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Pokazują Kolumny i podpowiadają, żebyście też się zatopili w Białym Strumieniu i
zażyczyli sobie utrzymania jak najwyższych wibracji Duchowych, czyli utrzymania się we
własnym Duchu, w Jedności z Duchem Całości.
To, co teraz zeszło to dawanie przyzwolenia na zagęszczenie energii przy uzdrawianiu.
W Białym Strumieniu jest blokada na zło i wiele innych.
(Głos)Wygląd Białego Nurtu jest podobny do mgły puszczanej na dyskotekach.
(Zbyszek)Tylko, że to nie jest płaszczyzna, tylko jakby rzeka przepływała. I to jest w pewnej
części tej rzeki. Nie Jezioro, tylko coś przepływającego
Ocean Ducha Świętego jest Całością. Nie ma końca. A to jest niby fragment jego, pewne
liniowe działanie.
(Głos I)Bo to jest jednokierunkowe i nie można tym zrobić nic złego, dlatego płynie. To jest
kierunek.
Wchodzimy w siebie, czujemy chłód na głowie i pozwalamy, by się te rzeczywistości
w Nas zlały. Oni mówią otworzyły.
-Mówią, że nim przystąpimy do działania przez Was będą szły różne luźne informacje.
Mówią, że przygotowali coś.
W górze taka duża kula niby przepromieniowujące, powiększające się Słoneczko, jakby
proces przebudowy i to słowo jest właściwe, ale my kompletnie nie wiemy, o, co chodzi. Nie
wiemy, jakiego rodzaju to będzie proces, w jakich przestrzeniach to będzie działać.
(głos II)Gasnące Słońce, które się tworzy w Super…?10.35 może spowodować zatracenie się
czyli wchłonięcie, a następnie wybór wewnętrzny. To będzie siłą tworzenia się
Rzeczywistości, Tworzenia się Nurtu.
(Zbyszek)Nowe Światy. Już mi pokazali. To koresponduje z tym, co Oni mówią, żeby
przygotować, przebudować. Trzeba się poddać. To tak jakbyście oddawali Wolę, wszystko
temu Nowemu Światu i pozwalali się kierować.
Poczułem straszny lęk, że jak to mnie przeniknie, to Ja zniknę, że ze mnie nic nie zostanie, że
to, jak w totalnym opętaniu opanuje człowieka.
Słyszę wewnętrzny swój głos; -Czy ja tego chcę? Lęk.
(Głos)Forma dokonania wyboru.
(Głos)11.30-11.45 (cicho)…………
(Zbyszek)Przy działaniu wtedy skończy się nasz wybór, czyli jak wyciągniecie rękę do
działań, to tylko wtedy będzie; - według Twojej Woli Ojcze. Albo; -umożliwiam działanie
Wam, -jestem Kanałem.
Nawet się nie pytam, czy wyjdzie, czy nie wyjdzie, czy to będzie zabicie człowieka, czy
uzdrowienie. Nic. Cała Wola, tego, co ma być jest zdana na mnie.
(Głos)Widzę czarną piramidę. Od Zachabiego. Tam są trzy energie; -jedyna, czerwona,
przeciwna. Pokazują też czerwone Serce Jezusa i czerwoną energię w tej piramidzie, bo to
symbol energii zupełnej. A sama Piramida pokazują jest zakotwiczona w energiach
schodzących. Pokazują; -schooooodzi.
(Zbyszek)Ja widzę ten wir kręcący się w przeciwną stronę i to jest tak jakbyśmy cofali czas.
Jakby wszystko to, co było, jest cofnięte do samego początku. Tak jakby żywe cząsteczki w
nas powstawały. Nogi wypełnia, tułów, to żyje.
(Zbyszek)Wyraźnie powiedzieli, że Światło Jezusowe nas przenika.
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Mówią, że to, co teraz w nas zachodzi, to samo promieniowanie, to Życie, było, jak Jezus
Chrzest przyjmował.
Pokazują, że patrzył na swoje ręce i czuł to. To nie jest mrowienie. Tylko czucie. To
dokładnie tego samego doświadczam.
(Głos)… Świadomości.(?14.23)
(Zbyszek)To jest to, tyle tylko, że tu jest jakaś dziwna Świadomość. Może pełniejsza, czy z
jakiego poziomu?
(Głos)Powstawania Świata, Jądro Słońca. Nowe Zapisy prostującej się Rzeczywistości
Kosmosu. Jesteśmy jakby dorównowywani. Wchodzimy w pełną równowagę poprzez puls z
tym naszym Wszechświatem. To działa na nas, a my działamy na to, na równanie się we
Wszechświecie.
