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Usłyszałem głos i schodzą silne energie. Łamie mnie bardzo mocno. Skale mówią mi, 
że to Nicość, a Ona przecież nigdy nie przemawiała. Duch Święty raczej.
(Głos)Może kogoś przyprowadzi.
(Głos)To jest Moc Pradawnych.
(Zbysiu)To jest takie wypełniające, Nie wiem jak to ująć, ale człowiek jakby gęstniał. Choć 
nic się nie zmieniło, tak jakby czuł wyraźnie siebie.
To może być lekka podpowiedź, co do stanów, w jakich chyba jest Pan Bożych Zastępów. On 
czuje Moc, a tu człowiek jakby czuł siebie.

 Nie wiem, czy to kobieta, czy mężczyzna, zakłada mi wianek na głowę. Jakbym był  
na Hawajach; wianek mi zakładają na głowę, tylko spódnicy mi brakuje i będę tańczył.
Czuję się nieswojo. Faktycznie to coś zaczyna tańczyć przy ognisku. Uroczy taniec,  bo z 
podskokami. Widzę pół pijanego Indianina Jestem osobiście skrępowany, bo podejrzewałem 
siebie, że trochę umiem tańczyć, a tu się okazuje, że nie umiem. Indianin ma fajkę w jednej 
ręce, w ustach, a mnie palić nie wolno, w drugiej ręce butelkę. Przy ognisku siedzą jacyś 
ludzie, na gitarach grają. To wszystko się dzieje, teraz widzę w piramidzie, więc mówimy 
tutaj o Zahabim. Jest urok ogniska na plaży wieczorem, gdzie są cienie, gry kolorów, z tyłu 
natomiast nie widać nic jest czerń. Z tej czerni wypływa ktoś łódką. Rzeczywiście miałeś 
racją,  Pradawny,  bo idzie  z  laskę.  Ciekawostką jest  to,  że  laska jest  cała  czarna  jak pręt 
ebonitowy i ma na tę laskę nakładki, tak jak gumki na ołówek. Postać rozwija coś jak futerał 
na dłuta. Kiedyś, kilka wieków temu te dłutka zwijało się w takim materiale, a każde z nich 
miało kieszonkę. On to rozkłada i tam ma te nasadki na tę laskę. Pokazuje też na tym kiju 
punkty, tak jakby się guziki naciskało.
-Kiedy pytam, czy to służy do programowania, On się zastanawia, czy odpowiedzieć, tak, czy 
nie.  Odwraca  tego  kija  i  pokazuje,  że  oprócz  tych  guziczków znajduje  się  na  nim jakby 
klawiatura.  Nie  wiem,  co  to  jest,  więc  przeciąga  po tej  klawiaturze  i  kij  sam wydaje 
właściwe dźwięki,  bo jest  jakiś  dźwięk,  który wszystko uaktywnić potrafi.  Dzięki  tej 
wibracji dźwięku wszystko zaczyna być w ruchu.
-(Głos)Moc pradawnych nie potrzebuje podpowiedzi. Ona wie, co ma robić.
-(Zbyszek)Tak, ale  podpowiadają też, że dzięki temu to naczynie Nicości, w którym jest 
Ocean Ducha Świętego, wydziela wibracje, które ogrzewają, czyli przekształcają Całość.
A  ten  kij,  ta  Ich  Moc,  ta  laska  sprawia,  że  to,  co  trzeba  z  poziomu  Nicości  jest 
uruchamiane  w  Duchu  Świętym  Innymi  słowy,  mamy  tu  doczynienia  z  procesem 
technicznym,  który  jak  rozkaz,  jak  polecenie,  jak  program  uruchamia  w  Duchu 
Świętym w Ocenie Całości to, co chcemy z poziomu Nicości.
To  jest  jakby  zamknięcie  Całości.  Jak  ręce  rozkładamy,  to  one  są  tą  Nicością,  tym 
Naczyniem, które trzyma Całość, a ta kula, która nam zeszła, to jest nic innego, tylko 
zawartość Oceanu.
Pokazują mi teraz Orła, który leci i słyszę Krzyk jego.
-Co się dzieje? Słyszę,  że coś objawią. To jest jakby jakaś siła, czy głos. Pokazują, że w 
rękach jest uruchamiana ta wibracja.
A czuję to tak, jakby mi mózg na wylot dzida przebiła i wychodzi szczęką.
Podpowiadają, że to jest jakby zespolenie różnych pasm w nas.
