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Widzę pasmo, które nas porozdzielało. Jedni są jaśniejsi, inni bardziej czarni. A to znaczy, że 
będzie wspólne Zejście i w takim rozdzieleniu. Jakby jeden był tu, drugi tam.
-Mówią mi o Planecie Zmarłych.
Czyli to, co dotyczy naszej tu Rzeczywistości i jej cienia, tego, czego nie widzimy po drugiej 
stronie, ale tyczy się zmarłych. Zmarłych Odchodzących.
Nie czuję tych naszych energii.

Pokazali mi taką scenę. Łóżko szpitalne. Nie ma tu już żywych. Ale ktoś jakby 
włączał się w tamtą przestrzeń i kilka Dusz jasnych stoi. To jest oświetlone. Natomiast całość 
jest jakby taką malutką kuleczką światła w ciemności. Podpływają z zewnątrz Siły 
Ciemności. Ciemne, ordynarne, mocne i pochłaniają powolutku te stojące jasne postacie z 
boku, które są symbolem przyjaciół z tamtej strony. I one spokojnie, ale nie potrafiąc 
wytrzymać naporu sił ciemności idą do góry, a ta ciemność pochłania tego zmarłego 
człowieka powolutku i On się wtapia. Jednocześnie jakby był na tym łóżku, ale Jego pasma 
już są teleportowane, przenoszone gdzieś indziej.

W tej chwili te pasma przechodzą jakby w Was. Dziwne, ale ja czuję, jakbym był 
cząstką tej Istoty już przeniesionej. Mówię.

-Zasłużyłem na tę śmierć. Zasłużyłem w swym zwyrodnieniu. Jestem tym, czym 
chciałem być. Jestem zwycięzcą, bo będę niszczył, bo będę grabił, bo będę kradł, bo ja jestem 
panem tego, co zrobię z innymi.

Czuje się ten ktoś nawet po śmierci zwycięzcą, panem, właścicielem, tego, co czyni z 
innymi ludźmi. To, co do nich należy, do nich nie należy. On jest ich właścicielem…..
-Ja umarłem. I tu podpowiedź; - jest w iluzji; …-tak naprawdę wciąż żyję, tak naprawdę 
wciąż posiadam i jestem tymi, których znieprawiłem, ponieważ mam prawo w nich Żyć.
Tu wyciąga ręce i okazuje się, że ten Ocean Energii jest Żywy, dlatego, że jest ciągle zasilany 
świadomością tych osób, które niby odeszły, bo one odeszły, ale pamięć chwil, jakby ich 
kopia energetyczna ciągle tu była, one to przeżywają. To jest piekło, to jest czyściec, nie 
wiem, co to jest? To jest śmierć ich, ale one żyją. To jest tak, jakby komputerowy zapis 
ludzkiego mózgu. Człowiek umarł, tego nie ma, ale w tej strukturze krzemowej jest jakby 
obudzona świadomość i on jest takim robotem, choć to kopia, ale jednocześnie takim 
istnieniem.
-To żyje! W tym polu, to oddziaływuje. Mówią;- to jest śmierć, tu są zmarli, tu są ich czyny, 
to nie umarło.
-Do głowy mi nie przyszło, że co nasze pokolenia kiedyś zrobiły, to ciągle żyje. Wiemy już, 
że cała strefa mroku, która sięga 20 km nad powierzchnię Ziemi, że ona istnieje. Ta energia 
jest odprowadzana i ona cały czas istnieje. Ale myślałem, że z myśli współcześnie żyjących.
Tymczasem ten mechanizm opiera się na technice, dzięki pamięci temu, albo tych, którzy 
zapoczątkowali istnienie tego wszystkiego i później je kontynuowali. Technika. Energia, to 
jedno, a to, co oni robili, zapis, jak ciągle niszczyć innych żywych dalej tu funkcjonuje.
