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Widzę po Was, że jesteście wszyscy ciężcy. Widać u Każdego te energie, ta przysadzistość, ta 
gęstość. 
-Mówią, że czujecie się niekomfortowo, małoruchliwi jakby po podaniu otumaniacza.
Poradzili mi, żebym się nie napinał energetycznie, czy duchowo, jak dziecko przy zastrzyku.
Tylko mam się temu poddać energetycznie. Nie napinać mięśni, kości. Luz. Niech to 
wszystko wchodzi. Broniłem się przed tym. A teraz wyrównuje się ciśnienie w głowie. Bo to, 
co na zewnątrz już nie musi tak cisnąć. Swobodnie wpływa do czaszki. Wszystko się 
uspokaja i napięcie mija.
Nic nie ma, tylko jakiś ruch wody. Tak jakbyśmy byli w górskim strumyku. Między Nami 
zaczyna płynąć. A my jakbyśmy mieli tylko stanowiska na wielkich kamieniach i tylko 
troszeczkę stopy nam opływa.
-Mówią, że umiera w Nas wszystko, co złe, że woda to wyciąga, ale tak naprawdę, to 
wyciągają te kamienie, na których siedzimy, ale tyczy się to właśnie tego strumienia.
-Strumień Odrodzenia.
Na górze, gdzie jest początek tego strumienia pokazuje się Postać z rysowaną aureolą, jak na 
obrazach z Jezusem. To tak jakby z Niego to wszystko spływało. I faktycznie.
On się też stapia, On staje się tą wodą i ta Woda, czyli On płynie.
Ta woda powolutku zaczyna wpływać przez Nasze stopy i Nas całkiem wypełnia.
Ciągle mówią o Zbawieniu od tego, co złe, ale to pojęcie jest w tym wypadku szerokie.
Może tyczyć się chorób, stanów, zniekształceń, braków. Nie tylko Słów, Myśli i Czynów.
Ale i niewłaściwych związków z Gwiazdami, z Kosmosem, z Duchem Świętym. Chodzi o te 
Pomosty łączące Ducha z Duchem Całości, Duszę z Duchem.
-Słyszę; -syćcie się.
Widzę jak podłączają Was, bo takie leje schodzą, to symbol dla mnie, że będą przez Was 
przekazywać informacje.
Ciekawa rzecz; -to, co było przed Nami zamienia się teraz w Postać siedzącą na łóżku.
Jest to dorosły, pewny Siebie Człowiek. Istota Ludzka. Duch Ludzki.
Ale dojrzały. Taki, który wie, co ma zrobić i niedługo wyruszy działać. Odchodzi na bok, 
bierze swoje łóżko, czyli zwija tę chmurkę i staje z lewej strony. A My tam widzimy 
Przestrzeń Odrodzenia. To jest ta Sala, Komora jak Oni nazywają i tutaj leżą Duchy. Ale 
One są bardzo słabiutkie, albo mało obudzone. Są i tu obecne i nie są, ale i tak Ich wiedza 
przekracza wszystko to, co moglibyśmy powiedzieć o potędze Stwórcy tego Multiwersum. 
My będziemy do Nich podchodzić, ale My jesteśmy tu tacy malutcy, jak figurki plastykowe. 
A to wszystko jest takie gigantyczne. My podchodzimy do tych energetycznych katafalków, 
A jednocześnie jesteśmy tutaj i widzimy to jakby lekko z góry.
Duchy jakby Nas nie dostrzegały, obracają się trochę na bok, śnią tym Swoim wielkim Snem. 
Nawet nie wiedzą jak są potężne, ile mogą. Ale tu z Poziomu Ducha działają. Natomiast tu 
pokazują Stan, którym są połączeni z Nami. Wtedy, kiedy doświadczają Życia fizycznego 
Ich Moc tutaj w tych wymiarach jest ograniczona, zawieszona, Tak jakby centrowały się 
na to, co w tej chwili może ich wzmocnić, jak i przez odgrywanie niewłaściwej roli przez 
Ciało, Cielesność i Fizyczną Świadomość, mogłoby Ich osłabić. Przyszedł Duch, ten który się 
obudził Cały, bierze nas za rączkę, a My jesteśmy takimi liliputkami, ale jednocześnie 
kroczymy przy Nim.
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 Jest taki Jeden Duch tutaj, który jakby się obudził. Przypomina rodzaj żeński typ 
urody. Jest osobliwy. Tu nie ma włosów i nic, co świadczyłoby o płci. Ciężko tu Kogoś 
rozpoznać. Ma nałożony świetlisty czepek, nałożone coś, co przypomina aureolkę. Jest 
prostopadła do Ziemi.
On jest jakby obudzony. On nie Żyje, czyli nie ma w tej chwili fizycznej Cielesności, dlatego 
jest taki aktywniejszy. Pozwala Nam siąść na Jego łożu. Siadamy jak Krasnoludki, ale 
jednocześnie łączymy się z Nim. Stajemy się taką Energią, która w Niego wnika.
Ta Jego Energia Nas przenika. I to nie są Nasze własne Duchy, tylko On coś tutaj naprawia, 
czy ustawia To tak jakbyśmy do Swoich nie mogli dotrzeć. Jakbyśmy jeszcze przez 
niedoskonałości byli odcięci. O jakiś Pomostach mówią.
Dalej Nas prowadzą. Pokazują Świątynię Serca i Drzwi Energetyczne. Jest Duch Święty i 
Tam Nas wprowadzają. Kłębi się Energia. Ona Nas przenika. Wpływa i niszczy wszystko, 
co Nas tworzyło; -komórki, struktury energetyczne. Cokolwiek było wszystko zostało 
starte w proch. Jesteśmy totalnie rozdrobnieni. 

