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Zaczęli coś tłumaczyć o mózgu. Pierwsze zdania jest takie. 
-W mózgu ukryte są przejścia w innowymiarowe Światy. 
-Co to oznacza? Znam Ten Wymiar, Inne Wymiary, ale inno-? To oznaczałoby, że może być 
nie tylko Inna Przestrzeń, mówią o Pionowaniu, Poziomowaniu.
(Głos I)Mówią o tunelach podprzestrzennych.
(Głos II)Poziomy Głębi.
(Zbyszek)To jest to Poziomowanie i Pionowanie. To Tworzenie Płaszczyzn.
(Głos II)Gęstości może.
(Zbyszek)Też nie.
Ale podpowiadają, że gdy wszystko właściwie działa, to DNA uruchamia coś w Mózgu. 
Tworzy się taka stacja Nadawcza. I pokazują Światło, że to zaczyna działać w środku Mózgu, 
właściwie bardziej z przodu i Ono zaczyna się rozszerzać, jak spełnione są pewne warunki. 
Oni mówią o Czystości. Jest Czystość Energetyczna. Jest to Fala Nośna i Przenośna.
-Nośna, czyli niesie Siebie i Coś.
-Przenośna jest zmuszona do przenoszenia czegoś.
Jak są te kryteria spełnione, to Tu się otwiera, ale Człowiek traci nad Sobą kontrolę. 
Wtedy są Wyjścia, wtedy są wejścia Tamtej Przestrzeni. Jest to i pożądane i niebezpieczne 
i nigdy nie wiadomo, jaki będzie udział % tego wszystkiego. 
Pokazują natomiast Człowieka, który ma otwarte, jaśniejące wnętrze, mówimy o mózgu i 
pokazują ściśnięte pięści, czyli takiego, który jest fizycznie też obecny.
Czyli znowu podpowiadają, że w tych Naszych wyjściach, kiedy My nie jesteśmy Cali, a 
więc także na Poziomie Fizycznym nie ugruntowani, to My z Poziomu Fizycznego, bo Mózg 
należy do Ciała, potrafimy ulec jakiejś skazie. Pokazują, że ta skaza może iść z zewnątrz i 
od wewnątrz. To jest niewłaściwy Program, który może wytrącić Nas z równowagi, wtrącić 
w Przestrzenie Nawiedzeniowe. Doprowadzić do tego, że wszystko nie będzie tak wyglądało 
jak trzeba.
Natomiast jak Ciało Fizyczne, jak zborne, to Ono jakby panowało nad komórkami 
fizycznymi i to jest gwarant, co do tego, że Procesy Psychiczne i Świadomościowe mogą 
poprawnie zachodzić.
Teraz to światło w głowie mi zniknęło. To jest tak jakby Ciało, jakby Mózg, chciały przejąć 
nad wszystkim kontrolę i zniknął Mój Duch.

 Pokazują, ściągając ręce do Siebie; - I Duch i Materia muszą się Zjednoczyć.
A to ogniwo, które Myśmy do tej pory traktowali za pośrednie, tak jak eter dla Energii i Ciała 
jest łącznikiem, a u Nas ta Energia, czyli Dusza miała być łącznikiem, Oni mówią; -Nie.
To wszystko począwszy od Duszy, od Cząstki energetycznej w dół, to jest Jedno, choć My 
uznajemy to za dwie Części. I to jest poprawne. 
Natomiast Duch, to jest oddzielna Część. 
Nasza maszyneria Tu i Teraz musi całościowo poprawnie działać, by Duch się budził.

 -Pokazują; -tak naprawdę Nasz Duch budzi się w głowie, tu jest Zejście. 
Natomiast Kanały, którymi On schodzi, to jest Serce. 
Dzięki rozłożonym rękom i Sercu uruchamiamy pole. 
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-Ale sterowanie, to, co nazywamy Świadomością, to coś, co nazywamy Psychiką, budzi się w 
Mózgu. Miejscem, gdzie jest Całe sterowanie tymi wszystkimi Procesami też jest Mózg.
-Mówią Nam zawsze; -Umysł musi być sprowadzony do Serca. W tym wypadku mówimy 
także o Cząstce fizycznej; Ciało Fizyczne, czyli przestrzeń w piersi i głowa muszą się 
właściwie zsynchronizować.