(Zbyszek)Oni mówią; -stajemy się obecni, stajemy się świadkami własnego życia.
(Głos)A jednocześnie; - uczestnikami. Dopowiedzieli.
(Zbyszek)Czyli stajemy się.
(Głos)Jest równane, tylko żebyś Zbyszku to wyjaśnił; -Rodzenie się Promienia, Schodzenie
Duszy i Łączenie się w… 15.42.
(Głos)Kładą nacisk na to słowo JESTEŚMY jakby to miało odniesienie
(Zbyszek)Bo BYĆ może powiedzieć człowiek, który zjednoczył się cały sam w sobie. A
ponieważ sam W sobie oznacza, że i w Całości, bo Duch Całości jest, to oznacza, że jest
Obecny, że jest i Świadkiem i uczestnikiem i w tej swojej Całości śni własnym Życiem. To
jest Zjednoczenie się na każdym poziomie. To jest pierwszy Proces Rozproszenia.
Rozproszenie jest Całkowitym odczuciem siebie, zjednoczeniem ze wszystkimi swoimi
cząstkami.
(Głos)Dzieje się to tak głęboko, że u każdego uaktywniają się promienie jakby spod Gwiazdy,
spod której jest urodzony. A Gwiazda, pod którą jest każdy urodzony jest to pewnego rodzaju
węzeł energetyczny złożony z jego talentów…
(Głos)Pokazują jakbyśmy się zapadali w sobie jako cząstka17.11… -17.17….. ….. …..
….lita. …..,jakby wewnętrze……………w sensie jako energie, czy poświata, łączenie się z
Duchem, takie wypełnienie.
(Głos)Mówią, że pokazane jest jakby Zejście Idealnego wzorca Duszy, który po drodze w
Zejściu miał jakieś energetyczne przygody.
(Zbyszek)Ładnie to powiedziałaś, ale mnie to pokazali w doświadczeniu. Czyli jak teraz
będzie się działać, to nie jest jeszcze tak, że ta Moc Dojrzała stoi za Nami i będzie Nas
przenikać. Oni zrobili coś takiego na niższym Poziomie, ale też cudownego. Nie musimy
zwracać uwagi na Pomosty, czy funkcjonowanie, tylko zakładamy, że jesteśmy wypełnieni
tym światełkiem, kiedy wyciągamy rękę. Ta ręka powoduje, że oprócz tego, że powstaje
Strumień w kierunku drugiego człowieka, to również to samo w nim powstaje. Jakby to
Źródło w Nas było niewyczerpalne i Ono samo Siebie inicjuje w Drugim człowieku i jego
przestrzeni. To jest łagodne nasączanie, Wypełnianie, którego nie wolno niszczyć.
(Głos)Mówią, że to jest w formie płodu, który będzie samoistnie bez Woli Matki rozrastał się
w Niej.
(Zbyszek,)Czyli pozwolić temu być, rozwijać się.
(Głos)18.49-18.56Cud Narodzin, jakby…. w Duchu…Życie.
(Zbyszek)Tak może być, bo Energia Życia, Moc Zrodzenia to, co powstaje, to jest Całość.
Natomiast Duch Życia, to tak jakby na niższym poziomie, w przenośni, istniała w Nas
możliwość uruchamiania tego samego. Kiwają palcem i pokazują mi wyświetlone pełne
słowo PRAENERGIA. Czyli dali nam Technikę uruchamiania Życia. Natomiast tamte
wartości spowodują, że człowiek stanie się Życiem. Tak jak Jezus mógł z Życia korzystać, a
my przynajmniej uruchamiać będziemy mogli Życie, a to też jest Coś.
To cały czas Nas wypełnia. Schodzi.
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To ciekawie wygląda, bo niby wypełnianie oznacza gęstnienie, a tymczasem ta mgiełka, te
cząsteczki bardzo równomiernie ułożone ciągle są, a mimo wszystko to się nasyca, a nic się
niby nie zmienia.
(Głos)To się rozrzedza. Rozrzedzają wszelkiego rodzaju informacje, które są nieprawe.
(Zbyszek,)Czyli wypełnianie czystością.
(Głos)Jakby się tworzyły dwa nurty, Nurt Duchowy, który jest miarą tego, co mówimy i to,
co mamy tutaj zrobić. To się łączy.
(Głos)Bardzo mocna zmiana zachodzi w samym atomie, nie tylko w DNA, ale w samych
atomach komórki zmienia konkretna informacja Życia.
