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Pojawiła się taka dziwna Postać. Bardzo wielka. W stosunku do Człowieka, Ona może 
mieć i 100 m. Ta postać jest nie z Naszej Rzeczywistości Duchowej. 
Widać tak jakby część z Nas i jeszcze jakieś Duchy, z którymi nie mieliśmy do czynienia, ale 
uczestniczyły w pewnych wydarzeniach na przestrzeni dziejów. Dziejów oczywiście 
Kosmicznych. Nie tylko tych, które się tyczą tylko Ziemi, choć to się właśnie z tymi 
przemianami wiąże.
 Widać pochód tych osób idących u podnóża tej Istoty.
Bardzo ciekawie to wygląda, bo jakby fragment tego widzenia był w ogóle wyrwany, 
zawieszony w przestrzeni kosmicznej, a Oni idą i tak jakby wiedzieli, znikają później w tej 
czerni Kosmosu. Jak spadochroniarze; -skok gdzieś w przestrzeń i gdzieś tam się znajdują.
-Mówią, że to jest Droga Powrotu, Droga bez końca. Wybór, który został dokonany na 
indywidualne życzenie.
-Powtarzają, że są Tacy, którzy ciągle wracają w to samo miejsce, za każdym razem robiąc to 
samo i nie to samo.
-Sterują dziejami, sterują ludzkim losem. Są Pomocnikami, o których Istnieniu nic nie 
wiemy.
-Ale przed Chwilą powiedzieli, że część z Nas?
-Tak! Bo Oni nie wiedzą, że to robią.
-Ta wielka Postać jest jakby pomnikowa. Jest Żywa, ale się nie rusza. To jest jakby Strażnik. 
Strażnik Pieczęci. To jest jakby związane z wejściem, przejściem, uruchomieniem. Nie 
uruchomieniem, bo to jest pozorny ruch. 
-Na granicy czasów, na granicy dziejów stoją Ci, co przyszli, a odejść nie chcą. Stoją i 
czekają. Stoją i zbawiają. Stoją i zmieniają. (Ale powiedzieli; -aż zmiany się staną, aż echo 
poniesie, ale w sensie zabrzmi?).
-Usłyszcie ten dźwięk, czyli jak wzbudzimy w sobie ten dźwięk, to będziemy mieli dojście do 
jakby takich kanałów Jasnych. Tam są zawarte przepowiednie. Więc Kanał do Sieci 
Przepowiedni. Jakby poboczny tor Sieci Proroka. Sieci zbiegają się, ale jedna nie 
zawiera się w drugiej.
To jest takie coś zasilające, tak jak mamy szarą, ciemną sieć, to tak jest tutaj.
Mówią, że można wtedy odczytać coś i to tak jakby to było zawarte w lewej półkuli. Będzie 
się to odczuwać. Czyli logiczne to będą przekazy.
 Tamto biegnie jakby oddzielnym torem.
Idą silne Energie 
(Głos I)Bardzo silny… …Korony(5.01)
(Głos II)Ta Istota to ma jakieś zapisy na przyszłość dla Nas. Ta postać jest jak posąg 
ogromny i pochodzi jakby od Inków.
(Głos III)Mnie się kojarzy ten głos z głosem australijskich trąb Derido.
(Zbyszek)Usłyszcie dźwięk, co Wam Zbawienie Zwiastuje, usłyszcie głos, co Was od 
Ciemności ratuje, usłyszcie tych, co Was prowadzą, usłyszcie Tych, co Wam pomagają .
Oni są tu. Przyszli, by Was wesprzeć w działaniach. Ale pokazują w działaniach, które 
dotyczą Nas Samych. Chodzi o to, byśmy po prostu się obudzili we wszystkich tych 
naszych przestrzeniach i byśmy mogli przez pojmowanie doświadczać Całości i sterować 
Nią.
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-Mówią tak będą pomagać w ukryciu. Nie musimy ich widzieć. Ale przyszli, będą i zostaną, 
bo byli na nasze własne życzenie.
Pokazują na Górę i pokazują na Ducha Tego Głównego, Tych, którzy są Powróconymi i 
Schodzącymi. 
-Podpowiadają; -bo w finale prowadzi nas i tak głos Prowadzącego. Prowadzi Wszystkich, 
prowadzi ku Wyzwoleniu.
Tak jakby różni pisali scenariusze, ale tylko ten jeden miał być zrealizowany.
Podpowiadają, że i jest też Ciemna strona życia, która nie miała się stać. Ale mówią o tym,  o 
czym my nie wiemy, bo My podeszliśmy do tego bardzo ludzko. Tak, jakby pisząc książkę, 
pisząc scenariusz jakbyśmy wybierali losy bohatera jakby to było stałe. W tym Świecie tutaj 
jest wielka zmienność, dowolność i wolność. Jest założenie, jest rys, ale też te sceny, ten Sen, 
ten film jest samożywy i On może się kształtować albo inni mogą go kształtować w dowolny 
sposób, a więc mogą zmieniać to coś, co mogłoby zaburzać ten ogólny rys.
 I tak się stało. Dlatego też wprowadzono tu pewne zmiany. Właściwie inaczej. Scenariusz 
sam wprowadził w sobie pewne zmiany, bo jest Żywy. Ci, co nam pomagają są elementem 
tego scenariusza. PBZ jest Twórcą Takiego Scenariusza. Powstał z Żywych i Umarłych.
Wyrażają się o tym Scenariuszu tak, jakbyśmy mieli dostęp do pewnych informacji, czy 
Praw, które są aktywne, a więc mogą jeszcze nie istnieć, ale mogą zaistnieć. Jak również 
istnieją gdzieś tam w zapisach i mogą nie zaistnieć, ale przez to, że je odczytamy, to 
zaistnieją, jeśli zechcemy. Praw tych, które są zapisane, ale powstaną, jak My zechcemy jest 
87%, a 13%, to jest tych, które sami możemy Stworzyć. To jest całokształt zmian i pokazują 
czerwone Serce na napierśniku PBZ. To jest i Serce i Krew. Życie, a Korona jest 
Zwycięstwem. 

 To jest inna korona na naszych głowach. Jest trochę dziwna. Jest i tą kropelkowatą, 
którą kiedyś pokazywali. I dziwnie to wygląda, bo te Korony, ot walczą z Sobą albo 
ustawiają się, bo czuję lekką w Harmonii dysharmonię, tak jakby, co jest absurdem, 
Duch Święty, PBZ i Ojciec jakby walczyli o pierwszeństwo bycia tutaj wokół Naszych 
głów.
(Głos III)One się przeplatają, tak jak pasma kolorowe i tworzą w finale wieniec.
