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Ocean Ducha Świętego dziś dziwnie wygląda. Jakby kasza manna wszystkich nas 
przenikała. Wszystko jest spokojne i powolne.
Wahadełka u wszystkich też dziwnie wyglądają, bo stanęły czubkami do góry jak płomyki 
świec. Tak jakby do nich coś skapywało z góry. Czubek jest rozżarzony jakby płonął białym 
płomykiem, który do góry, lekko falując się unosi.
-Podpowiadają mi, że w ten sposób symbolicznie ukazali nam budzącą się w nich Moc 
Stworzenia. Teraz te wahadełka całe płoną. Płomień je otacza.
 Parę osób po prawej stronie też zaczęło płonąć. Nie rozumiem. Dlaczego?
-Mówią, że w ten sposób będzie się obrazować ENERGIA ŻYCIA. Nie jest to znana nam 
Energia Zrodzenia, to jest zupełnie coś innego. Ciekawe, jakiego poziomu ona dotyczy?
Każą mi sprawdzać na skali, a to oznacza, że nie zobaczę w tej wizji tego
Tyczy się to Ciała fizycznego w 80% i Duszy w 20%. Wchodzą, więc w grę parametry 
energetyczno –duchowe. Pokazują taką odrobinkę ciała energetyczno –duchowego
Znowu ciała płoną. Co to jest?
-Mówią, że to jest ZBAWIENIE. Ono może być od ograniczeń, od sprzeczności.
-W ilu procentach? Pytam.
- W całości.
- Mówią, że wiąże się to też ze zdrowieniem. -Energia Życia. Dotyczy to czegoś takiego, 
w czym człowiek jest i właściwie funkcjonuje. Jakby przeniknięty tym jak jakimś duchem.
W tym wypadku niech zadziała Całość, a Obecność Ojca zrobi to, co trzeba.
Jak wyciągnąłem ręce i Ocean Ducha Świętego się pojawił, to OGIEŃ ŻYCIA został 
stłumiony. U góry tylko jego czubeczek się unosi, natomiast My zatopieni w Oceanie Ducha 
Świętego, jesteśmy jakby od nowa tworzeni.
 Coś niknie. Czyli zachodzi w Nas jakiś proces. 
Tak wyglądamy, jak trójwymiarowa kaszka.
Z tego wynika, że Ogień Życia włącza się po konkretnych działaniach.
-Kiwają głową. –Tak!
-Czy on będzie później?-Tak.
-Czy on był zawsze? -Tak. Ale uwaga! Pokazują go między dwoma paluszkami, taki maleńki.
A w tej chwili on rośnie.
To przenośnia, może się to wiązać z budzeniem Kundalini. Wiadomo, że tu chodzi o DNA, a 
w tej chwili, ono jest przebudzone, schodzą i wbudowywane są dodatkowe chromosomy, 
schodzą nici. Wszystko to w nas wnika. Z czasem ten Ogień będzie można uruchomić u 
wszystkich. Od Ojca to zależy.
-Czy u wszystkich? Pytam.
-Prawie. Ojciec mówi.
U kogoś nie będzie to pełne. Pokazują, że będzie taka jakby poświata. Jakby lekko się do tego 
ciała przyklejająca. Ale to jest tylko kwestia pewnych zmian, żeby On zaistniał.

Teraz, skoro jesteśmy w Oceanie Ducha Świętego, kasujemy całą nieprawość 
oddajemy się Woli Ojca.
Ojciec pokazuje na mnie, bym rozłożył ręce i wzbudził Miłość do Was;

-Chcemy w Radości i Wolności obudzić się. Chcemy, by wszystko, co
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 najlepsze w życiu, Nas spotkało. Po to tutaj przyszliśmy. We wspólnej Radości jest najlepiej. 
Jak można jej samemu doświadczać? Przecież uszczęśliwiając Kogoś, uszczęśliwiam sam 
Siebie. Pozwólmy, by to, co jest najlepsze, by obecność Ojca zaczęła Nas przenikać, by to 
wszystko zaczęło się stawać.
Teraz u Góry powstał trójkąt, jakby z góry schodziło światełko od jakiejś Osoby i to niczym 
Piramida Jasności Nas powoli przenika.

. O jakiś modyfikacjach słyszę. Na razie jest to proces czysto techniczny. Niech on 
zaistnieje, a potem będziecie mogli się włączyć. 
Oznacza, że niektórzy z Was będą mieli oddzielne, szczegółowe widzenia. Pozwólmy jednak, 
by powstał grunt, który utoruje drogę dodatkowym widzeniom i działaniom.
Jakaś Energia krąży z prawa na lewo na wysokości głów, wiruje ruchem: góra –dół, góra –
dół, jak spirala. 
-Podpowiadają, że to wirująca helisa DNA.
 Zaczyna ona błyszczeć, od niej idzie światełko. Widać jakby to światełko przy okazji w Nas 
się budziło.
-Mówią, że jest to Zmartwychwstanie Nas w Nas. Ale jest tyle interpretacji tego pojęcia, w 
zależności od tego, jaki dział ono porusza, że nie pokuszę się tego wyjaśniać.
-Kiwnęli, że to jest dobry pomysł.
Pokazują, że te nici DNA się złocą. Nawiązują wyraźnie do czegoś, co jest związane z Ojcem.
Pojawił się Orzeł w locie. Zatacza beczki.
-Mówią –Koło Początku i Końca. Jest Koło Góry i Dołu, Koło Wejścia, czyli działania i 
czasu. Wejściem jest Sam Ojciec. 
Teraz Orzeł opadł. Dzisiaj pierwszy raz jest piękny i czarny. Natomiast w dali –ciekawostka, 
tak jakby była jakaś rodzina. Jeszcze nie wiem, czy to są orły, ale są jaśniejsze. On siedzi tu, 
na wprost. Skrzydła lekko ma pod siebie ściągnięte i zaczyna jaśnieć.
Jak zaczyna jaśnieć to znika i jest tylko obecnością.
-Obecnością w Nas. To była podpowiedź, stąd obraz rodziny orłów. Głowy stają się głowami 
orlimi. Wszystkie się pochyliły do przodu, jakby dziobami w jedną przestrzeń uderzyły i 
zapłonął Kryształ Istnienia. Ten Kryształ jest jakby popękany i wycieka z niego Energia. Ma 
charakter strumyczków wody i ona wpływa w Nas na wysokości brzuchów. Potem przenika 
nasze głowy i jest biało –niebieska.
Znowu słyszę Zbawienie. Ale chodzi o Zbawienie na najniższych poziomach, o których nie 
mamy pojęcia.
Pokazują znane nam Kule w DNA, w których jest Moc jak są niszczone ich błonki i ta 
Energia się w Nas wlewa. Mówią;
-Zaczynacie istnieć 
 Mówią też o; 
-Cudzie Stworzenia, ale pokazuje się słowo; - ODTWORZENIA.
-Czyli, jakby;
-Zbawiam ode złego, a potem Odtwarzam tę Istotę.
Pokazują, że dzięki temu Nasza równowaga energetyczna wzrośnie.
-Mówią;
 -kto będzie Mnie odczuwał w sobie, wtedy jego harmonia będzie pełna.
(chodzi tu o głos Ojca, albo Mentora, który w Jego imieniu mówi),

