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 Wygląda to tak jak Pasowanie na Rycerza w Akademii. Mamy stanąć w rządku jak 

uczniowie. To jest Świątynia Serca, ale to nie jest Ta z Miasta Oriin. Pokazują na Górę, że Te 
Siły nie mogą tam wejść. Czyli Nasi Podpowiadacze, Mieszkańcy z Miasta Oriin, to jest 
Niższy Poziom i te Siły Tam nie funkcjonują. 

My stoimy i przychodzi Taka Postać, która ma, jak na Ikonach Prawosławnych 
sztucznie narysowaną aureolę wokół głowy. Może to być forma czepca, dlatego jest taka 
sztywna. Ręce ma z boku, ale ma skrzyżowane na piersiach jakby przyklejone magnesem 
insygnia. Jedna, to jakby laska Faraona, ta pokrzywiona, w drugiej wygląda jakby miał Berło, 
ale to ma być Klucz albo Pieczęć. To wystaje.
Ta osoba wkłada jedną nogę do miski i Ktoś podchodzi, myje, wyciera. Drugą nogę myje, 
wyciera. Podchodzi do Nas, a My stoimy jakby na takim światełku, dlatego Ta Postać umyła 
nogi, żeby Wibracji nie zabrudzić. Może też być, że przygotowali Tę Osobę, aby mogła w 
Nas wejść. Światełko, na którym staliśmy w formie okręgu podnosi się i zatapia Nas. Nie 
widzimy Siebie i nie widać Tej Osoby.
-Słyszę, że to Kapłan Wprowadzenia.(Może od Prowadzenia?).
Ale to nie jest Inicjacja, tylko to jest?
(Głos)Zaproszenie.
(Zbyszek)Tak! Do Inicjacji, albo do Przypieczętowania czegoś. U Nich jest jakieś inne 
słowo.
My, dzięki Temu Światłu jakbyśmy gdzieś wleźli, jakby to była winda. Przeniosła Nas na 
inny poziom wibracji.
-Tak. Jesteście w BOGU. Jesteście TU, gdzie Nikt nie dociera. Dotarła TU tylko Wasza 
Myśl. Ta Myśl Należy do Czystej Świadomości. Jest to możliwe tylko wtedy, gdy Bóg 
Pisze Ten Scenariusz. Człowiek, ani Duch zrobić tego nie może. Każdy, kto tu się znalazł 
jest Cząstką Snu Ojca, a Więc i Nim Samym. Jest Wykreowanym, przez Niego 
Bohaterem. To, co tu dostaniecie się Stanie. Patrzcie na Siebie. Patrzcie na to, co 
dostajecie, bo to będą Dary, bo to będą Narzędzia Waszej Pracy. Czy Życie, czy 
Przyszłość, Czy inni Ludzie, będziecie szli Drogą, którą wyznaczą Wam dane Wam 
Symbole Inicjujące.
Niektórzy z Nas klękają albo siadają. Wszyscy jesteśmy w białych szatach. Jedna osoba jakby 
płakała. Ma głowę spuszczoną. Ktoś podchodzi do niej. Ona dygnęła i dostała jakby miecz 
małego Aniołka przypominający po ostrzu pióro. To jest Miecz Dobroci. Czyli w jej 
Życiu się przyda. Ona jest taka troszeczkę zawiedziona, ale bierze to i to coś zaczyna 
promieniować na jej głowę. Ona to zrozumie, że to jest dla Niej dobre. Powoli każdy to 
dostaje.
-To chwila szczególna zapisana raz na zawsze, -to opromieniająca. Mówią. 
O tym wydarzeniu będą wiedzieć powoli Wszyscy.
(Głos)Będziemy to robić.
(Zbyszek)Tak jak Światło się rozszerz, to, choć w Oceanie Ducha Świętego od razu wszędzie 
wszystko wiadomo. To nie tak. -To będzie powoli przemierzać Przestrzeń, czyli powoli 
następni będą o tym wiedzieć, ponieważ to się będzie rozszerzać z działaniem z zapisami. Nie 
bardzo wiem, z czym. Powstał niezmywalny Zapis.
-Ja dostałem płomień. Taki mały jak od zapalniczki.
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To, co dostaliśmy jest związane jakby z Procesem. My to mamy, ale to jakby się 
wpisywać, kodować w Nas będzie. My od razu możemy korzystać. Tylko w pełni tak na 
100% będziemy się mogli tym posługiwać, za godzinę, za pięć minut, za dzień. 
To jest Proces, który się teraz zapisuje i Nas przekształca.
-Moje Dzieci Przyszedłem Tu do Waszego Snu, tylko po, to, by Pomóc Wam. Nawet nie 
Wiecie jak Bardzo Was Kocham. Nie Chcę nic więcej Dodawać. Zrozumiecie to, gdy 
będziecie Tego odsłuchiwać. Będzie to Wasza Najukochańsza Modlitwa.
-Nic więcej tu nie dodaje, bo Umysł Ludzki, bo Świadomość potrzebuje tłumaczeń, 
potwierdzeń, a My nie potrafilibyśmy odczuć Potęgi i Wszystkości zawartej w tych kilku 
słowach.
-ON znów stał się Bezosobowy, znów jest Wszędzie.
KONIEC.
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