(Zbyszek)Mówią do mnie tak; -Losuj kartki, bo swoją Świadomością, przez interpretację 
Umysłu nie zrozumiesz, tego, co zachodzi. Czyli będą teraz szły takie modlitewne 
podpowiedzi.
Wyszło mi ich 45. 
(Głos IV)10.38.. .. ..
(Zbyszek)Śmieją się, mówią, że idzie, że tu koło Ciebie, koło głowy jest, tylko Ty masz 
zobaczyć. To jest. Ty może przepuszczasz, a to jest koło Ciebie. 
Poczekamy, aż to Sobie włączysz, bo to jakby taką energia kręcącą się obejmowało głowę, 
tułów, jakby Ciebie wplatali w pewne energie.
Twój Duch wychodzi z Ciebie i staje się tą Energią. I jest i u góry energetycznie i tu i znika. 
On jakby się rozpraszał. Jakby był wszędzie i jakby teraz patrzył na Swoje cząstki. Tak jakbyś 
Ty chyba o sobie miał mówić, albo Duch o sobie, czyli Ty o sobie. Tak pokazują jakby Duch 
Twój patrzył na siebie jak wygląda. Dziwi się, że jest ludzki, a jednocześnie mu się to 
podobało. Może Ty masz odkryć Istotę Ludzką?
(Głos IV)Czuję taką Koronę na głowie. Jest to z przeróżnych Energii. Bardzo piękne. 
Zaczyna mnie to opasywać wzdłuż całego mojego Ciała. Zaczyna mnie to ściskać.
(Zbyszek)Mówią, żebyś mówił o tych kolorach. Mówią, że tam jest coś. Tam jak w 
pierścieniach wokół Saturna, jak się w nie wpłynie można znaleźć przejście.
(Głos IV)Energie bardzo ładnie się przeplatają. Odczuwam coś gęstego, co wchodzi do Serca.
Jest tak jakby Serce było zamknięte i miało się otworzyć.
Ono się powoli otwiera.
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(Zbyszek)Widać, że Nasi Nas uczą, bo Serce Ci się otworzyło. Potem, tak jak z zegara 
kukułka wyleciała; ku, ku, a Oni się śmieją. Czyli i nauka i zabawa. Czyli zabrakło w Nas 
tego pełnego widzenia, przez brak Radości. Dlatego Cię ubrali w becik i wyglądasz jakbyś 
miał z 4,6 miesięcy. Jesteś spasiony, becik, smoczek, grzechotka. Jakbyś chciał coś 
powiedzieć i tu idzie Energia z Góry, tak jakby od Ducha Świętego na tę grzechotkę i ta 
grzechotka przedstawia mu.
I co ciekawe. Malutkie dziecko, co niby nic nie rozumie, a patrzy i widzi bohaterów. Czyli 
włącza się Dusza w tym małym dziecku i Dusza widzi, Dusza wie, tylko nie dociera to do 
Umysłu fizycznego Dziecka i obserwuje różne losy. Tak jakby było wielką budzącą się Istotą 
Kosmiczną, którego Dusza widzi losy, widzi Świat, ale się nie przebija do kontaktu z ludźmi 
poprzez fizyczny Umysł tego dziecka. Tak jakby dwa w jednym.
(Głos V)Wszyscy harmonizujemy się w Duchu Świętym. Otwórzcie Swoje Serca, a JA Was 
uniosę.
(Zbyszek)Wybierz numerek niech mówią dalej. Powiedzieli; -trening, to jest jak sala 
ćwiczeń.
Wybieram 43.
(Głos VI)Mam takie uczucie, że to moja lekcja Jasnosłyszenia. Gdy weszliśmy w Modlitwę 
głowę mi odwróciło, jakby mi do lewego ucha nalewano jakieś nektary. Potem mi głowę 
odkręciło do prawego ucha. Co będzie dalej zobaczymy.
(Zbyszek)Pokazują palcem Tobie na skalę, że Sobie możesz sprawdzić jak nie wierzysz, że 
Ty już teraz możesz włączyć widzenie. W środku jakby to było Marzenie, możesz iść. 
Pokazują Cię jakbyś szła, a ja Cię widzę tylko z tyłu. Masz szarości po lewej i po prawej 
stronie i ty jakbyś dotykała ich i to, co chcesz to widzisz. Oni poprowadzą. Trenuj, to, co 
chcesz, ujrzyj to, co ma być na twoje własne życzenie. Ujrzyj i mów Nam o tym. Tam będzie 
jakiś chwyt
Mówią; -mów, co kreujesz, bo ty to sama wyrzynasz. Ty masz widzieć, to, co sama chcesz 
widzieć i masz mówić, co widzisz, bo to jest to, co chcesz widzieć.
(Głos III)Ona wyciąga rękę, już ma widzieć i cofa.
(Głos VI)Jest piękna Zatoka, jak z najpiękniejszych plaż Świata, piękny, jasny, biały piasek. 
To jest taka wnęka. Wpływa delikatną falą, błękitna woda. Ciepło, Słońce.
(Zbyszek)Mam Cię zatrzymać na tej scenie. Spójrz teraz na małą dziewczynkę. To znaczy 
Dziewczynka to jest teraz, wtedy, to był Chłopiec. Patrz na tego Chłopca o czarnych włosach, 
który tam jest i który się bawi. Podejdź do tego Chłopca. Weź Jego ręce i zobacz jak Twoje 
ręce jednoczą się z Jego rękami. Jakbyście stawali się jedną energią. I powolutku zamieniasz 
się miejscem. Jesteś tym Chłopcem i patrzysz na Siebie. Co Sobie teraz powiesz? Mamusiu?
Wiesz, co się ciągnie? Przeszłość. To Dziecię. Pokazują, że później Dziecko z tą Matką, nie 
wiem, czy Ojciec się utopił, jakby nie chcieli mówić o tym, ale jakbyś tylko Ty z tym 
Dzieckiem odeszła, w głąb kraju, w inne miejsce się przeniosła.
Pokazują na twoją głowę, na Twój Umysł, że tam jest taka kulka groszku. Tak jakby czarny 
punkt. Nie wiem, o co chodzi, ale to związane jest właśnie z tą sceną. Czy inne się będą 
rozwijać przez tę scenę? Nie wiem, ale pokazują czarne włosy Tego Chłopca i czarny punkt, 
że to jest jedno i to samo. Jakieś zamknięcie jakieś otwarcie.
(Głos VI)Taka myśl mi przychodzi, że to jest jakby…. …..(21.37?)
