
[Poziom pojednania z samym sobą, Boskie błogosławieństwo-stały pomost z Ojcem, 
umocnienie działań energetycznych –przepromieniowanie, nasiona Nowego Słonecznika,
Złote Miasto Ojca, Robimy, ale w radości to, co już zrobione, Ojca wola-wsparciem dla 
naszej woli, czyszczenie naszych przestrzeni, przenicowanie, Ważne! Zechciejcie.

59.2009.07.26 Katowice-2

Dziupla tu między nami jest, wypełnia nas jej ogień. A mnie z oczu to samo leci. 
Autentycznie Dziupla. Wszystko się otwiera, te same pasma, te same wibracje.
Tak wygląda jakby koło nas siedzieli tacy mali dziennikarze, nagrywają, notują, 
podpowiadają coś. Z tyłu na uszy i głowy nakładają, aż one się wydłużają, jakby włosy były 
postawione, takie kanały z nas wypływające i to się zakrzywia. Tak jakby ustawienie 
energetyczne miało być inne. Jest bardzo dużo słów, cyfr.
Palec na usta mi położyli, żebym był cicho. Patrzą na górę i tam ktoś schodzi, żartobliwie, bo  
po drabinie. Wygonił tamtych, co chcieli nagrywać, pisać. Cicho, cicho schodźcie, mówi i 
wpływa taka energia. Ta Energia, która nas przejmuje jest szatami Matki Boskiej. Duch 
Święty schodzi. Piękny. Bardzo wysoka Postać i to powolutku, od strony okien nas przenika. 
Mówią żeby się teraz skupić. Podpowiadają, że jest bardzo nabożny, modlitewny stan.
Coś niesłychanie subtelnego tu będzie zachodzić.
Znów mnie ponaglają, bym był cicho, bo coś musi w nabożnym stanie w nas zajść.
……
Ciekawie to wyglądało. Ja przy Niej jestem bardzo malutki, jak dzieciątko, ledwo powłóczące 
nogami, jakbym się uczył chodzić. Matka mnie wzięła, zaprowadziła do Ojca. Od Ojca 
dostałem Kulę, potem z radością przybiegłem z tą Kulą tutaj i to rozprzestrzeniło się i 
powchodziło w Was.
Dalej mówią, żeby być cicho. Znów pokazują na górę. 
Na naszych czołach tworzy się coś w rodzaju ruskiego czepca, który jak korona tylko od 
strony czoła się wznosi w górę. Sławne, złote z kamieniami. Głowy nasze pochylają się do 
przodu i powracają do pierwotnej pozycji i to powoduje ruch w przestrzeni, falowanie. Jak to 
jest rytmiczne, to autentycznie coś się zaczyna dziać, aż mnie ciarki po plecach przejmują
 -Słyszę, że to jest BUDZENIE DUCHA wyższych płaszczyzn, POJEDNANIE.
-Mówią, że to jest POZIOM POJEDNANIA z sobą samym, kiedy lęki i niepokoje się 
kończą, te, które dotyczyły zrozumienia istoty rzeczy, jaka stanowi fundament budulec 
Wszechświata.
Nie mam o tym pojęcia, a Oni pokazują mi na brzuch…………..Coś jest, co wnika w nasze 
brzuchy i to stanowi stały pomost. Tak jakby ta niewłaściwa energia, która od dołu wpływa 
do matrycy zawracała i gdzieś w przestrzeń przed nami wypływała. Przez Drugi Ośrodek 
zrobili drugie, oddzielne wejście energetyczne, tak jakby to, co było na dole pozostało 
oddzielne. To, co wpływa teraz do naszego drugiego ośrodka złotawe, jasnozłotawe, to 
przejmuje powoli Pierwszy Ośrodek i nasze nogi też powoli stają się jasne.
Widzę teraz popłoch. I słyszę, że siły ciemności ciągle były zaangażowane w to, by nas 
rozwalać, by uaktywniać matrycę, by wpływać na nas.
