
[Przebudowa -uzewnętrznianie Wnętrza, Słuchanie].

109.2010.03.14 Międzywodzie

ss.1/10

 Te energie są równomierne i wygląda jakby z głowy wychodziły. Gęstnieją. Głowy 
Nasze zaczynają wibrować, ale ta wibracja idzie jakby od środka, od Ciała. Tak jakbyśmy 
Sami Siebie pochłaniali. Zawsze ściągaliśmy energie z zewnątrz i z zewnątrz Nas ustawiali. 
Natomiast dziś idzie od środka. 

Chcą mi wytłumaczyć to, co mówiłem.
Pokazują mi jak się trzepie dywan na trzepaku. Wytrzepali jedną stronę, potem te wewnętrzne 
płaszczyzny znalazły się na zewnątrz. Dywan odwrócony, czyli My, czyli Działanie będzie 
teraz od wewnątrz. 
Ukłucia mam straszne na głowie. Natomiast u Was łagodniej to zachodzi. Chociaż 
podpowiedzieli Mi; -nie u Wszystkich. 

 Na razie są przygotowania do Przejścia. U góry tworzą się takie chmury.
Słyszę, że przemówi członek Rady Starszych, ale On będzie słyszalny w Was. Na razie 
energie się stabilizują. Z reguły zachodził taki proces wyciszenia, przygotowania. Natomiast 
to dziś zachodzi z tym, co schodzi.

 To zdanie kiedyś padło, gdy opisywaliśmy budzącego się PBZ;
 -Nie ujmujcie Świata w kategoriach zła, bo Sami staniecie się jego wyrazem. 
Nie wolno Wam niszczyć Nikogo myślą, słowem i czynem. Tymczasem nagminnie o tym 
zapominacie. Pokazują, że niektórzy z Was tutaj tę maksymę na swoich czołach zalepili 
plastrem, żeby nie była widoczna. Zapomnieliście o tym, co Was najbardziej stanowi. Dzisiaj 
pozwolimy uruchomić się Wam pewnym Energiom, które nie są ludzkie. Te Energie zabijają 
czas. Będzie Wam łatwiej przetrwać czas trudów. Powiedzieli cierpienia, ale znaczenia tego 
słowa było trudów. Nie zmaże to jednak win, które w tym czasie będziecie…jakiś był tam 
ciąg.
Muszę się trochę uspokoić, bo wytrąciło mnie z równowagi to, iż, mimo, że mamy pracować 
nad myślą słowem i czynem, to pokazali jednoznacznie, że –Tego nie ma.
-Może parę osób ma tego Świadomość, ale u Innych się to wymazuje.
-Czyli nie ma jeszcze tego poziomu utrzymania.
-Ale będzie; -słyszę.
Pomożemy Wam też zrozumieć, że wpływ Waszych energii na Was Samych potrafi Was 
zaprowadzić do Niebieskich Bram, czyli do Ojca.
Pasma ojca są nietykalne dla Tych, którzy nie wchodzą w Świętość. Musicie to w końcu 
zrozumieć. Jest to Proces, którego nie jesteście w stanie uruchomić. My potrafimy Was
(tu pokazują taki deszcz meteorytów)podprowadzić pod te Pasma i jest to prawdą, ale to są 
Pasma niepełne.
-Gdy My jesteśmy w prawdziwym Człowieczeństwie możemy kontaktować się z niższymi 
wibracjami Ojca, ale najczęściej dzieje się to za pośrednictwem Istot, które z Niego powstały. 
Natomiast są miejsca szczególne, kiedy Nasz Duch styka się z Ojcem, bo z Ojca pochodzi.
Czyli wtedy, kiedy wchodzicie do Świątyni Serca nie wchodzicie Tam z Poziomu Duszy, bo 
Poziom s. 119 nie zawiera w sobie Duszy, tylko Ducha. Dusza Tam nie wchodzi. To jest 
Duch budzony w swoich pasmach i z tego Poziomu styka się z Ojcem.
-Musicie zrozumieć, że Duch jest wszystkim, (Czym)Co posiadacie, (Czym macie).(?)
-„ Czym macie” odnosi się do Nas nieosobowo, tylko do Całości, kiedy Serce się otwiera 
wtedy będziesz to czuł, to tylko gra Słów.
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 W tej chwili zacznie się proces Naszego wyciszania. Będzie trzeba ustabilizować 
wszystkie energie, wykasować wszystkie przeszkody energetyczne. 
-Zamknę Was jedynie w Przestrzeni. Trzeba Was wprowadzić do Kolumny w Złotym 
Mieście.
Pokazują jak wchodzicie po schodkach na Plac, gdzie stoi Tron i jest tutaj Kolumna. Ona jest 
energetyczna. Jakby się do góry unosiła woda. Z perspektywy Nas widać i wyglądamy tak 
jakbyśmy byli przed śmiercią. Mamy po jakieś 100-150 lat. Powolutku, ledwie się 
poruszamy, żadnych lasek nie ma. To jest ciekawe. Jedni zbliżają się do Tronu, tak jakbyśmy 
byli ślepi i nie potrafili się odnaleźć. Tak jakbyśmy szukali Dróg i nie wiedzieli, dokąd One 
wiodą. 
-Słyszę, że to jest Prawda. Nie wiecie, dokąd zmierzacie. Nawet słyszę; 
-nie ustaliliście sobie celu. Wy nawet nie wiecie, co chcecie. Macie zapomnieć o wszystkim, 
co się tutaj dzieje. Macie skupiać się na Radości, na tym, żeby doświadczać drugiego 
Człowieka, bo To jest Jedyne Doświadczenie Boga. A tymczasem nie ma Radości, nie ma 
Namiętności, Przyjaźni, Miłości i Spełnienia się w Życiu.
-Zrozumcie wreszcie, że Spełnienie się w Życiu nie jest niczym innym jak tylko 
Współtworzeniem, potężną Kreacją. To jest Totalny Artyzm, a Wy Tego nie widzicie. 
Skupiacie się na pozorowanych reakcjach, na pozorowanych emocjach, na schematach, na 
strukturach. To nie Istnieje. Do końca Życia będziecie czekać na chwilę, w której będziecie 
mogli ścisnąć Drugiego Człowieka. A On Tu JEST, a Wy Tego nie widzicie. Dlatego tu, 
gdzie jest Miasto Zwycięstwa, gdzie jest Zwycięstwo nad ułomnościami Własnego Ducha, nad  
Wszystkimi przeszkodami, które Człowieka i Duszę prowadzą do Góry, właściwie Was nie ma.  
Niby JESTEŚCIE, ale nic nie widzicie.

