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 Pokazują ładnie jakby kłębuszki Energii, ale to nie jest prana. To wygląda tak jak 
białe światło ultrafioletowe na biel pada. To troszeczkę podobnie wygląda. Można sobie to 
wziąć ręką Duszy albo własną, chwycić to i przetrzeć twarz. Wtedy Człowiek jakby był 
bardzo wyraźny.
Jedna osoba przetarła, to jakby Duch z Niej Wyszedł. Duch opuszcza Nas.
Innymi słowy w tym Zjednoczeniu się w Trzonie Duchowym w tej chwili obudzimy się Cali 
w Sobie.
Mówią o jakiś Prawdach. Znowu pokazują Pierwszy Stopień w Bibliotece Wiedzy. Tam się 
akurat znajdujemy. 
Pozwólmy teraz, by wszystko w Nas się uspokoiło. Już Energie zaczynają się tworzyć byśmy 
się tym Świecie odnaleźli. Pozwalamy, by obudził się w Nas Nasz własny Duch-
-Poczekaj na to, co się stanie, bo nie wszystko Im powiedziałeś. Przyznaj się do tego, że 
czasem wprowadzałeś ich w błąd.
-Mówią tu o sprawach technicznych, ale rozumieją, że pewne rzeczy nie mogły być inaczej 
dopowiedziane.
-Spójrz w Swoje Serce i powiedz, czy było całkiem czyste?
-Było! -No i dobrze.
-Unieś teraz prawą rękę w Górę i przysięgnij, że jesteś czysty.
…………………………………………………………………………………………………………
(Głos I)Mamy się nie bać. Wielu ludzi dopada niepewność i To trzeba odrzucić.
(Głos II)Mówią, że zrobiliście wiele i wiele robić będziecie. Pokazują Nasze dłonie, Nasze 
ręce, Nasze Ramiona, które zmieniają się w piękne złote skrzydła, którymi będziemy otaczać, 
otaczać, przytulać, ogarniać. Wszystko, co jest wokół Nas wszystko będzie zmieniało 
charakter na taki, jaki my z Naszego Serca Jemu nadamy. Naszemu otoczeniu, Naszym 
bliskim. Będziemy zmieniać i transformować wszystko w sposób delikatny, subtelny, piękny, 
szlachetny i będzie to bardzo mocne, bardzo trwałe, bardzo piękne, ale bardzo trudne i na to 
musimy się przyszykować. Nie będzie łatwo, ale będzie warto.
(Głos III)Widzę piękne niebieskie oczy, które spoglądają na Nas wszystkich. Pojawia się 
Słońce, promienie. One roztaczają się nad Nami. Wprowadzają ogromne ciepło, Miłość. Te 
promienie wchodzą w Nasze Serce i Je otwierają.
Jest nacisk na to, co w Nas jest. Wielu z Was jeszcze do końca nie potrafi się otworzyć. 
Czuje tą Miłość, Radość, Szczęście, ale nie potrafi oddać tego Drugiemu Człowiekowi.
(Głos IV)Otwórzcie Siebie i Obejrzyjcie w Siebie. Jest Tam ogrom Miłości.
(Głos III)Nagle pojawił się tu się Jezus. Pierwszy raz widzę Jego bardzo dokładnie. Usiadł 
na miejscu Zbyszka. Rozgląda się, Uśmiecha się, jakby chciał Nam coś powiedzieć, ale płyną 
Mu łzy po policzkach. Tak jakby był szczęśliwy, że tu jest, że Wy jesteście. Że się coś stało. 
Coś się złamało, coś się przełamało, co pozwoliło Nam osiągnąć pewien poziom 
energetyczny, aby być tu razem z Nim.