Teraz jest popłoch po drugiej stronie, dezorientacja, nie wiedzą jak się schować. Są przerażeni 
tym, że zostaną ukarani za to, że nie utrzymali tego naszego stanu.
Natomiast my jesteśmy przepajani tą energią.
Słyszę znowu; BOSKIE BŁOGOSŁAWIEŃSTWO. 
Ojciec przyjmuje Nas do swojego SERCA.

1



Mówią CUD, że coś się stało istotnego. Pokazują na Górę i mówią, że my tego nie 
rozumiemy. Tak naprawdę, to rozumie nasz Duch. Słyszę o powrocie do ŁONA.
Choć w działaniu otwieramy w Duchu Świętym, w Oceanie energię, to pokazują, że jak 
mamy dłonie przed siebie wyciągnięte, to od razu promieniowanie idzie z góry na nasze ręce. 
Pasemka różnokolorowej, pięknej energii przenikają wszystko to, co naprawiamy.
TO JEST ZEJŚCIE OJCA W TYM DZIAŁANIU. 
Ta energia ciągle nas przepromieniowuje z zewnątrz, też od środka, bo pokazują, że siedzimy 
w kuli.
Słyszę coś o prowadzeniu. Czy, to światełko będzie prowadziło te nasze działania?
My jesteśmy, w tych przestrzeniach w ciele ludzkim, gdzie są te cząsteczki.
A ja usypiam, ten proces wyizolował się, jest bardzo silny. On musi zajść. Tak jakby 
oddzielili nas.
Podpowiedzieli mi, że wtedy, gdy były te nasze działania, nim brzuchy nasze pojaśniały 
dzisiejszym procesem, to matryca robiła, co mogła, aby wysyłać impulsy, które by uszkadzały 
te nasze działania, byle wszystko zakłócać, byle wkomponowywać w nasze działania pewne 
pasma, które je osłabiały. Dzięki przepromieniowaniu, które teraz zachodzi to nasze 
działanie będzie teraz skuteczne. Nie będzie ukrytych kodów, które będą je osłabiać.
Jednocześnie ciągle toczy się proces, który jest w nas, kiedy my jesteśmy cząsteczką w DNA, 
tą kulą, gdzie ta energia wszystko przenika.
Te energie są bardzo silne, szczękę ziewanie mi wykręca, taki ból. W nas w środku jakby 
gęstniało. Ciężar naszego ciała zwiększa się, choć nie chodzi tu o wagę.
Pokazują, że jak to zagęszczenie w nas będzie pełne, to przy działaniu, jak się uderzy w 
kogoś, to nastąpi wybuch energii, która będzie bardzo skondensowana. To nie będzie już 
pompowania energii, jak przez dziurkę do materaca, tylko szeroki strumień pod ciśnieniem, 
jakby oponę od razu rozprężyło. Dzięki tej dynamice nie zdążą zakłócić tego procesu, dlatego 
to będzie utrzymane i osiągnie wysoki stopień natężenia.

Ukazała mi się teraz twarz Jezusa frasobliwego, jakby z kory wyrzeźbionego, jak z 
Całunu Turyńskiego i spływają po nim łzy.
Podpowiadają, że chodzi o cierpienia tych milionów ludzi, których w tyglu kościelnej dewocji 
i wykorzystania, pochłonęło piekło oprogramowania.
Oni teraz płaczą ze szczęścia, cieszą się, że w nas coś zostało uruchomione, co sprawi, że 
następne pokolenia nie będą już płakać. Jest to malutki, ale przełomowy dla nas punkt. 
-Wyciągnij ręce uwierz, że Bóg działa. –Mówią
Wystarczyło chcieć, by móc obudzić te moce dla innych, że by wszyscy się odkopali z tych 
dziur, aby wszyscy z nich wyszli i połączyli się we wspólnym tańcu radości.
A Ojciec zatańczy z nimi, bo będzie też i w nich. Będzie oświetlał taniec, będzie ich radością,  
będzie wszystkim tym, co może sprawić im największą przyjemność.
- A, co Wy byście chcieli?- Ktoś zapytał.
