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Leci samolot flagę ciągnie z napisem Instruktaż. 

Przychodzi tutaj jakiś Chłop. Czarna micha i On też pół czarny, biała micha i On też pół 
czarny. Tutaj miesza, a czarną rękę na czarnej misie trzyma i nic musi robić. Natomiast w 
białej misie kręci się, kręci coraz więcej i powstaje taki wielki wir i powolutku przenika Jego 
Całego i michę po mojej prawej, a po Jego lewej stronie, bo On jest na wprost mnie. Za mało 
tego. Znów wielki, wielki, wielki wir idzie w tej ..ręce Jego lewej. Już zanika ta lewa micha i 
już zanika ta Jego lewa czarna część. I jakby już więcej nie szło podkręcić tej michy tej 
energii, bo cały czas za Nim, za połową Jego już takiego prawie, że białego Ciała tej lewej 
strony, poza tą miską, która znowu zaczyna ciemnieć, dlatego, że na zewnątrz, daleko jest 
ciemń i ta ciemń cały czas próbuje odzyskać to, co było w jej władaniu. I to jest taka walka w 
nieskończoność, taka zawiłość, takie coś. Nie można tego pokonać.
I przylatuje Kometa z tej ciemności. To jest złota gwiazda, jak ta którą na choinkę zakładamy. 
Jest wirująca i ma grube kolce. Przylatuje i nie wie, co ma zrobić. Otoczyła tego Człowieka, 
wyciąga jakieś energie. Ona musi być w ciągłym ruchu. Napromieniowała tę miskę i ten 
Człowiek cały już jest w tej energii. Ale micha ta, co była czarna jeszcze jest czarna. To, co 
jest tam powoli się zmienia. Ta Energia, ta Gwiazda pędzi i to wszystko zaczyna się zmieniać.
-To jest Akim. To jest ta jedna jedyna cząsteczka, co w potędze zła Boga Stwórcę 
próbowała w Złotej Kolumnie zabić. Akim. Jedna jedyna. Pierwowzór Stworzenia.

-Z Niej się wszystko wzięło. Z Niej powstało Słowo, a Słowo w Niej było zawarte.

(Głos)Jest kobaltowe światło, to jest Kryształowa Czystość Intencji.
(Zbyszek)Mówią, że masz rację. Aż ci w oczy zaglądają.
Teraz po tej prawej stronie, tam, gdzie Ciemność pochłaniała tę Postać, Przyjechał jakiś 
rydwan, Przyszedł Ktoś, popatrzył, co się dzieje. Tak jakby Nas nie widział, ale wiedział, że 
Ktoś zadziałał i wbił Biały Miecz po lewej stronie On wygląda, jak krzyż. Ma rozszerzające 
się ramiona. Podobny do znaku Templariuszy. Ma Herb żółtoczarny z emblematem, jakiegoś 
stworzenia, ale nie widzę dokładnie.
 –Ale będziesz musiał to kiedyś narysować. Mówią.
-To jest Pieczęć OJCA. - Kto To jest?
-To jest Coś, co można nazwać Laską Kapłana. Pokazała się teraz stara, zmarszczona Postać. 
On jest jakby połączony z Wielką, zakrzywioną Lachą i Idzie. Jest jakby Przewodnikiem. 
Jego fragment z zamierzchłej przeszłości, z innych Wymiarów pokazują. Obraz daje Nam do 
zrozumienia, że Ta Laska jest związana albo jest zależna od tego Miecza.
-Pokazują Jezusa, który ma rozłożone Ręce.
(Głos)4.52…trzyma Dar Miłości; -mówią.
(Zbyszek)To jest powiązane z Laską Kapłana Lekarza. Jezus trzyma w jednej ręce gruby, 
krótki kijek ze sznureczkiem.
(Głos)To wygląda jak wąż. 
(Zbyszek)Można tak powiedzieć, ale w drugiej ręce Jezusa, tylko mój Umysł ujrzał Kulę.

Podpowiedź; -jesteśmy wyposażeni w różne atrybuty i jeśli czegoś brakuje, to mamy 
tylko wiedzieć, że w Nas jest Moc. Jak podchodzisz do uzdrawiania Kogoś, to wiesz, że 
wszystko było przygotowane do tego, żeby ta chwila nastąpiła.
(Głos)Ten sznureczek, to Miara Pomocy Barw(?)5.52 Boskości.
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(Zbyszek)Można tak powiedzieć. 
Stoisz i skoro jesteś tu jako Kapłan leczący, to tylko obudź Boga, a przyleci Ta Cząsteczka, 
która uzdrawia..
To jest ta krótka modlitwa. Ona trwa. Ciągle mówią; -obudź tę cząsteczkę. Ona przyleci.
KONIEC.
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