
[Jedność z drugim człowiekiem, Świat Mroku ludzkiej Duszy].

68.2009.09.11 Warszawa.

 Widać jakbyście byli oddzielnymi kulami energii i że tworzą osłony. Z tego wynika, 
że wejdziemy tam raczej jako obserwatorzy. Może zza takiej szyby, jak w sali przesłuchań.
Plan był inny, ale stwierdzili, że nie mam takiej energii i zawaham się przez to, co tam 
widziałem, a to byłoby dla was ryzykowne. Więc przyszli tutaj. Jak byłem na dole, to 
widziałem te Istoty Białe z lancami, które tworzyły kręgi.
 Myślałem, że to Archaniołowie. A Oni powiedzieli, że to są Archaniołowie ze Snów. Innymi 
sowy, są to Istoty pochodzące bezpośrednio z Księgi Ojca. Może to ochrona czytającego. To 
jest nowa Rzeczywistość i gubię się. Nigdy tu nie byłem.
Jak byłem mały zaglądałem w te Światy, ale tam, gdzie są oczyszczenia Dusz, inne Ich 
wewnętrzne Światy. Ale to, co widzę teraz, od paru dni tego nie widziałem nigdy. A to wiele 
mi tłumaczy na przestrzeni moich doświadczeń.

Nie jestem zadowolony, bo widzę to, co widziałem i nie jest to pocieszające. 
Wiadomo, że to pokazują po to, żeby to zmieniać. Ale prawdą jest też, ja zawsze to Wam 
powtarzam, gdyż oznacza, że przyznanie się do własnych błędów i poprawne odczytanie 
sytuacji jest ważne, że chcemy coś zmienić. To jest pierwszy krok do walki o coś. Więc jak 
to pokazują, to nie po to, żeby mnie przestraszyć, czy innych, tylko uświadomić istniejącą 
sytuację. Dzięki temu, skoro Dusza i Duch na to się godzą, bo inaczej nie mogą niczego 
pokazać, więc z Naszych Wyżyn przyszło przyzwolenie, przyszła chęć do zmiany tego.
Mam stracha i boję się, że zostanie coś we mnie, w moim myśleniu, nie takie jak dotychczas.
Ja kojarzyłem Odpowiedzialność z urokiem, Odpowiedzialność chęcią zmian. Może odczucie 
tej czerni, tego bólu, który tam jest też ma swoje znaczenie. Ale wiem, że po tym, co tam 
zobaczyłem nigdy już taki nie będę, jak kiedyś.
Te energie były, ale gdzieś się w manifestacji straciły. Na razie coś nas przepromieniowuje. 
Tak jakby się to wymazywało, dziwny ruch ukośny jest wokół nas. To jest jakby 
przygotowywanie w Nas ochrony energetycznej. To tak wygląda, jakby taki ukośny krąg 
energii, która nas obejmuje, jakby w naszych komórkach i wokół każdej komórki, tworzył 
ochronkę. Jak wejdziemy, to nie my, jako Istoty bylibyśmy chronieni z zewnątrz 
zachowując w środku energetykę, a każda nasza cząstka jest chroniona. Ale ciekawe, 
każda cząstka energetyczna, bo to jest kopia ciała fizycznego. Każda nasza cząstka 
duchowa. Ale to też inaczej jeszcze wygląda. Tak jakby to, co przynależy ciału 
fizycznemu, było też dodatkowo zabezpieczane. Więc nawet odczucie naszej obecności 
tam, mogłoby sprawić, że pójdzie atak na ciało fizyczne.
Przypuszczam, że wejdziemy do krainy, która należy do krainy Dusz, a prawa te, jak w 
Hadesie nie bardzo są mi znane. Okazuje się, że niewielkie mam pojęcie o tym, co się dzieje 
po drugiej stronie. Wiadomo, że jak przyjdzie wiedza, a z nią zrozumienie, to człowiek 
wiedzący już się nie lęka, bo wie jak czemuś przeciwdziałać.
Z góry schodzi energia, która będzie gęściejsza. 
To wygląda tak, jak Prawa do Wnętrza Ziemi i przygotowują nas do jakiegoś przejścia.
Mówią, że przejście iluzyjnie istniejące na zewnątrz nas, tak naprawdę jest w Nas.
Mówią, że ten obszar jest takim, kołem, które biegnie przez dwa Ośrodki: Serce i Drugi 
Ośrodek. Jak kolczyki na pępku, czyli półkółko wbite w skórę, końcówki są w skórze to taka 
klamra wbita w nas i tam przez 4,3 i 2 czakram energetyką naszą to koło jest połączone 
spętlone.
Ta obręcz zaczyna się w nas kręcić. Jest duża, złotobiałą, ale wyraźnie złoto widać nawet 
napisy, jak na filmie Władcy pierścieni. To koło kręci się od strony pępka przed nami, idzie 
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do góry górna część jest na wysokości nosa i wchodzi do serca. Kręci się w ten sposób. Od 
dołu, do góry w stronę nas. 
Ktoś spiął te wszystkie kółka i ściągnął jedną taśmą i zaczyna nas wyciągać do góry. Tymi 
kółkami jest coś z Nas wyciągane energetycznie.
 To jest zabezpieczenie energetyczne. Dozabezpieczenie –Tak poprawili. Oglądają nasze 
ręce, zaglądają w oczy i podpowiadają, że sprawdzają, czy wszyscy mogą wejść. Nad jedną 
się zastanawiają spisują coś i do góry ją odtransportowali.
Przybili mi taki czarny, kwadratowy Krzyż na piersi przykryli ręką i powiedzieli; - Uważaj!
Istnieje ryzyko pewnych doświadczeń. Zapisu pamięci tych doświadczeń.
 Z naszych głów, jakby wypływała energia, a przed sobą mamy czupryny ostro ustawione, a 
energia płynie przed nami, jakby się łączyła i powstaje koło.
Słyszę, że otwiera się przejście, jak mgławica, jak energetyczne wrota. Kręci się to wszystko 
na lewą stronę, ale z zewnątrz tuleja kręci się w prawą stronę.
-Jest to stan równowagi konieczny do zachowania – stabilności, mówią, że te informacje 
kiedyś przyjdą. 
-Ciągle jest lęk.

