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[Przesłanie dot. Sił Przyrody –modyfikacja Starego Wzorca Energetycznego, Genu
Pierwotnego. Własne doświadczenia; Jestem, to Mogę, Idę i Zmieniam-obniżony próg do
Działań].
156.2010.10.09 Warszawa-1
ss.1/9
(Głos I)Przesłanie.
Zróbcie tak, jak Wam powiem.
Siły Przyrody są cząstką tą, bowiem, o której w tym Przesłaniu Wam opowiem.
Trzeba Te Siły poprosić grzecznie, by Wasze Przestrzenie Stały się bezpieczne,
Trzeba, zatem pokochać Przyrodę, gdyż Ona Wam daje żywność i wodę,
Trzeba też z tego mądrze korzystać, aby do końca Ziemi nie wyssać.
Bo Ziemia daje obfite plony, gdy się Ją pieści i pielęgnuje i trucizn w Nią się nie pakuje.
Bo każda trucizna zatruwa Życie, tak jak jad żmii zatruwa Człowieka,
Tak każda trucizna, gdy wnika w glebę niszczy w Ziemi Boga Istnienie.
Bo Bóg przecież Stworzył To wszystko dla Was, a Wy niszczycie nie dając nic w zamian.
Zamiast Ziemię otaczać Wielką Miłością, Wy do tej Ziemi pałacie złością.
Ciągle żądacie, by dała więcej, a Wy wkładacie w Nią brudne ręce.
Ręce skażone ciemną zarazą, której zarazki w tą Ziemię włażą.
Trzeba, więc dać Ziemi wytchnienie, a ona wyda wtedy westchnienie.
Zrazu Gen Pierwotny w Niej powstanie i wyda owoce na Twoje wołanie.
Bo, gdy poprosisz Ona da Ci Wszystko, a gdy rozkażesz powstanie bagnisko, z którego nic
nie uzyskasz,
Lecz tylko stracisz, ot i wszystko.
Więc trzeba Miłość Tej Ziemi dawać, by Ona plony mogła wydawać
I trzeba Prosić Duchy tej Ziemi, by Nasze prośby do Siebie przyjęli
I By w potrzebie Nam pomagali, Tak by ciemności nie sprzyjali
I by się z Nami na zawsze zbratali i byśmy z Ich Rad wciąż korzystali,
Byśmy nie byli ciężarem dla Ziemi, lecz Siłą, która Nasz los odmieni,
Bo, gdy Ciemność zniszczy Przyrodę, My w wielkich mękach będziemy prosić o wodę.
I oto, co oprócz wody potrzeba, by w Świecie nie brakło chleba.
Trzeba, więc zatem otworzyć oczy, bo przekaz ten jest proroczy
I spojrzeć na to z innej strony, by Duch Przyrody nie był poniżony.
Bo, co dajesz to otrzymasz, a co weźmiesz nie zatrzymasz.
Bo to Wszystko przecież Boże, Jeden z Tego korzystać nie może.
Bo wszystkim przecież dano to Prawo.
Gdy Człowiek jest wolny i dano mu wolność, czy chce być u Góry, czy też na dole.
Wszystko jest, bowiem Cząstką Boga i Człowiek tę Cząstkę ma Ziemię szanować.
By nigdy więcej nie zniszczył tego, czego nie Stworzył i co nie Jego.
Bo Bóg dał tę Ziemię nie po to, by kraść, lecz po to, by żywność mogła Wam dać.
Byście nie mieli cierpienia i głodu, z jakiego błahego powodu,
Który przyjdzie nagle Człowiekowi do głowy, by …5.07 Ziemię w jakiś sposób nowy.
Bo wszystko, co Bóg stworzył jest doskonałe, a gdy wierzysz w Jego Istnienie problemy
rozwiążą się same.
Bo wtedy Miłość jest w Sercu i Radość, i tej Miłości stanie się zadość.
Więc kochaj tę Ziemię jak własne Serce, a Ona ułoży przed Tobą kobierce,
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Po których powrócisz wtedy do Boga i nie przyjdzie Ci na myśl, by Ziemi trucizny znów
dodać.
Taki jest morał Tego Przekazu, byś słuchał Serca, a nie innych rozkazów.
(Zbyszek)Dodam dwie uwagi, bo w tym Przekazie jest zawarty cały sens.
To, co mówili odnośnie Sił Przyrody; -nie zwracamy uwagi na te Siły niższe, z którymi mamy
kontakt i to wszystko Tworzą, tylko na te Duchy Wejścia, Zamknięcia i Otwarcia.
