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 Nie mówiąc potwierdzają;- wejdźcie w Ocean Ducha Świętego i rozproszcie się. 
Wyraźnie mówią, że dotyczy to formy znikania. Idź i rozprosz się, idź i zniknij, idź i 
zapomnij, idź i przestań Istnieć. 
-Nie wiem, jak. Mamy przestać Istnieć, mamy zapomnieć o Sobie. Mamy nie słyszeć, nie 
widzieć, nie wiedzieć. Nie wiem, jaki stan trzeba osiągnąć, bo mamy włączone słyszenie, 
odczuwanie. 
-W, jaki sposób mamy przestać Istnieć?
-Nie myśl, tylko daj się unosić temu, co Ciebie stanowi. Daj się unosić Ciału.
-Nasze Ciało jakby ciągnęło do przodu, jakby promienie powstałe z każdej Jego części biją 
przed Nami i ciągną to Ciało jakby na świetlnych gumach.
-Nie interpretuj, nie analizuj, nie odnajduj, postrzegaj, czuj, bądź.
-Ciekawe, bo jak wchodzimy do Oceanu Ducha Świętego, to My tam odnajdujemy się w 
tamtych wibracjach. Ten Świat przestaje Istnieć. Natomiast teraz będąc w Oceanie Ducha 
Świętego nagle tamto wewnętrzne zniknęło i tu przy zamkniętych oczach ujrzałem ulice, 
ujrzałem bloki, ludzi. Nagle znalazłem się Tu i Teraz. A Oni mi powiedzieli.
-A coś ty myślał, że to nie jest Cząstka Oceanu Ducha. Cały czas zwracałeś uwagę na to, co 
Tam jest, a to Tu, Tam JEST.
To jest ważna Rzecz Twojej Istoty. To jest Program, to jest film, to jest Przestrzeń, w którą 
wkomponowany jest Twój uniform. Przestrzeń, w której Część Twojej Duszy Doświadcza 
Życia. W Świecie energetycznym na Planecie Dusz Dusza Doświadcza Pełni. Tam są 
zawarte Jej właściwe zapisy. Ale nie ujawniaj tych zapisów przed Innymi Ludźmi. Nie ucz 
Ich wchodzenia tam, bo brutalne poznanie Prawdy o Sobie potrafi Duszę zabić.
-To musi być dawkowane. Kiedy Proces odbudowywania Siebie, Odnajdywania Siebie, 
Odradzania się w Trzonie Duchowym leci prawidłowo, wtedy Człowiek poznaje Prawdę o 
sobie w sposób właściwy, nie zatraca się, a cząstki tej Prawdy wykorzystuje do jeszcze 
pełniejszego podążenia ku Bogu. Czyli ku Samemu Sobie.
-A Tyś myślał, że w Tamtym Świecie, Energetycznym, Duchowym ujrzysz znów Miasto Oriin, 
ujrzysz znów Ducha Świętego, ujrzysz znów Coś Nowego?
-Ty jesteś Teraz i Tu. Ujrzałeś To, Czegoś się nie spodziewał. Nowe, ale Stare. Stare, ale w 
nowym ujęciu. I Tamte Przestrzenie i to Miasto z Tej Rzeczywistości jest, bowiem zawarte w  
Oceanie Ducha Świętego. On jest Wszystkim, a więc we Wszystkim. Postrzegaj To, co Tu 
jest bez interpretacji, bez uruchamiania Umysłu, który Ci podpowiada o związkach między 
tymi elementami. Nie analizuj związków, bo te związki mogą być błędne. Jeśli chodzi o 
informację - o.k., ale analizując włączasz w tym procesie dedukcji automatycznie zapis 
emocjonalny, zapis energetyczny.
-Po, co?
Patrz na Ten Świat z Poziomu Ducha. Bądź Tu tylko i tylko obserwuj.