Padają słowa Miłe; -Kocham Was, moi Kochani. Jestem z Wami i cieszę się, że tu jesteście. 
Tworzycie podwaliny wszystkiego tego, co się ma tutaj stać i zmienić. Nie zdajecie sobie 
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nawet z tego sprawy z tego, że to, co się tutaj stało, że jesteśmy wspólnie, to, że jesteśmy na 
tym Kursie, jest ogromnym wkładem w to, co przyniesie Nam jutro. Będziecie tymi, którzy 
będą głosić to, co jest zapisane i co Wy będziecie przekazywać.
(Głos V)Jesteście Światłem, a Światło jest w Nas. Jesteście Słońcem i Słońce jest w Nas, 
jesteście Ziemią i Ona jest w Was.
(Głos VI)Jestem szczęśliwy, że podążacie ku Prawdzie.
(Głos III)Tak, bo Prawda jest w Nas. Prawda się zapisała.
(Głos V)Jesteście Mną, a Ja jestem w Was.
(Głosy)On cały czas płacze, ale to są takie łzy Szczęścia, Radości.
(Głos III)Jest to takie ogromne wzruszenie.
(Głos VII,)Bo wiele było przeciwieństw, ale się nie poddaliśmy.
Postawiliśmy….
(Głos V)- na swoim.
(Głos III),Ale to subtelne.
(Głos VIII))To nie jest apodyktyczne.
(Głos III)Otworzył Swoje Serce jak na Obrazach widzimy. Promienie poszły kolorowej 
Tęczy, które zapisują się we Wszystkich. Przepływają i zapisują. Tak jakbyśmy Wszyscy byli 
w jednym paśmie.
(Głos V)Łączą. W jednym Promieniu.
(Głos IV)Te Promienie czyszczą wszystko, co pozostało w Nas.
(Głos III)Już niewiele, już niewiele Wam zostało, tak niewiele jest do zrobienia, bo już 
Zrozumieliście. Jesteście tą Miłością, Radością, która JEST, która będzie tworzyć, która się 
rozejdzie, która będzie zmieniać.
(Głos VIII)Bądźcie we mnie, a Ja będę w Was.
(Głos IV)Ja jestem z Wami, Jestem w Was. Wy jesteście Mną, a Ja jestem Wami.
(Głos III)On wstał i powiedział; -A teraz przyjdzie Ten, na którego czekacie. Przyszedł teraz 
Ojciec. Zawsze był w takim majestacie, a teraz przyszedł jako taki Tata, Przyjaciel. 
Przychodzi, siada tutaj. Jezus staje koło Niego i się przytula do Niego.
Patrzy na Nas w takiej Radości i Miłości, i uśmiecha się. Jest przyjazny.
(Głos IV)Cieszy się z pracy Syna, który włożył ją w to, żeby powstało to, co jest teraz.
(Głos III)Mówi; -Wreszcie mogę usiąść. Wreszcie mogę, choć na chwilę odpocząć.
(Głos I)Jest wdzięczny za to, że to, co jest trochę Jego odciążyło.
(Głos III)Ja wiem, że wreszcie mam w Was tę opokę, tę Radość, Która będzie niosła 
Wszystko.
(Głos V)Wszyscy na to czekamy.
(Głos II)Zaufałem, nie zawiodłem się i wygrałem.
(Głos III)Moje Kochane Dzieci Jesteście tutaj, Będziecie i Zawsze będę mógł na Was 
polegać.
(Głos IV)Robi się tak lekko, jakby skrzydła Nam rosły, potężniały i trzepią.
(Glos III)Wstaje, spogląda na Nas Wszystkich, podchodzi do Każdego, całuje w czoło i 
przytula.
(Głos I)Chciał jeszcze powiedzieć, że jest z Nami, ale jest też z Każdym z osobna.
(Głos III)Mówi. To jest ta chwila. To jest ten moment. Teraz się wszystko zmienia.
(Głos VII)Jestem 12.42-12.56?…Centrum Wszechświata i Jedynym Promieniem we 
wszystkim. Jestem..
(Zbyszek)Prawda jest taka, że dziś jest szczególny Dzień, bo tak jak góra mówi od 
dzisiaj się wszystko zaczyna. Od dzisiaj SŁOWA, które będą przez Was głoszone będą 
nosić ZNAMIONA PRAWDY. Oznacza to, że raz zasiane nie będzie mogło zniknąć.
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(Głos I)Trzeba bardzo uważać, bo te Słowa, to będą jak pisane w Księdze. One będą na stałe. 
Tego się nie cofnie. Więc trzeba mieć Odpowiedzialność. Trzeba być tym Światłem w tym 
tunelu.
(Zbyszek)Zeszły też Szaty(możecie to później sprawdzić). Jest szata Białego Kapłana. Są 
Szaty Tych, którzy chcą kroczyć Drogą Światłości. Mają One Formę Światła.
Uważać też trzeba na swoje Słowa w Życiu codziennym. Dlatego, że od tej chwili, te, 
które mają niewłaściwą wibrację będą powoli niszczyć Wasze Struktury, a Tego nie 
Wolno Nam robić.
Harmonia Człowieka polega na tym, by mógł być szczęśliwym. Ważnym tutaj jest, aby 
tej harmonii nie niszczyć jakimkolwiek konfliktem wewnętrznym.
Nie ta Myśl, nie to Słowo, nie ten Czyn wszystko w Człowieku burzą.
Dzisiaj też pokażą Nam, bo to będzie takie powolne, w jaki sposób uruchamiać w sobie 
harmonię komórkową. Jest to ważna Rzec, ponieważ My dotychczas uważaliśmy 
komórkę za Rzecz martwą, albo biologiczną, czyli taka ożywioną i do głowy Nam nie 
przyszło, że Nasza pojedyncza Komórka też jest Duszą,. Też jest Istnieniem, też jest 
czymś Duchowym.
Dzisiaj będziemy budzić je wszystkie. Jesteśmy już przygotowani do tego, a więc te 
zmiany, które wczoraj nastąpiły były z tym związane.
W ten sposób można też uzdrawiać Samego Siebie na wszystkich Poziomach. Jest to 
budzenie Własnej Natury, Własnej Mocy, Własnego Ja. Ale tego dobrze zrozumianego, 
które Łączy Nas ze Stwórcą. Pokazują z BOGIEM.
Przychodzą Postacie, które rozdają malutkie karteczki. Niektórzy podpisali i oddali. 
Tak jakbyśmy podpisywali listę obecności.
--Tak! To jest Lista Obecności. Mówią.
Jest ona zawarta w kilku Wymiarach. To jest zgoda, żeby wszystko w Nas zachodziło.
Dzięki temu ten Głos, który będzie się z Nas wydobywał będzie Istniał, albo 
modyfikował Nas właśnie w tych Wymiarach, w których zawiera się cała Nasza Istota. 
Teraz z Góry schodzą Energie. Jakby były spuszczane. Podpowiadali, że jakby Wylewali 
Je na Nas. To Nas przykrywa jak kapelusze. Przypomina opieńki i to Nas powolutku 
przenika. Schodzi do poziomu brzucha, nóg, wnika wszędzie. Jesteśmy jakby w tych 
przestrzeniach grzybowych zawieszeni, czyli to, co Chcieli zrobić się stało. Teraz będzie 
lekcja. Będziemy pozwalać, by z Nas wydobywał się głos. Ten Głos jest jakby 
pragnieniem, życzeniem każdej Naszej Cząstki Komórki fizycznej, biologicznej, Duszy, 
Ducha. Nam się wydaje, że to należy do Nas, że My to poruszamy. Każda najmniejsza 
Cząstka w Nas jest jakby Wielkim Istnieniem.
Tak jakbyśmy patrzyli w mrowisko, gdzie każda mróweczka jest Wielkim Istnieniem. 
Każda mrówka i każda Nasza Cząstka też o coś dla Siebie prosi. O to, żeby była 
szczęśliwa, o to, żeby wszystko jej się udało. One mają swoje poziomy Myślenia, swoje 
poziomy Świadomości. Nie Naszą Rzeczą jest ustalać, jakie. Być może i IQ Ciała rośnie. 
Tu chodzi o różne Cząstki, o rożne aspekty Naszej Własnej Istoty.
To będzie równoważne otwarciu się Nieba, które Nas słucha i My mówimy, co chodzi, a 
Oni nam pomagają. Będzie to tak jakbyśmy pozwolili wydobywać się głosowi z Nas. W 
tym Głosie zawiera się Pragnienie, Błaganie Wszystkich Naszych Cząstek. To tak jakby 
One zebrały się w tym jednym tunelu i Proszą, o coś dla Siebie. My w tej chwili 
będziemy Bogiem dla wszystkich Naszych Cząstek. Pozwolimy, by Pragnienia tych 
Naszych Cząstek się ziściły. Wejdziemy w takie Akordy, w taki dźwięk, by w tym 
Jednym zaśpiewie Naszego Ciała poleciało zawołanie do Ojca.
Jest to Proces jakby odwrotny. Ten, kto prosi, Nasze Komórki, nie wiedzą jeszcze, że 
Same zawierają w Sobie lekarstwo, odpowiedź na te prośby i Same z Siebie mogą. Mnie 
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pokazują, że tym Głosie, który będzie z Nas leciał jest wszystko to, czego się pragnie. 
Tyle tylko, że ten Głos, To Pragnienie, jak w Modlitwie Kamienia musi powstać. 
-Czyli proszę Ciebie Ojcze o NIC, a jednocześnie Proszę o WSZYSTKO.
Będziemy obserwować to jakby taki jeden wielki uruchamiany program, który 
samoistnie z Poziomu Macierzy wraca do Siebie i znosi Każdej Komórce, Każdej 
Cząstce, która owo Błaganie, ową Prośbę wysyła, te prosiebne i błagalne Dary.
Innymi słowy, to będzie dziwnie wyglądać, będziemy obserwować nasze palce, komórki, 
żołądki, jako cudowne, oddzielne Istoty i zauważymy, że Pragnienie Ich zaczyna się 
ziszczać. Głos idzie do Góry, ale w sobie będzie zwierał sekretne wibracje, które wracają 
z powrotem.
Pamiętacie te historię z moczem? Mówi się o tym, ze Mocz regeneruje. Niby On jest 
wydalany z organizmu, ale ten pierwszy zawiera w sobie substancje, które, gdy 
powracają do organizmu ów leczą. To samo jest z tym ogólnym dźwiękiem, który się z 
Nas wydobędzie, bo w tym zaśpiewie jest lekarstwo. To wraca i to uruchamia w Nas. 
To tak, jak się mówi, Człowieku, Ty masz Całą Moc w Sobie i Ty o tym nie wiesz. 
Wyczyść się i zharmonizuj się. W tym jednym wielkim walnym Śpiewie będzie 
Harmonia dla Wszystkich Naszych Cząstek i otrzymają One Dary te, o które Proszą. 
Będziemy obserwatorami Naszej Własnej Istoty, Naszego własnego Ciała, Komórek, 
Cząstek Energetycznych, Duchowych, wszystkiego, co Nas stanowi. Staniemy z boku i 
pozwolimy, by ten głos się z Nas wydobywał i obserwujmy, co Nasze Cząstki będą 
otrzymywały. Postawmy się w roli tego, który doprowadzi Całą Naszą Istotę do Boga, a 
Sekret Zmartwychwstania Tych Cząstek ich odrodzenia będziemy obserwować Sami. 
Stanie się On już Naszą Jawną tajemnicą.