-Pojawiła się postać jakby Matki Boskiej Ona stoi w tej galarecie, w tym morzu czerni, 
wyciąga ręce lekko na boki, ale nikt nie chce tej energii przyjąć. Ktoś się tam wdrapał po tych 
pasmach energii do Niej, ale spada, znów chce się wdrapać, ale spada. Nie potrafi jej przyjąć, 
bo w świadomości jego nie istnieje ten świat. Czyli to zło, ta technika, odrzuca nas. To jest 
jakby inna rzeczywistość. Ona nie widzi nic pozytywnego. Kiedy my jesteśmy w Radości, 
my nie widzimy nic negatywnego. Ponieważ Radość jest techniką. Zdrowie jest techniką.
To też tutaj jest techniką, która utrzymuje zło, te niskie wibracje.
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Dlatego, to, co próbuje się na tego Ducha Świętego wdrapać, spada.
Słyszę, że wtedy Oni odczuwają ból i cierpienie, jak poznają tę czystość, ocierają się o to, 
niewiedzą.
Wtedy przez ból, przez cierpienie otwierają przerażone oczy.
-I ta sama Istota mówi; -..będę bólem, cierpieniem. I patrzy na innych. Oni nie cierpią i Ona 
teraz nie wie, jak dokonać wyboru, bo wie, że teraz cierpiąc może zwrócić się ku nowemu, 
może w tym czymś odnaleźć coś, co istnieje u góry, o czym nie wiedziała, albo zwrócić się 
znów ku technice i zapomnieć o tym, że istnieje ból i cierpienie. Ale odczuwając ból i 
cierpienie jakby nie chciała, aby one w tej chwili powstawały w tych atakowanych przez nią 
Istotach. Jest ta głowa, jest to rozumienie, rzuca się na lewo, na prawo i nie wie, co z sobą 
zrobić.
Nagle pokazują mi tutaj człowieka, który jest ciemny, ale jakby niezależny. Jakby to jezioro 
na niego nie działało. Podchodzi do tej istoty i mówi; -pójdź za mną.
A Istota patrzy na siebie, na te swoje szpony, na tego człowieczka i wie, że może go klapnąć i 
zniszczyć, ale idzie za niezależnym. Idzie, człapie, jak taka wielka ropucha. On sadza tę Istotę 
przy prostej ławie, tam stoi micha i ta pierwszy raz widzi, że to coś w tej misce jest jasne. 
Widzi pierwszy raz światełko, -to jest strawa duchowa. 
Je i zaczyna jaśnieć, ale każda cząstka jej ciała jest jakby łamana. Wielki reumatyzm. 
–Co, to jest? A on się uśmiecha i mówi; -ty wiesz. Przemiana.
-A, czym jest ta przemiana?
-Powrotem. Do tego, kim byłaś.
-Nie wiem, kim jestem?
-Patrz w talerz.
W tym talerzu powstaje jakby takie czarodziejskie oczko i widzi tam czarodziejską jasną 
krainę. Zamki, pałace, światło, ludzie, którzy są w radości. Zaczyna tę Istotę coś pochłaniać i 
czuje rozstrój nerwowy w żołądku w matrycy. Tam się zaczyna zmieniać. Ta Istota jaśnieje i 
mówi; -kim jestem?
-Światłem. Zapomnij o technice, zapomnij o wszystkim wróć do siebie. Na tej Istocie jaśnieje 
coś na głowie, taki diament.
-Ale, czy mogę?
Słyszy już w dali, ponieważ się unosi do góry; -zawsze mogłeś to zrobić.
-Leci unosi się do góry, wchodzi w światło, ale to światło jest tak niskie, że Ona nic nie widzi.
Czyli są to takie wibracje, w których ona się gubi. Musi wejść w ciszę, musi przyjść spokój. 
Musi ona usnąć. I jak będzie spać, to w tym śnie znowu, jakby z niej powstaje taka Dusza i ta 
Dusza wznosi się jakby jeszcze dalej i widzi. Widzi świat i jest w tym świecie
Podchodzą do niej inne Dusze, ale w tej jasności mało widać jeszcze, dopiero same zarysy. 
Mówi; -gdzie jestem?
