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 Jest to moje pierwsze wejście do Przestrzeni. Wygląda to tak jakby Człowiek się 
dostał ośrodka Ziemi.
Jest jedno wielkie Jasne Promieniowanie. Tak jakby po wybuchu w Przestrzeni unoszą się 
wielkie kawały skalne. Na jednym z Nich jest czarna Postać przypominająca 
Czarnoksiężnika. To czasami wygląda jak rycerz w czarnej zbroi, ale w jednej i drugiej 
Postaci z boku jest czarna pika. 
Podpowiadają mi, że Jezus nie chodził po wodzie, tylko przesuwał się właśnie w tej 
Przestrzeni.
To, by Cząstki się przesuwały musi być zakodowane w Przestrzeni, a nie w tej 
Rzeczywistości. Uzdrawianie, żeby działało musi być zakodowane w tamtej Przestrzeni, a nie 
w tej Rzeczywistości. Cuda, które chce się robić muszą być zakodowane Tam, a nie Tu. 
Wszystko jest w tej Przestrzeni. 
To, co widzę wygląda tak jakbym znajdował się gdzieś w Organizmie.
To, co jest tym wielkim światłem jest środkiem komórki nerwowej. To, co jest tymi wielkimi 
głazami jest czymś, co tę komórkę atakuje. Słyszę, że to są zmaterializowane Energie. A więc 
stwardniałe formy energetyczne.
Nic takiego nie istnieje, więc prawdopodobnie Chcą Mi coś powiedzieć.
To, co mnie rozłożyło 15 min. temu było tak silne, że nie umiałem temu sprostać. Jestem w 
jakiejś malignie, letargu i te właśnie zaskorupiale kawałki skał, na których ta Postać stoi są 
czymś, co Nas Przenika.

Fragmenty Myśli, fragmenty zagubionych Energii. A My ciągle myślimy, że to są tylko 
toksyny, wirusy i bakterie. Tymczasem My jesteśmy zainfekowani brudną Energią.
To jest jak Przestrzeń, jak Czas, jak Kosmiczny Statek, który się rozbił i udaje, że 
wszystko poprawnie działa, a Jego szczątki wszędzie Tu latają. To wszystko jest w 
Naszym Organizmie. To wszystko zakłóca prawidłowe funkcjonowanie. 

 Teraz pojawiła się jakaś dziwna Siła, która to wszystko unosi. Jest bardzo powolna. 
Jest w kształcie elastycznego dymu. Jest to dym, który wszystko potrafi przeniknąć albo 
jakbyśmy to powiedzieli stopić w Sobie.
Trzeba sprawdzić, w jakim zakresie będzie to torowało tutaj Drogi.
Mnie to pochłonęło tak, że właściwie nie wiem, czy Jestem, czy też nie. Jak w filmie przeze 
mnie oglądanym mrówki pokryły Kogoś, tak To Mnie opanowało.
Jest to zbyt silne, żeby można się było temu oprzeć. Powoli, bardzo powoli to wchodzi w 
Ludzi, którzy Tutaj są. I wiem, że będą musieli Temu ulec.

 Wiem też, że żeby się tutaj dostać, trzeba było pokonać długą Drogę. 
Wiem, bo tak mi powiedzieli, że to jest przedostatni przystanek do prawdziwego 
uzdrawiania.
 To jest Wejście Mocy. 
To, co tutaj pokazują jest Przestrzenią w Nas. 
Nie wiem, co Tę Przestrzeń wypełni, ale to wszystko zaczyna znikać. Tylko unosi się w górze 
Ta jedna Postać na tej wielkiej skale.
Nie wiem, Kim jest. Choć mówią, że wiem.
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Już wiem, kim jest. Odwraca się, bierze pikę i trzyma to jak halabardę w dwóch 
rękach w poziomie. Skała zawieszona w Przestrzeni się obraca, a On na Niej jak na latającym 
dysku kieruje się w stronę Światła. Tej komórki nerwowej. Środka.
Okazuje się, że DNA jest ważne, ale Nasz System Nerwowy jest wejściem w tamte 
Wymiary. On jest elektryczny i od Niego zależny jest Przepływ Energii. 
Przejście w Te Światy, to jest połączony obraz DNA i Komórki Nerwowej. 