Każą mi się wyciszyć. Zalewa Nas falą autentyczna fizyczna woda. Nawet Ciało, 
czyli ta woda ma Energię podobną do wody. Jakieś Pasmo, jakiś Zapis, bo moje Ciało 
Fizyczne trochę się przeraziło. Czyli wie, że to nie jest prawdziwa woda, ale ma zapis 
prawdziwej wody i ten lęk w Ciele Fizycznym powstał.
Tak jak My się spotykamy i Jeden będzie zdysharmonizowany, to będzie wpływał na tego 
Drugiego i ten odczuje niepokój. To samo jest tutaj; -pewne rzeczy energetyczne, jak są 
silne potrafią wytrącić Nas z równowagi.
Moje Ciało odczuło lęk. Zobaczyło wodę, zobaczyło pewien Zapis.
Jak byśmy tutaj zobaczyli prawdziwego tygrysa obudziłby się pierwotny lęk. Zapis.
Jak kiedyś byłem w ZOO i bardzo mi się podobały lwy. 
Nagle klatka zniknęła. Była, ale jej nie widziałem. Nie wiem, czemu mi lody nie wypadły, ale 
to był dla mnie taki wstrząs, że nie mogłem się obudzić. Stała przede mną Siła, przeciwko, 
której nic nie mogłem zrobić. I to wszystko w Nas jest.
Wszystko, czego kiedyś doświadczaliśmy jest gromadzone w Ciele Fizycznym. 
Może nie zupełnie, bo Ono nie jest Biblioteką. DNA i to, co jest w tam w Przestrzeniach, to 
jest i Ciało Fizyczne i niefizyczne.
Ogólnie w Nas.
-To, co się teraz odezwało we mnie, to był Zapis.
.

 Za chwilę przyjdzie Coś, co też będzie w Nas Zapisem.
Pozwólmy, by to schodziło. To są układające się jakby kokony, zawoje, jakby tunel, ale 
kolorowy, ale pastelowy. To jest coraz większe, otwiera się tunel, gdzieś daleko i stamtąd Coś 
przyjdzie.
Pozwólmy, by to się stało.
Ujrzałem, jak się wyłania Postać, ale wiem, że to jest tylko Zwiadowca, który sprawdza, czy 
jest to możliwe. Przyszedł, zniknął i czekamy, aby Objawiło się coś, co zostało 
Zapowiedziane. 

