak żadna negatywna myśl nie może się pojawić i będziecie inaczej postrzegać świat.
                                                        
To, co się za chwilę technicznie zapisze, oznaczać będzie obecność Ojca w Was.
 Jeśli Go nie będziecie zabijać, będzie On pomagać Wam w każdym elemencie Waszego 
życia; w relacjach z innymi, w poznawaniu, w doświadczeniach duchowych, w chwilach 
szczęścia. W każdej minucie będzie obecny, jednak musicie GO odczuwać.
To wymaga nauki. Będziecie błądzić, ale ta chwila przyjdzie. Pojawi się dbałość o to, aby 
Ojca nie zabijać papierosem, niewłaściwym jedzeniem, niewłaściwą myślą. U Świętego to są 
krótkie chwile zapomnienia, które wkrótce znikają i pojawia się stałe utrzymanie obecności 
Ojca.
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Energie gęstnieją. Woda wokół nas wypełnia wszystko. To Ocean Ducha Świętego –

podpowiadają mi. Podnosząca się wokół nas energia była zapisującą się w nas wibracją Do tej 
pory zwykle widziałem w Nim Wasze cząsteczki i rozbicie; ucho tu, ręka tam, trzon pamięci 
jeszcze gdzie indziej.
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Tymczasem widzę, jak w Oceanie Ducha Świętego siedzimy i jesteśmy w nim rozproszeni, a 
jednocześnie każdy jest wyraźnie widoczny. Dziwne, bo w jedności zachowujemy całkowitą 
indywidualność.
Jak i BÓG podpowiadają.
Kiedy Bóg Twórca wyłonił się z Oceanu Ducha Świętego i zaczął wszystko tworzyć on był 
indywidualny. I my tutaj zachowujemy to samo. Jesteśmy indywidualni i musimy po tę 
boskość sięgnąć…
(podpowiadają, że proces już się zaczął),
zaś w rozproszeniu czujemy ZESPOLENIE CAŁOŚCIĄ.
Połączenie jest, Zjednoczenie się tworzy i za chwilę przyjdzie ZESPOLENIE. Mówią, że to 
będzie namiastka, ale będzie w nas z a p i s a n a. 
Pokazują fale, czyli ten proces technicznej integracji z Oceanem Ducha Świętego trwa.

Zachodzą zmiany energetyczne, które obrazują brzuchami. Są one obciążone, 
zwisające. 
Widzę też wirujący, jasny, płaski krąg, który się wokół nas tworzy. Składa się z 
koncentrycznie ustawionych kręgów. Podniósł się on teraz do góry, zawisł na wysokości oczu 
i poprzecinał Nasze głowy.
(Głos z sali)granatowe wstążki w kształcie spirali zapisem wnikają w komórki całymi 
gronami. Wzmacniają jasne, duchowe myślenie, rozbijają negatywne wraz z przyczynami.
(Zbyszek)Czyli, przygotowują to, co jest najważniejsze –wewnętrzne uspokojenie. Dochodzi 
do niszczenia wstawionych w nas ograniczeń.
My jednak musimy pamiętać, by po wyjściu z modlitwy, w życiu nie dać się zwieść iluzji, że 
nic nie zostało zrobione. Byśmy nie odtwarzali na siłę tego koszmarnego stanu zwątpienia, 
negatywnego postrzegania świata. Nastąpi, bowiem wtedy, na siłę powrót do starych 
mechanizmów. Choć czegoś już w nas nie będzie, będziemy sprawiać wrażenie, jakby było.
To jest tak, jak przy opętaniu ducha wyciągniemy, ale człowiek z przyzwyczajenia będzie 
nadal kradł. Będzie nam łatwiej patrząc na świat oczami Ojca, nie okradać tych ogródków. 
Odczuwając w sobie obecność Ojca, możemy stoczyć walkę z samym sobą i zrobić wszystko 
by nie zabijać Go niewłaściwą myślą, niewłaściwym słowem i niewłaściwym czynem. 
Jak chcemy wzrastać, to musimy osiągnąć stan, w którym On będzie naszymi oczyma, On 
będzie naszymi ustami i On będzie naszymi rękoma. To wygląda trwożnie, jak by to można 
było osiągnąć tylko wielkim wysiłkiem. Tymczasem okazuje się, że to jest łagodne. 
Wystarczy mieć w sobie Ojca, do którego dążymy, tego, który Nas kocha, jest koło Nas i 
byśmy My z Nim byli, pozwolili Mu nas kochać, działać, być. 
Nie zabijajmy jego marzenia i obecności, a wszystko samo się stanie.

 
Położyli palec na ustach, schodzi jakaś Energia z góry. Głowę widać w otoku, a tułów 

stanowi jedna, monolityczna energia będąca szatą w kształcie trójkąta, piramidy.
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(Głos z Sali) –…to, co schodzi będzie Nam dane jako ENERGIA MIŁOŚCI STWORZENIA, a 
jej Moc buduje psychikę i reguluje podstawy Waszych myśli i tworzenia.

(Zbyszek)W tej piramidzie jest OKO. Zapamiętajcie tę chwilę, ponieważ to OKO macie 
fizycznie na czole. Nie między brwiami, gdzie jest Siła Działania, nie w środku głowy, gdzie 
jest Trzeci Oko, tylko na czole.
Czy pamiętacie? Pierwsze połączenia z Głowicą, pierwsze połączenia ze Stwórcą, z Miastem 
Oriin było zawsze na czole. I to OKO jest też w tym miejscu. Da jasność myśli i będzie 
pomagać.
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Pokazują mi parametry na skali, to są większe niż mógłbym się spodziewać.
To sprawiło, że z naszych głów, z czaszek spadają wstążki.
(Głos z Sali) …to są wstążki i tam są kody.
 Mówią, że do tej pory wszystko schodziło w kryształach, a teraz schodzi w kodach 
brylantowych, że nie zapisze się to Energią Stworzenia w nas, jeśli w tym momencie nie 
wejdziemy w stan i nie zaczniemy się rozkoszować MIŁOŚCIĄ ISTNIENIA tu i teraz.
Uruchomi się Pokochanie Siebie, bo Miłość Istnienia to jest coś, o czym mówimy, ale nie 
rozumiemy informacji, która się za tym kryje. Dlatego Oni pomogą nam w pełni doświadczyć 
tego w naszej całej przestrzeni”.

(Zbyszek).Pamiętajcie, że w ISTNIENIE tu i teraz wchodzimy z Poziomu Życia,
Skupcie, więc się tylko na Energii Życia. Macie tu istnieć w Szczęściu, w Wolności, 
Radości. Zdrowi, robić to, co chcecie. Macie zapragnąć żyć. Tylko wtedy, kiedy chcemy, 
TO w Nas wchodzi, uruchamia się, przenika. Odczuwamy ciarki, mrowienie.

(Głos z Sali) …wielu z nas nie potrafi pokonać pewnej bariery, gdyż wszystko traktujemy, 
jako informację, a to jest doświadczenie, pewien zapis. Dlatego trzeba PROSIĆ O 
OTWARCIE ŚWIADOMOŚCI i BYĆ OTWARTYM na MIŁOŚĆ ISTNIENIA.
Proszą, aby powrócić do wyżej podanego przez Zbyszka przekazu i ….Nie dać przyzwolenia 
na powrót do starego wspomagając się odczuciem stanu, który można by ująć słowami… ja 
otwieram się na to, co wokół mnie już jest, daje przyzwolenie tu i teraz na przyjęcie tego, co 
BÓG ma mi do zaofiarowania, kocham siebie i chcę, żeby to zaistniało, co jest należne mojej 
Istocie, co przychodzi w pełnej doskonałości, gdy ja jestem w harmonii z Istotą, która jest 
pierwotną Istotą mojego stworzenia, Źródłem Boskim.
W tej chwili u wielu z nas otwierają się z tyłu takie portale i wpływa specyficzna dla każdej 
Istoty i Jej Przestrzeni wibracja.

