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ss.1/4
 Mamy tu Pradawnych. Pozwalamy, by Świadomość przejęła nad Nami kontrolę, by 

się obudził Nasz Duch. Ma wilcze oczy w tej chwili. Ciemna wielka Postać tu uklękła i patrzy 
mi prosto w oczy czekając, aż go dokładnie zobaczę. Wyciągnął Mnie na siłę, gdzieś mnie 
prowadzi. Pokazał mi taką kałuże, ale ta kałuża jest w garnku. Gar jest wielki. Pokazuje mi, 
jak w tym garnku pływają ludzie. Topią się. Są bezradni, giną i znowu wypływają. Cały czas 
jest śmierć.
-Słyszę: -na co czekasz? Czemu nie wyciągasz tej ręki?
 Moja ręka jakby skoczyła w ten gar, ta duchowa, a oni po tej ręce wyszli.
-Tak, można przystąpić do czyszczenia Planety Dusz.
-Ta kula, która tam wisiała, ta wielka, której zewnętrze miało dokładnie tę grafikę z, Oriinu, 
ale Eloooohiiiiiiiiinnnna, ona zaczyna Żyć. Była niewidoczna dla mieszkańców Planety Dusz 
i teraz Ją zaczynają postrzegać. Oni wiedzą, co się dzieje i tak jakby czekali na to Zbawienie. 
Widać te Siły Ciemności, różne Siły Demoniczne, które katują tych ludzi i zapędzają jakby do 
obozu pracy.
Niewielu tutaj jest w biurach i z przerażeniem przygląda się temu, co zachodzi. Że się objawił 
u góry Ojciec….(2.13 -2.17Niewyraźnie)
A na dole dzieją straszne rzeczy. Taką wielką żyletkę widzę i wielka dłoń, która odcina sobie 
paznokcia i jest bardzo spokojna. Mówią w przenośni, że to jest kosa Śmierci.

Promieniowanie z Naszych głów zaczyna schodzić w kręgosłup. Pierwszy raz 
kręgosłup łączy się energetycznie z głową.
Mówią, że to jest budzenie Mocy Ducha. Jak jest to połączenie, to nagle, jak wyciąga się 
ręce, to energia płynie z całego kręgosłupa. Jesteśmy jakby ze Światem Duchowym 
całkowicie zespoleni. Jak się ręce rozkłada, to ta Energia z tego kręgosłupa wpływa do 
rąk. Chwyć coś i ZMIEŃ. I to Jest. Po prostu jak galaretę, jak ciasto.
Mówią, że to jest Nasza Własna MOC.
-Wejdziemy na tę Planetę. Już jest to Miasto Wielkie. Kupa śmieci. Pordzewiałe środki 
transportu, czasem coś nowszego. Rumot, jak w Nowym Jorku na głównej ulicy. 
Mnóstwo biedoty. Tak jakby masowe bezrobocie. Ludzie, nie wiadomo, czemu w 
śmietnikach znajdują zawsze jakieś resztki jedzenia. Je, dla Nich się tworzy, ażeby 
utrzymywać Ich w tym cierpieniu.

 -Jesteśmy taką grupką w miejscu, w którym byliśmy pierwszy raz na Planecie 
Dusz i widzieliśmy tych Ludzi śmiejących się, bankietujących w wielkiej willi i z 
poziomu ogrodów, tarasów, fontanny widać Ich było poprzez rozświetlone szyby mniej 
więcej na poziomie pierwszego piętra. I Oni teraz Nas widzą. Patrzą na Nas. Zaczynają 
pokazywać palcami i zaczynają się bać. Ogarnia Ich przerażenie. Oni zaczynają 
rozumieć, co się stało. To są Dusze Tych, którzy w tej Rzeczywistości Rządzą tym 
Światem. Niszczą Innych. Tam po tej Drugiej Stronie Ich Dusze wyglądają zupełnie 
inaczej. Oni wpadają w przerażenie. 
Teraz jesteśmy znów w tych katakumbach. To przypomina podziemne parkingi. I tutaj 
widzimy Dusze tych samych Ludzi. One ledwie się czołgają. Niektóre gniją, cierpią i są 
w stanie agonalnym. Jedna z tych Dusz wyciąga taką rękę, żeby się uratować.
-Teraz wystarczy powiedzieć; -WSTAŃ I WRACAJ. Wstańcie i Wracajcie.