 -Przyjdzie teraz wyciszenie i ustawianie energetyki. Ten Proces trwa.
Utworzyło się nocne, granatowe Niebo. W Dole Miasto Zwycięstwa. Słoneczne, przypomina 
Miasto z Atlantydy; -piaskowce białe, monumentalne. Postacie, które tam są, kiedy się któraś 
poruszy, wtedy błyszczy Światełko po jej korpusie i rękach. Mają czarne płaszcze na sobie.
Przyszedł malutki Chłopczyk i ściąga słuchawki z uszu, gdyż Niektórzy mają je nałożone. 
Mówi, że jest stan napięcia i założył mi z kolei słuchawki na uszy. Słyszę Chór, ale to nie są 
Ludzkie Głosy.
-Oni podpowiedzieli –Anielskie, żeby naprowadzić na inną Nutę, ale tak brzmi ISTNIENIE.
-Patrz, co w Nich Istnieje. Patrz, co Istnieje w Tobie. Co widzicie?
-Ciągle widzicie Człowieka. 
-I kręci z politowaniem głową. 
-Patrz na Niebo. -Co tam powinno być?
-Chciałem powiedzieć, To, co Najdoskonalsze.
-No, to popatrzcie na Siebie. – A tego nie widzicie. Widzicie tylko to, co jest w Was, 
niewłaściwe. Nauczcie się w końcu patrzeć na Człowieka, ale do Góry. Patrzysz na 
Człowieka, ale wiesz, że u Góry jest Jego Duch. To jest Cząstka Boga. To jest Bóg.
-Jak się zbliżasz do Człowieka Patrz, To JEST BÓG. Chcesz porozmawiać z Człowiekiem?
On tu może się mylić, On tu może popełniać błędy, ale u góry Jego Duch przygląda się temu, 
co robi. 
Nie zapominaj, że rozmawiasz z potężną Istotą Duchową, która o tym zapomniała.
-Dzisiaj będzie zmiana energetyczna, nieodwracalna. Ona może Nam wiele pomóc, ale może 
być niewykorzystana. To nie jest Zmiana Duchowa. Powtarzają. To jest ugruntowanie czegoś.  
Zespolenie.

Tak jakby Ludzie się rozsunęli na boki i Ktoś przychodzi. Aureola jak z Ikon wokół 
głowy, ale Postać jest kolorowa. Mógłbym powiedzieć Jezus, ale to nie On. 
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-Mówi; -Jestem wszystkim, tym, co Macie. Jestem wszystkim, tym, co mieliście i jestem 
wszystkim, co będziecie mieć. Trzy Poziomy złączyły się w Jeden. Coś JEST. Czemu tego nie 
wybieracie. Czego szukacie. Czemu nie podejmujecie ostatecznej decyzji. Wynika to z 
zaburzeń energetycznych. Kiedy są niewłaściwie ustawione Energie, Emocje, Myśli, którymi 
kieruje Zatruty Umysł, sterują całą Waszą energetyką. Postaramy się zrobić coś, co raz na 
zawsze zmieni te..12.58. Tak byście zostali podzieleni na Dwoje. Aby istniała Świadomość i 
Istniał Umysł. Abyście wreszcie mogli patrzeć na Człowieka Duchowo i Ludzko, ale byście 
nie zapominali o tym, że możecie patrzeć podwójnie. To będzie dla Was wielkie ułatwienie.

 -Pokazują jak na Naszych rękach, nogach znajdują się kajdany. Mówią też, że te 
kajdany, to jest wielka wiedza o Człowieku. Te kajdany są czarne, grube i ciągną Nas do 
Ziemi. I to jest jak żywa roślina. Owija się wokół nóg, wokół rąk. Jesteśmy tym opętani. To 
przenośnia do galarety i Naszych energii. Podpowiadają też, że te kajdany będą zrywane. 
Ale musimy czekać na Istotę Zstępującą. Kim Ona będzie? Do końca nie wiem.
-Oni mówią; - wiesz.