 Żeby to mogło zaistnieć będzie Jakaś forma inicjacji. Pokazują jakbyśmy się 
znajdowali w jakimś Kościele w Auli. Mówią, że to jest jakby taki Kościół. Mówią, że 
znajduje się takie miejsce Odrodzenia, gdzie pachnie kadzidłami, gdzie zamiast Ołtarza jest 
takie piękne, składający się z kółek witraż.

Przyszedł Duszpasterz, a tego Duszpasterza wyznacza osobiście Bóg. Ale mówią, że 
często Rolę Duszpasterza, ale dla Ludzi, którzy są w tamtych wymiarach pełni Jezus. Jezus 
mówią jest magią. Jezus, to nie jest tylko jedna Postać.

Tutaj ludzie ogólnie nie rozumieją, że ta przenikająca Nas Siła, którą My 
Nazywamy Chrystusem, nie jest dokładnie tą samą, która płynęła w Jezusie, dlatego, że 
są różne Poziomy tej Mocy. Człowiek owszem otwiera pewien Poziom, ale nie jest to 
pełny Chrystus. Pełny Chrystus budzi się dopiero po przyjęciu Chrztu, czyli u 
Uświęconego, ale Energie Ducha Świętego już działają na Poziomie Świętego. Z tego 
wynika, że Moc Chrystusowa jest Mocą do Walki.
-TAK!. Mówią.

To, co tutaj się będzie działo, to będzie wypełnienie Duchem Świętym. To pozwoli, 
Zjednoczyć, przepoić wszystkie cząsteczki w Nas w Jedną, Wielką Siłą, dzięki czemu 
powstanie Jeden Głos w Nas, Jeden Zaśpiew u Każdego indywidualny, którym zacznie 
oddziaływać na Siebie. Zobaczymy, co się stanie i co Nasze Cząstki wyproszą.
PAMIĘTAJMY!! My sobie nie Życzymy, My tylko obserwujemy i Pozwalamy, by w tym, 
zaśpiewie Nasze Cząsteczki, otrzymały to, co chciały.

Siedzimy tu jak w takim Kościółku w ławkach, książeczki Nam otworzyli i jeden na 
drugiego patrzy, jakie ma Książeczki; -czemuś ty nie zapisał, albo tym zapisał, Ja nie 
wiedziałem, że to trzeba zapisać, a co to są? No, jak to, co? Książki Życia. Jest poruszenie, 
tak jak przed egzaminem, ale bez strachu, bez lęku.
Wchodzi tu jakaś Postać, ciekawe, Ciemna. Wygląda jak Śmierć. Biała kosa, kaptur.
-Tak, jakby z głębi, ktoś spytał. Kim jesteś? –Śmierć!!
-Od razu idzie tłumaczenie tego. – Życie, Nowe, to jest Śmierć.
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-Śmierć symbolizuje powtórne Narodzenie. Ta Śmierć łupnęła po tych, co siedzą pierwsi i 
głowy ich wirują. Są odcięte. Wiszą nad tułowiem z 10 cm i trzęsą się na lewo i prawo jak 
wahadło. Jest lekkie przerażenie i Ci, co są z tyłu patrzą i nie wiedzą, czy uciekać. Nie 
spodziewali się tej sceny. Ci, co siedzieli z tymi głowami unoszą się do góry. Tamci głowy 
pochowali pod ławkami. Śmierć znowu machnęła…..
-Z góry słychać Głos Kapłański; -obudźcie się. Ten głos mnie rozerwał, przeniknął mnie, a 
Ci, którzy byli w ławkach nagle Sobie wszystko przypomnieli i siedzą na baczność, żeby Im 
tylko te głowy uciąć. Ale głowy same spokojni odeszły, łagodnie się trzęsą i w następnych 
szeregach powstaje to samo.
Słyszę o jakimś POWROCIE. Dusze, czyli te Energie unoszą się u góry, ale tworzy się taka 
Jedność. Stanowimy jedną strukturę. Jak baloniki napełnione helem unosimy się do Góry.
Ja odwróciłem się, uniosłem ręce i zobaczyłem Postać i Ta Postać mówi;
-Ludu Wybrany, Ludu Kochany, Ty, który Zmartwychwstałeś za Mnie. Dzisiaj 
Wróciłem..29.29-29.34.
-Wyraźnie mówią, że zaczyna się Ruch Odrodzenia, że Cały Nasz Kraj zaczyna się 
wypełniać tym Światłem. 
To Światło zostanie w Nas na stałe zapalone.
Słowo, które od Nas popłynie będzie cały czas trwało. Żadna Siła, Żaden Umysł, Żadne zło 
nie będzie mogło tych Słów zatrzymać. Tak jakby to był Duch przepływający przez wszystkie 
Ściany. Teraz Słyszę; -uklęknijcie.
Klęczymy, głowy są uniesione i u Niektórych opuszczone.
 Otwiera się Niebo nad Cudownym witrażem. On znika i ukazuje się mnóstwo Postaci. I 
to jest wszystko z Sobą pomieszane. 
-Podpowiadają. Wszystko, co na przestrzeni dziejów było Matką Boską, Jezusem, a tym, 
a tamtym, albo też Postacie Istot schodzących, które wyprowadzały Lud z niewoli, czyli 
uczyło, przekazywało wiedzę, to tu, symbolicznie jest wplątane.
-To się złączyło i jest Jezus. Piękna aureola. Prawa ręka wyciągnięta do Góry, bardzo 
wysoko.
-Tak jakby Muzyka Anielska, Chóry Anielskie, Organy, zagrały. Jezus przenosi się nad 
Nami. Tak jakby odpływał. Stanął z Tyłu Kościółka, otworzył te drzwi na oścież i Mury 
padają. Kościół się zburzył.
Stoi tu między Nami. Mówi; -A, co Wy tu jeszcze robicie? Czy nie słyszeliście o tym, o, czym 
się mówiło? Pokazują Radość ludzi. –Czy wiecie, do czego macie podążać? O czym macie 
Ludziom głosić?. Daje do zrozumienia, że aby te czasy przyszły trzeba jeszcze troszeczkę 
pracy, ale nie trzeba się tą pracą w ogóle przejmować. 
-Macie się nauczyć Żyć. -Nie umiecie Żyć. Przestańcie patrzeć na to, co Was ogranicza. Na te  
mury, które macie pobudowane, bo zobaczcie mury nie istnieją, 
-Gdy przychodzi światło, i pokazał jak otwiera ręce na boki, mury znikają. Róbcie to, 
właśnie tego się nauczyliście.
-Właśnie wkodowali w Nas taką umiejętność!!!
-Tam, gdzie jest znieprawione Ludzkie Serce, dotknij ręką swoją, a My zrobimy resztę i 
Niczym się nie przejmuj.
Jak będziecie potrzebować, chcieć, w tym stanie przypomnieć sobie tę chwilę, ponieważ 
tu korzystacie z Mocy Jezusa i Ta Moc Jezusa jest w Was wpisana, ta ręka, tak jakby 
była ręką Jego, ma być przytknięta do piersi Waszego zagubionego przyjaciela. W tym 
wypadku w Świadomości i Fizyczności Ludzkiej wroga, bo przecież tak Oni się do Nas 
odnoszą i pozwolić tylko tej Mocy działać. Nie musicie Nic Mówić oddajecie Go 
Jezusowi. On dokona zmian. Więcej nie trzeba.
Widzę jak z Nas powstaje taka Jedna Biała Energia. To są takie drobinki. To przybiera 
różne formy, łączy się u góry.

