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 To będzie Modlitwa techniczna, bo chodzi o wyczyszczenie, jeśli Ktoś nie był 

czyszczony, o podłączenie, ale jak będzie z zagęszczaniem i podkręcaniem Was do ustawień, 
nie wiem. Nie masz Mocy, nie uruchomisz tego. Chodzi o tych, co nad Sobą Pracują. Jak 
Ktoś się gubi – trudno. To jest Jego własny wybór. Jeśli się świadomie nie pracuje nad 
Kochaniem Drugiego Człowieka, nad Miłosierdziem, nad Pragnieniem Szczęścia dla Siebie i 
dla Pozostałych, to Ci pomylili adresy.

 
Pozwalamy, by Stało się to, co się miało stać.

-By to, co było Tu Spełniło. –Słyszę.

Pierwszy raz widzę Istotę z bardzo Wysoka. 
Nie jest to Jezus, bo zawsze Jezus przychodził, jeśli były potężne Działania.
-To jest Ojciec z Góry Lodowej. Oparty na chmurce i Nam przygląda się.
A do Nas powoli, jakbyśmy byli w niszy wlewa się woda.
 Jakby wody Niagary spadały.
Ocean Sił Duchowych, jakieś martwe Życie, czyli zapisy pewnej poprawności. Coś, co będzie 
podążać własną Drogą.
A więc uruchamiają w Nas Coś albo zacznie działać Coś, co pozwoli byśmy mieli Moc do 
kroczenia własną Drogą.
Gdy się podstawiamy pod Sny Sił Wyższych robimy to, by odkryć tę właściwą Drogę i by 
mieć w Nich wsparcie, by działać pod ich auspicjami. 
Tymczasem To, co robią teraz, to umożliwi Nam budowanie Własnych Zamków w 
piaskownicy, co nie musi być zgodne z Wolą Naszego Ducha, ale nie szkodząc Innym da 
Nam prawo do Doświadczania Radości.
Życie jest pełne niespodzianek. Zwłaszcza tych okrutnych, ale przestawiają to Słowo 
„okrutny” i wtedy to wszystko znika, tak jakby niespodzianka była czymś, co można samemu 
zbudować, a więc niespodzianką nie jest.

