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 Idzie z Kolumny Zmian i sprawdzimy, co się będzie działo. Słyszę, że czyszczenia 
muszą zachodzić. Pokazują, że w tej Kolumnie przesuwamy się na wyższy Poziom. Idziemy 
do Góry. Już Ktoś wyszedł z tej Kolumny. Cały czysty Kręci się w kółko. Wygląda jakby 
oparzony był. Ale czyściutki. Taka Energia z tej Kolumny weszła z powrotem zabrała Go do 
środka. Teraz pokazują Jednoczenie się tej Energii
-Mówią, że jeszcze nie potrafię Całkowicie Człowieka w Takiej Kolumnie Zmian utrzymać, 
Natomiast jak to się stanie, to jest tak, jak w Ojcu, Zamknięte. Tutaj, to jest jeszcze powyżej 
Tej Kuli, którą trzyma Ojciec w tej Grocie Lodowej. Tam jest Spełnianie się i Samorealizacja. 
Natomiast Kolumna Zmian jest po prostu. Twórz i 2.47…

Pokazują jakby tunel. Jak byśmy byli w takiej wielkiej rurze. Lecą Pasma wzdłużne. 
My siedzimy jakby w Środku. Oni pokazali, aby wziąć sobie scholę(trzeba widzieć, jak to 
wygląda)Wiedzieć. Wyciągnąć to z Siebie i wsadzić tutaj w to Światło. Oddać to. Jak coś 
takiego macie wyciągnijcie to z Siebie i wsadźcie w tę Kolumnę. Oczy też możecie.
Teraz Taka wielka Postać weszła. Tak jak my byśmy byli w Ciemni. Ale ta Ciemń to są tu 
czyste jasne barwy, ale tak jakby to było miejsce chronione przed Zewnętrzem, żeby się nic 
nie dostało, nic nie przepaliło. Weszła Ta Postać do tej Ciemni. To jest tak jak Bóg, albo 
Nadzorca Jakiś, ale jest tylko z Ojcem, albo z PBZ związany. Bo naprawdę to jest rak.
Wszedł. Popatrzył. Tak jakby zasłonił tu wszystko i wyszedł na zewnątrz. Jakby zamknął tę 
Przestrzeń.
Tu jakby powietrze się w środku zmieniało i wchodziło, i myśli jakby się zmieniały. I to tak 
wygląda jakbyśmy Bogiem byli wypełniani. Jakbyśmy się nasączali Nim. Jak się 
podejdzie do Kogoś, jak coś ma, to my pełni tym, możemy jakby tylko część tej Energii 
wcisnąć w Drugiego Człowieka.
Energie na głowę są jakby takie straszne odczuwalne, takie podłużne, jakby igły wbijali w 
całość. Teraz widać, jakby ta energia z głowy powolutku wnikała w kręgosłup w te górne 
kręgi i powoli bokami spływa.
(Głos I)Od pewnego czasu widzę kościec. Jakby w połowie kręgosłup przecięty i nad 
kolanami ucięte. Jak powiedziałeś, żeby tam włożyć jakiś zasób Energii(7.24?-7.28), wlazł do 
tej Kolumny. W tej chwili widzę mózg, który z reguły pokazuje się jako szary, ale ten jest 
biały, kręgosłupa kawałek, ten górny odcinek, też jasny i wyłazi ten szkielet nie cały.
(Zbyszek)O jakimś unaczynieniu mówią. Jakby Człowiek na miażdżycę był chory.
(Głos II)Udrażniają wszystko. Arterie są udrażniane tą Energią.
(Zbyszek)Ciekawe, bo pokazują, że tutaj do tego Procesu tych Naszych Najbliższych 
możemy włożyć.
(Głos III)W Całości?
(Zbyszek)Ja u Jednego zobaczyłem tylko to, co ma być leczone. Ale można w Całości.
Mówią, że to coś, to jest jakaś ciekawa Energia, bo Ona powinna wniknąć do przestrzeni 
życiowej.

