
[Neuronowa sieć koduje iluzję Świata, właściwe dbanie o Ciało uruchamia antywirus,
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 Słyszę, że Ciała muszą się przygotować, przestawić. Zawsze potrzebny był czas na to, 

żeby energie w Nas weszły, ustawiły wszystko, podkręciły Całość, żebyśmy w tych górnych 
rejestrach mogli z dolnymi rejestrami Tamtego Świata się zetknąć.
Wiele osób ich Ciało automatycznie przestawiło w te Energie i jakby tego w pełni nie odczuły 
i tak może być, dlatego, że jak Energie Nas ustawiały, to my zmiany Silne czuliśmy w Ciele. 
Teraz zostaje tu tylko taka senność, bo wibracje się podkręcają.
Kilkanaście osób zostało przez Ciało automatycznie przestawione na wyższe wibracje.
 Czyli jak nie jest ograniczane, jak nie jest niszczone, jak jest wolne, jak o Nie dbamy, a ten 
wczorajszy dzień był dla Ciała pożywką, to ono jest jakby Główną Drogą.
-Mówią; -Dusza jest Główną Drogą.
-Może rozpędową? –Tak.
-Mamy ten akcelerator, który Nas tu wspomaga. 
-Słyszę, że to jest forma odciążenia Tamtej Strony, że wtedy, kiedy Oni nie muszą silnie Nas 
podkręcać Nasze widzenie, to Nasze spektrum się poszerza. Natomiast jak Oni utrzymują 
Nas, musi być ono siłą rzeczy zawężone.
Dzięki Ciału fizycznemu, będziemy teraz coś widzieć. 
-Podpowiadają. 
Ciało fizyczne, to nie jest tylko to, co tutaj siedzi. On składa się z rzadszych i gęstszych 
elementów. Kość jest gęstsza, wątroba jest rzadsza, a My nie widzimy tych najrzadszych 
części fizycznych. 
-Mówi, że eter jest formą też należącą do Ciała Fizycznego, bo to jest takie osocze, którym 
Energia wchodzi do Ciała i nim steruje.
Nasze Ciało, to stricte Fizyczne jest też poza Nami. To jest pokazują taka otoczka. 
-Wtedy to, co postrzegamy jako aurę, podpowiadają, to nie są wcale Energie, tylko to są 
Promieniujące Cząstki Fizyczne. Dlatego jak te Cząstki Fizyczne Promieniują można je 
widzieć w tych samych kolorach.
Czyli Ludzie, którzy postrzegają aurę widzą, co innego niż My widzimy wchodząc w te 
Obszary. Biel, kolory, ciemń. To jest zupełnie, co innego. To są Płaszczyzny Ducha, albo 
Ducha przejawiającego się w Energiach i to ma inny charakter.
Widzę wszystko kwadratowe. Czuję kwadratową Głowę.
-Mówią, że Nasze Ciało ma tajemnice niezbadane.
Nawet Podpowiadacze Moi powiedzieli, że Oni sami wszystkiego nie wiedzą
Ciało Fizyczne, to jest skarbnica wiedzy i Oni powierzchownie znają funkcjonowanie. Tak 
jak My wiemy, czym są ręce; -wezmą ciężar, po coś sięgnę, nogi Nas niosą, to Oni są tylko 
tak w tym wszystkim zorientowani. 
Reprezentują dokładnie Nasz poziom w czasie egzaminów na Uzdrowiciela.
-Mówią, że nie ma, po co wnikać w szczegóły, bo nie jest to potrzebne.

 Teraz to, co się dzieje to jest ruch Naszego Ciała. Nasze Ciało w tym poszerzeniu 
odbiera sygnały. 
 Wyobraźmy sobie mnóstwo kostek z Sobą złączonych, które nie mają ścian wejściowych. 
Czyli w takiej kostce są tylko boki. To idzie tunelami. Wzdłuż tunele. Te ściany z boku jak 
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patrzę, to są cienkie jednoatomowe, ale jak wsadzam głowę w tę ściankę, to Ona może mieć 
20 cm.
(Głos I)Jak wsadzisz dalej, to jeszcze się rozszerza.
(Zbyszek)My jesteśmy w takich kwadratowych tunelach. To jest wszędzie.
-Słyszę, że te tunele są jakby energetyczną, neuronową siecią. One są niczym rdzeń 
procesora.
(Głos II)Tam są kody wygenerowane i na podstawie tych kodów jest tu wszystko.
(Zbyszek)Tak. Oni utrzymują. To jest cały mechanizm, dzięki czemu To, w iluzji i nie 
iluzji, w której panowie chcą byśmy ten Świat postrzegali, jest nie tyle umiejscowione w 
Sieci, tylko dzięki niej, bo to jest jeden z głównych elementów, jest utrzymywane.