Jest tu brak zapisów we Mnie, które nie pozwalają na to bym przedstawił to, co teraz 
zachodzi. To, co się wiąże z budowaniem tych nowych Zamków. Czyli bazując na swojej 
wiedzy nie jestem w stanie wytłumaczyć tego, co zachodzi. 
-Nie martw się. –Mówią.
Dla mnie osobiście nie jest to ważne. Natomiast Każdy z Was jak będzie czuł taką potrzebę, 
to podpowiedź otrzyma w stanie Zawieszonej Równowagi Energetycznej. 
Czyli nawet, kiedy ktoś nie wchodzi w Przestrzeń Duchową odczuje coś, co się nazywa 
Podstawową Twórczością. Czyli Stwarzaniem Nowego w tym Energetycznym Świecie.
Bo to jest też Siła bardzo Kreatywna zmieniająca coś w określonym i nieokreślonym 
porządku. Co jest spontaniczne, ale nawykłe do pewnych Zmian. Czyli uruchamiamy coś, co i 
tak biegnie ku czemuś standardowo.
Czyli uruchamiamy kulkę, ale Ona ma dążenie do tego, by biec tylko w jedną stronę. Czyli 
niby spontanicznie coś, ale to i tak ku jednemu celowi będzie zmierzać. W ten sposób 
nieświadomie, ale i tak będziemy podążać ścieżką, którą byśmy kroczyli po Duchu. Nie taką, 
bo idzie zakolami, ale i tak będziemy nią kroczyć. 
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Jest w Nas coś cudownie poprawnego, co Nasze błędy, Nasze Ludzkie, Ziemskie dążenie 
i tak powoli sprowadzi na właściwą Drogę, o ile, powtarzają, będziemy Boga widzieć nad 
Sobą. Czyli w relacjach z Drugim Człowiekiem, w Sytuacjach, z innymi elementami Bóg 
przy Nas Stoi i obserwuje, co robimy.
Nie ma udawania przed Innymi, że jesteśmy czyści jak Nimi nie jesteśmy. Bóg wszystko 
widzi, uczestniczy w każdej Naszej Myśli, Słowie i Czynie.
Przestańmy oszukiwać Siebie, oszukiwać Innych. Budujmy się ze Światła. Prośmy Go o 
to, by Nas prowadził.
-O, co teraz Prosicie?
-O Moc do Cudownych Zmian.
Głos było słychać od Nas idący na zewnątrz.
-A, czy chcecie tych Zmian?
-No, pewnie.
Rozmowa jak wśród kumpli, którzy nabijają się z sytuacji.
-Widzę też Białych Braci. Ci, którzy zawsze się ukazują przy stołach. Jest ten puchar 
wzniesiony i piją. Pokazują na Nas i się cieszą się, że coś w Nas się budzi i jakby część 
Energii z Ich Świata zaczęła do Nas przenikać.
Ta wibracja, która przenika Ich Tam i tę wielką salę, która od niektórych promieniuje zaczyna 
się tu wlewać. Jak My albo raczej Nasz Cień i cień tej Sali były przenoszone Tam. 
Wygląda jakby Oni albo część z Nich siedziała tu między Nami. Fragmenty Ich stołów widać, 
Ich. Hologram Nasz został wstawiony Tam, dzięki czemu potrafimy intensywniej w tym 
uczestniczyć. 
Oni coś na Swój sposób będą robić, jakby Każdy, ot tak od Siebie coś dawał. Tak jak Żebracy 
są pod kościołem, czy w przejściach podziemnych i co Kto chce, to Im rzuci. Ten cukierka, 
Ten 2zł. Jest jakaś zbiórka na rzecz Ubogich, czyli Nas.
Dali mi miotłę, Komuś mandolinę, Innemu filcowe kapcie, choć lato.
Mówią, że to nie są artefakty, tylko potrzebne w Naszym Życiu rzeczy. Taka zapowiedź 
czegoś. U Mnie ta miotła ma oznaczać utrzymywanie porządku w Swojej Przestrzeni.
Podpowiadają, że wreszcie zaczyna ten porządek się budzić w Moim Życiu. Było dużo 
chaosu, a w tej chwili będzie to wszystko się układało.
Mandolina mówi o tym, że ta osoba zbyt mało muzyki słucha. Wibracja Muzyczna jest 
bardzo potrzebna, gdyż ta Osoba kiedyś była śpiewaczką i to gdzieś w Niej pobrzmiewa. 
Zaś kapcie filcowe mówią o tym, że Ta Osoba będzie długo Żyć i już teraz musi pracować 
nad Swoim Ciałem, które jest otyłe, a jak tego nie zmieni nie będzie długo Żyć. Papcie dają 
ciepło, by móc długo Żyć. To podpowiedź, by zadbać o Siebie. Zapowiedź tego.

 
W dali są różne sceny. Widzę fontannę dużą jak wielki grzyb. Woda w tej fontannie 

leci do góry, ale jest złotawa. Słoneczna. Dalej są pola. Ta fontanna staje się dyskiem. 
Możecie widzieć coś Innego.
Czuję Energie z zapisem różnych doświadczeń, jakby Coś, co gdzieś Istnieje w tej chwili, 
choć przez Nas niepostrzegane zaczęło na Nas Silnie oddziaływać.
Pokazują różne Promyki napływające do Nas z zewnątrz w postaci scen albo sceny awizujące 
się za pomocą własnych hologramów, jak i coś zaczyna z Nas wypływać w formie Energii. 
To są sceny. Jakieś powiązania z czymś.
Jakbyśmy się wypełniali tym, czym jesteśmy wypełnieni, tylko tego nie odczuwaliśmy. Czyli 
zaczynamy czuć nie tylko Nas, ale i to poza Nami. To, co w Nas głębiej Istnieje. Tak 
jakbyśmy stawali się pełniejszymi.
To tak jakby Kowalski, który skupiał się na Sobie nagle zaczął czuć Swój własny Dom.
Wie, co się w danym pokoju dzieje, jak krąży woda rurami, co Ktoś robi teraz w ogródku. 
Zaczyna czuć Całą Przestrzeń i odbierać od Niej sygnały.
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-Rozładuj Swoje napięcie, a ujrzysz to, co stara się w Tobie zawrzeć albo 
rozdźwięczeć. Czyli Swoją obecność w Tobie zaakcentować. Jeśli nie ma w Tobie 
napięcia. Czuj. Choć możesz tu na Poziomie Umysłu, czy Świadomości pewnymi 
sprawami się zajmować.
Pozwól, by Twoje emocjonalne Ciało przestało dominować na Poziomie Matrycy, tylko 
by stało się narzędziem, cudowną lekką poświatą, która już jest we wszystkim, ponieważ 
Myślą, Emocją ze wszystkim jesteś Związany. Ponieważ ogród kochasz, ponieważ byłeś 
w pokojach, ponieważ Ludzi widziałeś, to Twoje Ciało Emocjonalne Staje się nagle 
Energią. Gdy zatłuczesz w Sobie nienawiść, złość i w Matrycy nic nie ma, Ciało nagle nie 
jest skondensowaną Energią w brzuchu, tylko poświatą, która jest wszędzie i ono 
dostarcza Ci tych podstawowych Informacji. Ono Tobą wypełnia tę Przestrzeń i Ty się 
w Całości odnajdujesz. Wiesz, co i jak się dzieje, czy jest dobrze, czy jest zagrożenie.

