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Ocean Ducha Świętego, to jest tylko i wyłącznie pełnokreacyjny Świat Duchowy. 

Zobaczycie, jak to funkcjonuje..
Na samym początku praktyki, to wszystko musimy wahadełkiem sprawdzać. Dzisiaj 
posłużymy się sprawdzaniem bezwahadełkowym. Wejdziemy w Przestrzeń Duchową w 
Pełni. 
Pytania, które teraz chcielibyście zadać, macie je w głowie i będziecie zadawać je Tam.

Ku przypomnieniu. Mamy małego Plastusia. To taki mały Człowieczek, który nic nie 
kuma. Chce wchodzić w Świat Duchowy i nie wie jak.
-Co zrobiłby Bóg, żeby On mógł ten Świat Duchowy właściwie interpretować?
-Otwórz tylko Kanał na mnie, to Ja tak posteruję Twoją wyobraźnią, żeby Ci pokazać, o, 
co chodzi. Czyli tak Cię zmuszę Synu do tego, byś widział to, czego Ty tak naprawdę nie 
potrafisz zobaczyć. Tak tym pokieruję, że Tobie będzie się wydawało, iż Ty sobie To sam 
wdrukowujesz, iż Ty sam sobie To wyobrażasz. Ale to Ja Synu za Ciebie zrobię.
-Czyli jak My Tu wchodzimy w Ocean Ducha Świętego, a nie każdy, to potrafi, dzięki Ojcze,
to Nam wydaje się, że sami sobie to wyobrażamy, tak jest na samym początku, ale to; -Synu 
Ja Tobą pokieruję, ten zamysł, to myślenie idzie od Ojca. Od tamtych Sił. Nie ma to 
znaczenia, jaka Siła Nami kieruje, dlatego, że w Oceanie Ducha Świętego są tylko i wyłącznie 
Nasi Stworzyciele.
Jak wejdziemy Tam, -(to Ja Tobą pokieruję)-, to My sobie wyobrażamy, bo Tam działa pełna 
Świadomość, co chcemy usłyszeć.
Innymi słowy, zada koleżanka pytanie i Sama powie Sobie, co chce usłyszeć.

 -Czyli na przykład zobaczy drzewo. Drzewo spuści liście i na liściu Jej napisze, o, co 
chodzi i Ona Sama, to, co chce sobie przeczyta.
-Np., Ten malutki człowieczek. 
Ojciec mówi; Synu, Ja wiem, Ty się pytasz, czy Ty znajdziesz Kobietę. Masz 45 cm., a 
wszystkie 170cm. 
-Ja zmuszę Cię do widzenia. Drzewo tu przychodzi rozwija liść; -czytaj!!
-Znajdę Kobietę. On sam wybiera. Umysł się tu może włączyć przez przypadek.
-A, czemu znajdę? Bo jak pójdę do cywilizowanego Świata, to zarobię dużo forsy.
-A, czemu zarobię dużo kasy? Bo jestem takim kuriozum, takim ewenementem, że Baby będą 
się bić o moją kasę.
-On sam to widzi, jak będzie w Cyrku występować? W, jaki sposób?
-Idź do portu, idź do portu jesteś taki kurdupel, że do kufra się schowasz i w ten sposób 
dotrzesz do Europy i tu się zacznie Twoja kariera.

 Ale trzeba mieć włączoną Świadomość. Na samym początku, jeśli to będziecie 
praktykować, to wystarczy tylko wyjść i drżąca ręką sprawdzić wahadełkiem, ile z tego, co 
widzieliście i z jakich Przestrzeni jest prawdziwe.
To jest pomoc Ojca.
Musi jednak być otwarty Kanał, musi być podłączenie pod te Siły. Musi być uruchomiona 
pełna Świadomość. To jest Świadomość.
-Ojciec, to jest Czysta Świadomość.
Dlatego, jak wychodzimy z Tych Przestrzeni, to sprawdzamy, ile było Czystej Świadomości. 
Czysta Świadomość, to są Oni w Tym, czego My tutaj doznajemy.
Czyli powiedzmy tak; -wahadełkiem zwykłym sprawdzamy, ile będę żyła, czy On mnie 
kocha.
-Ten Mały też się pytał; -czy Ona mnie kocha?
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-widzi; -że Ona mu pokazuje fajny tyłeczek i tańczy, ale wskakuje w krzaki i się całuje z 
Kimś innym. On teraz nie wie. –Kocha? –Czy Tam ma tylko szczęście? –Idą obrazy. Czasami 
idzie też Słowo.
-Co robi Ojciec, Czysta Świadomość? Zmusza Jego do takiego, a nie innego widzenia. 
-To jest pierwszy krok. Później nagle to idzie samo.
Już nie Ja sobie wyobrażam, tylko patrzę jak to się rozwija.
-To jest właśnie Wahadełkowanie Duchowe.

Warto sprawdzić po wyjściu. –Czemu? Bo jak wchodzimy w te obszary, to trzyma 
Nas to, co najgorsze. –Umysł.
Wtedy niby uczestniczymy w tym wszystkim, ale tak naprawdę, to Umysł Nas trzyma.
Jeśli podniósł się Poziom Duchowy do 13000%, oznacza, że byliśmy w Czystej Świadomości. 
Nie podniósł, nie byliśmy.
Charakterystyczne jest, jak niektórzy żyją w napięciu, bo ten, tamten wykańcza, więc 
wrzeszczy; -Dziuplo broń. A On nawet się nie uspokoił i nie otworzył Kanału. Wydaje się 
Jemu, że uruchamia Dziuplę. I niektórzy tak Żyją miesiącami w takiej iluzji. Umysł tak 
rządzi, że nie mogą nic.
Bez wzglądu na to, co się dzieje, każdy musi mieć Harmonię Duchową uruchomioną. Nawet 
jak Energetyczna jest czasami nie taka, czy Biologiczna, ale Duchowa umożliwia kontakt. 
Wtedy utrzymać to. Jak jest Harmonia Duchowa i powolutku, to jakiś czas trwa, uspokaja się 
Harmonia Energetyczna, uspokaja się Harmonia Biologiczna i wtedy jesteśmy Tam.

 Włączamy Duchowe wahadełko. Na początku to, co chcemy, a potem „leci”.
-Można skorzystać, w przenośni mówiąc z szablonu, bo tam wiele miejsc jest już 
utworzonych. Jak mamy, coś uruchomione np. Orin, to tam wchodzimy.
Jak wyjdziecie z tej wizji, to możecie sprawdzić; -
-ile było pierwotnych struktur? Tych, które tam są, a ile dodali Wam; w widzeniu, spotkań, 
czy inn., abyście coś zrozumieli.

