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 Idziemy do Wieczernika na nowy egzamin, ale zdamy go z Poziomu Ducha. Czyli, 
Działanie Uzdrawiające, Materializujące, Panowanie nad Przestrzenią Życiową, ale bardziej 
w Myśl zasady Mocy Ducha. My się tam zjawiamy Energetycznie i Duchowo, ale właściwie, 
to jesteśmy tam bardzo fizyczni. Teraz będziemy musieli być bardziej Duchowi i na pewno 
wpłynie to na jakość tego działania. Jak wiecie Wielu zaczyna uzdrawiać, dlatego musimy 
być bardziej skuteczni.
Pokazali mi jak mamy to technicznie robić, aby to było łagodniejsze. 

 Kolejna Rzecz; -jak Ktoś nie znalazł jeszcze Swojego miejsca Mieszkania albo Domu 
na Pierwszym Poziomie -w Mieście Oriin, to Powiedzieli, że musimy Tam iść. Włączają 
naprawdę Świadomość Naszą. Nie jest to poza Miastem Rzeczywistości, ale to już jest 
Poziom Duchowy.

Ja jako Dziecko wchodziłem tam do swojego Mieszkania, do dwóch pokoiczków, na 
tę kanapę i przez okna patrzyłem. Musimy tam Siebie odnaleźć, więc ten Proces jest ważny. 
Akcentują Ducha. 

W kwestii Uzdrawiania, jak wejdziemy do Wieczernika, to będzie to tak wyglądało 
jakbyśmy zostawili Ciała, uniformy poza. Wchodzimy Duchowo. Nie będziecie widzieć 
własnych szczegółów, tylko tak jak w filmach rysunkowych – ogólny kształt Człowieka, u rąk 
nie będzie palców widać, tylko Energia. Wchodzimy Duchowi i nie My, nie Cielesność, tylko 
pozwalamy działać Naszemu Duchowi. 

Pokazali Mi, że jak będziemy szli, to będzie takie budzenie się. Kiedyś pokazywali 
byśmy odnajdywali w Sobie trójwymiarowy, holograficzny obraz Siebie, takie niteczki, jak 
wici jasnoniebieskie, błyszczące. To jesteśmy My. My, czyli Duch. Energia Duchowa. Ona 
musi być w Nas rozbudzona i Ona wpływa. My tylko patrzymy jak to się wszystko wydłuża i 
Swoje robi. Obserwujemy to, co robi Nasz Duch.
Musi być Łagodność w tej Technice. Zobaczymy potem oceny. To musi się w tej 
Rzeczywistości Jawić jako pełniejsze Nasze Działanie. Dzięki temu będzie można lepiej Żyć.
Ma się też przejawić Duch

                                                           ///
Wchodzimy w Modlitwę, potem rozpuszczą Was, żeby znaleźć swoje miejsce Tam w 

Mieście Orin. Tam jest różnorodność. Jak wejdziecie do Swojego małego mieszkanka, a 
tam może być Przestrzeń, zupełnie inna Planeta. Przeskoczycie w Swoje. To może być 
szokujące. Każdy jakby tam miał Swoje prawdziwe, odległe Światy. Całe Galaktyki. 
Jakby był genialnym Twórcą, Stwórcą w tamtym miejscu.
 Musimy złamać ostatnie progi, przejść ostatnie stopnie.
Pokazali mi teraz te Ostatnie Stopnie. Wchodzisz, ale te ostatnie stopnie się przemieniają w 
lekkie światełko, stajesz jak na Piramidach Inków, czy Majów, skaczesz i się przemieniasz w 
ptaka i lecisz. Orzeł i ptak to jest ciągle obserwacja.

Przed chwilą mi pokazali, żeby używać właściwych Słów, bo (X) powiedział, że 
przyszedł i jest w stanie obojętności. Od razu zwrócili mi na to uwagę, żeby zaakcentować to 
i podpowiedzieli Mi, że obojętność, to jest wycofywanie Stanów Energetycznych. To jest 
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pasywność. To jest niezaangażowanie. Najczęściej wycofuje się emocje, a tylko częściowo 
Myślenie. -Na siłę staję się obojętny.