 W tej chwili unosimy się jako rzęsa na powierzchni stawu. Pokazują rybaka. Łowi 
szczupaka. Jakaś ryba łapie jedną rzęskę od spodu i wciąga ją. A Ona dalej tu 
Świadomościowo jest. Coś tę rybę tam na dole pochłania. Jakiś nurek, który pływał chwycił 
ją w sieć, omotał. Przekłuł Ją bolcem na wysokości oskrzela. Ryba przestała się ruszać. Podał 
ją rybakowi. Cieszą się i odchodzą.
Niby Ktoś był Rzęską, niby Ktoś był Rybą, a My ciągle jesteśmy w jednym miejscu i to samo 
obserwujemy. Tak jakby ta główna Świadomość uczestniczyła w tym teatrze Życia. A tu nie 
ma dramatu. Tu nie ma zła. Bo, gdyby zbrodnią było zabijać ryby na jedzenie, to Bóg nie 
stworzyłby tygrysa, który zżera inne zwierzęta. Taki jest przyrodniczy cykl.
W filmie Avatar jest odniesienie do tego, gdzie zabito zwierzę, ale zwrócono Duszę 
Przyrodzie, dziękując Mu za to, że można Je zjeść. To jest zrozumienie i szacunek dla 
Całości, ale jednocześnie biologiczne prawo uczestniczenia w rytmie Życia i Śmierci.
-I o to chodziło; -mówią, zrozumieliście tę lekcję.

Teraz ten przebudzony Duch wstał. Jest wysoki i niewiele ustępujący Duchowi 
Świętemu. Ma taką samą Moc, tylko mniejsze Doświadczenie. Jeszcze nie pobudował 
wszystkiego. Jeszcze Wszystko się w Nim nie zawarło, dlatego uczestniczy w tym. Ale nie 
musi nic w sobie zawierać, nie musi nic w Sobie budować, ponieważ to, co zostało w 
Oceanie Ducha Świętego pobudowane jest tym samym, co Sam Stworzyłby. Też 
uczestniczy w Duchowej grze w Życie.
-I to jest druga lekcja.

I nagle budzimy się gdzieś w środku głowy. Jesteśmy nikim. Nie jesteśmy ani 
Bogiem, ani cząstką. Niczym. Jesteśmy czymś rodzaju totalnie odciętego od wszystkiego 
obserwatora. Ale tak dziwnego obserwatora, który może wszystko obserwować w każdej 
Cząstce będąc wtedy Tą Cząstką. Pojawił się znak zapytania. I nie wiem, czy to jest 
odniesienie do roli Boga, do Nas w tym Doświadczeniu Boskim. To jest pod znakiem 
zapytania.