 Pokazuje się 4 -rka, a jaśnieje 5 –tka i niżej jest 6 –tka. Czyli najczęściej będzie to poziom 5 
–ty. Jestem zdumiony, bo to jest bardzo wysoki poziom. To obrazuje równowagę 
energetyczną. Pokazują, że ten poziom oznacza panowanie nad emocjami w 70%,a częściowo 
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w 80%, w mniejszej ilości przypadków 90%. W tle pokazują 100%. To kiedyś, ale dziś to, co 
się stanie obejmie 70%. Oczywiście trzeba odczuwać w sobie obecność OJCA.
Pokazują, że jak w nas to jest obudzone, nie ma w nas nici DNA, nie ma organów, my 
jesteśmy wypełnieni tą energią. 
Mniemam, że chodzi o uzdrawianie. Skoro ta Energia i te cząsteczki wszystkich nas 
przenikają, niech wszystko w nas zostanie ODTWORZONE;

-OJCZE –niech przyjdzie zdrowie. Wszystko, co
 niewłaściwe niech zostanie naprawione. Pozwólmy

 tej Mocy działać. Niech się stanie Cud. 
               Niech znikną ograniczenia.

Każą mi położyć ręce na kolana. Te cząsteczki cały czas w nas są. Wypełnieni jesteśmy tylko 
tymi cząstkami. Cała zawartość naszego wnętrza jakby rozwibrowała się.Układa się, 
zestawia.
Teraz pokazują na Was. Przychodzi taka fala, która w tym wyciszeniu pozwoli Wam widzieć 
i przemawiać.
 Jesteśmy jakby w Oceanie Ducha Świętego zawieszeni. Otwierają się w Was pewne pokłady 
wiedzy. Pokazują kogoś z Was jako małą dziewczynkę, która buja się na huśtawce, małego 
chłopczyka, który przy piłce biegnie, ale coś z jego nogą w dzieciństwie się stało, bo pokazują 
kolano od środka, że pozostał tam ból i jakiś czas trwał.
 Te sceny z dzieciństwa z teraźniejszości, z przeszłości niczym bąbelki unoszą się między 
nami. Tak jakby te wszystkie zapisy, ta historia ożyła i tu jest między nami. Jakby można było 
coś wyciągnąć i przejrzeć. 
Oni pokazują to tak; żyjemy tym wszystkim, pamiętamy, a to czasami przeszkadza.
To jest, bowiem tylko tło, to Nas nie stanowi. Tak naprawdę my tu siedzimy ciągle ci sami, a 
to życie, te bąbelki historii, które z nas wypłynęły, to tylko echo tego, co doprowadziło do 
wykształcenia  w  nas  umiejętności  odnalezienia  się  w  życiu.  A  my  zamiast  docenić  te 
umiejętności, chwytamy się tych nieistotnych bąbelków. 
Góra pokazuje to tak; 
-był bąbelek, czyli  powiązanie w relacjach z kimś w jakimś doświadczeniu, drugi bąbelek 
pokazuje relacje z tym człowiekiem i postrzeganie świata diametralnie zmienione, różne od 
tamtego, a my cały czas oba bąbelki trzymamy, choć ten jeden starszy w ogóle nie istnieje.  
Czepiamy się kurczowo osadów, które nie mają znaczenia.
-Oni pokazują tak;
 –spójrz  w górę,  pozwól,  by Ojciec  i  to,  co schodzi  od niego wyczyściło  ci  umysł,  
wykasowało cały ten śmietnik, bo on nie ma znaczenia. A Wy zamiast patrzyć na siebie, na to,  
co przed Wami, chwytacie się bąbelków, bzdurnych, beznadziejnych zapisów, które nie mają  
już żadnego życia w Was.
 Pozwólmy,  kiedy  przenika  nas  czystość  w  Umyśle,  w  mózgu,  aby  tylko  to  się  w  nas 
utrzymało,  co jest cudowne, co jest prawdziwe. To, co było niewłaściwe jak niepotrzebne 
bąbelki niech zniknie. Ma zostać tylko zapis doświadczenia, dzięki czemu będziemy patrzeć 
na przyszłość właściwie. Od razu pokazali mi Skalę Stabilności Energetycznej. Światełko jest 
we wszystkim. 
Powtarzają;

 -Nie czepiajcie się tych scen. Pozwólcie, by zostało w Was to, co zaaprobuje Wasz  
własny Duch. Cała reszta niech znika.