-Ojca, dla wszystkich.
-I tak się stanie. Tak już jest –Głos, jak echo odpowiedział.
Procesy dalej w nas zachodzą. Później będzie jeszcze podpowiedź energetyczna. To jest 
proces łagodny. A teraz idą informacje do Was, więc to, co wam podpowiadają to mówcie.
(I Głos)Ja zobaczyłem Oko Przeznaczenia. Powiedzieli mi; -ono przez cały czas jest tu, 
wystarczy tylko wyciągnąć ręce i przyciągnąć.
(II Głos)Mnie ukazali fioletową piękną kotarę, która się rozsuwa, a za nią widnieje piękna 
złocista litera X. Litera się odsuwa i pokazują się złote figury geometryczne, kwadraty, koła. 
My przenikamy przez to wszystko. Ustawiamy się w szeregu i każdy z nas dostaje do prawej 
ręki małe tęczowe serce. Ono jest piękne. To są wszystkie barwy światła, a w lewą rękę 
wsypują nam kryształowe nasiona Nowego Słonecznika.
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(Zbyszek)Ja widzę, że część grupy odrzuca to wszystko, nie przyjmuje i pojawia się Pastorał 
i idą do tych figur, bo tam z dala ukazuje się centrum Piramidy. Oni rezygnują z tego tu i idą 
dalej na nauki, na poznanie.
(II Głos)Ci, którzy przyjęli te prezenty, zostali odprowadzeni do okna i widzą przestrzeń…
Idzie informacja. Ona jest ciemna. Pytam, dlaczego jest ciemna.
-Może być jasna, żółta, złota. Informacja mówi, że my mamy obsadzić to kwiatami Dzieci.
(III Głos)Mamy rzucić te ziarna w tę przestrzeń.
(II Głos)Poprzez nasze serce, które jest wypełnione barwami tęczy, czyli wszystkim, co jest. 
Poprzez te nasiona Nowego Słonecznika możemy zasiać Nowe, piękne, szczęśliwe, radosne 
Życie.
(III Głos)Rzucamy, a to spada w postaci wybuchów fajerwerków.
(IV Głos)Ja widzę szeroko otwarte okno, przez które wybucha piękny fiolet.
(Zbyszek)Ja tego nigdy nie widziałem. W tych Piramidach odnalazłem Ojca Prowadzącego. 
On tam jest. To wszystko jest złote, piękne. 
-A, coś ty myślał, że ja nie mam swojego obejścia? -Mówi do mnie. Też mam swój mały Świat.
Rzecz w tym, że ten Świat nie jest taki malutki, bo to jest taka Osada. Niektóre osoby tam 
poszły i będą odbierać nauki. Tam są Inni, którzy będą ich uczyć.
A On się cieszy, śmieje, raduje. Jest tu wesoły. On tu prowadzi swoje weekendowe i 
wczasowe życie. To jest poza czasem i przestrzenią, takie Jego ustronie.
 Ktoś, kto tutaj przyjdzie jest przez Niego i te Siły prowadzony, ale nie przez prowadzenie 
tylko przez Zrozumienie Całości. Nie potrzebuje już prowadzenia, bo sam siebie prowadzi. 
Nie potrzebuje już nikogo więcej, bez względu na to, co będzie chciał w życiu zrobić, 
zadziałać, doświadczyć. Wszystko się w nim wypełni. To jest Złote Miasto Snów lub ze Sów 
Ojca.
(I Głos)Ja też zobaczyłem okno, które jest otwarte, przez które się patrzy. I dostałem takie 
pytanie.
-Jak ty długo przez to okno chcesz patrzeć?. Otwórz drzwi i wyjdź na zewnątrz.
(Zbyszek)Podpowiedzieli, żeby to przekształcać i to, co ujrzysz, tym się stanie. Działaj!
(V Głos)Wcześniej pokazali, że ludzie powstawali i ścianki ich pudełek, w których mieszkali 
psują się, rozglądają się i dostrzegają drugiego człowieka, który obok mieszka. Cieszą się.