5



-Tu macie okazję odbudować Siebie i budować coś Nowego w sobie i na zewnątrz.
W tej chwili Nasze Ciała zaczynają śpiewać. Wydobywać Energię. Czują, że coś się 

stało. Wszystkie Nasze Komórki, Cząstki i My Sami.
W tej chwili, aż do zaśnięcia wchodzimy we własny Boski dźwięk. Jest to Kanał dla tych 
Naszych Kochanych Cząstek, o których nie pamiętaliśmy. Patrzyliśmy na Swoje paznokcie, 
na skórę, domyślaliśmy się tego w Nas. To wszystko chciało Żyć, być zdrowe, kochane, 
odczuwające Całość.
Pokazują na Nasze brzuchy. To wygląda tak jakby za czasów Średniowiecza kogoś katowali; 
-przypalanie, wbite kolce. W przenośni mówiąc to z Nami zrobiła matryca, która Nas 
niszczyła. A to wszystko cierpi. Tam Wasze Cząstki jak Cały Naród, Cierpią.
-Wy jesteście jak wielki gigantyczny Naród, który cierpi, a Wy o tym nie wiecie. To, jakim 
pozwalacie być Władcą, jak pozwalacie własnemu Ciału cierpieć?
Gdzie Wasza Namiętność, Przyjaźń, Miłość i Spełnienie się w Życiu?
Oddech fizyczny. To jest coś takiego, co pozwala Tobie w tym Ciele chcieć Żyć.
Patrzysz w lustro i widzisz potwora, a nie pozwalasz, by ten cud odbity w lustrze sam się 
odbudował. Pozwól, by spotkało to Coś szczęście. Pomóż Swojej Fizyczności. Pomóż 
Samemu Sobie być znowu Człowiekiem.
Każdy z Nas będzie się Jednał. Nie wiem z czym. Może z Siłami Przyrody. Widzę jak się 
zapadamy w Siebie. My w tej chwili otwieramy podwoje do Nieba dla Całej Naszej Istoty.
Wycofujemy się z boku i patrzymy, jak w tym Kanale wspólnego zaśpiewu, w tych 
pojedynczych Kanałach odbudowuje się Cała Nasza Istota.
Teraz Każdy z Nas tak jak czuje, to może być zmienne, będzie dźwiękiem, wibracją pozwalał 
nieść się tym prośbom w Niebo.

Śpiew……………………………………………………………………………….
-Budzimy Ducha Mocy.
Ś……………………………………………………………………………………………..
 -Obudził się pierwszy liść Nadziei. 
Ś………………………………………………………………………………………………
-Pokazali jak budzą się Eseńczycy. Ale podpowiadają, że Oni są początkiem i nie Jedyni. 
Budzą się Czarne Postacie. Budzą się zapomniani. Budzą się ci, którzy przyszli i o tym nie 
wiedzieli.
Ś……………………………………………………………………………………………….
-Przycichło.
Jest wśród Nas Pan Bożych Zastępów zszedł i tu jest.
Wielu z Was z Nim rozmawiało i On przychodził, jak taka potężna Siła. Na nic nie zwracał 
uwagi. A On zrzucił zbroję i jest może dziesięcioletnim Chłopcem. Podchodzi do Nas. 
Przygląda się Nam jak Rodzicom, jak własnym Dzieciom, jak Największym Przyjaciołom.
Dotyka głów. Rozmnożył się. Jest przy Każdym z Nas i wchodzi do Nas. Do Każdego z Nas 
wchodzi. Tak jak się zapina spadochron, to On tak zapina się w Nas.
Uwaga! Będzie ustawiał w Nas Energie.-
- Mówią, że znowu to samo, ale teraz ten sam Głos, a więc będzie cichszy, kierujemy w 
głąb Siebie.
On teraz w Tym uczestniczy. On teraz będzie To pilotował.
Kierujemy głos w głąb Własnego Serca, w głąb trzewi, nawet w nogi, mniej więcej w uda.