  Zaś obserwacja jest pełnym zaangażowaniem, bez udziału emocji i przy malutkim 
procesie myślenia.
Czyli uczą Nas, że obserwacja jest stanem Duchowym. Orzeł stosuje obserwację, Ojciec 
WszechRzeczy w Grocie Lodowej podobnie –obserwacja, choć Ten, co z Niego 
Wychodzi, Ten Młodzieniec w pełni Żyje. Więc Ojciec w Grocie Lodowej Obserwuje, co 
się dzieje w Mieście Rzeczywistości, a Jego Część, Duch Ludzki Tam Żyje, doświadcza 
Pełni Życia.
 My musimy odsłonić w Sobie ostatnie Karty. Kartę z Naszym wizerunkiem odwracamy 
i mamy u góry pierwsze; -Obserwacja.

 Schodzą Nasze Energie. Przenika mi czoło. Fajnie to wygląda. Jakby Kryształy były 
przed czołami. Powoli poszerzają swoje wibracje i opanowują całe twarze.
To wygląda tak jakbyśmy film oglądali. W dole jest Miasto Oriin. Wygląda to jak Trójkąt 
Bermudzki, gdzie wielki wir wodny się tworzy. Tak i tutaj. Z Góry, z boku schodzą Energie 
w dół. Tam jest Miasto Oriin. Ale to nie są energie, które zatapiają, tylko kierunek jest 
odwrotny. Te Energie idą z Miasta Orin w górę. Czyli jakby proces rozrostu, jakby stąd szła 
budowa, tworzyły się Pomosty. To jest aktywne.
Pojawiła się Postać. To jest Jezus, ale inna wibracja. To jest Jezus Ludzki, mówią. Z 
ikonową aureolą wokół głowy. Nie poczułem wibracji, jakie są w Wieczerniku. Jezus jest 
taki Ludzki. Z wibracjami emocji, z myśleniem. Tak jakbyśmy spotkali na ulicy Człowieka w 
doskonałości.  
-I spotkacie; -mówią.
-Jakby przeglądał Nasze dłonie. Patrzy bardziej na nadgarstki. Teraz sprawdza jakbyśmy szli 
na przesłuchanie, naszą przydatność w Życiu. Czy narkoman, czy żyły podcinał. Jakie to ma 
ślady fizyczne na Ciele, że Sobie z Życiem nie radził.
Zagląda do gardeł patyczkiem. Sprawdza stany zdrowia. Puka po stawach, zagląda do Serca, 
pokazuje na żyły na łydce. Ocena jest niespecjalna tego Naszego stanu zdrowia.
Przemienił się w taką Energię, w ptaszki i to się mnoży. Dzięki temu stworzył się taki 
Pomost, a Nasza Energia jest jakby bardziej ekspansywna, bo to jest coś w rodzaju wybuchu 
jądrowego. Ale to jest w tym miejscu, nie ma żadnego promieniowania poza tym dymnym 
tworzącym się grzybem. To jest forma uzupełniania Strat w Nas, a tylko troszeczkę w 
Przestrzeni.