(Zbyszek)Dają, tak naprawdę do zrozumienia, że choć to w czasie jest rozwlekłe, to 
powolutku będzie kończyć się w nas napięcie, że się nie osiągnie, że może się nie uda. To 
nie ma znaczenia, bo to się toczy. To się naprawdę toczy.
Jest MOC. To nie jest zaplanowane, to zupełnie coś innego, jakby pisanie czegoś, jakby 
Jego Książka. To się toczy i jest nieuniknione. Jak byśmy odczytywali coś, co zostało 
zapisane przez to, że się zaczęło. Czyli, to jest tak ważne, że już zmieniło bieg rzeczy, 
tylko my o tym nie wiemy.
- Mówią, że wiemy, tylko nie widzimy, a to już się będzie wszystko teraz stawać. My 
tylko będziemy TO odtwarzać. Tym, co zrobimy. I podpowiadają, że to jest 
najcenniejsze. Bo robienie tego, co już zostało zrobione jest wielkim doświadczeniem, ale 
jest wielkim, tylko wtedy, gdy my odnajdziemy w tym radość.
Przecież o to chodziło. Mamy iść i działać, mamy być szczęśliwi. Wszystko nam zostało 
dane, by osiągnąć w życiu szczęście na każdym poziome. Idź i czerp z niego RADOŚĆ!
-A człowiek tego nie pojmuje. To zostało poczynione, żebyśmy byli szczęśliwi w tym 
działaniu. Mamy robić to, co nas kręci.
-A czy ty tego nie rozumiałeś? Jeszcze mi mówią. 
(II Głos)Pokazali mi piękny, fioletowo-złoto-biały statek kosmiczny. Od spodu jest wejście i 
wszyscy tam wchodzimy. Na środku widzę tryskającą fontannę. To jest fontanna 
energetyczna. Dostaliśmy piękne puchary i wszyscy raczymy się energią, która wypływa, 
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cieszymy się, słyszę jakąś piękną indiańska muzykę. Śmiejemy się, padamy sobie w ramiona i 
…22.03.
(Zbyszek)Dopowiem tu, bo przyszły pewne informacje.
Zaczęliśmy być na widelcu pewnych innych sił. W domach u niektórych z nas zaczęły się 
pojawiać pewne postacie. Dlatego Oni tu wyraźnie podpowiedzieli, że w myśl jakiegoś Prawa 
Kosmicznego, bo te cywilizacja mają różne swoje Rozporządzenia, dostaliśmy wsparcie od 
jakiejś Cywilizacji. To techniczne wsparcie. Oni nas chronią pewnymi pasmami 
energetycznymi. Chronią przed tymi, którzy mogliby mieszać w naszej energetyce. Przecież 
jedna osoba była z nadajnikiem, szału dostawała itd., czyli coś się zaczyna dziać w formie 
cywilizacyjnej.
(IV Głos)Ja widzę wielkiego orła. Jest ogromny. Wprost wszechświat skrzydłami zasłania. 
Chroni nas.
(Zbyszek)Wyraźna podpowiedź, że On przybył, aby strzec toczących się zmian. On jest i 
nie pozwoli, by coś je zaburzyło. Nie pozwoli. Działa tu nie tylko nasza wolna Wola, ale i 
Jego Wolą się stało, WOLĄ OJCA, by NAS WESPRZEĆ. To jest niesłychanie ważna 
rzecz. On zstępuje w te przestrzenie, by wspierać nas w działaniu. Już nie tylko nasz 
wybór, ale i Jego jest w tych naszych działaniach.
(III Głos)Takie słowa do mnie doszły
-Na to Wam daję moje słowo.
(IV Głos)Ja widzę kadź, gdzie się gotuje coś białego, kipiącego.
(Zbyszek)Pokazują kogoś z warząchwią, tak bardzo jasno jest tu w środku jakby centrum 
światła tam było. Ta warząchew teraz chce to unieść do góry. W warząchwi ten dym, ta para 
są bardzo jasna, a te opary, które na nas spadają są już mniej jasne. Jakby to powolutku 
zaczęło się rozprzestrzeniać.