Uwaga!! Każdy z Nas będzie teraz obserwował Swoje Życie. 
Sadzają Nas w klasie. Tablica przemienia się w ekran i My na tym ekranie obserwujemy Nasz 
dzień codzienny. Wchodzimy do Naszych mieszkań. Może być podpowiedziana Wam inna 
scena, ale to się tyczyć będzie dnia codziennego. Tylko obserwujemy, żadnej analizy. Czysta 
obserwacja. Siedzimy w Mieście Astralnym w szkole, ekran się włącza i obserwujemy. Kino 
nieme. Zobaczymy jak wyglądała Cząstka Naszego dnia bez uruchamiania Umysłu i emocji. 
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To czysta kliniczna obserwacja. Duch z zewnątrz przygląda się scenie, w której uczestniczyła 
Jego Dusza i Jego Ciało.
…………………………………………6.46-7.30
Mówią; -jak jesteście w tych Swoich scenach i możecie zachować dystans, tłumacząc coś, te 
różnice, gdy byliście w danej scenie i teraz z zewnątrz, i potraficie to zinterpretować, to o tym 
mówcie. 
To nie polecenie, tylko prośba Góry. Nie chcą zakłócać spokoju, ale jak Ktoś już rozumie tę 
swoją scenę i czegoś się z tego uczy wydobywa jakąś Prawdę, to żeby o tym powiedział
………………………………………………………………………………………………..
(Zbyszek)Pokazali mi scenę z mojego domu. Przyjechało kilka osób, te osoby zatrzymały się 
na dłużej, a Ja nie umiałem się w tym odnaleźć, bo choć byłem w domu, byłem cały czas 
zajęty. Podpowiadają mi, że nie było to właściwe rozwiązanie. Osiągnąłbym dużo więcej, 
gdyby tych osób nie było. Zgodziłem się na to, bo One czegoś potrzebowały, chciały się 
zatrzymać. Była to zupełnie błędna decyzja. Nie chciałem Ich urazić, a przez to uraziłem 
samego Siebie. Pokazują Mi, czego przez to nie zrobiłem.
-Bądź szczery wobec Siebie i Innych, a nie tylko wobec Innych albo wobec Siebie. Choć 
szczerość, choćby w stosunku do jednej ze stron jest już krokiem na przód.
………………………………………………………………………………………………….
-Pokazali mi też taką rzecz, kiedy wchodziłem w Wymiary nie do końca te Nasze, ale 
chciałem tam, coś poznać, zrozumieć. Nawet zapomniałem o tym. Przypomnieli mi o tym.
-Pokazują mi, że to pragnienie było nie tyle, że niezdrowe, ale nie do końca właściwe. 
Powiedzieli mi, że dużo więcej osiągnąłbym w tych poszukiwaniach, gdybym nie wchodził w 
to, tylko poleciał do kawiarni, kupił galaretkę albo lody i na spokojnie je jadł obserwując 
Miasto, ulice. Teraz zrozumiałem, o co mi chodziło.
Kierowany emocją, pragnieniem, a pragnienie, to jest dziwna rzecz, bo i część emocji i 
myślenia jest z tym związane, straciłem Czas. Ominęło mnie coś właściwego. Nie byłem 
do końca Sobą. Teraz dopiero to zobaczyłem.
(Głos I)Ja mam takie doświadczenie, że pracowałem z osobą i chciałem jej bardzo dużo dać. 
Teraz zrozumiałem, że to była nadgorliwość i całkowicie wystarczyłoby 30% tego. 
-Czyli jak coś się robi wcale nie trzeba dawać całego Siebie. Dać tylko to, co trzeba.
(Zbyszek)Tak jakby do rozbicia orzecha nie trzeba było kupować kowadła i młota 
kowalskiego.
(Głos II)Jestem na środku tej areny i zewsząd lecą do mnie czarne zygzaki, czarne strzały, a 
Ja się miotam z tarczą broniąc się. W końcu mówię sobie. Po, co? Przecież Ja się wykończę. 
Niech to do mnie nie dolatuje. Jestem takim Kryształem w środku. Wzmacniam w sobie te 
Kryształy, wzmacniam w Sobie ochronę. Jak gdyby pole energetyczne ochronne. To dolatuje 
i spada, wsiąka w Ziemię, a Ja stoję i się śmieję.
(Zbyszek)Zawsze Nam to podpowiadają. Przestań zwracać uwagę na Innych, na Ich 
energię. Bronić się, zatracać się w różnych technikach obrony, agresji. Tylko skup się na 
własnej Mocy, a nie będziesz się niczym przejmować. 
(Głos III)Ja zobaczyłam moje Życie codzienne, takie nieciekawe. Usłyszałam komentarz, że 
to nie jest słuszne, że powinnam wjechać na Słoniu.
(Zbyszek)Podpowiadają Ci, żeby było więcej Radości. Gdybyśmy nakręcili Twoje 
wchodzenie na Słonia, to już byłoby mnóstwo Radości.
(Głos II)Nie bój się zwracać na Siebie uwagę.
(Zbyszek)Patrz, jaki rozmach. Nie konik. Od razu słoń.
13.54-14.20 (cicho)
(Zbyszek)Pokazali ciekawą rzecz. Wyciągnęli z Nas jakby taką słabą cząstkę Naszej 
energetyki. Umieścili to na wielkim trzęsącym się sitku.
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Patrzę i widzę, że jestem tu, ale jednocześnie część mnie i Waszej energetyki jest na tym 
sitku. Tak jakby kopię zrobili i to, co się dzieje z tą kopią energetyczną na tym wielkim sicie 
od razu ma swoje odzwierciedlenie w Naszej energetyce. Oni pokazują, ze mnóstwo rzeczy w 
Nas wpada w taką stagnację energetyczną.
Wyobraźmy sobie jakiś mechanizm żelazny, który stoi na dworze i się nie rusza. Zachodzi 
rdzą, zarasta się i powstają zastoiny. Mechanizmu nie można później rozruszać. Ramię się nie 
podnosi, kółko się nie kręci itd. Pokazują, że u Nas też są takie zastoiny. A to kwestia 
pewnych rzeczy energetycznych, niepokój, nadwrażliwość, zakrzepy itp. Niby czyścimy to i 
tego nie ma, ale jest przyzwyczajenie.
Podobnie w komórkach. Kiedy jest choroba, nic właściwie tam nie drga. Jest takie 
zarościałe(?). Mówią, że my cali energetycznie i fizycznie, czyli biologicznie w 
Cielesności jesteśmy zarościali. Nie ma odpowiedniego Poziomu harmonii.
Podpowiadają Nam, że Ruch, że Wibracja to rozbija. Na tym gigantycznym sitku złotnika, 
który chciałby wodę przez złoto przecedzić, jak woda opadnie, to mało jest tego złota w 
środku, a dużo różnych brudów. Jak sitko się trzepie, to zawartość się obija. Ona się staje 
gęstą masą, która na nowo właściwie tworzy cząstki Naszej Istoty. I podpowiadają; -taniec, 
ruch, jakaś forma wibracji, nawet można uderzać w kostki palców, wtedy wibracja się 
roznosi.
 Ja uderzałem palcami prawej ręki kostki lewej, to teraz, kiedy jestem rozluźniony czuję 
te wibracje w krzyżu. A więc w krzyżu mam najgorszy stan. Więc jak uderzamy w 
stawy, a kości to uderzenie przenoszą, to tam, gdzie odczujemy odzew na to uderzenie w 
staw, tam jest punkt zapalny. Najpierw w miękkich tkankach będziemy to czuć, a potem 
w innych. Wiemy wtedy, gdzie jest największa dysharmonia. Pokazują, ze taniec, że 
ruch, że wibracje, ta chęć Życia sprawia, że to niszczymy, jak na sitku to coś, co jest 
niewłaściwe w Nas.
(Głos IV)Ja widziałam, że to wszystko brzydkie, utwardzone, co było na tym sitku 
zgromadziło się i pochodziło z barków.
(Zbyszek)Ukazali mi słowa „trudy życia”. Może w ten sposób można zastoiny w patrzeniu 
na Świat zmienić. Czasami nie wiemy jak zmienić swoje Życie, czy odejść od Kogoś. 
Żyjemy w nawyku negatywnego patrzenia na tę osobę i całą sytuację. To tworzy zastoinę. 
Później się okazuje, że jak to spada z barków, nagle ten ktoś odwraca się i odchodzi. My się 
przejmowaliśmy, a tak naprawdę On nas widzieć nie chce. Unika, kryje się przed Nami. Już 
dawno się zamknął w swoim świecie, ale my żyliśmy tymi trudami życia, tym starym, 
dawnym widzeniem, a tak naprawdę już tego nie ma.
Obserwacja pozwala rozwibrować egzystencję, ujrzeć we właściwszym świetle. 
To jest obserwacja. To JEST, a my nadajemy temu często stare, choć kiedyś obowiązujące, 
ale teraz już niewłaściwe zabarwienie. A temu nie trzeba nadawać żadnego znaczenia. Ono 
nie musi go mieć. My jesteśmy przyzwyczajeni do Myślenia i do nadawania znaczeń. Do 
oceniania, do weryfikowania, do tych przypadłości, do Umysłowego Grzechu. 
Uruchamiamy emocje, bo emocje chcą być. Kiedy uruchamiamy to kino nieme, to tylko 
widzimy, że tu za mocno reagujemy. Tam przez to coś niewłaściwie zrobiliśmy. Na to 
wszystko szkoda było czasu.