Teraz znaleźliśmy się w Mieście Zwycięstwa, tam, gdzie jest Tron, Kolumny10.17, 
pewne miejsca Mocy. Wyglądamy jak złote, żółto-złote małe Postacie, podobne do Mnichów 
Buddyjskich. Tak jakbyśmy tutaj byli, ale nie zdawali sobie z tego sprawy, że jesteśmy.
Proces się toczy, Energia dalej jest, a mnie położyli ręce na uda.
-Czy jesteście gotowi zejść w ciemność.?
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(Głos)nad tym Tronem, o którym mówiłeś jest czarny baldachim i taka platforma do 
ładowania towaru do samolotu zasłania całą Przestrzeń.
(Zbyszek)I tony11.49-11.55-12.00…….
(Zbyszek)Niestety to, co mówią jest prawdą.
 Dzisiaj wejdziemy do pierwszych kanałów, do Przestrzeni Nawiedzeniowej. Już się 
Nasza energetyka zmienia. Zaczyna szarzeć. Tak jakbyśmy dostawali ubranka, takie niewitki. 
Przeniesieni jesteśmy do takiego pokoju, ale to jest dzień u Nas, a tam jest ciemno na dworze, 
może ranek, ale nie pełna noc. Kobieta kładzie Dziecko do wózka. To dziecko jest chore. Ma 
czarną prawą nogę, trochę czarną lewą nogę. Fizycznie jakby takie bąble były na skórze, ale 
od strony fizycznej widać tylko takie czerwone plamy. Wiadomo, że będzie pogarszać się ten 
stan. Ta kobieta jak się patrzy na Nią, to wygląda normalnie. Ale jak się na Nią patrzy 
energetycznie, to jest taka jakby silnie poparzona, jak pokonana przez trąd. Strasznie to 
wygląda. Tak jakby ta osoba się rozpadać miała. Pokazują, że od strony energetycznej, to już 
jest maksymalny zapis choroby. Ale to jest obraz maksymalny. 

Okazuje się, że jak Oni atakują człowieka, wtedy to, co chcą z Nami zrobić ukazują na 
maks., ale część z tego się staje. Czyli ta osoba, przez uszkodzenie łańcucha DNA w jakiś 
sposób jest pokonywana przez raka. Natomiast, do jakiego stopnia się ten rak rozwinie nie 
wiadomo. Oni natomiast nałożyli taki obraz, w którym ona jest cała zdegenerowana fizycznie. 
Jak w filmie „Świt Żywych trupów”, czy inne, kiedy człowiek się zmienia w takie ohydztwo. 
Taki obraz Jej pokazali i taki sam obraz mają nóżki tego Dziecka.
Jest też jakby kleszcz do jej pleców przyssany.
 Widać, jak w pokoju obok, a od strony energetycznej jest tam ciemno, siedzą Postacie. Mają 
wydłużone czaszki, są zajęci sobą. Są lekko dzicy, prymitywni, jakby gotowali zupę, 
smakowali jej. Ta zupa, ta czerń jakby stygła błyskawicznie i Jeden pazurem to rysuje i się 
cieszy. Te dźwięki, które powstają z tego rysowania cieszą ich. Jest im dobrze. Jakby to była 
forma narkotyku, a to sprawia, że ta kobieta przy tym Dziecku bólów głowy dostała.
 Oni, więc aktywują w ten sposób stany energetyczne w Człowieku. A ponieważ Człowiek 
jest już energetycznie obrobiony, więc teraz jak Oni to robią od razu jest ból i są energie od 
tego bólu, wibracje płynące do Nich. One Ich zadawalają, te wibracje, nie tarcie pazurem po 
stygnącej mazi. Jeden wziął do ust taką zakrzywioną rurkę jak fajka. Cybuch jest króciutki, 
ale ta główka ma ok. metra. Jakby się rozchylała u góry jak pęknięta słomka i tworzy się 
pióropusz, który ma ze 30 cm. Wylatują z tego bulbanki, jak powietrze i spadają niczym takie 
energetyczne pingpongi. To się trzęsie i unosi w przestrzeni. Tych kulek jest dużo i widać jak 
od nich drgają ściany. Człowiek tego nie widzi.
 Leży ktoś starszy w łóżku i od razu przez to rozedrganie Jego stan się pogarsza. Zaczyna 
ciężko oddychać. Widać zimne poty, jest mu ciężej. Ten Człowiek z tej boleści usypia.
 Ta Postać odejmuje tę fajkę od ust. Ma coś w ręku jakby do ucinania, może nożyczki. Ucina 
szeroki na 5 cm, biały pręt, czy rurę, machnął i to zarosło. Jakby ktoś zaspawał tę rurę.
Ten człowiek się podniósł i tak jakby lepiej się czuł, ale tak jakby myśli Jego są rozbiegane. 
Tak jakby nie wiedział, co się dzieje. Kobieta jakaś do Niego podeszła. Ale to nie są Ludzie z 
tego pomieszczenia. Ta mafia czarna tu siedzi, a Ci Ludzie są z innego mieszkania. To jednak 
jest wspólna przestrzeń Życiowa. Jedna osoba od męża, druga od żony i teraz wspólnie gdzieś 
przebywają. To jest atak na tego mężczyznę i innych wspólnie przebywających. 
Pokazują, jakimi metodami Ciemni się posługują.
Teraz można ręce włożyć w tę ścianę, żeby odczuć te wibracje. Włożyłem, to ręka zaczęła mi 
drgać. Nieprzyjemne lekkie jakby reumatyczne bóle mi się pojawiły. A fajka?
Jak zaciągnąłem się, to od razu w płucach mi się źle zrobiło, takie kotłowanie, w głowie w 
płucach.
Weszła Postać Jasna i wbiła dzidę rozszerzającą się do góry, a tam jest kula jakby perła 
wielka z 15 cm średnicy. To zaczęło promieniować tak silnie, że sparaliżowało tych, którzy 
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tutaj opanowali tę Przestrzeń. Oni nie są w stanie nic zrobić. Ich to wymazuje. Wyrzuca te 
Energie. Ta Energia, która tutaj jest jednocześnie przenika tę Kobietę i Dziecko. Nie wiedzą, 
że Przestrzeń jest zmieniona, że już Ich obraz jest zmieniony, że już są wyczyszczeni i że 
będzie już w porządku.
Nasi podpowiadają Nam, że to jest najprostsza sztuczka, jaką Tamci stosują zabawiając się 
Ludźmi.