 -IDZIE. Totalna MOC. Czarna Postać. Idzie i się niczym nie przejmuje. Dzisiaj 
pierwszy raz widzę, że zwraca uwagę na tych, których mija. Ci, którzy stoją po lewej i po 
prawej stronie są o połowę mniejsi od Niego. Jest PBZ. Ściągnął mnie z tego fotela na bok. 
Siadł, przygląda się. Tak jakby podniósł ręce do góry i sam się stał..(14.46?)
 Z przeciwka idą Istoty.
To wszystko jest jakby widziane w Nocy przez noktowizor, który ukazuje kształty poprzez 
błyskanie takiego Światła po konturach tych Postaci.
Idą Te Postacie. To są i Postacie, i Istnienia, i Kryształy. To wszystko się w Nas wlewa. Ci co 
są przede mną już zostali pochłonięci.
Przy okazji będzie wydobywana jakaś wiedza. Pokazują, że pierwszy raz zagości się na 
Pierwszym Poziomie Biblioteki Wiedzy. Drzwi zostały otwarte. Pokazują, w przenośni 
półki, to są energie.
Mówią; -Nie Czyń, tylko słuchaj. Słuchanie jest Pierwszym Poziomem w Bibliotece 
Wiedzy.
 -A odpowiedzą Ci Twoje własne ręce. To, że posługujecie się inną metodą uzdrawiania nie 
znaczy, że wszystko wiecie.
Mówią tu o kimś; -On słucha rąk. Był w tym lepszy od Was w słuchaniu. Nie oznacza, że był 
lepszy w Działaniu, choć wielu mogłoby się też od Niego uczyć. Ale słuchał rąk. Czy Wy 
wiecie, że możecie słuchać całym Ciałem. Czy przyszło Wam do głowy, że Wasze pięty, 
kolana, uda mają możliwość słuchania wszystkiego. Skupiliście się na Umyśle. Jak 
wchodzicie w te stany skupiliście się na Świadomości. Nazywacie kontakt z Bogiem 
Czystą Świadomością. Może to jest i poprawne, bo jest przez Was zrozumiałe. Ale 
zacznijcie przygodę z tym wszystkim od słuchania. Słuchajcie tego wszystkiego, co do 
Was napływa, bo Wy z tego prawie nic nie rozumiecie. Po prostu słuchaj. Jak będziecie 
jutro odczytywać Człowieka, to jest dla Was trening. 
Wy się nie śmiejcie, bo tego nie robiliście. Owszem ta metoda czyszczenia jest 
właściwa(pokazuje mi jak te ręce kiedyś układałem), ale My chcemy zwrócić uwagę na 
słuchanie. Słuchajcie. Nie odczuwajcie Energii, tak jak chcecie, tylko słuchajcie przekazu. 
Jak Wasza dłoń, Wy Sami będziecie słuchać, to Ciało Wasze, gdy będzie słuchać 
podpowie wibracjom na powierzchni dłoni. To jest Słuchanie. 
-A, czy Wy wiecie, że często robicie to stojąc przed Drugim Człowiekiem, gdy uruchamiacie 
namiętność? 
Słuchać, to znaczy rejestrować sygnały, ale nie przyjmować ich. Jak atakujesz Człowieka, 
to On cię wtedy może słyszeć. Jak jest silna energetyka, to Go zagłuszysz i On w ogóle nie 
wie, co się dzieje. Nauczcie się słuchaaaaaaaać!!

3



-Pojmiecie Sens tego, że jesteście blisko Drugiego Człowieka. W sensie zbliżania się, tak 
jakby zbliżało się coś nowe. Piękne Doświadczenie z inną Energią. Słuchajcie Drugiego 
Człowieka.

 W tej chwili te Energie powodują, że Wasze Ciała stają się inne. Jest jak taka 
świetlista grzybnia. Ta grzybnia jest receptywna. Odbiera, potrafi wchodzić w interakcje 
z tymi sygnałami. Słuchajcie. Czy jak teraz słuchacie czujecie, jaki jest wielki w Was 
znak zapytania? Czy Wy czujecie, że Wy jesteście jednym wielkim pytaniem?
 My się przygotowujemy na to, albo jesteśmy w takim stanie, by odbierać. W ten sposób 
uważamy, że wszystko, co cudowne jest poza Nami, co jest po części prawdą i że wiedza jest 
poza Nami, co jest też po części prawdą. Ale to jest taki sam proces, taki błąd energetyczny, 
bardzo ważny, który popełniamy, gdy Nasze Dziecko prowadzimy do Kościoła mówiąc chodź 
zobaczysz Boga uświadamiając mu jednocześnie, że w Nim Boga nie ma. Kiedy nie 
słuchamy popełniamy tej samej rangi błąd energetyczny.
 Zacznij słuchać Drugiego Człowieka jak On się zbliża. Bo to jest zbliżanie się wszystkiego 
tego, co jest też w Tobie.
 Gdy Słuchasz -wiesz, gdy Słuchasz -nie oceniasz, bo Go odczuwasz. Gdy Słuchasz - 
wchodzisz w doświadczenie z Drugim Człowiekiem, wchodzisz w Rozumienie, gdy 
Słuchasz -potrafisz Współodczuwać, gdy Słuchasz -potrafisz Współtworzyć, jeśli 
podejmiesz taką decyzję. 
Ale Słuchaj. To nie jest Współtworzenie.
 To jest z Poziomu Duchowego energetyczne Współodczuwanie. Tam nie ma ocen, nie 
ma niewłaściwych emocji. 
Wtedy nawet, gdy przyjdzie największe zło, to słuchając go, będziesz je tylko odczytywał. Bo 
Prawda jest taka, a nie inna. Musicie się nauczyć Słuchać.

Teraz te kajdany czarne, które Nas wiązały spadają. Przychodzą chwile emocji, 
napięcia i trochę to potrwa. 
Wy wstajecie, a to oznacza, że zaczną przemawiać przez Was.
Okazuje się, że Oni Nas dopiero przygotowują do tego. Przygotowanie, to też pewna zmiana, 
ale tak naprawdę to dopiero będzie zachodzić. Są u góry Ciemne Anioły, a nie wiadomo, czy 
dzisiaj to coś się stanie. Ale to nie ma znaczenia, bo słuchanie tutaj jest ważne. Coś też dzisiaj 
rozegra się w Snach i w Wizjach u kilkunastu osób. Dopowiedź tycząca tych Czarnych 
Aniołów dziś i tak będzie pełna.

(Głos I)Proces, który dzisiaj będzie przebiegał jest związany z uzewnętrznieniem 
Naszego Wnętrza. To, co jest podszewką będzie na wierzchu i zejdzie inna energetyka i 
Moce Nocy.

(Zbyszek)Podpowiadają też, że uzewnętrznienie Naszego Wnętrza umożliwia słuchanie. 
Mamy te pancerze, te wmówione Nam skorupy, te powłoki, te sfery osobiste i one sprawiają, 
że nie jesteśmy w stanie słuchać. 
Ten proces dzisiaj, który zostanie odwrócony, tak Nas uwrażliwi, że będziemy potrafili 
słuchać. To nie oznacza, że będziemy z tego korzystać. Cisza i Słuchanie. Pamiętajmy, że ten 
dotyk bioenergoterapeuty, to badanie jest odbieraniem sygnałów od Całego Naszego Ciała. 
Mamy być prawdziwi, otwarci. Nikt nie zostanie zraniony, ale pracować trzeba nad Sobą.