Teraz Ojciec włożył między Nas palec, zakręcił tym palcem i powstał taki wir.
Wir powstaje między Nami, a ja go czuję na czole.

 Tracę widzenia. Coś się zamyka. Gęstnienie. 
Słyszę, że nie u wszystkich będzie takie samo. 
U pewnych Osób jakieś drzwi zostaną zamknięte, żeby Im było łatwiej, choć pewnych rzeczy 
nie będą robić.
Pokazują, że pewne Osoby zabłądziły nie pracując nad Sobą stworzyły jakby jakąś 
antyprzestrzeń i te Osoby na siłę zostaną odsunięte od Tych Naszych Działań, po to żeby 
nie traciły czasu i Życia na iluzję, tylko zajęły się Swoim Życiem na Poziomie, który jest 
Im dostępny. W tej Przestrzeni Życiowej, w której mogą przetrwać. Tymczasem Tworzą 
maskę wobec Samego Siebie i podejmują Działania, które Ich zgubią, ponieważ pewnych 
rzeczy nie osiągną, bo nie zapoczątkowały pracy.
Dlatego Góra wyraźnie zrewiduje Ich stanowisko wobec całego Duchowego Wzrastania i One 
poniechają pewnych Działań. Po to, żeby się dalej nie gubić. Żeby zaczęły Żyć Świadomością 
Prawdy o Sobie.
-Nasza w tym głowa, żeby to zrobić. 
-To będzie lepsze dla tych Osób.

 Natomiast Ci, którzy pracują nad Sobą muszą dostać wsparcie. To wsparcie będzie 
bolesne, bo będzie wymagało przemian nie tylko fizycznych, ale pewnych nowych ustawień 
w Życiu, które na początku są zaburzeniami.
-Dlaczego?
Jeżeli jesteśmy połączeni z różnymi Ludźmi, to nie ma żadnego znaczenia, w jakim stopniu te 
połączenia są poprawne.
Kiedy My zmieniamy się i z kaczuszki stajemy się łabędziem, to Nasze Życie musi się 
zmienić, bo kaczuszka, a łabędź, to dwie różne rzeczy. Łabędź się dusi w starych 
strukturach i wymusza na pozostałych elementach, a więc Ludziach Zmiany.

Ludzie Zmian nie chcą. Ludzie chcą tego, co było, a to oznacza, ze wielu nie będzie 
zadowolonych z tego Naszego budzenia się.
Nie będą chcieć przyznawać Prawa do Wolności i dalej będą chcieć wykorzystywać albo 
utrzymywać układy, jakie są.
Ponieważ nie rozumieją Prawa Jednostki do WOLNOŚCI.
Do Wolności do Marzeń, do Wolności Wyborów, do Zmian w Oceanie Ducha Świętego.
Ponieważ Sami nie mogą, a Im tak jest wygodnie, nie będą chcieli, aby Te Zmiany Was 
dotyczyły.
Mówią, że u wielu, a wyświetla się liczba 6, te Zmiany nie będą takimi kolorowymi.
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Będą starcia.
Mówią; żeby się nie przejmować tym, że to są starcia, ale będą zawirowania i z tego musimy 
Sobie zdawać sprawę. To mają być tylko rzeczy do przeskoczenia, a nie problemy, które Nas 
pokonają, skupią na sobie uwagę.
Podpowiadają nam tylko, że gdy rodzi się Nowe, wymaga Nowych Ustawień, a to jest Proces, 
którego Inni, nie będą chcieć zaakceptować.
Nie zawsze. Niektórzy się cieszą z tych Zmian, ale Wielu nie będzie chciało zaakceptować.

