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(Zbyszek)Wiemy, że chodzi o Sylwię. Komuś może się wizja włączy, dopowiedzenie, nawet 
czasem coś innego w związku z tym tematem podpowiadają. Bywa nawet tak, że w ogóle o 
innej osobie mówią i później się okazuje, że to jest z sobą jakoś powiązane. Niech Koleżanka 
mówi, co widzi.
(Głos I)Jakiś ogon krokodyla widzę.
(Zbyszek)To ciekawe. Ja tę Sylwię zobaczyłem jakby ktoś jej głowę siekierą rozrąbał. Wbił i 
ta siekiera została. Czyli podpowiedź jest tutaj wprost; -został zastosowany wrzut. Czyli w 
jakiś sposób od strony energetycznej coś zrobili. Krew tutaj nie cieknie, a ten ogon, to nie 
ogon, tylko ta Siła, która jej to zrobiła. Jak Ona z przerażenia się obraca, to ogon w przenośni 
widać, ale od tej Siły. Wykonawcą jest jakaś Siła Demoniczna, ale nie ma to żadnego 
znaczenia.
(Głos II)Ja ją widzę jakby miała dziurę w głowie.
(Zbyszek)Ona też jakby chciała do mnie podejść, ale mnie nie widzi. Tylko przed Siebie 
idzie jak w horrorze, kiedy Człowiek traci fizyczną świadomość i taki obłąkany idzie. 
Półautomat.
Pokazują mi też taką energię nad tym wszystkim unoszącą się, która obserwuje tę dziewczynę 
i co się dzieje. I tak jakby Dusza była poza i się przyglądała temu, co jest. Jakby była tylko 
energetyczna i pozbawiona swojej osobowości. Takie nieracjonalne rzeczy ta Sylwia robi, bo 
na czworakach idzie, głową kręci, rękoma macha
Teraz pokazują takie duże miasto, dźwięki tego miasta. Syreny, tramwaje. Tak jakby 
zewnętrze istniało i ta osoba, tutaj w środku bała się na zewnątrz wyjść, tak jakby życie ją 
przerażało. Jakby coś chciała zmienić, wejść i się jej nie udało. 
Czyli to, co się stało było wynikiem ucinania Sylwii możliwości zrealizowania się w 
Życiu, a miała taką sposobność.
(Głos III)Jakiś czarny kot się łasi do Niej.
(Zbyszek)Tak i Ona nasiąka nie tymi Energiami.
Teraz przychodzi lekarz. Lusterko ma na czole. Kładzie Ją, ale zaraz sam koło Niej się 
kładzie. Tak po jednej stronie i jakby znikał. On jest symbolem zdrowienia i jakby to Coś w 
Nią weszło. Ona teraz siada. Jakby się budziła i zaczyna to wszystko rozumieć. 
Siada koło Ciebie i rozmawia z Tobą. Z góry Światło na Nią bije jakby była połączona z 
Górą. 
A u Ciebie pokazują tu gdzieś w piersiach jedną Cząsteczkę, mały Promyczek.
Tak naprawdę, to Światło, które z Góry bije dzięki temu malusieńkiemu niewidocznemu 
promyczkowi. Czyli Coś, co zostało uruchomione przez Ciebie Uprawomocniło się, czyli 
zyskało Duchową Prawomocną Moc tak potężną, że to coś teraz na tę Koleżankę działa. Non 
stop.
(Zbyszek)Jest wszystko o.k. 
Czy Komuś podpowiedzą, co będzie z Sylwią w przyszłości?
(Głos I)Ja widzę, że Jej Ktoś worek zakłada na głowę.
(Zbyszek)Jak powiedziałaś to, to tak jakby Ktoś chciał udusić Ją.
(Głos I)Taki wysoki, to podejrzewam, że to chyba Jej Mąż będzie.
(Zbyszek)Pokazują, że podchodzisz do Niego, z taką bijką na muchy. Trzaskasz Jego po 
czterech literach, ale On sobie nic z tego nie robi.
(Głos I)On jest bardzo uparty.
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(Głos III)On w przeszłości, był tym czarnym kotem. Łazi koło niej
(Zbyszek)Pokazują metodę. Czyli, kto mieczem wojuje od miecza ginie. Kto kota udaje, od 
kota ginie.
Pokazali tak. Idź tam i jak On zacznie do Ciebie podchodzić, to będzie taki wampirowy 
Ludzki kot i jak będzie chciał Cię zdominować pokazując, jaki On jest mocny, to stan się 
gigantycznym kotem i tak Jemu ryknij, żeby ten ryk wszystko z Niego ściągnął. Masz to, co 
jest w Nim kocie zniszczyć, by została sama naga biała Dusza. 
-Zrób to teraz!!
………..
(Zbyszek)On teraz jest takim malutkim krasnoludkiem. Tu zasuwa, tam zasuwa. Chce się 
ukryć jak mysz.
Okazuje się, że ten Człowiek był słaby i przywdział taką maskę, nie wiadomo, co jeszcze na 
Niego działało, bo takie rury z Niego wystają, a więc mogło być podłączenie, nie ważne.
Okazuje się, że przybrał taką maskę, tego gwałtu zadawanego innym, po to, żeby ukryć 
własne słabości. W rzeczywistości to jest słaby, zastraszony, nieodnajdujący się Człowiek.
-Takie nic. –Ujrzałem takie słowa. Szkoda Go. Naprawdę szkoda.
(Głos I)Ma swoje pasje, ale nie realizuje tego.
(Zbyszek,)Co jest ciekawe. Ona wstaje, bierze go jak kotka na smycz i prowadzi przed siebie. 
Jest zadowolona i w ogóle się Nim nie przejmuje.
(Głos III,)Ale ten kot jest biały teraz.
(Zbyszek)Pokazują, że Ona wchodzi w Przestrzeń symbolizującą ich mieszkanie i tutaj 
trudno się Jej poruszać. Ona niby idzie, ale coś jest nie tak. Trudno się Jej poruszać. Są tutaj 
przeszkody.
(Głos III)Potyka się o takie kanty.
(Zbyszek)Podpowiedź jest taka, że trzeba byłoby pomóc Im to wszystko wyczyścić.
Pokazują mi tutaj Kogoś, kto na keyboardzie może grać i wyczaruje takie dźwięki.
My nie będziemy tego słyszeć. Natomiast te dźwięki jak będą powstawać, wiadomo, że to jest 
jakaś wibracja, ale na Poziomie innym one będą tak na Przestrzeń oddziaływały, że aż meble 
będą się uchylać.
Natomiast wszystko, co jest nieprawe zostanie wyekspediowane w Kosmos. To będzie jak 
wybuch bomby.
 -Ten Szalony Artysta zaczyna grać.
-I to jest Jej Opiekun!! Dostał Prawo do tego.
(Głos III)Gra na gongu.
(Zbyszek)Ty gong, a ja, co innego widzę, ale to jest wspólne i przeczyszczające, blokujące 
wszystko wibracje. Jeszcze takie Energie z góry jakby pędzlowe schodzą i wszystko się 
uspokaja i za chwile będzie znikać.
 Sylwia podchodzi, podjada sobie i mówi; -a nie mówiłam, że wszystko się uda.

Teraz można tylko sprawdzić stan tej Sylwii, to, co dotyczyło kota i poprawę między Nimi 
relacji. Bo widać, że On był poprzemieniany. Było z Nim już nie tak.

KONIEC.
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