 Często np. widzimy Jezusa, a to wcale Jezus nie przychodzi. Ale przychodzi coś 
równoważnego Jemu energetycznie.
Jak przyjdzie osobiście Jezus, to wiadomo jest to Cząstka PBZ. Ale może przyjść Istota, która 
żeby tam było łatwiej, musi przyjść z tego samego Poziomu. Jest niby Jezusem, dokładnie to 
samo Wam przekazuje, tylko, że nie jest to Cząstka PBZ. To może być skończona Istota, albo 
podpięta, pod Kogo innego od Ducha Świętego. To nie ma znaczenia. To jest ten Pas 
wibracyjny.7.20

To będzie takie Modlitwo-Wahadełkowanie. Nie dość, że wchodzimy, to pytania 
będziecie zadawać.
-Czemu nie zamkniecie się we własnej Przestrzeni?
-Dlatego, że to, co jest dla Was ważne My też będziemy obserwować. Jak wchodzimy w tę 
Przestrzeń, to zauważcie przekaz jest taki sam dla Wszystkich, ale często zupełnie inny w 
widzeniu. Tyle tylko, że do tych samych wniosków się dochodzi.
Jeden widzi jajo, Ja będę widział Promienie, które wychodzą. Ten będzie widział drzewo, a Ja 
zobaczę jakiś kanał. Ale sens po tłumaczeniu jest dokładnie taki sam, bo każdy czyta tę 
podpowiedź.
-Przykładowo koleżanka się spyta, o coś i poprowadzi Nas tą swoją wizją. Ona musi również 
być u tego, którego wskażą, -na zasadzie; - Synu, Ja Ci pomogę, Ja pokieruję Twoją 
wyobraźnią, tak żebyś myślał, że to Ty sobie wyobrażasz. 
Czyli Ona ma sobie wyobrazić to i musi Nam tę wizją przedstawić. Zadać pytanie. 
Poczekamy chwilę, jaką uzyska odpowiedź, albo będzie kierować Nas tą wizją, bo najczęściej 
nie ma liter, podpowiedzi słownych, tylko jest konkretna wizja, będzie Nam wtedy mówić, co 
widzi. Wtedy My dołączymy, to, co My jeszcze widzimy, co Nam podpowiadają, żeby ten 
problem był rozwiązany.13.24
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 Podstawą nauki dziś jest umiejętność wnikania w tamte Przestrzenie i nauczenia się 
tego, że Waszym Ostrym obowiązkiem jest bycie w Radości i Szczęściu. 
 Ze wszystkim, z czym tam wchodzimy przyświeca cel, by dostać odpowiedzi, które pozwolą 
rozwalić Naszą niewiedzę. Bo jak „wiem”, to wiem, jak osiągać Radość i Szczęście, byle tutaj 
być pracowitym. Leniom też podpowiedź się należy. Chciwym się dostaje. Wtedy to 
Człowieka zmienia. To jest podpowiedź, że ustawiają Cię energetycznie jakoś, a nie, że każą. 
Po prostu pomagają, żeby później być uważnym.
My mamy w życiu wszystko osiągnąć. Żartów nie ma. Te podpowiedzi tyczą się tego, byśmy 
umieli wchodzić w Radość, albo możemy przez przypadek odkryć, czym jest Radość, bo nie 
każdy wie.

19.15 -Pokazali mi, że będą z Nami coś robić i nie będzie to u innych powtarzane. 
Innymi słowy jakby to był taki test tylko na tej grupie. Jeśli to wszystko się uda, to nie jest 
powiedziane, ale jest możliwe, że inne osoby to samo przejdą. Natomiast, jak ktoś sam w 
Modlitwę wejdzie odsłuchując to w odpowiednim stanie i będzie można mu uruchomić to 
samoistnie, to będzie uruchomione. Grupowo nie będzie już to więcej robione.

23.55To jest Wahadełkowanie Duchowe, albo Nasze energetyczno-duchowe 
diagnozowanie Człowieka. Musicie nauczyć się Radości, bo Człowiek to Cud Boży, a Ludzie 
się tego wstydzą. Ubiorą, zakołtunią. Nawet się dla Ludzi ubieracie. Nie dla Siebie. Bo tak 
naprawdę zależy Nam na tym, by z Drugim Człowiekiem doświadczyć tego, co 
najważniejsze. Przyjaźni, Miłości i Spełnienia się w Życiu. A prawdę mówiąc też 
Namiętności. To jest podstawa. Inaczej nie ma, po, co Żyć. Z królikami będę biegał po łące. 
Przecież Ja później to zjem, więc, po co mi to.
Rozgryzanie czyjegoś problemu, czy umożliwianie mu uzyskania podpowiedzi jest techniką. 
Jest specjalistyczne.

 25.55Oddajemy Ciało Ciału. Pozwalamy, by Ono przejęło nad sobą kontrolę. Mówią; 
-by Ciało odzyskało się. Niech się te energie uspokajają.

