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 Nastąpiło rozdzielenie Świadomości. Zwykle to My obserwujemy, tymczasem to, co 
z Nas wyszło jest na środku i powolutku ściąga Nas w Siebie. Tak jakbyśmy byli po środku i 
nie potrafili się odnaleźć po tamtej stronie. Tam jest Nasza Cała, Właściwa Istota, a 
tymczasem patrzymy tutaj ciągle z poziomu Ciała fizycznego, czy Duszy.
Mówią o jakiejś integracyjności, o czymś, co pozwala tym Energiom, czyli galarecie lub 
powiązaniom z galaretą, z innymi Ludźmi, Nam się zatracać Samym w Sobie. Nie potrafimy 
na Całość patrzeć z ponad galarety, z Poziomu Ducha. 
Mówią, że też nie o to do końca chodzi. Bowiem Duch Ludzki jest z Niczym niezwiązany. 
Pokazują też, że Duch Ludzki prowadzi swoje oddzielne Życie, o czym My nie wiemy.
Pokazują tego Ludzkiego Ducha z Przestrzeni Odrodzenia. On jest znacznie większy od 
Człowieka. On uczestniczy w pewnych działaniach, w Doskonaleniu się, w Procesie Wzrostu 
w Życiu Fizycznym i Duszebnym w Wielkim Filmie. Ale pokazują też, że to nie jest ciągła 
praca. To jest tylko elementem Życia, dzięki, któremu My mamy się odnaleźć. Idziemy np. do 
pracy. Natomiast resztę dnia poświęcamy na funkcjonowanie w tamtych wymiarach.
Dusza owszem Tu zostaje, bo Dusza jest energetyczna i dopóki Cząstki energetyczne 
stanowią o wzroście, to przywiązują niejako Ducha do tych Przestrzeni, ale to jest czas pracy.
Czyli to jest podpowiedź, co do tego, że można by się obudzić po drugiej stronie filmu i 
przyjrzeć się temu, co się tam dzieje.
Pokazują jednocześnie krzyżyk jakby to było dla Nas jeszcze zamknięte.
Mówią o jakiś Wrotach (Otwarcia?), o jakiś Pasmach Stwórczych w tym Działaniu, ale 
nie widzę tego. Zwykle idzie obraz, a potem dopowiedzenie, zaś tutaj jest odwrotnie. 
Najpierw jest dopowiedzenie, a potem coś się ukazuje. Wygląda tak jakbym nie miał 
widzenia włączonego.
Na Poziomie fizycznym czuć teraz wielkie osłabienie. Schodzi jakby uśpienie każdej 
komórki. Pokazują jakby obniżali wibracje, dlatego będziemy się czuć wewnętrznie 
senni. Dzięki temu otwiera się coś, co Ja nazwałbym Drogą do Ich Działania.
(Głos I)Przestrzeń.
(Zbyszek)Tak. Jest to w obszarze Człowieka, ale Przenika Całość. To tak wygląda jakby 
przy Przenikaniu Człowieka coś w Nim znikało. Na trwałe odchodziło.
(Głos II)Są trzy koncentryczne Koła. Zewnętrzne Koło, to jesteśmy My, Nasze Ciała 
Fizyczne. Drugie w Środku, to jest Nasza Dusza, która wychodzi powoli z Ciała, a Trzecie to 
jest Duch. On stanowi wielką fontannę, która Nas unosi. Jest coś takiego, że Ciało poprzez 
Duszę przenika do Ducha. Staje w tej Przestrzeni Fontanny i unosi Nas bardzo wysoko. 
Stajemy się bardzo przeźroczystymi kropelkami i ta Przestrzeń, stanowi miejsce, w którym 
My się przemieszczamy do Wrót Dotarcia. Docieramy do miejsca, przez które teraz 
będziemy przechodzić i ujrzymy to, co ujrzeć mamy w przygotowaniu Całości. Musimy 
poczekać. To jakby Przenicowanie. Z drugiej strony. Duchowość w Ciało, tylko Ciało 
przenika w tamto, scala się w Jedno i docieramy do Przestrzeni Ducha.
(Zbyszek)To kolejna podpowiedź do DNA. Do tego, że kiedy Korytarz Świątyni Serca się 
obniża, to tam jest właśnie Przejście w Kosmiczną Przestrzeń Własnego Ciała. Wiadomo, że 
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kiedy Tam Cherubinki, Cząsteczki Boga się budzą to On może się przejawiać. To jest ta 
Druga Droga. Jedna wzrostu duchowego, druga typowych energetycznych przekształceń.