(Zbyszek).Każą też szybko, bo zapis doświadczenia zaraz popłynie, poprosić Ojca, aby za 
Was otworzył w Was wszystko, a Wy oddajcie mu siebie. Jak oddacie, On to udoskonali. 
Oddajcie, co tylko możecie.

 Nie popełniajcie mojego błędu w rozumowaniu, kiedy Ojciec mi mówił:
Oddaj życie…Oddaj Duszę….Oddaj Istnienie….Oddaj Działanie…..Oddaj Marzenia….
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Bałem się, że jak to zrobię to pójdę w posługę i będzie po mnie, że wszystko stracę. Kiedy 
jednak po walce z samym sobą to wszystko oddałem Ojciec mi powiedział:
 oddając nic nie straciłeś. Ja tylko udoskonaliłem ci to tak, by Tobie było najlepiej. 
To wszystko, co do mnie wróciło było cudowne.

Oddajcie, więc co możecie i poproście,
 Ojcze bierz i udoskonal to tak, aby mi było dobrze.
On się cieszy, jest w totalnej Radości, gdy może to dla Was, dla swoich ukochanych Dzieci 
zrobić.
Skupiacie się często na pewnym zawężeniu. Patrzycie na życie pod kątem wąskiej ścieżki, w 
relacjach, kiedy nie kontrolujecie myślenia,( kiedy zachowujecie kontrolę to nie musicie 
myśleć) zrobię tylko to, tylko tamto, a kompletnie nie widzicie zewnętrza, ani Góry. Jak 
popatrzycie na siebie z dystansu to się okaże, że Was otacza mnóstwo innych różnych, 
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cudownych rzeczy i to wpromieniowywać się w Was chce. Nawet nie w doświadczeniu, ale w 
odczuwaniu. Pozwolić by to wszystko w Was wpłynęło. Nie zamykać się, to jest ważne.

(   Głos z Sali)    Macie Marzenia, które pochodzą z bardzo wysokich wibracji, natomiast wy nie      
osiągacie wibracji tych marzeń. Nie otwieracie się, abym mógł Wam dać to, co jest Wam 
należne, gdy jesteście w harmonii”.      
(Głos z Sali),,…Jest podpowiedź z Góry, abyśmy tu w grupie spróbowali każdy do każdego, 
poczuć miłość, abyśmy w tym kręgu dużym, w którym jesteśmy otoczyli się świadomością 
wzbudzenia w sobie wzajemnej miłości, a potem rozszerzyli tę świadomość i poczuli miłość 
do każdej Istoty na Ziemi”.

(Głos z Sali)„..Toczy się proces, o którym wspomniałam. Każdy z Nas ma otwarte serce i 
przez każdego przechodzą jego specyficzne energie, które łączą się tutaj na środku, jakby 
były splecione szydełkiem. My zaś łączymy się stanowiąc jedność w swym zróżnicowaniu. 
Mamy teraz otworzyć się na to, co płynie, bo jest to wspomagane miłością Ojca, z uwagi na 
to, że miłość ludzka jest niedoskonała”. 

(Zbyszek) Podpowiem teraz, jak macie zrobić to technicznie. Tu jest, bowiem instrukcja i 
zapowiedź tego, co ma się stać, a Wy musicie umieć to zrobić.
 Chodzi o odczucie. Musicie wejść w R A D O Ś Ć. Tylko w Radości pojawia się tolerancja 
i zjednoczenie z drugim człowiekiem, Podpowiedź jest taka:
gdziekolwiek w tej chwili swoim okiem zanurkujecie, czy to będzie Boliwijczyk z karabinem, 
czy Eskimos jedzący ryby, obojętne gdzie w tej chwili jesteście:
 Wszyscy odkładają broń, Wszyscy rezygnują z tego, co jest PTP i Każdy zaczyna robić to, co 
mu sprawia przyjemność.
Radują się, tańczą, jak pracują to są szczęśliwi, nawet internet traktują jak źródło kontaktu z 
drugim człowiekiem, bo tam wymieniają informacje i weselą się.
Wejdźcie w radość, pozwólcie innym ludziom cieszyć się, zaglądajcie do Tych, którzy lubią 
robić to, co Wy. Namiętności, marzenia, przyjaźnie, hobby, cokolwiek innego, co jest w Was 
róbcie teraz z innymi ludźmi, bo mnóstwo z nich chce robić dokładnie to samo. Wtedy w tej 
radości odczujecie, po co tu jesteście.
Jak jesteście w radości, Ojciec schodzi i wtedy jest W O L N O Ś Ć.
To nie jest wolność p r z e k o n a ń. Wolność przekonań to jest system, w którym tkwicie, a 
system ma być tylko jeden: w o l n ość działania, wolność w wyborze marzeń, w o l n oś ć  
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realizacji, w o l n o ś ć w spełnianiu się w tym życiu na każdym polu, które jest dla was 
ważne.
Teraz, żeby to móc odczuć, żeby sobie na to pozwolić macie zrobić jedną rzecz w swojej 
głowie: powstajecie w środku i zaczynacie zdrowieć. Nie ma przeszkód, cokolwiek jest chore 
OJCIEC tam wchodzi. Wy powstajecie i idziecie przed siebie robić to, co chcecie, z Braćmi i 
Siostrami lub sami. Idziecie odczuć radość w doświadczeniu z drugim człowiekiem.
Znikają wojny, znika bieda, znika wszystko, co jest przeciwne Wolności i Radości.
I DŹ C I E  I  D OŚ W I A D C Z A J C I E !

(Głos z Sali)..Mamy poczuć szczęście z tego powodu, że inni są szczęśliwi.
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 (Zbyszek)..Tak, bo jak Wy będziecie w radości i Oni to jest to wspólna fala. W ten sposób 
pozwalacie by Ojciec w Was wchodził, unosił Was. W tym stanie zaczynacie rozumieć, o co 
w życiu chodzi.

Ojcze oddaje Ci moje marzenia!

 On ustawi je tak, by były zrealizowane Nasze prawdziwe sny. Wtedy odczujemy taką 
potrzebę życia, że zrozumiemy, czym jest Istnienie tu i teraz, a przez to, czym jest nasze 
Istnienie w ogóle.

(Głos z sali)Teraz, jak my w tym jesteśmy, to dusze zaczęły śpiewać. Jest pięknie. Zobaczyłam 
nas w kuli z prętów, z kuleczkami po zewnętrznej stronie. Te kuleczki się rozchodzą się z nas 
na całą Ziemię. Im bardziej kochamy tym silniej one płyną.