Śpiew………………………………………………………………………….
-Pokazują jak pęka Lądolód.
Ś………………………………………………………………………………………..
Teraz ta Energia, która schodzi z Góry, To Jest Niebo. Ale to niebo, Ja nie wiem, czym jest. 
To jest Energia, którą symbolizują Postacie i Te Postacie teraz do Was schodzą. Jest ich przy 
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Nas Mnóstwo. Siedzą, jedzą, dają Nam jakieś Dary. Jesteśmy w wielkim tłumie. Pokazują, że 
otworzyły się bramy, że możemy położyć palec na usta.
Mówią, że czuliśmy potrzebę Tego wzmacniania, ale to już się szybciej stało. Mnóstwo jest 
tych Postaci. Te postacie sprawią, że będziecie teraz przemawiać. Możecie mówić o różnych 
sprawach, ponieważ tu są Istoty ubrane w stroje z różnych Epok. Duchy, Dusze?
-To jest ŻYCIE. Mówią, że takie jest Życie.
42.04(Głos V)Ja mam przed Sobą Hipisa, który mówi, że mamy być wolni……całkowicie 
wyzwoleni.
(Zbyszek)Powiedziałaś dobrze, bo taki Promień uniósł Cię do Góry. Bujasz się na tym 
Promieniu zadowolona, że dałaś dobrą odpowiedź.
(Głos IX)Tyle szczęścia mnie spotkało, że nie wiem, co mam mówić. Dziękuję Ci Boże za 
wszystko i będę Twoim zawsze.
(Zbyszek)Postawili Ci taką wielką michę kaszy manny i każą Ci jeść. Mówią, że to nie jest 
zwykła kasza manna. Koło Was też te miski się pojawiły. Cokolwiek będzie złego, czy jak 
będzie posiłek, to wystarczy, żebyście sobie przypomnieli, że kasza manna przed Wami stoi. 
Od razu będą te Energie, Warto sprawdzić, co to jest.
(Głos IV)To jest coś takiego, co dostawali Żydzi w czasie wędrówki przez Pustynię.
(Głosy)Manna z Nieba.
(Zbyszek)Pokazują, że ta kasza manna działa na mózg. Pokazują, że będzie się utrzymywać 
Świadomość. Jakby Umysł nie mógł dojść do Głosu.
Mówią; -zjedz, a Doświadczysz Naszej Obecności.
-Wędrówki do Góry. Otwarcie się Kanału. Pokazują.
Mówią, że tam dopiero, jak się wchodzi, w tym Kanale jest dobra zabawa.
(Głos I)Mówią mi, że w Każdym w Nas są potężne Skrzydła, że potrafimy fruwać. Wystarczy 
tylko delikatnie się poddać, a Wszystko jest w Nas i My we Wszystkim Jesteśmy.
(Zbyszek)To, co powiedziałeś, mówią; -pozwól, by Twoja Istota wyręczyła cię w tym 
zadaniu, pozwól tylko, bo tu już wszystko masz. 
(Głos IX),(Zbyszek)Tak jakbyś była w jakiejś Energii i nie umiała się odnaleźć, jakby Proces 
w Tobie zachodził?
-Tak. Dziś wydarzyło się bardzo dużo. Jestem na etapie wewnętrznych przemian.
Ale mam powiedzieć, że od Dziś zacznie się wiele zmieniać między Nami Wszystkimi. Że 
Każda z Osób będzie usytuowana w danej branży. Czyli inni do leczenia, inni do 
nauczania. Każdy będzie robił, co innego.
(Zbyszek)Pokazali, że masz rację. Każdy będzie szczęśliwy w tym, co robi, bo nie ma innego 
wyjścia.
(Głos IX)Ten Proces dziś zostanie utwierdzony na banicji(?)49.03. Tu nie mamy już 
Drogi odwrotu. Idziemy w wyznaczonym kierunku i spełniamy się w tym, do czego 
jesteśmy powołani.
(Zbyszek)Oni pokazali jakby już nic się Nas imać nie mogło. Żaden manipulant już nie może 
grzebać przy Naszej energetyce, bo i tak nic nie zrobi. Jest jakaś Nietykalność tylko, mówią; 
-pozostańcie w tych Energiach.
(Głos IV)Nie lękajcie się i nie wątpcie.
( Głos III)Ojciec mówi do Nas tak; -jeżeli macie chwilę słabości, stańcie się źródłem życia. 
Źródłem, którym można się napoić, Orzeł wtedy wpłynie w Was i będzie mógł się napoić tym 
Wszystkim, co możecie DAĆ.
(Zbyszek.)Oni pokazali ładnie, że to, co dziś się stało w związku z Dźwiękiem do Środka, to 
stworzyło w Was Dziuplę. Takie Energie. Dziupla na zewnątrz jest też, ale Wy możecie 
sobie pozwolić na całkowite oczyszczenie, na Życzenie. Mówią, że odcina Całkowicie Kanał 
Energii Przeciwnej, gdyby Ktoś z Was w Niego wszedł. Kanał, nie strumień, więc Serca nie 
będą już mogli Wam zniszczyć.
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(Głos X)To jest tak jakby w Każdym z Nas rozpoczął się Proces….(50.37)Integracji. Ważna 
jest Wola w Nas. Takie są w Nasze predyspozycje i to będziemy robili w najbliższym czasie, 
co się umacnia, co się odbiera.
(Zbyszek)Pokazują, że Niektórzy z Was mogą zmienić zapatrywania. Ogólny rys egzystencji 
może zostać taki Sam, ale zaczniecie się zmieniać, ponieważ budzicie się tymi, jakimi Tu 
przyszliście, tylko o tym zapomnieliście. Tu Eseńczycy są przenośnią, choć Wielu z Nas z 
Tamą pochodzi. Ale pokazują są i Tacy, którzy Żyli dużo wcześniej, bo pokazują, że Mamy 
kogoś z Atlantydy i On jest dziwny, nie umie się odnaleźć. Mamy też 2-3 z Pierwszej 
Cywilizacji Ziemskiej i ich Natura zaczyna się budzić łącznie z ich całym zadaniem. Nagle 
zaczniemy odczuwać określone pragnienie Życia Odczujemy Własną Tożsamość. 
Będziemy się czuć jak byśmy wrócili na właściwe miejsce. 
(Głos III)Pokazują, że jesteśmy jakby na Ziemi Jałowej, w której my jako oaza, jako wodopój 
damy ludziom możliwość, że będą mogli zwrócić się wreszcie do tego Źródła i będą się mogli 
napełnić Prawdą.
(Zbyszek)Przypominają, że nie wolno Nam zapomnieć teraz o tym wewnętrznym 
Dźwięku, bo to jest dla Całej Naszej Istoty Głos Boga.
(Głos XI)Miałem tą głowę uciętą. Pokazali mi świecę, która nie świeciła, ale i tak świeciła. 
Niosła promień i wiązała nici, które szły w Górę. One zapaliły lampę, która ma jeszcze trochę 
przyciemnionych obłoków, trochę brudnej energii. Ale to wszystko się wysypało i nastąpi 
wybuch Światłości. Przybraliśmy Postawę męskości.
(Głos I)Jak mówiłeś o tym wybuchu, wyobraziłem Sobie tali balon, który pękł i z niego 
wyszły drobinki Światła. Spadały jak płatki śniegu, delikatnie i tam, gdzie spadły zaczęły 
kwitnąć kwiaty białe. Jakby się budziły do Życia.
(Głos XII)Odnośnie tych drobinek Świetlnych; -pokazali wielki basen Olimpijski z wielkim 
dachem ruchomym. Nagle się otworzył, padło Słońce i wtedy miliony tych cząsteczek wody 
zaczynają iskrzyć Świecić.
(Głos II) Ja chciałam powiedzieć, że możemy odczuć ogromną Moc Naszą i Jedność. To nie 
jest Kula, ale jest to coś bardzo mocnego. To zespala Nas coraz bardziej.