Na logikę pomyślałem, że pozostaje trzecia lekcja, w której podpowiedzieliby, że do 
uświadomienia Nam zostaje, że Ojciec we Wszystkim się Doświadcza. Że w Oceanie Ducha 
Świętego wszystko jest już pobudowane, bo jest, a my tylko odkrywamy Światem 
Świadomości, to, co jest Nam potrzebne w odgrywaniu Naszej roli. Ale to Ojciec tutaj 
wszystkiego Doświadcza. I gdy się jest na Jego poziomie, to cudownie się w Życie Gra. 
Mówią, że nie o to chodzi. 

 Wielki znak zapytania dotyczy Stanu Ducha, który w tej chwili wyznacza Naszą 
fizyczną rolę w Przestrzeniach Duchowych. Ponieważ od Stanu Ducha, który My 
wyznaczamy zależy na ile ten Duch będzie w Duchowych Przestrzeniach Obudzony i w 
swym Obudzeniu obecny w Życiu Fizycznym. Mówią, że to jest takie płaskie Koło, które 
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się samo nakręca. Może to płaskie Koło rozszerzyć się w taki wielki walec i Doświadczać 
Życia wszędzie, o ile z Poziomu Ducha odczuje Jedność z Całością. Z Tym, z czym Jednamy 
się.

 
-To jest akt Pojednania. Z tym możemy we wspólnym tańcu Życia doświadczać 

Cudu Istnienia.
Jeśli jesteśmy Pojednani Sami z Sobą, będzie Nam z Sobą dobrze. Ale jest to tylko iluzja, 
ponieważ do tego, by było Nam dobrze zawsze potrzebne są inne elementy.
Pokazują tutaj byśmy pojednali się z Bogiem, Pojednali się ze wszystkim, co zostało 
Stworzone, Pojednali się z tym, co Istnieje i z Tym, co nie Istnieje w Naszej grze, bo tego 
nie oświetliliśmy, bo to Wszystko i tak jest.
Z Poziomu Ducha nie Istnieją przeszkody. Istnieje tylko Doświadczenie w Odczuwaniu.
Mówią, że ta lekcja jest nieprzerobiona, ale mówią, że tej lekcji nie potrzeba przerabiać, 
jak się nie chce. Jeśli się pozwoli zaistnieć tej Lekcji, to Wszystko się i tak Stanie.
Przecież, mówią, staliście przy Lustrze Przeznaczenia. To Lustro powolutku się wyłania.
Z lewej strony jest lekko oświetlone jakby nie cała tafla była czarna.

Teraz gromadzą Nas koło tego Lustra Przeznaczenia. Słyszę, że niewielu dostąpi 
zaszczytu budowania tu zamków. Inaczej będą to zamki z piasku. Trwałe ujrzy tylko 
Ten, Kto pojednał się tutaj z Całością
-Uczcie się. –Mówią.
Pierwsi palcem pokazują nad tym Lustrem, co chcą, by było Stworzone. Więc tutaj bez 
względu na to, czy już się ma MOC, czy też nie, warto się zapisać choćby Swoją obecnością.
Bo przecież to Miejsce wpisane, czyli odsłonięte Światłem w ciemności, w Oceanie Ducha 
Świętego, wyłania się nie nagle. Ono tu Istniało, ale na Drodze Naszego Życia, kiedy dążymy 
do jakiś Celów nie mogło być jeszcze ujawnione.
W tej chwili jest, czyli kroczymy tutaj dalej.
Dlatego wczoraj Świadomość wzięła przewagę, obróciło się to Koło, nad Umysłem. Właśnie 
teraz tutaj będziemy wyznaczać te Cele, obrócą Nam Świadomość. Umysł, który tutaj 
wprowadzaliśmy jako Konia Trojańskiego, takie pułapki, to jest technika 
podporządkowywania Świadomości.
Oni tu ustawiają Umysł. Innymi Słowy całe Nasze myślenie. To wszystko, co będzie, będzie 
sterowane z Poziomu Świadomości. Od teraz w Naszym myśleniu Umysł będzie spadał na 
plan dalszy. Świadomość przejmuje nad Nim kontrolę, czyli Umysł podsuwa się pod 
Świadomość. Duch, Świadomość, potem Umysł. Świadomość poprzez Umysł działa na 
pozostałe pola psychiki.
-Słyszę; -tego chciałeś, tak się Stało.