To, co tutaj się dzieje z tym się wiąże. Symbolem jest jedna Cząstka Boga, ale tak naprawdę 
Ona Promieniuje i sprawia, że w DNA wszędzie się (6.25 znajduje?).
(Głos II)Będąc kropelką wody My mamy… działania…, zaczynamy pojmować, co się dzieje. 
Świat się mi kłania i Ja jestem taka Pani Fizyka …kolorowa.(6.26-6.35?).
(Zbyszek)Bardzo kolorowa. Jak to powiedziałaś wszystko się ułożyło jak na Twoich 
obrazkach. Tam są pewne kody, ale mówią, że tego nie trzeba rozumieć. Wystarczy nauczyć 
się jakby intuicyjnie czuć to, co napływa. Natomiast to, co w Nas się dzieje, to faktycznie 
widać kolory. Pasma.
Podpowiadają, że tworzy się energetyczny, barwny wzór Człowieka.
 To nie jest tylko zmiana w DNA. Jest coś, co przeczy temu, co dotychczas wiedziałem, że 
ta zmiana wiąże się też ze zmianą Ducha. 
-To przecież jest niemożliwe.
-A Oni mówią; -a czemu?
(Głos II)Mówią na osi tych barw7.34-7.36.?
(Głos III)A ja widzę trzy kółka kolorowe. Jak Ciało, Duch i Dusza. Jest granatowe, czerwone 
i białe w środku.
(Zbyszek)Może podpowiadają, że ten Proces Scalania doprowadzi do tego, że Dusza, 
która już u niektórych przez integrację niemal nie występuje, dzięki temu Scalaniu w 
ogóle przestanie istnieć i wreszcie Duch będzie mógł się w pełni, bez ograniczeń 
przejawić. Czyli wreszcie w każdym stanie będzie można korzystać z Jego Mocy, z Jego 
Intuicji. Oczywiście na pewnym dopuszczalnym Poziomie i będzie można pracować nad 
Sobą.
Dusza, ten wyzwoliciel, jest później totalnym ograniczeniem.
(Głos III)Ona wygląda jakby Jej nie było.
(Głos II)Jawi się jak mgiełka, która jest, a której nie ma.
(Głos III)Tak jakby coś Ją wciągało.
(Zbyszek)W tym tłumaczeniu, to jest najzwyczajniejszy nośnik, który pozwala Duchowi 
w tych Przestrzeniach, w tym Filmie uczestniczyć, przejawiać się. 
Kiedy jednoczymy się w Trzonie Duchowym, to coś staje się techniczne. 
Czyli My budzimy się na Poziomie Ducha w Najniższych Jego rejestrach, bowiem 
przejście w Wyższe Rejestry, i tu pokazują białe Światełko, związane jest z Wejściem 
Siły Wyższej.
(Głos II)Z INTERAKCJĄ …9.18.
(Zbyszek)Tak. To trzeba zapisać.
To jest dobre, bo jeśli ten Proces zostałby zakończony to byłoby wielkie ułatwienie w 
zapanowaniu nad myślami i emocjami, bo udział Naszej Cząstki niskowibracyjnej 
zmalałby znacznie. Byłoby łatwiej. Można byłoby pewne rzeczy obserwować, a nie od 
razu, na siłę, z przymusu w nich uczestniczyć.
(Głos II)9.59-10.13 (nic nie słychać).
…..
(Zbyszek)System nerwowy, choć My o tym nie wiemy jest jak struna w gitarze. Jak On 
właściwie gra i jest właściwy, to drga wibracjami, dzięki którym My nie musimy się 
zastanawiać nad wejściem w tamten Świat. Tak jak Ciało Fizyczne. Ono jest ważnym 
instrumentem Tutaj, bo możemy się przejawiać jak jest zdrowe i silne, nawet rowy kopać.
System energetyczny jak funkcjonuje właściwie jednoczy się z systemem nerwowym i 
odwrotnie. To są struny. Tych strun, które Koleżanka nazwała nićmi jest więcej, ale 
nawet nie wiem ile ich jest. Sprawdzić to później trzeba.
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Oni pokazują grzybnię. Ona jest rzadziutka i tworzy się echo tego, jakby przesunięcie 
obrazu o kawałek, o kawałek, o kawałek. To jest jakby echo tego głównego kośćca, który 
jest w Nas. Ja nie wiem, który jest główny, czy układ energetyczny, czy nerwowy. Oni 
zaś z tego robią jakby jedno wspólne brzmienie.