(Głos I)Ta przemiana będzie tak głęboka, dlatego że jeszcze takiej nie było, a Te Anioły 
Mocy Nocy, Ich energetyka, którą znoszą ma wniknąć w Nas w tą podszewkę, która była 
schowana, bo to jest nasze największe Wnętrze(24.36) zaatakowane Mrokiem.?
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(Zbyszek)Mrok To jest Obszar Przebudowy. Wszystko tam powstaje. Mrok, Przebudowa. 
Powiedzieli, że Oni się naprawdę tak nazywają -Anioły Nocy, Ciemności

(Głos I)Ta Energia schodzi poprzez Te Istoty, wnika w Nas i będzie nasączać Nas, żeby 
wyssać to, co jest jeszcze w Nas Mrokiem.
(Zbyszek)Podpowiadają, że ta Przebudowa to Proces Czysto Techniczny. Pokazują, że w 
ten sposób będziemy jednoczyć się z Planetą Ziemią. Z innymi Ciałami niebieskimi. Z tym 
wszystkim, co jest pozornie martwe. Będziemy mogli to odczuwać.
(Głos)Jest to proces, dlatego trudny, ponieważ, to, co usuwają jest nie tylko 
podświadomością, jest głębią i jest zapisem bardzo, bardzo głębokim powyżej 
Świadomości; - Tu; -Mówią wieki. - To coś, co jest pokoleniowo zapisane i wnika w Nas. 
 -Widzę, że niektórzy spośród Nas tym Istotom się kłaniają. Te Istoty są tak aksamitne, To 
jest tak piękna Energia. Oni są tak Czarni, że aż granatowi. To jest tak przepiękny, atłaso-
aksamit i taka sama jest ta Energia. Ona wnika bardzo, bardzo powoli. 
 Ten Proces jest, dlatego jeszcze tak trudny, bo, mimo, że Oni będą wsysać i wysysać ten 
Mrok, który w Nas mieszkał i warunkował hamowanie rozwoju, to będzie się przekładał na 
pewną dysharmonię na pewien czas w Życiu, dlatego, że to wnętrze jak się uzewnętrzni, to 
zmieni się Nasza wibracja, nawet przez pewien czas, nazwijmy to niekorzystnie.

(Zbyszek)Zwracać uwagę na myśli, słowa i czyny.

(Głos I)Abyśmy nie przyciągali na tych częstotliwościach. Ponieważ się będzie wyzwalać, 
będzie ochota nieraz żeby krzyknąć, wyrzucić z Siebie, może się wyzwalać agresja. Uczulają, 
że nie mamy z tym walczyć, tylko oddawać i pozwolić, żeby Doskonałość Nas napełniła, 
bo będziemy w tym procesie przez jakiś czas.
Są trzy etapy słuchania. Mówią, w jaki sposób będą Nas wprowadzać w etap słuchania.  
Żebyśmy mieli tę Świadomość. Tutaj Prośba. Otwierajcie się na Świadomość Słuchania. 
Dlaczego nie prosicie, aby umiejętność przełożenia Wiedzy Rozwoju Duchowego, 
przekładała się na Siłę, Obfitość i Radość Życia fizycznego.
(Zbyszek)To jest Wasze.
(Głos) Proście, a będzie Wam dane.
Proście o umiejętność wykorzystania tej wiedzy, którą macie. Wykorzystujecie ją w 
sposób mniejszy niż przeciętny Człowiek Żyjący.
(Zbyszek)Obrazują to ograniczenie tak; -wieża kościelna i bije wielki dzwon, a Ludzie ciągle 
kierują się moralnością. Patrzą na Drugiego Człowieka Schematami. Wieża się przewraca, 
jakby przestali być programowani i nagle widzą w Drugim Człowieku, to, na co powinni 
zwracać uwagę patrząc do Góry –Jego Własnego Ducha. Patrzmy na Drugiego Człowieka, 
jak na największy CUD na Świecie, wtedy to Słuchanie, to uzewnętrznienie Nas samych 
będzie Nas uszczęśliwiać.
(Głos I)Te Istoty, Ta Częstotliwość się zagęszcza, to oznacza, że te Istoty są coraz niżej. Bo 
gdyby zeszły nagle i równie nagle wniknęły w Nas, to nastąpiłby szok 
psychicznoenergetyczny, bo to się bardzo mocno przekłada na fizyczność, na myślenie. Wiele 
osób będzie się czuło bezradnych. Rozstawało się z czymś, co myślą, że to jest Ich, a to nie 
jest ich.
(Zbyszek)Z Sobą.
(Głos I)Bezradność może Wam towarzyszyć. Ja widzę, że niektóre Osoby Płaczą, czy jest 
sens. Ten Proces uwalniania będzie przez kilka dni.
Te Trzy etapy Słuchania;
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1. Słuchając mówicie. Myśli oceniają, myśli naprowadzają. Słuchając innych jednocześnie 
mówimy. Jest to bardzo wstępne, ale żeby była ta Świadomość, że to jest i przechodzimy 
do następnego etapu.