 Ciekawą rzecz teraz pokazują, bo akurat stosunek seksualny. Kobieta jest na 
mężczyźnie. Ale w tej kobiecie siedzi czarna postać męskiego rodzaju i ma członek. Dziwnie 
to wygląda, bo mężczyzna z Nią się kocha, ale ona jest dzika, ona go upodla. To jest starsza 
kobieta na młodszym od niej mężczyźnie. Bardzo duża różnica wieku. Tak jakby kochała się 
z własnym wnukiem. Taka różnica wieku. Ona jest trochę pomarszczona. To, co siedzi w niej, 
to jest męskie i to wygląda, jak stosunek dwóch mężczyzn. Prącie u tej czarnej istoty wygląda 
jakby wydłużona piramida, wyrzeźbiona, z ornamentami. W momencie, kiedy ona go 
ujeżdża, ta istota wbija to prącie boleśnie w serce młodego człowieka i dziurawi, w jakąś 
aortę po prawej stronie Jego. Z tego powstaje energia, która opanowuje mózg. Tak jakby ta 
osoba, przez działanie tego zła miała większy wpływ na tego młodego Człowieka.

Oni pokazują symbolicznie, że ten młody człowiek jest od niej uzależniony, bo ma 
kajdany. Te kajdany są takie rozciągnięte. Są takie biało srebrne. On teraz kładzie ręce na jej 
biodrach, lekko naciska paznokciami jej uda i ona się unosi, tak jej dobrze i widać, że ta siła 
ma nad Nim władzę. Ta kobieta ma podłączenie, a ta siła jest przyssana do niej od strony 
kręgosłupa i w ten sposób uzależnia niszczy innych.

Teraz pokazują tego chłopaka. Jest potężny. Ma 2 m. Wygląda jak drwal, niezbyt 
urodziwy i lekko ograniczony umysłowo. Jest naiwny, prosty w sobie. Ogólnie można 
powiedzieć; -człowiek starający się być uczciwym, dobrym, ale ma ograniczenie umysłowe i 
ona go w jakiś sposób urobiła i przez to sobie go podporządkowała. Tak jakby on mieszkał w 
sąsiednim domu.
 Pokazują, jak to zło w techniczny sposób podporządkowuje Jego tej kobiecie. 