(Zbyszek)TO się odnosi do tego, co chcę Wam powiedzieć, bo właśnie włączają Wam 
Widzenie Przyszłości.
Wielu z Was zobaczy, co się stanie, ponieważ to się stanie. To jest Spełnienie się. 
Spełnienie jest potężniejsze od Samorealizacji, a Samorealizacja jest potężniejsza od 
Pewności, a Pewność jest znacznie potężniejsza od Uwierzenia, które Tworzy Wiara. 
Ogólnie nie ma znaczenia Poziom tego. W ilu % Tworzymy Sami, co teraz do Nas 
przyjdzie, a w ilu podpowiadają, co będzie.
Zaczyna się tu wokół Nas kręcić wszystko jakbyśmy weszli do Kroniki Akasza. Teraz 
będziemy wchodzić w Przyszłość. Ona może tyczyć się Was, albo wydarzeń, odległych o 10 
lat. Może być jedno wydarzenie, może być jedno przesłanie. Właśnie dziś otwieramy 
wspólnie pierwszą Przestrzeń. To wygląda tak jakbyśmy w tej nieskończoności asteroidów 
byli w takiej Kapsule. Wielki ekran przed Nami. I włączamy widzenie.
Coś się otwiera jakby taka Księga. Wysypuje się z Niej Klucz. Ale ten klucz jest dziwny. Ani 
to pióro. Zmienia kształty i to idzie do Was. Tak jakby muskało po czole każdego. Jak muśnie 
tak może mówić. 

(Głos IV)Śniło mi się, że widzę mnóstwo ludzi pracujących na skalistym gruncie, przy 
kamieniach, a potem szłam, przez wspaniałą czarną ziemię, z której miało wyrosnąć wiele 
wspaniałych roślin.
(Głos XIII)Szeregi ludzi idą do obozów koncentracyjnych….
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(Zbyszek)Ty ujrzałeś Swoją Przeszłość. Bo ty byłeś za tymi drutami. Marzyłeś o tym, aby 
kiedyś był taki Świat, który się zmieni i Ty pragnąłeś tam zmieniać ten Świat. Odczuwam Cię 
jak Ty tu siedzisz i Ciebie tam. Wyciskają mi się łzy, że zaczyna się budzić w Tobie 
Świadomość tego, Kim byłeś. Ty nareszcie dla Siebie i dla innych możesz zrobić 
troszeczkę Tego, o czym wtedy marzyłeś, a co było nieosiągalne. Jak odczułem to Twoje 
marzenie, to tak mnie ścisnęło, że aż łzy mi poleciały. Pokazują, że byłeś, już martwy, ale 
chyba pobity, bo esesmani za ręce Cię nieśli i rzucili. Strzelili. Ty zginąłeś od strzału. 
-A teraz widzisz? TO coś sobie Wymarzył, boś miał czyste Serce się staje.
Przyszedłeś. I choć teraz jest inny Świat, ale wciąż forma obozu koncentracyjnego, to 
musimy to zmienić w areną zabawy.
(Głos XIII)Teraz widzę złote drzewa, błękit, Słońce, ciepło.
(Zbyszek)Czarne okulary i pod palmami na hamaku siedzisz.
(Głos IV)Ja zobaczyłam jeszcze małpę, która się kiwa nad Twoją głową.
(Głosy)Je banana. I taką mulatkę.

(Zbyszek)Taki głos słyszę. Słuchajcie; -Przeszłość i Przyszłość nie istnieją. Są to obrazy 
w Was zawarte. Ekspresja, której nadajecie własne znaczenie. Ale to własne znaczenie 
jest jakby formą samowzbudzającą się.
Więc jak nadamy czemuś znaczenie, to Żyje i się rozrasta. Jak jest to wizja niewłaściwa, 
to potrafi pochłonąć Człowieka, a Człowiek myśli, że to coś wyznacza mu ścieżki, choć to 
zostało przez Niego zrodzone, zrojone, stworzone. Człowiek może pozbawić To Życia i 
sprawić, by powstał Nowy Obraz, Nowa Rzeczywistość.
Pokazują, że na Naszych głowach są długie kielichy kryształowe, kręcone. Tak jakbyście 
indukowali prąd? Teraz ten prąd łączy się u góry w jedną Kulę i tam możemy popatrzeć 
na coś, co się ziści.
Mówią o wizjach. Bądźcie wizjonerami. Zobaczcie, co z jednej wizji powstaje. Niech ktoś 
teraz, kto ma odwagę zechce ujrzeć w tym to, co chce, a druga osoba później może 
powiedzieć, co z tego zostanie.
Niech ktoś na siłę wykreuje nam jakiś obraz Przyszłości.

(Głos XIV)Widzę od tygodnia obraz, w którym uczestniczymy Ja i Paweł. Paweł jawi mi się 
jako osoba, która bardzo wysoko zajdzie kręcąc głębokie, uczące filmy z Życia Ludzi.
Widzę Nas konkretnie, gdzieś bardzo wysoko, przy rozdawaniu Nagród. Może Oskarów, przy 
udziale dużej publiczności i wielu osób w około. Ja widzę Siebie jako osobę, która próbuje 
przekazywać na tej scenie Prawdy, jakie mam w Sobie zawarte. Dochodząc do tego 
wysokiego poziomu będąc w mediach, jestem w stanie poprzez filmy i książki, które też 
zaczęłam pisać, wpływać na szersze grono, na Cały Świat próbując głosić Wyższe Przesłania.
(Zbyszek)Pokazali autentycznie Nas jak tutaj siedzimy, scenę i aktorów jak grają.
Kto skoryguje tę jej wizję? Ona to chce, zobaczmy, co będzie. Kto widzi?
(Głos VIII)Widzę, jak Ona za skromnie wchodzi do tego wszystkiego. Stoi gdzieś w 
cieniu, z boku. Niepewnie. Ją stać na to, żeby stała na równi z Nim.