 Widoki jak na Władcach Pierścieni. Wielka polana, lekko spadająca w dół. My 
stoimy na krawędzi spadku, a w dole jest Dolina. W tych pięknych krajobrazach nie ma 
drzew. Są tylko pojedyncze, ale gigantyczne, większe od sekwoi jak z Naszych Krajobrazów. 
Natomiast są piękne łąki.
U Góry nad Nami Rada Starszych. Dokładnie ta sama, którą ujrzałem kiedyś jak pierwszy 
raz usłyszałem Modlitwę Złotych Braci; -Jesteśmy Prawdą, Jesteśmy Światłem…..To Ci, co 
byli zgrupowani na zewnątrz. Mamy Ich przed sobą. 
My przygotowaliśmy przedstawienie. Jakby były egzaminy, a jednocześnie uroczystość. Choć 
nie wiadomo, czy pozytywnie się to skończy, to i tak jest to forma przeżycia dla tych Istot 
tutaj. Jest Orkiestra i Pianino, ale ono jest z innego Wymiaru. 
Ktoś będzie uczestniczył w tej grze. Ale jest tu nieobecny fizycznie, obrazowo, jest z skądś 
indziej. Tak jakby skrzypce i kontrabasy miały zdecydowanie lepszy dźwięk, więc te niższe 
wibracje pianina musiały przyjść z innego Wymiaru. Ten Ktoś jest jakby na konferencji przez 
kamerę podłączony. Jest i nie jest.
Z tyłu ciemniejsza Energia oznacza, że jest mnóstwo obserwatorów. My widzimy tylko Cień 
Ich, tak jakby Oni włączyli w środku głowy widzenie, jakby oglądali Nas na energetycznym 
telewizorze, w hologramie. Są obecni i w tym uczestniczą.
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 Przyszła Postać. Przypomina Jezusa, ale każą mi sprawdzić na skalach, kto to jest.
To jest Człowiek. Ten, który tutaj jest w tym Wymiarze, a wygląda jak Jezus, to Pełna 
odnaleziona Istota Ludzka. 
Ciało fizyczne 100-u %- owe jest tak podkręcone, że wibruje. Energetyka, czyli Dusza jest 
Zjednoczona i łączy Ducha całkowicie z Ciałem. To tak jakby w książkach o wniebowziętych 
Mistrzach, którzy Ciało zostawiali i szli w inne Wymiary, tam działali, potem przychodzili i 
znowu to Ciało niezjedzone przez zwierzęta było przez Nich opanowywane i znów 
funkcjonowali. Tak tu mamy do czynienia z Kimś, Kto Cały się przeniósł i fizycznie i 
energetycznie i duchowo.
To jest fizyczny Jezus. Doskonałość Ludzka.
Ręce ma rozłożone na boki. Długie siwe włosy, koronę cierniową z badylami na głowie. 
Uśmiechnął się i zrzucił ją na Ziemię, jak atrapę z metalu. Tak jakby to było podpowiedziane, 
że to może być dla Nas forma działań energetycznych, artefaktu, Tymczasem On świeci. 
Odwrócił się tyłem do Nas, przodem do Rady Starszych i na Nich oddziaływuje. Potężne 
gigantyczne Postacie. Cztery, może sześć. On jakby na nich oddziaływał. Malutki na dole. 
Oni zaś jakby z chmur przyszli, giganty. Siedzą w białych togach. Jezus na nich działa 
pokazując, jaki jest. 
Pozwolił odczuć się Światu, wibracjom, Wszystkiemu i tylko to sprawiło, że Oni Jego 
czuli.
Patrzą na Niego i jest jakaś między Nimi komunikacja. My nie słyszymy tego. To jest 
tak jakby telepatia. Ale to jest pełniejsze. Bo to jest i Głos, który jest taką wibracją, 
która to, co się mówi zapisuje się i tworzy Nowe. Oni mówią coś do Jezusa, ale 
jednocześnie wszyscy tam zgromadzeni też to słyszą. To się zapisuje. 
Jezus przeszedł na bok i tworzy się dwumetrowa kula Światła, podobna do Miasta 
Rzeczywistości, które trzyma Ojciec.
Zachodzą tu dziwne zjawiska energetyczne. Przed Kulą rodzi się Strumień i wchodzi do tej 
kuli. A jednocześnie jakby Kula nie potrzebowała dodatkowego zastrzyku Energii, bo w niej 
też takie zjawisko pęcznienia zachodzi i te energie wychodzą poza obrys tej Kuli. Ona jest 
przeładowana energią. Ale to są takie pasma Rodząco -Duchowe. I tam wychodzi Czystość.
To nie jest Niewinność, jak w Złotej Kolumnie, kiedy pierwszy raz miałem do czynienia z 
Bogiem. 
To wygląda tak jakby Ten Mężczyzna był młodziutki, ale energetycznie udawał starszego. 
Jakby chciał pokazać, że przez tę Czystość jest i tak starszy. Ta Czystość jawi się jako 
mniejsza wiekowo i przez to mogłaby być uznana za mniej Doskonałą, a tak naprawdę coś 
starszego Ją Tworzy. Ta Czystość z Kuli, Postać tego mężczyzny tak Promieniuje, aż 
zaburzenie powstało.
Jezus podszedł i chwycił lewą ręką tę Energię za rękę i wyprowadził z tej Czystości Matkę 
Boską. Kula znika, ale jest obecna. Matka Boska. Delikatnie rośnie. Ma ręce rozłożone.
-Dzieci Moje Przyszłam poprowadzić Was do Chrztu. Mojego Chrztu. Jest to Chrzest 
Wniebowzięcia Wiekuistego.
-Co to jest?
-Patrzy na Mnie dziwnie. Wzięła mnie na ręce, a Ja się stałem Dzieciątkiem. Mam miesiąc, 
może dwa.
-Czy teraz wiesz, co to jest?
-Przypomniałem Sobie. Powrót do Łona. Pokazywali mi tę Przestrzeń. Łono Kobiece, to 
równoważenie się Wszystkich Energii. Tam to wszystko powstaje. Tam jest Miłość. Ten 
Chrzest, to jest Chrzest pojednania się z Matką. Z Duchem Świętym.
Dotychczas budziliśmy się w Ojcu, ale prawdopodobnie to się tyczyło Boga Twórcy. 
Natomiast to jest Chrzest Ducha Świętego.
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Przyjęcie na powrót przez Matkę Dziecka. Jakby Dziecko, Syn marnotrawny, Córka 
marnotrawna, którzy zbłądzili, którzy zapomnieli wrócili i Matka z powrotem przytuli Ich do 
Piersi.
Mówią; -Pozwólcie ukoić się do Snu. 
Matka, ten Chrzest, to jest pojednanie z Nią. Powrót. Dzięki Temu będzie możliwe 
dalsze przejście w Modlitwę.
Jest zaskakująca Rzecz. Rada Starszych jakby wydzieliła z Siebie Cząstki, jakby byli potężni, 
ale jednocześnie jakby mieli też Duszę, Ducha. Jakby coś z Nich wyszło, stało się mniejsze, 
zeszło, uklękło na kolana, a jednocześnie stało się to taką burzą piaskową, ale burzą 
energetyczną, która wszystko Przenika.
Jesteśmy zawieszeni. Jest tylko Ikona Matki Boskiej i przenika Nas Dziwna Energia.
Teraz do Naszego życia wkracza już nie tylko Ojciec, ale i Matka. 