Zobaczyłem malutkie czarne pasmo. Biała łódź, podobna do egipskiej przepływa. 
Jasna. Jakby z innego zdjęcia. Jak przypłynęła, to zaraz energie schodzą. Zachodzi dostrajanie 
Nas.
-Czy Wy wiecie, jak Świat wygląda? -Przyszło takie pytanie.
-Pewnie, że nie. Byśmy na logikę odpowiedzieli. Bo ludzkim rozumem nie ogarniesz tego.
- A Oni patrzą na mnie, czy ja jestem normalny. Są zdziwieni tym, bo wbrew pozorom wiemy 
jak Świat wygląda. Nie wstydzić się małości informacji, które najczęściej nie mają znaczenia.
-A, czy Wy wiecie, jak Człowiek wygląda?.
-Że niby nie, bo tutaj jest tylko taka Cząstka ten plakat, a w Rzeczywistości w Oceanie Ducha 
Świętego jest to rozległa Przestrzeń, którą kształtujemy.
-Zastanawiają się jak mi równie głupio odpowiedzieć. Chcieliby potwierdzić to, ale machają 
ręką dając do zrozumienia, że jestem żałosny. Oczywiście jest to żartobliwe, więc śmieją się. 
Trzasnęli w ręce, że mnie w konia zrobili. Przychodzi teraz uspokajanie Ciała fizycznego. To 
tak wygląda jakby te brzuchy wielkie coraz bardziej wchodziły do środka.
Energia, kiedy wpływa do Człowieka, a wiadomo, że idzie przez matrycę, a później do góry, 
teraz w Nas wchodzi od dołu i zachowuje się jakby Czakramów nie było tutaj. Wchodzi 
pomijając Drugi i Trzeci Czakram. Z Serca przepływa następnymi i przez głowę wylatuje.
Tak jakby można było obejście znaleźć. 
Ma to uzasadnienie. Drugi Czakram lepiej odrzucić, wiadomo energie Emocji. Trzeci, ta 
Mądrość w rzeczywistości to jest intelekt ukryty. Czyli tam jest scentrowany Umysł. On 
jest niezły, kiedy są fajne inteligencje, wtedy potrafimy się nieźle odnaleźć. Ale to nie jest 
Świadomość, czyli Mądrość Duchowa.
Obejście Nam zrobili. Energia w Nas wpływa. Czujemy w sercu, w gardle i nad głową 
zaczyna nam wychodzić i świecić. Tak jakby Ciała, My tu siedzący mielibyśmy być za chwilę 
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odrzuceni, pominięci w doświadczeniu i będziemy odnajdywać się zaraz Tu, tymi szerokimi 
kanałami, gdzieś Tam.
Pozwólmy, by Nasz Duch obudził się w Oceanie Ducha Świętego w Przestrzeni, do której 
Nas prowadzą.
W tej chwili jest szara, ciemna przestrzeń. Stanął przede mną taki Pajacyk i Ja sam.
On lewą i prawą rękę unosi do góry na bok i wraca. Wymusza te same ruchy na mnie. Tak 
jakbym był powiązany z Nim. Ja pytam. -Co Ja robię?
-Małpujesz.
-Ukląkł. Podał mi fajkę pokoju jak wśród Indian. Ma taki pióropusz na głowie, a Ja nie mam. 
Puknął mnie palcem w czoło i już Ja mam też pióropusz. Palimy trawę, aż obłoki się unoszą. 
Wigwam się pojawił. Ognisko płonie. Widzę jego twarz jakby miał 80 lat. Orle rysy. Typowy, 
stary narkoman Szaman. Ja natomiast jestem Tu malutkim Dzieckiem i On mnie uczy. Podaje 
Fajkę, zaciągnąłem się, zakrztusiłem. On zanosi się śmiechem. Uderzył mnie z góry w głowę. 
Ja od razu stałem się większy. Mięśnie napiąłem. On na mnie patrzy spode łba. Nie wiem, co 
zrobić, bo widząc tę minę czuję, że te moje mięśnie, to by Jego mogły natychmiast zgnieść, 
ale nie czuję w Nim żadnego lęku. Kompletnie nic i to mnie powstrzymuje. Wiem, że On coś 
skrywa w zanadrzu i nie boi się, bo pewnie wie, że moje mięśnie nic nie znaczą wobec Jego 
siły. Teraz kalkuluję. Może mnie tylko się wydaje, bo w Rzeczywistości mógłbym rąbnąć Go 
w łeb i osiągnąć swój cel. Czyli się zemścić i pokazać Jemy, że też mam siłę. Ale jak popełnię 
błąd, to On może zrobić coś takiego, że Ja już nigdy w starciu, z kimkolwiek nie uruchomię 
tych moich mięśni.
-Zaryzykować, czy nie?
-Wyraźnie mi tutaj podpowiadają dowcipem z Komiksu Bolek i Lolek, że jest we mnie lęk. 
Wątpliwość, czy powinienem to zrobić, czy też nie. On się zamienił w taką ładną Indiankę. 
Ona wstała obróciła się i wychodzi. Ja teraz stoję i zaczynam coś rozumieć, że zrobiłem coś 
nie tak, dlatego, że się zawahałem. Gdybym Jego łupnął, to okazałby się, że tak naprawdę to 
jest Ktoś, za kim powinienem iść i tę okazję straciłem.
Czyli przez to, że uczestniczyłem w jakiejś scenie, wydarzeniu kierując się tylko Umysłem i 
Ludzką logiką straciłem coś, co mogłoby zmienić Moje życie. Zaczyna mnie dusić 
niepewność i znów jestem malutkim chłopaczkiem. To dwuletnie Dziecko idzie z tego 
wigwamu na czworakach i podąża za tą Kobietą, a ta kobieta bierze To Dziecko na ręce i 
wrzuca do wody. Ja zaczynam pływać. Nie utopiłem się pływam jak kaczka, łupię rączkami 
po wodzie, staram się Jej przypodobać i to Ją rozbawiło, bo coś Jej się przypomniało. Weszła 
do wody i zamieniła się w kaczkę. Pływamy i jest dobrze.
-A, czemu nie mogło być dobrze? -Słyszę u góry pytanie.
-Problem jest bardziej skomplikowany, bo odnoszą to do poprzedniej sceny. Odnoszą to do 
innych scen i nie chodzi tu tylko o lęk, o niepewność.
Tu wyraźnie podpowiadaj, że Ja nie potrafię się w Sobie odnaleźć, jako To, co w środku 
siedzi. Jako To Dziecko, które ma Moc. Kalkuluję, zupełnie niepotrzebnie, zamiast się 
cieszyć Życiem, sytuacją i pozwolić, Temu Dziecko w Nas iść. Ono jest Ufne, Intuicyjne: 
Mądrość trzeba wyłączyć, Świadomość, to jest Intuicja, wiedza bez kalkulowania..
-Nagle stanąłem, mam ze 20 lat.
 Dziwne, bo Tak jakbym miał dwieście, a nawet dwa tysiące lat, ale wyglądam jakbym miał 
dwadzieścia lat, taki wyrzeźbiony i spokojnie na wszystko patrzę. Mam głowę skierowaną w 
dół i wiem, że musiałem przejść Ludzkie Szkolenie. Pokazują Nam, że najmocniejsze, w 
Nas jest, To Małe Dziecko. Dlatego, że Ono wie. Ta wiedza nie jest taką typową Umysłową 
informacją. Pozwolić prowadzić się w Życiu Ludzkiemu Dziecku.
- Uwaga!!
To, co mi przekazali, to nie jest wszystko. Teraz Wam podpowiedzą podobną sceną albo 
dotłumaczeniem tej sceny, albo jeszcze czymś inny, o, co w tym wszystkim chodzi. Teraz 
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możecie powiedzieć, co Wam tutaj, bo widzę, że scen jest mnóstwo, tą wizją, starają się 
podpowiedzieć. Być może jest to cząstka mojego problemu, być może jest coś wspólnego.