Uczą Nas; -nie oceniać, nie doświadczać energii emocji, po prostu być, unieść głowę w 
górę, wyciągnąć się i marzyć.

 Jak obserwujemy nagle znikają pragnienia. Jak się wytrzęśliśmy z tego narzutu 
egzystencji, z tego ciężaru na plecach, to nagle tworzy się czas i możliwość obserwowania 
tego, co tak naprawdę może się stać. Myśmy nawet tego widzieć nie chcieli zajęci 
egzystencją, a tymczasem teraz możemy poszukać rozwiązań dotyczących widzianych 
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scen, albo naszych celów. Ujrzeć z boku, z dystansu, to coś, co tam nasza figurka może 
zrobić. Czyli jak jesteśmy zdystansowani, to z dystansu, bez angażowania 
niskowibracyjnych myśli ujrzyjmy to, co nasza cielesna kukiełka w dole, czyli Nasze 
Ciało i Nasza Dusza mogą zrobić. 
My teraz z poziomu Ducha przyglądamy się, co Nasza biedna część Istotki, fizyczny 
Człowiek powinien zrobić, by coś ważnego dla Nas się stało. Obserwujemy z Góry, co 
powinniśmy zrobić, aby ta Istotka była zadowolona i być może, i My Tu i Teraz, a może 
właśnie tego nie mamy zrobić.
Oto podpowiedź po wyłączeniu myślenia niskowibracyjnego i emocji.

(Głos IV)Ja zobaczyłam oczy Ducha Swojego. Powiedział; -nie martw się, Ja cię 
poprowadzę.
(Zbyszek)Zaakcentowali to, co jest u Ciebie ważne. Nie odczuwałaś ostatnio związku z NIM, 
co się przejawiło samotnością. Odcięciem i tutaj naprawiło się. Więc będziesz teraz pełniejsza 
i pewniejsza.
(Zbyszek)Z wysoka ukazali mi mój dom, jak Działam, chodzę. I pokazują mi, że tak byłem 
zajęty pewnymi rzeczami, że nie zwracałem uwagi, co na zewnątrz poza domem się dzieje. 
Zająłem się problemami finansowymi, bo jak wiecie nawet nie mogę pojechać sobie na 3 dni 
do Zakopanego. Więc Oni mi pokazali, że przez to zapomniałem patrzeć na zewnątrz, a tam 
poza domem jest Światło, a to Światło promieniuje. Przyjadą ludzie, wiele rzeczy się wydarzy 
i to coś zniknie. Powinienem tylko położyć się na sofie. Trawa i dumanie. A ja zupełnie nie 
potrzebnie się przejąłem. Pokazują, że wszystko się właściwie toczy, a Ja zapomniałem to 
odczytać. Potrzebny jest dystans26,02

(Głos I)Mam taką podpowiedź; -jak chcesz już to w końcu chwycić, to nareszcie to puść. Za 
mocno się do pewnych rzeczy przywiązałeś i tak mocno trzymasz, że to nie może przyjść.

(Głos II)Mnie jeszcze podpowiedzieli, że jak puścisz, to się zdziwisz, że puściłeś, bo masz 
wielkie zdziwione oczy.
(Zbyszek)Tak zdziwiony, nie z powodu, że Nowe zaczyna się Tworzyć, tylko, że byłeś 
zdolny do puszczenia, bo nie wiedziałeś, że się przytrzymałeś.
(Głos IV)A Ja Zbyszka zobaczyłam, jak leży na leżaku pod palmą. Rękę ma za głową i 
Słonko…..26.58-27.02.
(Zbyszek)Oni śmieją się ze mnie, bo pomyślałem; -tapeta i solarium. Przeraziłem się. 
Wstałem, a to sesja zdjęciowa była. Czyli to jest podpowiedź, że będzie dobrze.