 -To jest także w Nas. –Słyszę. -Pierwotne, Dzikie i pokazują; -Kochane. 
Czyli Pierwotne Zapisy, które w Nas są, nawet jak jest tam dzikość zwierza, który może Nas 
uszkodzić są cudowne, o ile nadajemy Im właściwą wartość, o ile odczytujemy Ich 
prawdziwy sens.
- Czy ten lew, gdy klatka zniknęła mógłby mi coś zrobić, gdybym był eteryczno –fizycznym?
On jadłby moją rękę. Bólu bym nie czuł i odtwarzałbym ją powoli.
Kiedyś, gdy było Coś Tworzone, to po to, by było Nam dobrze.
Natomiast mechanizm, który na Ziemi funkcjonuje ze wszystkiego Tworzy lęk, zaporę, 
cierpienie i my od tego uciekamy, a nie powinniśmy. Powinniśmy natomiast odkryć w 
Nas Pierwotną Formę tych Zapisów. Odnaleźć się w Czymś Pierwotnym.
-Co zrobili z BOGA?
-Wmówili Nam, że Mojżesz był protoplastą, a Bóg ze Starego Testamentu kosił, wyrzynał 
Jedne Narody przedkładając nad Drugie,
Kościół Katolicki nam wmówił, że Bóg, to Strażnik, którego masz się bać, spróbuj tylko 
zgrzeszyć.
Ma być strach, strach przed Bogiem.
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A pierwotny zapis był taki, że jak BÓG się pojawiał, to była Radość i Coś Cudownego. 
Był Cudowny nie tylko, dlatego, że jak się pojawiał, to byliśmy czyści w Myśli, Słowie i 
Czynie, ale Był Cudowny i wtedy, kiedy Nasze Myśli, Słowa i Czyny były zwichrowane, 
ponieważ Jego pojawienie przypominało Nam najzwyczajniej o tym, że się pogubiliśmy, więc 
był zawsze Wyczekiwany. 
-Czemu My, czemu Inni, jak się spotykają, to Jego oddalają? 
Nie ma Jego jakby. On Jest gdzieś tam, iluzją. A powinien być obecny Cały Czas.
Musimy wrócić do Pierwotnego Zapisu Jego Odczucia, żeby się nie wstydzić Obecności 
Ojca, żeby się nie wstydzić przed Sobą Samymi za wszystko, co się stało, bo to tylko 
błędy. Ojciec czeka na To, byśmy się nie wstydzili. 
Jakieś Komórki w kościach czaszki podpowiedziały Mi; -tak Synu masz rację.
(Głos III)To jest Zapis Pierwotnego Człowieka. Drugi Zapis.
Pierwszy to Naprawczy. Teraz ten, który rozkodowuje w Nas lęki, strachy, wstydzenie 
się, czyli rzeczy, które Nam przeszkadzają.
Tu jest potrzebne utrzymanie wyższego, niż w tamtym przypadku Poziomu, żeby to się 
mogło rozwinąć. To jest wchodzenie w Przestrzenie pomiędzy Światami. A tam można 
się pogubić, ulec czemuś, gdyż tam nie do końca nad Sobą panujemy. Ale dzięki Temu 
Zapisowi będziemy mogli się tam poruszać.
(Zbyszek)Zawsze będziemy mogli odnaleźć się w Bogu, a ponieważ On jest Wszystkim i 
Wszystko jest Nim będzie mógł zaistnieć poprawny Ruch do przodu.
(Głos III)Wchodząc w Przestrzenie między tymi Światami, Tam możemy się poruszać, 
ale musimy jakby wszystko Odrzucić, czyli jesteśmy tam jakby nadzy.
(Zbyszek)Pierwotni. A tu na Ziemi mamy zwichrowane to widzenie.
(Głos III)Przyobleczeni w te naleciałości możemy być oszukani. Trafić nie tam, gdzie 
chcieliśmy.
(Głos II)Ten Zapis jest w Naszych kościach. I Każda negatywna Myśl, każda złość będzie 
odczuwana jako ból. 
(Zbyszek)Prawda jest taka, że im wyższy Wymiar, tym większe Dobrodziejstwo, ale 
minimum negatywne już doprowadza do takiego samego stanu, jak kiedyś, kiedy nie 
byliśmy w Świetle duża ilość zła. Może być to samo odczucie negatywnej wibracji i 
destrukcyjne działanie.
(Głos III).Czym wyżej się wejdzie, tym upadek bardziej jest bolesny.
(Głos II). Ale to jest po to zrobione, abyśmy 13.51?... utrzymać.
(Zbyszek)Tak, bo przez dyskomfort utrzymujemy poprawność.
(Głos IV) …..Kolumna…DNA. Platforma14.02-14.32 (cicho). 
(Głos II)Mówią, przez te Platformy, przez te poszczególne człony będzie łatwiejszy 
kontakt z Górą.
(Głos III)Bezpośredni.
(Zbyszek)Pokazują, że DZIECKO ma naturalny mechanizm łapania kontaktu z Górą i 
ustawienia właściwej energetyki. 
Gdy się bawią, taplają w wodzie, takie 2-5 letnie, to One w Radości nie istnieją w 
Przyszłości, ani w Przeszłości, tylko są…
(Głos II)Wszech obecne.
(Głos III)Po prostu SĄ.
(Zbyszek)Tak. Wtedy Ich Ciała są blisko konturu fizycznego otoczone bardzo 
wyraźnym kolorem niebieskim. Poświatą, która rośnie. Na zewnątrz to ostro świeci nie 
rażąc oczu. One będąc obecnymi, nieświadomie doświadczając Swojej Obecności są 
potężną Stacją Nadawczą. Mówią, że w Nas jest dokładnie ten sam mechanizm, co i w 
Dziecku. Tu nie ma znaczenia wiek, tylko umiejętność uruchomienia tego, bo pokazali, 
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że wychodzimy z Ciał i jesteśmy Małymi Dziećmi. Prowadzą Nas do kąpieli, do zabawy i 
z tej Radości zaczynamy Promieniować.
Mamy stać się jako Dzieci i wtedy automatycznie zobaczymy Boskie Energie, czyli 
Przestrzeń Wyższych Wibracji. Automatycznie Tworzymy te Platformy i nie trzeba się 
nad Tym zastanawiać. Moc Sama to uruchamia.
My jesteśmy we wszystko wyposażeni, tylko musimy mieć odpowiednią Formułę 
Duchowo –Energetyczną, by to samoistnie działało.
To tak jakbyśmy mieli niewidzialny ogon, który kiedy idziemy sadem sam ściąga jabłko 
i podaje je Nam do zjedzenia, a My się nad tym wcale nie zastanawiamy. Takich 
ogonów, takich Cząstek mamy dużo.
Byle być Poprawnymi, Czystymi, Świetlnymi.
(Głos III)Prawi..17.27.
(Zbyszek)Prawy w pełni, bo prawy jako poczciwy, to nie.
(Głos III)Chodzi o Poziom.
(Głos II)Po to jest ten Kanał, po to jest to Prowadzenie, żeby nie dostrzegać zło. Ono Nas 
nie interesuje. Mamy tylko widzieć to Światło, które Nas Prowadzi.
(Głos III)To nie chodzi o, to, żeby zła nie dostrzegać, tylko być ponad nim, aby go nie 
popełnić. Jesteśmy ponad.
(Zbyszek)Dziwne, ale pojawiło się małogęste, blade Światło Ducha. 
(Głos III)Ducha Całości. On jest Wszystkim i we Wszystkim.
(Zbyszek)Cisza. 
-Słyszę; -uspokaja się. Zachodzi w Nas Proces wyciszania wszystkiego.
Pokazują Wielką Piramidę. Najpierw do niej szliśmy albo Ktoś, potem My albo Ktoś 
kładziemy się na fotelach. Takie typowe z fantastycznej wizji, naszpikowane nowoczesną 