 
-Słyszę, że ta Sieć jest nie do zmiany. To może zrobić tylko Zeus. 

Bez Boga nie można tutaj tych Praw Zmienić. Trzeba się nauczyć z tym Żyć.

Między tymi ścianami jest jakby niewidoczna Przestrzeń. Ona dzięki tym ścianom, które 
nie wiem, w jaki sposób działają, możemy sobie tylko wyobrazić, że nadają, choć tak nie 
jest, ale wypełniona jest promieniowaniem i Ono zawiera się w Człowieku, wypełnia jego 
Przestrzenie. 

 -Mówią, że tak naprawdę u Człowieka w pełni Zjednoczonego ze Światem 
Duchowym ich działanie jest bardzo malutkie.
Normalnie cały czas na Nas oddziaływuje lub jest w Nas zawarte i od Naszej doskonałości 
zależy jak silnie ten cały system w Nas pobrzmiewa.
Dlatego jest tak ciężko utrzymać odpowiednie myślenie.
Pokazują mi liczbę 3 jakby tam były trzy Poziomy.
Jeden Poziom działa na Ciało Fizyczne, pokazują jeszcze DNA, a więc jest coś, co stale w 
Nas coś upośledza.
(Głos II)Mówią, że te ścianki pełnią rolę katalizatora. To jest taki monolit, który oczyszcza 
to, co wchodzi przez te ściany.
(Głos I)Mówiłeś o tych kostkach, a to są te słowa, o których wczoraj opowiadałeś, że jeden 
ma tych słów dużo, drugi korzysta z niewielu, bo słowa to kody, a te ściany połączenia 
między nimi i przejścia kształtują się płynnie wówczas, kiedy korzystasz z tego zasobu słów.
(Zbyszek)Tylko Oni mówią, że ta sieć nam nie służy. Że Ona została Stworzona, po to, 
by Nas trzymać w ryzach. To jest taki niewidzialny więzienny Program, dzięki któremu 
nie musi być tylu strażników. On Nas utrzymuje w posłuchu.
Pokazują też jak Ktoś Tworzy Kanał, to jak przechodzi przez te ścianki, ale same ścinki, to 
tak jakby one jaśniały.
Tak jakby Jego energetyka, Duch, czy Tamten Świat mógł na te ścianki wpływać, dzięki 
temu to coś między tymi ściankami nie jest uruchamiane w Człowieku, ale w Nim jest, to 
cały czas jest. Tego nie można wykasować.
Kanał sprawia, że to jest trzymane na uwięzi, bo to nie jest dezaktywowane. Ale 
wystarczy jakaś niewłaściwa rysa; wyrzucanie energii przeciwnej w stronę Drugiego 
Człowieka, negatywne myślenie o Sobie, negatywnie o żółwiu, bardzo źle o aucie, to 
właśnie ta Energia sprawia, że się otwieramy i ta Przestrzeń dzięki tym ścianom od razu 
w Nas wchodzi.
W przenośni przez te linie wymiarowe łączące z Ludźmi w Nas otwiera Coś, czyli to 
zaczyna Nas powoli niszczyć.
(Głos III)Uruchamia programy destrukcyjne.
(Zbyszek)Czasami, kiedy Ktoś Żyje w takim nieciekawym środowisku wewnętrznym, czyli 
staje się złym, albo złe energie Innych na Niego naciskają, to pokazują, że te ścianki się 
zlewają z tą Przestrzenią między Nimi i to się staje jakby jednym czarnym, energetycznym 