(Głos I)Jak to powiedziałem, to zrobiło mi się super dobrze. Jak bym puścił.

(Zbyszek)Podpowiedzieli, że jak jesteśmy w tym stanie harmonii jest rozluźnienie. Jak 
jesteśmy rozluźnieni także fizycznie nie ma napięcia, a te Nasze stany egzystencjalne są 
utrzymywane w Naszej energetyce poprzez wywołanie specyficznego stanu, który 
moglibyśmy nazwać napięciem. Jak jest to pragnienie, jak jest to napięcie i życie tym, to ten 
stan sztuczny ciągle się utrzymuje. Jak My się rozluźniamy stosując obserwację, dobra 
energetyka Nam płynie i możliwe jest puszczenie tego wszystkiego. Wtedy widać, jak coś 
może zupełnie inaczej wyglądać. Wreszcie nie trzymamy się jednego wzoru, tylko 
pozwalamy, by pokazali Nam inne możliwości. Czyli chodzi o rozluźnienie. Napięcie ma 
zniknąć. Obserwacja i dystans. Nie ma napięcia widać nowe ścieżki, albo to, co jest.
(Głos V)Pokazują mi zbocze górskie, bardzo łagodne, gdzie jest mnóstwo kamieni. Wśród 
nich piękny biały kamień, woda. Udaje się mi wziąć do rąk. Ma kształt dużego jaja jest jakby 
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z alabastru. Piękny, gładki. W miejscu, gdzie on był, jest dziura w głąb Ziemi i tam widzę 
światło. Dziwne, ale ładne zjawisko.
(Zbyszek)Podpowiadają, że masz specyficzne widzenie wszystkiego jakby od innej strony 
energetycznej. To jest tak. Patrzymy na zegar; -działa, wiemy, gdzie go powiesić, co z nim 
zrobić. Ty zaś, wchodzisz w część zegara od tyłu, gdzie są tryby. I o czymś, co jest ukryte, z 
czego sobie nie zdajemy sprawę, o tym Ty mówisz. Trzeba to teraz powiązać z tym Naszym 
zewnętrzem.
(Głos IV)Ten kamień się rozbił i jakieś piękne korale są z niego zrobione. Ładnie Ci w tym 
wisiorku.
(Zbyszek)Jakaś Majorka będzie, bo dali mi kwiaty i łańcuchy z kwiatów. Spódniczkę z trawy 
na sobie mam. Pokazują mi scenę z przyszłości. Jestem młodszy i bawię się. Wszedłem tylko, 
żeby poczuć ruch. Na pięć, dziesięć minut.
(Głos IV)Ładne dziewczyny Cię otaczają.
(Zbyszek)Niestety już odleciały. Podpowiadają; -trzeba dbać o fizyczność. Bo inaczej będzie
jak w filmie; „Płytki facet”, który po zaczarowaniu te najlepsze Istoty widział jako aniołki, 
tylko że te, co najbardziej uduchowione fizycznie wyglądały inaczej. To musi współgrać.
Unoszą Nas w swobodę wizji, swobodę słowa, taką Radość. Takie nie przywiązywanie 
znaczenia do słów, do odczuć. Takie pomieszanie wszystkiego, kogel –mogel.
Utworzyła się teraz wielka piana w wodzie. Wanna jest jak Jezioro. Po tej pianie człowiek 
skacze, zjeżdża na niej, to znowu w bąbel wejdzie, przez ten bąbel może wejść do mieszkania, 
tam grają w coś, skaczemy z okna. Lecimy, wbijamy się w Ziemię.
Być w ruchu. 
Pokazują, że ten RUCH przenosi się na Naszą fizyczność. Bowiem to, co tutaj widzimy, 
czego doświadczamy zawsze jest energetyczne i to powoduje albo zastoiny w Ciele, albo 
odwrotnie. Kiedy jesteśmy w pełni ekspresji, ruchu, wyżywamy się, jesteśmy w Radości, to 
od tej strony energetycznie Nas rozrusza. Powoduje, że jesteśmy płynniejsi, naoliwieni.
Osoby w depresji, w stresie są w stagnacji. Jak się ruszają, to jakieś organy chorują. 
Wszystko jest wypełnione mrokiem, beznadzieją. Tymczasem, jak się to rozrusza, nie żyje się 
tym wszystkim, to ta wibracja wszystko rozpuszcza i chce się Żyć.
To, czego Nas uczą, to jest lekcja przetrwania. Ona ma wiele etapów. To jest Szkoła 
Budowy Siebie Tu i Teraz.
Czyli obserwacja i zrozumienie, że stany egzystencjalne są wibracją, która Nas 
modyfikuje i wpływa na Nas Tu i Teraz i na Nas w Przyszłości Tam jest niesłychanie 
ważną rzeczą.
Musimy się tworzyć na Nowo, ale to jest ciągle Poziom Przetrwania. Poziom Zdobywcy 
przyjdzie jak się nauczymy budować Siebie na Nowo.
Pokazali mi taką Wyspę. Tam mamy nabierać odwagi. Dali Nam kamienie i patyki w ręce i 
kazali nam iść w głąb tych chaszczy, na zasadzie imperatywu, przymuszenia. Zbieramy się do 
Wejścia, a ekipa przed Nami, inna grupa też ćwicząca wypada. Goni ich wielka ropucho-
jaszczura. Leci po Nich. Zadeptała niektórych. Patrzy na Nas i nie może podejść, bo częścią 
Siebie musi być w tych chaszczach, a one dają jej siłę. Naszym zadaniem jest zdobycie 
jakiegoś tam jaja. Teraz uczą Nas jednej rzeczy. 
Siła może się nie przydać, gdy nie jest kierowana inteligencją. My zrozumieliśmy jedną 
rzecz, że jaszczura powiązana jest z zielenią, że zielsko, że puszcza, że las daje jej siłę.
Zgrupowaliśmy się, podnieśliśmy ręce do góry i zażyczyliśmy sobie, by roślinki zostały 
skasowane. Teraz ten mutant jaszczura, ten gad zmienił się w taką małą zwijkę i ucieka 
przestraszona. Jajo wielkie jest, otwiera się na boki jak jajko niespodzianka i każdy tam ma, 
co chce.
Dali nam podpowiedź; -Duch, Świadomość sterująca Umysłem, wykorzystująca 
inteligencję jest ważną rzeczą.
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Kiedy nie obserwujemy czegoś, tylko żyjemy w iluzji, nie jesteśmy wysokowibracyjni, w 
Radości, wtedy nie znajdujemy właściwych rozwiązań. Zrelaksowani, zdystansowani w 
wibracji odrzucający trudy Życia potrafimy przyjrzeć się Całości i inteligentnie znaleźć 
rozwiązanie.
Nie mówią na razie o tym, jak budować siebie, ale to jest też ważne.
 Wszystko to jest związane z Duchem, który przyglądając się z dala, spoza Miasta 
Rzeczywistości, spoza tego Filmu patrzy i mówi; -musi być inaczej. 
On to zmienia. Teraz wystarczy tylko wejść i to, co Człowiek tam zobaczył po prostu 
zrobić.