technologią. Podłączają nam aparaturę do Mózgu i tak jakby docierali Ci lekarze, Ci 
Operatorzy do Nas Tu w środku. 
Podpowiadają, że My w tej chwili też możemy być w takim samym stanie.
Czyli Żyjemy iluzją Siebie; -doświadczamy bólu, możemy tutaj skonać. Jak zginiemy Tu 
w tym Wewnętrznym Świecie, to na tym fotelu także umrzemy fizycznie. Jak w 
Matrixie. To Nasze doświadczenie jest wewnętrzne. Jak mówimy o mieście 
Rzeczywistości, o tym, co się dzieje z tym wielkim hologramem, to tak jest.
To, co jest Tutaj, to tak jakby to był Proces Techniczny. Tak jakby uczestniczyło w tym 
UFO, czy Ktoś inny.
Pokazują igiełki, które uaktywniają pracę Naszego Mózgu, uruchamiają coś lepiej, 
dzięki czemu Procesy w Nas zachodzące są szybsze pełniejsze i nawet, gdy nie jesteśmy 
jeszcze mistycznie do czegoś gotowi możemy szybciej wchodzić w stany.
Czyli z mniejszym wypracowaniem, z mniejszym przerobieniem, z mniejszym bagażem 
Doświadczenia potrafimy wejść wyżej. I to Coś ma formę przekaźników energetycznych 
i jest uruchamiane teraz.
(Głos II)To energetyczna akupresura.
(Zbyszek)Bezinwazyjne i stałe wsparcie.
(Głos III)W razie potrzeby możliwość sięgnięcia na wyższą półkę.
(Zbyszek)Tego nie robi Duch. Robią to Ludzie albo jakaś Cywilizacja. To jest fizyczne.
(Głos V)To robią Lekarze z Przyszłości bardzo dalekiej.
(Zbyszek)Tak. Dlatego było to wszystko takie Ziemskie. Bo jak Oni tłumaczą z języka 
Kosmicznego, czyli jak jest coś na Innej Planecie, a spełnia tę samą funkcję, co Tu, to 
czuję inny ruch Energii. Natomiast to było typowo Ludzkie.
 Przypomina się mi historia z Brickmakers, kiedy Ci z Przyszłości, przenieśli Coś tu, by to 
mogło oddziaływać i pomagać osiągać inne te Stany, w sposób sztuczny. 
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-Na szpilach, które Nam instalowali osadzane jest teraz światełko, okrągła świetlówka, 
typowo techniczne narzędzie. Fizycznym okiem tego nie chwytamy, ale to jest. Jest bardzo 
rzadkie energetycznie. Prawdopodobnie będzie można to też ręką wyczuwać. Jak przykładam 
rękę do głowy, to wyczuwam, ale to może być iluzja.
Te Procesy zachodzą.
Pokazują mi cyfrę 4 i słowo „Dni” się pokazało, ale nie wiem, czemu.
(Głos V)Widzę kalendarze z Przyszłości bardzo odległej.
(Zbyszek)Ja zobaczyłem główny Kalendarz Majów i Aztecki.
Ty Przyszłość, Ja Przeszłość. 
Zwracają Nam uwagę na Czas. To, co było To, co będzie i To Tu nie istnieje, bo to staje 
się Przeszłością Przyszłością. Jednocześnie jak odrzucimy Przeszłość i Przyszłość, wtedy 
Tu istnieje.
Jak Żyjemy relacjami, to w ogóle nie zwracamy uwagi na to, co jest, bo ożywiamy trupa. Jak 
budujemy Nowe, czyli chcemy zbudować poprawnie Siebie Tu i Teraz, Żyjemy Marzeniami. 
Tu i Teraz Nas nie ma. Jak jedno i drugie będzie odrzucone, a można to odrzucić tylko wtedy, 
jak to Tu i Teraz jest tak potężne, że się realizuje własnym Swoim Życzeniem, wtedy te 
kalendarze mogą się Zjednoczyć. To wszystko jest. Przeszłość i Przyszłość zlewa się w Nas.
Marzenia, cele, uśmiech, dotyk, Bóg wszystko staje się Jednością. To się scala w Nas.
- My jak ta Księga możemy się rozszerzać, dlatego Ja otwieram rękami Przestrzeń, jak 
mam duże Działania. Jak równie dobrze możemy się zejść i wszystko, co było, wszystko, 
co będzie jest w Nas zapisane na Tu i Teraz, a My jakby w książce przy rozciągnięciu 
wybieramy sobie tylko stronę do Odczytu.
To urządzenie, które instalują Nam pozwoli Nam równomiernie Całość Odczuwać. 
Dzięki Temu czemuś nie będzie przewagi Przeszłości nad Przyszłością. Zostanie 
zachowana równowaga. Dzięki czemu tak siedząc jak Faraon na spokojnie będziemy 
przyglądać się Temu, co jest. Wiedząc, że Marzenia są Mocą kreacyjną, że zapisana 
Przeszłość jest Mocą kreacyjną.
Mając to na uwadze będziemy mogli wprowadzać Zmiany, ale będzie się liczyło to Tu i 
Teraz.
Czyli, tak jak powiedziałeś; -Dzieci. -Bycie i doświadczanie Siebie. Bycie stanie się 
osiągalne. 
Tak naprawdę, to My nie Jesteśmy. 
Jesteśmy zmuszani, by żyć problemami albo, żeby się Ich pozbyć Sami Siebie zmuszamy 
do tego, żeby Żyć Marzeniami, żeby wyrwać się z tego, co jest gorsze. Choć Marzenia nie 
są tą najwyższą półką. Są półśrodkiem. Ale to jest Obszar Samorealizacji. 
Spełnienie się, to jest Bycie pełnym. Odnalezienie się, Swojej pełności, to jest Odczucie 
Prawidłowości, dzięki czemu wszystko ściągnięte Jest. Nie trzeba niczego szukać.
(Głos III)Równowaga Czasu.
(Głos V)U mnie to się znajduje w Komorze Regeneracyjnej.
(Zbyszek)Poprawność jest tam Odtwarzana. Tylko zwracają Nam w tej chwili uwagę, 
choć to tam zachodzi, to My nie wszystko rozumiemy. Ponieważ teraz coś odsłaniają 
znów możemy na Coś zwróci uwagę.
Nie jest to Odkrycie, tylko było zakryte, a teraz jest Odsłonięte. Masz rację, oczywiście.
(Głos II)Chodzi o to, żeby były łatwiejsze Odczucia. To, co Płynie do Nas było łatwiej 
rozpoznawane.
(Zbyszek)Żeby nie zdążyło nas opanować, ani jedno, ani drugie. Żebyśmy się nie tracili 
Tu i Teraz, a Tu i Teraz Doświadczamy Cudu Istnienia. Bycia, Odczuwania Siebie, 
smakowania wszystkiego, dotykania.
Pokazują nawet Procesy w Nas, jak w jelitach wszystko krąży, jak krew krąży, jak oko 
się otwiera. Mówią, że to jest Cudowne poznawać tę maszynerię. Odczuwać Ją. Tu 
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wewnętrznie. Z Dziecięcym zapałem będziemy mogli wreszcie poznawać To, co Jest. Bo 
to, co Jest staramy się opisać, tym, od czego Nas przyzwyczaili w Przeszłości, najczęściej 
iluzją, chorym systemem, albo tak jak My staramy się opisać To, co jest opisać 
Marzeniem, czyli to, co jest przenosimy do Przyszłości i Modyfikujemy na Swój sposób. 
Gdy uczestniczy w tym Duch Świadomość jest lepiej, bo to jest lepszy obraz.
Oni mówią; -dzięki tej równowadze, która zachodzi będziemy to lepiej widzieć.
-Poprawniej, nie znaczy poprawnie, ale już będzie coś.