A można wpływać na Nie tylko z Poziomu Ojca i PraCząstki Prawem Zmian i to tutaj
jest w tym przekazie zawarte. Miłość jest w PraOjcu.
Jest też w Ojcu. To jest Moc Zwycięstwa.
To jest wyraźnie powiedziane, że dopiero z tego Poziomu, czyli kochając Ziemię,
kochając Siły Przyrody możemy Coś zrobić.
Sięgając do Macierzy można wykorzystać Prawo Zmian.
W Przekazie padło najważniejsze słowo; -Gen Pierwotny.
Podobnie jak ze wzorcami Energetycznymi Pierwotnych Ludzi.
Jak masz Moc możesz zechcieć, by te rośliny były większe, dawały większe plony.
Zapis Wzorca Genetycznego, Wzorca Energetycznego może być stary. Czyli dynia
będzie ważyć tylko 10 kg. Mamy jednak Prawo go zmodyfikować zachowując starą
strukturę.
Chodzi o to, że ten Proces nie może być taki, by zmienić na stałe Stary Wzorzec dyni na
Nowy, by Ona ważyła 200 kg.
Natomiast kochający, to może być rolnik, który koło tego chodzi, może na czas plonu
zmienić tę dynię, ale Gen Pierwotny już jest w Tym czymś, co się rodzi.
Czyli zmiany nie w Macierzy, ale z Poziomu Macierzy w tym, co już powstało, dzięki
czemu ta dynia będzie miała 200 kg., za to w przyszłości, jak On nie będzie kochał i nie
zmieni tego powstanie nowa, która ma znowu 10 kg.
Jest to podpowiedź do stałej współpracy z Przyrodą, co do kochania Jej, byśmy
tak jak ludzi powoli Ją zmieniali.
(Głos II)W moim przekazie chodziło o bomby energetyczne. To jest dosyć ważne,
gdyż to są bardzo niebezpieczne pułapki, które potrafią niszczyć człowieka. Jest to
wyreżyserowane w specyficzny sposób. Na pierwszy rzut oka wygląda jakby to był tylko
konflikt pomiędzy Ludźmi, a tak naprawdę stoi za tym Ciemność i to jest skrzętnie ukryte.
Te bomby energetyczne reagują na konkretną energię. Ta energia musi mieć konkretną
wibrację, żeby ta bomba wybuchła. Jest zapis adresata, ukierunkowany na osobę o
konkretnych wibracjach.
Widziałem również jak X (?) została zabrana cała Energia. To jest to, o czym mówił,
Zbyszek, że Ojciec zamyka Dziuplę. Ma wyzerowany udział w Warsztatach, spotkaniach. Nie
ma nic ze Zbyszka Energii.
Góra pokazała mi też właściwy Nurt Zmian.
Chodzi o to, że o pewne Działaniach, które Góra prowadzi, w których jest Ojciec, PraOjciec,
My tak naprawdę nic nie wiemy.
Ktoś, Kto jest na tyle oczyszczony i może sięgnąć do Góry może wyczuć i zobaczyć
natomiast nie będzie wtajemniczony w pewne rzeczy.
Można robić sobie oczywiście Warsztaty i spotykać się, ponieważ Góra podczas tych
spotkań robi konkretne rzeczy. Z każdą osobą inaczej i co innego.
Natomiast jest taki główny Nurt Zmian i to jest już wiedza zarezerwowana tylko i
wyłącznie na Poziomie Czystej Energii.
Pokazali mi też, że na Ziemi Ludzie uduchowieni. Choć to nie ten termin.
Cdn.s.4…………………………………….
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(Zbyszek)Należy Ich określić; -Otwierający się, zaczynający korzystać z własnych Pasm
Duchowych. cdn………
……………………………………………………………………………….
(Głos I)Mówią, że należy zmienić sposób Działania. Żeby te Siły nie miały wejścia. Cdn.
(Głos III)Tu się zaczyna temat znaków, które stosował Jezus.
(Zbyszek)Wiecie o tym, że Ciemność posługuje się znakami. My natomiast stosujemy węzły
energetyczne. Niby to jest to samo, ale niekoniecznie.