Zamknęli Książkę Życia, Przekształceń, uczenia się różnych rzeczy. Parę osób stoi 
wokół czarodziejskiego Lustra, które wygląda jak kocioł z wodą. Jest bardzo płaskie i dymne. 
Gapią się te osoby w to, rękami ruszają, ale nie tyle nad tymi mgłami, co po zewnętrzu tego 
kotłolustra i starają się tam coś dojrzeć. Pod tym kotłem od Nich pra -pra -prawnuczek siedzi i 
chciał Im psikusa zrobić. Pociąga coś jakby jakieś sznureczki, a cały ten lustrokocioł w 
powietrzu wisi na zasadzie jakby antygrawitacji. I On się zabawia, nie wiedząc, że psoci i 
sprawia, że wywołuje wizje, które zupełnie nie odpowiadają prawdzie.
Czyli niechcąco przeinacza to, co te osoby widzą. Jedna widzi, co innego, druga widzi, co 
innego. Jedna na drugą łypie okiem i nie wiedzą, o, co chodzi.
Szybko uciekł spod tego lustra tak, że te osoby nie zauważyły go zajęte ściąganiem 
przeróżnych wizji. Pomyślały, że to mysz albo kot.
Jak psotnika już nie ma rozchylają to wszystko i zaczynają widzieć pewne rzeczy.
Tak jakby się wyłaniały górskie szczyty.
To są Himalaje. Okazuje się, że tam jest miejsce, gdzie coś Żyje. Przyszło kilka wizji. 
Pierwsza, Dolina Życia. Zielona, ale nie jest otoczona żadną kopułą energetyczną, tak jakby 
tam obowiązywały inne prawa. Pokazują wyraźnie, że tam jest Słońce o innej wibracji.
To, które świeci, świeci też tam, ale po przejściu jakby niewidzialnej zapory ono inaczej 
promieniuje. Jakby Promienie, które wchodzą tutaj miały inny charakter.
(Głos IV)Te Góry są we mgle jakiejś.
(Zbyszek)Zatopione.
(Głos IV)I to Duch Święty jest w tych Górach. Góry są zatopione…w41.50.
(Zbyszek)Na zewnątrz jest zima, a tutaj jest lato.
(Głos IV)..,bo w Dolinie..41.57.
(Zbyszek)Oni powiedzieli, że na zewnątrz może być mróz, zimno wojna, a tutaj ciągle jest 
ład, spokój, cisza. Życie płynie. Tyle tylko, że jak staram się zobaczyć na zewnątrz ludzi, to 
widzę tylko jednego z chińską czapką na głowie i od razu mi podpowiadają, że to jest moja 
chęć widzenia Chińczyka, a to nie jest Chińczyk. Tak jakby tam nie było ruchu.
Jest miejsce inne, niż to, które jest na zewnątrz i Siły Przyrody, atmosfera to, co dzieje 
się na zewnątrz w ogóle nie ma wpływu na to, co dzieje się w środku.
(Głos I)Ja zobaczyłem, że są miejsca, w których jest połączenie Nieba z Ziemią.
(Głos II)Ludzi nie ma, są inne Istoty trochę świetliste, przemykające się.
(Głos V)To służy tylko do Przejście.
(Głos II)Tam jest pięknie.
(Zbyszek)Wiem, że jest tylko jedna Rzeka, miło zakolem się kręci.

(Głos I)Mnie powiedzieli, że to jest obraz każdego z Nas. Ta Dolinka, te chmury, to 
wejście w coś takiego, co Każdy z Nas ma. Nie trzeba tego szukać, gdzieś indziej.