 Znowu idzie światło z lewej strony. Tunel się otworzył, taka rura i światło tu zaczyna 
przenikać. Jakby oddech Boga. Przepromieniowuje jego, ją, ale ta siła demoniczna jakby 
przyssana do tej kobiety z nią odchodzi. Ten chłopak patrzy na to wszystko i stara się 
odnaleźć. Zbiera myśli. Patrzył w to światło, nie widzi go, ale coś go tchnęło. Otrząsnął się. 
Wychodzi na dwór i tak jakby wszystko inaczej postrzegał. W innych kolorach. Jakby mu się 
lżej zrobiło. Jakąś gazetę wziął. Wraca do domu i zaczyna jeść. Zachowuje się jak normalny 
Człowiek. Widzi różnicę w swoim zachowaniu i w myśleniu. On wie, że jest w tej chwili 
inny. Nie wie, jak długo ten stan potrwa, ale jest inny.

Zapowiedź zmian; -Jakaś dziewczyna, sąsiadka puka do drzwi. Patrzy na Niego i jest 
zaskoczona Jego odmianą. Jakby Jego od nowa widziała. Jakby w nim innego Człowieka 
dostrzegła i zrozumiała, że ten, na którego patrzy, to mógłby być jaj partnerem. Pokazują, że 
urodzi dziecko, ale nie z Nim. Od niego odejdzie. Urodzi dziecko, komu innemu. To dziecko 
nie wiadomo, zostanie tam, bo tam większa kasa, ale ona wróci do niego i w przyszłości będą 
razem. Zło niszczy, ale jak przychodzi światło wszystko może być zmienione.

Mówią Nam; -Patrzcie wokół Siebie, ponieważ to, co tu zobaczyliście to są normalne 
sceny. I mówią, że to wcale nie jest zło. To jest tylko Dyszkant tej feerii zła. Mówią zło jako 
potężna wibracja, głos ciemności, który to rozrywa. To zaś jest tylko zabawą małych 
chłopców mówiąc w przenośni o tych Siłach najniższego szczebla.

Pokazują też takie wampirki. Chodzą po ścianach, po sufitach. To są właśnie cienie. 
Białe, oczka, nagie jak w filmie „Jaskinia”, te zdegenerowane istoty Ludzkie, albinosy.
To chodzi, łazi, rzuca czasami takie coś jak pajęczyny, żeby do Kogoś się dostać i ta nić 
oblepia Człowieka całego i wbija kotwy, jakby języki kameleona. Jak wbije, wtedy aż się 
zanosi z zadowolenia wewnętrznym rykiem. Wraca do siebie, ale ciągnie za sobą te nici. One 
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są rozciągliwe. Rozciągając się odbudowują strukturę. Czyli nici rozciągają się jak guma i 
powinny być cieńsze, ale proces narastania, grubienia ich jest tak szybki, że się wydaje jakby 
ten cień idąc rozciągał to. Pokazują, żeby przeciąć je. Wtedy ta nić jak wraca uderza w ten 
cień i uszkadza coś w Nim. On jest wtedy jakby ogłupiały. Nie umie jakby dojść do siebie.
Natomiast w Procesie, kiedy My likwidujemy połączenie, to jest łagodnie odcinane. On może 
potem iść i znowu działać, choć nie zawsze. 