(Zbyszek)To, że to Ci się udało, to jest ogólnie, ale tam jest jeszcze Twój osobisty sens, 
jakieś naprowadzenie. Tak jakby echo tego, było w Tobie zawarte i tak jakbyś Ty, nie 
wiedząc o tym chciała tam powrócić, przez co jakbyś miała problemy tutaj z ułożeniem 
swojego życia. Tak jakby to tu się nie liczyło, tylko tamto było ważne, bo ty o tym nie wiesz. 
Jakbyś tam wolała to kontynuować i tam znów być.
To zrozumienie tego, bo cię będą naprowadzać, sprawi, że tamto w Tobie odżyje, że się 
uśmiechniesz i że Tu i Teraz zechcesz Żyć po Swojemu. Taka jakby blokada nałożona na 
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Życie, ja nie wiem, jaki to poziom i nie wiedziałem, że takie coś istnieje, sprawiała, że tutaj 
masz kłopoty z podobnymi wyborami.
Mówią, że to jest bardzo sentymentalne i tak jakby coś w Tobie płakało.
Mówią; -Delikatnie tutaj z tym widzeniem, z tym uczuciem, bo to czasem wróci, ale nie 
umiem tego ująć słowem. Oni zaś pokazują scenę, w której Ty tak się zatapiasz, jest nostalgia, 
smutek, ale smutek twórczy, dzięki czemu powolutku będziesz coś odbudowywać.
(Głos II)Odrodzenie.
(Zbyszek)Odradzać. Tak! Ale Odradzać może się nie tyle sama, a Odradzać Życie. Całość. 
Taka, nie nauka. Ja nie wiem, jak to nazwać?
(Głos III)To jest powtórka.
(Głos VI)To jest dla mnie coś takiego, jakbym została w jakimś dziwnym Świecie, tu mi każą 
żyć, co nie jest dla mnie takie oczywiste.
(Głos IV)Po prostu tam jest coś niedokończone.
(Zbyś)Tak. I te sprawy niedokończone rzutują teraz na Twoje związki rodzinne. Czyli tak 
jakby utrudniały Ci bycie w Rodzinie.
Mówią, że to jest sekretne, jak Żywy Duch, Żywa Materia i nie należy tutaj wśród nas tego 
kuć. To jest Twoje osobiste doświadczenie i Ty będziesz bardzo delikatnie w to wchodzić.
(Głos III)Mnie cały czas nasuwają jeszcze taki proces; -żeby wyciągnąć tę czarną kulkę, a 
Ona prawie do mnie przylega, jak namagnesowana i w to miejsce wolne dać złotą kulę, która 
rozjaśni to wszystko.
(Głos II)Sekret tego wszystkiego jest w tej Postaci ogromnej. Masz wziąć świeczkę, wejść po 
schodkach, po drabinie i tam jest wszystko powiedziane.
(Zbyszek)I to samo jest w tej czarnej kulce. Jak o niej mówiła, To Ona się otworzyła, jak 
zapis, jakby taka wielka bańka, gdzie są litery zapis.
Tobie też to samo powiedzieli w inny sposób. 
Ona ma to wszystko rozszyfrować.
W takim razie Ty wsadź jej tę kulkę, a Ty ją wsadź do tej Wieży. To jest to samo działanie 
energetyczne.
-NIE! Duchowe. Mówią.
(Głos II)Ten chłopczyk zjednoczył się teraz z jej Energią.
(Głos VI)Na razie stoję na białych schodach tej wielkiej Postaci i toczy się rozmowa.
(Zbyszek)Te drzwi są nie otwarte, w przenośni powiedzieli Drzwi Prawdy i tych Drzwi się 
nie otwiera. Jak chcesz, to one znikają. Ja widzę tam tylko Światło. Nie potrafię nic poza 
drzwiami dostrzec. Natomiast Ty możesz wejść. Śmiało. Możesz tam wejść jakby do starej 
Swojej Komnaty. Jakbyś u siebie była. To tak wygląda.
(Głos II)Jakiś Promień zaczyna do Ciebie dochodzić. 
(Głos VI)Czuję, że mam bardzo lekkie Serce jakby się okno otworzyło.
(Zbyszek)Pokazują kolejną scenę z jakiejś przeszłości, bo weszłaś w jakiś element, który 
kiedyś Ciebie tworzył. 
Widać kamienne budowle. Jakby szpital starożytny. Przez okna kamienne wpada światło, ale 
nie ma szyb. To jest tylko zasłonięte. Tam są chorzy i Ty też tam idziesz i działasz.
(Głos II)Do Mnie przyszła taka wiadomość, że to jest szpital dla trędowatych.
(Zbyszek)Tak. Może tak być, bo ruchu jest bardzo mało. Niektórzy to tak jakby na granicy 
byli. Kolejna rzecz. Tylko nie wiem, czy to było w czasach Jezusa, czy we wcześniejszym 
okresie, ale pracując zetknęłaś się też i z Nim albo z jakąś Jego inkarnacją.
Tam masz szukać dróg do Wyzwolenia się.
(Głos II)Pielęgniarką była.
(Zbyszek)Pokazują Ją jako młodą osobę, ale bardzo zmęczoną. Tak powolutku ociężale się 
ruszała. Ciężko Ci po prostu było. Jakiś smutek Cię wtedy złamał, bo pokazują jak siedzisz 
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przy chorym, trochę rozmawiasz, ale on Cię nawet nie słyszy, może śpi, a Ty mu mówisz o 
swoich problemach. Problemach. I wiesz, że Cię nie słyszy, a mówisz.
(Głos III),dlatego, że to Jej pomaga, bo wyrzuca z Siebie.
(Głos III),ale niszczy. Zachorowała Jej jakaś osoba bardzo bliska, kochana i że Ona 
dobrowolnie tam z tą osobą przyszła.
(Zbyszek)Może być, bo do tej osoby mówi serdecznie. Można tak mówić tylko do kogoś 
bliskiego, kto może być wyłączony ze Świadomości albo spać. Ta scena tłumaczy pewną 
zażyłość. Ale mówią, że to nie był krewny tylko Mąż.
(Głos II)Jakby śniady był.
(Głos III)Ona też jest śniada.
(Zbyszek)Kolejne ciężkie jej życiowe doświadczenie. Tam została sama z Dzieckiem. Tu 
została sama z tym problemem. Ta samotność wszędzie się wbija i ona jest taka silna, że 
wpływa na to, co się dzieje w tej Rzeczywistości. Tak jakby Ona nie wiedząc o tym innymi 
cząstkami siebie samej tęskniła do dawnych czasów i nie chciała tutaj nic zmienić. Tej innej 
cząstki. I to jakby blokowało Jej sukces w tej Rzeczywistości.
-Mówią, że ma to traktować jako Sen, który minął, a teraz ma tworzyć nowy Sen. Tamto 
może istnieć, ale teraz ma stworzyć Cudowny Nowy. I pokazują jak jaśnieje i może 
zatańczyć.