Pojawiła się wysoka, kobieca Postać z włócznią, jak Artemida, z hełmem bardzo 
wysokim, który zakrywa nos i uszy, wydłużony idzie do góry. Włócznią kieruje po nas. 
Kółko zrobiła i przecina serce, jakby zrobiła rankę, z której wypływa kropelka białej krwi.
Kropelka krwi jakby zasiliła ostrze tej włóczni, która, jak i hełm ma piękne reliefy.
-Są gotowi. –Mówi
 U góry otwiera się właz okrągły i słychać zgrzyty. I choć to jest energia to w tej podpowiedzi 
jest jakby potężny, twardy mechanizm odcinający nas od tamtego Świata.
My zaczynamy wchodzić, ale zamiast w dół idziemy do góry.
-A nie wiedziałeś, że istnieje też to tu.
Z daleka piramidy. Charakter tego, jak dekoracji w Hollywood
Wszystko jest świeże, czyściutkie i piachu nie ma, tylko jest coś jakby go symulowało. Jakby 
ktoś trawnik biały plastikowy nałożył, co sugeruje istnienie wydm i po tym się słodko idzie, 
tak jakbyśmy pomniejszeni byli w krainie zabawek. Ale obiekty są wielkie i prawdziwe. To 
specjalnie dla nas przygotowane, 
-Byście coś pojęli.
Pokazuje się Sfinks, ale jest kilkakrotnie większy od piramid.
Mówią; - to jest Życie i to jest Obserwato. Mówią, że jakieś zapisy w nim się gromadzą. 
Pokazują, że jak On właściwie obserwuje, czyli każdy z nas jak będzie właściwie 
obserwował, to sama obserwacja wzbudzi pewne energie, które utworzą pewien obszar, taką 
kulę jasną, która na razie od góry spowija Sfinksa.
Dzięki temu On się zaczyna ruszać i do nas podchodzi, ma kocie łapy, a energia, która go 
spowija przyjęła kształt piramidy. Leży przed nami, z łapami na krzyż.
Dają nam do zrozumienia, że kiedy nie ma galarety i jesteśmy w obserwacji to jest to forma 
Istnienia.
 Istnienie daje do zrozumienia, że jesteśmy w sobie. Natomiast jak istniejemy 
i w sobie i w drugim człowieku i postrzegamy to wszystko, wytwarza się energia. Tak 
jakby to, co jest w Nas nie było zakłócane przez galaretę, jakby uruchamiało proces 
odzyskiwania Mocy i (mówią) Ducha.
 Pojawia się teraz taki Kanał i my jesteśmy skąpani w takim lejkowym świetle i teraz ukazuje 
się jakby Piramida, która jest symbolem już uruchomienia tej energii. Energii obserwacji. To 
jest pomost do Światłości. Nie Światła. Ta energia też nie jest Światłem.
-Nie musi nic zejść. Choć pokazują, że schodzą różne Istoty, -ale możesz i wejść.
To mi pokazywali, jak ta galareta między nami, te relacje, te energie, te myśli, jak to wszystko 
nas z przodu blokuje, spowija pochłania, to wtedy jesteśmy zablokowani. Jak to znika i 
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możemy obserwować, wtedy ten kanał od nas idzie do góry, jest czysty trwały i z zewnątrz 
jesteśmy też chronieni. Taka piramida jakby się pojawia i wtedy zaczynamy inaczej Istnieć. 
Mówią, że wtedy zaczynamy Istnieć prawdziwie.
-Patrz! Pokazują cień na dole, taka gleja, smoła.
-To jest właśnie ta galareta. To jest ocean grzechu, nieprawości. Pojawiło się słowo; 
-niezrozumienia, a na dole PRAWA.
Przez to Ci ludzie giną, grzęzną w tym, są porywani, żyją iluzjami, widzę szybkie samochody, 
ludzie, którzy się bawią, gwałcą się, w rzeczywistości ten gwałt wygląda tak jakby obie 
strony, ta kobieta i ten mężczyzna cieszyli się, że to robią i nie wiedzą, że ta zabawa gwałci 
ich prawdziwe potrzeby, bo nie rozumieją prawdziwej natury. Że tak naprawdę wymuszają 
jedno na drugim zachowanie pozornej namiętności, a to jest ordynarny seks, który zamula im 
umysł. Nie rozumieją tego jak to powinno wyglądać, choć ten seks sprawia im wielką 
przyjemność. Obserwator z boku powiedziałby, że im fajnie, a Oni zabijają siebie, zabijają 
prawdziwe Istnienie, odczucia. Ona odchodzi, otrzepuje spódnicę, On poprawia spodnie, 
mówi good by i zapominają o sobie, o tym, że się poznali.
To chore doświadczanie relacji. 
Tłumaczyli mi ostatnio jedność człowieka z drugim człowiekiem.
My łączymy się z drugimi. Jesteśmy tu i teraz. Jest to chwila szczególna i nigdy nie możemy 
wyrugować z siebie jedności z drugim człowiekiem. Zawsze jesteśmy z nim połączeni. Czy to 
poprzez galaretę, czy też górą idąc w przestrzeniach duchowych nie ma to znaczenia. 
Odczuwamy Jedność i nie może ona być zakłócona. Jednakże jedność jest takim jednym 
pasmem energetycznym. Człowiek, który posługuje się PWW łączy się z drugim człowiekiem 
w przyjaźni, miłości, w namiętności i tu może być pożądanie, ale ono jest takie prawdziwe, 
energetyczne i spełnia się też w życiu. To wskazuje od 100% w dół. Uwaga!
Jak tego niema, a odczucie jedności musi być cały czas 100-u %-owe, bo inaczej człowiek 
umiera.
Ale przedziałka może też być przesunięta w dół. Od dołu przy 0 %, albo od 100%, gdzie jest 
ten cud istnienia wspólnego i spadamy coraz bardziej do PTP, to mamy sytuację też związaną 
z jednością z drugim człowiekiem, ale wynaturzoną.
Dwaj bokserzy tłuką się na ringu, ale jeden potrzebuje drugiego, bo musi czuć jedność z 
drugim człowiekiem. Mamy przy zerze obóz koncentracyjny, gdzie ludzie odczuwają jedność 
z drugim człowiekiem i muszą z nim być, ale jeden drugiego morduje. Ciągle siebie 
potrzebują. 
Ta podziałka mówi wyraźnie. Przy 100% jest cud wspólności po Duchu, po sercu, a przy 0% 
….19.39wspólnego istnienia po mściwości, po zabójstwie, po PTP.
Odczyty są często wstrząsające.