2. Słuchamy i słyszymy. Odchodzą totalnie Nasze Myśli przychodzi Ta Świadomość 
Słuchania Całym Ciałem.

3. Słuchanie w Współodczuwaniu, w Współtworzeniu. Empatia. 
(Zbyszek)Oni dziwnie pokazują ten proces, bo ta empatia polega na słuchaniu albo 
odbieraniu sygnałów, które już są od Drugiego Człowieka, przez słuchanie w Nas 
Zawarte. Ten Człowiek już jest w Nas. Żeby zrozumieć Drugiego Człowieka, gdy 
Słuchamy odczuwamy w Nas Jego. Nie zapomnieć o tym, bo nigdy nie będzie można 
odczuć tego, co w Nim jest.
Jak patrzysz na Drugiego Człowieka, to jest Twoje Patrzenie Myślowe. Ustawiasz Go tak jak 
chcesz. Jeśli widzisz Boga, to ustawisz Go tak jak chcesz. To też, mówią, w tym pewnym 
rozumieniu nie jest właściwe. Kiedy słuchasz Drugiego Człowieka(empatia) w Sobie jest to 
prawdziwe.
(Głos I)Pokazują mi Księgę. Podkreślają to, co Zbyszek powiedział i dodają, że nie My 
wnikamy w Człowieka, tylko w sercu w Pełni przyjmujemy Tego Człowieka 
Trzecim Etapem Słuchania Wyższego Poziomu jest to, że w pełni nie wiemy, ale widzimy i 
odczuwamy, że jesteśmy wielką Jednością z Tym Człowiekiem. Co robisz sobie, To i 
robisz Drugiemu Człowiekowi, co robisz Drugiemu Człowiekowi robisz Bogu.
(Zbyszek)Przyszli tutaj, mają karteczki. To jest tutaj energetyczna reprezentacja PBZ, ale to 
jest taki mały urzędnik, który z Niego Wyszedł. Ale dokładnie ta sama Moc. On notuje i 
musicie wybrać. Jeśli ktoś się w tej chwili tego lęka, czuje, że nie tak powinno to być niech 
nie przyjmuje w Nocy Aniołów do Siebie i Ich działań. Niech pozwoli tylko zrobić, co jest 
najkorzystniejsze dla niego.
Natomiast Ci, którzy chcą, by Proces Zaszedł, chcą słuchać Drugiego Człowieka, chcą 
Go mieć w Sobie, ale to jest Proces, mogą otworzyć Bramę Własnego Serca dla zejścia 
Aniołów Nocy. PBZ będzie ten Proces pilotował. On te osoby, które się na to zdecydują 
zapisze, ponieważ Cząstki muszą być z Nim połączone.
Dlaczego?
Dlatego, że Słuchanie i Pełnia Odczuwania, ta Jedność, byłaby w Naszym przypadku Tu 
w tej szarej strefie Mroku wielkim zagrożeniem. PBZ i Jego Energie muszą takich 
Ludzi, dopóki jest Szara Strefa Chronić. Ale My osobiście musimy wyrazić zgodę na ten 
Proces, ponieważ tak jak było powiedziane takie rzeczy jeszcze nie zachodziły. To jest 
przygotowane pod eterycznego, czyli odczuwającego Człowieka.
Jak chcemy być w tym odczuwaniu, jeśli jesteśmy w tej chwili gotowi, możemy kiwnąć 
do PBZ; -proszę Nas zapisać.
Jeśli boimy się tego, bo nie mamy naprawdę przerobionych pewnych rzeczy i powstaje 
lęk On wywoła w Nas silne zaburzenia i nie będzie to komfortowa sytuacja.
Jeśli ktoś stawia na jedną kartę; - i PBZ i Bóg, bo to ma się spełniać i niech się wszystko 
stanie, tak będzie.
- Uwaga jak o to się prosi. To jest Modlitwa Kamienia Oni mówią tak; -
-klęczysz Człowieku i mówisz tak; -OJCZE, Proszę Cię o Wszystko, OJCZE Proszę Cię 
O NIC.
-Wszystko; - w ogóle nie mówisz, o, co chodzi. On wie. Oddajesz każdą cząstkę Jemu. 
Ojciec własnemu Dziecku chyba krzywdy nie zrobi. Chyba bóg wie najlepiej. Ale może 
to oznaczać zniszczenie Twojego ego, Tego, czego broniłeś, choć jest domontowane.
-O NIC; - o nic, Go kompletnie nie prosisz, ZNIKASZ. Pozwalasz Ojcu –To jest 
Modlitwa Kamienia -by Cię stworzył na Nowo.

6



I tutaj w tym Procesie, jeśli pozwolisz, ochronę da PBZ i Zejdą Anioły NOCY. Pełnia 
Odczuwania. NOC. CISZA. Niebo przemawia.
Wybór należy Do Was. Możecie otworzyć Serca albo nie. To jest Wasza Wolna WOLA.
(Głos I)Tu jest kilka osób, które mówią, że chcą, natomiast jest bardzo duży lęk.
Przychodzi PBZ. Tak jakby się rozchylił i jakby z tego Jezus w Czystej Postaci. i mówi; 
-------Mogę pomóc? –Mówi.
Patrzę na Zbyszka, on spytał; -czy może być jeszcze raz budzenie Świadomości 
Chrystusowej, bo wielu przyjęło taką Świadomość, natomiast nie rozwinęło?
(Zbyszek)Inaczej; -przyjęło Moc Chrystusową, ale nie budzi mając MOC Świadomości 
Chrystusowej. Nie odrzucacie Umysłu.
Jak wiecie dopiero, kiedy uruchamiamy Świadomość w Radości, czyli w Miłości, 
Namiętności, Przyjaźni i Kreacyjnej Rzeczywistości wtedy właśnie ta Świadomość w 
pełni działa. Moc jest uruchomiona, a Świadomości nie ma. I tu chodzi o złączenie Tego. 
Musimy sobie uświadomić. Jak jestem Boski, to niech Ta Część Ojca w Nas Myśli. 
Świadomość Jego jest Czysta.
(Głos I)Jezus Mówi, że trzeba to dokładnie wyrazić. Będzie jakby Rzecz dodatkowa, nie do 
końca przewidziana; -Budzenie Świadomości Chrystusowej, że to będzie tylko taki 
moment. Każdy niech sobie w Sercu Uświadomi wtedy prościej będzie podjąć tę decyzję.