UWAGA! Czyszczą nasze przestrzenie. Uruchamiają coś, co będzie cały czas drogi przed 
nami czyścić. Jak będziemy w tej naszej czystości, to tam, gdzie się będziemy poruszać, to tak 
jak było to światełko w Jezusie, tak Oni będą nas wspierać, czyścić to przed nami 
automatycznie. Tam, gdzie My, tam i Oni.
(I Głos)Przez chwilę była tutaj świetlista trąba jak trąba powietrzna, która coś wyciągała, ale 
minęło, uspokoiło się.
(Zbyszek)Ja to troszkę tylko odczułem. Natomiast podpowiedź jest wyraźna, że to wszystko 
jest proces, który tworzy w nas STAŁE POMOSTY ZE ŚWIATŁOŚCIĄ.
(III Głos)Dodali słowo: niezniszczalne.
(Zbyszek)Ciekawe! Dodają, że my możemy już sobie spać i to coś nie musi już przez te 
pomosty schodzić, bo one zostaną w nas, w naszej przestrzeni na zawsze. Na stałe. Dlatego 
nie warto już nie przyznawać się do nich, bo nikt już ich nie naruszy. To jakby wbija się w 
nas, schodzi z góry w matrycę, to się przepromieniowuje nas do jej poziomu i niezręcznie się 
czuję, aż mi się wymiotować chce.
(III Głos) Ściska klatkę piersiową 
(Zbyszek)Jakby to była modyfikacja, boleśnie odczuwana, bo coś, do czego się 
przyzwyczailiśmy, kiedy staje się inne, to jest nieprzyjemne. Trzeba się do inności 
przyzwyczaić.
(III Głos)To jest PRZENICOWANIE
(Zbyszek)Pokazują inną krew krążącą, inne jelita, to będzie zmiana. Powolutku będziemy się 
uczyć inaczej jeść, inaczej oddychać, inaczej patrzeć. Powoli będzie zachodził proces, który 
teraz w nas inność inicjuje. To tak, jakbyśmy się otworzyli duchowo albo budzili.
BUDZILI DUCHOWO. To, co energetyczne w nas było kiedyś, będzie zastępowane 
duchowym, czyli zmiany od tego poziomu, będą rzutować na całość.
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(II Głos)Mnie w tej chwili pokazali piękny… stół,28.21…., a na horyzoncie między niebem , 
a ziemią, przy pięknie zachodzącym Słońcu, ze słodkich precelków jest napis naokoło; 
JESTEŚ I BĄDŹ. Obracając się wokół własnej osi. Wszędzie widzimy ten słodki napis.
(I Głos)Ja ciągle widzę tą świetlistą trąbę powietrzną, która tutaj krąży i która mówi;
Ty nic nie musisz robić tylko się poddaj, a my sami wyciągniemy cię do góry. Przestań 
się opierać.
To jest taka siła, która tutaj krąży i każdy, kto jest gotowy automatycznie jest podciągany do 
góry.
(Zbyszek)Tak. Wyraźnie dali do zrozumienia, żebyście się skupili na tym, co kolega 
powiedział, bo to jest WAŻNE –ZECHCIJCIE.
Nie bójcie się tego, że zmiana będzie niekorzystna, że się przenicujecie, ze będziecie inaczej 
na ludzi i na świat patrzeć, bo ta zmiana, choć o tym jeszcze nie wiecie, będzie przez was 
bardziej upragniona, niż to, czym i kim byliście dotychczas. Pozwólcie się zmieniać. Przecież 
to oddajemy Ojcu, a On wie najlepiej, czym zasmakujemy w radości, na jakim poziomie, 
pozwólmy, aby nas przenicował i abyśmy nim byli odnalezieni w Nim całkowicie.
(IV Głos)Poddajesz się woli mojej? Takie pytanie przyszło.