 Róża lub aster wielki się tu otwiera. Jest to w Świetlistym, rosnącym lekko pąku. 
Teraz przypomina to tulipana.
Pokazują Dziuplę. One jakby latają po zewnętrzu, ruchomego słupa ogłoszeniowego. 
Uczyli mnie kiedyś podpinać do Kolumny Zmian(29.08).
Jak pąk się otwiera, to Dziuple stają się płatkami, stroną wizyjną obróconymi w dół ku 
Nam.
W środku widzę małe świetliste ludziki w skafandrach. Taki obraz jakby to byli Nasi na 
Księżycu. Dużo technologii. Zejścia idą z wielu kierunków.
(Głos II)Te płatki zbierają to, co idzie z zewnątrz i przekształcają, abyśmy My to łatwiej 
odczuli.

(Zbyszek)Tak. I od strony technicznej uruchamiane jest też takie urządzenie, które 
pozwoli Nam poprawnie funkcjonować. Tak jak są usypiacie, czy ta sieć pająka, tak Oni 
uruchamiają Coś, ale nie na Ziemi, gdzie indziej, co pozwoli Nam zachować jasność 
Umysłu. Umysł, a więc logika, związany z fizycznością, wykorzysta Świadomość do tego, 
byśmy byli Poprawni.
Żeby to mogło nastąpić nie możemy być zezwierzęceni energetycznie, tylko musimy być 
czyści. To będzie działać chyba, od 4, więc nawet Strumień nie jest potrzebny.