(Głos z Sali)To są te kulki, które dostaliśmy kiedyś w Koronie. To są nasze talenty, potencjał 
możliwości, a intencja tego jest taka, aby te talenty i możliwości przejawiły się w życiu, 
mamy być tego świadomi

(Zbyszek)Podpowiadają mi, że bez Radości człowiek nie może być dobrym. Wiele 
uczynków jest wtedy wewnętrznie wymuszonych. Choć ktoś może postrzegać jakiś uczynek 
za dobry, to w nas zapis tego działania nie jest pozytywny. Robimy wiele rzeczy, dlatego 
tylko by w oczach innych było to uznawane za odruch dobroci, czyli duchowej dojrzałości.
Jak jesteś w radości z drugim człowiekiem, to jesteś dobrym, bo starasz się być mu 
pomocnym, by ta radość była w nim też utrzymana. Czyli nasze dobro to nic innego tylko 
zwyczajny wysiłek, który w Trosce i w Opiece drugiemu człowiekowi i nam ma zapewnić 
trwanie w radości.
To takie proste. Wystarczy to pojąć byśmy stali się automatycznie dobrymi ludźmi.
(Głos z Sali)Pokazują nam piramidę –Napis: rozkoszujcie się Miłością Istnienia…, bo z tego 
powstaje Radość Istnienia i Wolność Istnienia.
Czyli wchodzimy na samoistne, coraz to wyższe, bardziej doskonałe stopnie odczuwania.
Nie przyjmujcie tego jako informacji. Napełnijcie się Świadomością i Odczuciem tego w 
pełni. Poczujcie, że nawet Wasza przestrzeń tym oddycha.
Krzyk Orła. 
Oddech Boga. Zaczynamy Wszyscy w jednym rytmie oddychać.
53.2009.06.27 Rusinowice

(Zbyszek)Wiecie, Kto przed Nami klęczy?
OJCIEC. On przed Nami klęczy.
Cieszy się, że pierwszy raz na tej Ziemi powoli, bo to jest malutkie jąderko, odczuliśmy to, co 
jest prawdziwe. To zdumiewające, cofając się dwa tysiące lat wstecz, dowiadujemy się, że 
poprzedni Apostołowie nie byli tu, w tych energiach. 

(Głos z Sali)Teraz OJCIEC robi coś takiego, że płynące z naszego serca promienie, będące 
jakby specyfiką każdego z Nas, wybiera dłonią i robi z tego kulkę. Ta kulka jest zapisem 
zgromadzonych w nas bogactw możliwości i mówi:

Pierwszy raz jesteście, spełnieniem moich wizji, bo jako grupa jesteście zjednoczeni.

(Głos z Sali)Chodzi też o to, że pierwszy raz wysyłamy taką MIŁOŚĆ na zewnątrz.
(Zbyszek)Miłości nie wyśle na zewnątrz nikt, kto jej nie odczuwa. My odczuliśmy tę miłość.

5



(Głos..)Ona promieniuje sama. 
(Zbyszek)Oni mówią tak, że aby miłość w sobie uruchomić, to trzeba mieć pragnienie, aby 
drugi człowiek był w takiej samej radości. Miłość jest pragnieniem. 
Jakie to proste! Powiedzieli mi też, że Jezus przyniósł w sobie te zapisy. I uwaga, że Jego 
uczniowie tego nie odtworzyli. Nie byli w stanie tego zrobić. Szokujące. Zacznę zaraz to 
sprawdzać na skalach. 
Oni już mi podarli skale i mówią:
Tak było!
(Głos z Sali)Otworzyła się BIBLIOTEKA i weszła Istota powiedziała, że wielu z Nas ciężko 
pracuje i nie potrzebnie tak ciężko, bo chcąc coś przepracować zbyt głęboko w to 
wchodzimy i to się w Nas pogłębia. Wyniki tego są słabe.
Proście o uwalnianie od ograniczeń słowami: 

Jestem świadomy mojej słabości ( tu powiedzieć, o co chodzi..). Proszę o uwolnienie.

Pokazują ludzi, którzy posługują się tą formułą.
Diamentowa wstążka pojawia się i rozpruwa całe schematy. Wspomniani wyżej ludzie, o 
których Zbyszek mówił, dlatego odkładają pistolety, ponieważ, gdzie nie spojrzymy, a mamy 
w sobie tę brylantową przemianę, te stare schematy w nich pękają.
 W każdym z nich budzi się śpiew duszy. Jeszcze nie wiedzą, co chcą, ale wiedzą, że chcą 
inaczej. 
Budujcie siebie, to tylko sobą pomożecie innym.

(Zbyszek)Chrystus zmienia wszystko, a Chrystus przecież jest w Nas. Chrystus to jest obecność  
OJCA w Nas. To jest MOC!
MOC, dzięki której w dobroci i w miłości zapragniemy tu z innymi być w szczęściu, w radości 
i wolności.
Istnieć w tym stanie jest cudem stworzenia. Tu się zradza wszystko, co najdoskonalsze. Tu jest  
śpiew, wino i taniec. Nie ma czołgów, nie ma ograniczeń, nie ma zakazów.

53.2009.06.27 Rusinowice

Człowiekowi, który żyje w wolności, jak mu powiesz, żeby na tej drodze nie rozwijał prędkości  
90km/h( nie musi stać radar), On tej szybkości nie przekroczy.

(Głos z Sali)I schodzi MĄDROŚĆ BOGA i łączy się z Waszą prawdziwą MOCY SIŁĄ, bo 
każda Istota na Ziemi, każda bez wyjątku jest nam miłą.

(Zbyszek)Teraz chcą przekazać nam ważne doświadczenie
Cały czas między nami jest Ojciec. Ma opuszczoną głowę i klęczy. Pokazuje mi, żebyście 
zapragnęli Go przyjąć.
   Jeśli Wy się na Niego otworzycie, to ON, jak duch wejdzie w Was i jak duch w Was    
zamieszka. W ręce wejdą Jego ręce, w nogi, Jego nogi, w głowę, Jego głowa. On po prostu w 
Was zaistnieje i zostanie Jego obecność w postaci kuli światła, która będzie na wysokości 
serca. Ona uruchomi stałe połączenie z Nim. Choć zejdzie i wejdzie w Was osobiście, zapisze 
się i zniknie. Przebywając w innych przestrzeniach, w Was zostanie, tak jakbyście byli 
połączeni z Nim nonstop cudownym BOSKIM telefonem..
Pozwólmy, więc na Jego zejście. Kto chce.

(Głos z Sali)..schodzą energie i łączą się z MOCY SIŁĄ.
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(Zbyszek)Przecież wszystko w nas miało dążyć, do czego? Do doskonałości. Doskonałym jest, 
kto? Nasz własny OJCIEC. Doskonałością jest, co? Radość i Wolność.
Bo człowiek doskonały pragnie, by w tym doświadczaniu Radości i Wolności pozostawał 
Cały Świat. 
–SYTOŚĆ – by chleb powstawał.
RADOŚĆ  by wino powstawało.
TANIEC z drugim człowiekiem.
Pozwólmy by wizje tych naszych radości, doświadczeń z drugimi ludźmi opanowały Nas
By to się stało CIAŁEM(w rzeczywistości).
Pozwólmy OJCU w Nas się rozgościć. Zaprośmy Go do tańca w Naszym życiu, gdzie będą 
cudowne chwile, cudownie spełniające się marzenia. Nie będzie frustracji, negatywizmu. 
Będzie tylko RAJ. 
My dla Naszego OJCA KOCHANEGO i dla Nas samych musimy na tej Ziemi stworzyć RAJ.
Ten zewnętrzny zrobimy, ale ten wewnętrzny właśnie w nas powstaje.
I jego stan, i jego cudowność, i jego ekspresję możemy już w sobie utrzymać i nią 
promieniować. Przecież Raj jest w WAS. 