Ale pokazują, to tylko podpowiedź, bo z tym mężczyzną, to było bardzo silne przeżycie, bo 
choć pokazują, że będzie tworzyć Nowe, to ciągle tamta scena nie znika.
(Głos )31.28- 31.40 zbyt cicho.
(Zbyszek)Może Wy to rozwiążecie, bo ja myślałem, że Ona jest też chora, bo tak ociężale 
szła. Była trochę tęższa, więc prawdopodobnie Ona była w zaawansowanej ciąży i dlatego tak 
ociężale chodziła. Musiałbym otworzyć oczy i na skali sprawdzić.
(Głos III)Na skali wychodzi, że jest w ciąży.
(Zbyszek)Tak. I powiedzieli, że to dziecko znów się narodzi, a więc będzie znów w ciąży i to 
Dziecko znów przyjdzie tu na Świat. Bo słyszę, że się nie narodziło. Albo się narodziło, ale 
nie żyło, czy później umarło. Może Ona umarła ze smutku. Nie mam pojęcia. To Dziecko nie 
przeżyło tego, co miało.
(Głos II)Nie chciała wtedy tego Dziecka. Była taka zrozpaczona.
(Zbyszek)To Dziecko znów się narodzi i zostanie z Nią do Końca. Do końca Jej dni. Jakby 
wiedziało, że musi.
I pokazują, że ktoś u Góry podpisał tę wersję. List.
(Głos VII) W tej Rzeczywistości została część Jej Duszy. Wystarczy żeby poprosiła, żeby 
wróciła do Niej.
(Zbyszek))Ładnie to powiedziałeś. Podsumowałeś to, czego nie potrafiliśmy zinterpretować.
Bo Jej fragmenty, w których to było zapisane, to jednocześnie Tam były i ta cząstka Jej 
blokowała Jej sukcesy Tu. Teraz, gdy ta tajemnica troszkę została rozwiana łatwiej Jej będzie 
wreszcie rozpocząć Nowe Życie.
Mówią losuj; 33.
(Głos)34.00 nie słychać.
(Zbyszek)Mówią o uczuciach.
Oni mówią, że Ty się bardzo boisz zmienić. Ty się naprawdę lękasz, że jak się otworzysz 
całkowicie, to nie poradzisz sobie z tym, czyli nie poradzisz sobie z ludźmi, którzy to 
wykorzystają. Nie myślisz konkretnie o ludziach, tylko się boisz, że ta zmiana sprawi, że 
będziesz słabą.
 (Głos III)Że cię nie zaakceptują w środowisku.
(Zbyszek)Taki lęk korzenny. Nie wiem, co to znaczy, bo w Ich słownictwie oznacza taki 
zakorzeniony.
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(Glos VII)To znaczy, że na jakimś głęboko Jej ukrytym poziomie, Ona ma inne wyobrażenie 
o Sobie, niż jest w Rzeczywistości. Wystarczy żeby spróbowała wyobrazić swojego Ducha 
ogromnego, Jasnego, Pełnego i połączyć tą część ze swoim Duchem.
(Zbyszek)Powtórz jej instrukcyjnie, bo powtarzają, że Ona może to teraz zrobić.
(Głos VII)Ma sobie wyobrazić, poczuć na głowie, że ma ogromnego Ducha i Ona jest tym 
wielkim Duchem i połączyć Tego Ducha z tą cząstką ukrytą w niej głęboko, żeby powstał 
zapis. Przejście Energii.
(Zbyszek)Duch weźmie tę cząstkę, jak kulę taką i rozświetli.
(Głos VII)Niech się na to popatrzy z zewnątrz.
(Zbyszek)Te kule, powiedzieli, to po prostu zdystansuj się. Puść i już. To było. Jesteś wolna.
Ale Oni mówią, że „wolna” to masz inaczej odczuć.
No, jest to cały czas z Tobą połączone. To jest tak jakbyś nie chciała, żeby się to oddzieliło, a 
Oni wyraźnie mówią. Ten Świat przestał istnieć. Ale ciężko jest, bo jak staram się to samo 
odczuć, co ty, to nie potrafię tego zerwać.
(Zbyszek)Musi się to stać, bo Nadzieja będzie umierać.
(Głos III)Z drugiej strony, mówią mi, to jest Jej lekcja. 
(Głos II)Ja mam taką podpowiedź, żeby wzięła to coś w ręce.
(Zbyszek)Oni pokazują te Kule, jak te Świąteczne, gdzie jest i śnieg, i zamek, i reniferki, to 
tutaj w tej kuli może ujrzeć samą Siebie, która tam jest i patrzeć na to, co ona tam robi, jak 
żyje. Tak jakby to, co było dzisiaj Tu zostało umieszczone Tam. Te problemy, cała ta reszta 
należą do tego Tam filmu, który ogląda w środku tej kuli i niech w tej kuli ten film 
pozostanie.
(Głos VI)Ja widziałam, jak ten38.09… …kule w ręce i ta kula zamieniła się w taki płomień. 
Tak jakby to się spaliło.
(Zbyszek)Tak. Dzięki temu po prostu dystans powstanie. Ona nic nie zabije, bo będzie mogła 
do tego wrócić, ale nie będzie to już Ją męczyć.
(Glos III)Nie będzie to ograniczeniem dla Niej.
(Zbyszek)Ale umieść całą Siebie, taką, jaka jesteś. Z całym swoim Światem z przeszłością z 
marzeniami, z czym tylko chcesz w tej kuli. Możesz tam siebie oglądać, jak na telewizorze. 
Tylko to będzie w kuli. To Twoje całe życie. Ty cała. I z tego wyjdź i powiedz sobie o Boże, 
Cała JA. Tyle lat. Wszystko, co kiedykolwiek się wydarzyło jest tylko w tej kuli, a Ja Tu i 
Teraz mogę rozpoczynać Życie na Nowo, bo Ja jestem w innym Świecie. Mój Świat jest Tam. 
On jest zamknięty w tej Kuli. A Ja tu wyszłam, jak robot, jak Klon. Rozpoczynam Życie od 
Nowa. Wpakowałam się do tego Ciała. Ale tak naprawdę to, co to Ciało z tą Rzeczywistością 
wiązało, mnie nie dotyczy. To dotyczy tylko Tej Osoby w tej kuli. Ta osoba dała mi to Ciała. 
Za to dziękuję. Będę pamiętać o różnych rzeczach, bo są zapisy w Ciele, ale Ja Tu i Teraz 
jestem Nową Duszą.
(Głos VII)Tak. Zawiń kulę w papierek i wyrzuć. Usłyszałem, Żyj Nowym.