Teraz Sfinks przemienił się w wielkiego wilka. Jest na wielkim, kamiennym podeście. 
Jest znowu 2,3 razy większy od Piramid. My pochodem idziemy w stronę tych Piramid i 
słyszę, że tam jest nasz dom.
-Spytałem, czy te Piramidy są związane PBZ. Usłyszałem.
 -Toś zapomniał o tym?
-Świat dla odzyskanych tam się znajduje, a ja w tym świeci nigdy nie byłem i nie wiem, czy 
to istnieje
-Powiedzieli, że nie ja będę wprowadzał.
Stajemy po bokach. Przyszła Postać niczym cień. Ona jest niewidocznym wiatrem. Jak gdzieś 
stanie, to taki gejzerek iskier od dołu wystrzeliwuje. To jest jakby energia, świadomość. 
Przeszła przez Piramidy, poszła dalej. Zatacza znak Omegi. Zatoczyła teren wielodziesięcio 
hektarowy. Znak Omegi uniósł się do Góry niczym śmigło i obrócił, powstała jakby 
czterolistna koniczynka, a w środku powstały promienie. Z tych promieni Ozyrys się wyłonił, 
ze środka i się hiha. Skoczył tu w Przemka i tak jakby sama energia powiedziała; -chodźcie, a 
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On jeszcze o tym nie wiedział. W dole stanął na przodzie, patrzy na te Piramidy. Ta, do której 
mamy schodzić jest pół czarna, pół szara i ma schody. Z prawej strony, jakby wschodziło 
Słońce i oświetla, z tym, że wszystko po lewej stronie jest ciemniejsze, po prawej stronie jest 
jasne i nie istnieje tu historia Cieni. Schody są po lewej stronie, czyli skąpane lekko w 
ciemności i dopiero ich zakończenie po prawej stronie jest w takim punkcie jasne, a ten punkt 
jest na ścianie Piramidy na 1/3 jej wysokości. Z tego punktu bije światło i nas Oświetla i 
każdego identyfikuje. To światło sprawdza, czy jest uprawnienie do wejścia. 
I poszło teraz coś do góry, aż się szczyt rozjaśnił. Jest weryfikacja uprawnienia do wejścia. 
Sceneria jest niesamowita, ale wszystko jest łagodne, bez napięcia. Przemek tam stoi i jest 3 
razy grubszy.
Fajnie to wygląda jakby był kuleczką, ale specjalnie, żeby więcej radości zrobił i czeka na 
zatwierdzenie. Drzwi się rozsunęły
- Mówią Mi, że ja nie wejdę. Wielka kosmiczna ręka wstrzymała mnie na progu. Przemek 
wchodzi, a wy idziecie za nim.
-Kiedyś coś narozrabiałem i nie wolno mi wejść jest jakiś we mnie zapis obserwatora. Coś 
chciałem uruchomić i popsułem. Ale przypomną mi, o co tam chodzi.
Drzwi się zamknęły i Przemek poprowadzi.
(Przemek)Wchodzimy do wielkiego pomieszczenia, a na środku jest wielki basen ze 
świetlista wodą. Nad basenem jest zawiesina jasna, z której wychodzą energie i 
podpowiadają, że mamy skąpać się w zawiesinie, która jest w basenie i to pozwoli nam iść 
dalej. Kąpiemy się, ale powstał jakby wiatrak, tworzy się lej, jak trąba powietrzna.
(Zbyszek)Ja z zewnątrz widzę jak Piramida i cała Pustynia jest jakby za takim lustrzanym, w 
kształcie Piramidy szkłem, jakby w krysztale w kształcie Piramidy, a na zewnątrz gęsta 
świadoma, samoistniejąca Ciemń, tak jakby mrok, który ten cały kryształ pokrywa. W środku 
jest właśnie ten bezpieczny czas, tak jakby to coś nie miało żadnych szans przejść przez ten 
kryształ, ale próbuje stapiać jego zewnętrzne warstwy. Z Piramidy jakby sygnał pobiegł i te 
warstwy przenikane przez ten żrący mrok od razu są proste. Tu znajduje się jakieś źródło 
mocy, program, sygnał, coś, dzięki czemu jest całość utrzymana w tym stanie.
(Przemek)Wychodzimy z tej kąpieli, każdy dostaje szaty egipskie i perukę związaną tą 
kulturą. U góry jest jakiś punkt, źródła Mocy, który mamy poznać. Każdy dostaje świetlistą 
tarczę i świetlistą dzidę.
(Zbyszek)Teraz pokazują, z tym będzie można wejść do Miasta Rzeczywistości, bez tego 
byłoby to niemożliwe.
(Przemek)Mamy wejść wyżej, bo tam jest kryształ energii, który ma nas wzmocnić 
energetycznie.
(Zbyszek).Nie mamy świadomości, że w nas jest duże źródło energii. Tracimy energię w 
różnych utarczkach dnia codziennego żyjąc galaretą, ktoś ją z nas wyciąga i nie zdajemy 
sobie sprawy, jakim potencjałem dysponujemy. Ten kryształ potrafi cały czas 
dostarczać nam energii, jeśli potrafimy się do niego odwołać To nie jest typowe 
dostarczanie. On chroni nas przed wydalaniem energii na iluzyjne, pozorowane reakcje. 
Więc ten kryształ jest formą kodującego programu.
(Przemek)Oni nazywają to Baterią Życia, która daje równowagę.
(Zbyszek)Można odwrócić pewien proces. Ciemność, która nas pochłania może być przez 
nas wykorzystywana do ładowania nas. Jeśli coś nam nie służy. Przemienią nam sposób 
przemiany materii i to coś, co szkodziło nam zacznie służyć. Można zrobić tak, by to, co 
jest w galarecie, te niewłaściwe niszczące nas energie, np. ta szara strefa, to, co jest tu na 
zewnątrz, a to jest potężne źródło energii, by to wpływało do nas przmienione, było i nas 
jeszcze zasilało.
Nie wiem, czy to jest kod zawarty w Krysztale Życia.
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Mówią; - też. -A więc jeszcze coś. Jeszcze jest jakiś Czarny Kryształ. On jest kolejnym 
elementem, który pozwoli nam czerpać energię tu i teraz, jak bateria.
Mnie to podpowiedzieli z zewnątrz, z poziomu Miasta Rzeczywistości to widziałem.
A ty musisz schodzić i coś tłumaczyć 
(Przemek)To jest w tej drugiej części. W tej jasnej i ciemnej stronie Piramidy, gdzie mamy 
się udać, tam jest Czarny Kryształ. On się kręci. Pomieszczenie jest ciemne, ale sam kryształ 
jest mimo ciemności rozświetlony. Nad Kryształem ukazał się znak Omegi i pojawił się 
Krzyż Ank egipski.(?)
(Zbyszek) Na zewnątrz przeniknęły mnie inne wibracje. Usłyszałem; -Życie. Światło i czerń. 
Oba są życiem. To się dopełnia. Przecież chodzi o ratowanie Całości od strony energetycznej
(Przemek)Zjednoczenie tych obu Kryształów daje ten Trzeci, ale sam w sobie zawiera się w 
tych dwóch.
(Zbyszek)Z tego kryształu promieniuje tak jakby złączone dłonie były i tworzyły Kryształ. 
Kości dłoni palców, ze śródręcza tworzą rąb i jak to się odchyla, to pokazują coś tworzącego 
się; kwiat, energie, coś nowego. I to zaczyna wszystko powoli przenikać. Nawet ludzie jakby 
na siebie patrzyli i się dziwili. To jakby wszystko unosiło, spowalniało.
Podpowiadają, ze życie wolniej się toczy niż myślimy, a my wyprzedzamy to wszystko 
chaosem i nie odczuwamy pełni życia. Trzeba wejść w harmonię, jakby w sen przyrody, 
by odczuć ruch Całości.
Nawet Sen naszego Ciała też wolniej się toczy. I jak my nie jesteśmy rozemocjonowani, tylko 
harmonijni, to w tym śnie potrafimy odczuć samych siebie.
(Przemek)Oni to nazywają Zjednoczeniem Harmonii Życia. Daje to nam Radość i Szczęście.
(Zbyszek)Coś się stało, bo się coś uruchomiło. Z zewnątrz widzę tylko resztki rogów 
podstawy i u góry, a powstała taka kula energii, że to wszystko zaczyna pochłaniać. Ona idzie 
od Środka. Słyszę, że otworzyło się Źródło Życia. Podpowiadają, że będą tworzone i 
zabudowania i nowe struktury. Czyli rozpoczęła się jakaś droga ku nowemu. To jest 
przygotowanie do Zejścia Sił Najwyższych.
(Przemek)Z zawiesiny jest tworzony jakby tunel do możliwości Zejścia.
(Zbyszek)Pokazują Miasto Rzeczywistości i ten tunel tam idzie, przez niego lądują nasi 
Komandosi, wypadają i przenikają cichutko jak nikt nie widzi struktury tego Miasta. 
Podpowiadają tez, że w czasie tego Zejścia jeszcze przewinie się przez nas Życie. Tak jakby 
każdy, kto zejdzie do Miasta Rzeczywistości miał jakby inne zadanie, inaczej to postrzegał. I 
teraz spadając do Miasta Rzeczywistości żyjemy tu i teraz. I pokazują, co my z tego tu i teraz 
tak naprawdę wynosimy. Są pewne elementy, które pozwolą nam później tam na dole 
zaistnieć. Poszła fala energii na was, jakby podpowiadali, że to nasze życie tu i teraz, nasze 
problemy, nasze zmagania, nasze objawienia, nasze prowadzenia, zawierają w sobie coś, a to 
życie trwa ułamek sekundy, czyli jest ułamkiem naszego desantu do Miasta Rzeczywistości, 
więc te doświadczenia zawierają coś, co ma znaczenie, gdy się tam na dół schodzi. To jest tak 
jakby życie było forma energetycznego ładunku, obowiązkiem, a jednocześnie i 
szkoleniem. Dziwna Rzecz, bo my to szkolenie niedługo odkryjemy. Teraz ta energia, która 
poszła na nas sprawi, że będziemy mówić o różnych rzeczach. Każdemu coś podpowiedzą. 
Czasami z tym związanego, czasami nie. A my po jakimś czasie odkryjemy, że było to ważne, 
by zejść tam do Miasta Rzeczywistości. To wszystko jest wspólnym snem, dzięki któremu 
pojmujemy coś i dzięki temu rozumieniu, pojmowaniu możemy działać tam niżej. 
Zobaczymy, jak to chaotyczne i od siebie odległe w rzeczywistości zlepia się w naszym 
wspólnym tutaj przybyciu i we wspólnym doświadczaniu życia.