Teraz patrzymy po sobie –pokazują, niby dusze, ufoludki, ale doskonałe. Patrzymy 
jakby obudzeni, jakby nie było zmartwień, jakby zrzucono z nas jakąś zaćmę, jakieś ciemne 
chmury. Patrzymy na siebie jak na coś nowego, we właściwy sposób, jakbyśmy w zdumieniu 
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odkrywali  to,  co  jest  –samych  siebie.  Rozumiemy,  że  w  tych  bąbelkach  jest  sens 
utrzymywania  nas  w  ograniczeniach.  One  same  są  naszym  poważnym  ograniczeniem. 
Dlatego musimy poddać się oczyszczeniu.
Mnie, po tym, co tu zachodzi bardzo rozbolała głowa. Rozrywa mi ją. Zachodzą tu różne 
rzeczy. Czyszczą nas.
 -Mówią mi; 

-wybacz,  a mnóstwo rzeczy zniknie,  pokochaj,  a  będziesz czysty.  Jednak,  jak są te  
zapisy przeszłości w nas, to trudno nam wejść w miłość i wybaczenie, bo echo przeszłości w  
nas pobrzmiewa. Jak oddajemy się Ojcu, On to wszystko energetycznie czyści.

-Powierzamy się Ojcu, by uczynił z nas to coś, co zechce tu Żyć, by z Nas uczynił swój  
własny Sen. Oddajemy mu wszystko,  by udoskonalił  to,  by było nam jak najlepiej.  Byśmy  
nigdy nie utracili kontaktu z Nim, bo On Nas zawsze cudownie poprowadzi, wesprze, odkryje,  
pozwoli nam doświadczyć cudowności.

Pokazują wszystkie Znaki Ojca, które się tworzą i jakby w bębnie, odwrócone środkami do 
siebie, krążą.
Coś takiego się dzieje jakby pierwszy raz w życiu zaczęły nas przenikać inne energie.
Zwykle przez te bąbelki,  przez wspomnienia uaktywniają się w nas te pasma wibracyjne, 
które niekorzystnie  nas  wiążą z  innymi  ludźmi.  Tymczasem,  jak to  zostało  skasowane w 
brzuchu tworzy się pustka. Jak przychodzą nowe energie od Ojca, to my jesteśmy zmieniani. 
Zaczynają się w nas budzić wartości duchowe, my zaczynamy się budzić.
Widzę,  że  zaczynają  spływać  do  każdego  z  was  informacje  jak  to  budzenie  ma  dalej 
wyglądać. 
(I  Głos)Ja  widzę piękne,  złote  baloniki,  które się  powiększają,  pęcznieją,  otwierają  się i  z 
każdego balonika wypływa piękna,  kolorowa, tęczowa istota jak motyl,  który się unosi w 
górę, spogląda na siebie i zaskoczony jest swoim pięknem. Patrzy wokół i  widzi również 
cudowne istoty. Patrzą wszyscy na siebie i spoglądają w górę, a tam jest przepiękny kwiat.
(Zbyszek)To jest Kwiat Nadziei.
(I Głos)Wszyscy fruną w jego stronę i zatapiają się w tym Kwiecie stając się Kwiatem. On się 
powiększa.
(Zbyszek)Radość się tworzy.
(I Głos)Tak. Jest cudowne uczucie Radości, Piękna, które się powiększa, ogromna Miłość i 
Radość zespolenia z czymś, co jest najważniejsze. Pojawia się też piękny zapach. 

(Zbyszek)Pokazują, że te motylki nagle zaczynają krążyć nie zwracając uwagi na nic. Nagle 
zaczyna się tworzyć Wolność, Swoboda.
Czyli,  Rozstając  się  z  bąbelkami,  uruchamialiśmy  w  nas  Nadzieję.  Nadzieją  złamaliśmy 
zapory,  by  wejść  w  Radość,  a  w  Radości  mamy  wreszcie  Odwagę  pozwolić  sobie  na 
Wolność. To jest obudzenie się.
Pokazują też coś, co tyczy się mnie.
 W wolności, gdy nie ma ograniczeń pozwalamy sobie popatrzeć na drugiego człowieka jak 
na Cud, jak na Boga. W Wolności, kiedy mnie nic nie ogranicza, ani lęk, ani nienawiść, ani 
jakikolwiek atak ze strony drugiego człowieka, bo w Wolności i Radości mi nic zrobić nie 
można, mogę dostrzec to, co jest cudowne, gdyż nie lękam się tego, co było iluzją, złem, bo to 
i tak nie było prawdziwe, tylko mnie nękało. Teraz mogę widzieć Was takimi cudownymi, bo 
jestem wolny od niewłaściwego spojrzenia.
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(II Głos)Ja doświadczam niesamowicie wielkiej ilości Miłości, która ciągle się mnoży. To są 
bezgraniczne zasoby. Tylko od nas zależy, ile tego jesteśmy w stanie przepuścić przez siebie. 
Słyszę też głos; we wszystkim, co myślisz, co robisz, co obserwujesz, jak pozwolisz, żeby ta  
energia przepływała wszystko będzie o wiele łatwiejsze.

(Zbyszek)Podpowiadają, że to, co w nas uruchamiają to jest tzw. maksymalne kochanie.
Dlatego  uważajcie,  bo  jak  z  tej  modlitwy  wyjdziecie  w  kochaniu  osiągniecie  poziom 
Jezusowy, a to jest to, do czego dążymy. Poziom cichy, subtelny i wystarczający.
Ty mów dalej, bo domagają się tego od Ciebie. To wypływa jakby z prawej strony twojego 
ciała. Tak jakby w tym znaku złotozielonym Ojciec Ciebie przenikał,  jakby się budziło w 
tobie coś, ale jest tyle wersji tego wszystkiego jakbyś był jednocześnie myślami i całym sobą 
w różnych miejscach. Twoje myśli są oddzielone od Ciebie i to wygląda, jakbyś był, istniał i 
mógł ręką sięgać po różne rzeczy, a tam są różne doświadczenia, różne prawdy.
Nagle zostaliśmy wyizolowani  z  Całości.  Patrząc  zaś  na siebie  w wyizolowaniu  jesteśmy 
cudowni. Sięgajmy, więc po grona myśli, bo one są przepromieniowane światłem od Nich. 
Poznawajmy je. To są cząstki wiedzy. One są też w DNA.