(Głos II)Ja usłyszałam, że tę kulę trzeba odesłać w Miłości do Góry.
(Zbyszek)A, Ty jesteś w tym Ciele, ale jesteś Kimś innym.
Bo Ty masz w sobie wiele wariantów. Wybierz Ten.
Pokazują mi, że będzie Cię to rozumowo, lękowo, bo pokazują mi skurcze w brzuchu, 
przywoływać, ale nie martw się tym. To jest ta Droga, dzięki której odczujesz Tu, że Ty 
weszłaś do nowego Ciała. To Ciało mieszka pod tym numerem. To Ciało ma to i tamto, ale 
Właściciel Tego Ciała już odszedł. On już nie istnieje. Zmiany się dokonały. Wymazałaś to, 
co było niewłaściwe. Zmieniłaś się. Jesteś Kimś innym w tym starym opakowaniu. Ale to 
stare było też fajne i na kuli możesz sobie czasem, po przywołaniu jej to pooglądać. Ale Ty 
należysz już teraz do Boga. Tamto było ludzkie.
Mówią do mnie; -nie mów Jej tak, bo się przerazi.
(Głos III)Powiedz Jej, że to było jak film, który sobie oglądałaś. 
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(Zbyszek)Tu klasnęli w ręce. To jest coś, co można Jej jeszcze raz powtórzyć, bo to u Niej 
zaskoczy.
Czyli Sen Ducha. Duch śni to Życie i uważa, że ten wariant nie był dopracowany i sobie go 
zmienia. Ten film z całym emocjonalnym zapisem zmienia sobie, bo CHCE.
(Zbyszek)Teraz mam wylosować kogoś z „chceniem”. Mam dwa jasne. Pierwszy to jest 37 
(Głos VIII)Deszczowo. Zima. Wokół głowy czuję taki pierścień, opaskę z działaniem na 
czoło. Mam takie odczucie jakbym miał dreszcze. Cały czas się przewijają mi różne obrazy 
nie do końca zrozumiałe dla mnie. …ważki uciekające do góry. Widzę też miejsce w kształcie 
Wieży otoczonej czymś dookoła.
(Zbyszek)Oni tu podpowiadają Cel tego wszystkiego. Ty się zbroisz. W tej chwili, Ty 
wzrastasz w Mocy. Ty się odnajdujesz. Jak Ty będziesz szedł ulicą, jak Ty będziesz działał, 
cokolwiek robił, uzdrawiał, Ty będziesz miał w sobie ten Świt, który teraz się odezwał do 
Ciebie po swojemu. Skiniesz ręka, Twoje Elfy, Wróżki, cokolwiek będziesz chciał, bo to jest 
skrzydlate, pójdzie i będzie działać, będzie przedłużeniem Twojej Mocy. Ten Twój Świat, 
czyli ta Twoja Moc, która tak indywidualnie się otwiera, zbroi Cię. Ty będziesz solidnie w ten 
sposób działał. Swoją własną wyobrażoną Mocą. Taką formę jej nadałeś. Mówią, że Ty non-
stop wzbierasz w sile.
To od głowy Ci idzie, wnika w Ciało, w ręce. Jeszcze w nogach nie ma, ale Ty się zbroisz. 
Mówią; -Jak będziesz działał, to tak jakbyś otworzył ten baśniowy Świat i On po prostu 
będzie. Wiadomo, że to jest Twoja indywidualna Postawa Obszarów Duchowych. Tak 
będziesz działał.
Widzę teraz jakieś zwierzę, przy Tobie z przodu i Ty zacząłeś je głaskać. Jak to 
powiedziałem, to tak jakbyś się potrójny stał i jedna część Ciebie wchodziła w to. Jakbyś był 
w kilku miejscach, albo kilka Rzeczywistości Tworzył, albo z kilkoma rzeczami tam się 
kontaktował.
Mówią, jak się rozedrga, to będzie dobrze.
(Głos VIII)45.28. nie słychać.
(Zbyszek)Mówią; - gotowe. Jeden załatwiony. Czyli podpowiedzieli Jemu takie rozwiązanie 
do działania. Czy jak będzie oczyszczał kogoś, czy coś, to może sam, a może równie dobrze 
skierować tam Elfa, czy cokolwiek innego i to będzie działać. Kulę posłać. W tym swoim 
Świecie, te artefakty różne, których postać sobie wymyśla, obdarza Je Mocą i One mają swoje 
działanie.
 (Głos III)On mi się cały czas wydawał, jako Ten Dim, który się uwalnia z Butli i jest taki 
olbrzymi. Ręce ma założone i coraz bardziej ogromnieje.
(Zbyszek)Tak. Moc. 
(Głos)(46.20-46.42 niewyraźnie). Mnie się ukazał jako magig w kapeluszu, z szalem 
białym…Cuda,
(Głos III),czyli ma robić Cuda.
Jakaś osoba bez losowanie chce mówić, podpowiadają.
(Głos II)To jest podpowiedź dla Nas wszystkich.
- Każdy z Nas powinien znaleźć własny sposób do uzdrawiania. Do działania.
(Zbyszek)To ma być Radość, gdyż Moc jest.
(Głos)47.10-48.08Mnie się ukazał ogromny tort. Udekorowany bitą śmietaną, z czekoladą. 
Stoły są naokoło tego tortu. Tort odbija się w lustrze, które jest wysoko u góry. 
Taniec….wesoło bardzo.
(Zbyszek)Podpowiadają teraz prowadząc grę; -Ten tort umieścili nad Jeziorem Radości, a 
więc to wszystko, co tu jest, tak naprawdę jest elementem Świątyni Serca, tam gdzie My 
wzrastamy. Czy Duch Święty przychodzi, czy Ktoś Inny, to podpowiadają mu najlepsze dla 
Niego rozwiązanie, gdzie będzie czuł Radość. Tu koleżance podpowiedzieli, że fajnie jest, 
kiedy jest Radość, zabawa. To są indywidualne sposoby. To ciągle jest ta sama przestrzeń, 
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czyli ciągle różne pasma energetyczno-duchowe, które Nas prowadzą i Nas wszystkich 
stanowią. Każdy postrzega to inaczej. Oni mówią; -bądźcie jak Dzieci. Wyobraźnia, 
plastyczność, to jest wielki artyzm, to Życie. Nie zawężajcie się do…49.06.
(Głos IX)Dziś przez cały czas przejawia się taki obraz. U góry jest wielkie źródło Światła. 