 Pokazują organ. To wątroba i chcą pokazać, jak ten organ w ataku wygląda. Ale ktoś 
z Was musi to dokończyć, bo mnie włącza się logika pod wpływem wiedzy.
(Głos)Ta wątroba wygląda jakby była pocięta w paski i obraca się w przestrzeni. Podzielona 
jest na segmenty.
(Zbyszek)Pokazują, że można wyciągnąć ten segment jak kontener i wtedy wątroba zalewa to 
chore miejsce, ale ono jest cienkie, podatne, ledwie funkcjonujące.
(Głos)Ta wątroba wcale, nie jest podobna do wątroby. Barwy nie takie. Dużo czerwonego i 
niebieskiego.
(Zbyszek)Ten niebieski, to skojarzył się mi z gnijącym trupem. Mówią, że to jest zapaść. 
Mówią, że taki organ ogólnie jest nie do odzyskania, nie do odratowania. On funkcjonuje, ale 
jest nie do odzyskania. Zapaść Życiowa.
Pokazują jakby Światło przyszło skądś. To Światło jakby z jednej strony scalało cząstki tej 
wątroby albo robiło z nich wspólną energię, a z drugiej jakby rozsadzało tę wątrobę, bo 
pewne elementy niczym wybuch statku kosmicznego w przestrzeni wylatują z Niej na 
zewnątrz. To, co na zewnątrz wylatuje jakby chciało powrócić, ale nie może dopóki jest 
Światło. Te cząstki starają się niczym meteoryt wniknąć w tę wątrobę, w to światło, bo to już 
jest tylko Światło, żeby dalej uszkadzać, ale nie potrafią się przebić. Nie potrafią też spalić się 
jakby w warstwie atmosfery. Tu jest ciągle walka. W końcu doszło do tego, że Światła 
zabrakło. Wątroba jest już szarą Energią i te cząstki, to zło lądują jak w jakimś błocie i starają 
się powolutku ukamienować tę wątrobę. Wątroba staje się sztywna jakby kamienna, szklista. 

 I teraz przyszedł Ktoś i przyniósł Czarny Krzyż. Ten Krzyż pojawił się stojący w 
środku, ale padł. Przewrócił się. Przemienił się jakby w taką stróżkę i wyciekł z wątroby. 
Słyszę tylko, że to jest Śmierć, że na coś było za późno.
Ta wątroba teraz stała się wszystkim i tu wypełniła Całą Przestrzeń. My jesteśmy jakby w tej 
wątrobie, obserwujemy ją, te Energie A ten Właściciel, tam u góry bardzo źle się czuje, dyszy 
i dostaje ataku agonalnego. Jest z Nim źle.
I teraz Pytają się Nas; -co zrobicie?
(Głos)Cały ten Ekran, który widać jest rozdzielony na dwie części ukosem z lewej do prawej.
(Głos)Z lewej strony jest ciemniej, niż po prawej. Słup Energii idzie ukosem.
(Zbyszek)Oni to tak pokazują jakby coś płynęło nie z Naszych Serc, ale z Naszych Umysłów.
I to Coś sprawia, że chciałoby się, aby ta wątroba wyglądała lepiej i Ona się rozjaśnia, ale nie 
jest to biel, tylko taki właściwie przymglony biały, czy jasny szary. 
Uruchamiany jest łagodny proces. Widać, ze ten Człowiek u góry bardzo osłabiony zasypia 
na poduszce.
Jak śpi schodzi tu do wątroby i chodzi po pokoju. On nie wie, że jest w wątrobie, tylko chodzi 
po pokoju w kółko. Jest zagubiony. Nie wie, co zrobić. Jakby osaczony, szuka miejsca. To 
znowu patrzy na podłogę, taką klapę jakby wyrywa. Skoczył przez tę klapę w dół jakby do 
jakiegoś szybu i przechodzi przez Nas. Postrzega Nas jakby jakieś pająki, jakby coś innego. 
Wie, że jest w jakimś śnie i przechodzi przez Nas, bo niedokładnie Nas widzi. Nawet się nie 
lęka.
(Głos)Ja go widzę jako takiego poszukiwacza geologa z młoteczkiem stoi pod stropem z 
teflem, stuka coś w tej wątrobie. Szuka czegoś, co mogłoby odżyć.
(Zbyszek)Ja zobaczyłem, jak On odłupał kawałek i to się szkli jak czarny kryształ. Odłupał, 
wziął to i ten kryształ jakby przemieniał się w energię. Czyli to jest taka struktura, forma 
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energetyczna, z której się korzysta, by Człowieka załatwić. To jest jak naciek. To żyje, a tutaj 
niszczy tę wątrobę. Drugi kawałek odłupał i z tego powstała jakby taka energetyczna 
Platforma i na to wlazł. Teraz siedzi i przyjął jakby postawę medytującego. Ta mgiełka, 
czarna, krystaliczna, na której siedzi, która powstała z tego kryształku drga niczym latający 
dywan. Widać, że w wątrobie też drga i zaczyna pękać wszystko i się osypywać. Mówi, że to 
nie było działanie energetyczne, tylko duchowe, a to Coś zrobił Syn tego kogoś i 
pokazują ten Syn się modli. Dzięki czemu uruchomił jakąś energię, która to coś 
zlikwidowała. W ten sposób ta wątroba jest jaśniejsza. Ten Człowiek jest zdrowszy wstaje. 
Ciągle go to boli, ale już uczy się chodzić. I nikt nie wie, że to, co się stało było zasługą 
Syna. Pokazują, że ten chory uwierzył, że medycyna tutaj zadziałała. Ale pokazują, że 
Bóg jest wszędzie; -w medycynie, w tym działaniu i w Nim. To są tylko Cząstki. Z czego 
się korzysta, nie ma żadnego znaczenia.
(Głos)Ten, który działał w tej kopalni, ten medytujący, to był ten Syn. Ten kryształ uniósł się 
na wysokość czoła i cała Postać się rozjaśniła. Ten medytujący w takiej pozycji lotosu unosi 
się wzdłuż tej pochyłości, o której wcześniej mówiłem i całość się zaczyna rozjaśniać. 
(Zbyszek)Mówią, że to, co Nam pokazali było dla Nas bardzo wyczerpujące i trzeba 
wszystko zakończyć. Pozwólmy więc, by zamknęli to po swojemu.
(Głos)Serce mi wali.
(Zbyszek)Taka kula powstała niczym balon między Nami i Nas przepromieniowuje. 
Uspokaja się to coś. Pokazują, że coś sprawdzamy na skalach, trzeba więc z tego stanu wyjść.