 -Chłód idzie. PBZ za Nami stoi. Potęga i rozgląda się. Tak jakby Mu dano prawo 
do działania. Tworzy jakąś sieć. Czarna sieć wypływa z takich rozłożonych 
wyciągniętych do dołu w przestrzeń dłoni rąk.
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Ta sieć zaczyna opanowywać, oplatać Całą Planetę. Z tej Planety nie będzie już 
odprowadzania Żadnych Dusz. Siły Ciemności też zostały schwytane w pułapkę. Ale 
bezradne, niemogące się stąd wydostać jakby były w obozie koncentracyjnym; kapo, ci 
esesmani, chcą dokonać jeszcze najgorszego –zemsty, że nie mogą stąd wyjść. Nie chcą 
być złapani. Zaczynają wszystkich, którzy tu są mordować i dobijać. Od Ziemi idzie 
natomiast taka biała Energia. Ona wypływa z końcówek palców nóg. Za Nami stoi Duch 
Święty. Matka Boska. I od Jej sukni przez Nas idzie Energia i Ona wypełnia Planetę 
Dusz. Idzie dołem taką Jasną Poświatą i ta Poświata pochłania nam Cienie.
-Słyszę tylko. Czy Wy wiecie, co robicie? W sensie -zrobiliście. Słyszę tylko, że to jest 
-nieodwracalne, co robicie. Chciałbym powiedzieć, że ratuje się Dusze Ogólnie chodzi o 
to, że nie zdajemy sobie sprawy z rangi tego Wydarzenia.

 -Przyszedł Ojciec. Podaje Nam ręce. Cieszy się. Jest jakby urzędnikiem i 
dziękuje za wykonanie Planu.
Cała ta Planeta, pokazują, zaczyna jaśnieć. Pokazują Księgę Życia, która bieleje. Księgę 
Duszy. Ona jest taka malutka, ale też zmienia swoje barwy.
Mówią o Księdze Zespolenia. My też jak się łączymy ze Światem Duchowym najpierw 
jest Połączenie, Zjednoczenie, potem Zespolenie. Mówi, że to się przejawi w myśleniu. 
Przez zjednoczenie się Duszy z Ciałem, Świadomość w Nas wchodzi. Głowę mi rozwala. 
Ja czuję, jak dwie połówki w głowie zaczynają żreć się między sobą w mózgu. I to się 
staje Jednością, to się zespala. I to jest jakby z pseudo bruzdą jeden czysty9.05…
Mówią; -Świadomość Duszy, czy Świadomość Ducha na Poziomie Duszy, czy Duszy na 
Poziomie Ducha.

 Zostały rozpalone światła.
- Mówią o Nadziei. Mówią o Zmartwychwstaniu. O Odnowie. Ale potraktowali to jako 
rewelację, jako odnowę biologiczną. Jak Odnowę Istoty Ludzkiej na tym Podstawowym 
Poziomie.
 Tak jakby dyrektor, zdechły, zmachany przyszedł, zaczął ćwiczyć…9.42, dzięki czemu On 
jest w lepszej kondycji i lepiej może kierować Swoim Życiem i pomagać Ludziom….9.48To 
jest Odnowa. Odnowa Biologiczna jest równoważna Odnowie Duchowej9.56-9.57… …
Mówią też, by sprawdzić Swoją Moc. Bo to, co się przez ten Proces stało, to, cośmy zrobili 
rzutuje też na Nas.
-Czemu?
My Zjednoczyliśmy się w Trzonie Duchowym, ale Nasze Dusze też gdzieś tam 
przebywały. Ponieważ nastąpiło Zespolenie, te Kanały Transformacji, które są, 
przepuszczają gwałtownie Energię. Dlatego to, co odczuwamy wokół Głowy i to, co idzie 
przez kręgosłup jest teraz płynące przez Nasze ręce, przez Nasze dłonie. Działanie Sił(?) 
10.36-10.40.
Cały czas powtarzają, że mamy sprawdzić, ponieważ zaszły jakościowe zmiany.
Pokazują Cały Jeden Poziom. A…10.51 schodzi tu na Planetę Dusz. Widać już tam Światło.
Ktoś zagląda Mi do głowy i mówi do Kogoś; -On nic nie wie. W sensie; -że zaszły tutaj w tej 
chwili zmiany, które były rozciągnięte w czasie, w których uczestniczyłem, ale Ja o tym nie 
pamiętam. Czyli była tam jakaś cząstka Ducha, ale Ja nie pamiętam. 
-Ale się obudzi i zrozumie. Mówią;
-Pojmuje.
-Sprawdzają mi tętno. Wam też. Zaglądają w oczy. 