(Zbyszek)Pokazują też, że w tych przestrzeniach duchowo-energetycznych egzystują ze sobą 
dwa światy. Tak jak my uczymy się powolutku, że istnieje świat duchowo-energetyczy, który 
i tak jest jednym, z tą naszą fizyczną rzeczywistością, tak tu wyraźnie pokazują, że w tej 
duchowej rzeczywistości istnieją dwie rzeczywistości, które jakby zajmują te samą 
przestrzeń, ale są przez siebie niepostrzegalne. Tak jak świat duchowy i my, są też, kiedy 
chcemy ze sobą współgrające, siebie odczytujące, albo nie dopuszczamy tej jedności do siebie 
i te światy oddzielone są od siebie. Pokazują, że te siły ciemności i te wszystkie inne tam 
istnieją i nasze istnieją wypełniając tę samą przestrzeń, ale się nie dotykają. Jak chcemy 
możemy postrzegać je obie. Jest to o tyle istotne, że wiele jest punktów wspólnych, wiele 
wspólnych przeżyć. Wiele wszystkiego tego, co choć o tym nie wiemy łączy obie strony.
I jak my to postrzegamy w niewinności Boga Stwórcy, te siły odczytują nas jako coś 
cudownego i wdzięczne są za to, że JESTEŚMY, bo dzięki nam znajdują też oparcie w 
swoich przestrzeniach i podążają razem z naszym Światem Duchowym, ku nowej 
Rzeczywistości. Oznacza to, że One też się męczą, tak samo, jak się męczy nasz Świat, bo te 
mechanizmy, które tworzyły jedną jak i drugą Rzeczywistość; Prawo Wolnego Wyboru I 
prawo totalnego podporządkowania, mimo wszystko, nie są aż tak dla wszystkich doskonałe, 
wiele się namieszało i teraz tam, gdzie jest nie tak jak być powinno, wszystko to, dzięki nam, 
dzięki temu spokojowi, dzięki temu podwójnemu widzeniu, będzie zmierzać do tej trzeciej 
Rzeczywistości, która wszystko złączy w harmonię. I tam pokazują rozpostarte ręce Jezusa, 
jego serce, które promieniuje dla wszystkich. Powyżej stoi Bóg Stwórca, tak jakby to był, 
Światowit, powyżej Jego kolejna postać z nim złączona, potem jeszcze ktoś, a u góry 
rozpostarte w doświadczeniu, w chęci życia Skrzydła Orła.
(IV Głos)A ja widzę, że Ci wszyscy, których wymieniłeś stoją, wyłaniają się z ogromnego 
słońca, które się styka z horyzontem.
Podpowiadają, że wszystko jest cudowne, tylko różne punkty widzenia to wypaczają. 
Tak naprawdę zło i dobro nie istnieją, wszystko po prostu tylko jest. To jest element i 
wszystko jest cudowne. Mamy to tylko tak pozmieniać, by było to dobre nie tylko na 
poziomie Ludzkim, ale i na poziomie Istnienia, bo Bóg jest we wszystkim, bo wszystko 
jest Jego dzieckiem. Pozwólmy po prostu wszystko zmienić nie niszcząc. ZMIEŃ!
A Pan Bożych Zastępów uruchamia zmiany tak, aby były zgodne z pragnieniem Ojca, 
który pragnie kochać wszystko.
Pokazują nawet, przy odprowadzaniu Siły demonicznej, jaka wielka miłość się w nas do 
niej budzi i jak tą miłością ta siła przepojona, jest szczęściem uniesiona i postrzega nas 
jako Światło, które rozświetla jej przyszłe losy.
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(IV Głos)Ja widzę, jak ta czarna siła się w piórko zamieniła, odlatuje i jest zadowolona.
(Zbyszek)Tak, jakby to do Ojca wracało.
-Gdzie jest mój dom? -Usłyszałem takie pytanie, ktoś tam pytał.