Wygląda jakbyśmy byli Nosicielem Innych Istot w Sobie, jak byśmy byli 
zainfekowani i widać jak z Naszej piersi Postać wychodzi.
Główka, jakby to Coś pasożytowało na Nas i teraz wychodzi.
To jest jasne, więc pomyślałem, że to jest Coś budzącego się, jakaś cząstka Nas.
Uczucie wychodzenia Tego z Nas jest obrzydliwe.
Czuję się podle. Jakbym przez całe Życie był przez to coś wykorzystywany i dopiero teraz 
zaczynam rozumieć, jak To coś na Mnie żerowało. 
Aż wstyd mi i ogarnia Mnie obrzydzenie do Samego Siebie, że mogłem tego nie dostrzegać. 
Że byłem taki słaby, że to coś było we Mnie i przeze Mnie działało.
U Was też widzę promieniuje. Płuca, korpus się wygina i to Coś zaczyna wychodzić.
(Głos I)Pękł mostek. 
(Zbyszek)Może to jest podpowiedź do programów i iluzji, ale to jest żywe.
(Głos II)Dla mnie to jest gąsienica ciemna, owłosiona.
(Zbyszek)Tak jakby to nie miało żadnego znaczenia, czy to są żywe programy, czy to jest 
forma Istnień. To wykorzystywało Nas i manipulowało nami na pewnym Poziomie.
Dobrze byłoby, żeby to raz na zawsze Nas opuściło. 
Tak byśmy byli wypełnieni tylko Sobą i Oddechem Ojca, Jego spojrzeniem, Jego Energią.
-Czy Tego Chcecie? –Słyszę.
-Ktoś odpowiada z Sali, ale Głosem, który od środka na zewnątrz leci.
-No, pewnie.
 –Ktoś ma dobry humor. 

 Ściska mi płuca. Jest ciężko jakby to coś tkwiło jakimiś pasmami.
(Głos II)Jeszcze śluz wychodzi.
(Zbyszek)Słyszę o Duchowych Implantach.
To tak jakby to było potrzebne na pewnym Poziomie, czyli w jakiś sposób korzystało z Nas.
Jak na przykład śniący Innymi, te wielkie Istoty Duchowe, co zostawiają hologram w Nas 
albo My jesteśmy Ich hologramem. Nie ma to znaczenia, ale potrafi to na pewnym Poziomie 
pomóc, bo słabsze Siły wtedy się nie dobijają, ale też potrafi zaszkodzić. 
To coś jest z Nas wyciągane, ale to, dlatego jest takie trudne, bo to nie trzyma się tylko 
energetyki i Nas.
(Głos II)(20.14)…Duchowych. -Podpowiadają mi.
(Zbyszek)Słyszę. 
-Skupcie się na Ogniu Własnej Świadomości.
Podpowiadają, że technicznie możemy to osiągnąć, kiedy zrozumiemy, że Cała Nasza 
Świadomość (myślenie itd.) może być na Naszym czole określone jako taki zbiegający się w 
środku punkt. Jakby tam był klucz. Sedno. Jeden malutki punkt, w środku, który odczuwamy 
jako wielkie promieniujące czoło. Tam skupić Świadomość, ten punkcik uchwycić, 
wyciągnąć i zgnieść jak pestkę.