 Ta Postać Tam wpływa i od razu znalazła się tutaj w Tym Świecie. Stanęła teraz z 
boku za łóżkiem, ma 2,20 m. wysokości. Czarny kaptur i twarz Śmierci. To, co trzyma w ręku 
jest prawdziwą kosą. Kaptur spadł z głowy. Ukazała się trupia biała czaszka i z tyłu od 
połowy głowy rozpuszczone siwe, stare w grobie rosnące włosy. Popatrzyła na mnie tymi 
oczyma, a jednocześnie takie szaleństwo. Oczy na mnie patrzą, choć ich nie ma, bo tylko są 
oczodoły, a jednocześnie Ona zaczyna tańczyć. Dziwny jest to taniec. Tak jakby biegła do 
przodu, a tymczasem ściąga Ją coś do tyłu. Tak, że stoi w miejscu. Swoim wysiłkiem leci do 
przodu, a jakaś niewidzialna Siła utrzymuje Ją w miejscu. Dalej na mnie patrzy.
Podpowiadają też, że jest to jakaś forma Niemocy. Niemocy w pokonaniu ograniczeń, 
Niemocy w pokonaniu lęku, niemocy w pokonaniu obaw, co do poznania Samego Siebie. 
Wszystko, co w Nas jest, choroby, zaprzeszłość, przyszłość, nawet teraźniejszość potrafi 
być lękiem. Jest to największa przeszkoda. Dopóki ten lęk jest nie możemy nic osiągnąć. 
Pokazują, że lęk jest wszędzie. 
Wtedy, kiedy się chce chodzić po wodzie, wtedy, kiedy się chce uzdrawiać, wtedy, kiedy się 
chce wszystko zmieniać, kiedy się chce być szczęśliwym, wtedy, kiedy się chce zmieniać 
przeznaczenie -wszędzie jest lęk.
To lęk utrzymuje rupieciarstwo w Nas. W Naszych polach energetycznych. Boimy się być 
czyści, boimy się być wspaniali. Boimy się, że nie podołamy.
Kiedy się boimy tego? Kiedy nie podołamy?
-Kiedy nie czujemy OJCA.
Kiedy wszędzie widzimy tylko i wyłącznie zgliszcza Samych Siebie.

 
Jakieś Postacie wchodzą, wychodzą. Podwójny ruch jest wszędzie. Wyraźnie widać, 

że wchodzą i są, a jednocześnie wychodzą. Ze śmiercią było to samo. Jest jakby taka 
podpowiedź, że z Nami jest to samo. 
Idziemy do przodu, a jednak stoimy w miejscu. Uzdrawiamy, a jednak nie Uzdrawiamy. 
Cały czas działa Siła, która Nas wstrzymuje.
Pokazują taki kręcący się u góry bączek. Nie ma żadnego znaczenia, co go napędza. 
Żyroskop, źródło energii itp. Jest cały czas w ruchu.
-A My udajemy Ruch. 
Ale jesteśmy wstrzymywani. Okazuje się, że jest tutaj Siła, która wszystko wypełnia i 
wszystko wstrzymuje.
Która hamuje wszystko to, co powinno być właściwe. Nie znam tej Siły, ale wiem, że Ona 
wszystko przenika. Od teraz wiem. Wielka, potężna, kosmiczna blokada. Nałożona przez 
Gwiazdy, przez Planety, przez Siły Przyrody. Przez Coś, co wykorzystało Ich Moc, do 
tego, by Nam nie wychodziło.
Widzę Ludzi, którzy kiedyś wznosili się w Przestrzeń Kosmiczną w Ciałach Fizycznych. 
Widzę Ludzi, którzy zbliżali się do Jądra Ziemi. Nie do całego. Tego nie moli zrobić.
Ale naprawdę fizycznie, bez ubrań potrafili głęboko schodzić. To były genialne Ciała. 
Teraz tego nie ma.
Zanikło wszystko, bo pojawił się lęk.
Ta Nasza niemoc –Lęk. Grób Duchowy. Wszystko jest w lęku. Cała Niemoc jest w lęku. 
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Przestrzeń, w której widziałem te latające skały jest ciemna. Jest tak jakby się było w 
Kosmosie, albo w takiej gigantycznej hali, która nie ma końca. Więc nie ma tu sklepienia 
niebios, bo z tej Sali, czy z tej groty można by się było wydostać. Wielotonowe skały latają 
jakby nie było tu grawitacji. Tu trzeba wchodzić. 
Pierwszy raz to widzę.
-Czy tu się pozbywa lęku? –Czy to jest właśnie forma lęku? –Jest to coś, co trzeba poznać?
-To ma znaczenie.

 Ta Postać, na tym wędrującym w Przestrzeni bez grawitacji głazie, z halabardą, w 
czarnej zbroi ruszyła w kierunku tego Światła. Znów się pojawiła albo raczej scena wtedy, 
kiedy Ona ruszała. Wiem, że to jest ważne, że trzeba wejść na taką skałę i podążać za Tą 
Postacią. 