Jedno jest odchylające, wzmacniające, modyfikujące. Natomiast tamte znaki od nich jak
działają na trwałe niszczą coś. To jest sposób nieodwracalny. My ogólnie nie jesteśmy w
stanie dokładnie rozróżnić tego. Ktoś stojący z boku mógłby powiedzieć, że Węzeł
energetyczny, a znak mają taką samą potrzebę. Zaistnienia i Działania. Tak nie jest. Ale to
jest w Naszym Doświadczeniu, Rozumowaniu niepostrzeżone.
Ciekawostką jest to, że Jezus w walce z tymi Siłami nie posługiwał się w ogóle Węzłami
Energetycznymi, tylko zaczął stosować Ich znaki.
Dziś też pokazali mi Platformę Destrukcji i będą Nas czegoś uczyć i to będzie też związane z
tymi znakami. Ale musimy pamiętać o Jednym; -JESTEM, TO MOGĘ.
„-Idę i po prostu Zmieniam”. „Taka jest Moja Powinność” i to Każdy z Nas musi wsłuchiwać
się w te własne słowa.
Jednak to wynika z posiadanej Mocy. Człowiek ma Moc i na tym Poziomie może mnóstwo
zmienić.
Nawet na średnim Poziomie uczestniczenie w Zmianach może pochłonąć, być cudowne,
Życie może być barwne i tak samo wypełniać Człowieka jak tego, co ma Moc nieco większą i
w większym zakresie działa.
Nie ma natomiast znaczenia, czy mam jedno pole i orzę, czy dwa pola. Doświadczenie jest to
samo i tak samo będziemy szczęśliwi.
Czyli, jak mam jedno pole, to jestem w tej Swojej Przestrzeni uwiązany przeznaczeniowo,
oznacza to, że czuję Swoje ograniczenia i szczęściem dla mnie jest kupienie Rolls-Royce`a. Ja
nie potrzebuję lepszego auta. Natomiast jak mam dwa pola, czuję potrzebę żeby mieć i
Maybacha i Diablo i wtedy jestem szczęśliwy. Jednak osiągam ten sam tutaj statut.
To samo dotyczy Naszych działań. Oni Nas uczą, że nie ma znaczenia, czy mam średnią, czy
większą Moc, bo posługuję się Nią. Robię coś, co mnie cieszy, co jest dla mnie jedną z tych
odsłon sensu Życia.
Co jest też ważne; -nie ma znaczenia, czy mam średnią, czy mam większą Moc. Byle
byłbym jako tako odnaleziony w Człowieku, ponieważ Góra dla osób, które chcą być
szczęśliwe przy otwartym Sercu i chcą pomagać Innym, otwierać Ich serca, czyścić
Przestrzeń Życiową, Góra uruchamia poprzez Takich Wspaniały Mechanizm, dzięki
któremu będziemy mogli korzystać wszyscy z takiego samego Działania.
Ale podpowiedź jest wyraźna i tutaj nie możemy się pogubić; -wszędzie tam, gdzie
pojawia się wyrachowanie, głód autorytetu i głód Mocy, co wynika z ludzkiej
niedoskonałości możemy zaprzepaścić na jakiś czas możliwość korzystania z Tych Mocy.
Bo Człowiek zaczyna wykorzystywać Boga i Świat Duchowy do własnych egoistycznych
interesów.
A naprawdę jest różnica między tym, kiedy chcę uzdrawiać, bo Cudownie, że to zmieniam, że
Ludzie są szczęśliwi, a przy okazji zarabiam, a zupełnie inne podejście jest, kiedy dla siebie
jak najwięcej uzdrowień, żeby było jak najwięcej kasy. To jest już egoizm. Niby Działanie
jest to samo, bo ręce wyciągam, ale Cel, ale Nasza Postawa, ale Związki z Całą Przestrzenią
są inne. Tak naprawdę Człowiek, który wzrasta, czyli Ten na Energetycznym Poziomie,
Człowiek Fizyczny, czyli do 6 nie pojmuje wielu rzeczy, więc się gubi.
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Dopiero w Świetle w Strumieniu, kiedy zaczyna się pojawiać dystans, kiedy zaczynamy
obserwować, kiedy nie żyjemy relacjami z Drugim Człowiekiem i zaczynamy Jego
postrzegać, by przestać kiedyś Nim Żyć i pozwolić Jemu robić wiele różnych rzeczy, nie
wnikając, co i jak, bo mechanizm jest znany, wiemy, ze ciemność z zewnątrz Ludźmi
steruje i napuszcza ich na Siebie jak marionetki, wtedy zaczynamy właściwie korzystać z
tych Mocy.