(Zbyszek)Jak to powiedziałeś, to we mnie coś się otworzyło. Zaraz napięcie w Sercu, w 
piersiach, w ramionach, z przodu mi spadło. Trudy Życia były z tyłu. Tak, jak kiedyś 
przyszedł Jezus, czy Duch Święty i płakaliśmy, a po tym, co teraz powiedziałeś, to sprawiło, 
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że moje Ciało, coś tu załkało i tęskno się zrobiło. Człowiek się ukoił w relaksie w 
wytchnieniu.
-Oni mówią; -przecież spokój, przecież cisza, to wszystko jest w Was.
-A My bierzemy na barki trucizny, te trucizny opanowują Nas i nie widzimy, co już 
mamy. Pokój, harmonię, piękno, Marzenia, kreacja, to wszystko jest.
-Ale pokazują, że tamta Kraina też jest.
(Głos II)Zaraz mi się dopowiada -mlekiem i miodem płynąca.
(Zbyszek)Tak i co dziwne My możemy utworzyć jakieś połączenie z tym obszarem. To jest i 
w Nas, i Tam, i może być jakieś zasilanie z tego obszaru.
(Głos IV)Tam złoto jest w tej Rzece.
(Zbyszek)Można to nazwać Złotą Krainą. Tak jakby eldorado w Nas zawarte. Kraina 
Obfitości. To Tam jest. 
-Pytanie tylko, na ile, skoro to jest fizyczne to, co odbieramy w Sobie jest Tam Fizyczne, 
a na ile to, co odbieramy w Sobie jest tęsknotą za czymś, co tam jest, choć jest nieco 
inne?
Samo połączenie z tą Krainą sprawia, że My się, rozwibrowujemy, tak szlachetnie, że 
zaczynamy właściwie być Marzeniem, taką Kreacją, że nagle potrafimy wymarzyć Sobie 
i ziścić wiele rzeczy Tu i Teraz.
(Głos IV)To jest jakaś inna nadzwyczajna Energia, bo na głowie coś zupełnie innego się 
czuje.
(Zbyszek)Inny mechanizm.
(Głos II)Zobaczyłem potężny Śmiech i z Góry po prostu się śmieją, że to wszystko jest takie 
proste. To potrzebne jest Tobie, żeby pokazać Ci coś na zewnątrz, bo jak Pokażę Ci to w 
Tobie, to Ty tego nie dopuścisz. Dlatego potrzebny Ci jest obraz, żebyś go zobaczył 
najpierw na zewnątrz w czymś innym, a potem dopiero możesz go Sobie wziąć do Siebie.
(Zbyszek)Podpowiedzieli tu jedną rzecz. My mamy jakieś pragnienia, ale gdy jesteśmy w tej 
Rzeczywistości, chcąc, by te pragnienia się zrealizowały zderzamy się ze schematami, i 
brutalną Rzeczywistością, z wymogami, nakazami, zakazami, moralnością, ograniczeniami, 
całym tym bagnem, łącznie z brakiem funduszów i zapominam wtedy, bo często te potrzeby 
są w Nas wdrukowane, czego właściwie chcemy.
Tu pokazują, że jak My wchodzimy do tej Krainy Obfitości, to nagle widzimy, co chcemy.
Np. pokazują Kogoś; -On chce autkiem klockowym jeździć, drugi chce sobie leżeć i Marzyć, 
trzeci łowić ryby, czwarty planuje, buduje, piąty rzeźbi itd. 
To jest prawdziwe Marzenie, to jest prawdziwy Cel. Kiedy wskakuję tu w tę 
Rzeczywistość niestety, żeby rzeźbić muszę skończyć szkołę, muszę, muszę, muszę..itd. 
Totalne oprogramowanie. Tyle wymogów, nakazów, zakazów, struktur, obowiązków. 
Okazuje się, że jak zaglądam do Krainy obfitości to ja już rzeźbię. Bez dyplomów. 
Wyskakuję z tą wiedzą Tu i mówię; -na Boga, po, co mi te szkoły?
Skoro mam talent, skoro chcę, skoro ja to będę oceniał. 
-Czy Ktoś kupi, czy nie?
-Kto powiedział, że nie kupi? 
-Kto powiedział, że jak nie mam dyplomu, to nie sprzedam? 
-Kto powiedział, że jak 10 lat nie będę się starał tego umieścić w galeriach, to tego nie 
sprzedam?
-Tu CHCĘ. Rzeźbię. Zanoszę na ulicę, siadam, piszę cenę. Allegro na ulicy. 
W tym Mieście eldorado wszystko możemy. My tam obserwujemy, co tak naprawdę chcemy i 
okazuje się, że przy przeniesieniu tego autentycznego Pragnienia Tu i Teraz nie musimy 
wcale zderzać się z tysiącem ograniczeń. Wiele rzeczy możemy już robić, oczekiwanie na 
inne możemy zdecydowanie skrócić.
(Głos V)Takim bardzo ładnym napisem Mnie to pokazali; 
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-Zauważcie, że nosicie w Sobie zaczątek Nowej Ziemi.
Podkreślone na złoto.
(Głos I)Uzupełnienie tego; 
-Kraina Obfitości dzisiaj została pokazana. Ona jest Nowa. Ona się dopiero Tworzy na 
Nowo i to Ty ją Tworzysz.

