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Od razu jesteśmy po stronie Miasta Zwycięstwa. Z boku jest to Osiedle jakby dla 
ubogich i tam są te kopuły regeneracyjne, tam gdzie my się odradzamy. Jak to się stanie 
będziemy mogli w tym mieście bezpośrednio być. Z prawej strony od Miasta Zwycięstwa na 
te kopuły po lewej przenika wielka, czysta, jasna energia. I ona jednocześnie też tu nas 
przenika. Światło jest tak intensywne, jak przy spawaniu. Nie umiem go znieść. Fizyczne oko, 
choć zamknięte mruży się. Z jakiejś osoby paruje biel i inne wizualne odczucia są.
 Jakieś postacie są u góry i przyglądają się, czy dobrze nas tym światłem tu zalali. Musimy 
być właściwie przygotowani. Jedna osoba po prawej stronie tym światełkiem została 
przeniknięta.
 Świątynia Serca jest i pokazują korytarz. Wszystkie Drzwi, zaczynają pływać, jak w filmie 
fantastycznym. Ściana, drzwi chylą się ku podłodze, to jest rozciągane jak guma.
To jest plastyczne. Jedynie drzwi Oazy Wzrostu są nienaruszone, czarne, wielkie i nad 
Drzwiami pisze Oaza Wzrostu. Te są stałe. Ciemne, ciągle tam tkwią. Nawet tu, gdzie jest 
Wieczernik drzwi znikają. Słyszę tylko echo, że Oaza Wzrostu jest tylko czymś lekko 
trwałym.
Pokazuje się stół, jest Jezus, ale zeszła potężna siła ponad Nim. Ta Siła jakby nie umiała 
wibracyjnie tu być i poszedł kanał do góry. Jezus ciągle stoi ma ręce rozpostarte, ale Kanał 
łączy Go, jakby powiedzieć z Wyższą Siłą u góry. Są inne postaci w Aureoli i ciekawostka;
-Jest tu Św. Piotr?
-Tak, to jest Św. Piotr.
-Mówią, że to był Schodzący, który powstał z jakiegoś przemianowania Powróconego.
Machają ręką, żeby w to nie wnikać. On wnika w ten strumień i się jednoczy z tym wielkim 
Strumieniem. U góry w tym Strumieniu ukazuje się Matka Boska. Ręce ma rozpostarte. Jak 
ikona Marii. Różne inne potężne Siły przyszły, z którymi się nie spotykaliśmy.
-Mówią, że spotykaliśmy się, ale o tym nie wiedzieliśmy. Tu są Stwórcy, oraz Zrodzeni 
wtedy, kiedy Prawo zanikało, kiedy coś się musiało oddzielać. Wtedy Oni powstali.
Tak powstali Zmęczeni. Mówią, że Zmęczeni stali się podstawą wszystkich zmian. 
-Oni są w Waszych rękach. To z Nich płynie Moc do naszej Przemiany też i do przemiany 
innych.
Z prawej strony pokazuje się Postać to Pradawny. Ma kaptur, starą pomarszczoną twarz, tak 
jakby wiecznie starą, kosmicznie starą. Pokazują tu na nasze ręce. One stają się wtedy bardzo 
kościste, stare. To dzięki Nim, dzięki Pradawnym stały się możliwe działania, które my teraz 
będziemy robić. Teraz pokazuje się obraz Pana Bożych Zastępów. Tego Wielkiego 
Wojownika. Jest to potężna Postać. Głowa, Ostre spojrzenie. On jest jakby z innej 
Rzeczywistości. To jest jakiś Jego poziom, bo z tą Mocą przyszedł z tamtych obszarów z 
tamtego prawa i On ciągle jest Prawem tam i jednocześnie i chylą przed Nim głowę, Prawem 
Tu.
-Czemu? Wyobraźcie sobie, kto w tamtym prawie jest potęgą, bo jest też Bogiem, ale tam, nie 
tu odkrył w sobie PWW. Dlatego mogły zajść pewne zmiany i Zjednoczenie się z PBZ po tej 
stronie.