Widzę, że My nad tym Lustrem Przeznaczenia spoglądamy na Siebie. Niektórzy 
siadają z boku wiedzą, że nic nie wyczarują. Widzę osobę, dwie, trzy, które mówią, że to jest 
nic nie warte.
Wiedzą, że jakby nie mogą. Czują, że są jeszcze niedoskonałe. To wszystko Ich przeraża. 
Zaczął się w Nich zamęt i nawet tutaj stojąc, przy Lustrze Przeznaczenia, z tego dysonansu, 
niezadowolenia, że nie mogą nic zrobić, próbują to ośmieszyć, zdyskredytować. W tych 
trzech osobach jest zamęt i ten zamęt będzie się ciągle w Życiu przejawiał. Ponieważ nie 
dokonały te osoby wyboru.
Inne łączą się dłońmi nad czarną taflą lustra i wyczarowują zamki z piasku –trwałe.
Tu teraz jak jesteście ustalcie Cele. Ten Cel, który tutaj ujrzycie Prześwietli Umysł, dzięki 
czemu Umysł będzie też dążył do jego realizacji. Byle tylko Moc później utrzymać.
 Jest to Tworzenie Nowej Struktury Duchowo –Energetycznej Ludzkiej Istoty. 
Obudzenie się w Sobie.
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Pokazują, jak przez to, co tutaj się stało Jednocześnie w Komorze Odrodzenia Nasze 
własne Duchy budzą się. Jakby odzyskiwały Świadomość. Siadają nawet niektórzy na 
tych Energetycznych katafalkach. Jeden nawet przyszedł stamtąd i wszedł w stojącego 
tu Człowieka. A więc mamy Jednego Całkiem Połączonego.
Do Innych też budzące się Duchy zaczynają podchodzić.
Zaczyna się Jednoczenie w Trzonie Duchowym.
Niech ten Proces leci, macie katafalk. Ustalajcie Swoje Cele. Niech one wyraźnie się tutaj 
pojawią, bo to jest ŚCIEŻKA PRZEZNACZENIA.
Pojawi się Wam tylko to, co się naprawdę stanie. Więc jak to, co widzicie, widzicie na 
pewno jest to odsłonięte. Możecie też, bo jest Odsłona tego, co i tak Istnieje, próbować 
ujrzeć Coś innego. Jeśli to nie pasuje do Waszej roli, nie będzie tu ujrzane. Rozsypie się.
Ja poświęcę Sobie czas i Wy zróbcie to samo. Niech Zapis będzie Pełny Doświadczajcie 
Tego.