(II  Głos)Z prawej strony pojawiło się wielkie światło i ono przemawia tak;  zaufaj w końcu  
sobie, zaufaj temu, co się w Tobie pojawia. Pozwól sobie, żeby to wszystko płynęło spokojnie,  
przestań to tłumić, hamować. W końcu BYĆ sobą.
(Zbyszek)Tak. Być sobą. A jak były te ograniczenia, myśmy sądzili, że te kuleczki, naciski, te 
iluzje, te czarne bańki to MY. To nie My. Kazali Nas pokochać się przez wnętrze. Przez to, 
kto  nas  tworzył.  I  tutaj  padło  to;  pokochaj  siebie,  pozwól  na  to.  Na ten  środek W imię 
czystości  wnętrza,  które otrzymaliśmy.  Nasza Anielskość i Światło od tej  pory,  przejmują 
władzę  nad  naszym  życiem,  kasują  te  czarne  bąbelki,  przeszłość  i  wszystko,  co  było 
niewłaściwe. Choć to Anielskość ziemska i ludzka, to cudowna i całkowicie osiągalna.

(III Głos)Ja idę wśród winnic. Mnóstwo winogron i słońce cudowne.
(Zbyszek) Mała dziewczynka biegnie za Tobą.
(I Głos)Mnie jeszcze pokazali w przestrzeni, w głębi kosmosu, cudowną złotą Piramidę. Tło 
jest  piękne,  fioletowe.  Na szczycie  piramidy jest  piękne,  wibrujące,  iskrzące  się  Słońce i 
ukazują się słowa;
-PAMIĘTAJ,  BYŁAŚ,  JESTEŚ I  BĘDZIESZ SZCZĘŚCIEM,  MIŁOŚCIĄ I  RADOŚCIĄ 
WSZYSTKIEGO.
(Zbyszek)A, czy widzisz, kto w tej piramidzie siedzi?
(I Głos)My wszyscy. Tu jest Ziemia.
(Zbyszek)Tak. Przy stole siedzimy. Jeszcze tacy zawieszeni. Są trunki, jest Radość. Widać, że 
jesteśmy tam tacy jakby skupieni. Jak byśmy tam, duchowo byli w medytacji, półśnie, dzięki 
czemu tu możemy żyć. Czyli  my tam śnimy życiem tu, a tu śnimy życiem tamtym. A my 
musimy się zjednoczyć; śnić jednym, śnić drugim, a żyć oboma.
(I Głos)Mamy połączyć dwa Światy. 
(Zbyszek)Tak!
(III Głos)W tej piramidzie jest ognisko.
(Zbyszek)Promień z góry schodzi. Masz przy tym promieniu wiele do zrobienia. Pokazują, że 
Ty na tym stole stajesz i dotykasz tego promienia. Idący ze szczytu piramidy ten promień 
przenika przez dno piramidy i leci gdzieś w dół i to wygląda tak, jakby tutaj w nasze głowy 
wchodził, czyli w cień tych osób żyjących, które są w piramidzie, czyli ich cienie tutaj gdzieś 
są na planecie i promień te cienie przenika. Natomiast ty, jak dotykasz tego promienia, to 
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możesz go rozszerzać, zmieniać. Pokazują tę dziewczynkę, byłaś z nią w winnicy. Tak jakbyś 
mogła te energie z tego promienia w nią wstawić i rozpocząć uzdrawianie. Samo uzdrawianie 
to  tylko  cząstka,  tego  działania.  Możesz  zniszczyć  ograniczenia,  dzięki  czemu  Uczynisz 
człowieka radosnym i wolnym. Choroba w człowieku, zwątpienie w człowieku, nienawiść, to 
są ograniczenia wdrukowane przez system. Myśmy przez błąd je uaktywnili. Ograniczenia, 
które  odcinają  nas  od  Ojca,  a  więc  od  odczuwania  samych  siebie,  kim  jesteśmy.  Skoro 
jesteśmy w piramidzie, to jesteśmy czymś wspaniałym.
A Ty będziesz  niszczyć  znieprawienie  u  ludzi.  Mocą  Śmierci  wszystko  niszczyć,  co  jest 
nieprawdziwe. Mocą Zrodzenia i Energią Zrodzenia będziesz tworzyć NOWE, dzięki czemu 
ludzie będą poznawać samych siebie. Odsłona. Prawdziwa Odsłona rzeczywistości.
(IV  Głos)  Ukazuje  mi  się  w  pełni  pojęcie  Miłości  i  Radości  w  odniesieniu  do  drugiego 
człowieka, które będzie kontynuowane naszą posługą w leczeniu i w niesieniu słowa. Jak mi 
podpowiadają pojawił się PIERŚCIEŃ MIŁOŚCI od JEZUSA, który będzie zapisany w nas i 
uruchomi nam w pełni i do końca Rozumienie,  czym jest miłość do drugiego człowieka i 
pokochanie siebie samego.
(Zbysiu) Oni podpowiadają tak: my mówimy o śnie Miłości do drugiego człowieka, ale to są 
słowa. Trzeba CHCIEĆ, by te słowa uruchomiły prawdę o sobie i odsłoniły prawdę o tym, co 
się  kryje  w  tym  doświadczeniu.  Byle  chcieć.  My  nie  chcemy,  jak  nie  odczuwamy. 
Zechciejcie, kiedyś coś odczuć, czego teraz nie odczuwacie, a to zacznie pracować dla Was i 
wkrótce  przyjdzie.  Sama  mowa  na  ten  temat,  przy  podświadomym  braku  chęci,  nie 
wystarczy.
My musimy zapragnąć i powiedzieć sobie:
 niech  się  budzi  nasza  prawdziwa  natura,  byśmy  odczuli  to,  czego  dotychczas  nie  
odczuwaliśmy.
Autentycznie stoi przed nami Jezus, ale jest problem z otrzymaniem Pierścienia, bo my głowy 
mamy pochylone i nikt z nas nie chce od Niego przyjąć tych energii. I jest kłopot. Są blokady.