(Głos II)11.48….rzeczy się Jawicie, w nutki swojej przyszłości wchodzicie, w takim się 
zawieracie i w Jedno scalacie11.48-11.56.
(Zbyszek)Podpowiadają też, że jak Ktoś ma ściągnięte węzły karmiczne, to ta Modlitwa 
będzie uruchamiać w Nim te zmiany, a dotychczas tego nie było. Ktoś, kto uczestniczył 
mógł w jakimś zakresie z czegoś takiego skorzystać. Teraz Ktoś odsłuchując to będzie ulegał 
zmianom. Dlatego kazali to nagrać.
(Głos III)Tak wygląda, jak wyładowania elektryczne.
(Zbyszek)Tak, te poszczególne nici wyglądają jak pioruny.
(Głos III)W połowie są jasne, a w połowie ciemne. Szarawe. Tak jakby to jasne chciało się 
przedostać dalej i jakby nie mogło.
(Zbyszek)To jasne będzie maleć i zanikać. Ostatnio sporo tego widziałem. To będzie 
otwierało w Nas Moc Przestrzeni. To oznacza, że potężniejsza Siła nie dość, że wyjdzie 
dzięki temu Procesowi, to Ona przejmie nad tą energetyką, nad tymi nićmi kontrolę.
Tak jakby Nasze Ciało podlegało Mocy i dzięki temu będzie miało Moc do Działań.
To jest ciekawe. Najpierw przecież trzeba mieć mięśnie, żeby podnieść ciężar, a tu pojawia 
się ciężar, który zmusza Nasze Ciało do tego, żeby urosły mięśnie i dzięki temu możemy ten 
ciężar podnieść.
(Głos III)Wytłumacz mi coś takiego; -jest to jasne, leci, leci. Tutaj jest ciemne, jako to 
ciężkie i między nimi jest jakieś Przejście. Chodzi o to, żeby coś z tym Przejściem zrobić.
(Zbyszek)Tam się znajduje WOLA. Dlatego kiedy otwieramy się Intuicją Duchową na te 
Światy, to od razu Siła Wyższa podpowiada Nam, co mamy z tą Wolą zrobić. Albo jak My 
się Jednoczymy z Siłą Wyższą, to Nasza Wola się zmienia, bo poznajemy wyższy zakres 
Naszego tutaj przyjścia, przez co chcemy innych rzeczy.
Ale Oni mówią, że to nie chodzi o rodzaj tych rzeczy, które chcemy robić, bo to 
automatycznie się w Człowieku zmienia, jest to doskonalsze, ale mówią o odczuciu 
WOLI, że to się czuje, co jest prawdziwe, a co nie. Tak jakby Wola jednoczyła się z 
Intuicją Duchową. Tak jakby Człowiek wiedział, czego tak naprawdę ma chcieć. 
To jest takim Boskim Promykiem. Jakby Posłaniem Ducha Świętego.
Ponieważ jesteśmy w Oceanie Ducha Świętego, więc Oni mówią jeszcze o czymś innym. 
Jest Promyk Ducha Świętego.
Pojawił się ostatnio Promień Ojca, dzięki czemu jak w Nas wchodzi, to Nas gruntownie 
zmienia. Teraz Podpowiadają o Promyku Ducha Świętego.
…..Teraz widzę aureolę, która zaczyna się tworzyć. Tak jak wygląda Monstrancja, 
wokół której Promyczki lecą na wszystkie strony, tak pokazują Nas.
Jest Promyk Stwórcy i potem niższe Promyki. Zamyka się to Koło. Z lewa na prawo. Są 
i złote, i białe, i jakieś iskierki kolorowe po bokach się skrzą.
To jest ten Proces barwienia się.
(Głos II)16.10-16.22(cicho)Oni mówią, że nasza Wola zostaje jakby wzmocniona. Ma 
mieć wsparcie. Na Naszej Woli, na Naszym działaniu opiera się wszystko, jak na bazie, 
która jest wspólna, z której ma wszystko wykreować się w tą stronę, której głębię16.50-
16.52, czyli mamy przejść przez te belki jakby z góry na Nas rzucane, mamy je 
przeskoczyć Naszą Wolną Wolą, dojść na szczyt (17.04-17.07)To taka przenośnia. Będzie 
trudno, ale będzie dobrze.
Mamy wzmocnienie.