-Jesteście dziećmi Bożymi i o tym dokładnie wiecie.
-Kto z Was wie i w Sercu Czuje, że jest Chrystusem? 
Chrystusem nie Jestem tylko JA, tylko jest Każdy z Was.
-Co to znaczy być Chrystusem? To znaczy być Synem Bożym Prawdziwym i Wy macie 
sięgać po to, co Wam należne. Zostaliście Wszyscy Stworzeni na wzór i podobieństwo 
Ojca, Czyli Mocy Stworzenia. Jest Wam Należne jako Synowi Bożemu wszystko To, co i 
do Ojca Należy, bo Syn Boży i Ojciec, to JEDNO.

(Zbyszek)Ten proces to Zejście Naszego Ducha w Nas. Żeby ten proces się zamknął 
Wystarczy, tutaj Zjednoczenie w Trzonie Duchowym, zapragnąć, byśmy stali się czyści. 
Jak tylko pragniemy i poprosimy Jezusa, by Utrzymał w Nas CZYSTOŚĆ w Myśli, 
Słowie i Czynie, gdzie Każdego będziemy postrzegać po Bożemu, to się w Pełni Wyrazi. 
To utrzymanie tych Poziomów będzie jakby takie Pełne.
(Głos I)Tutaj są pewne stopnie i żeby Każdy Sobie to poukładał. 
Jest jedna Rzecz.

1. Najpierw stajemy się w Pełni Chrystusem.   
I Teraz;

2. Pozwólcie Sobie na stwierdzenie, że Jako Syn Boży, każdy jest absolutną 
Doskonałością. Otwórzmy i zasługuję, by w pełni umieć wykorzystać to, co mi 
w Życiu Należne. Umiem przyjmować, to, co od Boga Ojca dostaję i umiem 
tym gospodarować. Być w Świadomości Syna Chrystusa, to nie mieć 
problemu z pokochaniem się, bo wiem, kim Jestem i od Kogo pochodzę.

(Zbyszek)Oni tak ładnie powiedzieli.
 -Czy trwoga, czy żal, czy rozpacz was nie bierze, jak widzicie, że Drugi Człowiek nie jest 
w Radości?    
Jak zamyka się w Was pewien proces i budzicie już Tutaj Ducha, to jest Wam źle, jak 
drugi Człowiek Nie jest w Radości. I trzeba wtedy zrobić wszystko, by był w Radości. 
Chcieć, żeby mu było dobrze i wtedy Jego Energie się tworzą. Nie zapominać o tym przy 
leczeniu. To na tej zasadzie działa.
(Głos I)I wtedy stajecie się Chrystusem Bożym. Macie Świadomość, że Bóg jest również 
w Drugim Człowieku. Nawet, jeżeli ten Drugi Człowiek nie wie, że jest Synem Ojca, że 
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jest Chrystusem. Wy to wiecie. Widzieć Boga w Drugim Człowieku, to znaczy nie kochać 
Człowieka, jako Człowieka, tylko kochać Boga w tym Człowieku i w Pełni akceptować 
słabości. Kochaj w Sercu Człowieka Boga i Stajesz się Chrystusem Bożym.
(Zbyszek)Idzie Człowiek drogą. Jest pochylony, jest zły, nieszczęśliwy, potrafi skrzywdzić. 
Ty słabości masz rozumieć. Ale się nie bój. Budź tego Chrystusa w Nim, bo On ma być 
szczęśliwy i się nie lękaj. I to odwrócenie, ta receptywność sprawi, że w tym odczuciu, jak 
będziecie go słuchać, on stanie jak zamurowany, bo Słuchając Jego macie Go w Sobie i On 
nie może nic zrobić. On jest sparaliżowany. Z poziomu Ducha nie pozwoli sobie na to, by 
Was skrzywdzić. 
Byle w Was była Czystość.
(Głos I)Abyście bardziej Doświadczyli to, że napełnia Was w tej chwili Świadomość, bo 
Każdy, wie, jak otworzył Świadomość na Pełnię Świadomości Chrystusowej, co to jest, co to 
znaczy być Chrystusem, spływają w tej chwili(symbolicznie)KORONY. I Nikt za Was 
Korony nie przyjmie, nie przyjmie Świadomości Chrystusowej.
Tylko i wyłącznie każdy Człowiek ma wyrazić Wolę, że przyjmuje Świadomość 
Chrystusową, że uznaje w sobie Chrystusa, że Wyznaje w Sobie Chrystusa Bożego i 
wtedy w Pełni będziecie mieć odwagę, aby wejść w Ojca, a Ojciec Żeby zaistniał w Was.

Jeśli Ktoś chce przyjąć, by Ta Świadomość Chrystusowa zaistniała w Nim, w Każdej 
komórce Ciała. niech założy Koronę. Są osoby, które czują, że Ta korona dla Nich spłynęła, 
ponieważ Niektóre Osoby już tę koronę jako Świadomość przyjęły. Już ją mają.

(Głos II,)Ale oprócz złotoustych słów, przelała się Czara goryczy i niestety wielu z Was w 
Doświadczeniu widzenia Siebie w lustrze ciągle i wyłącznie widzi Siebie, a nie widzi Boga. 
(Zbyszek,)Czemu nie widzi? Ponieważ jest niedoskonała. Jest zabita, jest zamknięta. 
Czym? Podporządkowaniu Sobie Siebie Samego. Bo Umysł nim rządzi i poprzez Umysł, 
poprzez PTP podporządkowuje Drugiego Człowieka. Więc, co widzi? To, czym jest na 
zewnątrz.
Dlatego trzeba zerwać tę skorupę. Dlatego Nas uzewnętrzniają. Teraz wnętrze wypływa 
na zewnątrz, byśmy lepiej dostrzegli to, Kim jesteśmy. A jak Siebie zobaczycie, Kim 
jesteście? Jakie macie piękne oczy, piękne Energie to, czy pozwolicie Swojemu odbiciu w 
Lustrze skrzywdzić Siebie? Bić, katować Samego Siebie? Czy pozwolicie temu cudowi, 
które zobaczycie w Lustrze, skrzywdzić Kogoś innego? Nie! 
Bo to Cudo w lustrze jest Chrystusem.
(Głos II)43.46-43.53….ciągle jest problem polegający na tym, że we wnętrzu gotujecie się. 
Pokazują ciągły płomień goryczy, wybuchów emocji, które cały czas blokują w Was To, 
Czym Was chce obdarzyć Ojciec. Ciągle przychodzą bloki, które Was ograniczają w 
odniesieniu do drugiego Ukochanego, Wspaniałego Człowieka, który jest Bogiem.