(III Głos)Ja widzę, że Piramida troszkę się rozchyliła, Jezus stoi gdzieś nad tą Piramidą, a my 
przez ten otwór Go widzimy.
(Zbyszek)On stoi tu między nami, ręce ma rozłożone, jakby ta Piramida światła była w nas, a 
On jest u Góry, a jego głowa stanowi wir. Tak też można to odebrać.
(II Głos)Usłyszałem bardzo wyraźne słowa: 
-wyciągnij swoje ręce przed siebie i dotknij to Coś, bo To naprawdę istnieje, pozwól sobie to  
dotknąć, chwycić i przyjąć jakby to było prawdziwą materializacją, bo TO JEST.
(Zbyszek)Jezus stoi ze swoim SERCEM jak na ikonach.Jest trójwymiarowe, wielkie.
Jak macie odwagę dotknijcie tego Serca, a będzie w nas się odradzała Miłość. Prawdziwa 
Miłość do ludzi, do Ojca, do Całości.
-Mówią –Miłość nie jest Sercem, miłość jest stanem.
To Serce człowiek w siebie wtłoczył,  teraz ono z powrotem wróciło do Jezusa, wychodzą 
teraz promienie.
Oni  mówią,  że  to  STAN  BŁOGOSŁAWIEŃSTWA  ZAPOZNAWANIA  Z  DRUGIM 
CZŁOWIEKIEM. Faktycznie, przecież, jak my czegoś nie poznamy w doświadczeniu, to my 
tego  nie  kochamy.  Partnera  kochamy,  bośmy w doświadczaniu  jego w nas  i  nas  w nim 
zapisali. W stosunku do innych osób natomiast jest nam trudno to uczucie wyzwolić. Serce 
Jezusa,  po  które  sięgnęliśmy  sprawi,  że  my  drugiego  człowieka  pokochamy  w  jakimś 
nieuświadomionym doświadczeniu. To będzie pełne. Odnajdziemy w jego oczach góry, rzeki, 
odnajdziemy świat pełen bogactw, przestrzenie. W duchowy sposób będziemy kochać tego 
człowieka.
(I Głos)Powiedzieli mi (Zbyszku), że budzisz się ŚWIETLISTY TY.
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(Zbyszek)Oni tu pokazali Jezusa, który skłonił się lekko ku nam, jakby dawał do zrozumienia, 
że drogę do drugiego człowieka znajdziemy nigdy się nad nim nie wywyższając, bo jeśli tylko 
rodzi się taka iskierka, tracimy jego, a pojawia się iluzja. Natomiast pokora –mówią jest w 
tym wypadku zjednoczeniem się. Nie jest uniżeniem, jest pełnym odczuciem tego człowieka. 
Wtedy możesz Go zbawiać, ratować, miłować i CIESZYĆ SIĘ NIM. Jego cząstką, która do 
ciebie  w  tym  doświadczeniu  należy.  Nawet  przy  pocałunku  cieszymy  się  drugim 
człowiekiem, bo wtedy on, ta jego cząstka do nas należy. On odchodzi, ale zostawił pamięć 
siebie, pamięć działania. My się w ten sposób jednoczymy.
(II  Głos)Mam  taką  wizję:  wjechał  rydwan  ciągniony  przez  białe  konie,  przywiózł  postać 
reprezentującą ogromną Siłę.
(Zbyszek)To jest przygotowanie dopiero do przyjścia czegoś.
(III Głos)Ja widzę grę w ciuciubabkę. Ludzie między sobą zdejmują sobie opaski z oczu.
(Zbyszek)Tak.  Budzą  w nas  właściwe widzenie.  Oni  kierunkują  nas,  jakieś  doświadczenie 
teraz zajdzie, dzięki czemu coś się na trwałe wpisze. Tak, aby odczuwać jedność z drugim 
człowiekiem, by Go doświadczać.
(IV Głos)Jezus mówi mi tak.
- Pamiętajcie w sytuacjach, nim się cokolwiek stanie, pamiętajcie o pocałunku miłości, który  
zawsze Was wyzwoli. Pamiętajcie, ze stoi przed Wami Ktoś, Kogo możecie w pełni pokochać.  
Nawet, jeśli w początkowej fazie odczujecie Go nie w pełni zrozumienia, pocałunek miłości  
rozwiąże wszystko i wskaże, jaką miłością macie Go darzyć.
(Zbyszek)Jak jest namiętność wtedy decydujesz się na pocałunek. A tego, z którym nie możesz 
wejść w namiętność uruchom pocałunek inaczej.
 Pokazali mi taką scenę; dwóch obcych sobie ludzi, wyciągają szklanice, nalewają trunek, 
moczą w nim usta i patrzą na siebie, a we własnych oczach widzą cały świat i się w tym 
świecie roztapiają. 
-Jak to zinterpretować?
–Nie musisz.-Mówią 
 Pozwól, by to się stało, a doświadczysz CUDU PRZEMIENIENIA się. 
-Oni mi tak pokazali; w oczach tego drugiego człowieka widzę całe Jego miasto, wchodzę w 
to miasto. Ten człowiek znika, ale –uwaga, ten człowiek jest wszędzie, i nie ma człowieka. 
On, jakby rozproszył się, by niczym BÓG, być wszędzie na zewnątrz, a ja jestem w nim w 
tym mieście. Ja o tym człowieku zapominam; żyję, chodzę, jem, ale jestem w nim.
(III Głos)Ja widzę, że przenikający wzrok tej osoby i moje oczy to taka jedność –Wszechświat.
(Zbyszek)W tym doświadczeniu, w tym mieście, choćbyśmy tego człowieka nie spotkali ciągle 
jesteśmy jednym. Jak On kocha to wszystko, jak On tam jest, to my też tam jesteśmy, też 
kochamy, my to wszystko odbieramy. To jest połączone z sobą.