Kiedy weszła nam w ciszy ta osoba, ten bunt, ta złość, ta obcość , to wynaturzenie to 
siła, która nią miota niszczy jej życie. To musimy w przyszłości zmienić. Prawa, nakazy, 
zakazy, które niszczą, mówią, Mas i ten Świat. Mówią, że jeszcze wiele jest do zrobienia.

 Znowu zaczyna zapanowywać cisza. Są postacie, które patrzą na kopuły i 
jednocześnie zlewają się z obszarem takiego miejsca, które wygląda jak miejsce wielkiego 
kościoła. Wieże zaś  widzimy od zewnątrz. Czyli jesteśmy w środku, ale obserwujemy go 

1



również od zewnątrz. Mówią, że Jezus kiedyś namalował ten kościół. On jest w jakiś księgach 
zapisany. Podał kształt podłogi, wyliczenia. W oknach tego kościoła po lewej i po prawej 
stronie znajdują się znaki Ojca. Jest ich 16. 12 znaków głównych i 4 na wprost. A utrzymuje 
je przy życiu Jego główny znak, pokazany tu jako kula, która ma w sobie kryształki jak 
romby. To promieniuje na Całość i od środka niczym wielka lampa wszystko sobą spaja. 
Promieniując przez te witraże, sprawia, że Światło przez te witraże idzie dalej i wszystko się 
powoli tworzy.

Znowu wyłania się ta delikatna z kosmosu zaczerpnięta postać, ta duża główka. Takie 
małe dziecko. Spojrzenie cudowne. Ta postać jest, wydzieliła inną i to już jest chłopak 
podrastający.
 Zeskoczył, podchodzi do nas On już wszystko wie. Pokazują to, że to jest Król tych 
przestrzeni, że wszystko do niego należy, ale nie przez władzę tylko przez majestat, przez 
doskonałość. Nic, jak On przychodzi nie potrafi się mu oprzeć. On wie, kim jest i wie, czym 
my jesteśmy, a że jesteśmy Jego cząstkami, mniej doskonałymi ma nad nami totalną władzę. 
On chce, żeby było lepiej. Podchodzi do nas, coś poprawia, puka w mikrofon, pokazuje, że 
światło idące z Góry wnika w mikrofon. Mówi tak.
-Pójdą wibracje w tym zapisie. Ten zapis jest trwały. Ten zapis będzie otwierał w ludziach 
coś, czego nie było- mówi.
Innymi słowy energia będzie związana z tym nagraniem. Jeśli ktoś będzie to otwierał, będzie 
budzony. Czyli jest to w przenośni Chrzest nie tylko dla Nas. Jest to uruchomienie pierwszy 
raz instrumentu, który będzie miał prawdziwe działanie.
I tak będzie na wieki. Po stuleciach przyjdą zmiany, mówi, które ugaszą już to nagranie.
Nie będzie potrzebne trafi do Muzeum. Archiwum.
Do Archiwum. Mówi. Muzea zostaną zniszczone.
Archiwum jest zbiorem informacji. Muzeum, to jest pokaz, który nie zawsze odzwierciedla 
autentyczną informację. Archiwum może być cząstką muzeum, albo cząstka Muzeum być w 
nim, ale to jest informacja, dokument, prawda. 

Ta postać lekko się do góry uniosła, jest jednocześnie tą małą u sklepienia kościoła tej 
wielkiej Sali.
Do tej Sali będziemy przenoszeni, tak jak byśmy mieli wyłaniać się dopiero z tej mgły, tak 
jakby przygotowywali nasze wejście tutaj. Na razie jest zwykłe krzątanie się urzędnicze, jak 
przed mszą.
-Oni mówią, -Tak to jest Msza Święta. Jezus o ty mówił, ale mówił o Świątyni Serca, a nie o 
kościołach, które pobudowano i ją naśladują. Mówi też, że tutaj w tej Świątyni są zawarte 
jakieś Święte Geometrie i pokazuje na grafiki Ojca.
 Z wielkich okien wyłania się jakby piramida Świetlna, a Ojciec z tą wielką główką w środku 
tej Piramidy znajduje się. Ma dziewicze patrzenie w poznaniu na Świat, jak dziecko. 