PS.
-We mnie wszystko gorzej funkcjonuje.
Przychodzi teraz ktoś i wkładają termometry i sprawdzają, czy jesteśmy zdrowi. Kogoś 
wołają. Szybko wnoszą takie łóżko. Pakują Nas grupowo, gdzieś tam wiozą. Teraz skoczyła 
tu taka Postać. Jedną rękę wsadziła w Ziemię i skupia się na tym działaniu. Jakby w odbiciu 
lustrzanym. Jakby coś musiało tutaj zachodzić. To od Ziemi wchodzi w Nas i czuję, że 
zaczyna być lepiej.
Zobaczyłem Postać przypominającą Jezusa. Ma aureolę i podobne włosy. Rozłożył ręce i 
Światło Nas przeniknęło.
Za długo to trwało. Na skali pokazują Ciemne siły pierwszego szeregu, czyli to, co Człowieka 
standardowo załatwia. A później my się dziwimy, że tak, a nie inaczej Świat wygląda jak tu 
stronę energetyczną widzicie.

P.
Uczył mnie Ojciec latać. To było szybkie i wyczerpujące. To było związane z tym 
wypełnieniem, które dostaliśmy wcześniej. Zawsze, kiedy się wchodziło w te stany, to było 
spokojne, rozkoszne, a teraz było na zasadzie przyspieszenia. Szybko tam się znaleźć, tu, 
chodziło o czas, o przyspieszenie. Chodzi o czas. To wszystko za wolno idzie. To ma się 
przyspieszyć.

(Zbyszek)
-Bolą mnie kości. Mocy jeszcze nie ma. Zobaczcie jacy jesteście na skali Poziomów 
Duchowych. U mnie wyszło 0.
To, czym Nas pokrywali, to po to, aby wejść i nie być widocznym. Taki kwadrat tu jest, kręci 
się i przyjął formę kryształu, piramidy i przecina Nasze głowy i One kryształami się 
wypełniają. Teraz kryształami tułowie zaczynają się wypełniać. Cali zaczynamy być 
kryształowi. Ta energia z Nas unosi się do góry. Z wypływających z Nas kryształków jeden 
wielki kryształ się utworzył. Wszędzie te kryształy się tworzą. Wszystko we mnie zaczyna 
drżeć. Słyszę; -pozwólcie komórkom oddychać….Mówią coś o oddaniu Woli komórkom. 
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Wszystko się napina. Jakby się Ciało budziło i sprawdzało. W głowie podobnie coś zachodzi 
tylko tego się nie czuje. Tylko widać jakby zimne ognie.
Podsuwają mi plansze i teraz sprawdźcie swoją Moc. Idzie do 26 standardowy stan 
budowniczego, bo potrzebne jest jakieś przejście. Mówią o przeniesieniu