U mnie w sercu OJCIEC spokojnie przy stole siedzi i coś je. Wygląda tak, jakby pierwszy raz 
od długiego czasu mógł spokojnie jeść. Jakby pierwszy raz odczuł coś płynącego od Nas do 
Niego. Tak bardzo żył miłością do Nas, tym pragnieniem, by się Dzieci obudziły, że nie miał 
czasu jeść. Podpowiada, więc nam tą wizją, że przyszedł dla Niego spokój, sen. Sen, w 
którym jest Nami. Sen, w którym jest Mu dobrze.
Grozi mi tu palcem, żebym wytłumaczył, czym jest SEN.
53.2009.06.27 Rusinowice

SEN, jest aktywnym marzeniem, tym, które się realizuje.
No odpowiedział; że mam szczęście.

(Głos z Sali)Otulam Was teraz Płaszczem Miłości z wdzięcznością.
A Wy skupcie się na swoich snach i obserwujcie, co się dzieje w rzeczywistości.

(Zbyszek)Tam, gdzie chcemy wprowadzać Radość i Wolność w działaniu(gdyż jak chcemy, to 
odczuwamy ten RAJ), to nie sposób, by on nie rozprzestrzeniał się.
Dlatego, Ojciec cały czas tam u Góry walczył, aby ten Raj promieniował. Więc, jak tu w 
życiu będziemy chcieli działać, od razu obecność Ojca będzie w naszych działaniach.
I nowe się będzie stawać.
Innymi słowy, ON jest śmiercią dla wszelkich ograniczeń, które pozbawiają ludzi 
Radości i Wolności, w każdym przejawie życia, w każdym przejawie przemian 
energetycznych, w każdym paśmie duchowym i w każdym paśmie łączącym człowieka z 
Nim.
ŚMIERĆ dla Prawa Totalnego Podporządkowania.
Energia Zrodzenia Stworzy NOWE. Przyjdzie zdrowie, przyjdzie szczęście.
Mamy pozwolić OJCU w Nas istnieć i promieniować Rajem.
Mamy się cieszyć z życia.

Teraz wyczuwam, że ktoś będzie opisywał jakiś proces techniczny.

(Głos z Sali)Pojawia się Kolumna od Ziemi do Nieba złożona z miseczek stojących jedna na 
drugiej. Rozproszyły się pomiędzy wszystkich Nas i wiszą przed każdym 
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(Zbysiu)To jest aluzja do Złota Bogów, AMBROZJI. To jest coś nowego. To jest strawa 
duchowa. Mniemam, że naczyniem jest Ocean Ducha Świętego. Coś, co tu jest, to tego nie 
ma.

(Głos z Sali)To jest stworzone dzięki temu, że myśmy się wszyscy otworzyli, wymieszali 
zawartością tego, co każdy ma w sobie –jakby zalążek doskonałości w konkretnych 
przestrzeniach.

(Głos z Sali)Każdy ma świadomie wypić z tej miseczki.

(Głos z Sali)Ukazana wieża jest Wieżą Wzrostu. Każdy z Nas ma inną doskonałość, jest 
wspaniały w innym aspekcie, ma przepracowany inny element duchowego wzrostu. Jeden 
Pokochanie siebie, inny Odpowiedzialność, inny Miłość, czy Troskę. Każdy ma inną mocną 
stronę. Jeden jest lepszy w pewności, inny w odwadze, jeszcze inny w subtelnej miłości. To 
wszystko spłynęło do Wieży Wzrostu, jest wymieszane, dlatego jest takie specyficzne. Coś, 
czego nie ma, a zostało stworzone. 

-I to wy jesteście Współtwórcami Mówią. To jest właśnie Współtworzenie. Napełnijcie się 
Świadomością Współtworzenia, Współistnienia. Bo to odczucie, które schodzi właśnie jest z 
tym związane.

53.2009.06.27 Rusinowice

(Zbyszek)Pamiętacie przekraczanie granic, kiedy się wchodzi do Oceanu Ducha Świętego, 
gdzie jest Nic i Stwórz?
 Jak ma się pewien poziom, to ku potrzebie jak ona istnieje, można coś stworzyć. Coś, co 
spełnia nasze życzenia.
Podpowiadają  że stworzenie tej KOLUMNYJADŁA BOGÓW było skromnym życzeniem 
i za przyzwoleniem Naszego OJCA.
W tym stworzeniu uczestniczył Nasz Duch, a nasza duszebna Świadomość była wyłączona. 
Rozgrywka się toczyła w wyższych poziomach.

(Głos z Sali)Zadziała się, dlatego, że było wielkie pragnienie, a brak zrozumienia, dlatego 
głowę schyliła przed Waszym pragnieniem.

(Zbyszek)Podpowiadają mi, że to było pragnienie wyzwolenia się z bólu, z ograniczeń, z 
niemocy.
(Głos..) Zdjęta była teraz opaska nocy. Mamy już inne postrzeganie –powiedzieli.
(Zbyszek)Tak. Podpowiadają, że gubiliście się i niewłaściwie pojmowaliście, a teraz łatwiej 
będzie dzięki temu pozostać w tych pasmach. 
(Głos..)One są zalążkiem. Jeden ma umiejętność bycia twardym, drugi mocnym, a skoro ten 
zalążek zapisów jest i można to odczuwać, to wiadomo, do czego dążyć.
(Zbysiu)Pokazali teraz jakby kopiec termitów, bardzo jasny. Do kopca każdy dał coś, co miał. 
W chwilach słabości tu możemy wejść, posilić się tą karmą BOGÓW i uzyskamy w sobie na 
jakiś czas te walory, te przymioty, te pasma, których normalnie nie mamy. Dzięki czemu 
łatwiej będzie przetrwać i uruchomić to coś, na stałe.
(Głos....)Jeśli, coś nam stąd będzie potrzebne, musimy wejść i odczuć to. Wejść w pełny stan i 
otwieram się na pełną świadomość tego( tu określić, co potrzebujemy).
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(Zbyszek)Energia we mnie weszła, ale to zaczyna mnie łamać, kaszlę, drapie w gardło.
 (Głos)Gardło ci czyszczą.
Tak już to przechodziłem w Osowie.
(Głos…)Żebyście mogli wypowiedzieć sami głośno to, co jest waszym dążeniem.
 I jakby rozpruwają się energie negatywnych słów. Zostały powyrzucane.
(Zbyszek)Odczuwam teraz temperaturę.
(Głos…)Po wypiciu z tych miseczek zaczęliśmy jaśnieć, a z tego, co wypiliśmy utworzyła się 
chmura. Ona powiększa się, po jej brzegach spływa wszystko ciemne, które z nas wychodzi.
 (Zbyszek)Podpowiadają mi, że my dokonaliśmy zmian w zapisach we wszystkich wyższych 
energiach. Natomiast to, co się tutaj budzi, to ENERGIA ŻYCIA. Tu teraz, w tej chwili.
(Głos..)Energia Działania. Tu pojawiły się Skrzydła Działania, u stóp zaś, Skrzydła 
Wolności, na plecach Skrzydła Mocy.
 (Zbyszek) Wreszcie nie będziemy zdechłymi kurami, tylko zechcemy konkretnie działać. 
Pamiętacie, jak w tych niciach DNA, jak Orzeł jako kurczaczek się mi pokazał i padł od razu. 
A to zaczyna się tworzyć. Nabierzemy ochoty na to działanie.
Ona w nas była, tylko niepobudzona –mówią.