Mnie pokazali Naszą Planetę, bo taki Cel wyraźnie się tutaj ukazał, gdzie 
Wszystko zostanie zmienione. Pokazali pseudo wysoką Wieżę, z której będzie można 
obserwować zmiany.
W przyszłości Ludzie będą szczęśliwi, kochający się. Po prostu będzie Raj i Przyrost 
Naturalny zacznie być duży. Pokazują, że Ludzie będą się masowo kochać, miłować, 
wchodzić namiętność i populacja wzrośnie.
Pokazują, że to będzie Siłą napędową, by nowoczesne Urządzenia techniczne wyniosły 
Naszą Cywilizację w Przestrzeń Kosmiczną, że będziemy tutaj z Ziemi zasiedlać Planety.
A to będzie jedna Wielka Miłość. Gdziekolwiek osiągniemy Energią, Zmianami, 
Duchem Świętym będziemy zawojowywać to, co było.
Pokazują, że odkryjemy zupełnie inną broń. To nie będzie wystrzał, to nie będzie śmierć. 
To będzie całkowite blokowanie wrogich energetycznych Urządzeń innych Cywilizacji.
Powolutku Promieniując Światłem jakby idącym z Duchowego Centrum Galaktyki, a to 
będzie obudzone tu kiedyś na Ziemi będziemy pokonywać Przeszkody.
Tu jakby powstanie Dusza Planety. Ona będzie Duszą Całości. Każdy Człowiek, Każda 
Istota Ludzka, która będzie przemierzać Przestrzenie, jak się połączy z Tym miejscem, 
które zostanie Stworzone, a wyciągnie ręce, będzie mogła w pył obracać wszystko, co 
będzie chciało Ją zniszczyć.
-To będą mali Bogowie; -Mówią.
-Tak będzie; -usłyszałem.
Mówią; -że czeka Nas jeszcze mnóstwo pracy, ale czas Radości nadejdzie. Mówią jeszcze o 
bólu, cierpieniu. Ale wzruszają ramionami. Jest niczym wobec tego, co będzie. To już jest 
taka kreska cienka.
Pokazują drzewa zarastające Planetę.
Pokazują, że dróg w przyszłości nie będzie. Te Drogi łączące Miasta itd., to wszystko zniknie. 
Zarośnie. Miasta będą przypominały bardziej kule. Będzie zupełnie inny Środek transportu. 
Powietrzny jest. Jak w filmie Gwiezdne Wrota. Pokazują dwie Plansze, koła i będzie 
przepływ z jednego Koła do drugiego, czyli teleportacja będzie możliwa.
-Mówią, że Ona będzie niebezpieczna dla Człowieka. Natomiast dla produktów będzie 
normalne. Mówią, że Ludzie będą się przenosić Drogą Powietrzną. Część będzie umiała się 
poruszać lewitująco, ale produkty będzie pod Przestrzenią.
Chodzi tu o transport nieosobowy, tylko towarowy. Skoro miejsce pracy będzie tam, gdzie 
my, to poruszanie się będzie ograniczone do minimum, a transport produktów, skoro będzie 
się odbywał bez wnikania w Przestrzeń, tylko z punktu, do punktu. Zniknie -pojawi się, to 
Drogi można kasować.
(Głos)Jakaś inna Fizyka będzie się wchodzić do podstacji w postaci takiej Piramidy. Z drugiej 
Piramidy się wyjdzie w miejscu, gdzie się będzie chciało przybyć. 
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-(Zbyszek)Mówią, że to nie będzie idealnym rozwiązaniem dla fizycznych Ciał. Ten problem 
się kiedyś też przeskoczy, ale przede wszystkim zostanie, Mówią o najbliższej Przyszłości 
200-300 lat, dla ruchu Ciał Ludzkich Droga Powietrzna. Ale nie będzie tego dużo. To 
spadnie. To będzie cząstką tego transportu, tego ruchu, który się teraz odbywa.
Faktycznie Miasta przypominają takie Kopuły, enklawy.
Przynosi mi ktoś takie Dziecko. Mówią, żeby położyć na Nim ręce. Ten Ktoś się ukłonił z 
Dzieckiem odszedł.

 Postać Wielka się wyłoniła. PBZ czeka, aż ta scena się skończy, ale to jeszcze nie jest 
Jego czas. Wszyscy ponownie idziemy do Przestrzeni Regeneracyjnej i jesteśmy wielkości 
Ducha. Jesteśmy tacy sami jak leżące tutaj Duchy. Podchodzimy do własnych Duchów. Ja 
widzę Swojego. Jak ktoś widział noworodka, własne małe dziecko, jak mówiło mama, tata, 
czy uśmiechało się, Serce Nam płakało z Radości, to obraz własnego Ducha, tego Cudu jest 
doskonalszy. 
Odnajdźcie tu, na tym katafalku własnego Ducha, popatrzcie tu na Niego. On jest jak 
Małe Dziecko. To jest niesamowita potęga, ten geniusz, ten Bóg, który tutaj leży przyjął 
formę waszego małego Dziecka. Role jak gdyby się odwróciły. Teraz To Małe Dziecko, ten 
Duch, w odczuciu Ojcowskiej, czy Matczynej powinności z Naszej strony jakby się pytał, 
jakby wymuszał od Nas byśmy coś dla Niego zrobili. A co my zrobimy dla Dziecka Boga, 
skoro Nim Sami jesteśmy. To jest chwila szczególna dla Nas. Nie wiem jak będziecie 
doświadczać tego. Tego kontaktu z Własnym Duchem, bo Ja muszę coś przerobić, coś 
zrozumieć. Wy zróbcie to po swojemu. Nie wiem, w jakiej scenie będziecie, co Wam 
uświadomią, jakie to będzie Pojednanie.
-………………………………………………………..