(Zbyszek)Ja Wam chcę powiedzieć, co mnie pokazali. 
On stanął na scenie i dostał Oskara. Wszedł P. Na scenę, zabrał mu tego Oskara i 
poszedł z powrotem do rzędu.
 -On odszedł. 
Innymi słowy, to jest na razie życzeniem.
-Nie zaczyna się to dziać tak, jak być powinno.
Pokazali rozwiązanie.
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 Oni siedzą, trzymają się za ręce. Siedzą tam, gdzie jest brzeg morza, siedzą tam, gdzie 
jest las, siedzą, gdzie jest Promenada, siedzą wszędzie, nawet w domu. Trzymają się za 
ręce, naprzeciwko, po dwóch krawędziach stołu i mają z Sobą rozmawiać. Oni 
zaczynają iluzyjnie Żyć. To, co Ich w tej chwili łączy, to jest tylko jakieś Pragnienie. To 
Pragnienie nie jest nawet do końca sprecyzowane w Marzeniu. Oni tak naprawdę 
jeszcze się nie dogadali. Żyją, bo chcą, bo może samotność, może marzenia, a Oni mają 
się dogadać. Wyraźnie pokazują, aby wejść na scenę i tu P. wszedł, oddał Jemu ten 
Puchar i podniósł rękę do góry, aby się to stało Oni muszą powiedzieć o Sobie wszystko. 
Oni muszą zdradzić wszystkie Swoje sekrety. Jeden musi się otworzyć na Drugiego. 
Tymczasem Oni wbrew pozorom przed Sobą się ukrywają. 
Jeśli to zrobicie, nie wstydząc się niczego, to wszystko, co zamierzacie się stanie. Razem 
wejdziecie na scenę. Razem.

(Głos XV)Odchodzę na emeryturę. Mam partnera. Zajmuję dalej moją pracą. Opieką nad 
starszymi. Wykorzystuję do tego moją Energię, mój spokój podbudowywując Ich. Jestem 
pełna spokoju. Żyję dostatnio. Mam tyle ile mi potrzeb.
(Zbyszek)Kto ma odwagę przyjrzeć się tej wizji.
(Głos IV)Położyli mi palec na usta, więc nie wiem, ale ciśnie mi się, że ma to skorygować, 
bo to jest wydumane i na siłę. Ma bardziej szczerze powiedzieć, jak to widzi.

(Zbyszek)Ja natomiast ujrzałem, że osiągniesz to. Ona słusznie powiedziała, że jest w 
Tobie duże napięcie. A podpowiedź jest, że masz sobie odpuścić, lekko, łatwo i 
przyjemnie. To po prostu jest i powiedzieli, że osiągniesz.
Pokazali mi duży stół wyniesiony przed dużym domkiem powiedzmy starców na trawę. 
A staruszkowie, ale Żywotni, weseli jedzą. A ty jesteś jakby taką prowadzącą. 
Podpowiadają, że jak będziesz chciała możesz mieć taki Dom Starców, ale Ludzie będą 
też przyjeżdżać do Ciebie na uzdrowienia. Twoje działania będą się ciągle wiązały z 
Ludźmi starszymi. Ty znajdziesz jakieś metody rewitalizacji poprzez zabawę, radość, 
wspólność, dobro. Nie tylko działanie energetyczne stworzysz coś więcej.
(Głos IV)A teraz ją widzę taką szczęśliwą, uśmiechniętą, spokojną. W dużym gronie 
otoczoną. I to jest piękny obraz.

(Głos XVI)Ja mam takie Marzenie, że będę budzić w Ludziach Świadomość Ojca. Nawet jak 
będą mieć w sobie blokady, to będę miała taką siłę, że to przełamią. Że będą mogli spojrzeć 
na Siebie, będą Jego mieli w Sobie, i będą wiedzieć.
(Zbyszek)A kto teraz chce dorzucić własny obraz do tego Jej Marzenia?
(Głos XVII)Ta wizja jest jak najbardziej do Urzeczywistnienia.
(Zbyszek),Ale myślisz, czy widzisz?
To przyjrzyj się tej Kuli. Co tam na Niej widzisz?
(Zbyszek)Jak zaczęła Nasza Koleżanka mówić, to pokazali, że Ona leży na kocach, 
nawet nie na łóżku i śpi, śni, marzy, ale ma włączoną egzystencjalną Świadomość. Jest 
zawieszona. Białe światełko, taka chmurka otula Ją i jest koło głowy. Pokazują 
wyraźnie, że Ona nie ma siły walczyć o to, by to marzenie się spełniło. Jest sama. Wiemy, 
że ma też dziecko. Ona jest takim małym Dzieckiem, o które Nikt nie chce się 
zatroszczyć. I tak naprawdę, to wszystko, co Ona mówi jest marzeniem, które jest w 
Niej. Tylko w Niej. I tak naprawdę, to się na zewnątrz nie potrafi ziścić. Oznacz to, że jej 
plany i wszystko, co teraz realizuje właściwie stoi w miejscu. Ona się przygląda 
bezradnie temu, co się dzieje. Sen egzystencjalny.
Pokazali, że podeszła do niej jakaś Postać biała, Duch, pociągnął ją za rękę, wyrwał. 
Przyprowadził na taką krawędź, Przepaść zarosłą trawą, a w dole tam Miasto, takie 
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magiczne. Kopuły jakieś, dziwne drzewa, jakby z bajki. Ta Postać mówi; -idź tam i się 
naucz. Ona ma iść do magicznego Miasta i pobrać nauki jak ma się to wszystko stać. 
Popatrzeć.
Ta Postać, to jest Bóg Twórca. Masz się kontaktować z Bogiem Twórcą. On będzie do 
Ciebie przychodził, będzie Cię zabierał do Tego Miasta i pokazywał. On Cię nauczy, co 
masz zrobić, żeby zyskać silną Wolę, żeby nie być samą, żeby poczuć Jedność, żeby 
Twoje marzenia się zrealizowały. Bo tak się boisz tego wszystkiego, nawet tego, że to się 
zrealizuje i że się nie stanie. Bóg Twórca Ci w tym pomoże. On będzie się tutaj wyrywał.
-Czy to się stanie? 
-Pokazują, że jesteś wśród Ludzi. Jest i stół, jest i jedzenie, jest i Radość w Tobie. Ale ciągle 
jakby nie to, do czego dążysz.
-Podpowiedź?
-Zapominasz o sobie. Smutno mi się zrobiło. Jedyna podpowiedź korzystaj z pomocy Boga 
Twórcy, żeby Cię nauczył, jak Żyć w Tym Magicznym Świecie i to wtedy się też stanie i 
Tutaj.
Potrzebujesz od Niego wsparcia i On Ci w Tym pomoże. Musiałabyś też znaleźć Kogoś, kto 
będzie z Tobą, bo pokazują, że jesteś samotna, a tak nie może być. Przyjaciółka, czy Ktoś 
inny, ale nie możesz być samotna.
(Głos V)Jeszcze przychodzi mi taka podpowiedź; -zawsze masz żyć chwilą obecną. Nie myśl, 
co było, co będzie. Tylko ciesz się każdą Chwilą.