(Zbyszek)Tak. To, co jest tutaj ważne, to Nasz Wola, Nasz Instrument sprawi, że My 
będziemy pragnęli nieco innych rzeczy. W nieco innych rzeczach będziemy się 
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odnajdywać, niż dotychczas. To tak jakby Siła Wyższa te inne rzeczy przesterowała 
Naszą Wolę. Przymuszam Wolę, bo chcę się zmienić. Czyli percepcja Moja się zmienia. 
Duchowa Interakcja. Będziemy kierować się Wolą nie rozumiejąc w ogóle przyczyn, czy 
potrzeby skutków.
Kiedy Wola łączy się z Intuicją Duchową uczymy się chcieć coś, co uznamy za poprawne 
nie wiedząc, czemu.
(Głos III)Ta Wola Nasza będzie wzmacniana tym Promykiem Ducha Świętego.
(Głos II)Ale zawsze jest w sferze Wolności umocowana, dlatego18.40-18.44.
(Zbyszek)Teraz tutaj taka wielka rura się tworzy. Nazwałbym to Kolumną. Powiększa 
się, poszerza. Ma Pasma jak na wiertle. Lekko skośne do góry idące i to się zaczęło 
kręcić. To tak jakby Nas w jakieś wibracje porywało i obracając się, niczym patyk 
ściągający watę cukrową puchnie i odprowadza tę część Naszej Energii do Góry. To jest 
Jednoczenie się z Duchem Świętym. Następuje jeszcze pełniejsza integracja z Całością.

 Pokazują Ocean Ducha Świętego taki, jak kiedy uczyli Nas pokory jako 0-ra i 1-
dynki, te dwa podstawowe elementy, z których jest wszystko zbudowane. Podobnie jak 
Kryształ Życia -Ojciec. Przez to, co się dzieje, to My jesteśmy jak takie szkiełeczko, w 
które można uderzyć i jest cudowny dźwięk. Czyli jak gdzieś zobaczycie taki punkcik, to 
jest tak jakby to była wibracja Nasza. Ktoś powiedziałby Duszy, po której można Siebie 
odnaleźć. Wygląda Ona jak taki błękitny diamencik. Jest cudowne.
Każdy jakby mógł tam odnaleźć Siebie po wibracji.
(Głos II)Pokazują mi jeszcze Kryształ Ojca. Jego strukturę20.26(wewnątrz?) 
krystaliczną. Tak jak Zbyszek mówił widzę, że jesteśmy błękitnymi elementami i 
jakbyśmy się wysypywali z Kryształu Ojca z tym, że Nasz dźwięk jest dla Nas 
subtelniejszy, delikatniejszy i wracając z dołu w górę możemy się z Nim Zjednoczyć, 
połączyć.
(Zbyszek)Tak. Po prostu Koło się zamyka. Góra i Dół. Dół i Góra. Różne sposoby 
podpowiedzi dostajemy, w jaki sposób to się tworzy; -DNA, Wzrost i rzeczy, o których 
nie mamy pojęcia. Wszystko to nagle zaczyna się zamykać. Tak jakby zawsze w odbiciu 
lustrzanym było podążanie w dwóch kierunkach. Tam i z powrotem. Z powrotem i tam, 
a to wszystko zawarte jest w jednym punkcie, doświadczeniu, a Oni pokazują, że to Całe 
Doświadczenie można odczuć właśnie tym dźwiękiem. Posłuchać jakby Siebie.

(Głos III)Ja to włażę po tym czymś do góry i wpadam Tam. Tam jest pusto.
 (Zbyszek)Bo wszystko zawarte jest w Nas, więc na zewnątrz nie ma nic. Mamy całe 
bogactwo doświadczeń. Punkt Stawania się? Przecież On jest jeden. Nie ma nic. A 
jednak wszystko w Nim jest Zawarte. On jest tak mały, że nie istnieje, a jednak wszystko 
w Nim Istnieje. A więc ta pozorna pustka oznacza, że jest w Nas taki chaos 
wszystkomożliwości, że nie sposób tego ogarnąć. Ani Umysłem, ani Świadomością, ani 
Doświadczeniem. Niczym. Trzeba jakby w Radości być, ale do końca tego nie rozumiem. 
Jakby to było tylko związane z tą rolą filmową, z tym Snem i pewnym Naszym Boskim, 
tu pokazują do Góry, Doświadczeniem. 
-Mówią; -i tylko Boskim. 