-Mój Duch, to pragnął tylko jednego, żebym pozwolił Jemu odejść. Żeby stopił się 
z Całością i Umarł na moich rękach. Rozproszył się i Jest Teraz We Wszystkim.
-I słyszę, że nie ma Mnie już wśród Żywych, ani Martwych. Zaczyna się jakiś inny 
Proces
……… ………………………………………………………
 Wy przeżywajcie Swoje Chwile, bo One jeszcze trwają. Ja dorzuciłem do nagrania Samego 
Siebie, żebym, jak kiedyś odsłucham, odnalazł Tę Chwilę.
………………………………………………………………..

 Dziwnie tu się zaczyna robić, bo Chwila Szczególna, Uroczysta, a PBZ przyszedł i 
Mówi; -przestać się mazać. –Idziemy. Koniec Radości. W przenośni. 
Komisja już się pojawiła. Egzamin będzie z Naszego Działania. Jeden bryle ma. Chyba 
nieuzdrowiony. Jak powiedziałem o tych brylach, to palcem puka po ławie. Trzech siedzi. 
Tylko nie Komisja Trójstronna, ale TrójOsobowa. Pan Bożych Zastępów cieniem daleko jest 
nad Nimi.
Mam przypomnieć Działanie. UWAGA!!

Cokolwiek Robimy, to jest oddanie tego Kogoś Bogu. Najprościej oddać to 
Światłości, bo w Światłości jest zawarte wszystko Bóg, Ojciec WszechRzeczy, PraOjciec, 
PraCząstka. Wszystko. To jest Wszystko To, Co Stworzyło Ducha Świętego i poprzez 
Ducha Świętego W oceanie się Przejawi.

 Ogólnie jak się wyciąga ręce, Kogoś się leczy, to znaczy Odradzamy Całą Istotę 
Ludzką ze Wszystkim niszcząc Wszystko to, co latami i Pokoleniami było gromadzone, by 
Go kiedyś uwalić, czyli to, co z przeszłości, przyszłości i z teraźniejszości pochodzi.

1. Wyczyszczamy Wszystko. Budzimy po prostu Istotę Ludzka w Czystości.
Jak Ktoś przed Nami jest, to oddajemy Jego Światłości; -mówimy i ta Światłość Go 
przenika. 

2. Oraz wypełniamy Światłością Jego Przestrzeń Życiową. A jak ma coś chorego, to 
mówimy; -To jest Zdrowe. 
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Uwaga!!
-Zdrowe, czyli; -Ogień Życia Moc Zrodzenia, Energia Życia, to wszystko tu w tej chwili 
przenika te chore organy. Wybraliśmy Zdrowe i to jest. U Nas w tej Rzeczywistości 
potrzeba czasu. Proces Trwa. On może trwać sekundę. On może trwać miesiąc. Nie ma 
żadnego znaczenia. Ale My uruchamiamy coś z Oceanu Ducha Świętego, coś, co 
Istnieje. 

 Ja nauczyłem się Jednej rzeczy; 
-nie pytaj się, jaki skutek będzie Twojego Uzdrawiania. Tylko zapytaj się, co już jest 
zapisane, jako Twoje Uzdrawianie. I Ja się pytałem o Ludzi; 
-Ojcze oczy, w jakim zakresie to jest zapisane tutaj to Uzdrowienie i od razu 
odczytywałem. Nie pytam się, co mogę zrobić, tylko, co mogę odsłonić. My po prostu 
odtwarzamy to, co jest, 
-„to, co robimy jest już zrobione”. 

 -Czyli przypomnijmy, bo za chwilę będziemy działać na Nas Wszystkich tu. 
Każdy z Was będzie Działał na pozostałych. Z tego wystawią Nam oceny, które potem 
sprawdzimy.