(Zbyszek)Kilka lat temu mówiłem o tym, że utworzymy taki Portal internetowy, który 
będzie się nazywał Nowa Ziemia. Pokazali Mi, że siłami Informatyków stworzymy takie 
Miasto Rzeczywistości i tutaj będą Poziomy. Poziom Uświęconego, Świętego, Normalnego 
Człowieka i, co Kto będzie wyższy będzie mógł służyć radami Tym, którzy jeszcze o wielu 
rzeczach nie mają pojęcia. Będzie adres, będą uliczki, miasta, kawiarnie, praca. Po prostu coś, 
co potem Tym Wzorem będzie tworzone w tej Rzeczywistości.
Zauważcie, że teraz jest podobny mechanizm energetyczny. 
Po skasowaniu Czakramów, bo tylko najsilniejszy działa w 40%, teraz wokół Ziemi 
otoczka się wytworzyła i Tam Tworzy się Energetyczne Miasto. Takie jak Oriin będzie 
w przyszłości wokół Całej Ziemi. Tu będą Istoty Duchowe żyjące wokół Nas, uczące, 
naprowadzające. Tworzy się Jedność.
To tutaj pokazuje Nam, że My stworzymy coś podobnego w Tej Prawdziwej 
Rzeczywistości przez ten Ruch, przez odkrycie eldorado w Nas, Prze odkrycie prostoty 
kreacji, przez spostrzeżenie, co naprawdę chcemy i jak łatwo to jest Tu osiągnąć.
Natomiast Ta Nowa Ziemia, ta wirtualna umożliwi Nam Jednoczenie się.
 Nagle będziemy patrzeć na drugiego Człowieka, tym obrazkiem, tą ikoną, którą 
będziemy się w tym rysunkowym wirtualnym Mieście posługiwać. Bo w tym wirtualnym 
Mieście przyjmiemy Postać, jaką chcemy. Tu korzystamy z innej. Tam możemy być 
Murzynem, Zielonym. Nagle okaże się, że czujemy potrzebę bycia z Kimś, 
niezaprogramowaną. Nie będą obowiązywać żadne normy moralne, żadne systemy i 
ograniczenia. Będzie Wolność w wyrazie. To eldorado też pokazuje Nam, że mamy 
wolność w kreacji i nie powinniśmy o tym zapominać.
Patrz, chciałeś rzeźbić? Nie musisz kończyć Studiów
Miliony artystów mogły się wyrazić. Zdeptano Ich, bo tylko na uczelnię się nie dostali i 
pracują teraz w kopalniach, gdzie się męczą.
Zapomnieli o tym, do głowy Im nie przyszło, bo tak system działa, że mogli rzeźbić, 
malować i że mogli te cudowne Dzieła sprzedawać.
I Mnóstwo rzeczy jest takich. Zapominamy, że nie mając pieniędzy możemy otworzyć 
cukiernię. Bo czasem nie trzeba sięgać po kredyt. Czasem wystarczy dać ogłoszenie; - 
mam pomysł brakuje mi kasy. Zgłosi się Ktoś; -mam kasę brakuje mi pomysłu.
-Myślę sobie kiedyś; - przydałoby się mi trochę pieniędzy.
-Góra mi powiedziała; -Daj się adoptować!
-Jak to, pytam. Jak dam ogłoszenie zgłoszą się młodsi, którzy zechcą Ciebie adoptować i 
zostaniesz Ich Dziadkiem.
-Oni mają kasę, ty nie masz będzie wszystko O.K.
-Patrzcie jak odwrócone jest wszystko. Gdy pojawia się pragnienie właściwie wtedy można to 
zrozumieć. 
Eldorado, Nowa Ziemia, Miasto Rzeczywistości mówią o łamaniu Systemowych 
Ograniczeń. Tu, w Eldorado, Tu, w Nowej Ziemi jesteśmy wolni i to samo mamy 
zastosować -w Tej Rzeczywistości.
Wibrujący, nieoceniający, z dystansu obserwujący, potrafimy się nareszcie odnaleźć. 
Będzie brakować tylko później jednego elementu. 
W tym Mieście Rzeczywistości, musimy Stworzyć Siebie na nowo odważnego.
-Rycerza i Córę Światłości. Czyli Kogoś, kto Sobie da radę w Rzeczywistości. 
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A jak włączymy Inteligencję Duchową, wszystkie przeszkody zostaną pokonane.
-W, jaki sposób? Trzeba pobierać nauki w formie Modlitwy. Czyli Szkoła w Mieście 
Oriin i lekcja przetrwania.
To była namiastka tego wszystkiego, ponieważ Szkoła ze wszystkimi drzwiami, salami 
dopiero się otworzy i tam, czego tutaj chwilowo doświadczyliśmy będą uczyć Każdego z Nas 
w odniesieniu do Jego wewnętrznego Świata i Zewnętrznego.
Bo Każdy styka się z Innymi Ludźmi, ma inne problemy. Będą Nas uczyć jak je pokonywać. 
Dzisiaj była podpowiedź, co Nas czeka, czyli Modlitwa na Tu i Teraz.
(Głos I)Była pewna zasłona czarna i myśmy pewnych rzeczy nie widzieli. Teraz ta 
zasłona została odsłonięta i myśmy zobaczyli tę Krainę Obfitości. To przez cały czas 
istniało, tylko my nie umieliśmy tego dostrzec poprzez Nasze Wzorce.