(Przemek)w Piramidzie znajdują się dwa ważne miejsca, jedno jest to Indywidualne 
Źródło Życia i Tron Istnienia. Jest Kryształowy i ogromny. W środku jest pokryty 
trójkątami Ojcowskimi.
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(Zbyszek)Ten Kryształ Istnienia to nic innego, jak ten malutki płomyk w naszym sercu, a 
każdy go ma. Natomiast, jak ktoś zasiądzie na tym tronie ZAISTNIEJE. Zawsze będzie 
wiedział, że jest. To jest niebywałe doświadczenia dla Duszy, bo Duch i tak o tym wie.
(Przemek)A to Indywidualne Źródło Życia, jest jakby formą oczyszczenia, formą 
wzmocnienia. Tam jakby odnawiamy się oczyszczamy, byśmy na nowo mieli zaistnieć.
(Zbyszek)Ja to odczuwam jako gęstnienie w nas. Dzięki czemu coś, co byłoby nieprawe w 
nas nie może się w tej gęstości utrzymać i jest wypychane poza ciało. Pokazują jakby to 
wiązania inne były, energie inne i nic słabszego, mniej gęstego nie jest w stanie wejść, jest 
wyrzucane. Stajemy się sobą bez tych obcych naleciałości i bez obcych marzeń
(Przemek)Stoją tu Napierstniki Feniksa. Tu chodzi o przemianę.
(Zbyszek)No i skoro zaistniejesz, to, co cię tutaj doprowadziło zmieni Cię z pokraki, którą 
chwyta non stop galareta, iluzja relacji, środowisko, po odrzuceniu tego wreszcie się 
odnajdziesz, wreszcie zaistniejesz, przejdziesz metamorfozą i powstaniesz z popiołu, czyli z 
tych cząstek snu, który się nie układa. Będziesz ponad tym i otworzysz ręce ponad to bagno 
energetyczne. Wzlecisz świadom tego, co jest. Tyle, że ludzie będą w tym bagnie wciąż tonąć 
Możesz, jak wielki Orzeł lecieć i wyrywać, co chwilę kogoś z tego.
Pokazują, że jak się kogoś wyrywa i leci z nim dalej, to trzeba go znowu rzucić i on znów 
wpada w to bagno, ale on już widział to z góry, a jak widział, to już sam stara się z tego bagna 
wydostać. Niewielu już w nim utonie.
(Przemek)Jeśli jesteś godnym możesz przypiąć do swojej szaty świetlisty miecz Rycerza 
Światłości. 
(Zbyszek)Każdy może to spróbować, bo jak mu czegoś brakuje, to ten miecz jest gęstszy i 
przez niego spadnie na Ziemię, albo przed nim. 
On płonie białym lub złotym ogniem.
Strumień energii, który szedł w Miasto Rzeczywistości cofają i to wraca do Piramidy.
Widzę teraz z zewnątrz, jakby się to wszystko zamykało i jakby się wchodziło w przestrzeń 
kosmiczną. Ta przestrzeń dziwnie wygląda, jak trzy trójkąty z przeciwprostokątną na, 
zewnątrz. Te trzy są bokami do siebie zestawione. W środku nich jest wielka gigantyczna 
kula. Nie widziałem tego nigdy. Usłyszałem tylko, że to jest Oko Boga.
Pokazują, że to coś jest wmontowywane jakby w nas. Od góry to wygląda tak, jakby to był 
wiatraczek, niby trzy kreski. I one tak idą;. od nasady nosa tu jest ten punkt, dwa boczki idą 
jakby oczami na zewnątrz do pól czoła, a ten jeden boczek nosem do ust. Środek jest 
bezpośrednio na nasadzie nosa.
Wtedy powstaje twarz wilka. Inna nasza twarz. Rysy się zmieniają. Wszyscy stajemy się 
podobni, jakbyśmy przyjęli od środka maskę energetyczną. Tworzy się przez to zbroja 
energetyczna. Jakby jakaś inna Istota przez nas się przewijała, albo tak jakbyśmy my wspólne 
źródło pochodzenia w nas odnajdywali i to dodaje nam wojowniczej mocy, jakbyśmy byli 
zaczarowani. Jakby coś przejmowało nad nami kontrolę. Jakby ta maska było od nas 
potężniejsze. Nawet na ciałach tworzy się taka zbroja, rogi, wypustki, jakby to kryształy były 
srebrno- stalowo-białe. Dziwnie to wygląda.
- Zejścia ciągle nie ma.
Teraz pokazują, jak nasze życie to, czego doświadczamy przed nami jest i możemy je ciągle 
oglądać w kuli przed nami. Pokazują teraz, że możemy tym życiem żyć i nie wiedzieć, że 
jesteśmy ponad nim i ono wtedy nas przenika, a możemy też stąd obserwować. Mówią też, że 
ta nasza postać jest czymś pośrednim między naszym, - uwaga! –Duchem, a naszą Istotą. 
Wiadomo, że nasza Istota jest we Wszechrzeczy. 
Pokazują też jak będziemy patrzeć na elementy naszego życia. 
Idzie informacja do was i o różnych rzeczach będą mówić.
(Przemek)Mówią o kliszach życia. Wyrwane z kontekstu klisze życia mają utworzyć jedną 
informację.
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(I Głos)Jestem pod drzewem jabłoni i każda dostaje inne jabłko.
(Zbyszek)Mówią podziel się Radością. Ukazało mi się Drzewo Wiedzy, Drzewo Całości. 
Wiedza, Świadomość, Zrozumienie jest Radością. Pokazują też ciebie, jak jesz to jabłko i 
odrzucasz. Dajesz do zrozumienia, że właściwie tego nie potrzebujesz jak to masz.
(Głos)A mam?
(Zbyszek)Dowcip polega na tym, że to mamy, tylko musimy to budzić. To jest Biblioteka i 
Drzewo Życia.
(II głos)50.10, …to co widzisz jest bez znaczenia. Łączysz dwa światy…
(III Głos)Ja widzę Słońce, a mówią mi; -raduj się i świeć jak Słońce
(Zbyszek)Pokazują też, że to słońce głowę Ci oświetla, w ręku trzymasz miecz, który jest 
spuszczony pod ukosem w dół, bo jest długi i dotyka Ziemi. On świeci jak głowa i jak to 
światło. W twoim wypadku to jakby to Miecz Wolności się nazywał.
(Głos)Ja widzę jasnoniebieską drogę przed sobą. Mówią; -cierpienie jest iluzją, idźcie prosto.
(Zbyszek)Pokazują, jak ktoś wyskoczył z tej drogi i mówi; -ale ja chcę tego cierpienia, ja nie  
umiem inaczej żyć. Nikt mnie inaczej żyć nie nauczył. I z tej rozpaczy, że nie umie, znów 
nurkuje w to cierpienie, żeby zapomnieć o tym, że istnieje coś poza cierpieniem.
To jest szok!
(Głos)Siedziałaś na tronie, krzyczałaś z bólu Powrotu, czułaś to…
-A ja krzyczałam potwornie, taki czułam ból od środka jakby rozrywało mnie.
(Zbyszek)Mówią, że jak teraz przeczytasz ten tekst, to te słowa w naszej przestrzeni zawisną 
i stworzą taką spiralę, coś, co będzie na nas oddziaływać. O tym słowie musisz teraz 
przeczytać, bo oni to pojmą.  I to się zapisze. To Coś uruchomi na stałe, zamanifestuje 
(Głos)To twoja Droga. Słowo jest w tobie. Słowa to zapis, jeśli pozwolisz słowu działać, 
stanie się cud. Nie powstrzymuj go. Otwórz ten zapis. Już, a zrozumienie przyjdzie. Szybciej 
niż się spodziewasz..
Chodź tu do mnie siądź na me kolano, utulę dziecko swoje. Czuj i doświadczaj jak nikt inny 
potrafisz to czynić. Nie słuchaj podpowiedzi. Odpowiedzi nosisz w sobie. Szukaj. Masz 
wszystkie cząstki, u tworzą Całość. Jak znajdziesz klucz, klucz leży blisko na wyciągnięcie 
ręki. Wyciągnięcie ręki w Jego stronę zadziała jak magnez. Odczuj to, nosisz tajemnicę w 
sobie i nie będzie tajemnica tylko Prawda.
(Zbyszek)Powiedzieli teraz.
-I słowo ciałem się stało i się wypełniło. Ci, co mieli przyjść właśnie się obudzili.
-Czuję chłód na czole.
Teraz przychodzi Jezus. Lewa ręka w dół skierowana pod ukosem, prawa tak teatralnie 
lekko do góry i tak jakby w kciuku i w wskazującym coś trzymał, jakąś drobinkę, ziółko i 
patrzy w górę na Ojca tak jakby troszkę zmartwiony. Na tę Postać nakłada się i On i ktoś 
mocny, ale tym, że istnieje taki, którego nie można zniszczyć. Przez to jest taki pewny siebie. 
Istniejący, nieobawiający się niczego. Od razu płynie głos od tej energii; -
                                                                 ♥
-A, czego wy się obawiacie? Iluzji tego bagna, które stosuje wam ograniczenia. 
Czy może się Nas obawiacie, że nie jesteście godni z Nami być?
Tworzycie iluzje ezoteryczne i świętości? Przyjrzyj się, kim ja jestem. Jestem takim 
samym jak Wy. Inny wymiar, inny czas nie ma znaczenia, bo cząstki wasze stoją obok 
mnie, ale to zrozumiecie, tego doświadczycie w pełni, jak skończy się sen materii. Ja i 
Wy, to jedno. Bo moc, która jest we mnie(tu promieniuje Jego serce)jest taką samą, jaką 
Wy posiadacie. Będzie ona do mnie wracać(w tym sensie, że będzie Ona równa Jego), 
jak zapomnimy o bagnie i będziemy się na skrzydłach wolności wznosić ku Niemu. Bo 
tak naprawdę między nami żadnych różnic nie ma. Ale możesz dokonać wyboru. Możesz 
mieszkać w puszczy, możesz mieszkać w kościele, możesz mieszkać w kuluarach wielkiej 
polityki. Możesz mieszkać na bezludnej, ale zagospodarowanej wyspie, a możesz 
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mieszkać w sobie, iluzji siebie samego. Możesz mieszkać też w tym wszystkim, ale 
możesz też to odrzucić, temu się z daleka przyglądać i być tu i tam jednocześnie, ale 
wtedy masz władzę nad każdym ruchem. Odzyskaj wolność, byś mógł ze zrozumieniem 
wszędzie być. 
Jest, mówi, tu jakieś kluczowe słowo. Tym słowem nie jest ani Miłość, ani Wolność, ani 
Radość. Tym kluczowym słowem jest BÓG. Dlatego, że to, co odczujecie, gdy jego 
odnajdziecie nie będzie i nie może być ujęte słowem.
                                                                 ♥
 
