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 Pojawiły się na chwilę ostre, krótkie Pasma niebieskiej Energii i zniknęły, a w tym 
wszystkim pozostała lekka niebieska poświata.

 
Jestem w głowie jednej osoby, patrzę i widzę resztę Ludzi, przeskakuję do głowy innej 

Osoby i widzę znowu resztę ludzi.
-To nie jest Jednoczenie, tylko postrzeganie Innych.
-Uczyli nas niedawno we Wrocławskiej Modlitwie, jak się uczyć bycia, gdzie indziej.
Oni teraz pokazują, że Nasze Ciała stają się mocne. 
To wygląda tak jakbyśmy stawali się znacznie grubsi i więksi niż jesteśmy, a Nasze nogi 
jakby były wrośnięte korzeniami w Ziemię stanowiły Jasność.
Jeden z Nas z lewej strony stanął i wyrywa te nogi. Odsunęły się te kamienie, te głazy. Drugą 
nogę wyrwał i Ciało zniknęło, a On jako Energia poszedł do góry i powoli leci do Góry, ale 
do końca nie wie, czy tu być, czy iść Tam. Tak jakby Śmierć nastąpiła, a On nie umiał się 
odnaleźć. Taki Poziom Zawieszenia.

Z góry schodzi i promieniuje jasne Pasmo Energii Stwórczej i Pasmo Energii 
Zupełnej, bo to jest jaśniejsze i jakaś mi Energia nieznana, gdyż ma wibrację kłującą. Jest jak 
Zupełna, ale bardzo razi mnie w oczy. 
(Głos I)To jest destrukcyjne.
(Zbyszek)Podpowiadają, że Energia Zrodzenia, po wyczyszczeniu wszystkiego i 
przygotowaniu miejsca pod Jej zejście jest destrukcyjna dla form, które były. Tu powstaje 
Nowe i Ono wchodzi w nową interakcję z Całością.
To, że My odtwarzamy jakiś organ, to, że My pozwalamy Człowiekowi funkcjonować 
jest Nowym kłującym resztę. Ta reszta naciskać będzie na to starając się swoimi 
Poziomami, starymi zapisami przywrócić dawny Układ Sił, czyli dawną równowagę.
Dlatego bardzo ważnym jest, by cokolwiek robić i zapisywać posłużyć się Wyższym 
Prawem, Wyższą Mocą, niż to, które jest tutaj, w tej okólności, w tym zewnętrzu, by to 
zewnętrzne przyjęło Nowe Prawo, Nowe Założenia i na to Nowe, które Tworzymy nie 
oddziaływało starym zapisem, starym układem Sił.
-Zapomnieliśmy o jednym. Działając na Odradzającego się Człowieka, Jego Zdrowie musimy 
totalnie działać na Zewnętrze.
Jezus rozkładając ręce jedną rękę kierował na Człowieka, potem ręce rozkładał i 
dokonywał zapisów w Przestrzeni i Ona nie miała wpływu na to Nowe Stworzone. Nie 
doprowadzała go starego Stanu.
Podpowiadają, że to jest nauka, której nie dostrzegliśmy, ale którą intuicyjnie stosowaliśmy.

 Teraz odkąd zwrócono Nam na to uwagę Działanie będzie pełniejsze, a na dole 
ukazało się wielkie C -błyszczące…-UD i malutkie -owne. ” CUDOWNE”.

Pokazali, że jak przystępujemy do Działań, to Słowo „CUDOWNE” jest w Nas. My sami 
przez to się pojawiliśmy i Działamy. Zmieniamy i jesteśmy Cudowni. 
Sami jesteśmy Cudem. 
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Skoro możemy Zmienić, skoro jesteśmy Cudem, skoro wprowadzamy Nowe Zapisy i po 
to, żeby było dobrze dla Wszystkich, to My sami Jesteśmy Cudem, bo takich nie ma.
(Głos I)To jest KLUCZ.
(Zbyszek)Tak. Cudem Jesteś. JESTEŚ, to możesz, no to się STAŃ. Pokazują jak po 
takich Działaniach Nasi Jednoczą się z Sobą i wesołą Drogą idą, śmieją się, a Droga 
jasna. Oddzielnie niby Istnieją Ciała, ale Jesteśmy Jedną Energią, która te Ciała 
przenika i żyje w Nich jakby Osobowo, ale to jest jedna Chmura nad Nami.