Będzie obniżony próg do tych Działań. Wszędzie tam, gdzie będzie czysta intencja, bez
względu na to, jaka jest Moc Człowieka, tyle tylko, że Człowiek pod Strumieniem jeszcze
tych intencji czystych jakby nie potrafił w sobie odszukać. Czasami uderzy poprawnie,
czasami nie.
Więc wtedy, kiedy będzie uderzał poprawnie, a dziś mam nadzieję, że podłączą Całość
pod Całkowitą Moc, wtedy nawet Ci Ludzie, przy szczerej intencji będą mogli blokować,
Zmieniać, Naprowadzać. Będą mogli Tworzyć Nowy cudowny energetyczny Świat.
Będą w Świetle i będą tym Światłem działać za pośrednictwem Światłości, która w Nas
to Uruchomi. Bardzo ważna rzecz się dziś otwiera;
-mam czyste Serce, mam czyste intencje, JESTEM, a Jestem Istotą Duchową w tym
Ciele, skoro JESTEM i doszedłem do tego Poziomu i JEST ta Moc uruchomiona, to
Mogę Działać.
Jest to niesłychanie ważna rzecz, uruchomienie Mocy, do blokowania Sił Natury, Przede
wszystkim Duchów Przyrody, Duchów Otwarcia, którymi niestety Ciemność się
wysługuje. Nie chcemy, aby pośród Nas byli uroślinnieni, a chcemy ich wyczyszczać.
Musimy czyścić i wspomagać każdego Naszego Brata, chyba, że sam z Siebie korzysta z Sił
Ciemności, ponieważ tego chce.
Wystarczy popatrzyć na arenę polityczną, religijną, kulturową. Wszędzie tam mamy do
czynienia ze złem, które w ludzkiej Postaci próbuje się tu wyrazić.
Na przykładzie lofera, tego wspólnego pola Myślowej Energii te Siły starają się
pochłonąć Człowieka, tylko i wyłącznie po to, aby poprzez niego wpływać nań, aby ten
jeden potok energetyczny, który steruje Ludzkim myśleniem, czyli roznosi pewną
informację, pochłaniał Wszystkich.
Wystarczy Człowieka zarazić to poleci. Tak samo z Siłami Przyrody. Wystarczy
Człowieka uroślinnić, zamrozić i zaczyna się dramat.
Niektórych, którym to odpowiada, i ich zło zasila, przecież skorzystali z Prawa Wolnego
Wyboru, więc Ich uratować nie można. Natomiast Tych zaś, którzy chcą powrócić
musimy bezwzględnie, wspierać, czyścić, pomagać im.
Każdy założy Swój dzienniczek, gdzie będą się wpisywać Ci, którym będzie się niosło
pomoc. Na zasadzie pamiętnika. To jest taka wewnętrzna, wspólna obietnica. Wpisującą
się osobę trzeba ratować do końca. Kiedy padnie, pomagać jej zbudować Życie, osiągać
sukcesy. Tworzymy jedną Wielką Duchową Rodzinę, Świetlaną, która się powoli
rozrasta.
(Głos II)Chcę dokończyć temat z Uduchowieniem.
C.d. ze s.2
-Część zmian, które zachodzą wywodzą się nie z Doświadczenia, a z konieczności.
Zachodzą, bo są wymuszone ruchem Ciemnych. One są niezapowiedziane, a Ludzie Ci,
którzy mają kontakt z Górą pełnią Rolę tzw. Czujników. Od Nich na bieżąco są
pobierane różnego rodzaju Parametry i wtedy jest brana reszta rzeczy pod uwagę i jest
robiona 23.24kontra(?)..Jaśni Ubiegają w ten sposób ruchy Ciemnych.
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Mówili, że Ciemni się przygotowują do ataku, ale Jasna Strona też dostała Posiłki
solidne, które ruszyły nieciekawe rzeczy działające tutaj w Warszawie od kilkunastu lat.
To była taka ciekawa Energia, która działała na Sferę Materialną i powodowała tak
naprawdę odwrotność wielu rzeczy u mnóstwa osób.
(Zbyszek)Ja miałem podobne przekazy. Natomiast wiele osób prosiło o zweryfikowanie
odczytów wielu ezoteryków z Warszawy. Tutaj jest Ich najwięcej.
Okazuje się, że Ci ze świecznika, to Istoty jak nie złe, to opanowane przez Ciemność.