(Głos V)Centrum jakieś się otwiera(31.02?).
(Zbyszek)Tak, to ma za zadanie nas sztucznie utrzymywać.
(Głos III)Ma za zadanie, Nas wspomagać dopóki nie zostanie wyłączone tamto 
Urządzenie, które nas uwala.
(Zbyszek)Tak. Nas wspomaga, czyli My zagłuszamy tamto urządzenie, bo jesteśmy 
mniej podatni na to zewnętrze.

 
Słyszę też, że Bóg jest Priorytetem, że nie poznaliśmy Jego Natury, że w słowach 

są zawarte pewne kody, które udaje Nam się czasem chwycić słowem, ale jest to Słowo 
ciągle jeszcze błędne.
Zwracają uwagę na to, że schodząc do Pierwocin, czy podążając ku Górze, My chcemy 
Ojca Doświadczyć. Mówimy, że Doświadczamy Go w Drugim Człowieku, co jest 
poprawne, że Doświadczamy Go w Sobie, co jest poprawne, że Doświadczamy w każdym 
atrybucie materialnym. 
Uczyli Nas, że sytuacja też jest Żywym Stworzeniem, a Bóg jest każdym Działaniem 
Energetycznym. Więc nawet jak Siła zła przychodzi, czy zły Człowiek przychodzi i to na 
Nas oddziaływuje, tam też jest Bóg. Jeśli Go Odczuwamy, możemy wykorzystać te 
Pasma Jego, żeby coś zablokować. Bo przecież skoro On jest w tym Działaniu i Tamtym, 
to My jak mamy z Nim kontakt Prosimy Go;

 -Ojcze zablokuj Tam Swoją Cząstkę, gdyż uszkadzasz drugą Swoją Cząstkę i czuję się 
dyskomfortowo.

Ale Poziom Mocy jest tutaj ważny. 
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Przecież tamta Cząstka w Swoim zagubieniu, korzystając z innej energii może 
zastosować tę samą technikę.

-Proś, a będzie Ci dane. 

Czyli to, co teraz się w Nas dzieje zatytułowali  ; -  PROŚBA  .

Uczą Nas i uruchamiają mechanizm, by dzięki temu wspomaganiu będąc mniej podatnymi na 
wpływ energetycznego zewnętrza byśmy mogli się łatwiej obudzić i prosić Ojca o, to, by 
zmienił w Sobie coś, aby Drugiej Cząstce, czyli Nam było lepiej.