-Mówi. -Niezłą zabawą jest dążenie do Niego, bo te kluczowe słowa, które już zostały 
wspomniane są i tak(powtarza takim żargonem) rewelacją. 
Znowu to, co trzyma w tych paluszkach sproszkował i lekko sypie w dół. To coś spada 
delikatnie na część naszej Planety. Jest jakby światełkiem. Nie wiem, na którą. Pomyślałem, 
że dobrze jakby to na Polskę poprószył.
                                                                          ♥

Zaczyna się. Wszystko powoli jakby zaczynało znikać, a my jesteśmy w Mieście 
Rzeczywistości. Jesteśmy jakby w metrze, którego ściana przechodzi w stalowe konstrukcje i 
tam daleko widać prześwit. To są podziemia wielopiętrowe, mnóstwo konstrukcji, tak jakby 
przez stulecia nikt ku porządkowi nic nie zrobił, ale wszystko ciągle funkcjonuje. My stąd się 
wynurzamy, jesteśmy takimi dziwnymi energiami. Jesteśmy tak zrośnięci z wibracją tych 
konstrukcji tego miasta, tej szarości, że tu pojawiając się niczym w Terminatorze, pojawiamy 
się nie osobowo tylko jako energie. Widzę takiego mechanicznego czyściciela, pająka, który 
przechodzi i nas nie widzi, nie czuje i my się zbijamy w jedną kulę energii i zaczynamy 
podróż. Tylko tkwimy w jednym miejscu. Widzę, że. Ktoś z nas będąc tą kulą i tym 
wzrokiem, jakby coś widział. Ale ciągle się nie porusza.
(Głos)Ja widzę płynące barwy, ciemne rozjaśnione do błękitu
(Zbyszek)Ja natomiast zaczynam czuć niepokój, jakbym zaczynał wyczuwać jakieś 
zagrożenie. Jakbym tutaj tkwił, niepewny niczego. Jest to delikatne, ale prawdziwe. Zaczyna 
mi tu być źle, zaczyna to być wrogie. Zaczynam odczuwać Mrok, tęsknotę za czymś, czego 
nie widzę. Te barwy, to jest jak sen nie z tego filmu. Lęk się pojawia, ale ten lęk jest tu 
Rzeczywistością, strach się pojawia, ale strach jest tu normą. Pojawia się cierpienie, ale tu 
tego nikt nie widzi, bo uznaje to tu za normalny istniejący stan. Wszystkotworzący ból i on 
przenika przez te konstrukcje niczym wyładowania elektromagnetyczne. 
(61.53)To Świat Mroku ludzkiej Duszy.
Wyłażą cienie.
(Głos)Mnie jest zimno pojawia się chłód, szron.
(Zbyszek)Jakby spotęgowanie zła, jakby ktoś, kto tu jest nie mógł uciekać, a wszystko jest 
spowalniane.
Podobne do naszych kabli energetycznych odciągacze będą coś odciągać, z ludzi, albo z tego 
Miasta. Obojętne skąd i od kogo wyciągnie energię, czy z człowieka, czy ze szczura, czy z 
materii, tak jakby cząstkę krwi, cząstkę ducha, cząstkę energii. To jest tu normalne, 
chwilowy, bolesny dyskomfort. To później się w siebie jeszcze bardziej zapada, a to coś się 
wycofuje.
-Ofiara została spełniona. Coś się nasyciło, żeby móc dzięki temu funkcjonować dalej.
Tak jakby to miasto miało swoją drugą stronę, upiorną, przez nikogo niewidzialną, a wszyscy 
przyjmują, że tak po prostu tutaj jest. TO wszystko to jest wielka macka, a tego wysysacza 
można by było usunąć, ale myślą, że to jest niemożliwe. Pokazują też jakby te macki ciągnęły 
do istoty, która jest w wielu miejscach, poza czasem i w tym wymiarze, która jest niczym 
szatan. Ale nie o to chodzi. Jakby forma energii, która dzięki temu żyje i daje możliwość 
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istnieniu sił ciemności. Które mają dzięki temu strawę, większa moc, prawo. Ta struktura na 
zewnątrz jest jakby niezależna, jakby była wykorzystywana, jakby była pewną formą źródła 
ich mocy. Wygląda to ładnie, tak jakby kosmiczna mgławica, z jasnym środkiem i z czarnymi 
obwódkami na zewnątrz, tak jakby kawałki meteorów krążących wokół. Ale to jest 
nieprzyjemna wibracja.
Mówią, że to nie są energie z tego Świata i żeby nie patrzeć w środek, bo oślepia. Ćmi to 
Umysł. To zaczyna przenikać moją Świadomość, gubię się. Tak jakby coś we mnie krzyczało; 
-chcę krwi, chcę ciał, chcę zła, chcę zagubienia, bo jak się w tym zatracę, to znajdę sens 
życia. Tu będę potężny, niezniszczalny, tu będę Panem tego Świata
Aż mnie w żołądku ścina. Matryca ożyła. Z matrycy widzę wylatują takie same cząstki i 
unoszą się tu z przodu. Ta matryca zaczyna żyć i świecić jak to zło tutaj kosmiczne. To 
zaczyna mnie pochłaniać. Kiedy ja się tym czymś staję, to mi jest wszystko jedno. Ja wiem, 
że jak stoję tu po tej stronie, to wiem, że tu będę stał zawsze.