 
Mówią, to nie wszystko. Z jednej strony ukazała mi się Biblioteka Wiedzy i ten 

Staruszek z wielką brodą siedzi. Coś ściągał, jakby jakieś przedmioty z półek. Jakby było to 
potrzebne. Jakiś puchar, przepaść, liny, skaczemy, a nie skaczemy, ale jesteśmy na skrzydłach 
takiego wielkiego ptaka. Na nim lecimy i patrzymy nie w dół. W dole są miasta, wioski. 
Piękny obraz. Słoneczny Dzień. Zabudowa XVII-XVIIIw. Nie ma wojen. Tereny 
zagospodarowane. Wielkie drzewa. Mówią, że to jest Świat przyszłości. A domy modelowane 
na stare. 
-Bo najpiękniejsze. Usłyszałem.
-Dzikie zwierzę, gdzieś z kniei się przedziera, wychodzi, ale nie potrafi przejść. Nie wie 
czemu, ale nie potrafi. Tak jakby była zapora energetyczna i zawraca.
Teraz w tym miejscu, gdzie zwierzę chciało przejść siedzi małe dziecko, bawi się w piasku. 
Ale to jest ziemiopiasek. Mówi; -mama patrz! Oni tu są. Pokazuje na Nas.
Mama patrzy, otwiera oczy i kogoś woła. Męża, znajomego? Oni wiedzą Kim jesteśmy. Czy 
to na pewno? I On coś wertuje. Jakby Książkę, przegląda gazety i pokazuje Jej. Tyle tylko, że 
to jest jakaś podpowiedź do gazety, bo oni mają jakieś źródło informacji w Sobie. Tak jakby 
można się było połączyć z jakąś bazą danych. Machają do Nas rękami i Nas pozdrawiają. A 
ten Mały mówi; -a nie mówiłem, a nie mówiłem. Jakby część jego widzenia Nas się wyłączyła 
i znowu jest w Radości i się bawi. Chcą Nam dać jakiś prezent, ale to nie przechodzi i 
troszeczkę żałują i znikamy z Ich przestrzeni. J