To kolejna odsłona korzystania Chrystusa.
(Głos III)Może nie;- Ojcze proszę Cię zrób. Tylko; -Ojcze pozwól, że uczynię to w Imię 
Twoje.
(Zbyszek)Jak Komuś te Słowa służą, to jest dokładnie to samo. Semantyka jest Nam bardzo 
potrzebna. Czasami inaczej wymawiane jedno Słowo, inna scena już pozwala Nam uruchomić 
to, o co chodzi. U Kolegi inne może być wprowadzenie w uruchomienie tego samego.
Ładnie zaakcentowana różnica semantyczna, może wiele pomóc i każdy na swój sposób może 
zbudować takie zdanie, taką sceną, byle to się stało.
Byle Bóg otworzył w Nas „OKO”, choć chciałem powiedzieć Oczy.

-  Bądź Okiem Przeznaczenia, bądź Okiem Samego Siebie. Bądź Synem Samego Siebie  .

(Głos II)  -Bądź Światłem dla Mnie  .

(Zbyszek)Tyle razy Nam mówili, że Nas tutaj przysłali, aby być Światłem dla Ojca, by Ojciec 
był tutaj szczęśliwy. Byśmy ratując tych innych dostarczali Jemu szczęścia i byśmy My też 
byli Cudownie Szczęśliwi. Nie ma pracy Dla Ojca, nie ma wspierania Go, jeśli Nas to nie 
kręci, nie jest Nam dobrze. Bo jak Ojciec może zmuszać Swoje Dziecko do tego, by coś 
robiło i było z tego powodu nieszczęśliwe. To nie jest Ojciec, tylko iluzja jakaś.
My mamy być też jak Ojciec. Róbcie to dla Mnie. Wtedy się jest Światłem dla Niego. 
Rozświetlajmy to wszystko.

-I pojęli. –Słyszę. 

Widzę, jak do różnych głów idą informacje, nie koniecznie takie same. Całe głowy 
wypełniają się informacyjnym Światłem.
A oni podpowiadają, że to takie wyrzucone do Góry kwiaty będą. Kosz pełen kwiatów, w 
którym są różne gatunki. 
Cokolwiek do Was mówią, cokolwiek czujecie i widzicie, mówcie. Jest kram taki 
różnorodność taka.
(Głos III)Usłyszałem; -Zesłańcy, dlatego, bo tylko Oni są na tyle zdeterminowani, by tego 
dokonać.
(Głos VI)By o To zawalczyć. Jesteśmy Mocą, Jesteśmy Radością, Jesteśmy Światłem.
(Zbyszek)Usłyszałem. –Pamiętajcie, Kim Jesteście.
(Głos VI)Jesteśmy Ukochanymi Dziećmi Boga. Mamy Prosić i będzie Nam Dane. Prosimy i 
tak się staje.
(Głos VII)Bierzcie, bo już jest Wam Dane.
(Zbyszek)Pokazują mi Skalę Zesłańca i tam ponoć magiczna granica się robi. Tak jakby 
szło Światło wyczyszczające lewą stronę.

7



(Głos VI)Stoimy w wielu rzędach.
(Zbyszek)Ja natomiast ujrzałem na równinach wielu Ludzi na ciemno ubranych, jakby mieli 
ciemne maski na Twarzach. Po boku są gigantyczne kopuły kilometrowej wysokości. Ta 
Armia jakby bez celu stoi i niby się porusza do przodu. Wielu z Nich zaczyna jaśnieć.
Jeden wyleciał z tej ciemnej Postaci. Tam została tylko skóra jak ubiór naturalny, który padł, 
a to coś tam wleciało i weszło do Jednej Postaci na lewo.
Moja Postać jakby nie umiała do mnie wejść.
-Słyszę; -nie czas jeszcze na to.
Ta część osobista do wielu z Was wchodzi.
(Głos VI)Jest taka świetlista.
(Zbyszek)Tak jakby się kotwiła. Jak w fotelu samochodowym przypasowuje się do Ciała.
(Głos VIII)Mam to powiedzieć; -idziemy w tym szeregu i trzymamy w ręku czarną i białą 
świecę. Płomień, który się pali, to całe rozświetlenie jest zawarte w Jednym i w Drugim. My 
jesteśmy tym wypełnieni.
Tak czarne jak i białe, to takie samo światło.
(Zbyszek)Nie jesteś Pełny, jak wszystkiego nie Doświadczysz. Musisz wiedzieć. Inaczej nie 
ma Prawa Wolnego Wyboru, gdy nie wiesz, co wybierasz.
(Głos VIII)My ciągle widzimy białe i czarne.
(Zbyszek)Istnieje podstawa tego. Tą Podstawą jest doświadczający wszystkiego Duch.
Jak jemu się wmówi, że coś jest grzechem i On to przyjmie, może w tej nowej iluzji, nowej 
Rzeczywistości Tworzyć Nowe, ale może się zapętlić.