2



środowiskiem jakby jedną niewidoczną Przestrzenią i wtedy Człowiek nie ma szansy na to, 
żeby poprawnie funkcjonować. On jest tak energetycznie niszczony, że jest 
ubezwłasnowolniony.
-Pokazują, że jak się pokazują obłoczki myśli, to Jego Marzenie jest taką malutką Przestrzenią 
0,5 m. i niczym balonik na takiej krótkiej nitce, która łączy się z Umysłem unosi się do góry i 
nie oddziaływuje na zewnątrz. Po prostu, to Żyje samo w sobie, ale nie ma żadnego wpływu 
na tworzenie Celów.
Musi być Przestrzeń zmieniona, czyli Człowiek musi mieć pewną energetykę, żeby te 
Marzenia kodowały się.
Oni teraz podpowiadają, że nie mamy żadnej możliwości wykorzystania tej sieci do 
własnych Celów i musimy non stop stosować mechanizm realizowania Celów poprzez 
zwiększanie Mocy własnej Energetyki. To jest jakby oddzielny System, o który trzeba cały 
czas dbać i on musi być w Nas zawarty, musi być w Nas utrzymywany, obojętne, w jaki 
sposób, nie może przestać funkcjonować ani na chwilę, aby to wszystko się działo. 
Czyli wypadamy ze Strumienia, czy z Kanału, to nagle wszystko niknie. Jak, coś nie jest 
zawarte w Systemie może w ogóle przestać funkcjonować. Natomiast to, co dzięki tym 
Kanałom istnieje i na Nas oddziaływuje jest wieczne.
Niewesoła jest sytuacja, bo jak tracimy Nadzieję, jak wejdziemy nie tam, gdzie trzeba, to 
jak pokazują, to jest tylko balonik, który poleci.
Dlatego cały czas trzeba tym Żyć. Musimy być w Strumieniu lub w Kanale.
Pokazują, że to jest pseudo iluzja, że możemy wiele zmienić, a tak naprawdę Myśli, 
Mięśnie są tutaj jedynym korzystnym rozwiązaniem. Tym najlepszym.
Bo Nasza Moc wtedy na zewnątrz bardzo słabo działa.
(Głos III)Te Programy destrukcyjne, My je mieliśmy cały czas i kiedy zaczynamy 
negatywnie oddziaływać, to One uruchamiają się. Niszczeni jesteśmy od wewnątrz.
Program Naprawczy, aby On się uruchomił i działał musimy być w Strumieniu, utrzymać 
Poziom. Jeżeli spadniemy poniżej nie uruchomimy tego.
(Zbyszek)Oni ładnie pokazują i to na Skali można sprawdzić, jak wygląda Człowiek, który 
ma właściwy Poziom wibracji.
-On przechodzi przez te ściany, ale w Nim, jakby Jego własne Ciało było takim komputerem 
z programem, który Tworzy w Nim cząstkę tej ściany.
Wyobraźmy sobie, że jesteśmy Duchem i gdy przechodzimy przez ścianę, to ta ściana w 
tym momencie stanowi cząstkę Nas i na Nas oddziaływuje. Widzimy atomy ściany.
Natomiast jak Ciało ma odpowiedni Poziom wibracji, to wtedy nie Cząstki ściany są w 
Nas, tylko automatycznie Nasze Cząstki Tworzą dla ściany taką iluzję, że ściana w Nas 
jest i jakby w tym miejscu, przez które przechodzimy Nasza Energetyka dba o to, aby 
prądy ściany w Nas nie wnikały. Wtedy te programy nie działają.
(Głos III)Uruchamia się antywirus.
(Zbyszek)Tak. Pokazują mi piramidę żywieniową, właściwe dbanie o Ciało fizyczne, o 
komfort psychiczny. Tacy Ludzie potrafią nieźle nadawać.
To jest taka dziwna sinusoida. Idzie na dół, do góry i zawraca, kręci się, kręci spiralą w lewą 
stronę, idzie na dół, do góry, zawraca, kroczek do przodu i znowu spirale w lewą stronę.
Można pokazują sprawdzić w ilu % to Ciało poprawnie działa.
Kiedy mamy odpowiednią wibrację, to nie odczuwamy działania tych wirusów. Dbanie o 
Ciało sprawia, że ten Nasz uniform nieźle porusza się w tej Przestrzeni beż odczuwania, aż 
tak silnie tych negatywnych skutków.
-Pokazują też, można na Skali sprawdzić, jak to działanie jest zmniejszone. Sprawdzić 
to w odniesieniu do Nas na normalnym Poziomie, do Nas na Poziomie Strumienia i do 
Nas na Poziomie Kanału. Pamiętać o tym, aby ta odpowiednia wibracja była zawarta.