53.2009.06.27 Rusinowice

(Głos…)Pokazują symbolicznie rybę, która tylko machnie płetwami i rozpruwa wodę. Czyli 
wystarczy tylko machnąć, a można wszystko uruchomić i uzyskać lekko, łatwo i przyjemnie.
(Głos…)Ja z kolei widzę osę, a teraz wygląda jak ważka.
(Głos..)Mówili mi kiedyś, że ważka to Energia najwyższego stopnia przetransformowana.
(Głos…)Mówią, że będziemy musieli zderzyć się ze swoimi najgłębszymi lękami.
(Głos…)Tak, będziemy musieli wyczyścić wszystko, ale machają ręką, że to spokojnie może 
zachodzić i nie ma się, czym przejmować. Tę próbę złagodzi OJCIEC, bo pokazują na Górę 
bądź, że intensywność tej próby będzie zależała od woli OJCA.
(Głos…)Skierujcie oczy w przyszłość spełnienia, a nie na ból przetworzenia. Czyli nie myślmy 
o tym, co mamy przepracować tylko, jakimi chcielibyśmy być. Wtedy nie będziemy ciągle 
zawracać z tej drogi, tylko poprujemy, jak ta ryba.
(Zbyszek)Oni wyraźnie mówią nauczcie się żyć marzeniami, bo wtedy sami się do nich 
dopasujecie, bo moc do realizacji tych marzeń jest w Waszych mięśniach, myślach, krwi, w 
waszym oddechu, spojrzeniu, w całej waszej istocie. Tylko marzenia, a ciało samo się do 
nich dostosuje i życie się takim stanie.
Obudźcie MOC MARZEŃ w sobie!
 Obudźcie MOC BOGA w sobie!
 OBUDŹCIE SIĘ!
Pokazują mi kurnik, kurom spadają kapturki z głów i skrzydełka się rozwijają. Przerażony 
gospodarz, który pilnuje kurnika, ucieka.
(Głos z Sali)Jesteście obudzeni tylko, co Wy z tym zrobicie?
(Zbyszek)Nasze obawy przed poznawaniem Tego Świata, Tamtego Świata, wzajemne związki 
zobrazowali teraz w ten sposób, że jedna z tych kur rośnie i jest taka wielka, że ten cały 
kurnik mieści się pod jej nóżką. W ogóle nie musi myśleć o kurniku. Ona chce żyć.
Przestańcie myśleć o jakichkolwiek ograniczeniach, bo one są iluzją. Zechciejcie żyć, a 
wszystkie znikną. MARZENIA! Tam jest MOC, SENS, tam jest WSZYSTKO. Uwierzcie w 
marzenia. Uwierzcie w CEL.
                

Dusza podpowie, Duch drogę namierza, Moc Boska podtrzyma,
Bo tak się działa, jak się w Boga wierzy.

9



Pokazują mi teraz, jak ta kura olbrzym, która się obudziła, zostawiła kurnik, który rozpadł się 
na drobiazgi, ona w ogóle tego nie postrzega, stała się postacią ludzką i cudownie przeżywa 
teraz życie: Ma łzy radości, że jej się to udało. Siedzi i opisuje, jak kiedyś było i jak się 
bardzo bała obudzić. A to takie było proste. Opisuje, żeby inni to czytali i tą samą drogą 
kroczyć zechcieli. Ta postać pokazuje też kartki, które zapisała i mówi: to jest mój pomnik 
głupoty, totalna ignorancja i jak u mnie IQ wypalało się na czole, tak i u niej. Nie pojmuje, że 
człowiek mógł żyć w takich ograniczeniach, samemu je sobie stawiając.

Teraz jak sądzę będzie coś związane z naszą drogą do Góry, uaktywnianiem połączenia, 
abyśmy mogli pełniej wchodzić w tamten świat, całą naszą Istotą, albo, aby wszystkie nasze 
cząstki tam zawarte mogły dostarczać nam pełnej informacji. Dotyczyć to ma wzmocnienia 
intuicji, wzmocni się jasnowiedzenie. Ale jest jeszcze 
53.2009.06.27 Rusinowice

jakiś inny termin, którego tu nie było, a za chwilę się pojawi. Tak, jak my moglibyśmy 
patrzeć oczami Ducha na pewne sprawy. Jakby prawo widzenia, ale nie wiem. O co chodzi? 
Coś nowego. 
(Głos…)Wracają do tego wątku, że każdy, kto zjednoczy się z Istotą, która jest jego 
prawdziwym Ja, dostaje dostęp do wszystkich uzdolnień i możliwości, które są w Niej tylko 
zapisane, a dzięki temu, że osiąga się pewien poziom one się natychmiast wszystkie 
uaktywniają. 
(Zbyszek)To się wiąże z Trzonem Duchowym. Do którego poziomu doskonałością się 
podepniemy, to w tych przestrzeniach, na tym Poziomie Głębi możemy wszystko poznawać i 
ściągać. Im wyżej, czyli im głębiej sięgamy, tym więcej mamy wysokowibracyjnych 
przestrzeni z treściami w sobie zawartych.
Również podpowiadają, że bez względu na to, w którą przestrzeń, na jakimkolwiek poziomie 
Głębi będziemy wnikać, to…..(dalej nie umiem zinterpretować, tu jakieś nowe słowo nam 
podadzą i wytłumaczą)….jest tak, jakbyśmy wchodzili w przestrzeń i wiedzieli, gdzie 
jesteśmy i o co chodzi.
(Głos…)To są Wyższe Postrzegania  Zmysłów. (45.30)
(Zbyszek)Tak, w tłumaczeniu na te nasze….. Zmysłów Duchowych. Są inne i nie ma co 
wnikać, jakie bo my ich nie doświadczamy. Możemy tylko doświadczać Zmysłów 
Energetycznych.
(Głos…)Teraz Biała Postać spłynęła na płaskim kręgu i podfrunęła do mnie Księga.
(Zbyszek)Ty mówisz Księga, a ja słyszę Snów. Księga Snów.

(Głos…)Kartki się obracają, grzbiet ma ciemny, wiązka wpisu jasna. Nie wiem, co mam z nią 
zrobić?
(Zbyszek)Oni mówią, że ty masz zrobić to, co chcesz, i to, co chcesz, żeby się stało, to się 
stanie. To są Sny.
(Głos…) To jest Księga Marzeń.
(Głos…)Ona jest tylko przed Tobą. Przykładasz tę Księgę do piersi, wkładasz do Serca i 
przejawi się a życiu to, jakie jest Twoje pragnienie. Nie musisz artykułować tego. Możesz 
tylko wykazać odczuwaniem, jak bardzo chciałabyś być spełnioną, dać odczuć, co to znaczy 
być spełnioną. I w tym momencie pewna doskonałość objawi się w życiu.
(Zbyszek)Podpowiadają mi, że tę Księgę Snów, którą tu ci podsuwają, to ty czytasz ją 
życiem, swoim doświadczeniem. To tak, jak w filmie holograficznym, kiedy mamy gogle na 
oczach i nam się wydaje, że uczestniczymy w grze, w tamtym świecie. Możemy nawet 
doświadczać bólu, zapachów. Ta Księga, którą otworzyłaś to jest tu właśnie taką 
czterowymiarową rzeczywistością, ale to jest Księga Snów.
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Podpowiadają, co z tą Księgą można zrobić.
(Głos…)Ja zaczęłam wychodzić w Astral, podróżuję po różnych Światach i miejscach. Może 
to ma z tym związek.
(Zbyszek)Oni mówią, że tu jest wszystko, każde Twoje doświadczenie, bez względu na to, 
jakie Przestrzenie, jaka Głębia, ile fragmentów z tego życia, to nie ma znaczenia. To wszystko 
jest twoim życiem, snem. Podpowiadają, że my czytamy tę Książkę żyjąc. Życie jest tą 
Książką. 
Skoro ją pokazali, to znaczy, że można tu przeskakiwać i dopisywać.
(Głos…)Kreować.
(Zbyszek).Tak! To jest interaktywna Książka Marzeń. To co zapiszesz tam, to czytasz tu 
życiem. To się staje.
53.2009.06.27 Rusinowice

