
[Zbudzenie i Zejście Ojca].
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Ukazuje się wiele miejsc. Świątynia Serca, Korytarz w Świątyni, który idzie w przestworza 
na dół jako …te schody. Wiele miejsc jednocześnie. Pokazują nas i przy stole i idących.
(Głos)Pokazują mi Grotę Lodową. Ostatnio cały tydzień tam chodziłam. Z Groty są tworzone 
przejścia, kanały. Na środku kryształ z lodu.
(Zbyszek)To, co tu ważne. Jest długi cieniutki stół, niby ławka, są miseczki, a w nich papka, 
trochę kryształków. Jadło dla Was. W górze jest kryształ i jak zjemy jadło, to sprawi, że 
będziemy połączeni z tym kryształem. Pokazują, ze ten kryształ jest jakby Źrenicą Ojca, bo w 
Źrenicy Ojca, jest ta sama energia. Ona się tak samo otwiera.
(II Głos)Przyleciał Orzeł. Usiadł na tym krysztale. Powstało OKO. Płynie z Niego energia.
Wcześniej się pojawił Feniks i mówią o Odrodzeniu.
(Zbyszek)Wyraźnie podpowiadają, Że to jest Duchowa Strawa. Już wcześniej mi powiedzieli, 
że od tej chwili będziemy mniej jeść, ci, którzy będą utrzymywać energię, gdyż nasze Dusza, 
Duch będą czerpać energię, strawę jako cząstki energetyczne skądś indziej. Z pożywienia nie 
będzie potrzeby wprowadzania energii do tych wyższych ciał. Pożywienie będzie się 
zmieniać i będzie w mniejszych ilościach spożywane.
(II Głos)Pokazują człowieka anatomicznie. Każdy organ trójwymiarowo. Każdy organ jest 
wyjmowany na zewnątrz. Idzie energia z tego OKA. Każdy organ się obraca, jest rozpalony. 
Jak w telewizji holograficznej można go zobaczyć.
(Zbyszek)Te choroby, które mamy, można tu pooglądać. Organy zawieszone w trójwymiarze 
między nami. Nie wymuszajcie widzenia. Patrzcie tylko na to, co się ukarze.
(Głos)Mnie pokazują, żebym włożyła ręce w kryształ ten na środku.
(Zbyszek)To wygląda następująco. Organ, tu pokazują jakby szkielet jego, czyli obrys jego, 
taki szkielet energetyczny, taki szkielet duchowy, wzorzec. Jak włożymy rękę w kryształ, a 
drugą chwycimy za ten organ, lub szkielecik tego organu, to energia rozświetli go, uzupełni i 
on będzie cały.
(II Głos)Teraz przyszła Postać, ma spiczaste uszy, więc to jest Elf. On mówi, że teraz każdy z 
Nas będzie miał OKO, które będzie pozwalało oglądać każdy organ.
(Głos)To się nazywa odbicie Oczu Matki Boskiej, Ona popatrzyła na nas. W Oceanie Ducha 
Świętego kazała otworzyć oczy i Ona patrzyła w Nasze oczy. W tym celu, żeby Jej Wzorzec, 
Jej Istota odbiła się w Nas, w Naszych oczach.
(Zbyszek)Ojciec też cały czas akcentuje oczy. U niego najpiękniejsze były oczy. Typowo 
ludzkie, cudowne łagodne.
(Głos)W tych oczach jest zawarta Troska, bo wszystko, co jest w Oceanie Ducha Świętego, w 
Matce Boskiej jest zawarte w Naszych Oczach.
(II Głos)Ta postać, która przyszła, ma Księgę w formie zwoju i każdemu wręcza informacje 
szczegółowe, zapisy dokładne.
(Zbyszek)Na tym jednym zwoju widzę człowieka, który idzie, jego dzieje. I tę sytuację, w 
jakiej my jesteśmy, czyli dotarł gdzieś do jakiejś Siły, która przekazuje mu rulon. Na tym 
rulonie dokładnie widzi to samo, co my tutaj obserwujemy. Drapie się po głowie, zwija rulon, 
chowa do góry i nie wie, co zrobić. Jest zagubiony. Podchodzi do kryształu, puka w ten 
kryształ. Podchodzi do tego organu, do tej Światłości, znowu rozwija ten rulon, ale nieco 
dalej. Na tym rulonie znowu jest ten kryształ, którego nie było przedtem, czyli cała ta scena, 
łącznie z tym organem, który jako hologram, trójwymiarowo wisi. ON drapie się po głowie, 
przesuwa rulon dalej i tu nagle jest takie wielkie światło.