Znowu pokazują Jezusa, który się pojawił z rozłożonymi rękoma i wyraźnie podpowiada; 
-CHRYSTUS  jest  połączeniem.  Pozwól  połączyć  się  z  drugiego  człowieka  MOCĄ 
CHRYSTUSOWĄ. Masz dar, masz potęgę, a skupiasz się na umyśle. Otwórz ręce i powiedz; 
-Chrystusie, cząstko OJCA leć, budź się, łącz mnie, pokaż, jak doświadczyć. 

Teraz jest już piwo, pocałunki, loty, wszystko, bo my doświadczamy drugiego człowieka w 
każdej  scenie,  w  każdej  relacji  żywej,  martwej,  nie  ma  to  żadnego  znaczenia,  bowiem 
wszystko, czego doświadczamy jest cudowne, bo jest pełnią.
My musimy  Mocy  Chrystusowej  pozwolić  odczuwać  w  sobie  szczęście  i  doświadczenie 
drugiego człowieka. Ale to są tylko słowa.
 Żeby ten stan osiągnąć, trzeba pozwolić Sercu na jego indywidualne działanie.
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- O to chodzi. Klasnęli.
 Zamykaliśmy, gdzieś w pewnych granicach nasze serce, a ono mogło dojść tylko do pewnego  
pola. Baliśmy się, że jak je maksymalnie otworzymy, to
się stracimy, że czegoś nam ubędzie. 
-Odwrotnie. Oddajmy nasze Serca Ojcu, a On niech uczyni z tego RAJ. On wie, jak to zrobić.

-Ja  oddałem  w  tej  chwili  moje  i  mam  dziurę,  ogromną  i  tak  ma  być.  Chcę  odczuć 
maksymalnie drugiego człowieka.
I siebie samego. -Mówią.

(III Głos)Ja widzę mnóstwo czerwonych róż.
(Zbyszek)Róże –symbol Miłości.  
 I znowu mówią o BŁOGOSŁAWIEŃSTWIE, czyli o zapoznawaniu się z Miłością. Coś tu 
zaraz się wydarzy.
Te pąki róż zaczynają nas pokrywać. Jesteśmy, jakby takimi ludzkimi różami, i zapach się 
pojawia.
(III Głos)Słodki.
(I Głos)Cynamon.
(Zbyszek)Korzenny.  Oni  mówią,  że  można  rozpoznać  zapach  Miłości.  Ten  prawdziwy. 
----------Usłyszałem;
 -Oddaliście Serca. Serca zostaną zwrócone, ale nie dziś. Wkrótce.
Pokazują tak, jakby u góry wszystko się stało, jakby serca –te energie do nas już szły, ale my 
jesteśmy tak jakby gruboziarniści. To serce potrzebuje przy powrocie pewnego czasu, żeby do 
nas wrócić i się w nas wpisać. Ale mówią o nieodwracalności tego procesu.
(III Głos)Ja usłyszałam, że nasze serca są w Wieczerniku.
(Zbyszek)Tak.  U  Góry.  Jezus  dał  nam swoje  Serce  i  dzięki  temu,(a  to  w  symbolice  jest 
Wieczernik)to Serce oddaliśmy Ojcu i przez Moc Chrystusową, która łączy Jezusa i Ojca ta 
energia schodzi.
Znowu pokazują tę wielką Piramidę. Ale w tej Piramidzie my już jesteśmy żywi. Od stołu 
wstajemy, idziemy. Tak to wygląda, jakby tam była jakaś przerwa. Czyli, jakby Oni u góry 
tracili kontakt z nami, jakby tamten Świat był inny, a my jakbyśmy tu czekali, albo na zejście, 
albo na obudzenie się podstaw.
Tamten ruch był od nich, a teraz od nas, przez te kwiaty idzie od nas do góry.  Teraz my 
mamy zechcieć sięgnąć do Nich.
Pojawia się mnóstwo Orłów.
-Siądźcie, zostaniecie uniesieni - Mówią
Mamy siąść, a jak ktoś ma odwagę, to z jego rąk wyrastają orle skrzydła, staje się orłem i leci  
do góry, żeby od dołu zjednoczyć się tam z Naszymi u góry. Ci w Piramidzie coś zrozumieli.  
Wstają w tej  piramidzie,  patrzą się w dół,  nie  dowierzają,  są zaskoczeni.  Tam jest  gwar. 
Wszyscy, jakby do okien tej Piramidy przywarli i patrzą, jak my do góry lecimy. Pojawią się 
w  nas  wibracje.  Zacznie  się  połączenie.  Zacznie  się,  jak  wejdziemy  do  Piramidy, 
Zjednoczenie. Nie wiem, jak będzie wyglądać ZESPOLENIE
-Mówią, że to będzie połączenie Z SAMYM SOBĄ. To jest odwrót.

 Teraz jesteśmy już w Piramidzie,  ale  już nie  ma tych cieni.  Teraz jesteśmy MY. 
Oznacza to, że tamte cząstki całkowicie się z nami zjednoczyły. Na stole leży Serce. To Serce 
się podniosło i na swoim koniuszku od dołu, kręci się i promieniuje.
- Nasze Serce jest wspólne. Mamy jedno Serce. Żyliśmy iluzją oddzielności Serca. Jest to 
aluzja, do, - co masz to dasz. Ponieważ mamy wspólne serce i to jest w każdym człowieku, 
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możemy uruchomić Miłość, pokochanie w drugim człowieku. Na tym samym poziomie. Od 
tej pory, jak pokochamy człowieka, tak on od razu pokocha nas. Jak my kochamy Ojca w 
człowieku, albo samego Ojca, nie ma znaczenia, to tylko technika, wtedy i To kocha Nas.
 Teraz dostaliśmy szampana. Mówią o Radości życia.
(III Głos)Ta butla jest ogromna.
(Zbyszek)Korek strzelił, butla jest metrowa, przechylona na bok i energia, jakby drobinkowa, 
niczym dym z tego wypływa. Są tańce, zabawy, radość z tego życia.
Czyli  pojedynczego  człowieka  też  nie  mogło  być  budzone.  Ono  musiało  się  połączyć  z 
sercem  drugiego  człowieka,  z  tym  Sercem  Całości.  Pokazują  tę  Piramidę,  jako  symbol 
Świątyni Serca. Bośmy tutaj wzrastając mieli dojść, do Świątyni Serca. Wiecie, kto trzyma 
Świątynię Serca, niczym taką dużą Piramidę; Kilka Postaci –Bóg Stwórca, Duch Święty i 
Ojciec,  to  jakby  trzy  Osoby  w  jednym  trzymają  Piramidę.  Ale  ona  tak  wygląda,  jak 
klocuszek, potrząsają nim, a w środku pojawił się gigantyczny cukierek, galaretka, ciasto.
Zacznie się teraz radosny okres w naszym życiu. Podają Księgę. 
-To Księga Snów? Pytam.
 -Tak.
 Zamykają  Księgę  Snów.  Każdy  z  Was  ją  dostał.  One  wypromieniowały  do  góry,  jak 
będziecie chcieli,  możecie do nich zaglądać i pisać w nich. Ale nadmieniają, że to będzie 
forma żywego pamiętnika i sprawi wam ogromną Radość czytanie go, bo to będzie czytanie 
przyszłości. Bo pamiętnik ziemski dotyczy przeszłości, ten zaś przyszłości. Przeczytacie w 
nim to, co się stanie, a przeczytacie to, co zechcecie. Czytając go będziecie tworzyć, tworząc 
będziecie czytać. To jest jeden proces. Wszystko zależy od tego, jak zechcecie nań patrzeć.