Jednocześnie pokazują, że ten Świat jest w nim, a to dziecko delikatnie wije się. To nie jest 
ani radość, ani smutek. Ono dba o to, by ten Świat ciągle się rozwijał. Natomiast cząstka tej 
Istoty, ten podrastający chłopak dba o to, aby zrobić coś, by wszystko było w normie. 
Natomiast to, co jest ponad tą świetlną Piramidą u góry, czyli wieżyczki tego kościoła, to jest 
zwiastowane przez Ojca miasto, które wybudował, to jest ten Świat. 
On pokazał to tak: zbudowałem to dla was, podstawy wszystkiego i to wygląda, jak wielkie 
Miasto na wyspie z tymi wieżyczkami. Tu stworzyłem ludzi. Ci ludzie zamieszkali, ale 
stworzyli swoje prawa zapominając o tych, które im napisałem. Pokazuje na serce;
-Dałem im je. One są w Nich, ale Oni tworząc nowe to iluzyjne na papierze prawo powolutku 
zamykali serce. Ci ludzie w tym mieście zapomnieli potem o mnie. Zamiast kierować się na 
siebie w cudzie istnienia, doświadczać radości i szczęścia zaczęli jeden drugiego 
podporządkowywać. Zaczęli być sobie wrogami. Wypaczyli cały ten obraz. Windy przestały 
działać, biura, metra. Człowiek zapanował nad człowiekiem. Im na wyższym piętrze tego 
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molocha się znajdował, tym myślał, że jest szczęśliwszy, a to było tylko pojawiające się 
cierpienie. Potem przyszła bieda i głód. Powstały slumsy, podziemia w tym mieście, ludzie 
zaczęli wojować, umierać, wojować.
On tutaj przybył ze swoim synem. Czyli Nienazwanym, jakiego znamy też jako PBZ. On tu 
wszedł prowadząc zmiany. Uczył tych ludzi.
Nienazwany, to znaczy, że w zależności od tego, co zrobi, przyjmuje później pewną nazwę. 
Jak przychodzi Nienazwany, to znaczy, że przychodzi Posłany. Jak przyszli Nienazwani, to w 
tym Mieście uświadomili ludziom, że istnieje Bóg, że cząstki Boga są zawarte w całej tej 
Istocie. To była ciężka walka. Potem przyszli Pradawni. Pradawni zawalczyli o ludzkie ciała i 
sprawili, że jeden człowiek nie może już totalnie nad drugim panować.
 Powstało to, że gdy człowiek chce się obudzić i walczy o siebie -STAJE się i może chronić 
samego siebie. 
Teraz przyszła następna siła, następny poziom. Przyszła walka o ludzkie Dusze. Chodzi o to, 
by odzyskać tych, którzy przeszli na tamtą stronę by naprawić wszystko to, co było 
niewłaściwe, aby w tym molochu, w tym wielkim Stworzonym Mieście zapanowała Radość.
Pokazują;
Obudzi się czwarta Moc. Jest to walka o Ducha, która obejmie Duch ludzkiego i Poziomy 
Stwórców. Wtedy wszystko się stanie, i całe Miasto znowu będzie jasne. Wyraźnie pokazują, 
że to Miasto, to są szczyty tej Świątyni Serca. Tu na dole jesteśmy My. Bóg po środku jest i 
promieniuje na zewnątrz i w dół. Na nas, a my od dołu wprowadzamy zmiany. Jeszcze to 
światło nie przenika tych Wież, które są tym Miastem na Ziemi. To jest tak jakby ta 
Świątynia Serca była tam w Mieście Zwycięstwa, bezpośrednio u Ojca, a jednocześnie tutaj, 
gdzieś w naszych sercach. W podwalinach, w środku Ziemi, gdzieś tam u podstaw. 
Odtąd Ogień Zmian czystości Światła będzie promieniował do Góry. To, co na Górze, jest 
tym, co na dole.
-Zrozumiałeś. -Pracuj.