 My wszystko robimy odwrotnie.
Na początku, i u Polan też tak było, że Dziecko do któregoś roku Życia było poddane Matce.
Na początku był Bóg, bo jak On się w Łonie pojawił, Tam mógł się znowu jako Człowiek 
Narodzić, potem Duch Święty i fizyczna Matka się opiekowała. Potem w grę wchodził Ojciec 
WszechRzeczy, który prowadził i uczył. Dopiero na końcu był Człowiek, który uważał, że 
wszystko potrafi zrobić.
U Nas najpierw staraliśmy się odnaleźć jako Ludzie, czyli zapanować nad relacjami, 
zapanować nad Drugim Człowiekiem w Sensie nie Życia Nim, nie wchodzenia w nic 
negatywnego. Odnajdujemy się jako Człowiek.
Potem uczyliśmy się iść do Boga, a teraz idziemy do Matki. Przyjęła Nas i obmywa Nas na 
swoich rękach jakby gdzieś była woda. Jakby woda z szatek dziecięcych ściekała. Ona Nas 
myje. To jest jakby ablucja. Jest to forma jakiegoś Namaszczenia z przodu i dzięki temu 
będziemy znowu mogli wejść do środka. Po tym obmyciu Jej Serce jakby zaczęło 
Promieniować. Jakby Jej tułów się otwierał i Tworzy się Światło, ale to nie jest Łono na 
wysokości tylko brzucha, ale idące od mostka. Otwiera się Światło. 
Słychać Tam tylko; -Chodź Synu, chodź Córko. Wchodzimy w Światło.
-Słyszę; -Do Domu Synu, do Domu Córko. To Światło Wiekuiste Płonie w Was od Zawsze. 
Próbowano Je stłumić, próbowano Je zabrać. Próbowano Wam odwrócić uwagę od Niego. 
Wielu nie Wierzyło, Wielu nie Doświadczało. Wielu pogubiło Drogi. Wielu odeszło. Pamięć 
Tym, którzy odeszli, Pamięć Tym, którzy powrócą Ich do Życia. Nie wszyscy Powstaną, 
ponieważ…..
-Ogólnie pokazano mi, że zachodzą takie Procesy, które sprawiają, że nie wszystko można 
odzyskać, choć wszystko Istnieje w innej Formie.