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Antywirus, jak powiedział Kolega, to jest taka czarna kreska, która tworzy zasłonę dymną i 
pozoruje…
(Głos III)Wprowadza w błąd wirusa, który tam jest zakodowany.
(Zbyszek)…energetycznie sprawia, że nie idzie sygnał, iż coś się zmieniło. Jesteśmy 
jakby to powiedzieć; -inni energetycznie, obudzeni w Świadomości, a mimo wszystko 
sygnał nie idzie, że Ktoś taki się porusza.
(Głos III)Do tego jest potrzebny minimum Strumień, a czym wyżej, tym to działa doskonalej i 
sprawniej.
(Głos II)Jest się takim labiryntem. Te ściany nie są jednorodne, tylko same w sobie mają 
dziurki.17-18.19… w otoczce, zmierzali do jakiegoś Celu, który musimy osiągnąć, który jest 
jeszcze jaśniejszy i doskonalszy od Nas.
(Głos III)To jest coś w rodzaju (ssiamachu?) Naszej Energetyki, czyli to jest taki biologiczny 
komputer.
(Zbyszek)Pokazują też, że to jest forma energetycznej pułapki. Kiedyś mnie to interesowało i 
chodziłem po ciemnych kanałach. Tam, kiedy jest nawiedzenie, to nie działają już te pułapki, 
te zewnętrzne ściany, tylko jest takie zagęszczenie energii, że ona na siłę ukatrupia 
Człowieka, na siłę go gniecie i Człowiek jakby nie miał szansy na wyrwanie się z tego. To 
jest takie mocne.
(Głos III)Dzisiaj to było pokazane, bo zazwyczaj Energia przychodzi z zewnątrz, a dzisiaj 
wyszła  z wewnątrz, czyli tak jakby te Energie wyszły z Nas, żeby pokazać, że to działa w 
obie strony.
(Zbyszek)Tak. Bo znów mi pokazują napis DNA i Cząsteczkę białą.
(Głos III)Kod jest zawarty w DNA.
(Zbyszek) DNA, to jest przecież Przestrzeń Kosmiczna i tam jest otwarcie się na Ducha 
Świętego, bo wszystko się w Nim zawiera. Dlatego pokazują, że Nasze Ciało ma jakieś 
indywidualne przejścia, zapisy, powiązania i Ono jakby miało Swoją własną historię, 
swoje własne przestrzenie, swoje własne Twórcze zobowiązania, powiązania i Ono samo 
to ściąga przez DNA. Tak jakbyśmy mieli Robota, który się samo naprawia. Jak My 
właściwie o to Ciało dbamy, to Ono samo uruchamia te mechanizmy. Ono jest wtedy 
takim malusieńkim czołgiem, który dba o to, żebyśmy My w ogóle nie zwracali uwagi na 
to jak się poruszamy w tej strefie. Abyśmy nie tracili na to czasu.
Podobnie jest z Mocą. Mówimy o Chrystusie. Moc została dana po to, żebyśmy w ogóle 
nie zwracali uwagi na to, jak ściągać informacje, jak się odnaleźć w Przestrzeni, tylko, 
żeby ta Moc uruchamiała w Nas Widzenie, Wiedzenie, Odnalezienie się w Całości. 
Oprócz Mocy, która ma temu służyć mamy być zaspokojeni.
(Głos III)Zaspokojeni Fizycznie i Energetycznie.
(Zbyszek)Tak. Bo jak jesteśmy zaspokojeni nie ma w Nas napięcia, nie ma łamiącego 
Energetykę Pragnienia, nie ma relacji i konfliktu z Drugim Człowiekiem. Jesteś 
zaspokojony, to jesteś harmonijny.
(Głos III)Odpowiednie warunki są do tego, żeby to działało.
(Zbyszek)Tak. Moc i Ciało Fizyczne są Nam dane po to, abyśmy przez Port 
Komunikacyjny, którym jest Dusza mogli się tutaj odnajdywać i Całości Doświadczać.
Ciemni tak Działają przez te kody na Ciało Fizyczne, tak działają na Ciało 
Energetyczne, aby Duch zapętlił się w Sobie i uznał Ciało Fizyczne i co jest tutaj za 
nienaruszalne środowisko, żeby nie mógł ponad to wyjść.
Tymczasem mamy naturalny mechanizm, który pozwala Nam nie myśleć o tym, co 
będzie jutro, wiedząc o tym, co będzie jutro.
Nie musimy czytać wszystkich książek, żeby załapać, jaka strona na jutro będzie 
potrzebna. To samo jest z Ciałem Fizycznym. Nie musimy się bać Ono samo może 
zapewnić Nam bezpieczeństwo. Tyle tylko, że ten Świat został tak przenicowany, tak 