Gdzie Serce Twoje. -Ktoś inny odpowiedział, a jeszcze inny; 
-tam, gdzie jest Twój Ojciec, bo dom Twój tam, gdzie jest Twój Ojciec, z niego wyszedłeś i do 
Niego powrócisz z całą wiedzą i całym nowym doświadczeniem. Przyjrzyj się wszystkiemu 
temu, co z Ojca powstało i do Niego powróci, ponieważ to wszystko jest cząstką Ciebie, 
wspólnym nasieniem, Światłem, które się zjednoczy w potędze powrotu, czyli potędze 
powrotnego działania. To są bracia i siostry. Nie ma znaczenia, czy to Kalmar, czy to nasze 
przestrzenie, czy jakiekolwiek inne. Zmęczeni tego do końca kiedyś nie zrozumieli, dlatego 
toczyli taki zacięty bój. Dlatego tam była walka.
 Pradawni to pojęli i zaczęli zmieniać.
Natomiast u nas coś jest uruchomione. Laska Pradawnych, wszystko przemieniała ku Ojcu, 
wszystko, co dotknęli traciło swoją ciemną moc i stawało się nami, naszym wymiarem, 
natomiast tu, my dostajemy coś innego, my dostajemy Prawo Zmian, które odprowadza 
to wszystko takim, jakim jest do Ojca, w Czystości Ojcowskich Energii. A w tej 
czystości, ani Demon, ani cokolwiek, co było nam dotychczas najbardziej przeciwne, już 
tej przeciwności nie wyrazi, bo odczuwa wtedy w nas tę samą, Duchową Krew, te same 
powiązania, te same ścieżki i zaczyna czuć, iż jest z nami jednym. My budzimy we 
wszystkich jedność, a ponieważ Prawo Zmian i Wola Ojca wyraża się w tym działaniu, 
tu w tych przestrzeniach odprowadzamy to do Ojca. Wola tego działania jest Jego Wolą 
i jest to Rzecz Święta.
Dlatego są te Pomosty. Te Pomosty są, dlatego trwałe, że Wolą Ojca było, by zaistniały, na co 
my daliśmy przyzwolenie. Tam, gdzie będziemy, te kłęby, które są przed Nami, będą 
wszystko zmieniać, ludzie, tam gdzie będziemy przebywać, będą się zmieniać.
(I Głos)Zobaczyłem kulę ziemską, która jest jednym wielkim oceanem i nad tym oceanem 
jest unoszący się Duch, który mówi; -Jestem we wszystkim i wszystko przenikam.
Z tego oceanu, który jest czystą wodą, wyłaniają się po kolei; Nowa Ziemia, Nowe 
Kontynenty, powstaje totalnie Nowe, Wspaniałe, Doskonałe Życie.
(Zbyszek)Tak. Oni zamykają tamto widzenie, które przerwali. Pamiętacie? Zeszło to światło i 
przerwali tę modlitwę, bo proces musiał być zakończony. To jest to Utworzenie STAŁYCH 
POMOSTÓW i efektem tego będzie NOWA ZIEMIA.
Tak jak Góra podpowiedziała, w przyszłości utworzy się wielkie miasto internetowe, w 
którym wszyscy mieszkańcy znajdą swoje domy, a te domy zostaną w przyszłości 
odnalezione w fizycznej rzeczywistości. Powiedzieli już kilka lat temu, że będzie się to 
nazywać NOWĄ ZIEMIĄ. Iluzja stanie się Rzeczywistością, ale najpierw ta iluzja będzie 
marzeniem, która przybierze postać KREACJI w tym materialnym Świecie. To będzie 
złączenie Świadomości Wszystkich w Jednym.
Tyś ujrzał to, co będzie w przyszłości.
(III Głos)Na tę Ziemię padają te ziarna Nowego Słonecznika, będą się rozsiewać.
(Zbyszek)Słyszę pytania jakby do każdego kierowane.
-A gdzie ty jesteś? 
-W tym procesie.
-Czy potrafisz odnaleźć swój dom i być szczęśliwym. Jeśli nie poproś, byś odnalazł, 
swoje szczęście z bliskimi ci ludźmi, choć wszyscy są i tak bliscy, nawet Ci, których nie 
postrzegasz. Znajdziesz radość we wszystkim. Pozwól, żebyśmy ci pomogli, żebyśmy 
pomogli utkać Twoje ścieżki. Jeśli oddasz nam przeznaczenie, podpowiadając, jaką 
chciałbyś kroczyć drogą, zrobimy tak byś odnalazł swoje szczęście. Mówią też o spokoju. 