To, co Oni robią, to jest niszczenie w Ludziach Duchowości. Za ezoterycznymi słowami
jest tylko Programowe podporządkowanie, uzależnianie, ściąganie kasy, ale to rajcuje
Ludzi, łącznie z władzą nad Drugim.
Natomiast to, co interesuje Ciemność, to uwalanie Ludzi poprzez złamanie, poprzez tych
swoich zauszników. Ci Ludzie już nie odnajdują Drogi.
Jest potrzeba odkrycia Prawdy, jak działa ten mechanizm, o co w tym wszystkim chodzi.
Mechanizm działa tak, że złamani tworzą Swój autorytet.
Owszem, autorytet ma wynikać z Serca. Pracujesz, działasz, a Ludzie przychodzą,
korzystają z tej Pomocy. Ale nie ma formy wywyższania się, tylko pomocy.
Natomiast te Osoby próbują budować Swój własny autorytet posługując się słowem
ezoterycznym, żeby wszystkich ściągnąć do Siebie.
(Głos II)To było coś gorszego. To był tylko taki poboczny nurt. Góra to nazwała coś w
rodzaju Kościoła. Nie chodziło o budynki, tylko o Ruch.
(Głos I)Jest podpowiedź, że chodzi o zmianę sposobu działania.
(Głos III)Tu chodzi o zasłonę dymną.
(Głos II)Konie trojańskie, zasłony dymne i inne rzeczy. Jak zwykle za wszystkim stoi
Ciemność i Ludzie są wykorzystywani.
Ta Energia, która działała i robiła odwrotność w Warszawie wielu rzeczy, a zmiany
solidne miały nastąpić w Warzszawie15-16 lat temu, ale nie udało się.
Osobiście widziałem te Energie-Posiłki, które się pojawiły na dniach. To były Te Posiłki.
Zaś Energia, która powodowała odwrotność, działała, jak narzucony koc na Miasto i
okolice, a także miała swoich przedstawicieli wśród Ludzi. Są to Osoby wyjątkowo
czarne i toksyczne. Oni są jak dziury w dzień, po prostu Mrok. Oni byli
przedstawicielami, dilerami tej energii. Robili to, co ta energia im mówiła i chciała.
Zawsze, na początku są jakieś obiecanki cacanki, a chodzi o to, żeby do Człowieka się
dostać i Jego całkowicie przejąć.
(Zbyszek)To są cyrografy. One są na okrągło.
(Głos IV)Chciałam tylko powiedzieć, że przychodzą do mnie dwie Rzeczy; -Pierwsze, to, że
ważny jest Interes Miłości, a druga rzecz; -Zawierzenie Ojcu.
(Głos III)Ja dostałem informację, że tak jak się pojawił PraOcean, PraOjciec, tak w tym
wszystkim istnieje PraJęzyk.
Ma On formę obrazkową. Zawarte są w Nim te wszystkie Słowa –klucze, Kody, czy
znaki, które Jezus wykorzystywał w formie blokad działań sił przeciwnych.
Są to Znaki, które można wyciągnąć z Przestrzeni. Jest to Słowo Orzeczone, jest to
Słowo Przekazane, którym można się posługiwać, jak również pisać, czyli wyciągać z
Przestrzeni i blokować, zatrzymywać wszelkie zło, które jest siane.
To się już pojawiło dawno temu. Pamiętam w Warszawie taką Modlitwę, kiedy w Piramidzie
pojawiła się kolejna forma Zdroju Życia. Zatapialiśmy się Tam i w formie Lamartu
rozłożyły się takie tablice, które już były zapisem, a My nie potrafiliśmy tego odczytać. Czyli
po raz pierwszy jak pojawiła się ta Istota zaczęła do mnie przemawiać Językiem Pradawnych.
Sypały się zdania za zdaniami i w pewnym momencie powiedziałem, że Ja tego nie
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rozumiem, bo Język dla mnie jest martwy i Ja nie wiem, o co chodzi. Wtedy pojawiły się
przekazy w formie Znaków –Obrazów, w których były zawarte te Kody, które można
wykorzystać do blokowania zła. Ten temat trzeba rozwinąć.
(Zbyszek) Ciekawostką jest to, że wtedy, kiedy jesteśmy w PraOceanie, a będziecie pod
Niego podłączeni, jeśli Ktoś nie był, to Znaki, blokady pojawiają się na nasze własne
życzenie. Są samotworzące się. Wy w ogóle nie musicie wiedzieć jak znak wygląda, nie
musicie wiedzieć, jak te Siły działają. One się same Tworzą. To potrzebuje tylko Naszego
Prawa do zadziałania. Wystarczy tylko powiedzieć, o, co chodzić, wyrazić to obrazem,
wyciągacie wtedy rękę i to samo wykorzystuje Naszą chęć do tego, żeby zadziałać. Dzięki
Naszej chęci to zaczyna ożywać.