4



znieprawiony, że niebezpieczeństwem jest fizyczność Drugiego Człowieka, bo On 
wykorzystuje Ciało do ataku.
Natomiast pierwotnie w innych Światach jest tak, że Ciało się prowadzi i zawsze dba o 
to, by było czyste, nienaruszone i by Drugiemu Człowiekowi też to zapewnić.
Czyli jest komunikacja na Poziomie stricte Fizycznym, stricte Energetycznym, 
natomiast My mamy się odnaleźć na Poziomie stricte Duchowym. Duch z lubością 
będzie Doświadczał Życia na Poziomie Energetycznym i na Poziomie Fizycznym, ale pod 
kątem własnych potrzeb, bez zaprzątania Sobie uwagi obowiązkiem dbania, a to jest 
mechanizm nie do poznania o to, by prawidłowo funkcjonować energetycznie i fizycznie.
-Słyszę, że Duch też ma Swoje tajemnice. Pokazują, jak Człowiek się rozdziela.
(Głos III)Trzeba wszystko połączyć w Jedno. Mają działać razem wszystkie trzy 
aspekty; -Duchowy, Fizyczny i Energetyczny.
(Głos IV) 23.32-23.48( niewyraźnie).
(Zbyszek)Teraz głowę mi rozwala. Mówią dziwną rzecz. 
To, co mówiłaś o tej pajęczynie, tak dziwnie wygląda. Jakby światło otaczało Człowieka i 
w tym świetle była ta pajęczyna. Nie jest tak, że światło z pajęczyny wynika, ale to jest 
jakby sieć neuronowa Ducha.
Nie jest płaska dwuwymiarowa, tylko kulista. Wypełnia trójwymiarowo Całą 
Przestrzeń.

 Pokazują teraz Ducha, który w tej sieci jest i promieniuje i Tworzy poza Sobą, 
poza tym Światłem, które Go wypełnia Ciemną Postać. Jakby Swojego klona. Jakby taki 
Program. Podpowiedzieli Mi, że wygląda tak samo, a potem to się stało tylko taką 
ciemną chmurką, żebyśmy wiedzieli, że On coś Tworzy i ten klon schodzi Tu w te 
Przestrzenie.
Ten klon w zależności od Mocy rozkłada się i znika, a wypełnia Całą Przestrzeń.
Czyli Nasz Duch potrafi wnikać tutaj w tę energetyczną strukturę. Potrafi dotrzeć, albo 
odnaleźć się cząstkowo w tej machinie u źródła tego wszystkiego, w punkcie, który to 
wszystko trzyma.
(Głos III)To jest potrzebne do połączenia tych trzech aspektów. Tylko wtedy może to 
zrobić, gdy działa ten antywirus, jeśli działa i jeśli jest utrzymywany odpowiedni Poziom, 
wyższe wibracje.
(Zbyszek)Korzystamy ze środków transportu we wszystkim, a tym środkiem są tu Energie. 
Czy one są bardzo gęste i postrzegamy to jako materię, czy rzadkie w formie zawiesiny 
duchowej, to nie ma żadnego znaczenia. To jest wibracja.
-Ja nie widzę, nie czuję, jak ten schodzący cień, ten Program wysłany przez Ducha, coś 
odkrywający, w czymś w Całości się Odnajdujący.?

 Oni mi pokazują, że jak ten Cień tutaj schodzi i jest w tych Programach, to nic nie 
może zajść, ponieważ Człowiek, czyli Jego energetyka, Jego Ciało Fizyczne są odcięte od 
Ducha. Ta cień, która tutaj wszystko pokrywa, sprawia, że Duch nie jest w stanie 
komunikować się z Tą resztą. Jakby bezradnie obserwuje tylko, co tu się dzieje.
(Głos III)Bo Tu nie jest cały Duch, tylko taki hologram.
(Zbyszek)Jakby Cząstka, którą wysyła do roboty. 
Pokazują mi, że jak Duch posyła taką sondę, która jest programem, by tutaj się 
zakotwiczyła, to jest to niewidoczne. Wkomponowuje się w ciemną sieć, strefę Mroku i 
jest to jakby bomba z opóźnionym zapłonem. To ma sprawić, by Człowiek normalny, 
nawet niebędący w świetle, też mógł łączyć się z własnym Duchem, też mógł się budzić, 
mógł korzystać z Przymiotów Ducha, żeby Istota była pełna. Pokazują, że Człowiek, 
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który jest w Strumieniu już jest częściowo powiązany z Duchem samoistnie, ale to 
wymaga pracy.
W Kanale już nie jest źle. Ale Duch jest ciągle u góry, nie na dole. U góry przez ten 
Tworzący się Kanał może doświadczać Człowieka. Natomiast ta bomba z opóźnionym 
zapłonem ma sprawić, by normalny Człowiek był w stanie to zrobić, a Człowiek, który 
jest w Kanale, z Poziomu Ducha całkowicie budził się w Sobie. To ma sprawić, by 
nastąpiło zejście Ducha do tej Przestrzeni. Nie Duch Tam, tylko by Duch autentycznie 
tutaj mógł być.
(Głos III)Zamknięcie Koła.
(Zbyszek)O, tak.

Mówią, że nie do końca to rozumiemy. W zależności od tego, jakie info, do Kogo doszło, to 
jest tylko lekko zorientowanie się w temacie. Pełne 30%, a tak 40-60%.