Bo skoro wszystko jest w Nim, to znaczy wszystko należy do Niego. Także błędy. Choć te 
cząstki i Jego fragmenty Snów obdarzone są Wolną Wolą. On to wzbogacił. Jak My 
byśmy pisali książkę, to ten Nasz bohater zrobiłby to, czy tamto, a byłaby to taka 
struktura martwa. A On, co strona pozwolił Bohaterowi i łódce wpływać na tę 
Rzeczywistość. Dzięki Temu obserwuje Sam to, co napisał i co Stworzył i to ubarwia 
Jego projekcje. Te Elementy w tym Jego śnie, na tej stronie same Żyją, zmieniają coś, 
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dzięki czemu On aktywniej na to patrzy, uczestniczy w tym. Pokazują, że On wtedy 
potrafi być łódeczką, bohaterem, a jest jednocześnie i Stwórcą i Czytającym.
(Głos III)Ja tak kojarzę to z Cylindrem.
(Zbyszek)Tak. W Bibliotece Wiedzy.

(Głos II)Mówią takie zdanie; -zawierając się w Boskości stajecie się kamertonem 
Przyszłości.
(Zbyszek)Tak; -co Ci w Duszy gra.

 To, co My nazywamy Promieniowaniem, to jest to Promieniowanie 
Energetyczne. Została nowa nutka wprowadzona do Naszego Promieniowania i jak 
tylko pozwolimy Jej działać albo raczej będziemy Tego chcieć -niech działa. Bo to jest 
zintegrowanie się. Ta Interakcja. Będzie to wpływać na Nasze Promieniowanie.
Ono będzie takie niby słabsze, bo delikatniejsze, ale przez tę swoją łagodność, 
słabowyczuwalność będzie powolutku jakby wszystko pochłaniać, będzie potrafiło wejść 
w strukturę Drugiego Człowieka i przez to Ją sobie podporządkowywać, zmieniać.
(Głos II)24.52… Mocy.
(Zbyszek)Czyli trzeba się później przyjrzeć Skali Promieniowania, Skali Poziomów, a 
także sile, z jaką to Coś Promieniuje. Wreszcie, dzięki temu, co się stało będzie można 
intensywniej wpływać na energetycznych Przeciwników, na energię przeciwną, na zło 
promieniujące z Ludzi.
Tak jakbyśmy Ich wtedy bezbronnymi czynili. To ma się przejawić w każdej sytuacji 
życiowej. Bo pokazują; -kredyt w banku, rozmowa z Przedszkolanką. Cały czas będzie 
się budziła jakby Prawda nie tyle o tym, dokąd zmierzamy ile skąd przyszliśmy.
(Głos II,)Kim się stajemy.
(Zbyszek)Tak. Tu w tej Rzeczywistości. Nie po śmierci Ciała Fizycznego. Jakbyśmy 
Prawdę o Sobie tu przynosili i pozwalając tej Prawdzie się wyrazić łatwiej będziemy 
mogli odnajdywać się w tym Życiu, a jednocześnie Innych niejako Swoją obecnością 
Przymuszać do odnajdywania się w Życiu. Jakbyśmy białe Duchowe kajdany nakładali. 
Jakby dzięki temu ta właśnie Biała Przestrzeń, a Ona jest aktywna, tworząc się, 
zmieniała intensywniej Naszą Rzeczywistość.
-Mówią; -i o to chodzi.
-Mówią, że Biała Przestrzeń jest w jakiś Naszych Przestrzeniach zapisana. Ona jest poza 
Duchem, poza Czasem, poza Przestrzenią, ale Ona się Koduje w Naszych Osobistych 
Przestrzeniach.
-Nie do końca to rozumiem.
-A, po, co masz rozumieć. Pozwól Jej płynąć, czuć Ją. 
-Mówią, że My dajemy Naszą Wolą, przyzwoleniem Jej Moc. Im jesteśmy troskliwsi dla 
Niej i chcący, by Ona przez Nas przepływała, tym Ona jest mocniejsza i to jest jakby 
wzmacnianie geometryczne.
(Głos II)….27.16-27.20 i tam mamy mieszkanie.
 -Żebyśmy wiedzieli, że płynie to z Przestrzeni tak bezpiecznej, że nic i nikt nie jest w 
stanie temu przeciwdziałać, zaszkodzić27.33-27.37.
(Głos III)A jak wyrazimy Wolę, to zawsze to będzie w Naszej Przestrzeni Życiowej.