-To, co na Górze, to i na dole, to, co robimy, jest już zrobione,
 to, co czytamy już było zapisane. 
 To, co było zapisane, jest teraz czytane.

Unosi się to do góry i pokazują, że to, co my chcemy, to powstaje. 
-Czy wy wiecie, jak prosto jest żyć? Pytają.
-Mówią, że ten sen życiem może być bardzo spokojny i bardzo radosny. Tak naprawdę, jak 
my się budzimy w sobie, to my jesteśmy samym szczęściem, radością, samym snem. Sen ,  
Sen,  Sen,  ciągle  powtarzają.  Tam jest  jakiś  klucz.  My chyba  niewłaściwie  pojmujemy to 
słowo –Sen. Tylko te bąble, te iluzje nas kryły i niszczyły.
Teraz pokazują fale morskie, chlapią nas. To chlapanie nie jest przypadek, bo jak te kropelki 
w nas wpadają, to się przemieniają w żywe cząstki. One po nas chodzą. Coś się wtedy z naszą 
energetyką dzieje. 
Coś słyszę o usprawnieniach,  ku temu,  co chcemy w życiu robić.  Kto chce być kowalem 
usprawniany jest  teraz,  by  nim zostać,  kto  chce  być  rycerzem usprawniany jest,  by  nim 
zostać.
My jesteśmy przemieniani  pod kątem naszych  celów.  Jak ktoś  nie  wie,  czy jego cele  są 
właściwe, niech odda je teraz Ojcu. Marzenia, cele oddać Jemu, bo cała nasza istota jest pod 
tym kątem teraz przemieniana.
-Jak macie widzenia, mówcie.
(II Głos)Ja zobaczyłem koszyk wiklinowy. W tym koszyku jest mnóstwo wspaniałych owoców 
i takie ręce,  które idą do góry.  Ten koszyk z owocami oddaję Ojcu. To jest  zbiór moich 
wszystkich marzeń
Nie wiem. Co Ojciec ma z tym zrobić?
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(Zbyszek)Tak  mi  podpowiadają;  Ty  zapomniałeś,  że  zapragnąłeś  dać  Ojcu  prezent,  a  to 
oznacza, że nie tylko Go odczułeś, nie tylko Go zapisałeś, ale i zacząłeś o Niego dbać.
(III Głos)Ja od pewnego czasu widzę nad nami takiego Aniołka, dziecko, które fruwa nad nami 
i tak bardzo się śmieje, cieszy.
(I  Głos)Ja  widzę  maleńkie  dziecko,  które  tulę,  a  z  niego  promieniują  złote  skrzydła.  One 
otaczają  mnie,  wszystko  wokół  mnie  i  ta  płaszczyzna  się  rozszerza.  Powstaje  wielka 
JEDNOŚĆ, która nagle promieniuje na wszystko i wszystko staje się jednością. Jest to piękne.
(II Głos)Ja czuję w klatce piersiowej, że coś chce z Nas wyjść. Tu jest ścisk, który nie chce 
tego puścić, a to coś, już w tej chwili chce wyjść.
(Zbyszek)Tak ciężar. Wyrwać. Najgorsze, że to jest coś nowego, w naszej strukturze, naszym 
pojmowaniu.  Dotychczas do głowy nam nie przychodziło,  że tego trzeba się albo pozbyć, 
albo przemienić. Nie wiem, o co chodzi. To jest zupełnie nowe.
(III Głos)W brzuchu coś się dzieje.
(I Głos)Mnie pokazali olbrzymie, piękne, inkrustowane złotem WROTA, które otwieramy na 
poziomie Naszego serca, splotu słonecznego, wpuszczamy światło i z Nas wypływa światło. 
Tworzy się jeden piękny kolorowy obraz.
(Zbyszek)Tak jest,  a Oni mi mówią,  że niszczą w Nas resztki zła. Pozbywamy się resztek,  
zakodowanych schematów, które czasami wracały. Myśmy się nie przyznawali, że są w nas 
cząstki znieprawienia.Bez względu na to, o co chodzi, my się tego teraz pozbywamy.
To boli. Na wysokości fizycznego serca, to mnie tak boli, że nie umiem tego znieść. Ale to z 
nas  musi  odejść.  To  jest  równoważne  z  tym,  co  ty  mówisz.  Tu  się  otwierają  Wrota,  tu 
wchodzi światło, a tamto zło znika. Ale to jest bolesne.
(II  Głos)To było,  coś bardzo głęboko ukrytego, do czego wewnątrz bardzo trudno było się 
przyznać. Sam fakt jednak, że się o tym powiedziało, zmienia to i jest łatwiej.
(Zbyszek)Mówią też, że to jest ostatnia przeszkoda, ostatni etap drogi do Ojca.

-Przyznałeś się do wszystkiego, a ja ciebie i tak kocham, takim, jakim jesteś.