 Teraz widzę Tron jakby z czasów Rzymskich z piaskowca. Siedzi tam mężczyzna. 
Ma gęste loki. Siedzi i patrzy. Jest muskularny. Wstał. Jak wstaje, to się przemienia w 
Energie. Jeden z Nas wszedł na ten Tron. Jest czterokrotnie mniejszy od tej Postaci, która tu 
siedziała. On się cieszy, bawi, a to jest jakby Tatuś. Młody jak usiadł na tronie zaczął się 
powiększać. Ten, Kto tu siedział, to była Wiekuistość, natomiast to Dziecko ma kilka, 
drugie kilkanaście, ale to ciągle jest przygotowywane dopiero do Życia.
Jeden, który siadł rozłożył potężne skrzydła. W stosunku do tego Zeusa, tego tutaj Boga 
to jest ciągle wątła Postać, ale widać, że powstał, że odnalazł się, że Odrodził się Ten, kto 
w Świecie Duchowym, Fizycznym i Energetycznym wiele już umie zrobić. Jak Posłaniec 
Boży.
Odnajdujemy Własną Tożsamość. 
Teraz zeskoczył, uniósł się trochę do Góry, bo nie był pewien tego swojego lotu i opadł na 
Ziemię ociężale. Widać, że uczy się latać, ale brakuje mu wprawy. Skrzydła zostały złożone i 
One wrosły w Ciało. Wysuwają się tylko, kiedy Trzeba. Ściągnął złotawy hełm, pojawiły się 
ubrania. Pokazują jak w wehikule czasu. Kiedy zmieniała się na zewnątrz sceneria wehikułu, 
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tak On jest niezmienny, ale zmienia się na Nim ubranie, twarz. Jest kobietą, dostał w głowę, 
zabity, wpadł w przepaść, jakimś samolocikiem prymitywnym latał. Widać On się nie 
zmienia, stoi, choć był różnymi postaciami. Różne ubrania miał na Sobie, różną Energetykę, a 
z każdym wcieleniem jest coraz bardziej Jasny.
 Aż…i zniknął, i Jest Wszędzie.
Jest Zapisem, Jest Istnieniem. Jest Niezmiennością. Niezmiennością, która chwali Pana. 
Niezmiennością, która chwali Doskonałość, Niezmiennością, która odnalazła się w 
Doskonałości jako Cząstka Samej Siebie. To Trwa, To Żyje i się nie zmieni. Zmienia się 
tylko sceneria. 
-Kto tu dotarł, Ten Rozumie, że Docierać Tu nie można, bo to jest Proces, na który nie 
jesteśmy w stanie wpłynąć. Możemy w tym uczestniczyć, możemy w tym być, bo to jest w Nas  
zawarte. Ale podlegamy Tym Prawom, -TU słychać Głos Orła, ponieważ to zostało 
Zaplanowane.