(Zbyszek)Nie cząsteczki, tylko komórki. Oni mi tłumaczyli, że tak naprawdę Praenergia, to
jest technika, dzięki, której z niczego powstaje Energia, która ma formę atomu. Pokazują
jądro, czyli proton, neutron itd. Ale też pokazują, że to, co skutecznie działa, to jest to coś, na
co nie zwróciliśmy uwagi i to, co teraz istnieje. TO SĄ WIĄZANIA MIĘDZY PROTONAMI
I NEUTRONAMI.
Tamto, to jest tylko takie powstanie, zmaterializowanie. Ale w zależności, jak je
pogrupujemy, to z niego może być różny atom, a z niego różna cząsteczka. To, co jest istotne,
to wiązania między tym. Mówią; -że to jest dziedzina Ducha.
(Głos)23.31… … ….
(Głos),Dlatego, że Atom w większości jest pusty, jest informacją, a ta przestrzeń jest
zapełniana konkretną informacją ze Światłości, bo tylko w Światłości jest PRAWDA. To jest
właśnie ta NIĆ PRAWDY.
(Zbyszek)Tak naprawdę to jest właśnie Ocean Ducha Świętego, który wypełnia atom.
Natomiast Nić Prawdy pokazują jakby biegła tym Naszym kanalikiem, kręgosłupem w górę,
czyli to jest takie Nasze indywidualne odnalezienie się. Tak jakby ta Nasza zawartość w tym
Oceanie Ducha Świętego, wreszcie w pełni się w nim Uświęciła.
(Głos)Symbolicznie z tych Nici zrobiona jest koronka, czyli łączenie.
(Zbyszek)To jest to, że My stajemy się prawdziwymi w Duchu. Mówią; - w Człowieku, nie
wszyscy w Duchu.
(Głos)Za plecami widzę niesamowite rzeczy. Fakt, że my się równamy we Wszechświecie,
wprowadza nieprawdopodobną ilość równowagi w Kosmos. To jest bajka. Aa nie jestem w
stanie tego opisać, co widzę.
(Zbyszek)Ja po prostu widzę jakby ktoś obserwował i był zdumiony, że wszystko, co tam jest
-Słońca, Planety, Gwiazdy w gigantycznym przyspieszeniu się zmieniają, albo
USTAWIAŁO.
(Głos)RÓWNAŁO, USTAWIAŁO.
(Zbyszek)Z tego zewnętrza, jakby płynęły takie energie, te energie tworzą tu przed Nami do
góry idący sopel. Kolumna w kształcie sopla. Idzie do góry. To jak Złota Kolumna tu
wygląda…
(Głos)Przepraszam, że Ci przerywam, kazali mi to powiedzieć, że to jest bardzo potężne
zakotwiczenie w Przestrzeni Kosmicznej.
Od tego momentu, jeżeli ktoś świadomy będzie, że tak jest, ma nieprawdopodobną
stabilizację w Ojcu, w Sobie, w Duchu, w Duszy, w Całości, że nie wypada z Osi Własnej.
(Zbyszek)Podpowiadają, że zeszło największe Światło, czyli największe energetyczne
Wsparcie na Ziemi
To jest tak jakby ten dół Kolumny, dzięki Strumieniowi, który Ziemię objął, taką obrączką ją
opasał. Kolumna idzie do góry, a na samym szczycie jest promieniowanie jakby Gwiazda i
jak ona działa, to wszystko jest tu i tak w tym świetle.
Tak jak była Szara Strefa, tak pokazują Nasza Przestrzeń, w której działamy, będzie
wypełniona Światłem.
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(Głos)Mamy wyciągnąć prawą rękę skierowaną dół. Że to jest potrzebne, żeby coś przez
Naszą energetyką przeszło.
(Zbyszek)Ktoś przyleciał z taką tabliczką i sprawdził, czy odcisk jest dobry.
To jakby takie potwierdzenie. Woli i procesu.
(Głos)Potrzebna jest, bowiem nasza energetyka. Teraz zaczęło płynąć.
(Zbyszek)Teraz, kto będzie chciał, to Jego przestrzeń będzie wypełniona Światłem.
To jest równowaga w Szarej Strefie i mówią wyraźnie; -nie zaśmiecać Serca niewłaściwymi
energiami;- myślami, bo, po, co. To jest wybór; -ŚWIATŁO.
To nie przeniknęło Ziemi, bo to jest na przyszłość. Natomiast dzięki temu, będzie przenikać
Całą Naszą Przestrzeń Życiową, tak jakbyśmy Sami nie musieli tej energii dawać, tylko
chcę i to JEST i powtarzają mi; - Przestrzeń Działania. Choć tutaj w zawężonym zakresie.