To jest ciekawe. Dla mnie nie ma to żadnego znaczenia, czy poniosę za to karę, czy nie. Ja po 
prostu zdecydowałem się tu być cząstką tego wrednego, wyniszczającego innych systemu. 
Ten system, to zło mi tu pasuje. Czy ja będę tak istniał, czy ja przejdę gdzieś do makiet, czy ja 
będę królem zła. Ja jestem cząstką tego systemu i patrzę na wszystkich jak na tych, co to 
wszystko tworzą. Czy konstrukcje, czy ludzi będą zżerać i nie ma to znaczenia. Ja tu się 
zakotwiczyłem i nie mam zamiaru stąd wracać. To jest zatwardziałość, nie serce. To jestem Ja 
zło. 
A jak przychodzę to pochłaniam i niszczę.
(Głos)Wszedłem w korytarz. Dotarłem do takiej kładki i widzę w głębi kilka pięter, dół 
ciemny, a tam kłębiące się ciała. Ciała niepodobne do istot ludzkich, ale zniekształcone.
Jakieś istoty, jak z filmów fantastycznych próbujące się wydostać z tego dołu, depczące  
jedne po drugich, po uszkodzonych ciałach Okropny widok.
(Zbyszek)Wiecie, co powtarzają. To szokujące., Wyobraźcie sobie, że jak tylko człowiek 
choruje jak nawet nie jest złamany przez zło. Czyli, jak tutaj cierpi fizycznie, a w życiu mu 
się udaje, to sprawi sobie taki ból, że będzie to, co tu kolega widzi. My nawet sobie z tego 
sprawy nie zdajemy, że ta drobna rzecz niszczy naszą duszę po drugiej stronie. To, dlatego 
mówią cały czas; -walczcie o ciała. To była wielka bitwa, rzeczywistość. Bądźcie zdrowi i 
szczęśliwi i miejcie otwarte Serce. Bo to tu też jest wielkim skarbem dla Dusz.
(Głos)My niszczymy jedni drugich. Mamy tego nie robić. Przynajmniej żebyśmy im nie 
szkodzili. Dlatego wychodzili z tego dołu jedni po drugich tylko, dlatego, żeby mieć lepszą 
pozycję.
(Zbyszek)Przyszła do mnie taka ciemna postać. Taka lotna, cała czarna i wiecie, co pokazują, 
że jest cieniem Kogoś, kto Istniał. Tam są cienie. Ktoś został odprowadzony, kto tu w naszym 
materialnym świecie zwariował. To była schizofrenia. Pokazują, że zło kogoś złamało w 
opętaniu, ale było jeszcze dużo dobra w tym człowieku, dlatego część została odprowadzona, 
a z części powstał ten sen. Ta postać jest ciemna i jakby żyje takim koszmarem. Jakby tu była, 
nie była. Jest jej wszystko obojętne. Ona śni. Co to jest w ogóle.
(Głos) Jestem w tunelu. Tak jakby to torowisko jakieś było. Jakaś kula się toczy, a ja obok tej 
kuli, czuję jak z tej matrycy coś mi wyskoczyło. Cofam się nie chcę tam pójść. Nagle biegnę, 
wyskoczyłam z jakiegoś otworu i zatrzymuje mnie Postać czarna. Zatrzymuje mnie i mówi:
-Ty nie chcesz tego oglądać. Patrzę jej przez ramię, a tam postacie chodzą z opuszczonymi 
rękami, głowami, wynędzniali, jak kościotrupy tak wyglądają, stoję przed tym szlabanem i 
nie widzę dobrze.
(Zbyszek)Pokazują mi i wielką rozpacz czuję. Cień duszę czarną, ja jestem w tej duszy i 
doświadczam rozpaczy. Ta dusza jest kobieca, a przed nią dusza dziecka, młodzieńca. 
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Chłopak może ma z 16 lat i nie żyje. Ta dusz pyta samą siebie. -Dlaczego, dlaczego się tak 
stało?
A ja widzę, że ta matka była samotna i od dziecka spała z tym synkiem, zrobiła z synka 
swojego męża. Ludzie się zorientowali, odsuwali się, ale to była jednak forma miłości. Ten 
skorumpowany uczuciem synek też to odwzajemnił. To doprowadziło do jego śmierci, a Ona 
nie wiem, czy dożyła swoich dni, czy też nie, bo to jest jedna ciemna plama. Ona płacze i 
mówi,- czemu ja to zrobiłam?, a synek nie żyje. Miało być inaczej. Rozpacz, wielka rozpacz
(Głos)Ktoś podchodzi wyciąga rękę i mówi; -pomóż mi.
(Zbyszek)Spróbuj mu wybaczyć, złap go za rękę i wybacz mu.
(Głos)Wybaczam ci.
(Zbyszek)Musiałaś mu chyba wybaczyć, bo jaki wielki jęk, jaki pisk na zewnątrz. Jakby 
tysiące Demonów się odezwało. Jakby odkryli największe zagrożenie świata. Jak w 
horrorach, budzi się zło, wszystko zaczyna żyć. Ale to zło jest nieistniejące. Cząstkami 
przenika, jakieś Istoty, Demony. To zło się manifestuje tylko przez te Istoty. Czyli 
sprawdzając na skali ile jest w nas cienia ile światła, to sprawdzamy ile jest w nas dobra, a ile 
zła. Ona musiała to zrobić, bo zło się wściekło. Jest badające, szukające.
Z lewej strony przychodzi jakieś światło, postać, która świeci. Ma taką latarnię jakby. Pyta, 
---Kto tu jest? Zło gdzieś się oddala, niknie. Oni rządzą, ale jak przychodzi coś czystego oni 
milkną. Cisza się zrobiła. On ze zdziwieniem patrzy po nas i nie wie, kto to jest. Bo my 
jesteśmy dla niego karłami z tego Świata, pociemniałymi, ale jednocześnie innymi. On mi 
zagląda w oko. Patrzy i mówi, tak chyba w tym świecie w przenośni, bo jest we mnie zło, 
żeby tu mieć te wibracje, więc usłyszałem, co on mówi po swojemu;
 -Cholera nie do uwierzenia, a On powiedział; 
-Boże Przenajświętszy. Popatrzył na górę i mówi:
-To nie możliwe.- Jak to? A ktoś mu coś podpowiedział; 
-Zwiad!
On jakby mówił zupełnie, co innego, a do nas przyszła tylko taka podpowiedź, jakby on miał 
powiedzieć w setkach tych słów; -Nareszcie! Zostawił te latarnię, a sam musi odejść. Jak to 
światło jest, to nic się nie chce zbliżyć.
 Teraz coś mechanicznego pająkowatego wyszło i taką łapą uderza w tę latarnię, sprawdza, 
czy można coś z tym zrobić. A więc to światło tutaj, co było to działało tylko przez tę istotę. 
Kiedy ten pająk wali w to światło, to ono powolutku gaśnie, szarzeje. Coś otępia zmysły tego 
pająka i się cofa.

 Teraz widzę mnóstwo umierających Dusz. W naszym ciele mamy gnijące, umierające 
ciała, a tu jakby gnijące, umierające dusze. One podchodzą do nas, czołgają się ledwo. A ja 
widzę ich ciała, u góry. Wielki bankiet, kolory, muzyka, pięknie. Jedzą, tańczą. Panowie tego 
świata. Zamożni ludzie się bawią, a ich Dusze tu padają. Tam obłuda i zakłamanie. Teatry 
między sobą odstawiają, a tu ich dusze umierają i proszą o wsparcie.
Jena czarna ręka chwyta mnie za nogę i nawet nie ma siły powiedzieć; -Błagam.
Oni nie wiedzą, co robią. Tam zawał serca kogoś dopadł, bo osuwa się, a ta dusza tu umiera, 
znika.