(Głos II)Nie ma to specjalnie znaczenia, żebyśmy w to wnikali.
(Głos III)My mamy utrzymywać tylko parametry. Chodziło o załapanie, w czym rzecz. Bo to 
jest poza granicami Naszego zrozumienia
(Głos II)Zasadę Działania.
(Zbyszek)Pokazują statek kosmiczny, potem zniknął, pokazują inną Planetę i jak jest 
wysyłana taka wiązka na tę Naszą Planetę.
 Rozszerza się jak światło latarki. Ta wiązka śle sygnały na Całą Ziemię, lekko ją nawet 
obejmując. Czyli będące ponad Ziemią. To się też z tą strukturą łączy. To jest jakby światło, 
jakby Program, który Ją utrzymuje.
Hologramik. Przeniósł jakiś system. Tylko, że ten System od razu jest. Tak jakbyśmy chcieli, 
żeby dom tam stanął i dom stoi. Od strony energetycznej ten, Kto to uruchomił, to od razu jest 
i spełnia Swoje funkcje. Od razu mamy zbudowane energetyczne przeszkody, programy i 
nieźle to działa.
To jest podstawą funkcjonowania lofera. Czyli Lofer, to morze Energii, to jest właśnie 
utrzymywane przez to dziadostwo.
Sieć nośna, Sieć pająka, tak jakoś nazywają to.
(Głos III)To jest uruchamiane z tego najniższego punktu, czyli z fizyczności. Samo z Siebie 
zadziałać to nie może, a potrzebny jest ten czynnik Ludzki, najniższy Poziom, czyli ta 
fizyczność, żeby to u góry uruchomić.
(Zbyszek)Pokazują, że samo źródło, które jest poza Ziemią, też by funkcjonowało. Wymaga 
Energii, a ona jest przez Kogoś dostarczana. Natomiast Człowiek, który podlega temu 
destrukcyjnemu działaniu, poddając się jemu, będąc niekorzystnym dla innych energetycznie 
zostawia jakby energetyczne błoto po Sobie i to wzmacnia. 
-Pokazują, że jak Inni wchodzą w ślad po nim, to automatycznie gęstnieją i się tym zarażają. 
Czyli przebywając w negatywnym środowisku, przez tą sieć, ta energia niekorzystnie 
oddziaływuje na Innych i Oni też stają się negatywni.
(Głos III)Toksyczny ślad.
(Zbyszek)A, że to jest szara strefa Ludzie stworzyli tak dużo tego, że oprócz tych terenów 
zielonych, oprócz….33.57 (mórz?), gdzie Człowieka nie ma, dlatego to zatruwają, to tak 
naprawdę wszystko jest toksyczne. Bo każdy już się przyzwyczaił do tego, że swoje 
egoistyczne Cele realizuje w Myśli, Słowie i Czynie i Innych rani. 
-A gdyby tak te sieci zdjąć i wyłączyć ten nadajnik?
-Ale pokazują, tylko Zeus może to zrobić. Ma coś w ręku jak lampę. Może tylko nadajnik 
wyłączyć i to przestanie Działać. A nadajnika jakby on nie mógł zniszczyć.
(Głos IV)Mówiłeś, żeby nie zabijać..34.39, tylko przejąć inicjatywę po tej sieci, która Nas 
więzić, że wykorzystując ją mamy zmienić to, co jest, bo nie ma, co wymyślać…
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(Zbyszek)Nie! Mówią, że nie. Chodzi wyraźnie o podpowiedź, że mamy wyłączyć film, 
który zmusza Nas do mordowania Drugiego Człowieka w Myśli, Słowie i Czynie. Ten 
film zmuszający Nas do tego jest Energetyczny. On ma swoją scenę, ma swoje prawidła. 
On jest strażnikiem, który dba o to, by tak się działo. Ten film trzeba wyłączyć.
(Głos II)Chodzi o to nie jest Żywe, że tego nie można zabić, bo to jest urządzenie.
(Zbyszek)Tak. To urządzenie jak się wyłączy Człowiek nie będzie przymuszany do zła, 
będzie dużo mniej tych niekorzystnych Energii wysyłał i to, co najważniejsze będzie 
mógł się w Sobie odnajdywać.
Nie wiem, czy jeszcze jest coś innego?
-Nie ma. –Słyszę. Więc jakby taki program Ktoś wyłączył, pokazują 9-wiątkę, nie wiem, 
może 9 lat, to oznaczałoby nagłe budzenie się Ludzi. Ale numer.

(Głos III)9OSÓB RÓWNOCZEŚNIE LUB ZEUS.