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On, jak dotykał tego kryształu, to stworzył połączenie. Natomiast Światło nie wynikło z tego 
połączenia, tylko jakby rozbłysło na szczycie tego kryształu i samo dzięki temu podłączeniu, 
ale wyżej, rozświetliło ten organ. Taka kula energii przepłynęła. To była podpowiedź, że my 
tworzymy jakiś port komunikacyjny, uruchamiamy program, dzięki czemu to tam może 
zaistnieć. Odwraca organ, leży chory plackiem, ale po tym działaniu wstaje. Trochę mu włosy 
stoją, w uszach kręci palcami jakby wodę chciał usunąć. Patrzy na ręce na nogi i jak gdyby 
nigdy nic, wstaje i nawet temu komuś nie mówi dziękuję. 

 Otwiera rulon dalej, ale Świat powoli się zmienia, bo co raz więcej jest zdrowych 
ludzi. Później zostaje wciągnięty w to światło i choć działał, o tym czytał sam jest teraz w 
krysztale. Jest cenna podpowiedź, ze tworzymy pomost tylko, a to, co się dzieje, dzieje się 
poza tym pomostem. Uruchamiamy coś, co dla Nas w rzeczywistości nie jest do pojęcia.
Tak pokazali kiedyś w Oceanie Ducha Świętego, że kiedy się jest pokornym i czuje się przy 
otwarty sercu Jedność ze Wszystkim, to wtedy włącza się OJCIEC. DZIĘKI NASZEMU 
POKOCHANIU URUCHAMIA MIŁOŚĆ otwierając BRAMĘ, którą jest Jego Serce(?8.38) 
oraz ruch we wszystkich cząsteczkach.
(Głos)Cały czas mi pokazują kuleczkę niebieską z tego kryształu.
(II Głos)Pojawiła się Matka Boska. Wzięła tę kulkę kryształu. Przyszła niepojęta dla mnie 
energia i pojawiła się powłoka Nowego Człowieka. Ona chce powiedzieć, że to jest idealny 
wzór, jak wzorzec laboratoryjny idealnego w formie kryształu, wzór idealnego człowieka.
(Głos)to jest ten niebieski kolor, który ciągle pokazują; dwa kryształy złączone i wyciśnięta, 
skomasowana energia, z której utworzona jest maleńka kuleczka niebieska i ona rozpryskuje 
we wszechświecie jak planeta, jakby się tworzyło nowe. Wybuch.
(II Głos)Z tej kryształowej postaci wydobywają się rozbłyski i do każdego z nas ten rozbłysk 
wchodzi w formie sztucznego ognia, który się ma zatrzymać w nas.
(Głos) Iskry Boże to są, tam gdzie spadają tworzą NOWE.
(Zbyszek)To jest podpowiedź. Pokazują mi tu mój Zdrój Życia. Pamiętacie, kiedyś mówiłem, 
że w Zdroju Życia zaczęła mi się pojawiać postać wynurzająca się z wody i po iluś 
miesiącach ujrzałem samego siebie. I to, co tutaj pokazują, tę postać w krysztale, to jest 
właśnie to. W tym jest zawarty wzór ludzkiej doskonałości, czyli wzorzec pierwotny. On już 
jest tą Całością. Oni pokazują, że to jest zapis, który w nas jest. Jak przytykasz do człowieka, 
to od razu idzie doskonałość w Niego, tego organu.
(Głos)Pokazują skały, w których jest Góra Lodowa, wejście na sam szczyt, gdzie jest Ojciec. 
Czeka na nas.
(II Głos)Pojawiły się znowu Jego Oczy.
(Głos)Dłońmi odsłonił nam coś, czego do tej pory nie widzieliśmy. Stąd te oczy. Dlatego 
mamy spojrzeć na Całość Jego Oczyma.
(Zbyszek)On wyraźnie każe stanąć nam na…12.27.i patrzeć, co jest w dole. A my tam 
widzimy, że On, że Jego energie wszystko przenikają. Tam jest wszystko i Mrok, i dobrze, i 
budowy Jego Świata, żeby przeniknął tamten…12.40. Nikt natomiast nie dostrzega, że On, że 
Jego energia przenika wszystko niczym mgła. A jak się ma Jego Wolę, to po prostu się 
wyciąga rękę i ona to robi. Trzeba to tylko przetrenować.