Światło rozpromieniało. Widzimy teraz środek Świątyni Serca. Jest celebra. Stoi parę 
osób. Jedna autentycznie wygląda jak ksiądz.
-Mówią; -to nie jest ksiądz, to jest Mnich. Pas ma przerzucony przez tę sutannę.
-Mówią, że to jest Jego węzeł, więź. Ten pasek oznacza więź z pewnymi poziomami.
Ta szarfa unosi się do góry i kotwiczy się dwoma końcami w tej Piramidzie Światła, którą 
PBZ, jako przejście ze Świątyni Serca do przebudowy Całości przygotował.
-Mówią, że Mnich pochodzi zawsze od PBZ. 

Teraz wzywają nas żeby śmy podeszli, ale też podchodzą Ci, którzy Nas prowadzą.
Matko Jedyna. My mamy swoich Chrzestnych
-Mnie popycha i prowadzi coś, co wygląda jak pięciokrotnie większy ode mnie, patykowaty 
stwór, który małpę przypomina. Popatrzył na mnie, a w tych oczach błysnęła mądrość, 
wiedza, która mnie przeraziła.
Ta Istota jest jednocześnie w wielu Rzeczywistościach. Non stop istnieje i działa. Wiecie, co 
to znaczy. Jak my mamy Zwierzęta, to nasze zwierzęta są naszymi Chrzestnymi. To 
dlatego mają większą inteligencję od nas. To cząstka tych Chrzestnych, w tej Rzeczywistości 
się przejawia, żeby nas w jakiś sposób chronić. Dlatego tak bardzo nam pomagają. 
Pokazują u góry takie wielkie postacie, które ręce mają skierowane w dół i one są właśnie 
połączone z tymi zwierzętami tak naprawdę nasze zwierzęta są cząstką Nich.
-To są Święte Zastępy tych, które prowadzą was ku Prawdzie, ku Światłu, ku 
Rozumieniu i Zbawieniu, a wszystko po to, by zbudować nowy gmach. By Świątynia 
Serca wypełniła się radością.
Już rozumiecie, że pewne rzeczy trzeba tu naprawić. Dziś dostaniecie Moc, dzięki której, 
tu w tej Świątyni, w obszarach duchowych będziecie Niepokonani. 
W tym sensie, że nie będą mogli nam zaszkodzić. 
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Jak będziemy wykonywać swoją pracę, nie będą mogli tego odwrócić.
Pokazują też, ze Świat materialny Tego Miasta, gdzie są te kopuły będzie powolutku 
wchodzić, w nasze działanie. Ale to działanie będzie związane z Rzeczywistością. 
Nie jest tak, jak dotychczas sądziliśmy, że działamy energią tylko na człowieka, tylko na 
rękę. Nie! On jest elementem Całości. Ręka jest elementem Całości, oko jest elementem 
Całości. My działając, rozkładając ręce, wnikamy w całą Rzeczywistość. To z Niej, gdzie 
są wszystkie Siły popłyną zmiany, które przejawią się w Oku, w ręce i w człowieku.
-Na to nie zwróciliście uwagi!
-Pokazują na mnie, moją głowę, że przeoczyłem, przeoczyliśmy to. A to było zapisane w 
Księdze.
-Dlaczego nie czytasz Księgi? Pytają mnie.
-Bo nie umiem.
-Umiesz tylko nie chcesz. Boisz się, że to coś w Tobie zmieni, ze zmieni ciebie samego. A 
przecież przyszedłeś tu oddałeś się, a jednocześnie bronisz się przed tym, by to się do końca 
stało.
Tak jak z dzieckiem, które mówi idę, pomagam. A jednocześnie zagląda do drugiego pokoju i 
jeszcze chce się pobawić, choć obiecało pomóc mamusi.
-Zatrzaśnij te drzwi!

Wszyscy powoli idziemy mamy białe szaty. Wszystko wraz ze zwierzętami znikło, bo 
to są tylko cząstki wielkich energii, które wiszą w okolicy Ojca. Pochód Mnichów w białych 
szatach i wnika w Świat, w coś niepoznanego.
Słyszę, że musi być jakieś oczyszczenie i słyszę też; -wchodzimy w… , ale nie wiem w co.