Czyste, potężne. To światło świeci jakby latarkami na Nas i każdy z Nas jest otoczony smugą 
tej latarki. Ta smuga, to niesamowita Moc, w której możemy odnaleźć siebie, zrozumieć 
siebie, a jednocześnie możemy sobie wędrować na różnych poziomach. To nam pomaga 
każdemu indywidualnie Siebie doświadczać, zrozumieć.
(Głos II)Ja widziałam od początku Modlitwy, jak z Serca Jezusa idą takie smugi.
(Zbyszek)To, co Ty widzisz, to są Zmiany. Natomiast, to, o czym mówi Kolega, że to są 
Wody wokół Miasta Zwycięstwa. Tak jak powiedział o tych poziomach, My jesteśmy na 
różnych głębokościach. Doświadczamy.
Mówią; -to jest potężna Kreacja, to jest Magia Ludzkiej Świadomości. Świadomość jest 
nieograniczona w swych wyborach. To jest coś fantastycznego. Mówią, że dzięki temu 
wchodzi się do Miasta Zwycięstwa, osiąga się Swoje Cele.
Natomiast te Promienie, które widziałaś, to jest, bo dzięki PBZ, te ZMIANY zachodzą. To się 
tak otwiera. Taka wspólna Modlitwa. Wreszcie magiczna ciesząca.
(Głos III)To, dlatego Ja widzę cały czas Pasma, które Każdy z Nas ma i tka tworząc 
przepiękny gobelin.
(Zbyszek)Malujemy Życie. Każdy czymś innym, a to jedno i to samo. Cud Radości. 
Indywidualna forma, indywidualny wyraz. W tej różnorodności jest Magia. Można patrzeć, 
jak Ktoś do tego podchodzi, a to jest ciągle SERCE i chęć stworzenia czegoś wolnego. 
Patrzcie ile to form i jakie to może być piękne Doświadczenie.
(Głos)Ja widzę wschodzące Słońce, piękne promienie, a nad Nim napis;-
-Jesteś Nowy, ale się ucz. Otwórz się.
Głowa mi pękła i taki złoty strumień z niej wyleciał. Czuję dziwny ból głowy.
(Zbyszek)Ta chmura pióropuszem idzie do góry, ale jakby się zatrzymywała. Tak jakby od 
góry Ktoś pomagał Ci i przyciągał tę Energię ku Sobie.
Tak jakbyś ruch pierwszy wykonała, dzięki czemu Inni mogą to dalej kontynuować, że Tobie 
się stało.
(Głos III)Pomóc przezwyciężyć Jej lęk. Przyzwyczajenie do dawnego. 
(Głos IX)Słyszę głos wewnętrzny, który mówi w ten sposób; 
-Patrzę i widzę, a to, co widzę Rozumiem, co widzę. Słucham i słyszę, a to, co słyszę 
Rozumiem, co słyszę. Czuję, a to, co czuję Rozumiem, co czuję.
(Zbyszek)Tak, o To w tej modlitwie chodziło.
Podpowiedź wyjaśniająca. -Tak, jak w przypadku Skal. Najpierw przychodzi odpowiedź, a 
dopiero pytamy się, o To, o co niby chcemy, bo nie wiemy, że odpowiedź jest w Nas zawarta. 
To, co Kolega powiedział, jest tym samym doświadczeniem. Wchodzimy w Środek i widzimy 
Coś, starając się To zinterpretować, nie wiedząc, że to przyszła odpowiedź i uczą Nas, jak tę 
odpowiedź w Sobie odczytać. Czuciem, Słyszeniem, Widzeniem, Wiedzeniem. 
-Ten Świat tu plastyczny, Każdy na Swój sposób Tworzy, bo On istnieje w 
Indywidualnym Naszym Kodzie.
I dzięki Temu Każdy będzie mógł właściwie zinterpretować to, co do Nas przychodzi.
Dla Każdego według symboliki w Nim zawartej.
(Głos)(55.18-55.26nie zrozumiałam. płacz.)
(Zbyszek)Dużo bólu, dużo Nadziei. I wreszcie My to wypalamy. Nareszcie możemy być 
wolni od tego bajzlu.
Pójdzie CUD kontaktu z Ojcem. Tak próbowaliśmy Umysłem, przez pamięć krzywd i innych 
różnych rzeczy odnaleźć właściwszą Drogę nie wiedząc, że My jesteśmy Własną Drogą. Tu w 
Radości i Tak stworzymy, co chcemy. Ty wiesz, co odczuwasz? –Te krzywdy, które Sami 
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Sobie w niewiedzy wyrządzaliśmy. A jednocześnie System Nas do tego zmusił, żeśmy się 
zapętlili. Czujemy ten BÓL. Tyle zła mogło się Nam nie wydarzyć, a Myśmy nawet o tym nie 
wiedzieli. I właśnie Twoja Dusza, mówią- Duch, odczuwa To, co Nas męczyło, a mogło nie 
zaistnieć.
Żałuję, że tak się stało, bo zaczynam to też odczuwać.
(Głos II)Ja od kilku dni widzę cudowne oczy Mojego Ducha. Jak idę On mnie prowadzi i 
patrzy na mnie. One są wielkie, takie migdałowe, no coś pięknego.
(Zbyszek)Pamiętajcie, że wielkie oczy należą do Ducha, natomiast ładne takie, do czystej 
Duszy. Duch ma zawsze potężne.
Góra zawsze mówiła, że jak się ukaże oko na czole, tu, gdzie brwi, to jest uruchomione 
Działanie.
 Tu ktoś milczy, a ma mówić. 26
(Głos)Wesoło się zrobiło, że wszystko, co miałam mówić odpłynęło. Zanurzyłam się w 
Radości, Śmiechu.
(Zbyszek)Ja to potłumaczę, wiem, o co chodzi. Pamiętacie pojęcie Dusza Towarzystwa, jak 
przyjdzie i wszystkim się to udziela. Tu pokazują, jak u Niej, na wysokości piersi, ale i krtań 
obejmuje i czoło, jest taka Energia, ale Żywa. Jak Ona wychodzi od Niej dalej, to tworzą się 
już tylko takie pasemka. Nitki, które idą do osób. Ogólnie nie jest tak, że to promieniuje do 
wszystkich, bo to jest jakby w Niej zatrzymywane. Jednak, gdy Ktoś byłby podobny Jej, to od 
razu to Pasmo w kogoś uderza.
Podpowiedź jest taka, że jak My jesteśmy w Radości, to i tak ta Radość nie udziela się 
wszystkim osobom. Jak Ktoś jest wrogo do Nas nastawiony, jak Ktoś jest smutny, czyli 
wypełniony Ciemnością, to ta Radość nie potrafi Go rozświetlić. Musiałaby trwać i trwać. Ale 
jak tylko Ktoś jest do Nas usposobieniem zbliżony, bo otwiera się na Nas, wtedy to pasmo od 
razu do Niego wnika i budzi. Pokazali jak to od Ciebie działa.