 Znowu pojawiła się Ta piękna łąka, wzgórza. Jest Rada Starszych. Jezus siedzi z 
boku. Stał się Jednym z Naszych. Przychodzi zwierzę gigantyczne przypominające 
potrójnego mamuta. Ciągnie wóz za sobą. Głowa i trąba przypomina mrówkojada. Jakieś 
Istoty wypadły z wozu, wpłynęły w Energetykę Ludzi, w Ich Pasma energetyczne, w Ich 
biopola i pojawiły się iskierki. Tak tu wygląda podnoszenie Poziomu Radości. Tłum 
utworzył falę. Jedni wstają Inni siadają. Jakby Energia Radości została rzucona do Góry i 
przyjęła Formę gołąbków, które poleciały i nawet Rada Starszych zaczęła zwracać uwagę na 
to, co się dzieje.
 Jest taka zadowolona, odczuwa. Nie ma obserwacji, majestatu, jaki był, takiego chłodu, 
oddalenia, tej Boskości, odległości. Nagle, choć potężni stali się tak bardzo Ludzcy. Oni się 
cieszą, że doświadczają tego, co jest w Nas. 
Nawet od Jednej Postaci Energia w dół poszła. Tego Kogoś jakby częściowo klonowała, 
wyrwała do Siebie, nie rozumie Tego Poziomu komunikacji, bo ten Ktoś jest tak jakby 
wypalany. Jakby olbrzymi, gigantyczny ogień padał i widać kościotrupa w środku. Można 
powiedzieć Boże, przecież Ten Ktoś cierpi. A On nie cierpi. W rzeczywistości, to jest mu tak 
błogo. Jest w Radości. A Ta potężna Postać, w tym czymś jakby Go poznaje, doświadcza 
czegoś. Tak jakby zapisywała w Sobie doświadczenia tego Człowieka. Jak to się kończy, to 
Postać jakby lekko znarkotyzowana, zadowolona. Jakby posmakowała torciku i położyła Tym 
Potężnym Postaciom z Rady Starszych rękę jednemu na dłoni, drugiemu na kolanie i jakby 
powiedziała; -Dobre było. Jest zadowolona z tego Doświadczenia.
-Słyszę teraz; -czy Wiecie, Kim My jesteśmy?
-Słyszę jakby od Naszych z Przeszłości echo mi mówiło Radą Starszych.
-My jesteśmy Posłańcami. My jesteśmy Wszystkim, co możecie mieć.
Nie rozumiecie Nas, nie zrozumiecie Nas, ale nie musicie tego robić. Naszym obowiązkiem 
jest zrozumieć Was. To od Nas zależy Wasz Obraz w Was Samych. My jesteśmy trenerem. 
My jesteśmy ewolucją. My jesteśmy zmianą, która doprowadza do Tego, że Wy stajecie się 
Światłem.
Mówią o kryteriach. Całej konfiguracji przygotowanej do Naszego Wzrastania, 
Odnajdywania się. Jakby dbali o to, żeby w tym Mieście Rzeczywistości na firmamentach 
Duchowych wszystko przebiegało prawidłowo. Są jak Generalny Dyrektor, który czuwa nad 
Prawidłowościami. Żeby Przedsiębiorstwo, żeby Miasteczko właściwie funkcjonowało.
Podpowiadają, że nie o Miasteczko chodzi i pokazują tak; 
-Jest Społeczeństwo, to może być Plemię Wikingów. Jedni się znieprawiają, drudzy się 
znieprawiają. Gubią się i mnóstwo jest niewłaściwych rzeczy. 
Oni są po to, by tym, którzy zachowują czystość pokazać, jak naprawdę Świat wygląda. 
Bo jak w Sobie jako Istoty Ludzkie się odnajdujemy i poznajemy Całość, to i tak zmieniamy 
Wszystko.
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Kiedy przychodzi potrzeba Oni jakby odrestaurowują to Wszystko.
Można Radzie Starszych nadać takie właściwe Słowo -Restauratorzy. Odrestaurowują 
według ustalonego Planu. Oni są Zasadą Prawidłowości. 
Prawda natomiast jest wszędzie
Prawda jest Czystą Informacją, bez zabarwienia wibracyjnego.

 Jest przerwa na podkręcenie wibracji.
Podpowiadają z Poziomu Umysłu. -A, czy Bóg się złości? A, czy Bóg narzeka?
-A, czy Bóg jest w napięciu? A jednak działa. I to, co się z Nami dzieje, to rzekome 
osłabienie, jeszcze przypomnieli mi słowo „łagodność” -Odnosi się do Poziomu 
obserwacji.
W tych Energiach w tych stanach jest się Innym. Znika formuła Energetycznego Człowieka. 
Pojawia się formuła Człowieka Duchowego. Duchowy się nie złości. Duchowy JEST. 
Duchowy obserwuje i Duchowy Zmienia, jak uzna to za powinność.

 Jesteśmy w Wieczerniku. Typowa Komisja Trójstronna. Trzy Postacie. Papiery 
przeglądają, a My siedzimy w takich z lat 50-tych fotelach. Proste grube oparcia. Będą Nas 
wywoływać po kolei, ale to będzie fragment, który każdy z Nas będzie przeżywał.
Pokazują makietę Miasta, Wsi. Makieta tego, gdzie mieszkamy. 
My tu siedzimy i pokazują byśmy teraz powoli zeszli w widzeniu i obserwowali tam na dole 
swoje własne Życie.
Musicie teraz zobaczyć jak Wasze Ciała i Wasze Dusze tam Żyją. Co robią?
-Nie wiem, o, co chodzi. Może, byście pokazali, co ma być w tym Życiu, czy przyjrzeli się 
swoim własnym poczynaniom i poustawiali je?
-Może egzaminem jest wejście w to i odnalezienie się?
Siedzimy Tu. Makiety Miasta Ziemi są Tam przed Nami malusieńkie. Wieżowiec ma 15 cm.
Tam Żyją Ciała, Żyją Dusze i nie wiem Mamy planować?
-Nie czujecie? Sprawdźcie, jak powinno Wasze Życie tam wyglądać.
-Czyli z dystansu patrzymy na to Nasze Życie. 
Obserwujemy jak to funkcjonuje i niczym pionki na szachownicy przestawiajcie, róbcie, 
zadecydujcie.
-Ja tu jestem. Ja nie wchodzę tam i nie odnajduję się jako Człowiek. Na dole, bowiem 
jest Świat marionetek, laleczek, Programów. I muszę to jakoś poustawiać żeby ten 
Program wyglądał tak, jak chcę. Tu Potężny Duch siedzi. Tam malutki Człowieczek, 
skorupka. Łącznie z tym energetycznym przekaźnikiem, czyli Duszą, która zabarwia i 
ściąga. Brudzi niczym ubranie. Każdy z Nas schodzi i zapanowuje nad Swoim Życiem, 
ustawia je podług Siebie. To jest Egzamin z panowania nad Przestrzenią Życiową.

