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Jak tylko zamykam oczy to pojawia się morze, wszystko zawisło. Dają nam do 
zrozumienia, że wchodzimy w mały cud. Przypomina to rozstępujące się Morze Czerwone. 
Jak w fale, które wiszą u góry wkładam ręce, to ściągam energie. To weszło we mnie. 
Sprawdzam, z jakiego poziomu są te energie –to jest Całość. To jest Koło zamknięte; Śmierć 
łącznie z Narodzeniem. Wszystko, co ogranicza. Te fale nas zalewają. Bardzo szybko się to 
stało, a więc to oznacza, że mamy wyższy poziom energii.

Kiedyś potrzebne były przygotowania, jak oddzielenie się od ciała i inne działania 
rytualne wspomagające osiągnięcie tych obszarów wibracji. Tymczasem tutaj woda zalała 
i wyczyściła w nas ograniczenia.
Teraz leci rój świetlistych pszczół trochę z mojej głowy, trochę z zewnątrz. One wydają 
dźwięki, ale nie brzęczenie, tylko śpiew, prawdziwy śpiew. To cząsteczki Ojca w Nas, ale 
wyróżniają się pewne postacie i wyglądają jak przywódcy. Na razie widzę jednego, 
dowodzącego ruchem tego wszystkiego. I to jest postać z dzidą, a może to pastorał. Cały rój 
jest jasny, a On jest mały i ciemny. Kieruje ruchem. 
To mi łamie kości. Jest w tym coś dyspozycyjnego, czyli jakby program nadrzędny. To jest 
istotne i pokazują na Górę.
- Wspomaganie? –Pytam. Pokazują na Górę.
-Kim jest ten ktoś? –Pytam, ale nie rozumiem, co mówią. Trzeba będzie to odkryć.
Widać jak białe, spienione grzbiety fal kotłują się w Was. Wlały się w Was i się mieszają.
Mamy przed sobą ten Program Nadrzędny. Stoi tutaj. Wygląda jak Pradawny. To jest 
duża postać.
Pastorał wygląda nieco inaczej niż zwykle, ale też tak jak w poprzedniej modlitwie. Biała 
czaszka kozła na czarnej lancy. Celuje mi tym w pierś.
- Dusi mnie i rozrywa.
Słyszę o jakiejś mocy. To zaczęło nas przemieniać i ustawiać.
Ta postać nadal stoi. Teraz jakby się zwielokrotniła i plecami jest odwrócona do siebie, a 
lance ma wycelowane, może nie w każdego człowieka, ale dotyka piersi tymi czaszkami. Przy 
czym to jest jedno takie wyrżnięcie.

Ukazała się też postać Jezusa, jak w filmie nałożonym jeden na drugi, symbolizująca 
Jego Energie. Postać uniosła się do góry i wszystko zaczęła wymazywać. Zostały lance, a te 
postacie są jakby kanałem energetycznym, a od góry schodzi młody niewinny chłopak.

Jest beztroski i widać, że nie ma kompletnie żadnych problemów. On jest 
uśmiechnięty, radosny, wolny. Jego interesuje tylko jedno –ŻYCIE, DOŚWIADCZANIE. To 
jest stan, którego nie można słowem opisać. On jest szczęśliwy.
Coś przede mną rozwinął. Jakieś kółka, klocki. Poleciało to niczym piłka żonglerska, to 
wpada na ręce niczym bransolety. Po prostu zabawa. 
-Kim On jest? –Pytam.
-BÓG. –Mówią.
-Prowadzący? –Pytam.
-To jest Jego Cząstka. Czyli wiadomo w Prowadzącym jest więcej cząstek, bo i Duch Święty 
jest Jego Cząstką oraz niższe Prawa, które mają zapewnić ten stan.
-Czy to jest Stan Jego Najwyższej Doskonałości? –Pytam.
-Nie! –Mówią, że to jest EUFORIA. Nie przejście, tylko oddzielny, doświadczalny stan, 
który jest jakby zamknięciem oczu na jawie, zasłonięciem powiek.
 Doświadcza się wtedy niebytu tego, co jest i wznoszenia się ku temu, co jest.
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To jest Stan Pośredni. Jak przejście w DNA, jak fałszywe oświecenie(?). Tutaj można się 
zatrzymać. Jest to stan, który jest wpisany i on ma być. Pokazują, że ten stan takim pasmem 
między oczami, a sercem był w Was zawieszony. Ani nie obejmuje serca, tylko jego dotyka, 
ani nie wchodzi w pole działania,(trzecie oko, czy czakrę międzybrwiową,)ale umożliwia 
bezpośrednią komunikację między Umysłem, a Sercem.