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Podpowiadają, że tu gdzie jesteśmy my, gdzie są Pomosty, gdzie jest Światłość, to dla ciebie 
w tej rzeczywistości „….,to, co na Górze”, to, co zaplanujemy będzie tym, „..co na Dole”, a 
więc tym, co się ziści.
-Zmaterializuje. –Powiedzieli
Słyszę też, że w historii tego Świata dokonało się pierwsze połączenie Światłości z 
Fizycznym Wymiarem. Pierwszy raz dokonał tego CZŁOWIEK. Dotychczas były to tylko 
światełka. Teraz jest POMOST Światłości. A skoro Oni tu już mają stałe dojście, nie odstąpią.
Widzę teraz parę miejsc na Kuli Ziemskiej, gdzie niektórzy ludzie są przerażeni tym, co się 
stało, co oznacza to, że mieli dojście do tych informacji, do tych wydarzeń. Przewidzieli coś, 
odczytywali coś i dlatego pokazali nam UFO, które teraz nas chroni. Faktycznie byłyby ataki, 
zresztą parę razy już były. Proces ten jest w tej chwili odczytywany, przez tak zwanych 
naszych adwersarzy, tych, którzy chcieliby utopić ten Świat w cierpieniu. Oni już wiedzą.
(Głos)Wściekają się.
(Zbyszek)Tak. Pokazują nawet stolec apostolski, Papież w kompletnym stroju, z tą lachą, 
schodzi i jest bardzo wkurzony. Patrzy, wygląda przez okna Pałacu i wie, że musi uciekać. 
Podpowiedź: tam też mają swoich. Mieli machiny czasu i tam odczytywali przyszłość i byli 
przygotowani na to, że ten wariant przyszłości może nastąpić. Teraz już wiedzą, że to nastąpi. 
Mają świadomość tego, że jeszcze mnóstwo lat, że Papież zginie, ale wiedzą też, że to, co 
zostało zapowiedziane się stanie.
Pokazują też, że jest jakiś system, jakaś organizacja paramilitarna, gdzie też brali takie 
rozwiązanie pod uwagę i pokazują, że będą starali się uruchomić system militarny, wojskowy, 
typowa agresja, by stłumić to wszystko, co będziemy zaczynać. Dlatego pójdą 
promieniowania w układy gospodarcze, wojskowe, by to wszystko zniszczyć.
Pokazują też, jakby w przestrzeni pojawiającego się Jezusa, który będzie stał i patrzył, i nawet 
ręki nie podniesie. Tu mi scenę zamazali dopowiedzą to, kiedy indziej.
 Znowu stoły znowu radość. Powiało raczej moimi sprawami i podpowiadają, by się cieszyć.
Ojciec się pokazał na tle tych piramid, pomachał ręką.
- Do zobaczenia, jakby mówił. 

 Jakby się nasze odwiedziny skończyły, a Ojciec daje do zrozumienia, że zawsze tu 
możemy wpaść. Pokazuje na te piramidki i mówi, że tu będziemy przybywać i wiele rzeczy 
poznawać, że trochę czasu nam zejdzie nim się w tym wszystkim rozeznamy. Pokazują, a 
teraz zejdźcie sobie tam, na stoły, na wasze skale, patrzcie sobie na ten nasz, duchowy, 
energetyczny i materialny świat. Teraz tu musimy podziałać, tu musimy się odnaleźć.
Teraz coś wam podpowiadają coś o tym świecie tu nam najbliższym.
Ja widzę jakby wiele osób było zatopionych jakby w wewnętrznych wizjach, postrzegają coś 
jakby innego i nawet im się nie chce mówić. Tak jakby to było narkotyczne, internetowe, 
upojne, jakby było tak dobrze, że im w ogóle nie zależy na dalszym mówieniu.
Kończymy i sprawdzamy.

KONIEC
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