(Głos I)Ja miałam taką podpowiedź, że tu chodzi o zaufanie i ryzyko. Żeby nie bać się 
zaryzykować.
(Zbyszek)Tak! To jest Prawda, a ufać mamy Sobie, Temu Dziecku, bo Ono odczuwa Ojca.
Innymi sowy, jak jesteś tym dzieckiem, to zawsze czujesz opiekę. Nie boisz się Świata. Ty 
nawet nie zakładasz lęku. Nic takiego nie istnieje. Ufność, to jest coś takiego i Małe Dziecko 
to ma, gdzie otwierasz każde drzwi i wchodzisz. Nie lękasz się. To nie jest nawet odwaga. Po 
prostu wiesz, że możesz. I pokazują mi palcem pierś; -i Ty też możesz!!
(Głos II)Czasami włączamy momentalnie Umysł i kalkulujemy po Ludzku, co jest dla mnie 
na dany moment dobre.
(Zbyszek)Możemy stracić czas.
(Głos II)Tak!!. Wtedy przerywamy zaufanie.
(Zbyszek)Tak! My się musimy nauczyć siebie od Nowa.
Podpowiedzieli technicznie i to się też Mnie tyczy. To nie jest lęk. Czasami kalkulacja, ale nie 
dam się nieść sobie. Jak mnie rzucili do tej wody, to Ja byłem Sobą. Pozwoliłem Sobie być. 
W Radości. Nie przejmowałem się, co Kto powie. Tak się taplałem w tej wodzie, żeby Komuś 
sprawić przyjemność. Tej pięknej Kobiecie. Ta Radość Ją zachwyciła, że aż weszła do wody. 
-Pozwolić Sobie być w Radości. Wtedy czujemy, jacy jesteśmy i to jest magiczna Siła, która 
porywa. To jest Prawda o Nas Samych. Wtedy Ojciec jest jakby w Nas i w tej Radości 
wszystkiego doświadcza.
(Głos I)Jak to powiedziałeś, to poczułam się jakbym była Matką, tą Indianką. Trzymam to 
dziecko i Ono samo skacze do tej wody. Skacze, bo chce. Nie, dlatego, że Ja to Dziecko 
wrzucam. Ono czuje tę Opiekę i Troskę ode mnie. Nie boi się. Tak właśnie mamy zaufać 
Sobie Samym.
(Zbyszek)To jest takie samo Działanie jak przy Uzdrawianiu i innych Naszych. Po prostu 
Możesz. Dotarliśmy tu, gdzie jest Wszystko i po prostu możemy to zrobić.
(Glos II)Dzieci nie mają lęku, ponieważ mają zaufanie i mają w pełni otwarte Serce. Przy 
otwartym Sercu w pełni nie ma lęku, 
(Zbyszek)Z tego powodu programuje się Ludzi. Czyli uruchamia Umysł. Odcina od Boga, 
nie tylko węzłem karmicznym, ale wszelką religijną zależnością. To jest koniec ufności 
Dziecka, Koniec Jego Mocy. Wtedy włącza się Umysł i można Dziecko programować. Tu 
później przychodzą Ludzie, którzy sobie nie radzą kompletnie z Życiem. Opanowani przez 
Umysł, przez programy, nie są w stanie się wyzwolić z pod pana tego, który jest w Nich, z 
zaprogramowanego Siebie Samego.
Odnalezieni, jako Dzieci uruchamiamy Radość. To jest dziwny Stan, bo my nie zakładamy 
kalkulacji. My się cieszymy Życiem. Działamy, bo działa Moc i ma Nam wyjść i już. JEST.
(Głos I)Widzę jak przybiegło tu do Nas mnóstwo małych Dzieci. Wyjęły Sobie z Serc takie 
diamenciki. Jak małe latarenki je trzymają. Tańczą i unoszą Je do góry. Oświetlają i pokazują, 
jak fajnie można być w Radości, zaufaniu. Tak jakby każdy z Nas miał takie latarenki w 
Serduchu.
(Zbyszek)Te Dzieci uniosły to Światełko. To się połączyło w jeden strumień. Uniosło się to 
do Góry i jak na wszystkie strony działające światło latarni morskiej, poszło na zewnątrz, 
poza te Dzieci daleko. Ludzie, którzy byli opanowani, albo pochłonięci przez to Światło 
zaczęli przykrywać oczy rękami, bo światło razi ich, pali, przenika, jak promieniowanie 
bomby wodorowej. Pokazują, że niektórzy się budzą, a inni umierają.
Czyli nie wszyscy dzięki tej Radości, która będzie z takich osób tryskała obudzą się, ale sama 
obecność tego Światła sprawi, że wiele osób odnajdzie drogę do domu. Do Ojca, do Radości, 
do tego Wspólnego Światła.
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(Głos I)To światło, o którym mówisz było otoczone niewidzialną wibracją. Oprócz bowiem 
Światła schodziła niewidzialna wibracja w tych Ludzi, że całe Ciała im drżały, jak od fali 
uderzeniowej.
(Zbyszek)Ty wyprzedziłeś. To jest coś, co będą w Nas robić za chwilę. To jest falująca 
kreska. Ona wiruje jak wąż między Nami, tworzy pętle. Jest jakiś proces między Nami, 
słyszę; -udrażniania, ponieważ są od wieków, w przenośni od tysiącleci, ale nie od zawsze, 
przez to, że My nie wiemy jak to uruchomić, dla Nas w Naszej energetyce nieaktywne 
Kanały.
(Głos I)Widzę jakby taka srebrna kuleczka przez Nas przechodziła, po tych pętelkach 
sprawdzając, czy jest dobre przejście, czy te niteczki, te promienie, które przez Nas 
przechodzą, czy wszystko udrażniają. Pokazują, że mamy mieć taką drożność tych Kanałów 
jak w maszynie do grania, gdzie kulki biegają.
(Zbyszek)Jedną kulką dostałem w czoło i głowa mi opada. Tracę jakby chwilami władzę nad 
Ciałem fizycznym i wtedy Duch się wyzwala i jest taki czysty. Może właściwie 
funkcjonować. Może to jest proces energetyczny. Pokazują mi znak atomowy Stwórcy, więc 
wiąże się to z Duchową Energią, albo z techniką uruchamiania Energii na jakimś poziomie. 
Dzięki temu, co tu zachodzi, bo brzuchy już zaczynają Nam jaśnieć będziemy znacznie 
bardziej Duchowi w Sobie. Nie w sensie doskonalsi, tylko Duchem otwarci w tej 
Rzeczywistości. Czyli Zjednoczenie w Trzonie jest pełniejsze.
-Jaśniejemy. Nagle nie ma matrycy, My jako Duch jesteśmy w Ciele.
(Głos I)Teraz mam Ci podpowiedzieć coś o DNA. Plansze DNA mi pokazują.
(Zbyszek)Ogólnie jest tak, że Ciało jest futerałem, że jest niezależne, ale kiedy My się 
całkowicie łączymy w Trzonie Duchowym z własnym Duchem, czyli kiedy Duch Ludzki 
jest w pełni obudzony, wtedy to złączenie jest tak silne, że Ciało się poddaje Zejściu 
Ducha, ponieważ to jest czystość. Tak jak My się poddamy Zejściu Ducha Całości w 
Nas, czyli Ojcu. To jest po prostu pragnienie.
Oni mówią, że tu jest Proces, który, gdy Duch Całkowicie schodzi w Ciało, Ciało Jemu się 
oddaje bez reszty. Wtedy My Tu i Teraz budzimy się w tym Ciele raz na zawsze i nie 
będziemy czuć potrzeby opuszczania Go, ani Ciała oddzielenia od Nas. Jest integracja. 
Teraz w tej czystości mamy i duchowe i fizyczne mięśnie.
-JESTEŚMY!!
Za chwilę, jak to się stanie można powiedzieć „Jestem”.