-(Głos)To są Moce Zjednoczonych Energii.
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(Zbyszek)Tak.  Pokazują też na nogi,  na ręce.  Jakby jakiś proces zachodził  w nas,  ale  na 
bardzo niskim poziomie, być może subatomowym, który sprawi, że będziemy inni, oddzielni. 
Jakby przez to nic nie mogło wejść.
Sprawdzam; to jest poziom subatomowy, wejście w nas jest 10- cio procentowe, jeśli mamy 
Kanał otwarty. Potem, jeśli będzie 15-stka sama, nie ma żadnego wejścia.

Pokazują, że jeden wstaje, odwrócił się, z tyłu spodnie jego wyglądają, jak gejowskie. 
Wyraźnie  są  zadowoleni  z  tego,  to  jest  zabawa.  Podpowiedzieli,  więc  radośnie,  że  teraz 
..,,wolność  Tomku,  w  swoim domku.”  Nareszcie  szał  radości,  przyszło  coś,  co  stanowi 
pewną MOC. I tu słyszę, że nastąpiło ukonstytuowanie Praw Duchowych nie z tej Ziemi.
(Głos)To są Prawa Ojca.
(Zbyszek)Sprawdzę to, otworzę oczy. Tak Prawa Ojca. Całość tu się zamyka.
Kładą tu  komuś na rękach pieniążek.  On ten  pieniążek podrzuca do góry,  a  to  jest  złota 
moneta.  Zawisła  w  powietrzu.  Ma  bardzo  gruby  rant.  Lekko  się  kręci,  drga  i  opada 
jednocześnie  jest  i  przykrywa  samą siebie.  I  to poszło  nam w czoła.  Przeszło  w górną 
powłokę naszych czół i po głowach przesunęło się na tył.
(Głos) Tu chodzi o to, że nie tyle zostało nam to dane, a raczej mamy to w sobie i zostało 
to nam tylko UZMYSŁOWIENE.
(Zbyszek)Sprawdzam to. Uruchomienie, czy uzmysłowienie, bo to dwie różne rzeczy.
Tak, to zostało uzmysłowione.
(Głos)To  ma  też  zapis  graficzny,  jak  Moce  Zjednoczonych  Energii.  To  nie  tylko  jedna 
Energia. Jest ich więcej, więcej w różnych układach. Jest to zapis w najprostszym układzie, 
jako trójkąt, później trójkąt przedzielony pionową kreską, później jest kryształ przedzielony 
…i to się rozrasta tak, jak 9.30….Ojca.
(Zbyszek)Tak, w rzeczywistości to wygląda tak walec, który powstał jakby z drucików, a tam 
są trójkąty, kryształy i to się rozbudowuje.
(Głos)Im więcej tych energii tym to jest bardziej rozbudowane. Tu raczej nie chodzi o Moc, 
tylko o zakres działań.
(Zbyszek)Pokazują, że jak jest dużo tych energii, to między nimi nie ma walki, tylko panuje 
niesłychana harmonia. To jest i się staje.
Muszę  sprawdzić,  bo  podpowiadają  o  jakiś  5  –ciu  energiach.  Wychodzi  mi,  że  w  nas 
uruchomionych od 4-ech, do 5 –ciu.
(Głos)To jest taki układ; zaczyna się od;
  -mocy 2 –óch, 3 –ech, moc -5-ciu energii, moc12 –stu i Zjednoczona Moc Energii.
(Zbyszek)To są kombinacje energii, jak w zamku szyfrowym. Ilość kombinacji.
Ciągle pokazują ręce.
(Głos)Chodzi o to, że w czasie działania, ręce muszą być rozłożone, skierowane na zewnątrz 
ciała. Ciało tworzy linię prostą i to się łączy tymi liniami 11.04 kryształ, to się dzieli…
(Zbyszek)Tak, a to wejście Nicości dziś utworzyło odpowiednią wibrację do tego, aby się tak 
stało, Dlatego później się ukazał Ojciec. Dotychczas, jak otwierałem przestrzeń, to w Duchu 
Świętym,  w  Oceanie.  Natomiast  teraz  zawieram  Ocean  przed  Sobą.  Z  tego  wynika,  że 
wzrosło coś. Sprawdzam; skuteczność działań jest większa i szybkość, niesamowite, bo 40 
–dziestokrotnie większa.
(Głos)To działanie energii wygląda, jak ćma, tak jak twarz człowieka rozpływałaby się pod 
wpływem pędu, ale nie niszczy jej, wraca wszystko do normy.