Wchodzimy jakby w rozstępującą rzekę światła, w coś, co po tamtej stronie jest takie silnie 
materialne. 
Mówią, że koś inny poprowadzi tę modlitwę. Coś energetycznego po tamtej stronie niczym 
woda zalewa się nad nami tworząc tunel i drobinki tej energii nas pochłaniają. Tak jakbyśmy 
się w tej wodzie roztapiali.

 Nie wiem, do kogo. Ogólnie idzie kilka strumieni. Jeden jest duży po lewej. Kto jest 
przygotowany niech mówi.
To jest chyba jednoczenie się z Oceanem Ducha Świętego. Włącza mi się umysł i logika. Nie 
oddam prawdziwego charakteru tego, co tutaj zachodzi.
(Głos)Trudne do określenia, ale rozpływamy się. Nad przestrzenią Oceanu pojawił się Anioł, 
który rozpostarł wielkie skrzydła. Tworzy tunel energetyczny, do przekazu.
(II Głos)To jest Ocean Ducha Świętego, Anioł Wszechrzeczy.
(Zbyszek)To jest symbol Ojca, który pierwszy raz uruchamia w nas Swój Kanał. Oto ten 
symbol Prowadzenia. Ojciec ukazał się jako Anioł i ma skrzydła. 
(Głos)Będzie prowadził naukę zmiany Anielskiej(27.31?).
(Zbysiu) Słyszę, że jak podążamy do Niego, On nam w tym pomoże.
(Głos)Od Niego do każdego idzie Promień.
(Zbyszek)Na czołach to czujecie. To wygląda na czołach jak monstrancja. Sztywne, trwałe 
Światło. To jest złote, jak azteckie rzeźby i to jest na głowach.
(głos)Jak korona.
(Zbyszek)To są jakby maski. Jakby miały sprawić, abyśmy ten Świat postrzegali Nim.
Jak będą jakieś słabości, nieprawdy w słowie, myśli, czynie, to one sprawią, że nie będą 
mogły się przez nas przebić. Będą wracać do nas, abyśmy na zewnątrz byli tacy jak On, jak 
Anioł.
(Głos)Mieszają się wyraźnie dwie ważne rzeczy, które się kotłują w postaci spirali jasnego i 
ciemnego. To się wtłacza w nas jako helisa DNA, aby się coś wypełniło.
(Zbyszek)Ciekawe, bo mówią, że prawdziwe światło ma biel i czerń. Gdyby prawdziwe 
światło miało tylko biel nie byłoby prawdziwym światłem dla innych.
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Pokazują, że w tym Mieście u góry jak będziemy, to wszystko od podstaw zmienia się. Tak 
jak w człowieku będziemy uruchamiać Ojca z poziomu DNA. Żeby On przejął tego 
człowieka i było zdrowie, to pokazują, że tam, gdzie będziemy się zjawiać, będziemy falą 
światła przepromieniowywać i powolutku, mówią wyraźnie od samego dołu, tam gdzie są 
kalecy, chromi, cierpiący, cierpiący, biedni i głodni stamtąd będziemy tym światłem 
przenikać coraz wyżej, a szeregi tych mas będą powoli zdobywać szczyty, biura dachy, aż 
cały tamten Świat się zmieni.
To, co mamy tu teraz na głowie, ta monstrancja zawiśnie u góry tam niczym symbol 
zwycięstwa na szczycie Miasta, które jest Rzeczywistością materialną. I rozlegnie się dźwięk 
i surmy anielskie.
(Głos)Podpowiadają, że każdy ma na piersi zapis w formie napierśnika, który składa się z 
krzyża i dwóch piorunów. One są świetliste. To ma ogromne znaczenie, bo z tyłu pojawiają 
się skrzydła, które są w formie pofalowanych, rozświetlonych smug. Z zapisami wszyscy się 
unosimy w górę. Mówią o jakimś zapisie.
(II Głos)Wibracje nasze się zmieniają, żeby te przejścia anielskie były przez nas możliwe.