 -Pokazuje się u góry patrząca ponad Nami Postać Jezusa, ale dokładnie nie 
wiem, czy to jest On. Aureolę ma wokół głowy. Coś takiego bardzo Patriarchalnego, 
Archanielskiego. Ręce ma wyciągnięte w dół, a Energia w Nas płynie.

Ciekawostka. Pokazują mi, że tu, gdzie byliśmy, Niektórzy z Was też byli, ale 
widzieli inne sceny. Jakby Ich Duch ma zapisane Doświadczenie, które mi było obce.
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-Czyli coś robili, ale Ja widziałem, albo miałem dostęp tylko do pewnego fragmentu, tylko 
czegoś, w czym uczestniczyłem. Natomiast Wy uczestniczyliście też w innych rzeczach.
-Widzę na wprost po lewej stronie jakby Ktoś bił się z Ciemnymi Postaciami. Podpowiadają 
mi byście mogli sami teraz powiedzieć o swoich Doświadczeniach, co wyście tam robili.
(Głos I)(13.01-13.25 Niezrozumiale)Pękające struktury.
(Zbyszek)Podpowiadają, że przy tym Jednoczeniu się przy zachowaniu Harmonii będziemy 
czuć coś jak woń kwiatów, coś takiego bardzo smakowitego. Abyśmy o tym nie zapomnieli, 
bo nawet Nasze Ciała w przyszłości lub już mogą nabierać aromatu albo promieniować nim.
(Głos)(13.49-14.04Niezrozumiale).
(Zbyszek)To jest ciekawe, ale wypełnieni jesteśmy kolorami. Nie tak jak zwykle; -biel, coś 
złotego. Fool kolorów.