(Zbyszek)Tak,  Oni to  nazwali  kiedyś  wybuchem,  najwyższy stan energii,  kiedy się  to  po 
prostu staje. Mówią, że ten poziom teraz, to byłby wartościowo pod tym wybuchem zaraz.
(Głos)Na razie, do tej pory, żaden człowiek nie używał tej Mocy Energii.
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(Zbyszek)Teraz  przechodzą  przeze  mnie  ciarki.  One  przechodzą,  ciekawostka,  przez  całą 
Istotę. Nie przez przestrzeń, tylko tam, gdzie jest każda cząstka nas, tam wszystko zachodzi. 
Pokazują,  że pojawiły się nowe wartości i  mamy po zakończeniu tego procesu sprawdzić 
nasze wartości na skalach. One wzrosły i to tak, że trudno nam będzie w to uwierzyć. Innymi 
słowy,  będziemy mogli  już  to  robić,  ale  nie  będziemy  mogli  w to  uwierzyć.  Mówią,  że 
potrzeba czasu, praktyki, by stało się to dla nas prawdą.
(Głos)To są zbyt poważne sprawy, by się tym bawić.
(Zbyszek)Tak. Ale w działaniu energetycznym, to się wyrazi.
Teraz ktoś przyszedł. To potężna Istota i zasłoniła, coś jeszcze tam robi, a ja tak jakbym był 
wycofywany, jakbym z zewnątrz oglądał przez takie lustro to, co tam w środku się dzieje.
Czyli tu chodziło o to, żeby uruchomić coś i uzmysłowić nam, co to.
(Głos)Ważne,  żebyśmy  wiedzieli,  czym  dysponujemy,  bo  w niektórych  wypadkach  to  są 
nieodwracalne rzeczy. Raczej nie można się bać tego, że tego procesu nie można odwrócić.
(Zbyszek)Tak, dlatego tu jest podpowiedź, żeby pozwolić Ojcu tą energią, tym zadaniem 
kierować.  Czyli  wpływając  na  cokolwiek,  nie  wysuwajmy  żądań,  tylko  nadajmy 
kierunek i pozwólmy Mocy Ojca, tak to zrobić, by to było jak najkorzystniejsze
(Głos)Zawsze trzeba pytać o zgodę.
(Zbyszek)Jednocześnie mówią, że ten, kto wierzy pytać nie musi. Czyli chodzi tu o kwestię 
poznania praw; biegłości, praktyki, znajomości rzeczy.
Pokazują też, jakby skrzydła, ale to czuję to na całych plecach, przemieniały się u góry w 
płetwę, na rękach jakby rosły niczym płetwy. Jakby to była podpowiedź, że teraz w Oceanie 
Ducha  Świętego  będzie  można  pływać,  będzie  można  się  odnaleźć,  będzie  można 
przychodzić  do  różnych  punktów  tu.  Tak  jakby  przestrzeń  duchowa  była  tylko  cząstką 
Oceanu no,  bo  nią  jest.  I  w przestrzeni  duchowej  są  skrzydła,  natomiast  w tym punkcie 
Oceanu są  płetwy.  Czyli  przestrzeń  duchowa jest  czymś  pośrednim,  pomiędzy niebem,  a 
wodą, natomiast tu jesteśmy w tej Całości, gęstym środowisku, przez co możemy zmieniać.
Pokazują, że ostatnim krokiem jest rozwinięcie skrzydeł, co obrazuje u Góry postać Ojca.
Pokazują jeszcze, że do Ojca można dojść tutaj przez Ocean. Właśnie przez Nicość wychodzi 
się jakby na drugą stronę i w całości, przy rozłożonych rękach trzyma się to pole działania, 
czyli Ocean Ducha Świętego i wtedy autentycznie czuć pióra.
Długa świeczka jest zapalona Nie wiem, co to oznacza.
(Głos)Zapalamy to Światło, tę cząstkę Ojca, która jest w nas.
(Zbyszek)Sprawdzę, w ilu procentach? Tak. Tu mamy doczynienia ze spotęgowaniem. Była 
1 –dynka, to jest spotęgowanie o mniej więcej 3 razy, przyspiesza działanie o 40 razy. 
I jak się rozkłada ręce, to aż czuć, że te ręce płoną, ognie z nich lecą, na głowie są płomienie,
 całemu się płonie. I mówią coś o wolności działania, która została zapisana w komórkach.
Faktycznie. Mówili nam i to jest Ogień Życia, Ogień Zrodzenia.