(Zbyszek)Tak. Podobnie Oni Nam tłumaczyli, co jest w Oceanie Ducha Świętego. 
Wchodzimy i nie ma Nic. Patrzymy i Tego nie ma.
-Czemu?
-Bo tego jest tam tyle i to jest tak zbite skondensowane, że jest Wszystko, dlatego nie widać 
poszczególnych elementów. Dlatego, jak się ogniskuje Światło uwagi na pewien fragment 
Czegoś Tam, to On dopiero się wyłania. To jest tak zbite, że w tym fragmencie jest 
nieskończona ilość wariantów, innych Światów, Płaszczyzn. Tak jakby nieskończoną ilość 
Skal nałożyć na siebie, to stworzą czarną Przestrzeń. To samo jest Tam i to samo jest Tu. 
Odrzucając iluzję Struktur nagle zaczynamy poprawniej widzieć tę Rzeczywistość. 
Mówimy o Strukturach politycznych, moralnych, religijnych, gospodarczych, 
środowiskowych i bzdurnym utrzymania galaretowatych energii.
Nagle widzimy, że można. Nagle widzimy, że to jest proste.
-Metoda?
-Utrzymać Światełko, by to cały czas widzieć.
I Nasza Świadomość podporządkowując Umysł, korzystając z Naszej inteligencji 
poprowadzi Nas ku Zwycięstwu. A szczytem Wszystkiego jest Miasto Zwycięstwa.
-Najpierw Miasto Śmierci. Od iluzji, od ograniczeń. Wybieramy kliszę. To, co chcemy, 
by się stało. Potem jest Miasto Radości. Jest też Miasto Nadziei. Ale na końcu tej Drogi, 
u Boga zbudowane przez Pana Bożych Zastępów jest Miasto Zwycięstwa. On Nas 
prowadzi i kreujemy własne Zwycięstwo w tej Energetycznej i Tamtej Duchowej 
Rzeczywistości. Jesteśmy i Tu i Tam. To się scala. Zwycięstwo, to Zwycięstwo. Ono 
zostało już dla Nas Stworzone.
(Głos IV)Zobaczyłam jakby w tej Dolinie Zielonej, w tym kanionie coś Świetlanego się 
otworzyło w Ziemi i ogromny płomień oraz promienie idą na wszystkie strony, aż do 
chmur. To jest Cudne, aż mi się płakać chce.
(Zbyszek)Nawet Tam jakby się niebo od wewnątrz otworzyło.
Usłyszałem; -Wulkan Nadziei. To słowo nieziemskie, bo Tam „wulkan” odpowiada innemu 
Stanowi.
(Głos IV)To jest spokojne.
(Zbyszek)Tak, ale jednak odpowiada potężnej erupcji, Objawieniu się Mocy.
(Głosy)Ożywienie Mocy.
(Zbyszek)Będziecie to czuć dziwnie. Tak jakby pierwszy raz w Życiu energie nie na głowę 
schodziły, tylko z Naszej głowy do góry wychodziły. To jest tak jak byśmy mogli 
odczuwać bijącą z Nas MOC DUCHA, który wreszcie w tej Rzeczywistości KREUJE.
(Głos I)Powiedzieli mi, że ta Modlitwa dzisiejsza jest wynikiem tego, cośmy rozmawiali o 
Siłach Przyrody. Bo dzięki Temu otworzyło się coś nowego. Nowe możliwości.
(Głos IV)One pomogły Nam to zobaczyć.
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(Zbyszek)Wychodzą mi z głowy do góry energie jakby metrowe patyki. Wyciągają się i 
wyciągają. Czyli skoro nie do Nas schodzi, a od Nas w tym stanie wychodzi, to wreszcie, 
stajemy się Bogami w Naszej Przestrzeni Życiowej.
Podpowiadają wyraźnie, że Moc Kreowania tego, co chcemy właśnie zaczyna to 
Tworzyć.
Uaktywniają się Nasze Cele.
(Zbyszek)Oni też ładnie pokazują, że ta Nasza Dolina jest zawarta w naszych dłoniach.
Że magia tego miejsca sprawi, że będziemy mieć magiczny uniform, dzięki któremu 
osiągniemy wszystko To.
(Głos I)MOC TWORZENIA.
(Głos IV)To samo jest, co na dole.
(Zbyszek)To, co tam buchnęło i podpowiedzieli, co tam możemy robić, bo Tam nie ma 
ograniczeń, to My tę magię tego miejsca, tę Moc Tworzenia przenosimy Tu. Kreacja Tu, 
symboliczne naprowadzenie, czyli to, co z głowy bije, a rękami zaczynamy Tworzyć.

Więc teraz z tych Naszych rąk do Naszych bliskich siedzących tu obok Nas niech 
leci cudowne zdrowie, cudowne maksymalne Odradzanie się we wszystkim. Raj, którego 
do końca nie pojmujemy. Niech się stanie CUD, niech to w Nas, Ten Bóg w Nas, to coś, 
co Ojciec pozwala w Nas uruchamiać niech leczy, wzmacnia, robi, co może dla Nas i dla 
Nas wszystkich tutaj. Dla Naszych Przyjaciół będących poza Naszym skromnym, 
fizycznym Ciałem. Działajmy na Siebie, żeby było jak najlepiej, żebyśmy byli zdolni to 
Eldorado, Miasto Radości wprowadzić do Naszej Fizycznej Przestrzeni. Zdrowie i 
pomyślność za Nas Wszystkich.
Ktoś odpowiedział; 

-Błogosławieni w Imię Boże wznosimy się ku Niebiosom, 
(Ku Ojcu). I Radość Jego nie będzie miała końca, gdy ujrzy w Szczęści i Zdrowiu Swoje 
Dzieci.

 -Postarajmy się, by był z Nas zadowolony. Udowodnijmy Jemu, korzystając z 
Jego Mocy, bo przecież Da, ile można, abyśmy osiągnęli w Życiu Nasz Duchowy Sukces. 
Miłość, Przyjaźń, Namiętność i zatracenie się w Radości Życia. Spełnienie w tym, co 
trzeba. Nie ma już dyplomów. Malujemy, rzeźbimy, bo to jest dostępne od Już. Nikt nie 
będzie Nas ograniczał. Wolność w Zdrowiu i Wolność w Szczęściu. 
Niech to działa.

Zobaczyłem jakbyśmy w kuli siedzieli i ściskały ją Wielkie Dłonie. Widzę za tą 
Kulą potężną Głowę Ojca. Tak jak wchodziliśmy do Groty Lodowej i On trzymał u góry 
Kulę, tak teraz My tam w niej siedzimy, a On na Nas patrzy. 
Więc oddajemy Jemu wszystko, co do Nas należy, by wsparł Nas we wszystkim Tym, co 
jest właściwe. Niech Nas uczy i pokazuje.
Niech się dzieje Wola Jego.

KONIEC.
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