 Mówią żartobliwie, że to jest stan wzmożonej gotowości duchowej.
 -Nic innego nie rób, tylko to odczuj. –Mówią
-Ale się wtedy nic nie chce. –Nadmieniam.
-A, po co masz chcieć? -Czuj, mówisz o czuciu, to czuj.
-Mówią też, że to jest coś, co trzeba ćwiczyć w sobie. A kiedy przyjdzie ta potrzeba, by 
doświadczać tego stanu, to będziemy siedzieć już u podnóża tronu Ojca. 
Czarna postać znowu się pojawiła, lancę do góry podniosła. Lanca takim maleńkim 
strumykiem w tym kanale się ukazała. Ta postać przez to ma połączenie z Górą.
U góry, ale nie wiem na jakiej wysokości lanca, czyli ten strumień się rozchyla i zamyka nas 
w takiej kuli. 
-Mówią, że to jest Kula Istnienia. My jesteśmy w tej Kuli jakby w takim małym balonie i 
jednocześnie jesteśmy umieszczeni w człowieku.
Pokazują nieskończoną ilość tych cząstek. Tyle tylko, że mało jest takich cząstek jak ta nasza, 
w której my siedzimy, gdzie jest MOC. 
Pokazują, że to jest, jakby jeden mały kosmos, który nie ma świadomości. Te cząsteczki 
między sobą są, ale jakby obojętne. Czasem wrogie, czasem tu coś przepływa i je 
uszkadza.
Natomiast nadrzędna świadomość, Umysł człowieka, czy Świadomość Duchowa, to 
wszystko istnieje, gdzieś w zupełnie innych wymiarach. Wszystko inne jest zostawione 
samo sobie, bez żadnego nadzoru. Tak jakby ta Istota, gdzieś tam, która myśli, 
zapomniała o tym, bo nie wiedziała, że to tutaj wszystko istnieje. Przez to, że ona straciła 
świadomość tego, to wygląda jak złomowisko, to nie działa jak trzeba. A jeśli działa, to 
tylko mechanizmy w jakiś sposób, w poprawnym ruchu, w poprawnym Istnieniu 
utrzymują.
Wyraźnie pokazują taki stan, w który jest brak komunikacji między tą maszynerią, a tą Istotą, 
do której ta maszyneria należy. Tak jakby to były dwie oddzielne cząstki tej Istoty, dwa 
oddzielne obszary, które zapomniały się z sobą komunikować.
Pokazują, że w różnych miejscach powstają jakieś bloki, tam wrogie pasma, a my jesteśmy tą 
kulką Boga, kulką Jego obecności, z której ma wylecieć Orzeł. I pokazują, że ta kuleczka 
jakby pęczniała po bokach. Pokazują Orła naprzeciw nas. Ma rozpostarte skrzydła. Ten Orzeł 
patrzy nam prosto w oczy, aż mi ciarki po ciele przechodzą.
Pokazują też dziwną rzecz. Głowa Orła, to głowa Orła. Jak byśmy usunęli pióra i ujrzeli 
czaszkę, ma inny kształt, niż ta osadzona na pastorale, a to jest to samo działanie w tym 
paśmie tutaj, subatomowym.
Orzeł cały czas ma rozpostarte skrzydła i leci, ale jest jakby zawieszony w miejscu. Choć leci, 
ciągle patrzy wprost w nasze głowy, w nasze oczy. W ten sposób zaczynamy widzieć jego 
oczyma. Jak patrzę z tej kulki, widzę tę maszynerię zupełnie inaczej. Te cząstki, które są 
całym wszechświatem i nie sposób ich ogarnąć, są jednością, całością. Natomiast postrzegam 
zgrzyty, że ktoś, coś źle robi, gdzie indziej coś się przerwało. Podpowiadają, że to jest 
energetyczne psucie się. Skrzydłem macha i naprawia, macha i naprawia. Ale to jest dopiero 
stan skupienia. Teraz pokazują, że tutaj, między naszymi rękami rodzi się jakby taka 
nowa, mała kula, która się rozprzestrzenia i nagle pojawia się w tych miejscach, w 
których była potrzebna zmiana.
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Mówią, że to jest związane z Mocą Zrodzenia, bo w tej kuli zawarta jest esencja. 
Jedną ręką nie, ale dwoma rękami można ledwo tę kulę ująć i wsadzić….Jedną nie. Ani lewą, 
ani prawą. Lewa ręka może wchłonąć, ale prawa wtedy nic z siebie nie wyciągnie. Tylko 
obiema rękami, w polu działania możemy od nowa stworzyć.