Teraz powstało we mnie Światełko, spokój. Teraz zaczyna mi być źle, bo resztki tego, 
co nie wylazły ze mnie teraz mi doskwierają jak zatrucie żołądkowe. 
Zawroty głowy, w żołądku. Bardzo nieprzyjemne.
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Wytłumaczę. Jak To nie korzysta z Naszej Świadomości, a My ją zgnietliśmy, to się to traci, 
wyrodnieje jakby w przyśpieszonym tempie starzało się, ginęło.
(Głos II)Rozpada się.
(Zbyszek)Tak. -Przetrzymajcie. To przykre Doświadczenie. –Słyszę. 
Ale to jest tylko zapowiedź tego, co będzie się działo i toczyło się w Nas przez lata.
Bo Każdy z Nas w jakiś sposób walczył z Sobą. Pokazują, że to coś wykorzystywało Kościół 
i Ideę Kościelną do utrzymywania w Nas Boga. Mówią, że to było poprawne do jakiegoś 
Poziomu, a później jest przeszkodą. Natomiast to coś nie przypuszczało, że Człowiek będzie 
się budził w pełni. A kiedy tak się stało, to ta Idea i to Coś nie jest już w Człowieka do 
przyjęcia.
Teraz resztki tego mogłem z Siebie wyciągnąć. Powstała taka Kula i oddaję to Górze.
To przecież miało formę Istnienia. 
(Głos II)Była to konieczność. –Mówią mi. Jest pełny oddech.
(Zbyszek)Mówią, że stajemy się puści i w miarę czyści, choć to nie jest jeszcze ta pełność.
Pełność będzie w tedy, kiedy odczujemy w Sobie Krzyż. 
Krzyż, to jest Symbol Jezusa. Czyli kiedy odczujemy w Sobie nie Chrystusa, jako Siłę w Nas, 
tylko Moc Działającego Chrystusa.
Wtedy pojawia się ten Krzyż lub tak jak powiedzieli mi dziś –Staje się Człowiek powiązany z  
Jezusem i słyszy Jego Głos.
-A Słyszę; -Chodźcie do Domu Mego. Ja Was nauczę….Słychać takie dźwięki jak przed 
spektaklem, ale kurtyna jeszcze się nie podniosła. Ostatnie osoby zajmują miejsca. Ten 
dźwięk na Sali, gdzie wszystko powoli zamiera i będziemy patrzyć na to, co jest przed Nami.

 To jest tak; -Ja siedzę Tam przy Oknie i obserwuję Nas Tu i Jestem po drugiej stronie, 
a Cienie Nas wychodzą na drugą stronę. Po prostu obserwuję stamtąd Nas siedzących Tu 
Widzę Siebie jak gadam i widzę Was.
-Po, co to wszystko? –Pytam.
Jak pytam i znowu znajduję się Tu w Sobie, to mówię. -To jest potrzebne do Zmian. I 
znowu widzę z tamtej perspektywy Siebie i znowu mówię; -to jest potrzebne do Zmian.
A Ja Sam obserwując tę scenę mówię do Siebie tu mówiącego; -jakich Zmian? Obudź się i 
idź grać w piłkę.
-Wyraźnie mówią. 
-Zacznij Żyć. Wszystko jest gotowe. –Mówię. –Rób. -Żyj.