To jest Samopojawiające się i Samotworzące się.
(Głos IV)Do mnie przychodzi coś takiego, że jak Jezus przywoływał z Serca Ojca, to
właśnie się takie Znaki Tworzyły. Dokonywał Tego tylko przez Serce i Świadomość.
Choć nie miał takiej wiedzy, jaka teraz do Nas Przychodzi różnymi Strumieniami, to
robił to z Serca.
(Głos III)Mam teraz powiedzieć; -Przyszła Energia i przyszedł Pan Bożych Zastępów.
Pierwszy raz widzę tak dokładnie. Cała Jego zbroja, która pokazuje Majestat Jego
Mocy i Siły (przejścia?) jest właśnie w hieroglifach. On jest wypełnieniem tych Słów,
Znaków, tego PraJęzyka pochodzącego od PraOjca. Dlatego taka wielka jest Siła Mocy
Działania Jego Majestatu. To powiększa Jego Siłę Działania.
(Zbyszek)Teraz mi podpowiedzieli, że Węzły Energetyczne, Artefakty pochodzą z Tego i
z Tamtego Świata.
Jedne dotyczą dziwnych zawiązków Mocy, czyli tego, co chcesz zrobić. One sprawiają,
że to już się pojawia. To są Znaki, Iskry Radości, Krzyż. Wywołują pewne skutki.
Wiedza jest w tym zawarta. My nie jesteśmy w stanie Tego pojąć.
-To tak jakby przyszedł małpolud, naciska dźwignię, spychacz jedzie.
-Tu pojawia się Artefakt, uruchamia tę rączkę i spychacz jedzie, a małpolud kompletnie
nic nie wie o tym, jak ten spychacz funkcjonuje. Tak jest u Nas. Mamy możliwość
korzystania z tego, a uruchamiamy Czystym Sercem i swoją Wolą. I Jezus to odkrył.
(Głos I)Jest Czystym Przekazem.
(Głos III)Mamy się stać jak najbardziej czyści, otwarci i doskonali, wtedy to wszystko
się uruchamia.
(Zbyszek)Potrzebne tylko Czyste Intencje.
(Głos V)To, co powiedział, Zbyszek, że Jezus się posługiwał Znakami do walki z
ciemnością, to w skrócie; -Kto mieczem wojuje, ten od miecza ginie.
Znaki są do tego, aby udoskonalić, przyspieszyć, zmienić przestrzenie przy pomocy
węzła. Jeżeli tych Znaków się używa niezgodnie z Prawem, to wtedy one odwracają
działanie.
(Głos I)Przeciwność
(Zbyszek)Woodo stosuje Znaki. To Znaki materialno -energetyczne; -kukiełki, szpilki
wtykają. W rzeczywistości w ogóle tego nie muszą robić. Tak naprawdę oni tworzą
energetyczne Znaki, które są zawieszone w Przestrzeni i one oddziaływują. Te znaki są
umiejscowione w tej laleczce. Ale laleczki może nie być. Jest powstały Znak i ta Siła działa.
Jak My chcemy to blokować, to My nieświadomie uruchamiamy ten Znak.
Te z Oceanu PraOjca Tworzą się, działają nie musimy nawet wiedzieć jak. Wystarczy wejść i
tylko chcieć.
Pokazują teraz taką rzecz, żeby wiedzieć jak się funkcjonuje, kiedy ma się Moc. Jak
się ma Moc, to znaczy, że jest się Zjednoczonym z Tamtym Światem. Zaważcie, że czujecie
mnóstwo Istnień. Mnóstwo Istot tutaj przyszło, żadna nie jest większe, ani mniejsza od
Nas. Jest takie same. Cały czas, coś przy Nas robią.