-W śród swoich. Chodź pokażemy Ci twój Dom. Patrz. Pokazują Świat. Karuzele, budynki, 
ludzie coś poznają, uczą się. Jest szkoła, ale w środku tej szkoły powstają przejścia do 
przestrzeni wykraczającej w Kosmos. To jest takie miejsce, gdzie One się ścierają z Całością 
Wszechrzeczy.
- Tu jest nasz dom. Tu jest Dom Prawych. Tu jest Dom Czystych Dusz. To jest zawieszone 
między wymiarami, ponieważ my żyjemy i pragniemy bardzo, byśmy my, by nasze ciała, by 
nasze Dusze, by tam wszystko dobrze się ułożyło dzięki temu my tu możemy wiele zmienić.
-Patrz, tu jest przejście. I pokazują idący do góry wielki komin. 
Mówią; - to przejście zostało utworzone, ale to nie jest przejście do miasta Orin. To jest 
przejście do Miasta Zwycięstwa. My kujemy, my jeszcze tam nie dotarliśmy. My kujemy te 
podstawy, żeby tam przejść. Mamy pewne połączenia. Mamy bąble tylko, dlatego, że tam są te  
groty, z którymi nasze Ciała(nasze Dusze), są połączone. To jest, koło, które się zamyka. To, 
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co na górze jest i na dole. Bo jesteśmy Prawem. Ty też jesteś prawą Istotą, tylko o tym 
zapomniałaś.
Ona głowę spuszcza; -ale przewinienia, ale cień?
-A oni mówią; -po co ci to, po co chcesz to tu wnieść?
-Po, co ci pamięć tych chwil?
-Czy naprawdę mogę to odrzucić?
-A, czy na prawdę to było?
-Ale było tyle grzechu, tyle cierpienia.
-To jest wtedy, kiedy jest grzech i kiedy jest cierpienie. A kto ci każe odtwarzać grzech i 
cierpienie?
Tak jak jest Radość, bo Ona istnieje bez drogi do niej prowadzącej. Tak, jak istnieje zdrowie 
bez drogi doń prowadzącej. Bo to jest stan. I tak jak istnieje Bóg bez drogi do niego 
prowadzącej. Tak samo i tamto istnieje. Wejdź w światło zostaw cienie przeszłości, zostaw 
planetę zmarłych za sobą. To jest Planeta Światłości.
-Czy pojęłaś lekcję?
-Chyba Tak.
-Wróć teraz i Ich naucz.
Ta dusza nie boi się. Ona z powrotem wnika w mroki. Ona znowu jest w tym miejscu. W tym 
miejscu, gdzie postrzegła ból i cierpienie. I ona już wie, że chce by były ból i cierpienie w niej 
TYLKO, bo jak tego nie odczuwała była techniką zła. Nagle w tej chwili rozumie, że jest już 
szara. Nie musi tego bólu i cierpienia znosić. Jest w tym świecie i mówi; -jestem szara.
-Jestem Mocą w tych przestrzeniach. Jestem Zbawieniem dla tych, którzy mnie postrzegają.
Jest niczym ten Duch Święty, który tu stoi i widać, jak ciemność wchodzi w tego Ducha 
Świętego, ale szarzeje.
Uwaga! Przychodzą pierwsze ludzkie larwy do niej. Nie potrafią chodzić, czołgają się, jak 
wielkie larwy i szepczą tak. Jakby ze Świata Zmarłych. A Ona mówi; -jestem waszą matką.
-Przyszłam Was uratować. I wyciąga takie palce, a z tych palców leci energia. I przypomina 
sobie te chwile, kiedy siedziała przy tym stole i ciągnie energię z tej miski. I niczym wielka 
matka karmiąca przez te palce, przez te strzykawki ścieka w te Istoty, albo ściekają takie 
promyki, momentami gęste krople, a Oni jedzą i; -dajcie, dajcie, dajcie, dajcie.
Teraz z zewnątrz przychodzi zło. Gęste, mocne i jest wstrząśnięte, ale dopóki karmi się tutaj 
te Istoty Ono nie może nic zrobić. Jednak jak ktoś przestaje jeść i wątpi to jest przez sznur 
wyrywany.