Tu między Nami odczuwam zagęszczenie, a z tamtej perspektywy widzę jak 
Nasze Ciała gęstnieją.
Jest chmurka z tej perspektywy, natomiast, jak z tamtej perspektywy patrzę, to widzę tylko 
zagęszczanie w Ciałach.
To jest Proces i nie trwa 5 min.
Stamtąd obserwując Nas, z dala widzę pierwszy raz, że Nasze Ciała, te uniformy stają 
się prawdziwsze, pełniejsze.
Jakby były naprawiane, czy jakby, czy jakby zaczęły poprawnie żyć; -Sobą.
Tak jakby w środku oprócz tych siłowników były programy, które czasami kazały tym 
siłownikom inaczej reagować. Jakby Te Ciała były podłączone pod inne Wymiary, pod 
inne Istnienia, jakby wiele Sił miało wpływ na Ich funkcjonowanie, a więc 
wykorzystywało Je do tego, by poprzez blokady te Ciała nie pozwalały Nam właściwie się 
odnajdywać. 
Skoro w tej Przestrzeni odnajdujemy się poprzez Ciała, to nie mogliśmy być w pełni 
Obudzonymi. 
To, co się teraz dzieje, to Ciała nagle zaczynają być czyste, zaczynaj być Sobą.
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Bez zbędnego balastu tych różnych rzeczy, które były w Nas umieszczone. Programowo, 
wrzutowo.
(Głos I)Pokazują, że ten … jest prześwietlany takim Światłem27.10-27.17.
(Zbyszek)Nie w poprzek, tylko w poziomie –taka fala.
(Głos III)Zgęszczenie Przestrzeni między cząsteczkami tworzącymi tę Cielesną Powłokę, 
powoduje, że łatwiej kontrolować ich pozycję i wibrację.
(Zbyszek)Dzięki temu wszystko szybko przebiega.
(Głos III)Nie chodzi o zagęszczenie Ciała jako takiego, tylko o zagęszczenie przestrzeni 
wypełniającej Obszary między cząsteczkami Ciała. To pozwala na precyzyjniejsze 
kontrolowanie Ich pozycji, kontrolowanie Poziomu wibracji tak, aby utrzymywać te Poziomy 
w sensie Utwardzania. Nie spadać i nie wracać.
(Głos II)To zabezpieczenie przed wejściem.
(Zbyszek)Tak. Nasze Ciała stają się poprawne.
(Głos IV)Widzę szkielet. Tylko kości białe.
(Zbyszek)Tak, jakby Energia w nich była bardzo skomasowana. Zaczęła teraz 
promieniować na zewnątrz i z nich ta Energia zaczyna Tworzyć biały obszar Ciała. A 
jak skończy Ciała przenikać, to zaczyna promieniować na zewnątrz, a to, co promieniuje 
z tych kości sprawiło, że My stajemy się Kulą Światła. W kościach jest przejście.
(Głos II)Robi się bardzo gorąco.
(Głos IV)Kości są białe jak z wapna.
(Zbyszek)Zażartowali, ale taki jest sens w tłumaczeniu tego na Umysł, że w kościach są 
pobudowane Nasze Zamki. Tak jakby Duch Święty obrał Sobie to miejsce, bo było 
najbezpieczniejsze i dzięki temu trudniej Go było z Nas wyrugować. Czyli podpowiedź, że 
tam są przejścia. Może, dlatego tam się znajduje aparat krwiotwórczy.
(Głos IV)W tych kościach jakby żyłki się tworzyły. Kanały.
(Zbyszek)Kanały, bo zaczyna coś płynąć kośćmi w dół. Leci mi do nóg. Czaszką do Góry. 
Potem spada wokół Głowy.
(Głos III)Kość ma formę gąbczastą, nie jest monolityczna.
(Zbyszek)Mimo to, jakby była ochroną dla słabego Ducha.

Tymczasem teraz jak jesteśmy wyczyszczeni, to pokazują, że to coś może 
wypełniać i wszystkie Inne Ciała. Czyli ta gęstość, która była w kościach może na 
niezłym Poziomie być w Nas. Ja widzę tę wibrację, to zagęszczenie, która jest w kościach 
i takie samo jest w Ciele.
(Głos III)To jest wzorzec Energetyczny Ciała. To porządkowanie Poziomu Wibracji.
(Głos IV)Teraz mózg jest pokazany.
(Zbyszek)Jakby w jedno miejsce w Mózgu było coś wbite, ale Promieniami. Jakby Promienie 
schodziły w jedno miejsce.
Tam jest Kula Światła wielkości ping –ponga.
(Głos IV)To jest nad czołem.
(Głos III)To zależy, jakie Ktoś ma czoło wysokie.
(Zbyszek) Zaczynam w głowie odczuwać nieprzyjemne wibracje, bo to, co tutaj zaczyna 
Promieniować jest łagodne jakby nie obecne na czole i sprawia, że reszta część Mózgu 
nieprzyjemnie się burzy. Jakby Przepromieniowywało Mózg. Ma mi się na lekkie wymioty. 
Prawdopodobnie chodzi o ustawienia, o zagęszczenie.
To zaczyna obejmować, ale to, co w Głowie jest zupełnie czymś innym niż w brzuchu. 
Zaczynam czuć sensacje w brzuchu, bo mózg i mózg jelitowy jest połączony. W głowie 
zmienia mi się wibracja i czuję wstrząsy, torsje w brzuchu.
(Głos III)Trzeba przestać podświadomie bronić się przed tą Zmianą.
(Zbyszek)Pokazują różnicę Poziomów.
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Wtedy odejdzie uczucie dyskomfortu.
(Głos V)Bo to jest Energetyczno –Duchowe, dlatego jest inne.
(Zbyszek)Energetyczno –Duchowe i Duchowo –Energetyczne. Dotychczas Energetyka w 
Nas dominowała.
Tymczasem To, co cały czas mówili o tym Świetle zaczyna Nas przenikać, dlatego stajemy 
się tacy Inni i dlatego matryca jest przyćmiona, że nie ma potrzeby wchodzenia w nic 
negatywnego.
(Głos V)To jest w miejsce tego, co wyszło. To Zapis
(Zbyszek)Tak. Wyprowadzili to, co nieciekawe, a budzi się To, co właściwe.
(Zbyszek)To jest Obecność Ducha Świętego, ale jak mówię o Chrystusie, to nie jest 
jeszcze To.
To jest wlany w Nas Ocean Ducha Świętego, więc będzie łatwiej. Światłem możemy się 
chronić, bo Je Stanowimy. Czyli jak coś Nas atakuje, to atakuje i Przestrzeń. Wystarczy 
się z Duchem Świętym tutaj łączyć. Mieć Świadomość tego, że to jest Jedno, a Ducha 
Świętego nie zaatakuje.
Teraz zrozumiałeś, dlaczego możesz Żyć. 
Pokazali, że kopię piłkę.
Więc jak Czujemy, że jesteśmy w Oceanie Ducha Świętego Jednym i My i On to Jedno, 
nic Nam nie zrobią.
-A, co mogą Duchowi Świętemu zrobić? –Nic.
-Czuj Jedność, czuj, że On Cię wypełnia.