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-Patrz; -ty idziesz, bo Jesteś, to możesz. Idziesz i Działasz z Czystym Sercem, wyciągasz
rękę, żeby coś dobrego się stało i Światło z Dłoni idzie. Czyli My przez Siebie musimy
uruchomić tę Przestrzeń. Tę Strefę Mroku musimy Rozświetlić Światłem. I te Istoty
przy Nas one po prostu idą, robią to, bo chcą. Im to sprawia Radość. To nie jest forma
pracy. To jest Ich wielka Przygoda. Tak jak My gramy w tenisa. Cieszy się ławka, bo ktoś
na Niej siedzi, siatka się cieszy, bo Ktoś przez nią gra. Tak My tylko musimy rozświetlić
Przestrzeń. Czyli od tego Naszego rozświetlenia, od tej Mocy zależy na ile One mogą
skutecznie to zrobić, ale możemy.
Innymi słowy JESTEM, to MOGĘ i robimy. Cała wiedza, co i jak, Moc, która się sama
stwarza w Działaniu, wszystko to działa automatycznie.
My tylko idziemy niczym przedmurze, niczym ta Pochodnia i pozwalamy na to Działanie.
Pozwalamy, bo Możemy. Trzeba to zrozumieć. To jest takie wielkie ułatwienie.
Już słyszę, poczekaj. Pewne rzeczy się dopiero ustawiają.
Podpowiedź jest taka byśmy Cząstkę Siebie tutaj dali. Macie Swoje osiągnięcia w domu. Bo
toniemy w czymś takim ciemnym, gęstym. To Nas trochę pochłania. A to trwa Możemy teraz
ten Czas przeczekać, przypominając Sobie to, co pościągaliśmy, czego Nas uczyli.
(Głos I)”Wejdź do Krainy Marzeń tam zawsze Cisza trwa, spal to, co zestarzałe…36.55….”
(Zbyszek)Ładnie jest powiedziane; -cisza trwa.
-Dlaczego? Bo w Marzeniach nie ma napięcia, bo w Marzeniach wszystko Nam wychodzi.
Tam Kreacja, jak mamy Wolę jest Pełna. Przypomniał Nam tylko, że Czas w końcu wypełni
Całą Duchową i Energetyczną Rzeczywistość Naszą Przyszłością i od razu Ją Utworzy.
Szkoła, Obserwacja, a jeszcze nauczą Nas, w jaki sposób tu w tej Rzeczywistości fizycznie
być odważnym, pełnym Życia, niestrachliwym, zdrowym. W jaki sposób to się praktycznie
tutaj osiąga. Czyli budowanie Siebie nie tylko Duchowego, ale i Tutaj Fizycznego.
(Głos I)Jak wejdziesz w Marzenia stajesz się Żywy.37.59
(Głos IV)Przyszło coś takiego do Mnie. Nawet nie musze wiedzieć, w jakiej konkretnie
wchodzę w Świątyni Serca. Jeżeli wyrażę tę Intencję”38.09-38.16”…Jana, PBZ, to
przychodzi właściwa historia do mojego……i pewna rzecz, która się przerabia i przychodzi
odpowiedź.
(Głos I)Bo Ty to Tworzysz w Swojej Przestrzeni.
(Zbyszek)Teraz przyszła biała Energia w tym Mroku i Ona sprawia, że My po prostu po
staremu zaczynamy funkcjonować.
Widzę, że już dwie osoby leżą, a Ich Duch poleciał. Został przeniesiony.
Ja też dziwnie wyglądam, bo jestem tu i mówię, ale to Ja mówię, fizyczny Człowiek, który
obserwuje, że wyparowuje ze Mnie jakby taka Energia. Tak jak w czasie śmierci Dusza w
postaci Energii się oddziela, to Ja widzę jak to się oddziela, unosi i pyta mnie;
-a, Kim Ty jesteś?
-A to we mnie mówi; -Ja jestem Zbyszek.
-A, czym jest, tamto u góry, co się wydzieliło z Nas?
-Ja mówię; -nie wiem. Ale to jest pytanie, co przyszło z góry od tego czegoś.
-A ja jestem Bóg, a Ja Jestem Tobą. Patrz i u Nas Jest.
-To, co się nad Nami unosi, mówi wprost do Każdego z Was.
-A Ja jestem Bóg.
(Głos I)Mnie powiedzieli, że to Nicość.

8
(Zbyszek)Oczywiście. To działa z Poziomu Nicości, bo Nicość zawiera w Sobie Wszystko.
Czyli tu Nasza Boskość została Stworzona. Tu powstało Wszystko to, co się później
wyłoniło. To podpowiedź tej Energii Najwyższej, która działa.
(Głos IV)Do mnie przychodzi taka Informacja, że jakby coś z tej Naszej obecności tutaj jest
związane z Miłością, Istnieniem, bo jest zarodek pola, z czymś taki bardzo pięknym.