Proces polega na wmontowaniu tego Ognia w kogoś. Ten ktoś widzę jak płonie
(Głos)To budzenie Ojca w kimś..
(Zbyszek)To  wynika,  że  to  działa  na  poziomie  subatomowy,  Ciała,  Duszy,  Ducha,  a 
skuteczność zdrowienia przy tym jest 100 –u procentowa.
I tu jest zawarta formuła; Czynisz w imię Moje. Ogień oznacza, że jest to bezpośrednie  
działanie Ojca. 
Teraz pokazują czarny kociołek po lewej stronie świecy.
(Głos)Tu chodzi o to, że działałając Energiami Zjednoczonymi, używamy energii przeciwnej, 
że działamy wszystkimi, jakie są, również tymi destrukcyjnymi. Możemy się później 
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odczytać  na  skalach.  Swoją  Moc  w  energii  przeciwnej  i  ona  autentycznie  jest  i  to  jest 
normalne.
(Zbyszek)Niedawno to też odczytaliśmy. Ona jest w nas też wbudowana, tyle tylko, że ludzie  
błędnie to rozumieją, bo łączą z prawem totalnego podporządkowania, a my mamy zmieniać 
całość. 
(Głos)Mamy dostęp do wszystkich energii w Prawie Wolnego Wyboru.
(Zbyszek)Te energie działają po jednej i po drugiej stronie.
(Głos)Można tymi energiami zarówno odradzać, jak i zabijać.
(Zbyszek)Zerwali mi krzyż i dali mi inny, z sercem. Pojaśniał, zaczął promieniować.
U Was też musiał zajść podobny proces, bo widzę jakby była wypalana dziura w piersiach, 
jest przy tym jaskrawe światło, że nie wiadomo, co tam jest w środku. Odczuwam, że jest 
pełnia. W rękach, przed nami jest ta Moc Ognia. To się zjednoczyło.
Ciekawe to jest bardzo. Większe znaczenie dla nas ma światło z tyłu, bo ono rozerwało nas z 
tyłu  i  z tyłu promieniuje.  Tak jakbyśmy byli  Istotą i  z drugiej  strony.  Ze my mamy pole 
działania z tyłu i z przodu, widzimy wszystko z tyłu i z przodu. Pokazują też, że jesteśmy z 
lewej i z prawej strony. Jesteśmy jak Światowit. Cztery strony są w nas otwarte, patrzymy na 
cztery strony.
(Głos)Początek i koniec. Jesteśmy i jednym i drugim. Z każdej możliwej strony. Również od 
góry i od dołu.
(Zbyszek)Pokazują, jak w tym działaniu stajemy się takim punktem czarnym. Ten punkt stał 
się źrenicą oka Orła, drugie jego oko spadło, toczy się jest jakby było kulką i weszło w nogi.  
Jakby nie wiedziało,  o co chodzi,  wchodzi w ciało,  przesuwa się jak jakiś guz. Jakby nie 
umiało znaleźć miejsca, bo coś jest nie gotowe i teraz sztywnieje. Zaczyna stawać się nową 
energetyczną  konstrukcję,  tam  gdzie  są  nasze  ścięgna,  mięśnie.  To  staje  się  nowym 
szkieletem, twardym, mocniejszym od wszystkiego, co mamy. Mówią o sile działania, która 
jest wzmacniana. Dwoje oczu Orła są czarne i one są w nas zawarte, ten tył i czarny szkielet, 
jego drugie oko. Jak uniosłem ręce na boki, to mnie wykrzywiło do tyłu, rozerwało i człowiek 
wygląda tak jakby stawał się ptakiem, jakby był w przebraniu Inka; pióra z zewnątrz, głowa z 
dziobem. Wyglądasz jak człowiekoptak, dziób jest na czole u góry. Tworzy się coś, rozrywa, 
zaczyna rosnąć, pracować. Człowiek jakby w sobie zasypiał, zasypiał…Pokazują, że jak się 
budzimy, to jesteśmy normalnymi ludźmi i do głowy nam nie przyjdzie, że taka potęga jest w 
tych kuleczkach w nas zgromadzonych. Bóg –Orzeł.
Pokazują to teraz z drugiej strony. Te kuleczki w DNA. Potrafimy to obudzić w sobie.
Staje się to, do czego zmierzam.
-Usłyszałem teraz zdanie; -Stałeś się tym, czym chciałeś.