Jak patrzę na górę, to mówię do Nich, do tych Wszystkich u Góry, do Ducha Całości, 
Tu, w tej chwili na dole; -Ja Jestem!!
Czyli jako Cząstka tej Całości u góry Całkiem zszedłem. Teraz to Ciało, te flaki, kostki, 
cokolwiek we mnie jest, Jest już Moje. Nie mogą podskakiwać, nie mogą robić, co chcą, 
dlatego, że Ja w swojej czystości i wiedzy potrafię Je poprowadzić. One to odczuły i One 
chcą, by ta integracja była pełna. Oddały Swoją Świadomość Sile Wyższej i się cieszą. W 
Ciałach gości spokój.
Ciało jest spokojne, ponieważ coś cudownego, czyli My wreszcie w Nim zagościliśmy. 
Ciało wie, że nie będziemy Go oszukiwać, że nie będziemy zabijać, tak jak i Duszy; 
-Myślą, Słowem, Czynem, niewłaściwym pożywieniem, niewłaściwą emocją itd.
My w tej chwili będziemy się uczyć Żyć.
Czyli możemy sprawdzić tę integrację pytając się, w jakim procencie umiem Tu w Sobie 
Żyć. Patrząc niczym gigantyczny Duchowy Robot na zewnątrz. Teraz w tym Ciele 
przejawiamy się My. To już nie Ciało, nie Ziemski Człowiek, Tylko i wyłącznie Duch, 
który zszedł i wreszcie może realizować swoje cele.
To jest Całkowite odnalezienie się. To jest odtworzenie się w tej Rzeczywistości.
Poczekajmy, bo Procesy nie są zakończone. To trwa.
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-Słyszę też o wyłomie, że w przyszłości to tak będzie się z Ludźmi działo. Że to jest ważne, 
tylko żeby tego nie przeceniać. Te Procesy, które tutaj zachodzą są istotne dla Nas, istotne dla 
zmian, ale nie są One aż tak duże, by w przyszłości były One kluczowymi. Kluczowe są teraz, 
w tym wydarzeniu, bo nagle żaba zrozumiała, że może nie tylko pływać w wodzie, ale i na 
ląd wyjść. Później każda żaba będzie to potrafiła i nie będzie to sensacją.
W tej chwili, ponieważ pierwsze żaby wychodzą na ląd i inne to postrzegą, ma to duże 
znaczenie. Jednak jest to tylko skromna Cząsteczka ewolucji.
(Zbyszek)Nie czuję, żeby mnie to męczyło. Tylko ciepło.
-Słyszę; -pozwólcie sobie Żyć. Nie pytajcie nikogo. Pytajcie samych Siebie i patrzcie do 
Góry.
Musimy poczekać, aż Procesy się w Nas zakończą, bo będziemy szli do Góry.
(Zbyszek)Czuję się lekko. Nogi, ręce puste, tak jak powiedziałeś, ale Żywe.
(Głos I)Tak jakby swój ciężar straciły.
(Zbyszek)Właśnie. Wiesz, że wszystko jest, tylko mało waży. Tak jak mamy stal, czy ołów, a 
tu nagle tytan przyszedł. Twardszy, a dużo lżejszy. Nowa jakość.
(Głos I)Teraz jest podpowiedź; -bo wszystko z Ducha się wywodzi.
(Zbyszek)Wiecie, co się stało? Zaczyna wypływać Energia. Otworzył się Ocean Ducha 
Świętego. Energia z Niego wypływa i jest gęsta. Ja to czuję. Czyli w tej lekkości Naszej 
potrafimy odczuć gęstość Energii Duchowych.
To „leci” i głowę mi rozwala. To Nas jeszcze przenika. Słyszę, że to Nas poznaje. Tak 
naprawdę My chcieliśmy to zawsze poznać, tego doświadczyć, ale kiedy My się 
odnajdujemy, to tak jakbyśmy dostali Dowód Duchowy Osobisty i w ten sposób, przez - 
„Ja Jestem”, mogli być jako ważna cząstka Świadoma, Dorosła, w Oceanie Ducha 
Świętego odnaleziona. To Nas bada. To Nas przyjmuje. To pozwoli Nam na to, byśmy 
potem Siebie i Wszystko właściwie mogli zinterpretować. Oni mówią o tym Stanie; -
„Odczuć”.
(Głos I)Taki przekaz jeszcze mam, że wydaje Nam się tutaj na Ziemi, że różnimy się, że 
jesteśmy Tacy, a nie inni, ale w Duchu jest Jedność. Jesteśmy Jedni.
(Głos II)Mnie powiedzieli, że; - „zapoznajemy się”.
(Zbyszek)Tak!! Z Sobą i z Duchem. Jesteśmy Jedni i czujemy Jedność, jesteśmy 
wspólnością poprzez Ducha Świętego, poprzez wspólną Moc, która Nas tutaj łączy.
Jesteśmy Jedni w Odczuciach, Pragnieniach, Dążeniach. Jesteśmy jakby kopiami. Ale 
mimo wszystko każdy z Nas zachowuje indywidualność. Dzięki tej różnorodności jest 
taki szał, taki smak tych doświadczeń. Bo pokazują, co by było, gdybyśmy identycznie 
reagowali i byli Swoimi klonami. To byśmy na siebie patrzyli i znając dokładnie 
wszystkie Nasze reakcje po prostu zanudzilibyśmy się na śmierć.
Tymczasem na widok pijanego Kowalskiego, który kuśtyka, pada i sobie głowę rozwala 
widzimy Świat inaczej.
Pokazują, że ta Nasza różnorodność. Inne przetwarzanie Energii jest Cudem. Mówią; 
-genialny wynalazek Ojca. Dzięki temu może być Prawdziwa Radość.
Więc ta Nasza Indywidualność jest innym w danej chwili przetwarzaniem wszystkiego, dzięki 
czemu toczy się taki cudowny film. Natomiast schemat w Nas i różne inne rzeczy są 
identyczne.
-Słyszę; -Cieszcie się, że jesteście inni. Pokazują, że; - Ojciec się napracował, aby tak było.
Dlatego On poznawał Sam Siebie i dlatego był potwornie samotny. Nie chciał Samego 
Siebie.
(Głos I)Duch ma też Radość, że przez Nas może doświadczać tylu rzeczy.
(Zbyszek)Pokazują też Świat sztucznie idealny. Wszyscy jesteśmy Jednacy; -zostawiamy 
auta, wiadomo, że nie kradniemy, wszystkie są otwarte. Potem wycieczki w sobotni weekend. 
Ale komu się chce jechać, skoro zobaczymy takich Samych. Potem film, telewizja. A po co 
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na to iść, jak my tak samo reagujemy i tak samo odczuwamy. Może do Kolegi iść? A po, co? 
Siedzę i gapię się na ścianę albo w lustro i to samo widzę. Byłaby nuda zniechęcenie i nic nie 
wyszłoby.
A tymczasem przez różnorodność Świat wrze. On się gotuje. On Żyje. Tyle tylko, że kiedy 
tamta Rzeczywistość PTP zaczęła tutaj mieszać, a nie Nasza, która uczyła Nas przez 
poznawanie przeciwieństw, to się zagotowało i to trzeba zmienić.
Ta Nasza różnorodność jest Cudem Życia, Cudem Istnienia. Pokazują genialnym 
wynalazkiem.
(Głos II)Mnie pokazali teraz Ojca siedzi i ziewa, ogląda sobie palce u nóg i mówi; -Córko 
zobacz; -Każdy palec też się różni jeden od drugiego i Wy też musicie się różnić, bym Ja w 
Was zobaczył Swoją indywidualność.
(Zbyszek)Ja ujrzałem Jego inaczej. Miał ręce. Ale ręce miał u góry i ręce miał zamiast stóp i 
tak szedł. Tak troszkę jak żaba i nagle pewnego dnia zechciał zmienić coś, na co nikt by nie 
wpadł, gdyby wszyscy rodzili się z czterema dłońmi. On wpadł na genialny pomysł; -zrobić 
stopy. Dzięki temu od razu się rozweselił. Poprawił się Jemu humor. Inaczej działają palce, 
stopy inaczej i tak przyjemnie Mu się zrobiło. I zaczął w prowadzać różnorodność. To samo, 
tylko troszeczkę inaczej. Pokazują, że w tej Naszej różnorodności wszyscy jesteśmy w 
Oceanie Ducha Świętego. Jeśli My jesteśmy właściwie Duchowo dojrzali, tymi Wodami 
możemy się opryskać, jak w Jeziorku. 
-Mówią, że Dziecko tak naprawdę jest Duchowo mocne. Znów przez moment do tego 
wrócili. Ukazało się kilkuletnie Dziecko. Tak jakby coś zanikało, jakby nas obserwowało.
Podpowiadają, że to My jesteśmy na takim Poziomie. Czyli nie jesteśmy w rzeczywistości 
jeszcze w pełni dojrzali, ale już w tym Oceanie i jego Przestrzeniach jesteśmy Dziećmi.
(Głos I)Mamy marzyć i mamy wierzyć, że One są jak marzenia dzieci. Nie ma ograniczeń. 
Mamy się pozbyć ograniczeń. Właśnie to jest to, co pokazywali mi w tym wigwamie; 
-ograniczenia, kalkulacje. -Po, co?
Ta gra Umysłu, to jest koszmar. Cała ta scena ze starym Indianinem, mięśnie, to jest tylko 
Umysł.
(Głos II)Mówią; -Kreacją Ojca mamy być. On się tym buduje. Zaczyna postrzegać wszystko 
inaczej. Budować swoją Boską Kreację Siebie Samego. Dlatego w Każdym z Nas tworzy coś 
nowego, coś wspaniałego, czym się zachwyca. On zachwyca się każdą Naszą kreacją, po, to, 
żeby samemu odbudować się tym wszystkim i dążyć do Samostanowienia o Sobie, do 
zwiększenia Swojej Mocy i Potęgi. Bo Dzieci dają Mu tą Siłę i Potęgę, Tą Kreację i Moc, 
która jest w Nas, którą ukrył w Nas. Ale My też jesteśmy Cząstką Jego po to, byśmy wspólnie 
dążyli do Zjednoczenia.
(Zbyszek)Jak tutaj Człowiek dotrze do tego Wymiaru, to później w fizyczności potrafi się 
Mocą Duchową posłużyć i zmienić Rzeczywistość.
-Usłyszałem pierwsze zdanie; -Odzyskajcie ten Świat dla Mnie.
Jak tutaj jesteśmy i jak działamy i uzdrawiamy wystarczy powiedzieć; -Odzyskuję dla 
Ojca. Tak jak; -Królestwo Niebieskie jest w Tobie.
Tak jakby mocniejsze to było, gęstsze, bo zauważcie, że te Wody Oceanu są tak gęste, że 
przez Nie nic nie widać. To musi się w tym Oceanie coś wyłonić.
-Mówią, że teraz dla Niego, to odzyskaliśmy Siebie dopiero.
-Mówią; -odzyskajcie Resztę. Odzyskajcie Świat. Oznacza, że nie tylko Ludzi. Cały Świat 
wyraża się poprzez Ludzi. Tak jak Człowiek go postrzega, jak Go widzi, to samo się odbija 
później w Człowieku.
(Głos I)Mówią; -im piękniejsze będziecie mieli marzenia, im bardziej przepełnione Miłością, 
tym bardziej będziecie Kreować, tym bardziej będziecie zmieniać ten Świat.
(Głos II)jak otwieramy ręce i Ducha Świętego, to żebyśmy od razu widzieli swoich Braci, 
wszystkich, którzy są w Naszym zasięgu. Żebyśmy poprzez Nich włączali, wysyłali Nici, 