(Głos)Czuję od siebie takie drgania emocjonalne, pozytywne. Takie przeczucie, że coś 
wspaniałego może się wydarzyć. I taka nutka emocji.
(Zbyszek)Dobrze to kazali mi wytłumaczyć; -nutka emocji.
Jak masz dojście do człowieka, bo uruchomiłeś w Nim Radość działaniem energetycznym, 
słowem, przez co się otworzył, jak tylko przez Radość wszedłeś do Niego możesz w Nim 
grać, bawić się Nim. Namiętność, Przyjaźń, Spełnienie się w Życiu. Możesz wszystko w Nim 
uruchomić. Czyli wchodzi się do Człowieka nie przez Smutek, Prawo, Zastraszanie, bo tam są 
ograniczenia, tylko autentyczną Radość. Otworzenie się. Wtedy Ten Ojciec uruchamia pewne 
rzeczy tam i wtedy można uruchamiać dalsze. Czyli Radość. Jak potrafimy to zrobić, reszta 
już leci. Jak się podrywa? Najpierw podejść. Najpierw rozśmieszyć i już jest Twój, Twoja. To 
dotyczy Całości.
(Głos)Czuję takie falowanie całego Ciała. Wielką Siłę na czoło. Zamek, Willa. Jest zimny. 
Jest tam jakaś uczta i nikogo nie ma. Czuję się tam źle, samotna.
(Zbyszek)Jak powiedziałaś, że tak wchodzisz i uczta, ujęłaś to w takich barwach ciepła. 
Natomiast Oni mi powiedzieli; -Uwaga wampiry. Dopiero potem powiedziałaś; -czuję się źle. 
Czyli nie wampiry krwiste, tylko typowe jędze emocjonalne, które ssą ludzkie emocje. Te 
dobre, te pozytywne. Czyli żonglują ludzkimi uczuciami, żeby się nasycić, żeby to chłonąć, 
sterują.
Pokazują, że Ty pokonałaś to wszystko i wyszłaś z mieczem. To chodzi o obecną 
Rzeczywistość. Żyjesz z ludźmi, gdzie nie było dobrze i Ty pokonałaś to. Oni Ci tylko 
podpowiadają, że wygrałaś. Że już nikt nie będzie cię wykorzystywał i na Tobie Żerował. 
Udało Ci się. Moc utrzymać. Od tej chwili po prostu będzie dobrze. Podpowiedzieli Ci, że 
zwyciężyłaś.
Ciekawa Rzecz; -wbiłaś miecz w Ziemię i idziesz dalej. Wiesz, że on Ci już nie potrzebny jest 
w tej chwili, bo kiedy będziesz chciała, to i tak będzie w twojej ręce. Nabrałaś pewności. 
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Pokazują taki czas 2,3, tygodnie? Kiedy będziesz to w sobie odczuwać. Czyli takie 
gruntowanie się tego.
(Głos VII)Powiedzieli mi, że na mojej Drodze do Wolności, stoi cierpienie, które mnie 
powstrzymuje w dążeniu do niej. Przyprowadzili mnie nad przepaść w górach. Kazali mi 
otworzyć Serce i wyjąć to, co się tam w tym Sercu znajduje. Otwieram to Serce, a tam jest 
taka Korona Cierniowa wbita w to Serce. Próbowałem to wyjąć. Nie mogłem. W końcu się 
udało. Słyszę, żeby rzucić w przepaść tę Koronę.
(Zbyszek)Ja Ci pokażę, jak masz to zrobić. Oni mówią tak. Lęki, strachy czasami wiążą się z 
tym, że boimy się, że nie wyjdzie. Tak bardzo pragniemy, bo to jest takie Cudowne i boimy 
się, że nie wyjdzie. I w tym lęku się cofamy. Oni mówią tak nad tą przepaścią. Ty się boisz? 
Spadaj tam. On skoczył i się totalnie rozwalił. I nie umiera tylko cierpi. Spytał się Góry; -jak 
długo tu będę? –Wieczność, ponieważ Ty umrzeć nie możesz.
I on tak całymi latami tam leży. Zabliźnia się coś, rękę dostawia, potem kaleki, chory idzie po 
tej skale. Kuje całymi miesiącami. Drapie paznokciami skałę. Rany aż do krwi mu się robią 
na paznokciach, czeka aż mu odrosną, leczy rany. Takie wyżłobienia robi w tej skale, by po 
metrze przez parę miesięcy iść do góry.
W końcu wychodzi. Idzie takie zadowolone Towarzystwo i Ojciec do niego mówi; -i co? 
-Udało się? Przeżyłeś najgorsze. Tego się tak bałeś. 
Wstaje, otrzepał się, patrzy na siebie i mówi. 
-Ja to? To ja jestem cały, zrośnięty? 
-A Ojciec do niego mówi; -sam sobie taką iluzję wybrałeś.
Innymi słowy. Wszystko, to było nie potrzebne. To całe przeżycie, które dziesiątki lat w Nim 
trwało, było narzucone, było iluzją. Tak na prawdę jest cały, piękny i zdrowy. Ale przeżył 
największy upadek największą tragedię, a nic takiego nie może już się w tym życiu przytrafić. 
Innymi słowy; -nie ma się czego bać.
Korona Cierniowa autentycznie ląduje w dół. Prosimy bardzo, czekamy na to, co z Nią 
zrobisz i jak to będziesz widział i co odczujesz wtedy w Sercu.
(Głos VII)Trzymam tę Koronę w dłoniach, oddaję ją do góry Ojcu. Korona niknie mi w 
dłoniach, a z boku taki trójkolorowy promień wypełnia mi Serce. Ja się wewnątrz od tego 
promieniowania robię cały jasny.
(Zbyszek)Teraz taki kaczosmok do Ciebie podszedł i zaczął Cię lizać. Przez to, co się stało 
On Cię dopiero mógł zobaczyć. Twoje własne zwierzę. Nowe. Silne. Nowych wymiarów. Ty 
na Niego wsiadasz i już wiesz, że Droga przed Tobą stoi otworem. Bo nawet tam, gdzie 
byłaby przeszkoda, to masywne cielsko Twojego zwierza wszystko zniesie. Wszystko 
zacząłeś.
Mówią, że to jest wielkie wydarzenie w twoim Życiu i że masz patrzyć nad swoją głową. Jak 
Ci tam będzie? Co będziesz czuł. Na wszystkich poziomach, począwszy od fizycznego.
(Głos III)Od bólu głowy się uwolni teraz.
(Głos VII)W głowie czuję pustkę. Jakbym zamiast głowy miał wszechświat.