3. -Chwila lekkiej zadumy. Ręce wyciągnięte przed Siebie dłońmi skierowane do Góry. 
Za chwilę są jasne. Odczuwamy Moc w dłoniach. Ręce się wtedy lekko rozkładają i na tego 
stojącego, tak jak tu na nas, mówimy wprost, chcąc by był ten Ktoś szczęśliwy;
 -Światłość jest w Was, 
a więc wszystko jest automatycznie wyczyszczone. Opętania, niewłaściwa Energetyka, 
genetyka, Pasma Duchowe. Co chcecie. Wszystko zostało oddane Światłości i już jest 
Zrobione i; 

4. -Niech Światłość wypełni Waszą Przestrzeń Życiową .
Jeśli to jest możliwe, a niektórym powinno się udać wstawiamy punkt Świetlny. 
Mówimy; 

5. -Proszę o wstawienie Punktu Świetlnego; -wiemy, że Nasi wchodzą w Przestrzeń 
Życiową tego Człowieka. Jak powiedzieliśmy; 
-i Światłość jest w Jego i Waszej Przestrzeni Życiowej, to znaczy, że założyliśmy tam Jasną 
Płaszczyznę.
Wstawiając punkt Świetlny wprowadzamy Naszych. Mnie pojawia się wtedy Ktoś z 
tabliczką, lekko kiwa, Ja wiem, że pisze Sobie, co musi zrobić, żeby to wszystko usprawnić.
Teraz jak przywracamy Zdrowie Fizyczne mamy Ogień Zmian, Ogień Życia, mówimy 
trzymając lekko ręce, by Działanie to zapisało. Choć działanie jest ujawnieniem Stanu, który i 
tak jest zapisany w tym scenariuszu. Jeśli to jest ta chwila, kiedy wszystko będzie zdrowe, to 
będzie Zdrowe.
Jak to jest ta chwila, w której nie wszystko będzie w pełni zdrowe, nie ma znaczenia zdrowe 
będzie na pewno jutro, ponieważ dni chwały zbawienia tego Świata i tak są zapisane. Cuda i 
tak będą. Guzik Nas obchodzi, kiedy one i tak będą.

W tej chwili; 
 

 -niech Moc Światłości, niech to, co w Nas jest, Wszystkich Uzdrowi.

Powtórzymy teraz i to już będzie Ćwiczenie na Komisji.
Komisja się podniosła wstali z krzesełek i stoją. Oni szanują to, co My teraz uruchomimy. 
Oni oddają szacunek Naszemu nieporadnemu Działaniu.
Oni wiedzą, że to jest chwila szczególna dla Nas, dla Całości, dla Nich. Jest słodka. Po 
prostu łagodna.
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W tej chwili w Naszych rękach jest MOC. Nasze Serca są otwarte, a otwartość wyznacza 
ramy Naszego Działania.

Każdy z Nas w Swoim Sercu może powtórzyć te same słowa, albo się pod nie 
podpiąć;

-„W Światłości Was Umieszczam, Światłością Was Przenikam, Światłością przenikam 
Całą Waszą Przestrzeń Życiową”.

Wiemy, że założona tam jest, co najmniej Jasna Płaszczyzna. 

-Teraz; -„Mocą Światłości totalnie Was Uzdrawiam. Niech Uzdrawianie to obejmie Całą 
Istotę Ludzką, oraz wszystko to, co w jest w związku stykając się z Nią”.

Światłość wie jak. Pozwólmy, by to się przejawiło.
………………………………………………………………………..

 Podpowiadają mi; -nie musicie otwierać oczu i wiedzieć, co i jak.
Ale pokazują, byśmy na krótko wskazali każdy element, który ma być totalnie tutaj 
uzdrowiony. 
Takie Pasma schodzą. My nie musimy wiedzieć. Możemy nawet dziesięć osób podciągnąć. 
Mówiąc; -ten Zdrowy- Pasma schodzą, Ten Zdrowy, Ta Zdrowa. Jakby to było na trwałe już 
zapisane.
………………………………………………………….

 Pojawia się od razu ciśnienie mgły.
Oni mówią poprawnie wykonane, więc teraz już bez Mojego prowadzenia, każdy z Nas 
pamiętając cośmy zrobili niech zdaje egzamin w tej chwili. Polecą oceny.
Ja też się zatopię. Ja też to spróbuję na spokojnie w Ciszy, we mnie to zrobić i Wy też.
Oni siedli i notują oceny.
……………………………………………………………..

KONIEC.
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