 Teraz pojawiła się czyjaś obecność, kogoś po naszej stronie żyjącego. Taka Dusza 
cieniem przeszła. Ona nie wiedziała do końca, czy tu jest, czy też nie. A tam w środku ta 
Dusza coś tworzy, jest w twórczym stanie. Chce coś tworzyć, pisać i komputer widzę, to 
może być też forma innej kreacji artystycznej. Człowiek jest zawieszony w tej wenie, ta 
Dusza tutaj przebywa, jakby sondowała. Taka energia. Pojaśniało.

Pokazują teraz pijaka. Pije, ale nie jest złym człowiekiem. Pije, zatraca się i z 
nikim nie trzyma. Pije i jest samotny. A jego dusza upita, zamroczona, słaba, leży, taki pająk 
dźga go lekko i cały czas trunek mu do gardła wlewa. Dusza jest zamroczona, że nie wie nic. 
Tam proces i tu proces. Pomyślelibyśmy, pije sobie, żyje spokojnie, a w rzeczywistości się 
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stacza, zabija jedność z drugim człowiekiem, sam siebie pogrąża i nawet on tu ginie. Bo nie 
podążał do światła. Czasem myślimy, że tam nie jest źle, ale nie wiemy, co jest w człowieku a 
On umiera duszebnie ginie.
Pokazują, że ten pająk nie pokona tej duszy, że ta dusz mimo wszystko pójdzie w 
oczyszczenie. Uniesie się z tego wszystkiego gdzieś tam i poszarzeje.

Teraz prowadzą nas w podziemia betonowe. Jest wykopany grób i mnóstwo Dusz tutaj 
leży. Czasami ktoś wychodzi wyciąga takiego zewłoka i ciągnie tam. Rzuca na stół, zwija 
to w rolę, lepi coś z tego, kulę i tworzy robactwo. Tworzy część Istot, które tu są. Takie 
Istnienia. Kopnął to, a to piszczy i uciekło.
 Jest straszna walka. Ta istota jest podwójna, jakby wielki pająk. Tu jest pająkiem w głowie, 
ale bardzo inteligentnym, a w środku w korpusie krzyczy dusza, chce się stąd wydostać, a nie 
może, bo jest pająkiem. Procesy dziwne przechodzą. Stan przeze mnie nie zrozumiały. Ale w 
tym odwłoku Ta Dusza jakby chciała się wydostać, a nie umie. Tam coś ją strasznie męczy, 
jakby pochłaniało. To są doświadczenia, uczucia. Ale strach przeraźliwy, że nie umie się z 
pająka wydostać. I słyszę też, że za życia cierpiała z własnej woli i z tego cierpienia wyzwolić 
się nie może i tu musi ciągle przeżywać to cierpienie, aż ono się kiedyś wypali.
-Słyszę,; -a nie wypali, a nie wypali. Tak jakby ten pająk to mówił, jakby dzięki temu żył.

 Pokazują mniszkę, która zafundowała sobie cierpienie. Normalnie klęczy, 
normalnie rozmawia z ludźmi, ale nie żyje ich problemami, nie chce pomagać. Ona w tej 
posłudze sama się zamartwia. To cierpienie nie zrozumiałe ją pochłonęło do tego stopnia, że 
robiła głodówki, zakładała majtki z wełny kłującej i dalej cierpi to jest straszne cierpienie. 
Chciałaby się wydostać, a nie może. Ja to rozumiem, że to cierpienie chciałaby przerwać, ale 
nie zna innego stanu i nie wie, że może tę powłokę przerwać.

Ktoś po lewej stronie na powierzchnię wyszedł w tym mieście i tam jest jaśniej. 
Siedzą na ławkach kościotrupy. Pomyślałem sobie o wybuchu bomby atomowej. Spopiela 
człowieka.
(Głos)A siedzą same kości na ławkach w rzędach ustawionych w półkoło.
Oni podpowiadają tak. Został szkielet, bo dusza, energia została zniszczona i się nie może 
odtworzyć. Jest jakby coś czekającego na dodatek. Straciła się Dusza. Nie tak, że ciało 
przestało istnieć i może ona później znowu się narodzić. Nie ma Duszy został tylko szkielet 
jej. Jakieś duszebne DNA. Nie wiem, ale to siedzi i czeka.
A słyszę, że dojścia do nich nie ma, bo dojście może dać tylko Bóg, no a Boga tu nie ma. 
Więc to jest czekanie na coś bez końca, co się może stać, w co nikt nie wierzy, ale oni wierzą, 
a nie wierzą. Beznadzieja. Te szkielety też na to czekają, tylko na Boga.

A teraz mi pokazują takie miejsce, które wygląda, jak kościół. Jest tu dużo światła. 
Tu osoby przyjmują, tak jak w kościele, choć wiemy, czym jest oprogramowanie. One tak 
jakby się zmieniały. Wychodzą na zewnątrz są czystsze. One autentycznie coś przeżywają. 
Od razy pokazują Duszę osoby, która, gdy ten proces na powierzchni zachodzi, tam z czarnej 
na jakiś czas staje się nietykalna. Ona szarzeje i jakby głupiała, jakby była w takim transie. 
Ona tam chodzi, ale w tym czasie jest nietykalna. Chodzi między wszystkimi taka szara, ale 
już jest jej łatwiej. Już jej nie biją, nie dotykają. A ten człowiek u góry autentycznie się modli, 
stara się od środka zmienić. Schował różaniec do kieszeni, książeczkę do nabożeństwa, ale 
patrzy w światło i mówi; -Boże pozwól mi się zmienić, Boże pozwól bym był lepszy. Boże zrób  
coś, bym się wyzwolił z tego grzechu, Boże zrób, bym więcej nie zabijał.
On zabił niejedną osobę i klęczy i mówi; -Przepraszam, przepraszam, wybacz, wybacz.
Jego Dusza w tym czasie naprawdę jaśnieje. Jest szarawa. Otwiera oczy, jest w śnie, jak na 
Som…?87.49. On naprawdę wyznaje skruchę, żal za grzechy i u niego autentycznie następuje 
przemiana. Wbija z rozpaczy ręce w ziemię, a jednocześnie jakby ta energia wracała do niego 
i go pochłaniała i on cierpi. On wyraźnie daje do zrozumienia; -Bez względu na to, co się 
stanie Ojcze, więcej tego nie zrobię. Proszę wybacz, wybacz i wybacz.
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A teraz pokazują rodzinę. Niby żartem, ale dogryzają sobie, nakazują. 
Tymczasem pokazują ich dusze tam na dole, w tym mieście. One są ciągle tutaj wolne, one tu 
ciągle mogą robić, co chcą. Ale są szare. I UWAGA! Tu w tym mieście już są złośliwe. Tu 
pociągną, tam polecą. Kogoś leżącego a to potrącą, coś naderwą.
Pokazują, że zło zaczyna się w pozorowanych niewinnych reakcjach. Ty oddaj mi to i bierze 
mu płatki śniadaniowe, ty bierz to i jedz. A ta mała dziewczynka płacze, ojciec wali pięścią w 
stół i mówi; - dzieci my tak nie możemy jesteśmy kulturalną rodziną. Matka przynosi 
pokazuje coś, On mówi; -ładne, ale tu trochę przypieczone.
Uwagi, złośliwości. Pokazują jak dusza na dole się zmienia.

 Nie wiem, powiedzieli mi, że to, co my tutaj robimy, to w jakimś sensie rzutuje na 
naszą Duszę. Dobrze, że nie odbieramy tych emocji, tych stanów. 
To jest tylko taka podpowiedź.