(Zbyszek)Cały czas dodają i podkreślają, że Nasza Wola obarczona, spaczona, 
wzmocniona tym pierwiastkiem Duchowym, tym Promieniem Ducha Świętego będzie 
funkcjonowała nieco inaczej, że to są subtelne różnice, ale powinniśmy je odczuwać, bo 
to będzie taka podpowiedź, co powinniśmy chcieć, ale jednocześnie będzie Nam 
sprawiało przyjemność, że to odkryliśmy, co chcemy i naprawdę będziemy chcieli iść 
właśnie tą Drogą.
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To tak jakbyśmy czuli w Sobie, że to jest podpowiedź Naszego troskliwego Ojca i Matki i 
jak Nam podpowiadają; -nie idź lewą stroną, bo wpadniesz do błota, tylko prawą, to My nie 
pytając się jak usłyszymy ten głos będziemy szli prawą stroną.
To się opiera też na formie zaufania. W tym wypadku zaufania Sobie. Temu, że 
wszystko, co odczuwamy jest prawdziwe. Pokazują Mi 70% i małe 80 %, tego, co 
będziemy robili, co będziemy chcieli zrobić. To będzie takie właściwe odnalezienie się Tu 
i Teraz pod kątem Przyszłości i Przeszłości. Tak jakby nagle ani Przeszłość, ani 
Przyszłość nie miała takiego na Nas wpływu. Tak jakby to otworzenie się Duchowe 
sprawiło, że wreszcie będziemy mogli poprawnie we wszystkim się odnaleźć. Tak jakby 
w każdej sytuacji.
Dać się prowadzić Duchowi Świętemu.
(Głos II)To jest takie sprzężenie zwrotne.
(Zbyszek)Tak. Tego słowa mi brakowało. 
(Głos III)A ten Promień po to przyszedł, żeby Wolę Nam wzmacniać. 
(Zbyszek)Tyle mówili o Kreacji, o Istnieniu, Siły Duchowe wiemy jak wzrastają, chociaż 
mówią; -nie do końca i teraz ten aspekt Woli. Ten jedyny, który należy do Duszy. Skoro 
w tej chwili Duch przejmuje Wolę, to oznacza, że właściwie Dusza jest niepotrzebna.
Czyli logika i wszystko z Umysłu zostanie tak jak u Pierwotnych Ludzi 
podporządkowane Świadomości.
-Tak. Od tej pory Duch Święty będzie kierował Naszymi poczynaniami. Tylko słuchać 
trzeba tego wewnętrznego głosu. Będzie łatwiej przetrwać w Przestrzeni energetycznej.

 Ja mam pewne dane, które mówią o tym, na jakich Poziomach łatwiej jest 
zetrzeć się z Ludźmi w Energii Przeciwnej, a tutaj widać, że tutaj te parametry, te 
utrudnienia zostaną znacznie ograniczone.
Tak jakbyśmy mogli wejść w środowisko nieżyczliwych osób i bez mrugnięcia okiem 
przetrwać między Nimi. Nie przejmując się niczym, tylko obserwując. Pozwalając tej 
Prawdzie w Nas, temu Duchowi Działać.
(Głos II)Pokazują coś takiego, że jak My wchodzimy w gniazdo os, w cudzysłowiu 
oczywiście, to My tam zostawiamy jasny ślad. Nam nic się nie dzieje. Ale Ten Jasny Ślad 
nie zostanie bez echa.
(Zbyszek)Oni nazywają ten Proces barwieniem. Będziemy przez Naszą obecność barwić 
wszystko Prawdą o Nas.
(Głos III)To się rozlewa tak.
(Zbyszek)Jest tak zwany jad. Skala też jest; -Zatruwanie JADEM. My natomiast 
będziemy barwić Ludzi. czyli ten sam proces; -barwić Duchem Świętym.
(Głos III)To się rozlewa jak mleko.
(Głos II)Nic nie robisz, tylko Jesteś. I to się dzieje.
(Zbyszek) Widzicie Kolory? Trochę niebieskiego.
(Głos)Fioletowo-rudawym.
(Głos II)Tak nawzajem się przenikające. To białe światło, które się rozszczepia.
(Zbyszek)Oni pokazują, że to wszystko funkcjonuje w jakiejś podstawowej bazie, która 
jest jednorodną energią. 
Podpowiadają o tym Promieniu. Ten Promień jest jakby matrycą. Jest nośnikiem, falą 
nośną, która miesza te inne barwy.
(Głos II)Pędzel Boga.
(Głos III)Melanż powstaje.
(Zbyszek)Pokazują, że koniec tej Modlitwy.

KONIEC.

6



7