Jesteśmy teraz w Grocie Lodowej i powoli wchodzimy na Tron Ojca. Jesteśmy na tych 
wielkich schodach, wchodzimy.
(Głos)Grall się pojawił.
(Zbyszek)Ale to tak wygląda jakby Ojciec się Nim stał, a przecież to jest symbol Ducha 
Świętego.
-Nie tylko. Słyszę.
-Grall jest symbolem Mocy. Podpowiadają.
-Duch Święty, to jest symbol Mocy.
(Glos)Jakby cała ta komnata, w której jesteśmy była w takim wielkim kielichu, w którym 
widać następne.
(Zbyszek)Bo to jest Grota Lodowa. Jest tylko jedno wejście, a przejście w zwyż znajduje się 
w Ojcu. Tylko On może stąd Wzlatywać. Wychodzić Sam z Siebie. Wylatuje jako Ptak
-Bądźcie jako Ptaki. –Słyszę. -Niezależne, wolne, szczęśliwe. Ale mówią o czymś, co 
moglibyśmy nazwać instynktem.
 Oni pokazują tak; -Umysł, to jest sieczka. Odrzucić, Świadomość jest elementem 
akceptowalnym, ale to nie jest to. Tak naprawdę mamy pozwolić odnaleźć się, obudzić się w 
Nas Czystej Świadomości. Ale mówią, że ta Czysta Świadomość jest formą Istnienia. 
Pozwala Nam być, czuć, postrzegać. Istnieć. Nie zakładamy tutaj zysków, strat, wpływów na 
Kogoś, albo nie ulegania tym wpływom. Tylko się JEST. Podróżuje się. Doświadcza się. Po 
prostu się JEST. Ten Ptak po prostu JEST. Jak chce nasyci głód. Jak chce, spotka innego 
ptaka. Po prostu Żyje się. Pozwala się unosić sile w Nas, która Nas prowadzi. Sile Ducha, 
Ducha Całości. Jak On się przejawia, to On chce Doświadczać. Ulegać wewnętrznemu 
głosowi i Instynktowi Duchowemu. To Instynkt Duchowy jest Nazwany wewnętrznym 
Głosem, czyli Wiedzeniem. Istnieniem.
(Głos)Oni mówią o Odrodzeniu. Pokazują jakbyśmy Wszyscy płonęli. Przeradzali się, jak 
Feniks. W Odrodzeniu możemy fruwać. Możemy robić, co chcemy. Bo jesteśmy niezależni, 
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swobodni. Możemy sobie pozwolić na wszystko w Marzeniach, Celach. Wtedy się wszystko 
ziści.
(Zbyszek)Oni mi pokazują dziwną rzecz. To czego Nas uczą. To ma być Marzenie i w tym 
Świecie wyobraźni, który jest Światem Duchowym mamy to Marzenie puścić.
Oni pokazują jak błąd popełniamy, kiedy Żyjemy tylko tym Marzeniem.
-Marzenie masz. To jest Twoja kulka i puść ją przed siebie niech leci i więcej na nią uwagi 
nie zwracaj. I Ty tylko patrzysz, co się stało, co ta kulka zrobiła.
Nagle pokazują nowe budynki, nowe sytuacje. Doświadczaj tego. My mamy pozwolić 
Marzeniu przeniknąć Nas. Nie sterować Marzeniem. Uruchomić. Puścić Marzenie.
(Głos)Dać Energię. Dać Mu prawo do zaistnienia. Puścić, a nie trzymać się go. Puścić i 
patrzeć, co będzie. Proces jest odwrócony. Puszczać i nie zajmować się wiarą, uwierzeniem, 
samorealizacją. Puścić Marzenie i od razu odczytywać, co Ono nam przynosi.
(Głos)Podpowiadają, że jak Ktoś ma z tym kłopoty, to jest Komnata Marzeń i Radości, 
gdzie jak wchodzimy, to Marzenie się wyświetli się.
(Zbyszek)Można zobaczyć, co jest związane z tym Marzeniem. Jak jesteśmy w tym stanie, a 
ten Stan jest teraz zapisany, możecie np. z tego, co chcecie mieć w tym Życiu ulepić kulkę i 
puścić przed Siebie i od razu wam się wyświetli. Patrzcie, co będzie.
Chcesz partnera? Rzyć i zobacz od razu, co ci to przyniesie. Możesz sobie zmienić 
Marzenia. Możesz sobie poukładać pewne elementy. To jest film, a Ty sobie wybierz, jak 
to ma wyglądać. To jest Totalność. Totalne Ziszczenie.
(Głos)To jest to przyspieszenie.
(Zbyszek)TAK. Nauczcie się prawdziwie Marzyć. A gdzie my to Marzenie postrzegamy? 
W Świecie Duchowym. To jest Totalna Wyobraźnia. Wejście w te Krainy, bo to tak ma 
wyglądać. Ta cudowna Kreacyjność pozwala Nam, by Cele przejawiły się tu i 
zamanifestowały spełnieniem w tej Rzeczywistości.
Bądź Marzeniem, a jednocześnie ty nie musisz być Marzeniem. To jest Proces. Ty tylko 
zechciałeś. I niech ci ten Proces, bo to jest Potężna Inteligencja, pokazuje, co dla Ciebie 
przygotowuje Program i poprzestawiaj go Sobie.
To jest Kreacja. Jesteśmy w Kreacji. Już były Siły Duchowe, które potrafiły to uruchomić. 
Jeszcze niżej była Wola. Potem Wiedzenie, Intuicja, Umysł. Na samym początku My.
To jest Kreacja. Jak to poznamy, to już wejdziemy w Istnienie.
Samo Nasze Marzenie jest Kreacją. To jest potęga. I my pozwalamy, by Nam pokazało, co z 
tego Naszego ruchu zechcę JA. Uruchomienie Woli, Sił Duchowych i jak coś Nam nie do 
końca pasuje, zmienić. Chyba, że oddajemy tylko Cel. Bez poszczególnych elementów i 
pokażą jak to się skończy.
Można puścić Marzenie, zobaczyć, jak to będzie i od razu, kiedy to będzie i po wyjściu z tego 
można to rzucić na skalę i odczytać poprawność Tego, co tu zobaczymy.
KONIEC
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