(II Głos). Mówią, że w tych iskrach, które nas przenikają jest jakiś zapis DNA, który ma coś 
w nas zmienić.
(Głos)To jest odnowienie gramocząsteczki, tego molekułu, który stanowi ukrytą w nas 
tajemnicę.
(Zbyszek)To cząsteczki Ojca, które Nam pokazywali. Ten Orzeł. Jak się to właściwie 
otworzy wzlatuje. W każdej nici DNA mnóstwo jest tych cząsteczek. Wreszcie można je 
obudzić.
(Głos)Teraz powiedzieli Zbyszku, że tą kulę, którą dostałeś, jeśli teraz uruchomisz, to Ty 
obudzisz w Nas wszystko.
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(Zbyszek)Oni pokazują to tak; jest nić DNA, czyli ogólnie geny. Jak się budzi tę kulę, tę 
cząsteczkę energii, to ona po tej drabinie DNA leci i to wszystko, co tam jest nieprawidłowe 
pomieszane, to jakby rekapitulowała(?)! Każdy szczebelek jak naprawia, to on się znajduje na 
właściwym miejscu. Innymi słowy DNA jest całkowicie uruchamiane. Wtedy program może 
właściwie działać. Ale to nie jest jeszcze wszystko. 
(II Głos)Ta kula jest ciekawa, bo tworzy się przestrzenny obraz. Pokazuje się1,2,3,4,5,6,7 
Siedem(7)zostaje i jest jakby stałą liczbą zapisaną w tej kuli.
(Zbyszek)Jezus miał 7-ódmy chromosom. Nie w pełni aktywny, ale miał. Obudzić proces to 
jest po pierwsze, ale potem trzeba wykorzystać to, co mi pokazali. Ojca, który wszystko 
przenika, albo Praenergia, czy Ocean Ducha Świętego, bo stąd trzeba stworzyć w człowieku 
nowe. Nie tylko uruchomić właściwie DNA, ale to, co w nim nie było niech się stanie 
prawidłowe, a to nowe DNA niech utrzyma to coś, co się staje.
Robi się bardzo gęsto.
(Głos)Jakiś dźwięk; -mówią, membrana uruchomi To.
(II Głos)Mówią mi, że mam Ci przypomnieć o tym, że zapisuje się w Tobie 7-em. Ta stopka 
w siódemce odwraca się do góry nogami i On mówi, że to jest Twój znak. Tym się będziesz 
podpisywał.
(Zbyszek)Ja mam swój duchowy podpis. On wygląda, jakby taki haczyk kreska długa lekko 
leci w dół i króciutka od tego końca lekko w górę. W rzeczywistości moglibyśmy powiedzieć, 
że to jest 7 bez środkowej kreski.
(Głos)Powiedzieli, że to jest właśnie ta membrana, która odpowiednio ustawiona spowoduje 
działanie.
(Zbyszek)My się może po staremu chwycimy za ręce. Pozwolimy, by się wszystko w nas 
zapisało, bo pokazują, że taka energia jakby tu między nami była i gęstniała. Zobaczymy, na 
co nas naprowadzą.
Najpierw uruchommy światło w nas. Tu jest ten kryształ i po nas promieniami się ślizga.
Ukazała mi się Głowica ze światełkiem u góry. W tym światełku głowa. Może to Lenari, 
może to Ojciec. Bo podstawą jest to, co Stwórca utrzymuje. Dusza, Ciało są zależne od 
Stwórcy. Robi się gorąco, gęsto.
(II Głos)Wibracja jest niesamowita.
(Zbyszek)Tak się zaczyna kręcić powoli, taką spiralą idzie powolutku do góry
(Głos)…18.36….
(Zbyszek)Są Takie kółka niczym witaminki, na nich te literki, to mi wtedy mówili, ale nie 
wiem, co to oznacza.
(Głos)J, A jeszcze jedno A, N, jeszcze jedno N.
(Zbyszek)Ja tylko widzę, jak siedzę na tej Górze Lodowej, patrzę w dół, ale nie wiem, jak 
działanie ma wyglądać. Tu jest Taka energia między nami, cień Kryształu, ale nie umiem 
wyjść Umysłem ponad to, co widzę. Teraz natomiast jestem u podwalin, gdzieś tam w 
człowieku i widzę nie z góry, tylko od dołu. Światło idzie do ludzi, stara się ich przeniknąć, 
ale nie potrafi całkowicie. Teraz podstawiam ławeczkę. Wskakuję na tę ławeczkę i chcę do 
nich skoczyć, aby cząstki tego Światła chwycić i pociągnąć w dół, żeby niczym roleta, czyli 
wielki krąg energii, nie tylko do góry, ale i w dół ich przeniknęło. Jednak nie umiem, szukam 
jakiegoś kija. Znalazłem laskę zakrzywioną. Zahaczyłem tam u góry i ściągam to w dół. I ta 
energia od Ojca nas przenikająca idzie w dół przez Nas, jakbyśmy my byli teraz w krysztale.