8



takie jak tęcza, Pasma. Ojciec przez te Pasma to wszystko zbiera i tak jakby to zapisuje Sobie. 
To Działanie jest taką Potęgą, Wolnością, Wyzwoleniem, bo Jednoczymy się z Całością tych 
Działań. Dajemy Im Wyzwolenie, by Oni zaistnieli przez Otwarte Serce, przez Miłość, 
61.06…i Pragnienie Nasze.
(Głos I)Pokazali mi wychodzące na Świat kulki, taka kulka trafia do następnego Człowieka, 
ktoś się raduje, odchodzi, a kulka od Następnego Człowieka do następnego wędruje. Tworzą 
się łańcuszki. Odbijają się od Ludzi te kuleczki Ducha Świętego i Każdy się raduje.
(Głos II)Mamy się nie ograniczać w tym, co robimy. Nie stawiać Sobie barier, że leczę Tę 
osobę. Ja leczę, bo Pragnę Wszystkim pomóc. A temu Człowiekowi, który jest akurat przede 
mną pomagam, ale Cała Jego Rodzina, całe Jego pokolenia. Wszyscy są za Nim. Tak jak 
Zbyszek mówił; -Jego, za Nim, przed Nim, gdziekolwiek ta Istota jest Myślą, Mową i 
Czynem.
(Głos I)Ten Człowiek w Radości pobędzie, pójdzie i będzie niósł Następnemu Radość.
(Głos II)Mamy zarażać Miłością.
(Zbyszek)To, co się uniosło do góry, to Światło, to jest właśnie Radość i będzie przepalać 
cierpienie, ból, nieprawość.

Pokazali mi, że te procesy już zaszły i to, co przed Nami; - Ocean Ducha Świętego to 
jest mgła. Pokazują jak ma wyglądać Nasze poszukiwanie odpowiedzi na pytania.
Jedynka stanie przed tą mgłą. Powie, jakie rozwiązanie i czego chce znaleźć. Może zdradzić 
to pytanie. W tę mgłę wejdzie i tam zacznie wszystko tworzyć.
 To, że tej osobie będzie się wydawać, że to sobie wyobraża, jest już tutaj podkręcane. 
Już u góry widzę jak Ojciec zagląda, nie tylko Bóg Twórca. Światło poszło, aż straciłem 
widzenie. Wyraźnie, więc podpowiadają, że będzie sterował wyobraźnią i będzie nr1 zmuszał, 
aby tak, a nie inaczej to widział.
-Czyli nie wstydzimy się własnych słabości, Kto ma krótkie nogi, trudno. Nr 1 wchodzi i Nas 
informuje. A My stoimy przed tym mlekiem. On będzie w tej mgle, On będzie informował, a 
My z zewnątrz będziemy tylko widzieć, tak jakbyśmy oglądali w tej mgle film, holograficzny. 
Zobaczymy później, w jaki sposób będą Nam te sceny jako obserwatorom, się ukazywać 
byśmy mogli dopowiadać, aby Jemu było łatwiej. To będzie nam ułatwiało pomaganie Jemu.

 (Głos I)Problemem jest radzenie Sobie z galaretą, myślami i z przeszłością.
(Zbyszek)Chodzi Ci o Umysł, który się włącza, rządzi i łącznie z emocjami, bo Myśl jest 
połączona z emocją opanowuje Cię i chcesz się z tego wyzwolić. Wchodzisz do mgły i Nas 
prowadzisz.
(Głos I)Widzę Rajską Wyspę, jakby stary wulkan, który w środku ma Rajskie Jezioro 
otoczone lasem i to Jezioro jest Światłem. Ja mam nie zważać na cały Świat wokół Siebie, 
tylko mam jakby się zanurzyć w swoim Źródle i poczuć, że to wszystko, co się tak naprawdę 
dzieje wokół mnie nie ma znaczenia.
(Zbyszek)Może mieć znaczenie dla tych, którzy lubią te gierki, ale Ty nie musisz w ogóle 
zwracać na to uwagi.
(Głos I)Będzie, co będzie. Tak naprawdę nic się nie zmienia. Czy pójdziesz w lewo, czy 
pójdziesz w prawo, to i tak jesteś na Swojej Wyspie, w Swoim Świetle, w Swoim Źródle. To, 
co robisz, to są nowe domki z piasku. Przejdzie fala, znowu zbudujesz nowe domki z piasku. 
Baw się tymi nowymi możliwościami, wariantami. Nową wiedzą w nowym doświadczeniu. 
To nie są błędy, ale nowe możliwości.
(Zbyszek)Mnie pokazali konkretną technikę, jak masz Sobie z tym radzić. To jest tak. Żeby 
wyskoczyć ponad galaretę trzeba być mocnym duchowo, a Oni pokazują genialny sposób dla 
tych, którzy wzrastają, ale nie są w stanie patrzeć ponad tą galaretą; -Ludzie jeden przy 
drugim, jak w gigantycznej zatłoczonej celi. Drepcą tymi nogami. I tak od wysokości przed 
kolanem, aż po samą głowę nie widać ich. Widać tylko na dole nogi. Obszar kolan i powyżej 
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jest cały w galarecie. Jest totalnie rozproszona energia. Ta Energia przenika ich, ta energia 
jest między nimi. To są emocje, myśli. To jest tak silne, że to wszystko wibruje, że po prostu 
nie widać ani części Ciał, ani przestrzeni między ludźmi. Tylko wiemy, że Oni tam są.
Ty zaczynasz budzić się i to zaczyna w Ciebie wchodzić, pochłaniać, a ty nawet o tym nie 
wiesz. To jest tak jakby ta wibracja istniała między atomami. Czyli między komórkami, bo 
komórki tworzą atomy ukryte jest to ogólne zło, błądzenie. 
A Oni pokazują, jak taki ślizg robisz, padasz na Ziemię i leżysz przy nogach i od dołu 
spokojnie obserwujesz tę galaretę. Tak jakby obszar do kolan był wolny od galarety. Jak tak 
runąłeś, to nagle od dołu obserwujesz ten cały jasno szary obszar i On nie wpływa na Ciebie.
Położyłeś się trawkę w ustach masz. Książkę sobie wyciągnąłeś, Ala cały czas leżysz. Nie 
podnosisz się, bo jak tylko byś podniósł się, to ta szara galareta przeniknęłaby Cię. Tak jak 
holograficzny dym, który w Ciebie wchodzi, to bez żadnego oporu.
Ty się byczysz, leżysz, totalne leniuchowanie. To jest technika. Uruchomisz pewną energię.
Sprawdź u siebie Harmonię Duchową, Energetyczną, jak się obudzisz, czy jak jesteś Tu i 
Teraz i zastosuj ten manewr. Połóż się na podłodze i miej świadomość tego, że pod galaretę 
podchodzisz. I sprawdź po chwili, jak z tobą jest. Jak to zrobisz autentycznie oddzielisz się.
-Co to znaczy?
-To znaczy, że ta galareta, te emocje, że to wszystko, co nazywamy wibracją, która Nas 
przenika i ona tutaj jest, może być przez nas odtrącona. Możemy się tego pozbyć.
 W ten sposób Ona nie będzie wnikać. Tu jest jakiś próg. Czyli technika mówi o tym, że 
uruchomisz mechanizm, dzięki któremu nagle te wibracje nie będą w Tobie. Zrobisz to i w 
ten sposób powolutku będziesz się uczył ten stan utrzymywać.
(Głos I)W odpowiedzi na galaretę i emocje pokazali mi przełącznik na pasywność i leżysz. 
Żadnej aktywności, żadnej odpowiedzi na to, co przychodzi.
(Zbyszek) I pokazali, jak na haku wieszasz wielką ścierę, na której pisze UMYSŁ.
Bardzo wyraźnie ukazała mi się scena jakbyś kiedyś upolował wilka, Ten wilk wiecznie żyje i 
ty jakbyś go wiecznie odtwarzał, karmił się nim i ciągle masz podpowiedzi; -zostaw go, 
zostaw go.
(Zbyszek)Nie przeżywaj, nie męcz. Ta galareta, to jest samonapędzające się zło. Negatywna 
wibracja, która Nas przenika.
Bo czyste myśli, czyste wibracje unoszą się do góry i są ponad galaretą. A Oni podpowiadają; 
-tam trzeba być już takim wyjątkowym. A ty; -na dół i sprawdź. Nie ma w Tobie wtedy tych 
wibracji. Przez ten sposób jak ścierę Umysł wieszasz z boku. Możesz wtedy patrzeć na 
wszystko. Technicznie pokazali; -skok zrobisz pod nogi i nie będzie w Tobie galarety (min. 
73.07/238.56).