(Głos XVIII)Ja wiem, że System będzie walczył z Nami różnymi metodami. Wiem, że Nasze 
działania Duchowe to jest jedna sprawa, ale chciałbym mieć władzę nad materią do tego 
stopnia, żeby móc zatrzymać kulę karabinu.
(Zbyszek)Tutaj jest tak, że jak zacząłeś o tym mówić, to wtedy to zniknęło. Natomiast jest 
pierwszy Etap tej Przemiany. Ja nie wiedziałem, że takie coś istnieje. Od Nas poleciały takie 
Energie. Obudziło się coś Nas, co byśmy nazwali Nadzieją, że to się spełni. Takie Energie 
od Nas poszły. Nie wiem z rąk, z głów. Okazuje się, że to promieniuje na Swój osobliwy 
sposób. Od Każdego różnie. Zbiło się to tu przed Nami w taką Jedną kulę Światła, a w tej 
Kuli zrodziła się Postać. Ona w Tym jaju siedzi, ma czarne oczy i trudno uchwycić kontury 
Człowieka. Takie to jest Światełko. Nie wiem ile to może mieć lat?
-Oni mówią, to jest Nadzieja. Ta Nadzieja, Ta Energia, która tu powstała, pozwala 
wpływać na Rzeczywistość. Ale nie potrafię tego dalej interpretować, bo jak zobaczyłem te 
oczy, to już nie potrafię o niczym innym myśleć. Tak jakby reszta nie miała żadnego 
znaczenia.
Jak ktoś z Was potrafi dopowiedzieć, co znaczy Ta tutaj zaistniała Energetycznie i Duchowo 
Nadzieja, bo to forma Istoty, to proszę niech mówi, bo Ja utknąłem.
(Głos III)Nie wiem, czemu ale mówią, że to jest deja vue, już to było.
(Zbyszek)Jak to ująć. Ja nie umiem tego „ugryźć”. Nagle nie wiem, czemu wszystko mi się 
wycofało. Znowu jesteśmy tu i teraz. Dlaczego?

(Głos III,)Bo to nie ma znaczenia. Bo to ma odniesienie do tego, co ma być. To, co ma 
zaistnieć, ma mieć przesłanie i ma się stać.

(Zbyszek,)Wiecie, jak Ja was teraz widzę? Jak w negatywie. Jak na kliszach, gdzie było 
odwrócone Światło. Oni mówią tak. Mówimy o tych Istotach u Góry; -Oni się tam cieszą, są z 
Sobą w Jedności, pomagają, Czy Oriin, czy inne Światy Duchowe i tak bardzo byśmy tam 
chcieli być, bo tam jest tak dobrze. I nagle patrzę na Was i myślę Sobie. Przecież My Tu 
jesteśmy Tacy Sami. Jeśli Jeden Człowiek jest prawdziwy, czyli taki Sam, jak Tam Dusze, 
czy Duch w stosunku do Siebie, to Tutaj na tym na tym naszym Poziomie, znacznie 
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bogatszym w Doświadczenia, bo są Energie Emocji, te pozytywne po uczuciu, możemy 
doświadczyć tego samego Cudu, co Tam.
Te Energie zeszły i widzimy tu teraz tylko Siebie, po to, by, co na Górze, Sobie w końcu 
uświadomić, że to, jest i na Dole, że tu jest Nasza Jedyna, Główna, Najważniejsza 
przestrzeń Życiowa. Nie trzeba tam zaglądać, by odnaleźć drugiego podobnego Sobie 
Człowieka. Tu siedzimy, Tu jesteśmy Cudowni. Skoro ty jesteś Cudowny. To, dlaczego 
masz zakładać, ze te Drugi przed Tobą Nim nie jest.
Oni pokazują, obudźcie się, patrzcie na Siebie, Wy już u Nas Jesteście.
Podpowiadają, że na Dziś, to jest jedna z Największych Naszych nauk. Dostrzeż w tym, kogo 
widzisz. Brata po Duchu. To, co tu widzisz jest jednocześnie i Tam. Nie ma Żadnej różnicy. 
Nie szukaj Tam Przyjaciół, ponieważ Oni są Tutaj. Od dziś mamy patrzeć na Wszystkich, co 
Nas otaczają jak na Istoty z Tamtego Świata. Mówią, że uruchomione w Nas wszystko. Ta 
Nadzieja, Ta Energia rozmyła się w tym widzeniu. 
 
 Czyli to, co było deja vue już widzieliśmy, bo Tam byliśmy i czas Najwyższy byśmy ujrzeli 
to Tu. Bo to jest.

(Głos )Ja jeszcze słyszę coś takiego; -Nie walczcie, tylko bądźcie.

(Głos IV),Dlaczego chcesz kulę karabinu? Jest to zbędne, niepotrzebne. Niech ta 
Nadzieja się przemieni w kwiat. Kwiat Miłości. Po, co Ci bronić się przed kulą karabinu, 
która nie istnieje?

(Zbyszek,)Ale idee Jego idzie zrozumieć.

(Glos III)Tu jest taka podpowiedź, że On stanie tak silny, że będzie mógł jakby 
zatrzymywać kulę karabinu, ale samą swoją postawą. Będzie silny Sam w Sobie.

(Zbyszek)Jak to powiedziałeś, to pokazują, że jest to możliwe do osiągnięcia, ale nie jest 
to stu procentowe.
Dziś już nie pociągną tego dalej.
Podpowiadają; -otwórz oczy i patrz. Tu jest ten Świat, o którym Marzyłeś, ponieważ tu 
są Ci Ludzie, którzy naprawdę są gotowi otworzyć Swoje Serca. Bacz też na to, że jak 
Każdy potrafi popełniać też błędy, nie tak otworzyć oczy. Ale to jest cudowna 
różnorodność. Doceń to, że się różnimy. Dłuższa, krótsza noga, dłuższy, krótszy włos, 
starszy, młodszy. Nie ma znaczenia. Doceń różnorodność i śnij.
Czyli budzimy się na właściwym miejscu, we właściwym czasie i we właściwym gronie. 
Nie szukamy już cudów poza Tym Światem, Poza widzianym Człowiekiem. On jest Tu. 
Jak jest z Nim coś nie tak, przepromieniujemy.
-Ręka na serce i pozwól, by Światłość zrobiła z Nim to, co uważa za słuszne.
Jak odsłuchacie ten fragment, będziecie wiedzieć, że Nasi Przyjaciele tu są. Wypełniają 
Całą Przestrzeń, wystarczy Ich tylko w ten techniczny sposób obudzić.

(Głos)Na początku zobaczyłam Istotę takiego, Wariatuńcia, który mówił; -bądźcie jak 
Dzieci, bawcie się ze sobą. Jesteście zbyt mało na Siebie otwarci. Za mało się bawicie i za 
mało w Nas Radości.
(Głos III)Powtarzają, że mamy być takimi Wariatuńciami.
(Zbyszek)I sprawiać, żeby Inni w Naszej obecności stawali się tacy Sami. Bądź prawdziwy. 
Reszta działa sama. Wracamy do Życia. Tu mamy Przyjaciół i tu będziemy się przyglądać 
zmianom, które na spokojnie, zwyczajnie Sobie wymarzamy. To się spełnia.
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Dzisiaj był Powrót do Człowieka.
Oni mówią -Zejście.
KONIEC.
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