(Głos)Oni mówią; -Obudź Ojca, obudź Ojca.
Długi czas się mi ukazywał na hamaku śpiący…bo już czas, by zaistniał w Nas, bo schodzi
(Zbyszek)Budzi się. Widzi nas, bo pojawił się w środku, a nie widzi. Pokazali dziwną rzecz. 
Ojciec stoi, jakby nieświadomy tego, co jest. My uklęknęliśmy wszyscy, przytuliliśmy się do 
Niego i mówimy; -Ojcze, Ojcze obudź się. A On się okazał jakby pusty. Weszliśmy do 
środka, a On jest jak Koń Trojański, niczym kukła. Potem weszliśmy do głowy, potem w 
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oczy, a tam jest jakby taki wielki pokoik. Przez te oczy wyglądamy i mówimy, jak to 
właściwie, o, co w tym wszystkim chodzi. A u góry śmiech radosny.
-Czyż nie wiecie, że to wasz …22.32?
(Głos);
-Tyle szukaliście mnie, a macie mnie w sobie.
(Zbyszek);
-Jesteście też we mnie. Pozwólcie mi działać. Nie trza napięć, nie trzeba nic. JA JESTEM.
JAM JEST.
Jak mówimy JAM JEST, to On przez nas potrafi powiedzieć. -My jesteśmy i On przez nas 
mówi też; JAM JEST.
(Głos).Dlatego Ci kazałem położyć rękę na sercu i na głowie twojego Brata i powiedzieć, 
przecież Ty Ojcze Jesteś i się STAJE, co ma się stać w drugim człowieku.
(Zbyszek)Słyszę też, by Jemu zaufać, aby to się stało. Pozostało nam tylko jedno, trenowanie 
zaufania. Trenowanie zakłada, że To jeszcze nie jest, a to oznacza niepewność. 
-Ciekawe, kto z Was już wie, a kto chce, żeby to już było? Nie chcę nikogo w błąd 
wprowadzać, ale chcę żeby To już było.
(Głos)Powiedziałam Ojcu tydzień temu, że zaufałam Jemu i oddałam wszystko, co w sobie 
mam. Co jest moim marzeniem, pragnieniem, wszystkim, by On był ze mną i w każdych 
działaniach. Wszystkich moich Braci, których dotykam, spotykam na mojej drodze oddaję 
Jemu, by byli tak szczęśliwi, jak Ja i żeby we wszystkich zaistniał Ojciec i On żeby był 
szczęśliwy w tych ludziach jak tylko możliwe.
(Zbyszek)Słyszę tylko, że jesteśmy Nim wypełnieni. Na zewnątrz jest On. Teraz tylko 
potrzeba trochę czasu, by to się wszystko uwarstwiło, dokonało, ale TO po prostu jest. 
Mówią o warstwach. 
Pokazał się krzyż i On się bardzo szybko zaczął kręcić niczym wrzeciono czasu. Poszło do 
góry. Bardzo promienieje. Intensywność tego jest wielka, jakieś przyspieszenie.
Pokazują, jak wszystko z Nas wyparowuje i idzie do góry. Wszystko, każda cząstka, a tutaj 
zostają tylko tektury, pudełka. 
(Głos)Mówią,; wtopcie się w Moją niewinność, niewinność Dziecka Bożego. Bo cóż zniszczy 
niewinność, tylko ty sam.
(Zbyszek)Jesteśmy tam u góry, tu zostały tylko pudła popsute. Słyszę teraz: tylko zaufaj i 
czekaj, jak to wszystko z góry będzie opadać i naprawiać, tak jak uruchomione DNA, które 
się odradza.OK! 
Słyszę, że ten stan, w jakim jesteśmy jakby miał nie minąć, po wejściu w tę Rzeczywistość.
Dziwna rzecz się tutaj stała, bo jak się patrzy na Was, to nie widzi się ludzi stąd, ale Istoty 
stamtąd. Każda ma swój urok, każda jest niepowtarzalna. Stamtąd.

KONIEC.
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