(Głos)Dla mnie poszło takie zdanie; Moc Zjednoczenia w działaniu w Was się uruchomiła i  
przez to nietykalnymi was stworzyła. Teraz, gdy w harmonii i równowadze pozostaniecie w  
Woli  duchowym człowiekiem będziecie.  Zakres  działania  Waszego ma ogrom wielki.  W  
rękach waszych i w was Ocean Ducha Wszelki. Zapisy się zaznaczyły i w czasie działanie  
Wasze rozłożyły. Oddawajcie Ojcu działanie swoje wszelki, a wtedy stanie się przejawieniem  
wielki. 
(Zbyszek)To bardzo ważne słowo, którego szukałem; Przejawienie Jego Obecności, jest jak 
taki  sen  na  łące,  na  kocu.  Słyszę  dźwięki  koparek  z  dala,  zgiełk  miasta,  ale  to  nie  ma 
znaczenia. Jest tak przyjemnie. Słyszę coś o powstawaniu, że Świadomość Nas powstawała w 
Nas.  Nie jest to dokładnie znane JESTEM, ale się ROZUMIE, że się JEST. Więc nie 
chodzi o samo słowo, ale o ŚWIADOMOŚĆ tego słowa, że się JEST.
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Że się jest złączonym z Ojcem, z nimi, z Duchem i że to na tym poziomie się przejawia.  
To  się  czuje.  Jak  to  powiedziałeś  następuje  UZMYSŁOWIENIE.  Dzięki  temu Moc, 
która w Nas jest może się przejawić.

Zamknęli  wielką  Księgę,  ktoś  ją  wziął  pod  pachę  inny  przyleciał  po  świecę,  po 
kociołek. Śmieją się, hihają. Rzucili kobierzec. I wiecie, dokąd on prowadzi do Watykanu. Tu 
jest ta słynna Brama, przez którą się przechodzi. Ktoś nas prowadzi nad Bramą, za tą Bramą, 
górą, ale nie spadamy, jesteśmy prostopadle do chodnika, dalej idziemy, a tu Papież siedzi na 
tronie,  Patrzy  na  nas,  patrzy  i  ciekawe,  bo  jaśnieje.  On  się  tak  cieszy,  że  mógł  być 
obudzonym.  Jednocześnie  czerń  z  niego  spływa.  Jego  postać  jest  wielka,  ale  on  jakby 
wychodzi z tej postaci, obraca stolec papieski i tańcząc idzie z nami.
Czyli podpowiedź, że to są też pogubieni w tym ludzie, którzy będą szukać obudzenia i u nas 
je dostanie.
(Głos)Każdego  można  obudzić,  nawet  tego,  który  jest  po  przeciwnej  stronie.  Tą  Mocą 
Zjednoczonych Energii można to zrobić.
Pokazują,  że  w  przyszłości  Watykan  nie  padnie,  bo  tam będą  urządzane  różne  imprezy. 
Ludzie będą tam przyjeżdżać po to, aby się bawić, podziwiać. Nie ta jak teraz na mszę i być 
wykorzystywanymi. Będą tam czuć radość, sztukę, całość, będą się odnajdywać. Pokazują tu 
pełnię przebudowy na około 67-70 lat, lub 60-70 lat. Będą tam wtedy odczuwać BOGA, bo 
jest Światło, które wszystko rozświetla.
Ja zgęstniałem, czuje,  że  JESTEM, wszystko się we mnie napina.  Wróciłem jakby do 
siebie. Tamten świat mi znikł. I widzenie mi się zamyka.
(Głos)Wiem, jak w kombinacjach te energie używać.
(Zbyszek)Przecież w tym działaniu to i tak samo się toczy.
Jedynie  mam  tu  taką  wskazówkę,  żebyś  porozmawiał  z  tymi,  co  próbują  technicznie  to 
zrozumieć.
(Głos)Moc  Zjednoczonych  Energii  w  zależności,  jakich  kombinacjach  będzie  użyta,  to 
wiedza dla tych, co będą walczyć, a ich będzie garstka, ale oni wystarczą. Myślę tu o walce, 
ale pokojowej,
(Zbyszek)Tak, bo to są tylko zmiany.
(Głos)Zmiany.  Bo  my  nie  możemy  ani  niszczyć,  ani  kasować.  Możemy  zmieniać, 
przepromieniować. Nawet wbrew woli kogoś, ale zgodnie z wolą jego Ducha.
(Zbyszek)Możemy z tego wyjść i posprawdzać, co się stało, bo to jest bardzo ciekawe.
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