Kiedy jest wejście musiało być zapisane zejście, zejście Ojca przez Nas. Jesteśmy 
niedoskonali i w tym wszystkim muszą nas przestawić.
(Zbyszek,)Bo inaczej Jego Wola nie może się przez nas w pełni wyrazić.
(Głos)W dłoniach pojawiły się ogniste przezroczyste kule
(Zbyszek,)Czyli coś się już zamknęło, bo na dole w tej Świątyni czekają ze Świętym 
Grallem, z Hostią. Widzą nas i mówią;
-Oni już schodzą, oni już schodzą.
 Jest sporo ludzi i autentycznie cieszą się, że już coś z nami zrobili i my tam do nich 
przychodzimy. Tak spływamy.
(Głos)Wczoraj mówili o przygotowaniu radości w Wieczerniku.
(Zbyszek)Powrócili. Wyjaśnia się sens tego słowa Powrócony. Owszem to ktoś, który tam 
swoją robotę wykonał i przyszedł tutaj zadanie zrobić. Ale staje się ktoś Powrócony z 
pewnym zapisem, jak tu tak się udoskonalił i pokonał takie Przeszkody, iż tu z powrotem 
dotarł.
 -Mówią chodźcie, tylko, że do każdego z nas używają jednego słowa; chodź, chodź, chodź. A 
w tym słowie zawiera się; -przyszedłeś do domu, zaraz cię nakarmimy, zaraz w tobie coś 
przemajstrujemy, zaraz Ci coś uzupełnimy. Tak jakbyśmy przyszli do miejsca, do źródła, do 
tego, co było tutaj cenne.
(Głos)Powrócenie w Zjednoczeniu.
(Zbyszek)Ten Mnich w radości uniósł Św. Gralla do góry i się cieszy.
Światło bije od góry od Ojca wprost w Gralla, w dół. Normalnie tam jest Duch Św., a On się 
teraz napełnia tym, co bije od Ojca. Mówią, że prawdziwy Ocean Ducha Św. Jest właśnie w 
Ojcu.
Ukazali mi Hostie i mówią; Hostia jest do działania. Tymczasem Mnich trzyma kielich u 
góry, Przechylony jest w dół. Z góry od Ojca z tej Piramidy bije światło do tego Gralla i z 
tego Gralla spływa strumieniem, czy małym wodospadem w dół. Każdy z Nas podchodzi i 
pod ten wodospad schyla głowę i to chwileczkę trwa. Wszyscy jesteśmy pod tymi energiami.
To obmywa naszą głowę i takie długie czarne włosy spływają z przodu, są całe mokre i 
stróżka białej energii też po nich ścieka. Te stróżki przepływają przez nasze plecy, moczą 
ubrania. Ten proces potrwa. To jest wyrównywanie czegoś. Pól, wyrównywanie jakiś strat.
Mówią, że ciała fizyczne, to mamy paskudnie zwichrowane, że to autentycznie wstyd było 
przyjść tu w takim stanie. Kręcą głową po przyjacielsku, ale nie przyjemnie Zawaliliśmy
-A szczególnie ty. Mówią do mnie. I mam się nie usprawiedliwiać.
-To proszę o dar zdrowia. -Mówię.
-Przyjąłeś go z Duchem Świętym. -Odpowiadają

5



Teraz czuję ciało, które znalazło się między nimi.
-Nie, mówią, Ty czujesz ciało, które znalazło się tam, pokazują po drugiej strony lustra. Ale te 
nasze ciała są szarawe, nie takie jasnej jak te tutaj.
Teraz Monstrancja Świeci się na czole u koleżanki i z Niej wypływa teraz, ma coś tu 
dopowiedzieć.
(II Głos)Włożyli mi sukienkę niebieską, włosy niebieskie. Mówię, że mam zniszczone 
ręce, więc założyli mi rękawice niebieskie.
(Zbyszek) Jest strój Klauna. To jakieś przygotowanie do radości.
(II głos)Mówią, żebym obudziła w swoich Braciach i Siostrach radość, spontaniczność, 
zaufanie. Żebym pokazała to szczęście wypływające z każdego z nas, które Ojciec nam dał. 