(Zbyszek)Ja to podpowiem. Jak zaczęłaś mówić Tu pojawił się Ojciec i te Kule, które trzyma
w grocie Lodowej, czyli Całą tę Rzeczywistość, to puścił i jest ta Kula między Nami. On jest
przy tej Kuli, a jednocześnie tam odchodzi.
To zaczyna Promieniować. Jest jakby lodem i zaczyna powoli w Nas wchodzić. Słyszę, że nie
wejdzie we Wszystkich, ale i tak będzie dobrze.
Powolutku stajemy się jakbyśmy byli Cząstkami tej Wewnętrznej Rzeczywistości w Kuli, to
Nas pochłonęło.
-A, po, co?
-By Ojciec miał spokój.
Przecież My jesteśmy Jego zdolnymi, prawdziwymi cząstkami. My jesteśmy ludźmi, których
powołał po to, byśmy tu …41.35 Radością.
Czuję teraz paskudną energię, która we mnie od strony głowy wchodzi. Wyraźnie
ta energia jest, nie mówię wroga, Ona jest inna.
Słyszę tak; - Ja jestem tym, co wszystko budzi, a Ja jestem tym, co wszystko przeklina,
a Ja jestem tym, co wszystko niszczy, a ja jestem Tym; - i pokazują mi jak zgniata
Rzeczywistość, jakby to była ścierka i te krople ścieków z tej ścierki wyciekają. A to są
Dusze Ludzkie, Duchy, Istnienia. On to bierze i wchłania w Siebie. Ta Siła Żyje dzięki
ludzkim Duszom.
-Słyszę, to jest Szatan, ale to jest coś, co Stoi ponad Nim i ma jeszcze inny sens Istnienia, niż
Zło, Moor, choć to jest wszystko z Sobą jakby połączone.
(Głos V)A w tej Kuli, o której Zbyszek mówił znaleźliśmy się, dlatego, że do Niej nie
przenika Nic, co nie jest zgodne z Wolą Ojca.
(Zbyszek)Tak. W przeciwnym razie mogłoby Nas pochłonąć.
Teraz to podnosi się i w górze wygląda jak Duch, kościotrup. Jak mumia bez oczu, z
oczodołów iskry lecą, jakby starał się tymi iskrami niczym zapalnikami we mnie uderzyć.
(Głos V)To jest taka maska jakby się odbijała w milionie luster, jedna za drugą ustawione, dla
każdego gotowa jedna.
(Zbyszek)To, co tu jest, to jest złożone z Doświadczeń milionów Istot, które się w tym kimś
w bólu, w trwodze, w cierpieniu zawarły i One sądzą, że dzięki temu dalej funkcjonują. Tym
czasem wystarczy to rozpuścić wKuli, Oddać Ojcu i wtedy na powrót wraca do Życia.
Przecież to samo jest z Naszymi, którzy zwątpili, którzy się pogubili. Ich też musimy w ten
sposób odzyskać.
(Głos V)Nawiązując, Energia JEST. W zależności, Kto się Nią posługuje taki jest efekt. Tak
jak prawo grawitacji powoduje; -czy dobry, czy zły spada, jak spadnie z dachu i tak się
rozbije. Tak Energia jest taka beznamiętna. Jeżeli Nią nie umiesz się posłużyć na swoją
korzyść, to uzyskasz zamierzony efekt.
(Zbyszek)To, co teraz zaczęło schodzić, to spowodowało Zmiany. My jesteśmy cały
czas w tej Kuli Ojcowskiej i My tylko idziemy i mówimy, co ma zostać zmienione, bo tu jest
Wszystko i to będzie zmieniane, w zależności od możliwości większych, mniejszych, ale
będzie. JESTEM I CZYNIĘ,
JESTEM I MOGĘ,
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JESTEM I ZBAWIAM.
Tak to ma być i żeby ten Proces właściwie uruchamiać Oni w tej chwili nasilili w Nas
Przemianę. Kiedy patrzę po Was, widzę jakbyśmy stawali się Jednorodną Energią. Ale
wibracja jest taka kamienna, taka zasadnicza, że wyłączy się myślenie i pójdziemy spać.
Mrozi się wszystko, co do Nas dochodzi. Pokazują, jak będziemy się budzić, to tak jakby się
miało nad Nami niebo otworzyć, Świat Duchowy i My będziemy mogli z Nimi rozmawiać.
KONIEC.