 (Głos II)Mnie męczy niewidzenie, albo bariery z tym związane, że nie zawsze 
mogę widzieć.
(Zbyszek)Zacieraj ręce, wchodzisz i prowadź Nas. Dostałaś klapsa od Ojca, Jakbyś była tym 
małym Dzieckiem. On ci tak kręci w głowie i projektorki Ci w oczach się włączyły. Masz 
widzieć, to, co chcesz.
(Głos II)Ja tylko widzę Siebie, która ma ciemne okulary, ściągam je, wyciągam swoje oczy i 
białą chusteczką je przecieram, żeby cokolwiek widziały. Takie sztuczne niebieskie gałki.
(Zbyszek)Oni mówią dalej. Ty nie chcesz widzieć, bo ty się boisz Sama siebie. Ty się boisz 
swoich słabości. To jest tak; -jak zobaczę, to będę wiedzieć, co istnieje, a ponieważ to 
zobaczę, może to być problemem, którego nie przeskoczę. Może Ja nie chcę widzieć, bo jak 
nie będę widzieć, to nie będę musiała się bać. Problem jest w Tobie oparty na słabości.
Oni pokazują tak; -siedzisz, ciągle nic nie widzisz, ale już Siebie widzisz w środku. To, co 
jest od Ciebie na jakieś 20 cm. Oddalone. Podpaliłaś tak jakby indiańskie ognisko, siadłaś na 
tym i jesteś jakby takim czajnikiem. Tak jakby w Tobie woda się gotowała. Wystrzeliłaś do 
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góry. Jesteś u góry i z góry patrzysz na dół. Tam na dole, cokolwiek jest, nie jest w stanie do 
Ciebie się zbliżyć. Jak cokolwiek tam będziesz widziała, to Ciebie nie widzi. Domy, Ludzie. 
Nie uczestniczysz w tym Życiu. Nikt cię nie zrani. Jesteś niedosięgalnym czuciowo 
obserwatorem. Jesteś za takim lustrem weneckim i Oni Cię nie widzą. I teraz z tej góry 
popatrz, co tam widzisz.
(Głos II)Widzę jakąś dolinę, gdzieś wśród Gór, Lasów, jakieś domy na dole. To jest głębokie.
(Zbyszek)Widzę jakbyś leciała nad Tym. Jakiś Kościół, ale poprowadź Nas. Pozwoliłaś 
Sobie na bezpieczne bycie w tym wszystkim, bo lecisz niczym ptak. Przemieszczasz się w 
Krainie, jesteś u góry i czujesz wiatr, wolność.
(Głos II)Błękitna Rzeka, białe domy.
(Zbyszek)Jest takie wydeptane miejsce i Ktoś do Ciebie kiwa. Ktoś Cię dostrzegł i się cieszy 
bardzo. On tak jakby był tutaj sam w tej Przestrzeni. On chciałby żebyś tam do Niego zeszła, 
bo On chciałby Cię przytulić. On czekał Na Ciebie. To tak jakbyś do Hadesu do Świata 
zmarłych się dostała, tu do przestrzeni Duchowej i On się Cieszy, że Ty tu dotarłaś. On chce 
się z Tobą spotkać. Odkryj to, kim On jest.
(Głos II)Wszystko widzicie. Ja nie widzę nic.
(Głos)Ty Jego widzisz.
(Zbyszek)Zobaczmy, kiedy pozwolisz Sobie na to, by Jego ujrzeć. Jak nie będziesz chciała 
zrozumieć Tego, to jest o. k. On to zrozumie. Postaraj się Jego odnaleźć na tym brzegu. 
Widać, że On rybakiem był. Ujrzyj Go.
-------
(Zbyszek)Ciekawie pokazali. Podeszła do Niej jakaś bestia czarna, wielka i wyszarpała z 
Niej, tak jakby chciała Ją zeżreć. Ją, ale taką czarną. Została tylko Ona, taka czysta Postać. 
Taki Duch, który nie musi się bać, dlatego patrzy, że cokolwiek wlazłoby, to Ona jest 
Duchem i żadna materia nic nie może zrobić i powolutku wchodzi w tę mgłę. Znika w Tobie 
lęk.
(Głos)Taka przeźroczysta się robi. Do Jej serca płynęły takie promienie światła, a wokół serca 
był taki ciemny krąg, który nie dopuszczał tych promieni. To zwierzę wyrwało tę część 
ciemną i te promienie mogą spokojnie teraz dopłynąć.
(Zbyszek)Ona spotkała Tego Mężczyznę. On tutaj na Kraj Oceanu Ducha wyszedł po Nią. 
Jak Ona wchodziła w tę mgłę, wziął Ją za rękę, wziął Ją na ręce, poszedł z Nią dalej i 
powiedział, że jest Jej Mężem.
Ona jak była z Nim chciała mieć Dziecko. Albo nie zdążyła, nie urodziła i ono się tylko 
poczęło gdzieś tam w środku i coś się stało, chyba zginęła, bo pokazują, że ta energia, która 
mogła wejść, ten Duszek był przy tym jej, chyba zgonie i ten mężczyzna wziął tę energię, 
która tam powinna być i odesłał w Gwiazdy i ta Historia zapisana jest w Gwiazdach u Góry.
On zamknął Jej oczy, położył i też zginął. Strzała Jego przeszyła. On jest ubrany jakby w 
XVII w.strój, a strzała z wielkiego ociosanego drzewa. Tak jakby Olbrzym nią rzucił. On też 
zginął.
(Głos)To przerwana Miłość.
(Zbyszek)Tak!! I pokazują, że w Niej to jest. To, co się stało jest w Jej brzuchu. Tak jakby 
Ona czasami coś czuła, czy pragnęła. Tę historię ma w sobie zawartą. 
Jest taka podpowiedź.
To coś Tu i jakaś inna scena zaciążyła na tym, że Ona nie chciała o Sobie wiele wiedzieć. 
Tak naprawdę, to nie jest lęk przed widzeniem, tylko lęk przed odnalezieniem Swojej 
własnej historii.
(Głos)Pokazywali mi taki szeroki, wysoki mur i Ona sobie podskakiwała na skakance. 
Podskoczyła, zobaczyła drugi Świat przez ten mur i opadła, i znowu. I tak, co chwilę 
podskakiwała, ale nie mogła przejść przez ten mur.
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(Zbyszek)Teraz pokazują Przestrzeń Kosmiczną. Ona się uniosła. Tak jakbyśmy widzieli 
Ludzi, którzy w przestrzeni Kosmicznej mogą żyć. Próżnia jest, a Im to nic. Pokazują taką 
Platformę i jakby taką połowę igloo. Półotwarte, gigantyczne, krystaliczne i tam jest biała 
Świecąca Postać. Niby Bóg, ale to nie jest Bóg. To jest Istota żywoduchowa. Taka, która 
Żyje. Jak w Mistrzach Dalekiego Wschodu, tylko Ta tu jest potężniejsza. Ona przeniosła się. 
Stanęła na tym lustrzano krystalicznym podeście i idzie do Niego. I On ją woła. To tak jakby 
był nie tyle Przewodnikiem, ale Jej Ojcem Duchowym. Czyli Postać, która poczęła nas 
biologicznie, tylko w inny sposób. Ona do Niego idzie i On Jej będzie coś tłumaczył. Nasza 
koleżanka idzie do Niego i odbiera przekaz. Mów, co Ci mówi. To jest Coś dla Ciebie.
(Głos II)Mówią, że Ja mam się nie bać utraconej Miłości, bo to tak jakby była tylko 
chwila.
(Zbyszek)Oni pokazują, że Ty możesz Serce Swoje wziąć, wejść do Oceanu, do tej mgły. 
To Serce rozświetli to, ale nie będziesz nic widzieć. Ono będzie takie, jakby w środku był 
taki iskrzący, czerwony węgielek. Ty Rzucisz Je do góry. To Serce wyleci do Góry ponad 
to morze mgły i Ono z góry sprawi, że tak jak mgła, która jest w lesie i wszystko 
zasłania, opadnie i będziesz widzieć. Rozświetl swoim Sercem, to, co jest przed Tobą. 
Wejdź tam i powiedz Nam, co wtedy widzisz. Tu uruchom zakamarki utajonej Miłości. Nie 
chcę powiedzieć utraconej, ale to w Tobie jest. Niech Ona się budzi i sprawi, żeby ta mgła 
wyparowała. To jest Moc Twojego własnego Serca. Oni mi pokazali jakbyś się wspinała po 
górze, kamienistej. Potem bierzesz skrzydła Ptaka, przemieniasz się, rzucasz w przepaść, ale 
zamiast frunąć, tak kołująco spadasz jakbyś się miała rozbić. Nie martw się Serce Świeci.