-Odrzućcie raz na zawsze pojęcie grzechu.
-Odrzućcie także pojęcie błędu energetycznego. -Powtarzają. 

-Mówcie wprost; -był błędny wybór nie umieszczając go w rozszerzającym się w Przestrzeni 
łańcuchu przyczynowo –skutkowym, bo inaczej też go ciągle utrzymujecie.
 Kiedy budzicie się w Duchu Przestrzeń Energetyczna nie istnieje dla Was i wtedy ona 
faktycznie przestaje funkcjonować. Nagle to, co leciało, choć jest nie rozwija się. Zostaje 
ucięte.
(Głos VIII).To jest właśnie Czystość. 
Postrzegaliśmy ją jako coś białego. A Czystość, to zawarcie jednego i drugiego.
(Zbyszek)Czystość się staje. Jest.
Dlatego Orzeł, w tych Naszych Modlitwach obserwuje, leci i obserwuje. Z nikim jeszcze nie 
porozmawiał. Słychać tylko krzyk, jak jest wybuch Mocy.
(Głos V)Ja widzę łańcuchy splątane, które się same rozplątują.
(Zbyszek)Jak Żywe stworzenia.
(Głos VIII,)Jak zrzucone kajdany. Kiedy powiedziałeś, że na skali Zesłańca jest ta granica, te 
kajdany Jakby zostały rzucone.
(Zbyszek)Tak. Pokazali, że można się teraz odczytać. Poszła jakaś pomoc. I pokazują, że to 
My do końca nie wiedzieliśmy, o co chodzi, a Prowadzeni przez Nich dzisiaj Coś zrobiliśmy, 
coś się na trwałe zmieniło. Jest to nie do cofnięcia, przez co uchwycimy tam inne parametry.
(Głos II)Dokonaliśmy Wyboru.
(Głos III)Wiedza pozwoliła Coś zapisać.
(Zbyszek)Przeistoczyliśmy się.
(Głos VIII)Jak byśmy dostali Duchowy Paszport.
Słyszę, że te zmiany będą fizycznie bolesne. Powstają wibracje, w stopach, w krzyżu.
(Głos II)Mamy się nauczyć tego Doświadczenia. Odbierać to.
(Zbyszek)To jest przyspieszenie i powinniśmy się cieszyć, że to jest. Przynajmniej wiemy, że 
Działanie jest silne i aktywne.
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(Głos V)Orzeł krąży.
(Zbyszek)Czerni nie ma. Nietoperza nie ma.
Ciekawe, bo zawsze pokazują schody do góry prowadzące, a teraz pokazują schody z Dołu 
idące do Nas Tu.
Nie od Nas w dół, tylko z dołu, z czeluści pod Nami prowadzą do Nas tu.
(Głos VI)Odzyskaliśmy część Siebie.
(Głos IX)Czy one złote są?
(Zbyszek)Na początku. Wczoraj w Internecie widziałem takie schody dokładnie w tym 
obrazie i naprowadzali mnie na to, co się dzieje. Jeszcze widzę kolorowe, obrośnięte po 
bokach roślinnością te schody, natomiast na dole u mnie już jaśnieje, przybiera formę wyższej 
wibracji, tyle tylko, że przy okazji to znika. Tak jakby się rozpraszały, choć one są, tylko są 
tak z tą wibracją, z tym Duchem Zjednoczone, że fizycznie już ich nie widać. Tak jak mówią 
w filmach. Patrz, tu jest Pomost, przeciągnięty przez ten wąwóz. Jak wierzysz, jak czujesz, to 
po nim przejdziesz, chociaż go nie widzisz. Jak nie wierzysz i nie czujesz, dla Ciebie nie 
Istnieje i spadniesz. Te schody takie są. Wierzysz są.
Ale czemu z dołu do Nas?
(Głos III)To jest skrót do Poziomu Ducha.
(Głos V)Ja linę zobaczyłam.
(Głos X)Ja mam windę.
(Głos III)To symbol. Nawet Ci, którzy nie mają Poziomu zapisanego mogą tu wejść.
(Zbyszek)Będzie zagęszczanie czegoś w Nas. Jak będziemy teraz cokolwiek widzieć, to 
będzie taki natłok, że będziemy się mylić w odbiorze informacji.
Mamy skończyć, przetrwać, bo te informacje mogą być trafne, jak i całkowicie mylne. Będzie 
chwilowy chaos. 

KONIEC.
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