(Zbyszek)Oni podpowiadają Nam tak. Jak Chcecie dokładnie zrozumieć przyczynę Waszych 
Niepokojów. Przyczynę wchodzenia w struktury z Ludźmi, własnych problemów i jak z tego 
wyjść, cokolwiek chcecie Zróbcie tak; -patrzycie tutaj na ten Świat i budzicie w sobie całą 
Moc Chrystusa i lecicie do góry. Lecicie bardzo wysoko, a Ziemia jest daleko w Dole. Jest 
taką piłką, która może 5 m. Siadacie na Księżycowym Kamieniu, spoglądacie z Góry tam na 
Ziemię i patrzycie na Swoje własne Ciało, które jest tam w Dole, Na zagubionych w Ciele, w 
strukturach, ogłupiałych i sterowanych przez też inne Istoty Ludzi. I patrzycie z Góry, czyli, 
co wasze Ciało w tych układach, Czyli cielesna Świadomość i Cielesny Umysł robi. 
-Jak z tego wyjść? 
Znajdziecie tu patrząc na dół na Ziemię wszystkie swoje rozwiązania.
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-To jest Boski dystans od Zła. Chrystus jest spokojny. Nie wchodzi w to, co niszczy 
Człowieka z Poziomu Jego Cielesności i Ludzkiej, Człowieczej, Cielesnej Świadomości, 
czyli Umysłu, ponieważ Chrystus jest Świadomością Duchową.
Ta metoda jest Zbawienna dla Was Samych. Dla Energii Was tworzących.
(Głos II)Mówię cały Czas, że Ja, to Wy, Wy to Ja. Ciągle macie pamiętać o tym, że w 
Drugim Człowieku jestem Ja, tak jak i Ja jestem W Was.
Schodzą takie informacje, że to nie czas. Musi totalnie się wszystko zmienić. Aniołowie 
przyszli po, to, żeby to wszystko Uświadomić. To się musi skończyć wspaniałą Miłością 
do Drugiego Człowieka.
(Zbyszek)Tak! Jak spotykacie Drugiego Człowieka. Jak widzicie Radość łączącą dwoje 
Ludzi, to włącza się zazdrość. Tylko, dlatego, że tego nie doświadczacie. 
To Doświadczcie. I wtedy przejdziecie obok Drugiego Szczęśliwego Człowieka spokojnie 
i podwójni uradowanym. Mówią, że zazdrość, wyrachowanie jest Duchową Śmiercią. 
Nazywają to zepsuciem. Mówią, że nawet można zepsucie Ducha, przez człowieczą 
strukturę na skali % określić. Jak zepsucie jest do 60% to jest dziadostwo.
(Głos I)To, co się teraz uwalnia, to jest smród szamba.
(Głos II)Wylewa się to wszystko, co było w Nas szarą powłoką, która ma się teraz 
wypalić i wejść w to biała powłoka Ojca.
(Zbyszek)Idzie z Góry tuż po głowach.
(Głos I)Równocześnie, to, co się uwolni natychmiast jest wypełniane..
(Zbyszek)Natomiast ta czerń Nocy, w tej Bieli, która Nas zaczyna przenikać; - taką 
siateczkę tkają, wypełnia jakby luki, aby coś złego nie weszło.
To jest odrodzenie komórek. Ale Komórek Duchowych, które wtedy mają Moc fizyczną. 
Pozwólcie na ten proces i ten Proces jest dostępny Każdemu.

 Zimno strasznie. Mówią, że w ten sposób można się stać Królem Niebieskim. Nagle 
Masz zadowolenie z tego, że Jestem, że Możesz, że Widzisz. Ale musisz być czysty. W 
środku jest pustka. Jak patrzysz na cokolwiek, to nagle dostrzegasz to i zapisujesz. 
Tymczasem, jak My na cokolwiek dotychczas patrzyliśmy, to było to tylko hasło 
wywoławcze do Całej Bazy Danych zawartych w Naszej głowie. W tej chwili robimy się 
puści. Patrzę na Ścianę i widzę ją od Nowa. Chciałbym ją zinterpretować, dotknąć faktury. To 
jest dla mnie nowe dzieło. Patrzę na człowieka, na Kobietę. Dotychczas bym powiedział; -a 
potwory, bo to i tamto zrobiły. Każda jest podobna…,Czyli schemat.