Jakieś dwa lata temu pokazali mi książkę, którą czyta Bóg Stwórca. O nas, wydarzeniach w 
naszym życiu, może przerzucać stronice.  On to wszystko zapisał. Nasze losy. A my 
jesteśmy jego zapisem, jego interaktywną Książką, bo poprzez nas On tę Książkę czyta. To, 
co nam tu podpowiedzieli jest tym samym. Pamiętacie Miasto Śmierci i Moc Pana Bożych 
Zastępów. On odwracał kartki. To są te klisze,
Wybierał zapis, zmieniał go i to się stawało. 
Podpowiedź; mamy świadomie zmieniać zapis w naszym życiu i nasze marzenia wtedy będą 
realne. Książka Snów. To, co wymarzymy, co wyśnimy, co wpiszemy do tej książki 
będziemy tu przeżywać. Mówią, że to jest takie proste, a myśmy tego nie rozumiemy. 
Pokazują, kładąc palce na skronie, że człowiek nie wierzy, że to jest możliwe. 
Podpowiadają mi również treść, która jest adresowana tutaj do kilku osób.
Księga Snów, tutaj w naszym doświadczeniu, jest Księgą Życia, natomiast zapisów 
dokonujemy w Księdze Snów. Będę mówił o osobach, które są w trudnych, rozpadających się 
związkach. My nie chcemy tych związków, bo z tą osobą nie ma wspólnego języka, zgodność 
padła, nie ma miłości itd.
Wtedy w Księdze Snów możecie zapisać, że z wybraną osobą, będzie zgodność, będzie 
miłość, że ona i ja w tym związku będziemy szczęśliwi. Rozumiecie? Możecie w życiu 
wszystko zmieniać.
(Głos…)Wtedy, kiedy się pojawia pragnienie, że życzymy sobie czegoś dla drugiej osoby, 
pojawiają się złote litery, wskakują w tę Księgę, Ona się zamyka i to jest do realizacji.
(Zbyszek)Idą mi ciarki po głowie. 
(Głos….)Tak, po gardle, po oczach i widzę obrazy. To różne obrazy z życia ludzi, rzeczy, 
które mogą się spełnić, jeśli sobie tego zażyczę dla Nich.
(Zbyszek)Pokazują tę Księgę Snów, olbrzymią, gigantyczną, a koło niej kilkanaście, czy 
dwadzieścia, nawet i liczba trzydzieści się pojawia, takich malutkich Ksiąg, o których mówią: 
to są pomocnicze Księgi Życia –Księga Zwierzeń, Księga Pragnień…,
To oznacza, że w Księgę Snów dokonujemy wpisów, a Księga Życia to jest właśnie ten 
odtwarzany w życiu zapis Księgi Snów. Czyli tak naprawdę Księga Życia jest życiem.
W śnie mamy być zdrowi i teraz powstaje pytanie.
 Moc Śmierci, Energia Zrodzenia, otwieram Księgę Życia, która jest w Duchu Świętym i 
zapisuję tam:
Ojcze! Zdrowy. Ojcze!....itp.
I tutaj się przejawia Ojciec. 
Tu pogrozili mi palcem, Księgę zamknęli. Nie wiem, o co chodzi?
Duża Postać się pokazała, Księgę wzięła pod pachę, chodzi i się zastanawia.
Albo coś tutaj źle przedstawiłem, albo zaszliśmy w czymś za daleko. Palec na usta mi 
położyli, żebym siedział cicho.
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(Głos….)..Tworzymy historię w tej chwili, naszymi czynami tym, co robimy.
(Zbyszek)Ta Postać teraz tę Książkę wertuje. Patrzy, czy jest wszystko na stronicach 
właściwie zapisane. Komuś tu po lewej stronie, jak uczniowi podnosi bródkę do góry i patrzy, 
czy wszystko ten Ktoś dobrze przemyślał, bo tu coś z tym zapisem jest nie tak. 
Spróbuję to zinterpretować. 

53.2009.06.27 Rusinowice

My kogoś uzdrawiamy, bo myślimy ile zarobimy. Natomiast powinniśmy uzdrawiać, żeby 
była duża Radość, by Ojciec był wszędzie.
Pokazują, by Ojciec z tymi ludźmi tańczył, by Ojciec swoje dzieci odzyskiwał, bo w Radości 
i Wolności, nawet jak One Jego nie odczuwają, to On może być blisko Nich.
To o to Jemu chodzi.
Mogą nie wierzyć w Boga, on to rozumie. Nawet jak Go nie doświadczają, to On, kiedy jest 
w nich Radość i Wolność, jest przy Nich. I Jemu to wystarcza.
Słyszę; –po śmierci te Istoty i tak są blisko Niego, a to jest tylko sen tego życia. Jak się 
człowiek zbudzi z tego snu, po śmierci ciała fizycznego, to i tak jest z Ojcem. 
Radość, Wolność jest po to, żeby On był szczęśliwy!
 My to robimy dla Niego!
Dlatego Księga Snów jest Jego Księgą! To jest ta Księga, którą napisał i mi kiedyś ją pokazał.
On chce być koło tych ludzi, jak będą zdrowi, jak będą osiągać cele, jak ich nikt nie będzie 
niszczył, On będzie ich doświadczał i za to Nam będzie dziękował.
Jak będziemy wyciągać nasze ręce, by Ktoś był szczęśliwy, by był w Radości, Wolności, On 
zaraz da Nam Moc, by to mogło zaistnieć.
(Głos..)Jeśli My będziemy Im życzyć Szczęścia i Radości, to dajemy przyzwolenie, aby Bóg 
zadziałał wbrew ich woli.
(Zbyszek)My łamiemy tę wolę, bo mamy prawo do tego, a Ojciec zrobi wszystko, co 
najdoskonalsze, aby Wolność i Radość tam zagościła.
(Głos…)Pojawił się pierścień płonący światłem, ogromna obręcz płonąca.
(Zbyszek)Coś słyszę o Oku Stworzenia. Kojarzy mi się to z normalnym okiem, które widzi, a 
to jest jakby przejście.
(Głos…)To jest wejście, jeśli chcemy możemy wejść, jeśli nie to nie musimy.
(Głos...)Mówią od pewnego czasu, że żadne doświadczenie, żadne przeżycie nie może być 
przeniesione. Możemy wyciągnąć mądrość z doświadczenia, ale nie doświadczenie. 
Problemem jest to, że my przenosimy myślą podświadomie pewien ciężar doświadczeń. 
Dlatego co dzień twórz, każdy dzień to nowa kartka, jak sen, który przychodzi 
codziennie. Nie ma poprzednich nocy.
(Zbyszek)Podpowiadają, że ciężko będzie nam na początku samą mądrością uruchamiać 
doświadczenie, ale nie ma innej drogi, jak dążenie do czegoś przez Zrozumienie i dopiero 
można potem, po przekroczeniu Kręgu Rozumienia zapanować nad czymś i doświadczyć. To 
jest początek drogi.
(Zbyszek)To, co mówiłaś o Mądrości, to są zapisy! 
Widzę, jak one wpadają w każdą komórkę naszą. Wszędzie, całe ciało jest pokrywane 
zapisami! I dzięki temu tak jakby każdy atom naszej Istoty kierunkował się na pojmowanie 
czegoś!
Pokazują u góry te Istoty najwyższe Ojca, który ma otwartą Księgę. I w tej chwili My 
stajemy się elementem jego Snu.
To wszystko, co się w Nas dokonuje to jest zapisywanie w Nas tej mądrości, doświadczeń w 
przyszłości, które doprowadzą Nas do tego, by On tu zszedł.
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Mówią wprost D R O GA  SIĘ   Z A C Z Ę Ł A! 
I zamknął Książkę. Kładzie przed Nami, czytajcie, co chcecie.
(Głos..)Bo to, co przeżyliście jest tylko cieniem, teraz idźcie do przodu i Każdy zostanie 
nazwany własnym imieniem. 
Czyli każdy, odnajdzie swoją tożsamość.
53.2009.06.27 Rusinowice