40.13 Zauważyłem, że nie tyle chodziło o konkretne Ustawienia, co o odczucie 
Mocy. Odczucie pewności. Uruchomienie mechanizmu panowania nad tym. Sprawdzili 
w tym Nasze umiejętności. 

 Znowu idzie Energia na Nasze czoła. Będzie zanikać w Nas scena. Będzie pojawiać 
się inna.
Znów pokazują Nas na tej łące. Orkiestra. My siedzimy. U góry Komisja i z tyłu 
obserwatorzy obecni poprzez jakieś urządzenia, poprzez Energie.
Wszystko zaczęło być powolne. Wszystko jak w zwolnionym tempie. Kiedy tempo jest wolne 
nagle widać Ruch. Pojawiają się różne Energie.
Tu Postać coś zrobiła, tam coś się otworzyło, zadziałało.
Podpowiadają Nam, że wokół Nas dzieje się Życie bardzo szybko, Duchowe, 
Energetyczne. Tylko, że my nie jesteśmy w stanie go zaobserwować z powodu 
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powolności Procesów biochemicznych w Nas zachodzących. To jest pokazują prawdziwy 
walec drogowy. Potężny i powolny. Nasze Ciało swoimi żywymi, ale jednak niskimi 
wibracjami Nas opóźnia. Stanowi o Naszym Życiu łącznie z Energią emocji.
To jest najgorsze, co może być, bo jesteśmy niskowibracyjnie spowolnieni. 
Natomiast, to tutaj dzieje się z taką błyskawiczną szybkością, że My nie jesteśmy w 
stanie tego zaobserwować.
 To tak jak bylibyśmy wielką żyjącą larwą, która porusza się jak spowolniony ślimak, a 
mrówki wokół niej uwijają się.
To tak jak przyspieszony film; -miasto nocą. Dlatego nie jesteśmy w stanie obserwować tego, 
co jest.
Kiedy jesteśmy przepełnieni Duchem, On nie przekaże Nam tego, ale porozumie się z 
Nami w formie intuicji. 
Czujemy albo zagrożenie albo, że jest lepiej itd.
My potrafimy wtedy intuicyjnie się odnaleźć. To jest bardzo ważne.

 
Jest Jezus. Ręce ma uniesione i od Niego jakby promieniowanie lekko w Nas 

wnika. Zostaje jednak w niewielu osobach, które tu siedzą. Powinno Tych lekko w 
piersiach zakuć. On wyraźnie akcentuje Naszego Chrystusa. Naszego Ducha. 
Przypomina o tym, że MOŻEMY. Pokazał się w Swojej koronie cierniowej na głowie. 
Jest Frasobliwy.
Odemknął Frasobliwą Twarz jak skrzynkę na klucze, tylko, że w Środku scena. Nasi siedzą z 
kuflami. Hej, hej, hej!! Jezus też tam siedzi. Niby jest taki sam, ale odbierany jak przez 
soczewkę wydaje się większy. To jego Energia jest taka Silna. Chciał to wieczko tej 
skrzyneczki zamknąć, ale Ono się obróciło i znajdujemy się w Wieczerniku.

 Uzdrawianie.!! Pojawili się pozostali Członkowie Komisji. Położyli przed swoim 
stołem Człowieka, który kona. Jego Ciało zapada się. Starzeje się błyskawicznie. Niemal 
mumią się staje. Jak będziemy podchodzić i leczyć, to nie jako Ludzie. Niema Nas. Jeśli 
czujecie się jako Ludzie, to fizyczność zostawiamy w fotelach. Ma z Nas wyjść Duch.
Ten Duch wypłynie i cały Duchowy, bo te Cząstki dla Nas obudzone, położy ręce na tym 
Kimś i będzie Jego ożywiał.
-W, jaki sposób?
Jesteśmy Duchem i pozwólmy, by ta Moc, Nasz Duch, to, co Nas stanowi, ta Energia 
sama zadziałała.
Powiedzmy; -Uzdrowione lub Boże Uzdrawiam.
Duch Nasz, który wyszedł to zrobi. Ta zdolność jest w Nim zawarta. Ta umiejętność 
została dana przez Boga.