-Czyli, śmiało mogłoby to zostać, a skoro możemy dokonać wyboru, to niech nie będzie.
 I nagle łatwiej to znika. My z tym walczyliśmy, a powinniśmy przemieniać. Niech to światło,  
które się w Nas otwiera te wrota, które widzieliście wykonają swoją pracę.
Rozrywa mnie i modlę się do Ojca, aby to było łagodniejsze.
Bardzo wyraźnie podpowiadają, że zaczęły się silne przemiany energetyczne i inne, ale one 
się teraz nie skończą, będą trwały. Mówią, że w niektórych przypadkach nawet parę tygodni, 
nim się skończą.
(I  Głos)Pokazują  mi  promienie,  jakby wszystkie  nasze  drogi,  wszystkie  rzeczywistości,  w 
których istniejemy, zlały się w jedno i stanowimy teraz jakby taki jeden wielki monolit. Coś 
pięknego, jesteśmy Całością Siebie Samych.
(Zbyszek)Ale i indywidualnością, to jest ciekawe.
(I Głos) Tak. Zachowujemy swoją indywidualność, swoje status quo.
(Zbyszek)Jednocześnie wszystkich możemy Jednością odczuć.
-Poznać –Mówią.
-A, przez poznanie doświadczyć?
-Jak  się  chce,  bo  jak  się  pozna,  to  nie  trzeba  doświadczać,  bo  przez  doświadczenie  
dochodzimy do poznania -Mówią
(III  Głos)Ja  widzę  wszystkich  na  szczycie,  chyba  Himalajów,  z  wyciągniętymi  rękoma do 
góry. Jakbyśmy połączeni byli na stałe.

10

10



54.2009.06.28 Katowice

(Zbyszek)Pokazują, że my w ten sposób jakiś wzór tworzymy. Jakby taki jeden, wielki węzeł. 
Dzięki czemu, od dołu, ale nie ze środka Ziemi, tylko z jej powierzchni, z dolin, jakby było 
tworzone i wypływa, wielkie źródło energii, która się do góry zaczyna unosić. Jednak ona nie 
płynie do nieba, a obejmuje od Ziemi po chmury pewien zakres przestrzeni.
(III Głos)My w tym jesteśmy.
(Zbyszek)Tak. Tworzymy to.
Ja pytam, co to jest.
-No, to jest MIŁOŚĆ. - Odpowiadają.
(Zbyszek)To przenika wszystko i skały, i rośliny, i kogoś, kto w samolocie przelatuje.
-Mówią; patrz, co się dzieje. Obserwuję, że jak ktoś w to wlatuje, to on się staje harmonijny,  
inaczej odbierający rzeczywistość, powoli się zmieniający.
(III Głos)Ależ to pięknie wygląda.
(Zbyszek)To jest proces łagodny, trwający. 
Dlatego  Miłość  jest  ciszą,  bo  Ona  nie  trwa  szybko,  dynamicznie,  tylko  powolutku  coś 
przenika i my możemy tego nie słyszeć. Dlatego to działa.
MIŁO SĆ, to jest pierwszy krzyk OJCA, ten pierwszy krzyk Orła.
POZNANIE, to jest drugi krzyk Orła. Ale Poznanie w tym przypadku jest procesem, który ma 
doprowadzić do Zrozumienia.
ZROZUMIENIE jest trzecim krzykiem Orła.
Wtedy zaczyna się Jego Lot -Wolność.
 Jak Zrozumiałeś przez Poznawanie w doświadczeniu Miłości, czyli harmonii(harmonia, czyli 
uruchomienie  wszystkich  w nas  wibracji  łączących  z  Całością  -to  jest  Miłość,  jedność  z 
Całością-Trzon Duchowy), to wtedy jesteś już Wolnością. Czujesz Wolność- Lot. 
Wtedy jesteś w tych chmurach,  o których mówiłaś,  w tych Himalajach,  jesteś cząstką tej 
energii  i  w tym dymie,  niczym w chmurze,  patrzysz  i  widzisz przed sobą siebie samego. 
Chwytasz siebie samego za ręce i zaczynasz z sobą tańczyć.
 -To jest taniec Radości, to jest Taniec Życia, to jest SEN.
 Bo, jak w nas jest wszystko, w pełnym odczuciu i zrozumieniu, to tańczymy sami z sobą. 
Tyle trzeba było, żeby pojąć, że szukamy samych siebie. 
A w Nas jest OJCIEC tymi wszystkimi cząstkami.
-SYNU POWRÓCIŁEŚ- usłyszałem.
- Słyszycie ten Głos?
(I Głos)Ja słyszę; WITAJ W DOMU.
(Zbyszek)Zobaczcie, co się stało. Odnaleźliśmy się w OJCU. On, Nas odnalazł, a My, JEGO, 
kiedy tylko  zrozumieliśmy,  kim jesteśmy.  W jedności  z Całością,  w poznaniu Całości,  w 
Radości, w Śnie tej egzystencji.
(III Głos)Słyszę Orzeł Cię tu przywiódł.
(Zbyszek)Książka Snów się zamknęła. Jakby na niej wielki, okrągły emblemat był, niczym 
pieczęć. Pieczęć uniosła się do góry. Wyskoczyły z niej, jakby kolce, a ona zaczęła znikać. 
Roztopiła  we  wszystkim.  Coś  słyszę  o  prowadzeniu.  Ta  pieczęć  sprawiła,  że  jesteśmy 
prowadzeni w czytaniu, w pisaniu, w kreśleniu nowych ścieżek.
-Prosiłeś, oddałeś, wszystko dostałeś.
Widzę, jak w Nas to się wlało.
 Teraz jest taki spokój, że chcę tylko Siebie odczuwać. Ani tego Świata, ani tamtego Świata, 
ja chcę czuć tylko swój środek. Mięśnie, żyły, to wszystko powoli powstaje i znowu powoli 
zaczyna być widoczne. Ja chcę siebie fizycznego!
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Poznawanie siebie zaczęło się od poziomu duchowego. Nagle koło zatoczyło się i chcę siebie 
fizycznego.  Zrodziliśmy się na nowo, na tym poziomie.  Drogą przez Górę wróciliśmy do 
siebie. Jesteśmy cali.
-Prawie cali –Mówią. Żartują Lepią z Marzeń kulkę i w nas rzucają. Szał Radości ma się 
zacząć, szał życia, szał możliwości, bo Wolność została dana. Wolność Wyboru, Działania, 
Słów.
Rzucają w nas kwiatkami, na głowę wianki zakładają. Czas Radości nastał.  
I TAK SIĘ STANIE. 
STAŁO SIĘ.
 OBUDŹCIE SIĘ, WSTAŃCIE I IDŹCIE.

                                       KONIEC
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