Przyszło pytanie do tej Istoty; -kim jesteś?
-Jestem zbawieniem dla tych, którzy tego potrzebują. Jestem ich zrozumieniem, jestem ich 
nową drogą, jestem Domem w tej przestrzeni. Ta Istota znowu wchodzi, jest jakby podwójna. 
I tu działa, a jednocześnie wchodzi w Świat tamtych czystych świetlistych Dusz.
One mówią; -Chodź, posil się. Siedzi przy wspólnym stole z nimi i je.
 -A, co to jest?- To jest Serce Ojca. Jak to, czy to są energie, czy my to jemy?
-To ty, nie wiesz, to jesteś ty sama. Ty jesteś Sercem i ty się karmisz sama sobą. Ty się 
ładujesz. Tyś została stworzona w miłości w Ojcu. To jest niekończące się perpetuum mobile, 
kiedy otwierasz w sobie najwyższe wartości światła, ponieważ sama stajesz się Światłością.
Karmisz się cudem swego Istnienia. Karmisz się wszystkim tym, co jest w tobie 
najdoskonalsze, bo to się w tobie mnoży, bo to istnieje. Rozumiesz?
Serce Ojca, to technika. BĄDŹ JEGO SERCEM. A WSZYSTKO SIĘ STANIE. 
I pokazują w dół; - I ZBAWIENIE TAM POPŁYNIE. Obudzisz się na wielu poziomach na 
wielu poziomach będziesz zbawiać Świat od iluzji niemocy. Od wiary w to, że wybór nie może  
zostać dokonany.
Sprowadzisz wiedzę, sprowadzisz energię, sprowadzisz nas i wszystko się zmieni. A Dusza 
ludzka powstała ze światła I kiedy dacie jej, przez wprowadzenie zmian na wszystkich 
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poziomach możliwość dokonania wyboru, ona zawsze opowie się za światłem. Zmieni się cały  
układ, a Ona opowie się za Światłem. I siądzie przy jednym stole z Wami i będzie jeść Serce 
Ojca. Będzie z Wami techniką, będzie z Wami Istnieniem.
Oto jest słowo dla tych, którzy wybawią ten Świat. Od iluzji, fałszywego postrzegania 
samego siebie.
Bóg jest każdej cząstce zmian, to zostało wprowadzone.
- -Kiwają do mnie, że obecność Boga była w tych ciałach, ale zawarła się w podstawie 
Istnienia, w zmianach. Kiedy wprowadzano zmiany, tam nie było Boga. Przestrzeń Ocean 
Ducha Świętego był połączony przez te cząstki. Czyli mówią do mnie; - niewłaściwie to 
odebrałeś. Nie chodziło o to, by cząstka Boga była w ciałach ludzkich, tylko by zmiany 
wprowadzane w przestrzeniach fizycznych, były Nim nacechowane. To się tworzyło w 
Oceanie Ducha Świętego, więc stawało się PRAWDĄ. Tego nie mogli Oni wymazać. 
Rzeczywistość nasza w ten sposób się broniła, tamta Rzeczywistość nie mogła jej pochłaniać.

-A teraz powiemy Ci coś jeszcze.
- Oto są ci, którzy przyszli prosić Cię o Radość. Ty Im tej Radości nie dałeś. Oto przyszli Ci, 
którzy przyszli Cię prosić o Zbawienie. I im tego Zbawienia nie dałeś.
-Dlaczego?
-Bo sam nie jesteś Radością i sam nie jesteś Zbawieniem. Poproś o to, by to się wszystko 
stało. Byś był Radością dla siebie i dla nich, wtedy Oni się staną Radością dla siebie. Poproś  
Nas o to, byś był Zbawieniem dla siebie i dla nich, a wtedy Oni staną się Zbawieniem. 
Poproś o to, by stał się cud, z zrozumienie przyjdzie.
-Ja mówię do Nich, że proszę Was o to, a Oni mówią; -nie prosisz żarliwie.