Teraz pokazują Oriny. Zaczynają świecić. Są kulkami. Kulka Ta na łańcuchu, podnosi 
się na piersi przodem głowy; -broda, nos, oczy. Zakręca, leci wokół głowy do tyłu i tam 
przebija kręgosłup, przodem wychodzi i krąży wokół Nas, przez Co głowa znika.
Głowa moją się zrobiła jak jajo, które sięga po jednej stronie na 1m, po drugiej gdzieś tam 
wybrzusza się. Jest to niezborna Energia, bezkształtna, która ma nieregularną formę.
Moja głowa tak wygląda. 
Pojawia się gęsty spokój.
(Głos II)Odpoczynek.
(Głos I)Ta Energia nie ma kształtu.
(Zbyszek)Tak. Nie ma głowy, tylko jest ta bezkształtna Energia.
(Głos IV)Czyści Nas od Góry do dołu.
(Głos II)Jakby ta Kulka Energii biegała po orbicie. Jakby tę bezkształtną Energię układała.
-Mówią; -Jesteśmy gotowi do wszystkich Działań na Poziomie Ducha, Energii, ale nie 
Materii.
Żeby na Poziomie Materii wszystko przepuścić musimy być Duchowo Czyści, bo tylko 
Czysty Duch jest w Stanie zapanować nad Materią.
-Ten, Kto nad Sobą Pracuje, ten zdobędzie szlify Anielskie. –Powiedzieli.
-Patrz na Jezusa i bierz z Niego przykład. –Dodał Ktoś Inny.
-A wiadomo, że On funkcjonował na Poziomie Anioła. Maksymalnie w Ciele, bo 179, 179 w 
dwóch parametrach, jak tylko ręce rozkładał, to był Poziom Anioła.
Brać z tego Przykład, z tej Czystości.
-Stań się dla Siebie Bogiem, a zrozumiesz, co to znaczy.
-W kwestii Anioła.
-Bóg to jest Czystość w Myśli, Słowie i Czynie.
Bóg, to jest odczucie Jedności ze wszystkimi Swoimi Cząstkami. Bóg, to jest Twoje Imię, 
Bóg to jest Imię Wielu.
Odczuj, co by Bóg na Twoim miejscu zrobił, a pojmiesz, czego nie potrafisz.
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-Dzięki temu, jak wiesz, co jest przeszkodą, możesz to zmienić. Możesz zażądać od Siebie 
Samego.
Duch i Życie się uruchomiło, a to oznacza, że Sekrety są w Nas do otworzenia.
-Chcesz –Masz.
-Dążysz –Otrzymasz.
 Pokazują wór Mikołaja i dają. Tam jest. Wybieraj, co chcesz.
-Ale wór ciągle nie jest otwarty.
Teraz jest otwarty.
(Głos IV)Widzę jak z góry sypią się różne rzeczy.
(Zbyszek)Ja widzę wiele przedmiotów, ale nic mi się nie chciało wziąć, to się wszystko 
zamieniło w ptaki.
-Ptaki Wolności, Nadziei i Rozsądku.
Zbawienia ode złego.
Idzie jakaś Potężna Postać. To moje Zwierzę przyszło. Wysokie na kilkadziesiąt metrów.
A za chwilę małe jak Gizmo.
Siadł mi na lewym ramieniu i szczebiocze i piszczy.
To jest zapowiedź, że coś Dobrego, Ważnego się stanie.