Żebyśmy przestali się bać tego, że tu jesteśmy na Ziemi u podstaw, żebyśmy pokazali Ojcu, 
że jesteśmy Jego dziećmi.
(Zbyszek)Pokazują palcem, żebyśmy widzieli siebie, takimi, jakimi tu jesteśmy. Mamy nigdy 
o tej chwili, kiedy się będziemy spotykać, nie zapominać.
Pokazują też wyraźnie na to, co jest za lustrem, za sercem Ojca, za tą wielką bramą między 
wymiarami. Tam są ciała, tam są iluzje, relacje, które ogłupiają ludzi. Pokazują, że mamy 
patrzeć na siebie tą chwilą, tym miejscem, a nie tym tam. Bo to, co ma się tam dziać, będzie 
tą chwilą, tym miejscem, będzie Mocą stąd płynącą. Ale tu musi to być w nas zapisane, 
odczute, powielane. Mamy być Tacy, jacy jesteśmy tu. Wtedy to TU stanie się TYM tam. 
Zasady tego, co jest po ciemnej stronie lustra, dla nas muszą zniknąć.
(II Głos)-Dotknij własnego serca dłonią i połóż na swoim Bracie dłonie. Odczujesz w tym 
potężną miłość, która jest we Mnie, bo ja jestem w tym działaniu.
(Zbyszek)Leżymy w kręgu. Możemy tak spróbować zrobić, żeby prawą rękę położyć na 
Bracie.
(II Głos)Ojcze zaistniej w Nas, bo jesteś tu i teraz i prosimy Cię o to, aby Nasze Serca 
były przepełnione Tobą, a Ty byś był w Nas, w swoich dzieciach, które pragną, czują, 
kochają, w których w marzeniach jesteś Ty. Oddajemy siebie Ojcze Tobie i prosimy 
zaistniej w Nas tu i teraz i działaj przez Nas, przez swoich dzieci. Dotykaj, kochaj, patrz 
na cud własnego stworzenia. To, co nam dałeś i w tych działaniach jesteś Ty, bo jesteś.
(Zbyszek)On powiedział; Kocham Was i będę przy Was w każdej chwili Waszego Życia. 
Mówią, że jeżeli będziemy otwierać Kanał do Niego, w każdej chwili Naszego działania.
(II Głos)Moje Ukochane Dzieci, tak pragnąłem tej chwili, tego miejsca i tego czasu, 
byście odkryli mnie w sobie, w swoich sercach, swoich myślach
(Zbyszek)Mówi jeszcze; Czy Wy Wiecie, że wychodzicie z martwych.
(II Głos)To jest Odrodzenie i Budzenie i Powrót. 
(Zbyszek)Powróciliście do mnie. Powróciliście do mnie, by potem zejść tam, gdzie są nasi 
zagubieni Bracia i Siostry. Schodzący to Ci, którzy już schodzili. Powróceni, to Ci, 
którzy do mnie dotarli, ale potem zejść jeszcze nie umieli i choć o tym nie wiecie i jedni i 
drudzy wszyscy ze mnie powstaliście. Właściwie powiedział; wypłynęliście
Jesteście Jednością.
Tam, gdzie WY, tam i Ja. Ta, gdzie JA tam i Wy
(II Głos)I mój Syn Umiłowany wśród Was. Miłość wasza jest w Nim, a Jego w Was.
(Zbyszek)Pokazuje, że tym Synem jest Moc Chrystusowa, która w naszych sercach płynie.
(II Głos)Wyjmijcie ręce dołóżcie, ja dmuchnę na Wasze dłonie. 
(Zbyszek)Z naszych serc utworzył się taki okrąg, taki pierścionek zaręczynowy.
On Mówi, że to jest rant Św. Gralla, że Św. Grall z tego powstał, z miłości, z tej jedności.
((II Głos)Po dmuchnięciu mamy złożyć ręce, tak po kościelnemu i powiedzieć AMEN.
I STAŁO SIĘ.
(Zbyszek)Usłyszałem po złożeniu rąk: Przyjąłeś moją Wolę. Idźcie i nauczajcie.
KONIEC
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