Teraz mi pokazali Miasto na powierzchni, gdzie jest ruch, wszystko żyje, 
ale śni. Im się naprawdę wydaje, że oni tu istnieją, tylko tu, że nie mają żadnych ciał. 
Oni żyją tylko tym życiem tu, a ich życie tu wyznacza coś, o czym nie wiedzą. Ich własne 
ciała, pół jądra Duszy, czyli Umysł, który jest po naszej stronie i nawet o tym nie wiedzą. Jest 
jakaś siła, która zmusza ich. Patrzą na swoje ręce, te ręce potrafią sczernieć. 
Oni nie wiedzą, czemu? Ale przyjmują to za stan naturalny. Tak samo, jak ktoś nas opęta, 
głupiejemy i przyjmujemy to za naturalny stan. Czyli musimy uważać, co robimy tutaj, bo to 
wszystko rzutuje na tych tam.
Musimy tu czyścić się wzajemnie, uzdrawiać, bo to rzutuje na nich tam. Wejście w tamte 
wymiary odbywa się, po pierwsze ze strony człowieka z tej strony, gdy wybaczamy, gdy 
działamy miłością, gdy ich przepromieniowujemy i otwieramy na Miłość Boską Serce na 
wszystkich. Tak, jak u Jezusa, gdy Serce jest prawdziwe w człowieku materialnym, 
fizycznym, uruchamia drugiego serce, a to sprawia, że to serce jakby spychało tę galaretę w 
dół. Te relacje, te zachowania, jakby lekko mózg budził, ale to i tak jest wiele. 
Niech w stu, tysiącach, dziesiątkach tysięcy osób uruchomimy tak, choć trochę to serce, 
to już po drugiej stronie będzie nieco jaśniej. Niech to robią tłumy, niech to trwa latami, 
to tam będzie jaśnieć. 
Pokazują mi, że jak poziom światła się podniesie, to tam, jakby w tych fundamentach 
wszystko się prostowało, naprawiało, znika rdza, znikały trupy, jakby niektórzy budzili się, 
otwierali oczy i odnajdywali.
 IM trzeba dać dobro, oni się budzą, przez DOBRO.
Prawo Wolności ich wybawi. Prawo Wolności jest wyzwoleniem dla Dusz.

Pokazują mi teraz nad miastem takie wielkie Światło i mówią mi, że to światło do nas 
przyjdzie. Ale, że na to światło nie jesteśmy jeszcze gotowi. To będzie wielka pomoc, ale 
mówią też, że gdy tym światłem się staniemy, staniemy się Światłością. Będziemy już patrzeć 
z wyżyn na Całość, będziemy inni. Ale musimy ten proces w sobie, poprzez doświadczenia, 
przemyślenia uruchomić po, to, aby będąc Światłością, byśmy mogli wtedy służyć Tym na 
dole w pełni. Gdyby ta Światłość teraz zeszła, nie rozumielibyśmy do końca, o, co chodzi.

Pokazują, jak klęczymy i prosimy o zrozumienie, a jednocześnie o zmiany, takie 
byśmy stali się Światłością, byśmy stali się dobrem tej Ziemi, byśmy w Szczęściu i 
Radości żyli.
 Pokazują nas przy wielkim stole, byśmy jedli, pili. Byśmy się bawili. A dzięki temu, 
pokazują nasze dusze tam też będą Świecić, będą chodzić bez latarni i będą wybawiać innych, 
tylko i wyłącznie przez to, że tu istniejemy w Radości.
Myślałem, że tutaj tym promieniowaniem będziemy zmieniać innych, żeby było dobrze. 
Niestety, to cząstka prawdy. Kiedy my tu się cieszymy i radujemy przy otwartym sercu, kiedy 
prawem wolnej woli zdobywamy to, co chcemy dla siebie i czasami dla innych, a oni przy nas 
się uczą i robią to samo, to największy wyłom, jaki robimy, to nie tu, ale tam, gdzie jesteśmy 
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niezależną, czystą duszą, która jest jak sen. Unosi się tam, a siły ciemności, albo inni ludzie 
patrzą na to jak na zjawisko, bo oni czegoś takiego tam nie widzieli.
I ta dusza tymi swoimi promieniami potrafi ich wybawiać. O wiele więcej uczynimy dla 
miasta Rzeczywistości tam, po stronie Duszy, niż tutaj po stronie fizyczności. Ale ta 
Dusza, tam, jest zależna od naszej fizyczności. Czyli nasze szczęście tu, jest 
zwielokrotnione tam.
(Głos)Zostałam zabrana spod tej piramidy, ktoś po mnie przyszedł. Powiedział do mnie, że 
dałam jakiś dar, że pomogłam i że coś otrzymam w zamian. Ja płaczę. To jest jakaś 
odpowiedzialność, otworzył wielką szkatułę i powiesił mi na szyi jakieś kulki złote jak 
łańcuch. Mam to obserwować, bo to jest połączenie z tymi duszami. Tłumaczę się, że ja nie 
wiem, czy ja to udźwignę.
(Zbyszek)Każda wyzwolona przez ciebie dusza, jest jakby kryształkiem, pokazują mi tu Tron 
Ojca i wraca do BOGA. A ty w nagrodę dostajesz jakby taki kryształek, który Ciebie 
wzmacnia. Moc. Ale ta Moc, nie jest Mocą do działań. Jest to coś cudownego, co Cię zaczyna 
stanowić. Tak jakbyś ty Jaśniała i budziła się. Jakbyś ty sama stawała się Miłością, 
Czystością.
(Głos) To jest to, co ja poczułam na tym Tronie. Z tego krzyku stawałam się sobą. Zrobiłam 
się gęsta.
(Zbyś)Ja to widzę jako światło, ale można powiedzieć gęsta.
Oni mówią tylko Buduj siebie. Czyli my budujemy siebie z dobrych uczynków. Niby wiemy 
o tym, ale od strony energetycznej nie zdajemy sobie z tego sprawy.
(Głos)Pokazują Wieżę, która jest zbudowana ze Światła gęstego.
(Zbyś)Długa, podobna do Piramidy. Na samym szczycie promieniuje kula energii gęstej, 
pulsującej. Takiej, że to jak by wybuchło, to by wszystko zniszczyło. Wychodzą z niej 
promienie. Ktoś się tam wspina, za nim następni i ciągną nosze, takie jak ma GOPR. 
Kilku idzie na przodku. Mnóstwo jest tych, których ciągną na tych noszach. Mnóstwo 
połamanych. Stu, dwustu, tysiąc ciągną ich do góry, do światła. Podeszła do nich taka 
Energia, chwyciła ten sznur i pomaga Im to ciągnąć. Ale wyraźnie podpowiadają, że ta 
pomoc jest możliwa tylko wtedy, jak Ktoś tutaj dotrze. 
Oni schodzą znowu w dół, a ta Siła trzyma tych tutaj na sankach, tych wszystkich 
pokiereszowanych. Podchodzą do tych, których się ciągnie na saniach i wyciągają chorych z 
tych sań, tych śpiworów i prosto biegną z tym do góry, do światła.
Ale do światła nie wchodzą. Oddają. Mówią, że to są Posłannicy. Z góry leci tunel światła i 
różne energie, które tam pulsują niczym schody, belki.
-Konstrukcja Klucza. –Mówią, ale odnosi się do jakiegoś miecza, pochodzenia.
-Mówią też, że moja Dusza czegoś nie zniosła.
-Nie wiecie, że się stało. –Usłyszałem, -Ale się dowiecie.

 Ktoś z latarnią jakby na łódeczce odpływa od nas. Kojarzy się mi to z Tyksem, który 
jakby z powrotem na brzeg powrotem nas przywiózł i teraz odpływa.
-Nie wiecie, ale się dowiecie. –Mówi. Mówi też coś o Błogosławieństwie Pomocy.
Coś się stało i widzę, jak nasze Dusze z kolan powstawały i w cichości, my jesteśmy jakby 
bardzo starymi postaciami, wstają i powoli gdzieś tam w kierunku światła idą (idziemy). 
Mówią o jakiś znakach na niebie, które się zamanifestowały. Te znaki zostały już odkryte, że 
drżą już posady tych, którzy rządzą tym Światem. Nie wszyscy. Jakieś centra takie bardzo 
ezoteryczne, które się zajmują różnymi sprawami, już odczytały energie. Już odczytały, że 
przyszły nieuniknione zmiany. Oni już wiedzą i się teraz zastanawiają, co będzie. A my tylko 
stąd wychodzimy.

KONIEC
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