Teraz taka biała Energia zaczyna Nas przenikać. Od razu podpowiedzieli, że trzeba 
czyścić. 
Widzę tak jakby wycięli Nas z Rzeczywistości. My moglibyśmy być oddaleni od Siebie o 
setki kilometrów, a tu widać jakby Nas wyrwali z tej Rzeczywistości i postawili niczym 
figurki na szachownicy. Ta Przestrzeń jest tylko umowna.
(Głos II)Nie ma czasu i przestrzeni.
(Zbyszek)Tak.! Podpowiadają, że w tej chwili będziemy czyścić siebie i stojących obok Nas, 
ale takich 1/3 Naszej wysokości, najbliższych. Ustawmy ich koło Siebie. Za chwilę coś się 
zacznie dziać. Będzie to przeczyszczanie i jednocześnie ustawianie ich energetyki.
(Głos II)16.33-16.45. Widzę Piramidę. Odbija się jak w lustrze, widać kryształ. Jest ciemna. 
Ja ją widzę z zewnątrz i wewnątrz. Jak powiedziałaś, że nie ma czasu i Przestrzeni, krawędzie 
tej Piramidy się zaświeciły.
(Zbyszek)I faktycznie ten Kryształ jest jak17.18.., był, a teraz stał się Energią. Teraz stał się z 
tą poświatą. Jasną mglistą, która Nas przenika. Ciekawe My i te Nasze przez Nas wywołane 
energetycznie Postacie podlegają właśnie działaniu. To jest tak jak wybuch bomby atomowej, 
tylko to bardzo powoli idzie i to Światło teraz Nas przenika.
Pozwólmy, by przeniknęło Nas. Oczywiście w tym zakresie, w jakim to jest potrzebne. 
Wszystkie Nasze Poziomy. Całość ma przeniknąć Promieniowanie, mówią; -Boskie.
Przychodzi lekkie znużenie. Cały czas Nas przenika. Nawet czuje się w środku tak jakby 
moje organy zlały się w jedną maź18.32-18.34.Mówią też, że w ten sposób odżywia się 
Człowiek Energetycznie. Gęstnieje to wszystko w Nas. Stajemy się pełni, ale jednocześnie 
tacy słabi. Przynajmniej Ja jestem tak słaby, że mogę się położyć i spać.
Pokazują, że wielu z Nas leży na Ziemi i śpi.
-Przeleciał gołąbek, może wróbel leśny, coś trzymał w dzióbku.. Chyba pierścień. Ten 
Pierścień spadł uderzył o Ziemię, odbił się i z powrotem ten ptak go chwycił. Ptak niby 
frunie, ale wisi dokładnie w jednym miejscu. Rzucił ten pierścień do góry i on stał się aureolą. 
Takim Słońcem. To spada na Nas i tworzy się wokół głów. To, co wokół głowy widać w 
rękach, w dłoniach. Wokół rąk jest jakby taki zewnętrzny pancerz. Tak jakby zewnętrzny 
szkielet się utworzył. Wokół ud, po zewnętrzu. Po zewnętrzu boków. Na plecach jest, na 
głowie jest i całe stopy obejmuje.
(Głos)Cały czas czuję zimno21.17, tylko, że zmieniło kierunek w tej chwili jakby od 
dołu21.22.
(Zbyszek.)Tak, masz rację, bo to, co się stało ściąga Energię do Nas, albo inaczej, Energia ta 
wchodzi dołem.
(Głos,)Ale 21.34-21.37, bo tak mi drżą ręce, że ..
(Zbyszek)Ale jest ta Energia. W to Nasze gęste środowisko wchodzi. Człowiek jest ciężki, 
ale tak jakby Moc przybywała. Jakby człowiek ciężary podnosił i tak nabierał tej siły. Słyszę, 
że staje się twardość biologiczna. Tak jakbyśmy Ciału oddali władzę nad Nim i On otworzy 
takie Swoje wiązania. Które sprawi, że wszystko jest w Nas takie napięte. Takie 
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małozniszczalne, takie poprawiające się, naprawiające, poprawnie funkcjonujące, Takie 
odzyskujące się. Tak jakby Ciało Nasze wyszło przed Nas Samych i poprawia Samo Siebie. 
Tak jakby Ciało miało swój cień.
-Mówią; -To jest ETER.
Eter jest myślący. On czasami potrafi się przejawić jako ta ektoplazma. Bo On wykorzystuje 
Coś, co łączy go z Ciałem, albo pozwala mu się w Ciele przejawić. I to w tej chwili w Nas 
gęstnieje. STAJE SIĘ.
Czyli To, jak będzie się działać na Drugiego Człowieka, to od razu w Nim To uruchomi.
Zdrowienie, to będzie takie przytknięcie i fuuuuoj! JEST!
To potem znowu się w Nas zagęszcza i znów(23.31-?23.33).
-Śpiący.
(Głos)23.54-23.58.
(Zbyszek)To wszystko, jak kawa pachnie. Taka ziołowa. Inna.
Pojawia się trzęsionka. U Was też. Ciekawe, bo słyszę dźwięki, które koło nas powstają.
Nie tak, jak komórki wydobywały dźwięk samonaprawczy, który do nich wracał. Tylko to z 
zewnątrz teraz powstaje. Tak jakby Część Naszej Istoty. Ta zewnętrzna produkowała 
dźwięki..
Oni mówią, że to właśnie Całość chce, byśmy byli zdrowi. Ona powoduje powstanie wibracji, 
które właśnie zaczynają Nas przenikać. Całość chce, żebyśmy byli sprawni, czyści i 
wspaniali. Czyli My się zespoliliśmy. Zjednoczyliśmy się. Wracamy do Tej 
Rzeczywistości. Oni jakby Nas wysłali z powrotem
Jestem przeciążony tak jakby prąd przepływał.
Charakterystyczne jest, to, że jak pochylam głowę, to od razu mam solarkę na środku głowy.
Jak odwracam lewą stroną głowy, to tutaj czuję wibracje, a więc to coś jest tu między Nami i 
to po prostu promieniuje.
(Głos)Na prawym policzku.
(Zbyszek)Jak Ja wdycham tym, to wnikam w Całość. Ciężko

PS.
-P. coś Ci podpowiedzieli?
-Czarny Krzyż się zawarł w Nas.
-Głos PBZ. To jest Jego symbol. Zapis działania w Przestrzeni, jako Zapis późniejszego 
działania. Nie można go skasować. Pełna samorealizacja, a spełnienie się w jakimś 
Wymiarze, ale trzeba by sprawdzić. Zagęszczenia w Naszych działaniach są.

-Piramida była, wszedłem do dwóch miejsc. Jest sarkofag, do którego się wchodzi i odlewa 
Całą Moc zagęszczenia.

-Najpierw zobaczyłem górną część Piramidy i Lustro, taka Płaszczyzna jak lodowisko i nagle 
dolną i byłem i tu i w środku. Zaczęła świecić, to jak w Hollywood.

KONIEC.

4