Uklęknąłem, upadłem, a Oni mówią; -tak, ukorzyłeś się, ale nie prosisz prawdziwie.
(Głos)Nie walcz, a poddaj się Światłu.
-Ja po prostu, sam wszedłem w Was. Oddałem to. Mówię; -to, co było we mnie, niech będzie 
w Was.
-Właśnie technika. I stało się.
Zrozumiałem. Jak byłem w Radości, to ja byłem w Radości, jak byłem w działaniu, to ja 
byłem w działaniu, a wystarczyło, tylko byście wy też byli we własnym działaniu. Technikę 
można było Wam przekazać. I jednocześnie Wy jesteście w Radości i w Zbawieniu. 
-Widzisz, a karmiłeś Ich energią. Ta energia była takim molochem, stagnacją.
I nie umieli wejść. To była droga właściwa do pierwszego ruchu, ale teraz Patrz.
Wszystko jaśnieje. -Oni się unoszą.
-I pokazują mi; jesteśmy Światłem, a malutkie istoty, nawet maleńka cząstka energetyczna, 
wszystko, co tutaj istnieje, to jest malutka, skrzydlata Istota. To Żyje, to ma Świadomość. 
-A toś nie wiedział o tym? 
-Odkrywają mi, że to jest Kosmiczna Świadomość. Kosmiczna Świadomość dąży do 
Zbawienia do Wyzwolenia. Zawsze wraca do Ojca. Ale wie też, że przychodzi czas, kiedy 
trzeba zejść w ciemność i coś zmienić. To jest Życie.
-Mówią też o błogostanie. Jak się jest w radości, w Zbawieniu, w Zwycięstwie, to Życie jest 
Błogostanem.
Pokazują mi taką Księgę.-Chcesz zobaczyć, co będzie? -Zapisz, co chcesz. 
-No i faktycznie, kartki otwieram, a tam widzę obrazy, obrazy. Nawet jeden obraz w ruchu. 
Ktoś walczy ze smokiem. Oni mówią; - Historia. -Po co masz powtarzać? Wybierz. 
Błogostan.
(Głos)Podkreślają. –Daliśmy wam Księgę Pragnień. Pokazują się te Istotki fruwające. 
Każde pragnienie jest pewną częstotliwością i Świadomością Kosmosu.
Dążenie w pragnieniu do pragnienia buduje waszą Moc. Dlatego ciągle mówimy. 
Pragnijcie.
Pragnijcie w Świetle Woli Boga, a Moc przyjdzie sama.
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(Zbyszek)Podpowiadają, żebyście to dobrze zrozumieli. Bez Wiary nie ma przemiany.
Jeśli ktoś wam coś da, jeśli coś ujrzycie, tego nie osiągniecie, chyba, że zabierzecie, albo 
zapracujecie w inny sposób. WIARA, kiedy się jeszcze nie widzi, jest potężnym źródłem 
Mocy. To Pragnienie wtedy, kiedy nie jesteście pewni uruchamia zaufanie do Góry. 
Tworzy stały POMOST. Tego człowiek, który widzi tamten Świat, nie jest w stanie 
osiągnąć. Mówią o świecie, który jest tutaj.
(Głos)Pokazują ciemny pokój. Wejdźcie do pokoju, nie walczcie z ciemnością, tylko 
zapalcie światło własnych pragnień, a MOC wypełni was. Nie szukajcie Radości. 
Otwierajcie się na Radość.
(Zbyszek)Bądźcie Zbawieniem dla samych siebie. To zostało uruchomione. Świat 
Czarów, jakby Planeta Czarów została uruchomiona. To jest Planeta Żywych. Tam 
zajaśniało, tu też zajaśnieje. To musi się ugruntować w nas.
- Musimy zakończyć. Chcą nas przygotować do wejścia w następną modlitwę. Mówią, 
żeby nie być w tym stanie, bo to bardzo wszystko przedłuży.
(Głos)Bycie w tym stanie. -Praca to syzyfowa, bo każde słowo w najmniejszej słabości i tak 
się schowa.

KONIEC.
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