Tylko zechciejcie.
Tylko przyjmijcie.
(Zbyszek)Do mnie mówi; przestań żyć tym co robisz, choć tutaj do mnie.
(Głos…)Buty pokazują.
(Głos…)To jest związane z tymi Skrzydłami Wolności:
 Na Nową Drogę Wolności i Spełnienia Duszy macie buty.
(Zbyszek)To są takie holenderskie trepy.
(Głos…)Jest lekkość. Zaczynają z nami tańczyć, żartować.
(Głos…)Buty zaczynają tańczyć –samonośne.
(Zbyszek)Te zapisy w Nas, które powstały to zaczynają żyć. To dzięki temu, a to od Niego 
pochodzi, to nas będzie kierować i będzie nam łatwiej.
(Głos…)To są głębsze zapisy tej Miłości Istnienia, żebyśmy się cieszyli, żebyśmy się radowali 
Istnieniem, tu i teraz.
(Zbyszek)Teraz popatrzył na Ciebie i mówi: no, no, no: no, no, no.
Bo to wszystko zależy, od jakiej strony na to patrzyć. Technicznej, ogólnej, a dobrze jest to 
zebrać w całość, bo daje głębię spojrzenia.
(Głos…)Teraz się bardzo cieszą.
(Głos…)Jeszcze jedna rzecz schodzi.
Umknęła Wam, wdzięczność dla Stwórcy, bo żyjemy na Jego planecie, w Jego energiach…
(Zbyszek)znowu mówią: pozwólmy Jemu w Nas być.
(Głos…)To jest działanie tu i teraz. Dzięki temu, że dostaliśmy zezwolenie od Stwórcy, żeby 
istnieć na Tej Planecie obowiązuje Nas Prawo Stworzenia.
(Zbyszek)Zejdzie Światło. Wybuch. To, co jest teraz w Nas to taka iskierka. Zapis zaczyna się 
otwierać w nas. Nim to pojmiemy w całości, musimy się jakby dopasować do tego nowego 
zapisu. My to odczujemy narządem wyższego postrzegania. TO są Zmysły Duchowe, o 
których mówiłaś, choć to jest obudzone, to dopiero one muszą przełożyć to nowe 
doświadczenie na język znanych nam odczuć i pojęć. Mądrość mamy, Zmysły Duchowe 
mamy, a odczucia za chwalę dostaniemy. Czyli nawet fizyczne, energetyczne, ale coś 
przyjdzie. Pokazują, że taka fala sinusoidalna leci.
(Głos…) Jest energia i gładzimy, że nawet aksamit konkretnej częstotliwości będzie 
rozpoznawany. 
(Zbyszek)Mówią, że przyjdzie taka łagodność w całości.
(Głos…)Inny zmysł smaku, inny zmysł dotyku, inne postrzeganie, inne słyszenie.
(Zbyszek)Pokazują, że da to bezpieczeństwo, więc człowiek nie będzie czuł się zagrożony, 
będziemy na wszystko spokojnie, łagodnie patrzeć, tak jak byśmy patrzyli na życie, jak na 
sen, który nas nie może dotknąć. Będziemy śnić życiem, ale nic nie będzie mogło nas zranić, 
jeśli nie będziemy chcieć tego doświadczać.
(Głos…) Mówią, że dlaczego uruchamiają nam te Duchowe Zmysły, żebyśmy mogli się lepiej 
odnaleźć w tych różnych Rzeczywistościach, tej ziemskiej i tej duchowej. Są one takim 
zespoleniem odbioru tych dwóch Światów jako jedno.
(Głos…)Jeden pierścień wisi przed nami i kręci się w prawo, drugi jest w środku i kręci się w 
lewo…,a w środku jest truskawka.
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(Zbyszek)To są Koła. Koło Góry i Dołu, Koło Początku i Końca, Koło Wejścia(czasu, 
działania..)Ale na końcu musiałoby powstać Koło Istnienia, a ono dopiero zaczyna się 
tworzyć. To, co widziałaś, tę słodycz, tę truskawkę, to coś cudownego, żywego i 
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jeśli smakuje Ci życie, bo masz Wolność i Radość, to wtedy dopiero uruchamia się Koło 
Istnienia. Wtedy czujesz, że istniejesz w doświadczeniu Ojca.
(Głos…)Te wszystkie Owocowe Energie są Pasmami Miłości Istnienia i nawet można czuć 
ich smak.
(Zbyszek)Znów mi pokazują moją ludzką głupotę. Nawiązuję do tego, co tutaj się stało. 
Wtedy, kiedy jest Szczęście i Radość. Wtedy tylko się odczuwa Koło Istnienia.
JEGO. Wtedy jesteśmy z NIM.
(Głos…)Truskawka się otworzyła, od góry i z niej wytryskują takie potężne strumienie 
światła.
(Zbyszek)Ona się uśmiecha, cieszy, truskawa się cieszy.
(Głos...)Jest kilka warstw w Miłości Istnienia i One mają wygląd owocowy i smaki owocowe.
(Zbyszek)Pokazują mi, że jak jesteśmy w pełnej harmonii to truskawka, rośliny, ściana, to 
wszystko się cieszy. To się wszystko cieszy, jak w nas jest uruchomione Koło Istnienia. Jak 
my przychodzimy z Bogiem w Nas, to wszystko się cieszy. Byle by nie zabijać wtedy Boga w 
Nas, czyli kwiaty podlewać, bo padając nie będą szczęśliwe.
Jakie to proste, jak można radośnie do tego podejść.
(Głos…)Żale można leczyć winogronem, ten owoc ma taką energię.
(Zbyszek)Cały czas trwają zapisy w Nas. Ręką kręcą, kręcą. Coś zapisuje nasz nowy stan, 
nadal wszystko się kręci…, wszędzie i wszystko może być dla nas kochające, nawet gazety. 
Pokazują Tygodnik Katolicki, potem pokazują Fakty, a my możemy z jednego i z drugiego 
się śmiać, ale nie pejoratywnie, tylko, by to wszystko na wesoło traktować. To są tylko 
elementy snu. Powycinać, pokasować, poujmować, poprzestawiać, ułożyć właściwie i się 
przy tym –mówią: bawić.
(Głos…)Wyrosła przed Nami jasna Kolumna. Na samej górze wyraźnie ma strukturę 
kryształu. To błękitna, ruszająca się w środku mgiełka.
(Zbyszek)Pokazują mi, że zamiast tych naszych stopni drabinę podstawili i teraz jeden 
drugiego trzyma i pchają się na górę. To podpowiedź, że ułatwili dojście do czegoś, czego nie 
było.
To jest Kryształ Istnienia, autentycznie Istnienia, nie Stworzenia. On płynie! On żyje!  Jakby 
płonął. On płonie Życiem. Tak bym to powiedział. Uwaga!
–Wsadź rękę w to, Życie weź –Mówią mi.
Ale, jak wycofuję rękę, to mi to znika.
(Glos…)To wpływa Ci w rękę, to jest niebieskie jak woda, trochę gęściejsze. (Zbyszek)Uwaga! 
Lewa ręka wchodzi w kryształ. Lewa zawsze ciągnie, potem światło idzie z prawej. 
Koło Istnienia się zamknęło mówią
Moc Śmierci, Energia Zrodzenia, to są Istnienia. Nawet ograniczenia są Istnieniami. 
Zaprzeczenia ich, a więc Nasza Doskonałość, oczywiście wyrażona w Ojcu jest Istnieniem, a 
My mamy dojście do Istnienia –Koło się zamknęło.
Co jest ponad Istnieniem?
 –Nic. 
Czyli Duch Święty, Nicość zawarły się w Całości.
Jeszcze nie poczekaj –Mówią, że coś się zapina.
 Ten Kryształ, jakby ktoś zawiesił na kiju i wygląda jak pochodnia.
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(Głos…)Kolor zmienił, jest bardziej mleczny, nieprzeźroczysty, idą z niego iskry będące jakby 
w kulach plazmowych i rozchodzą się po naszych czołach.
 (Zbyszek)Pokazują mi, że przy działaniu uzdrawiającym lecące Cherubinki w niciach 
DNA, są tą pochodnią w krysztale. Z tego tworzy się MOC.
Mówią o przekraczaniu granic czasu i przestrzeni. To tak po ludzku możemy ująć.
(Głos…)Teraz z tego kryształu zaczęły się wyłaniać maleńkie, takie same, ale miniaturki i 
zaczęły nam wpływać w czoła.
(Zbyszek)Ja widzę taką chmurkę jakby muszek złotawych wokół głów. Teraz mnie pieką 
poliki, gorąco mi.
(Głos…)Mnie mówią, że to Brylantowy szron Helisy Miłości.
(Zbyszek)Bo żeby dotrzeć do DNA w Oceanie Ducha Świętego potrzebna jest Miłość. To się 
wiąże z 6 –tym chromosomem, który jest tylko Ojcowski, Duchowy. Przez miłość Naszą 
uruchamiamy Jego. Koło Istnienia się zamknęło.
Tylko, że jest mnóstwo sposobów spojrzenia na to: z poziomu duchowego, naukowego, 
ezoterycznego, ludzkiego.
(Głos…)Pełno tych kryształów jest w powietrzu, jak ktoś chce sobie poprawić widzenie, to 
może taką kulkę złapać i wsadzić sobie do każdego oka.
(Zbyszek)Mnie też to pokazują …
(Głos…)To jest cały czas Głębia Zmysłów, to się układa, schodzą nowe pokłady tych kodów.
(Zbyszek)Tak. Zapisujemy się.
(Głos…)Bierzcie garściami, możecie z powietrza zgarniać i ładować w siebie.
(Zbyszek)To jest –mówią. Ile się chce. To jest!
Tylko my mamy takie ograniczenia, ze może się wyczerpie, żeby nie dużo brać….,brać, ile 
chcecie.
(Głos…)Znowu wracają do tego stwierdzenia;