Nagle okazuje się, że w słuchaniu jest CUD. Mogę przyjąć i poznawać Ją od 
nowa. Może mnie spotkać to samo, co i kiedyś. Ale przez to, że straciłem pamięć tego, co 
zrobiły inne podobne osoby, automatycznie uzyskuję uzyskuję możliwość osiągnięcia 
szczęścia z tą Osobą. Nie ma blokad.
Patrzę nie Umysłem, gdzie jest Jądro podświadomości ze starą bazą informacji i emocji wtedy 
przeżytych. Patrzę oczyma Duszy, patrzę z Wyżyn Ducha. To wszystko jest Takie cudowne. 
Nie ma ocen żadnych. Bo ocena związana jest z emocją. Nie z postrzeganiem prawdy. A jaka 
może być Prawda. To jest coś cudowne. To, co siedzi tu jest cudowne. A My od razu 
zakładamy, że ten Człowiek i ta ściana się na mnie zwalą.
-A niby, dlaczego? Z cudem, którego widzę mogę wejść w dowolny układ. Wszystko jest 
możliwe, wystarczy zapytać. Podana ręka, uścisk, wspólna podróż. Tworzenie, budowa 
wielkiej Wieży. Co chcemy. My mamy tysiące możliwości. A zapominamy się spytać 
drugiego człowieka, czy nie byłby szczęśliwy, gdy razem w piaskownicy zbudujemy zamek z 
piasku i napełnimy go wodą. My się gubimy, a wszystko jest przed Nami. Patrzcie, jaki Cud. 
To, co teraz z Nami robią pozwoli wyłączyć ocenianie. Nie ma Umysłu jest Duch. 
Świadomość.
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(Głos I)Zaczęło wszystko przejaśniać się. Te Istoty troszkę się wycofały. Jakby zrobiła się 
większa przestrzeń. Teraz Każdy z Nas jest jakby z jakąś Istotą połączony szlauchem(nić). To 
będzie jeszcze przez jakiś czas jakby wysysane. 
Już zaczyna schodzić…Doskonałość, która Nas wypełnia. Natomiast cały czas jesteśmy tak 
na granicy jednego i drugiego.
(Zbyszek)Zobaczyłem znowu Miasto Zwycięstwa. Jak My tam stoimy. Jedna Postać Zmarła. 
W ogóle nie ma Jej. Tylko szaty zostały. Inne są młodsze. Żywe, tylko kręcą się po omacku. 
Jeszcze nie widzą, choć już do Kolumny parę osób się dostało i po prostu się Uniosło. Jakby 
rozpłynęło się. Ale to jest to, co pokazują w dali, a więc Proces zachodzi. Natomiast Tutaj 
jakby kazali wyłączyć się Nam, ponieważ idą informacje jakby do drugich osób, a One są 
niepewne, są jakby zawieszone, a jest wyraźna podpowiedź, że mają mówić.
(Glos II)Ja usłyszałam takie zdanie;- 54.31Nikt nad Nami. Pamiętaj, nie jest Nic, co jest 
ponad Życie, a Życiem Jesteś Ty we Wszystkim.
(Zbyszek)Pamiętajmy, że wiecznym jest Żywy Duch.
(Głos II)..I to było jest i będzie, wszędzie.
(Zbyszek)Na prawdę tak jest i to Duch wybiera Waszą fizyczną powłokę. To jest Jego 
wyłączne Doświadczenie. Jak my się budzimy w Chrystusie, czyli w Duchu, potrafimy 
wszystko i Żyjemy w pełni. To jest cudowny Świat Magii. 
Czy Wy wiecie, że Góra zeszła w te Poziomy, żeby na zawsze zapisać Namiętność, 
Przyjaźń i Miłość. Ponieważ tego nie ma. To jest tak jakbyście raz w Życiu zjedli 
cukierka i nigdy więcej nie mogli go włożyć do ust. Spełnienie się w Życiu, Kreacja, to 
jest Duchowe. Ale nie Doświadczamy tego, co jest najcudowniejsze. A Doświadczając 
pozwalamy Duchowi w Pełni się tu obudzić. Spełnić i Wrócić za Życia Do Boga.
(Głos III)Czuję, że zanika Szara powłoka. Wszystko wypełnia się Światłem. To jest taki 
cement. Wbrew temu, Człowiek się robi Lekki, Przyjazny, Ciepły. Ręce promieniują jak dwa 
słupy energetyczne, świetlne. Robi się cieplutko na Sercu. Chciałoby się Wszystkich przytulić 
do Serca. Całą Ziemię wziąć w Ręce.
(Zbyszek)A Oni pokazują Ojca schodzącego z Tronu i Te ślepe Postacie, które były na tej 
Platformie przy Kolumnie Zmian jakby zaczęły lekko widzieć i podnosiły ręce do góry. Jak 
Tyś to mówiła, to widziałem jak szaty Ojca, jak Jego ręce nieskończone przenikały.
To właśnie z Nami zaczyna się teraz dziać. Schodzą Jego wibracje.
Zacznie powoli być Radość, czucie, energia. Nie wiem. Zacznie być dobrze.
(Głos III)Jest tak cudownie, że aż łzy płyną z oczu.
(Zbyszek)Ja pierwszy raz nie mam łez Radości, tylko jest mi dobrze.
Słyszę też coś o uzdrowieniu. Tak jakby mówili; -pozwól być zdrowym.
Widzicie mówią, jakie to proste. Moc Chrystusowa to jest taki telefon. To jest Cząstka Ducha 
Świętego, Cząstka Ojca. Są telefony do Ojca….58.15, by zadziałał. Takie tłumaczenie dla 
Dzieci, ale My osiągamy powolutku poziom Dziecka i możemy z tej sztuczki skorzystać. 
Dzwoni się do Ojca i mówi się; -Tato, To ma być zdrowe. Jak jesteś w Świadomości Proces 
automatycznie jest uruchamiany.
-Mówią; Radujcie się tym, co robicie. I nie pytaj, co osiągniesz, bo osiągniesz wiele. Ale się 
hihają. Wiedzą, bowiem, że można się pytać.
(Głos III)Jest takie uczucie w Sercu. Jakby Serce ogromniało, pulsowało.
(Zbyszek)Jakby się zlało z całym torsem. Jedna Energia. Mówią, że to zostanie. Otworzył się 
tu taki Kanał Promienny.
Pokazali mi, że zamykam nagranie i wychodzicie. To znaczy, że choć możecie mówić, to te 
Procesy muszą jeszcze zachodzić. I pokazują nam, że My jeszcze na jednej modlitwie się 
spotkamy. I będzie dużo przekazów. Dzisiaj zostało zrobione wszystko od strony 
energetycznej i doszło tłumaczenie.
KONIEC
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