(Głos VII)Po otwarciu mi Serca zauważyłem w przestrzeni trzy złote ptaki. Wewnątrz czuję 
ból Duszy. Nie wiem, co się dzieje?
(Zbyszek)Ja ci powiem. My sobie z tego nie zdajemy sprawy, ale są ludzkie tęsknoty, za 
jakimś CUDEM. 
Oni pokazali, że do nas dopływają teraz tęsknoty ludzkich Serc, które pragną, żeby 
powstało gdzieś Światełko. Oczywiście mówi się o 2000 r., czy 2012 r., 
Ale chodzi o powrót Boga na Planetę, o Odrodzenie Jezusa. Mówią, że te tęsknoty marzą o 
takiej chwili, żeby stał się CUD i pomógł ludzkim Sercom wzrastać, być tak mocnym, żeby 
ludzie przy tych Sercach byli szczęśliwi, a nie bici, otumaniani.
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Jak to odczułem teraz, bo to przez Ciebie przeszło, to aż mnie ścięło. Oni pragną tego, żeby 
stał się CUD. Czy Wy rozumiecie? My idziemy na Fali Potrzeb Ludzkich Serc. To się 
dzieje, to się tworzy.
(Głos VII)Nie powinniśmy tego w tej chwili ruszać, ale to jest 75.15…. ….tysiąca lat, może 
więcej..
(Zbyszek)Cywilizacji. To wszystko czekało na tę chwilę. 
-Czy Człowiek wróci do Dzieciństwa, gdzie otworzy Serca, otworzy Światło?
My jeszcze tego nie rozumiemy tak do końca, ale jesteśmy w tym. To jednak będzie się to 
dopiero tworzyć. Niebo coraz bardziej się będzie otwierać.
(Głos III)To jest tak piękne, że aż trudno w to uwierzyć.
(Zbyszek)Oni podpowiedzieli, że My też pragnęliśmy, oczekiwaliśmy takiej chwili, nie 
wiedząc, jaką Ona będzie. 
Chodzi tylko o osiągnięcie tej wolności. To przychodzi i budzi lęk. Nie możliwe, że to już.
Bo tak naprawdę chcieliśmy, ale głęboko chyba nikt nie wierzył, że to jest możliwe. I nagle, 
kiedy się to staje, to jest taka trzęsionka, takie dławienie. Faktycznie, lepiej nie ruszać tego.
(Głos III) W dygotki się wpada.
(Głos)76.53.Ta wielka monumentalna Istota, która się pojawiła na początku 77.00… …
dźwięk …do brzucha, małe „a”, coś w rodzaju mantry.. wychodzi z lewej strony ściany, która 
wydaje się bardzo wysoka i która pęka przepuszczając jasność77.30… … … skruszała cała.
(Głos III)Mnie mówią; -rozbijasz ograniczenia.
(Zbyszek)Mnie pokazują, że ty pękłeś. Światło z Ciebie wycieka, ale nie ma go tak dużo. 
Musisz rozwalić się cały, żeby to Światło całkowicie Cię przeniknęło, a te skorupy znikły. 
Czyli otwierasz się. Ty, Twoje przestrzenie, Twoje losy, Nadzieje, Smutki. Stajesz się dla 
Siebie Swoją własną Prawdą. A jaka jest prawda? W twoim przypadku pokazują ekran myśli. 
Ona jest taka, jak to, co wyświetlasz na ekranie myśli. Oznacza to, że masz pełną Moc do 
tego, by to, co wyświetlisz się stało. 
Pokazują kulkę śniegu uderzasz w ten ekran i mówisz;
 -no, jest już tak dobrze, że mogę nawet tłuc to, co się tam wyświetli. Patrzysz poniżej tego 
ekranu i mówisz; 
-a komu teraz kulą przywalić. W sensie, walka na śnieżki. Budzi się w Tobie Radość. Wnikaj 
w tę Radość, a uruchomisz całą MOC. Tylko pozwól Sobie być w Radości i nawet ekran 
myśli nie będzie Ci potrzebny. Wszystko się będzie stawać. Niech to pęka w Tobie, niech się 
to rozszerza. 
Podpowiadają, że nie możemy jeszcze zrobić Całego Pęknięcia, bo jeszcze jest tu potrzebne 
troszkę Twojej pracy. Ale wiesz, o co chodzi. 
(Głos III)Szczelina już jest.
(Zbyszek)Technicznie będziesz rozrywał Siebie kawałek po kawałku. Dzień w dzień. To jest 
tak jakbyś był dziś skorupą pustą, w której uwięzione jest Światło. Pękłeś po długości Światło 
wychodzi. A ty przychodzisz do domu, tu wyrywasz sobie kawał piersi, tam kawał skorupy z 
ręki. Tak, aby zostało samo światło. Jak Ci się to uda i nie będzie już skorupy, to na fool 
będziesz działać. 
Przybili pieczęć. -I tak się stanie. 
(Głos III)Ukazał się jako robot, a w środku, coś pięknego, zamkniętego.
(Zbyszek)Tak. Cała Moc. Nawet ekranu myśli nie będziesz potrzebował, tylko masz być w 
Radości. 
(Głos VII)Ja widzę, że te pęknięcia same się rozsuwają i wypływa cudowna energia i zaczyna 
rozsuwać tę szczelinę.
(Zbyszek)Pokazują, że Ta Energia będzie realizować, co On chce. Pozwól Ojcu uruchomić 
Działanie. Bo Ojciec tego chce i służy pomocą. Do Niego dotarłeś przez czystość Serca. A On 
Ci pomoże później w utrzymaniu w myślach tego, co chcesz. Naprawi.
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 Będzie tak, jak chcesz. Pozwól Jemu działać. Niech z Ciebie wypływa ile tylko chce. Niech 
stapia wszystkie słabości Twoje. Pokazują, że kielichem się z Nim zderzysz i razem 
wypijecie.

Ja teraz usłyszałem taki głos, ze zrozumieliśmy, o, co chodzi w tej Modlitwie, że 
Nasze Przestrzenie, będące Ich, a więc wspólną Przestrzenią Duchową zostały otwarte, że 
pojęliśmy mechanizm przekazywania tej wiedzy w indywidualnym doświadczeniu. To jest 
Wielka Przygodowa Droga do Tego, co ma się stać.
Innymi słowy to, co chcieli, aby się stało, jako następny krok; -ÓW się STAŁ.
(Głos III)Jest to piękna bajka z happy end’em.
(Zbyszek)Możemy teraz zadziałać Światełkiem, królikiem, tak, siak, bo My jesteśmy w 
Oceanie Ducha Świętego i To się po prostu staje.
KONIEC.
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