(Zbyszek)Jednak Moc i Prawo.
Ukierunkowali mnie tym, co powiedziałeś.
Byłem przekonany, że jak jestem w Prawie, to można to zrobić.
A Oni mi podpowiedzieli, że jak są właściwe Osoby, to nawet, jeśli nie mają Mocy 
maksymalnej, mogą jakby puzzle składać, Cząstki Prawa i to Prawo może się Objawić.
To jest podpowiedź, że podobnie jak wchodzimy w Modlitwę, to tak jakbyśmy mieli 
Prawo do wejścia w większe Głębie i więcej można zrobić, bo łączymy to.
(Głos III)To tak się dzieje.
(Zbyszek)Z tego, co mi przekazywali, to, co Istniało dzieło się dzięki parametrom, które 
osiągała Osoba Najwyższa, a one podciągały tę poprzeczkę. Energetycznie wiadomo, że 
była większa gęstość przy większej liczbie osób. Ale nie wiedziałem, że to można robić z 
Poziomu Prawa. Czyli jak są Ludzie Czyści, to razem mogliby sięgnąć na wyższy Poziom 
Prawa. To oznacza, że można budować NOWE mniejszą siłą.
(Głos III)To masz rację. Tylko, że do tej pory tak było, że sięgaliśmy tam, gdzie Ty 
możesz sięgnąć, bo było za mało Ludzi, którzy mogliby w te obszary wchodzić. Teraz 
powiedzmy tych Ludzi jest coraz więcej i będzie można osiągać więcej, niż jeden 
Człowiek może.
(Zbyszek)Słyszę, że trzeba Stworzyć NARÓD. Nie mówimy tu koniecznie o milionach 
osób. 
Mówią raczej o tysiącach. Taki Naród może stać się Siłą. Pokazują Pochód Białych 
Postaci. Jedna z Postaci trzyma czarny długi kij. Jego ostrze w kształcie listka jest 
wystające na 0,5 m.
Jest rzeźbione, srebrno –kryształowe i ma w środku metalową, ale krystaliczną 
strukturę. Tego kryształu nie można złamać. On ma twardość stali.
To ma dziwną emanację. Jakby Światło było plazmą, mgiełką utrzymywaną prze środek 
tego liścia, A ta struktura w środku ma jakąś funkcję.
(Głos III)To jest połączenie Światła z Cieniem.
(Zbyszek)Tak. I to nie promieniuje na Całość, na Ziemię. Natomiast pozwala się 
wszystkim Ludziom w tym Pochodzie, tym białym Postaciom łączyć z tym Światłem. Z 
tym środkiem.
To jest tak jakby Oni, dzięki tej sztuczce technicznej mieli nie wspólną Świadomość, ale 
wspólnie mogli nadawać i z Czymś się Łączyć.
Umysł mi mówi z Bogiem, ze Światem Duchowym, czymś tam. 
Czyli jest to forma Przekaźnika, dzięki któremu wspólnie można coś rozumieć, czy 
sztuczna forma telepatii idąca do Tego Urządzenia, od tego Urządzenia w Światło, do 
Kogoś i stamtąd z powrotem tu.
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Jak by nie chodziło o to, żeby między Sobą się porozumiewać. Natomiast z Tym Kimś 
tam, wszyscy jednocześnie, dzięki tej lasce możemy się porozumiewać.
(Głos II)Chodzi o to, że przez tą Laskę wchodzą do tych Ludzi procesory, które 
oddziaływują i łączą Jednego z Drugim. Tworzą Strukturę.
 (Zbyszek)Można to porównać do kamerki internetowej. Każdy z Nas jednocześnie siedzi 
przed komputerem i łączy się z Tą jedną osobą. Ta jedna osoba nadaje do wszystkich. 
Jak ktoś coś mówi, to przez tę jedną osobę i tak jest u Innych odebrany na zasadzie 
odczucia i widziany. Czyli, choć widzimy jednego słyszymy siebie wszyscy.
(Głos III)Jak konferencja internetowa. Linia energetyczna, ale nie energetyczna
(Zbyszek)Mówią mi; -Laska Prowadzenia. Są różne Laski. Ale te przynieśli Pradawni, 
natomiast to jest formą Portu Komunikacyjnego. 
-To jest otwarcie Oczu, czy Oka. Ale, po, co ma się Nam to przydać?
Już wiemy, Ten pewien Naród jeden cel prowadzi, że mają jedno jakby wielkie życzenie 
i się w Nim odnajdują, a dzięki temu będzie lepsza komunikacja. Wchodzimy w jakiś 
etap pełniejszej współpracy.
(Głos II)To Kryształy Życia, które Stworzą Nowe Życie.
(Głos III)Za daleko wchodzimy. Tu chodzi tylko rozumienie się.
(Zbyszek)Tak chodzi o etap pełniejszej współpracy. 
Pokazują, że jak jesteśmy tutaj i bylibyśmy w stanie, w którym podpowiadają Nam, co 
powinniśmy zrobić i dzięki temu się tutaj łączymy z tym jednym źródłem, to potem jak 
się Ludzie rozstępują, to powstaje między Nimi takie potężne Światło. To Światło poza 
Nimi nie istnieje. W Kanale Bratnim Światło funkcjonuje. U Uświęconego ma 4-5km.
Więc, kiedy jest więcej takich Osób potrafią w Swojej Przestrzeni to Światło uruchomić. 
Czyli mamy miejsce rozległe, które potrafi otworzyć niebo. Wtedy to światło ma formę 
ognia. Biały plazmatyczny Ogień. Tak jakby zamanifestowała się Przestrzeń Ducha 
Świętego, ale gęsta prawdziwa, do tego stopnia, że wszystko ma siłę się w tych 
parametrach energetycznych Objawić. 
-Pokazują; -Duch Ludzki. Z Przestrzeni Odrodzenia. Wtedy Duch Ludzki będzie mógł 
otworzyć oczy i Objawić się. Ten hologram Duch Ludzki wysłał, po to, żeby ściągać 
informacje i móc tu się Odnaleźć, ale nie ma Portu Komunikacyjnego.
(Głos III)Najpierw jest ten hologram potrzebny, który Duch zsyła. Jeśli to wszystko się 
utworzy tak jak ma być, dopiero wtedy będzie On mógł zejść autentyczne.
(Zbyszek,)Co, to znaczy mieć zezwolenie na Zejście Ducha?
 