Komisja szepcze i mówi o przekręcie. Mówią, że winowajcą jest Jezus. Ale On 
pomógł. 
-Podpowiedział Im, uruchomił coś, a Oni powinni sami do tego dojść. 
-Tak naprawdę nie mogą Jemu nic zrobić, bo tak naprawdę reprezentują Jego i Boga. A 
jednocześnie taki mały przekręć. Nie chcą ocen dać.
Pojawiła się łąka i u góry taka soczewka oczna pionowa i wychodzić chce Jasna Postać. 
Promieniuje i woła; -Synu chodź!! Wołają Jezusa.
-Jezusek jest malutki, ma 4-5 latek. Za rękę jest prowadzony.
Bóg posadził Jezusa na jakimś krzesełku, smaruje mu nogi masełkiem i Jezus zaczyna się 
przemieniać w różne Postacie. Oko się nie zamyka. Z tej różnopostaciowej Energii powstał 
młody żwawy Człowiek. Wyszedł z tego oka, z tej otwartej Energii. Zamknął to i siedzi w 
Wieczerniku. My też tam jesteśmy.
Jest teraz Komisją. Siedzi za stołem, a jednocześnie przed Nami i o czymś myśli intensywnie.
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Chodzi o to, żeby dostać ocenę i żeby czegoś nie cofnęli.
-Mówi; -jak będziecie Działać powołujcie się na Mnie. Nie przejmujcie się tym wszystkim.
-Chodzi o to silne podkręcenie, silne odczucie duchowe. Tam Nam w czymś pomogli.
-Jak kładziecie ręce, to patrzcie Ja tu jestem, Ja jestem Wami. Złączcie się jako Duch. To ja  
będę trzymał te ręce nad Tym. 
-Nad Tym, którego się leczy.
Pokazuje też i Gralla. Mówi.
-Tam jest Wszystko. Patrzcie.
-To jest symbol Oceanu Ducha Świętego. Wszystko wiruje i jest przyśpieszone.

 Na zewnątrz widać jakby przyszło potężne ściskanie Tamtej Rzeczywistości. Przyszła 
Przestrzeń Kosmiczna. Jest Czarna. A Miasto Oriin jest malutkie. Ta Potęga zaczęła naciskać 
na Miasto Oriin. Przyciska Cały bok Tego wszystkiego, na czym Miasto stoi, z czego 
wyrosło. Nawet snop światła się w Środku pojawił. Jakby Jan. To poszło do Góry i sprawia, 
że nie można na Miasto naciskać. 

-Tam jest ta potęga i szum. Tam jest jakby rój drobnych, niebezpiecznych Istot. Armia 
antyelfów, wampirów z kłami. Nieskończona ilość, która chciałaby się tu przedostać i dźgać. 
Ale to wszystko powolutku jest rozświetlane.
To jest jakaś forpoczta Armii Ciemności. Coś, z czego My sobie nie zdawaliśmy sprawy, 
że działa na wszystkich poziomach, żeby coś pozmieniać.

 Znowu jest Jezus, Wieczernik i wiem, że egzamin został odłożony. Ja tylko 
usłyszałem, że my moglibyśmy sami przed Sobą zdać ten Egzamin.
Coś się tam stało, coś nie zafunkcjonowało. Coś się chciało przedostać w Tamte Wymiary i 
Tu.
My uzdrawiajmy Siebie właśnie w ten sposób. Tak, żeby Tamci u Góry wiedzieli, że My się 
staramy i nie odpuszczamy.
Jesteśmy tu i Teraz, ale budzimy Własnego Ducha. Jesteśmy Duchem albo wychodzi On z 
Nas i Każdy na swój sposób pozwala Temu Duchowi działać. Energie z Nas płyną i 
uzdrawiamy.

………………………………………………………………………………
Ja już wychodzę z tego. Nie umiem utrzymać ani Tego, ani Tamtego Świata. Nie czuje 

żadnego działania. Nie wiem, jak Wam się udało, ale Ja otwieram oczy.

KONIEC.
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