                                  bo jest Wam to należne, a płynie wtedy
                               jak jesteście w harmonii ze Źródłem Istnienia.
(Zbyszek)Przyszedł Pan Bożych Zastępów. Jest mnóstwo Istot między Nami, których ja 
wcześniej nie widziałem i wyraźnie do tych Istot skierował pytanie.
Czy zrozumieli? 
Tu jest mnóstwo dusz między nami. One w tych energiach były dla mnie nie widoczne.
To jeszcze potrwa. Mówią mi wyraźnie.
(Głos…)Jakiś Kielich wisi, który ma skrzydła ciemne. Sam jest, złoty, bardzo wąski i wysoki. 
Nie wiem, co to jest.
(Zbyszek)To jest Kielich Mocy Pana Bożych Zastępów. Ma jakby od Pegaza Skrzydełka
(Głos….)

Spływa Moc Utwierdzenia, spływa z kosmicznych przestworzy, Jesteście świadkiem, że 
nowy Kod Istnienia się Stworzył.

(Zbyszek)Autentycznie, ON(PBZ) jest Prawem Zmian. I to jest od Niego. Czuje chłód, że 
schodzi na głowę i to nie znosi żadnego sprzeciwu, nic nie może się oprzeć tym zmianom. Tu 
czuć siłę.
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(Głos..) Potęgę. Tak, bo to jest Moc Utwierdzenia, która schodzi, jakby z wodospadu nad 
źródłem.
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(Zbyszek)Jeszcze usłyszałem;
 dla Was. Pamiętajcie o mnie.
I Pan Bożych Zastępów Znika. Tak jakby do góry poszedł z czarnym niebem.
Teraz mała dziewczynka wpadła z harfą. Potem to się zmieniło na pałeczki. Tu się Radość 
zaczyna, Tańce. Widzę golą niektórych, myją. Tu się życie zaczyna.
A, co byś Ty chciał, cały czas tu włazić i siedzieć –mówią. Tam sobie idź. (pokazują mi za 
okno)Patrz teraz, zobacz jak to wszystko ładnie wygląda. Żyj to jest SEN. Przyszedłeś tu po tę 
Księgę, wziąłeś ją, to ją czytaj.
Po swojemu? Pytam.
Nareszcie. Wypełniło się.
Mamy czytać swoja Księgę po swojemu.
(Głos…)Bądź!
(Zbyszek)I wtedy jesteśmy we własnym śnie. Więc czytajmy siebie we własnym życiu tak, jak 
chcemy. Ograniczenia mają zniknąć.
Mamy zechcieć pozbyć się chorób i innych ograniczeń. Mamy być wolni. Tak, jak ON –
ORZEŁ
(Głos…)Takie pęknięcia się tu ukazały w przestrzeni. Mamy te pęknięcia otworzyć?
(Zbyszek)I na moich oczach. Myślałem, że mi oko pękło jak lód.
Oni mówią, że to trochę potrwa. Nie wiem, czy godziny?
I podpowiadają: jakbyśmy My starzy zostali pozbawieni tych starych powłok, ciał, teraz 
dostaliśmy nowe, ale nowe w odczuwaniu mają zapis tych starych powłok i po procesie, który 
teraz trwa, obudzimy się już w Tym nowym. 
I pokazują, że będziemy wtedy już w pełni duchowi w tym wymiarze.
Czyli, że nasza Dusza, czy Duch będzie mógł się w pełni przejawiać.
Bez odczucia Zmysłów Duchowych to byłoby niemożliwe. Czyli My, w naszej głębszej 
Istocie w pełni tu się objawimy.
(Głos…)Taka zgodność w grupie, jeden drugiego popycha, żartują.
(Zbyszek)Ja się po chłopsku zapytałem. A, co to oznacza?
A oni po chłopsku mi odpowiadają, że: 
Wreszcie będzie wszystko wychodzić. Bo o to chodzi.
Zamknęli wszystkie Księgi.
Polewają nas teraz wodą, żeby się obudzić.
(Głos…)To jest woda z tego wodospadu i źródła, żeby nas ochłodzić, żeby to się 
zrównoważyło.
(Zbyszek)Pokazują mi napis KONIEC, ale Istoty są jeszcze między nami. Jeszcze są roboty.
Ale machają ręką, że proces już teraz łagodnie się potoczy.
Mamy też po wyjściu z modlitwy sprawdzić równowagę energetyczną. Czyli tak jak wczoraj 
podpowiedzieli, podniesione zostaną parametry. 
   

                                                             KONIEC
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