Teraz ta Kolumna się zawęziła i jakby w lustrze widać jej odbicie. Poszło w dół i
powstaje taki kryształ jak romb, jak te ze Znaków Ojca. I następne rosną. Gęsto się robi. Tak
jakby taki bęben nas otoczył. Płaska ścianka, taki rulon. To powstała siatka płaskich, takich
dwuwymiarowych kryształów.
(Głos)27.13-27.16?... .... …
(Głos)Jeżeli ktoś pomyśli, o kręgosłupie i się wyprostuje, to będzie po prostu ustawiony
kręgosłup fizyczny i kręgosłup życiowy. Mówią; - przy okazji produkt uboczny, pozytywny.
(Zbyszek)Pokazują też, że można pozwolić temu Światłu przenikać głowę. Będzie tak, jakby
myśli leciały tylko do Góry. I jak byłyby tylko nasze własne. Pokazują, że to będzie na
początku u ludzi wywoływać lęk, bo tak bardzo jesteśmy przyzwyczajeni, by myśli innych
nas tworzyły to, kiedy tego zabraknie, to my będziemy roić różne głupoty, różne bzdurne
myśli tylko, dlatego, żeby ciśnienie myśli było odpowiednie. Żeby zwrócić na to uwagę, bo
to będzie stan, od którego przez brak przyzwyczajenia będziemy starali się uciekać. Będziemy
popełniać błędy. Bo kiedy my będziemy tworzyć tylko własne myśli, a nie będzie tych
obcych, to będzie trudno nam znieść tę nowość.
Wystarczy powiedzieć, zechcieć i nie ma Ciemnego Nieba, nie ma wpływów.
Pokazują nawet, jak człowiek się trzęsie, jak doświadcza tego stanu własnych tylko myśli.
(Głos)28.46-28.52……..,bo do tej pory przyzwyczajeni byliśmy do takiego czegoś
delikatnego, ulotnego, a to jest bardzo zagęszczone, jakby lawa, która grzeje i świeci i nie
jesteśmy fizycznie i wewnętrznie duchowo do tego przyzwyczajeni, jest to dla nas trudne do
przyjęcia.
(Głos)Pokazują nas albo człowieka przyszłości. Idzie i w ogóle nie myśli, tylko jest z
kwiatem, jest z drogą z kamieniem na drodze, jest ze Światłem. To jest zupełnie inny stan. On
z tym jest i on nie myśli.
(Głos)Jest zagęszczony sobą, bije tylko i wyłącznie Światłem i ciepłem, i nie myśli, tylko
myśli o przyszłości.
(Zbyszek)Oni podpowiadają, jak myślisz nawet o sobie, nawet żyjąc marzeniami, bardzo
pozytywnie, tak, że tylko ekran myśli masz, to ciągle jest zachowana jakaś indywidualność i
to jest oddzielenie. Natomiast, jak znika myśl i tylko przychodzi doświadczenie, a okazuje się,
że to może wypełnić człowieka, wtedy dopiero znikasz i jest następny Próg Odczuwania.
Czyli jest stan, w którym jesteśmy pełniejsi bez myślenia i to jest stan nawet nie wiedzy,
tylko Istnienia. To jest pełniejsze i tego trzeba doświadczyć.
Pokazują Jezusa jak stoi na wzgórzu kamienistej Pustyni i On tego stanu doświadczył i cały
promieniował.
(Głos)Cisza, Pustka i z tego wypływa Marzenie, a z Marzenia Radość.
(Głos)Wola Istnienia.
(Zbyszek)Mówią, żeby w ludziach uruchamiać Wolę Istnienia, bo ona jest tylko w Duchu
czysta. A to jakby wewnętrznie zmuszało Ich do szukania tych uczciwych Dróg Istnienia.
(Głos)To należy budzić…31.33.?
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(Zbyszek)Oni mówią właśnie, że to jest związane z Duchem Świętym, który jakby
ukierunkowywał ich Wolę Istnienia.
(Głos)Widać jakby u każdego z nas z Serca pierwszy raz wypływały nici Świetliste.
(Zbyszek)One tak jak były białe w Energii Jedynej, tak teraz lekko- złoto się skrzą. U siebie
widzę skrzące się dwie. Jakby takie otulinki dostały i się w niej zmieniły.
(Głos)Nim.
(Głos)Oni mówią, że do Jezusa nam daleko, ale już możemy ogrzewać się Jego Mocą.
Mówią, że technika pieca tu zatriumfuje.