 
 Usłyszałem takie słowa, Matka Boska schodzi i chciała Coś powiedzieć. -Moi Bliscy;

-Tak w sensie „Duchowej Przyjaźni”, „Współpracy”, ale to nie są adekwatne Słowa. 
Odczułem, że Istnieją Tam inne Związki, które integrują Istoty Duchowe na Tamtych 
Poziomach; 

-Moi Bliscy. Chciałabym powiedzieć, że są Stworzone, Tutaj już na Ziemi…straciłem wątek, 
więc oddam tylko sens…. -Energie w Naszej szarej Strefie. Tam, gdzie jesteśmy już ściele 
się przy Nas taka jasna Energia. Więc jak Działamy, to możemy bardzo łatwo 
wprowadzać Zapisy w Oceanie Ducha Świętego. Nie ma przeszkód. Czyli Kanał Bratni, 
w którym się poruszamy jest już tak przygotowany, tak skonstruowany i 
zintensyfikowany, iż silnie oddziaływuje Naszym Działaniem na zewnętrze. Jest Ono 
pełniejsze. Tu pokazali mi rękę ukazując gęstość, śliskość (lepkość), jak w odniesieniu do 
Ciała Biologicznego.
Tak jakby Jej szaty rozpościerały się. Tam, gdzie Ją widzimy, Tam Nasze Działanie będzie 
przenoszone. Chodzi o trwałość Zapisów?
-O   wzmocnienie Zapisów  !
Trwałość, to okres, w którym On wytrzyma, a mocny, to silnie działa, choć może kiedyś 
przestać istnieć. Wzmacnia Działanie.

-Oddaj Duchowi Świętemu, co do Niego należy, oddaj Bogu, co do Niego należy i zabierz 
dla Siebie, co do Ciebie należy.

-A, co do Nas Należy? Radość z tego Działania?

-Trafiłeś!
Oddajcie się. –Słyszę.

-Jak Ktoś chce, niech się Oddaje.
- Zobaczymy ile części z Siebie Oddacie. Mamy wiele tego Ciało Fizyczne, Ciało 
Energetyczne, Biologiczne, Duchowe, Boskie, Myśli, Marzenia. Możemy Oddać Całą 
Istotę i Zapis Naszej Istoty Ojcu, aby zrobił to, co On uzna za stosowne.
Jak Ktoś ma odwagę zniknąć i zobaczyć, co Ojciec z Nami zrobi oddajmy Wolę, 
dyspozycyjność. Jak Nas zmieni w muchę, to w muchę. Jak zechce, że jutro będziemy 
cierpieć i czegoś Doświadczać, to tak się stanie. Więc jeśli Ktoś nie ma odwagi może 
oddać tę Część Siebie, na którą się w tej chwili odważył.
Jest to chwila szczególna, ponieważ obecny jest Duch Święty i Ojciec, a z boku tylko na 
chwilę ujrzałem Energię Pana Bożych Zastępów, ale wycofała się jak tylko Ją 
spostrzegłem.
Tu są tylko potężne Siły Tworzące i Utrzymujące to, co Jest.
-Czyli Sen Ojca, od Ojca począwszy.
To będzie Forma Zapisów. To jest Chwila, gdzie Każdy na Swój sposób niech oddaje, to, 
co jest w stanie Ojcu.
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 Pokazują, że ten Proces będzie trwał, a Oni to nazywają Rozpuszczaniem 
Pozostałości.     
To jest tak, jakbyśmy się najedli czegoś niewłaściwego i nie w żołądku, tylko w śródpiersiu 
powstaje taki gul, twardość. To jest to, co niewłaściwe, to, co ma opory. To będzie ściągane i 
powoli będzie się w nocy rozpuszczało.
Im dłużej będzie się w Nas rozpuszczało, tym więcej w Nas obaw. Bo można też byłoby 
zrobić to od razu. Ja widać nie potrafię.