Teraz takie Małe Dziecko wzięło Cię za rękę i mówi; -choć Mamuś. Ono Cię 
prowadzi. Powiedz, dokąd Cię to Dziecko prowadzi. Wygląda jakby miało 2-3 latka, ale 
wysławia się jakby to był 5-cio latek. Jak na swój wiek niesłychanie rozwinięte. Ono mówi 
tak; -Mamusiu, czemu Ty mnie nie widzisz? Przytula się do Ciebie; -Mamusiu, Ja chcę być z 
Tobą. Ja tu jestem. Mamo, Mamo.
Co ciekawe, ono wyraźnie mówi, że chce z Tobą być fizycznie. Pyta się; -Mamusiu, czy będę 
z Tobą? W tej Rzeczywistości. -Mamusiu obiecałaś. -Mamusiu chodź, coś Ci pokażę. 
Prowadzi Cię przy takiej skale, a na tej Skale narysowane kwiatki. To ty narysowałaś, ale 
Dziecku wmówiłaś, że to ono narysowało i się śmiejesz. 

 Pokazują też ubogie, ale jednak szlachectwo. Czyli ludzie, którzy jednak radzą Sobie 
w Życiu. Siedzisz przy stole i patrzysz, jak Twój Syn w czerwonym mundurze za czasów 
napoleońskich odjeżdża na koniu.
To jest Młodzieniec, który ma stopień oficerski i On już z tej wojny nie wrócił. 
(Głos)Cały czas mi się przewija jakbyś chciała powiedzieć o jakimś bólu
(Zbyszek)Boisz się, że ujrzysz w Sobie wszystko. Dlatego nie chcesz widzieć tego, co jest na, 
zewnątrz, bo się boisz Siebie Tu. Idź i zostaw.
Na razie ujrzałaś Doliny i tam Ci podpowiedzieli, że w podobnych przestrzeniach już byłaś. 
Wznieś się znowu i pokaż. Może będzie jakiś inny Świat. Zdystansuj, z wysoka. Tak żebyś 
w ogóle nie mogła tam wlecieć, ale Żebyś wszystko widziała.
(Głos II)Jest Rzeka i bardzo dużo piachu. Płycizny. Dużo Słońca i ciepły jest ten piasek. 
Gigantyczna Wieża
(Głos)Z tej Rzeki jest widok na Morze.
(Zbyszek)Tak jakby tam daleko był wał, to morze było troszkę wyżej, a te Jeziorka wynikają 
z przesiąkania tej wody. Ta Wieża, to Wiatrak.
(Głos)To wszystko jest zharmonizowane jakby jedno bez drugiego nie mogło istnieć.
(Głos II)Tam jest bezludnie. Nie ma Nikogo.
(Zbyszek)Żeby to wszystko odżyło, to Ty musiałabyś tam zejść. Ten wiatrak jest z tym też 
związany, a na statek, który tam jest mogłabyś zlecieć i znowu uruchomiłabyś wizję.
Prowadź Nas.
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(Głos II)Podchodzę pod ten Wiatrak, a on ma taką korbkę do uruchamiania i nakręcania 
zabawek. Ja próbuję to uruchomić.
(Zbyszek)My wszystko widzimy dobrze. Kiedy Ty zeszłaś tam pojawiło się Dziecko. To jest 
zabawka. Dziecko usypało ten wał i woda lekko przesiąka, a Ty koło tego Dziecka jesteś. 
Stateczek jest albo drewniany, albo plastikowy.
(Głos,)dlatego w tym wszystkim taka harmonia była. Tak ładnie wszystko poukładane.
(Zbyszek)Tak!! Miłość.
(Głos)A mnie cały czas pokazują świat bajek. Krasnale, Śpiąca Królewna, Elfy, Świat, 
który ma obudzić w Sobie i tam Ona odnajdzie Siebie prawdziwą i nie będzie się bała. Bo w 
Świecie bajek, Baśni, Legend Ona może pokonać wszystko. Smoki, może być Rycerzem.
(Zbyszek)To jest przejście.
(Głos),kiedy nakręcałaś ten wiatrak pokazali mi latarnię, stateczek, jeziorko i tak jakbyś 
ruszyła to wszystko z miejsca. Latarnia zaczęła się obracać. Pojawił się ruch. To zaczęło Żyć.
(Zbyszek)Czy zauważyłaś, że zaczęłaś widzieć z dystansu?
Czy uzyskałaś odpowiedź?
(Głos II)Tak!(93.51/238.56).
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