-Jak będziemy czyści, to dopiero jest to możliwe. Ale jak Duch będzie mógł tu w Kogoś 
Zejść, to jest totalne Zwycięstwo. To jest niezniszczalność. 

I to Nam zablokowali. Tego byliśmy pozbawieni.

A Duch Żyje. Duch Doświadcza Tu Życia; -smaku, zapachu, bólu, odczucia trawy pod 
stopami, przyjaźni, dotyku.
Ale Duch Przejawiony w Ciele może sobie wszystko zmaterializować. Ale On tego nie 
chce. Chyba, że nie ma kładki, a musi przejść, nie chce mu się frunąć to materializuje. 
My mamy przy okazji doświadczać też Życia, odrobić starą lekcję, jeśli dostaliśmy 
dwóję. Korzystając z Radości i Doświadczając Nowego nadrabiamy zaległości. I tak 
miało być, a tymczasem wmawiają Nam karę, winę, Śmierć…., a to tylko nadrabianie 
zaległości, czyszczenie dzienniczka. Czyściec.
-Promocja. -Śmieją ze mnie.
(Głos II)To Przestrzenie dla tych47.44-47.47,(cicho).
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(Zbyszek)Pokazali Nam jedną rzecz; Naród musi być, czyli musi być grupa, która będzie 
potrafiła to zrobić i dopiero wtedy, a na to trzeba być przygotowanym już, czyli mieć 
odpowiednie parametry, wtedy może Zejść Duch.
-Pokazują mi znowu 9. Chodzi o lata, czy to Umysł?

Pokazują, że coś w Nas teraz musi zajść, żebyśmy mogli doprowadzić do 
kontaktu z Kimś. 
-Mówią; -taka krótka chwila obserwacji i własnej obecności, cieszenia się albo 
obserwowania Obecności Innych. Czyli jak wyjdziemy z tego, to będziemy, nie 
będziemy. Będziemy tu, a jak jesteśmy tu, to nie ma Nas, gdzie indziej, a skoro nie ma 
Nas gdzie indziej nie będziemy tego, „gdzie indziej”, czyli Środowiska zewnętrznego 
odtwarzać tutaj w Nas, w środku. 
Ten Proces zajdzie, abyśmy mogli dalej w Modlitwę wejść i ustawiają coś. Nie wiem, Kto 
przyjdzie.
(Głos III)To zresetowanie systemu.
(Głos II)Chodzi o to, żeby Każdy odczuł Tę Cząstkę w Sobie i mógł to odebrać.
(Zbyszek,)Czyli ten Głos Wewnętrzny, To Prowadzenie. 
To może mieć kilka Poziomów. O Ciele Fizycznym mówią, o Ciele Energetycznym, 
Duch. Czyli od Nas to zależy, ale zawsze jest to Głos wewnętrzny. A ten Głos, to jest 
konkretne oprogramowanie.

KONIEC.
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