 Pozwalamy teraz jakimś Pasmom Odgórnym wchodzić w Siebie i powiem Wam 
szczerze czuję lęk. Im więcej tych Pasm, tym to odczucie ciężkości w tym śródpiersiu jest 
większe. Tak jakby się to traciło, jakbym umierał.
(Głos I)Chodzi o tę Ciszę Śmierci. Kto nie miał tego Zapisu, a jest gotowy, będzie mu 
uruchomiony, przez Doświadczenie tej Śmierci.
(Zbyszek)Pokazali mi jak Działa Moc Zwycięstwa. 
Dotyk jest Darem. Skoro Wierzysz w Ojca i jak On jest, jak Dotykasz, to tylko się pytasz 
Drugiego Człowieka. 
-Jakie chcesz Dary? Zdrowie?, Szczęście w Rodzinie? -Dotknąć i zostanie.

 Ujrzałem teraz jak Energia poszła od Nas do środka, do Góry się wzbiła. 
Uderzyła z Góry na Dół i pojawił się Polski Orzeł z Koroną.
Ten Orzeł jest bardzo drapieżny. Teraz ten emblemat przemienił się w prawdziwego 
Orła i Ten jakby dostał wściekłości. Bije po Nas Skrzydłami. Jakby tłukł Nas po głowie 
za to, że nie chcemy Go wypuścić.
-Dajcie Sobie Wolność. Zrozumcie, że Jesteście Wszystkim dla Siebie. Nie ograniczajcie się.  
Stawiacie przeszkody, stawiacie bariery, a Ja wciąż przy Was Jestem. Otwórzcie się na 
Mnie. Wzlećcie Jako Orzeł. Zaśnijcie, a JA Dopowiem Wam Resztę. Tą Resztą będą Wasze 
Marzenia. 
-Mówi o Śnie, Marzeniach w Naszym prawdziwym, fizycznym Śnie. 
-Resztą będą Nasze Doświadczenia. Wszystko, To, co ma się stać, jak Oddajemy Jemu, 
to będzie najlepiej, jak może być.
Nasze Myśli, Nasze Emocje, jak chcemy możemy Jemu oddać. Ojcu. Kochanemu, 
Drogiemu i Jedynemu Ojcu.

 Wypowiadali dziwne Słowa. Zasłonili zasłonę i powiedzieli KONIEC.
To; -KONIEC będzie się teraz przejawiało w Naszych Myślach, Słowach i Czynach. W tym, 
co się zaczęło zapisywać w Naszej Rzeczywistości.
Jak się Modlitwy kończą zaraz, gdzieś Tam widać szpaler ciemności. Ich siłę.
A teraz nie widać. Tak jakbyśmy już nie musieli nigdzie oglądać ciemności. Jakby zostało już 
tylko Światło.
Więc przywracamy Boży Ład wszędzie tam, gdzie możemy. W Człowieku, w Przestrzeni, bo 
należy Ona już i tak do Nas. Odzyskujemy w Przejawieniu się To, co i tak już JEST.
-Pojęliście? ODZYSKUJEMY.
-Dary sprawiają, że Odzyskujemy Przychylność.
To jest taka UMOWA Z BOGIEM.
-Tak jak i umowa z Szatanem. Podpisuje cyrograf.
Tu jak przyjmuje Dary, to znaczy będzie w Świetle. Będzie coraz więcej Ojca w Nim i w Jego 
Przestrzeni.
W Prawie Wolnego Wyboru zawsze obowiązuje Umowa.

Słyszę, że nie do końca Pojęliśmy dziś tę Modlitwę, ale Ona będzie się toczyć Echem 
w Nas, tak jak wielki wodospad, a My będziemy w Sobie powoli Budzeni. Będą pokazywane 

3



Światy, Sceny. To, co się tu stało jest takim Ładunkiem Informacji, albo możliwością 
odsłonięcia tylu Informacji, że to będzie się w Nas stopniowo budzić. 
-Wyzwalać. -Powiedzieli.
Mam tę Modlitwę już naprawdę zakończyć.

Koniec.
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