Pokazali mi to działanie, które można łatwo skrócić. Wtedy, jak będziemy działać na te 
osoby, ponieważ to jest obecność Ojca w Nas i jak to robimy, to zawsze w Imię Jego, bo my 
uruchamiamy Jego, to ta kula, między naszymi rękami się pojawia, ręce idą ma lewo i na 
prawo i wtedy zamykamy całą przestrzeń tych ludzi w kuli. Innymi słowy jesteśmy tam, gdzie 
jest coś do naprawienia.

-Więc teraz zmieniamy i likwidujemy wszystko to, co zabrania nam dążyć ku 
Niemu, co zabrania nam odczuć naszą totalną Wolność, bo były bloki w Zrodzeniu, bo 
były bloki w Ciele Fizycznym, w Ciele Energetycznym, w Duszy, w Duchu w całej Naszej 
Istocie.
Oto prosimy Cię Panie, by wszystko się stało. Byśmy byli zdrowi i szczęśliwi. Byśmy 
powrócili na Twoje Łono. Bądź w Nas. 
Pozwalamy tej MOCY działać, niech się zapisze, niech wszystko się w nas stanie.
-Widzę teraz jakby takim kwasem polano chore miejsca i wszystko kipi, buzuje.
W rzeczywistości wygląda to tak, jakby takie robociki, larwy wszystko przegryzały, robiły, a 
jednocześnie tym czymś się stawały.
Słyszę o Mocy Zbawienia i innych rzeczach, jakby wiele ust przekazywało to samo, ale w 
innym aspekcie.
Wody się w nas wlały i jesteśmy tych wodach, a jednocześnie nad tymi wodami. Jesteśmy 
cząstką tej wody i patrzymy na te cząstki. Tu jest wszystko i wszystko się stało. Bez względu 
na to, z której strony na to się spojrzy, jest się ciągle w tym samym miejscu. 
Słyszę o jakimś powstaniu, więc myślę, że chodzi o ten punkt, kiedy coś powstaje nowego w 
działaniu energetycznym. Z Mocy zawsze coś się zradza.
Ukazała się Postać i widzę przy was ukazały się Postacie, takie pasma energii jak w filmie 
Startrek, kiedy postacie były przesuwane do góry. Jest to podpowiedź co do tego, że te Istoty, 
które przy was stoją, ą tu obecne, ale jednocześnie są gdzie indziej. Tak jak duch, który jest w 
wielu miejscach. Te Istoty podchodzą, pukają w mikrofony, a to oznacza, że będą teraz przez 
was podpowiadać. 
Jeśli więc ktoś coś czuje, to niech mówi.
(I Głos)Jam zbawił Cię od wszystkiego.
(Zbyszek) Oni teraz pokazują, że się przytuliłaś do swojego Mężczyzny, tak prawdziwie, jak 
mała dziewczynka i jesteś taka szczęśliwa jakbyś siedziała na łące pod lasem i były wszędzie 
poziomki, a Tobie jest tak dobrze, że nawet tej poziomki nie chce Ci się zrywać.
(I Głos)Mówią mi, że jestem wyzwolona.
(Zbyszek)Mnie to trochę inaczej ukazali, że to, co Cię męczyło tak naprawdę znikło. Że to 
jest takie proste i żeby o tym nie zapominać. Wystarczy tylko wybrać, przypomnieć sobie 
pewną chwilę i się w niej zakotwiczyć i ciągle trzymać tego swojego Wybranka obiema 
rękami z głową złożoną na jego piersi. On wahadełka swoje rzucił do góry. Przemieniły się w 
gołębie. Nawet widzę ptaka, może to sokół i one krążą tworząc takie wiry. Ty żartobliwie 
mówisz; -ale głupie ptaki. Wtedy ten jeden, który był gołębiem sfrunął i coś ci przyniósł. 
Mały biały kwiatek, niczym stokrotkę, a ty go wsadziłaś we włosy. Teraz coś powiedziałaś 
dobrego do tego ptaszka i zjednoczyliście się.
(II Głos)Mówią też, że jesteście wszyscy wyzwoleni, tylko pracujcie nad sobą.
(Zbyszek)Tak, bo jesteśmy wszyscy wyzwoleni od przeciwieństw i musimy teraz utrzymać 
nowy stan. My automatycznie z przyzwyczajenia, powtarzamy stare błędy, we wszystkich 
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naszych pasmach, a z tym trzeba raz na zawsze skończyć. Musimy czuć Jego obecność,. 
Przecież Ojciec chce, żeby było jak najlepiej, jak oddajemy ciało to je uzdrawia, czy 
cokolwiek innego, łącznie z marzeniami, udoskonala.
(III Głos)Jesteście ukochani na zawsze.