-Idźcie i nauczajcie, że Bóg Istnieje. –Usłyszałem takie zdanie i mówią mi, że mam to 
powiedzieć, choć nie chciałem.
-I masz przy tym dodać, że nauczanie to nie jest klepanie wyuczonych Słów, tylko Otwarcie 
Rąk i Pozwolenie na to, by Moc, która się w Was wyraziła zmieniała ten Świat.
Nauczacie, bowiem poprzez Ruch Własnej Przyczyny.
-Własnej Przyczyny. Czyli poprzez To, pocośmy Tu Przyszli. My Stajemy się Celem.
I ten Cel zaczyna się realizować.
-To, co płynie z Nas, to Ogień Zmian. Biały Ogień. Cudownych Zmian. Zejście Nieba w 
Życie różnych Ludzi. Biały Ogień.
(Głos IV)Tak jakby coś silnego przyszło.
(Zbyszek)Tak jakby Nas coś zamykało, jakbyśmy się stawali wszystkopełni.
(Głos II)Jest spokój i Moc.
(Zbyszek)Ale ta Moc niepokoi. 
Bo Ja teraz zrozumiałem, że w Życiu nie osiągnąłem Poziomu Pewności i boję się, że nie 
potrafię skorzystać jeszcze z tych Mocy.
Lęk pozytywny, ale wibracje lękowe znamy.
-Możecie, możecie tylko się uczcie. -W przenośni, zobaczcie jak to działa.
(Głos II)Tylko uwierzcie.
(Głos I)Do mnie przyleciał Orzeł, siadł na ramiona, wziął Orin i…42.08.
(Zbyszek)Pasuje, bo Ten Orin masz na czole, na Sercu, potem niżej, niżej, za każdym razem 
jakby się Stawał się światełkiem na Poziomie Czakry i wnikał, a potem niżej i wnikał, potem 
niżej wnikał, jeszcze niżej wnikał, w Ziemi wnikał, w jądrze Ziemi i za Ziemią daleko po 
drugiej stronie.
(Głos )Połączenie.
(Zbyszek)Tak. Potem stamtąd Energia wróciła do czoła.
(Głos V)Zarówno My(43.00) jak i Orin, jak i Znaki Pana Bożych Zastępów i Ojca, to 
wszystko jest Jedno i to Samo.
(Głos)Całość.
(Zbyszek)Tak. 
-Teraz Odnaleźliśmy się w Oceanie Ducha Świętego. 
Stanowimy z Nim Jedność Odczuwaną.
To między Nami i My w Środku, to jedno i to samo. Ta sama Energia.
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Więc ta sama Energia przenika też Innych, Tych, na których będziemy chcieli działać. 
Ponieważ Myśmy się Tu Obudzili, możemy zechcieć, by Nasza Świadomość uruchomiła 
w Nich to, co najlepsze. My już Tym Jesteśmy. My już Jesteśmy Ich Przyszłością, 
Nadzieją, Radością, czyli Cząstkami Oceanu Ducha Świętego, który tam potrafi się 
inaczej zamanifestować. Zmienić.
(Głos IV)To, co czujemy, to -Uzdrawiam?
(Zbyszek)Tak. A, co tych Działań, to usłyszałem
-Idźcie i Czyńcie, a będziecie się Radować.
-Naszą największą nagrodą ma być Radość Innych Ludzi. Ta Ich Radość będzie Naszą 
Radością. A My mamy się dzielnie bawić.
(Głos V)44.36-44.36Jak Uzdrawiamy Innych Uzdrawiamy Siebie.
(Zbyszek)-Co dajesz, to i zbierzesz. -Mówią żartobliwie, bo jest jednym i tym samym.
Ta Modlitwa jest techniczna i będzie jeszcze trwać. Proces będzie zachodził.

KONIEC.

9