Mówią, że Chrystus się nie budzi, tylko odnajduje.
(Głos)Tutaj jest tak podkreślane, bo;
-Ja zostałam Chrystusem, niechaj Chrystusem zostanie Każdy z Was. Budzimy Świadomość
Chrystusową w Sercu.
(Zbyszek)A wiadomo, że to jest Świadomość Ducha Świętego i można to odczuć Wolą
Istnienia i niczym innym, bo Istnienie jest W Duchu Świętym w Nicości.
(Głos)Jest to wzorzec Prawdziwego Człowieka zanim powstał gatunek Ludzki –Chrystus.
(Głos)Tu technika pieca zadziała trochę w innym wydaniu; -jak wzrasta jeden, to ciągnie za
sobą tysiące. Bo jesteśmy Jedni, Wszyscy razem.
(Głos)Wiedząc, że jesteś Chrystusem, widzisz Chrystusa, Syna Bożego.
(Głos)Co robisz dla innych robisz dla siebie i odwrotnie.
(Zbyszek)Widzę dziwne światła w brzuchu. Nie widzę żadnych jelit, tylko jest światełko i
Oni tutaj podpowiadają wyraźnie, żeby tej równowagi nie burzyć niewłaściwym jedzeniem.
Tak jakby chcieli powiedzieć; - skupiaj się na Świetle. Tak jakby chcieli powiedzieć, że w
przyszłości Światłem będziemy się odżywiać. To proces, Praenergia, czy coś w tym rodzaju.
Ma to znaczenie. Mówią, że co wchłaniamy, to ma być przepojone Miłością. Samo,
przepromieniowywanie jest energetyczne, co prawda, ale przepojone Miłością, bo z góry
wtedy właśnie płyną te cząstki. Pokazują, że to, co jesz kochasz, a pokochasz tylko to, co
dobre, wtedy to jest maksymalnie przepromieniowane i nie musisz już wyciągać rąk. Kochaj,
co jesz. Kochaj, co pijesz.
Mówią o jakimś krzepnięciu teraz
Teraz pokazują między nami taką platformę. Niby na wysokości serc to jest, ale
jednocześnie jakby niżej i mówią, że tam mamy ustawić wszystkich tych, na których chcemy
działać i to zostanie przeniknięte, W Oceanie Ducha Świętego, tym, o, co nam chodzi –
Białym Nurtem.
Mówią, że Biały Nurt z poziomu Zachabiego itd. oczywiście jest, ale największym
uproszczeniem tego jest oczywiście przepełnienie Duchem Świętym.
Pojawił się natychmiast Orzeł, jakby wisi i dziobie tych ludzi, na których będziemy chcieli
działać.
On leci, ale jest jakby w jednym miejscu i będzie porywał tych ludzi. To podpowiedź.
My oddając Ojcu pokonujemy z trudem różne progi. Tymczasem, jak przepełniamy Duchem
Świętym, to umożliwiamy Ojcu odebranie tych wszystkich Istot.
Bo w Duchu Świętym są zawarte pewne prawa;- Odpowiedzialność, Troska, Opieka i Miłość
i to sprawi, by te osoby jak najbardziej Duchowo ograniczyć.
I tutaj po to jest ten Biały Nurt, by one miały ograniczoną Wolę w czynieniu zła. Czyli
przepełnianie Duchem Świętym przestrzeni i wszystkiego i tam już pojawia się Obecność
Ojca, który to wszystko porywa.
Czyli nurzamy te wszystkie osoby i w Oceanie Ducha Świętego pozwalamy się
Jednoczyć. Przepełniamy Duchem Świętym, czyli budzimy Wolę Istnienia, budzimy

6
Świadomość Duchową, budzimy w nich to, co najdoskonalsze, więc dajemy Prawo do tego,
by Duch Święty przejął nad Nimi władzę. On już nie pozwoli im się staczać.
(Głos)Cały czas mi mówią o sile Marzeń. Jeśli mamy Chorego na wózku i żyjemy
marzeniem, że tego wózka nie ma, to ono się wypełni. Czy marzenie o zdrowym sercu, to
zdrowe serce jest.
(Zbyszek)Tak, bo to jest proces. Wybrać. To jest i do tego dochodzi.
Teraz czuję jakby ból. Odczuwam Ciało fizyczne. Jakby człowiek budził się w Ciele i czuł
czołg, to żelazo, w który tutaj jest. Wróciłem i nie zdawałem sobie sprawy z tego, że w
Oceanie Ducha Świętego było się takim lekkim. KONIEC.