(Zbyszek)Tak było, jest i pozostanie, czy tego nie rozumiecie.
(IV Głos)Mnie coś gniecie w sercu i mówią; -Otwieramy ci czakrę serca, abyś mogła kochać 
siebie i Jego.
(Głos) Masz wszystko, co jest ci potrzebne, bo tak cię kocham.
(V Głos)Oddałam się niebu nad dachami.
(Zbyszek)Tak, te cząstki, które za wami stoją tymi górnymi pasmami się połączyły i to 
wygląda naprawdę jakby się niebo otworzyło.
Przyszła NICOŚĆ. Wygląda jak wiosna, wianek ma na głowie, biała suknia, koszyk i coś 
sieje. To są nasionka. Gdzie posieje tam pojawiają się kwiatki, a między kwiatkami, małe 
krasnoludki, jakby duszki. To kwiecie na nas powstaje. My stajemy się podłożem, bo na nas 
też rosną kwiatki, jakby kwiatki nie rozpoznawały, czym my jesteśmy i było im obojętne, 
gdzie rosną. Wypełniamy się kwiatkami i duszkami, wypełniamy się Całością. Przenika nas to 
wszystko, czego jeszcze nie doświadczyliśmy. Przenika nas Nowy Świat. Otwierają się nowe 
przestrzenie. Podpowiadają, że to, co było duchowe jest w tym pierwszym ruchu przez nas już 
zrozumiałe i musimy otworzyć się na to, co istnieje równolegle, obok nas, co toczy jakby 
oddzielną ewolucję, ale i tak jest z nami złączone.
Pokazali mi teraz Wzgórze, gdzie stoją te trzy świerki i One ukłoniły się w naszą stronę. 
Złączyły jakby swoje korony, a wśród nich ukazała się twarz.
-Jestem tym, który przemawia głosem wszystkich Istnień na tej Planecie.
Brzmi tak jakby tyczyło się to wszystkiego, oprócz Ducha Wzrastającego. Mówią o 
Istnieniach, czyli o tym czymś, co nie ewoluuje, ale istnieje i się rozwija na planie fizycznym.
-Tak,(potwierdzili) rozwija na planie fizycznym. Ponieważ zaczniecie odczuwać mnie 
przez te Istnienia.
(24.13)Moc Istnienia w was się pojawiła. Ostrzem dzidy Moc działania w Was 
wyznaczyła i Cząsteczkach Ojca w postaci Cherubinów się objawiła.
Wystarczy ręce w…zdecydowanie rozłożyć, by miłość Ojca do nich przełożyć, nie trzeba 
tyle myśleć, a czuć… … ……w każdym i w drugim człowieku w was złożyć
(Głos z sali)Dziwnie odczuwam swoje ciało jakby mnie coś łamało. Wszystko mi 
przeszkadza, chce mi się przeciągać.
(Zbyszek)Pokazują mi, że tak jak kot się przeciągasz. Naprężając i rozluźniając mięśnie jak 
byś odtykała jakieś rury, szlauchy, które są w tobie pogniecione. Może to podpowiedź, że są 
przeczyszczane kanały, żeby przepływ energii był właściwy z poziomu fizycznego.
(Głos z Sali)Mnie mówią, że wszystko jest w nas. Niepotrzebnie czasem szukamy obok.
(Zbyszek)Pokazują, że nasze Duchy i Dusze ręce mają wyciągnięte przed siebie i taką jedną 
wielką kulę, niczym wrzosowy ogień utrzymują, tworzą i obserwują jak w nich wszystko się 
zmienia tak jak się chce. To wszystko, co chcemy, tak się rozrasta, że przekracza nas samych, 
wychodzi poza nas i tworzy nową rzeczywistość. My wtedy otwieramy głowy i same głowy 
są w tej nowej rzeczywistości, chociaż tułów w tej starej.
Tak jakby to, co wymarzymy mogli w tej iluzji nowej rzeczywistości postrzegać i to 
autentycznie się staje.
Powiedzieli mi, że ten element znajduje się też we Wrotach Czasu i tam można oglądać jak 
mogą być zrealizowane nasze marzenia. Jak będzie się chciało to tak będzie. To jest element 
Wolnego Czasu. Jednego z was pokazują, jak czyta gazetę ogląda i jest zadowolony. Nawet 
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nie wie, że tak dobrze się jego życie potoczy. Lepiej niż założył. Będzie z tego naprawdę 
uradowany.

 Wszystko się teraz zlewa w świetle, a my i tak jesteśmy z tym połączeni. 
Posprawdzamy Cherubinki i zaczniemy działania tą konkretną energią.

KONIEC
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