Widzę teraz Naszą Grupę. Jest na innej skale. 
Gdy brałem pod uwagę rozmiary tej Postaci w porównaniu do rozmiarów Człowieka, to 
pomyślałem, że ta skała u góry wyglądająca jak wyciosany podest ma ok. 2 m.
Nasza grupa stojąca na skale, ale stumetrowej uciętej u góry w rodzaju podestu wygląda jakby 
to były malusieńkie ludziki.
Ta Postać kieruje się do Światła na skale fruwającej przed Nami, a My za Nią na tej 
drugiej.
Nic się nie dzieje, ale wiem, że tu trzeba podążyć do Ojca. I nic się nie dzieje. Wszyscy 
czekają na ruch i nic się nie dzieje. 
Lęk przed Nieznanym.
-Ja czuję, że my musimy pozbyć się lęku przed wejściem do Ojca. Do tego Światła, w 
którym On jest. Czujemy się niegodni, czujemy się słabi, czujemy się grzeszni, ale to nie 
ma oznaczać, że nie możemy przywitać się z własnym Ojcem.
Tymczasem wielu z Nas wzrastając boi się spotkać z Nim.
Nawet Ławka Zwierzeń i inne rzeczy są incydentalne.
Nie tak powinno być. Powinniśmy zawsze z Nim być. 

Jest jakieś zawirowanie w tej Przestrzeni, bo od Tego jasnego Oka, od tego jakby 
wyjścia, które jest nad Nami, nad jedną skałą i nad drugą u góry umieszczone pod kątem 
może 35 0, zaczęło coś przenikać i wszystko zmieniać. Obraz jakby się  powoli zacierał i inne 
Energie się pojawiają.
-Słyszę, że te Energie, te Pasma to jest Ojca ból. Ból, że nie widzi swoich Dzieci. Ból, że 
nie umie Ich ukochać. Ból, że nie umie w Nie wejść. Ból, że nie umie Je prowadzić.
-Oni mi mówią tak. 
-U Niego jest Ból, a u Was jest lęk. U Was jest ból, że go nie pokonacie, u Nas jest lęk, że do  
Niego nie dojdziecie.
Pokazują mi obraz z Kaplicy Sykstyńskiej, gdzie Adam podaje rękę Bogu. 
-I Oni mi podpowiedzieli, że tutaj z Tego Światła Bóg podaje Nam rękę.
Trzeba w tej chwili zapomnieć o Tym, Kim się było, co się robiło, jakie są choroby 
Duszy, Ducha i Ciała Fizycznego, bo Ojciec i tak chce pomóc wytłumaczyć.
Nasze naprawy Siebie w tej chwili nie mają znaczenia.

 
 Pojawiło się coś w rodzaju dziwnego Przedmiotu.

Wygląda jakby berło zwieńczone ciemną, granatową półkulą, nakrapianą sreberkami.
-Te sreberka to jakby Planety, Gwiazdy umieszczone wewnątrz tej Kuli. Kulę obejmuje coś 
na kształt gwiezdnego tytanu, czyli lekka i niezwykle wytrzymała materia. Ma kształt wieńca 
z żebrowanymi wypukłościami, między którymi są wklęśnięte owale. Poniżej są dwa 
Pierścienie i długi czarny kij jakby z węgla drzewnego albo ze skamieliny. Na dole zwieńcza 
to wszystko rowkowana, żlebowana malutka półkula.
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Nie wiem, dlaczego, ale ten przedmiot ma ogromne znaczenie, bo On jest do 
komunikacji z Ojcem.
To jest novum, bo z Ojcem możemy się tak komunikować, a widać, że to będzie jakiś 
doskonalszy proces.
Ta buława ciągle jest i palą mnie oczy.
-Słyszę; -śpijcie, śpijcie, śpijcie…….itd.
-Po, co się budzić?

-Kiedy sen potrafi być taki bezmyślny i taki kolorowy.
 Mówią, że w tym śnie, w tej iluzji jest Człowiekowi dobrze, bo nie widzimy krzywdy 
innych, bo za krzywdy Im wyrządzone Ich obarczamy. My obarczamy też za to system i 
wszystko, co istnieje, bo wygodnie jest Nam nie wiedzieć, że to My jesteśmy 
zwyrodnieniem, jakie utrzymuje to wszystko.
Pokazują, że iluzję, Tu w tym Świecie Rzeczywistości Sami Tworzymy. Sami mówimy; 
-Pan, Pani, oddzielając się od drugiego Człowieka. Sami wzrokiem, w pierwszym geście, 
w pierwszym ruchu obrazu od razu oceniamy tego Drugiego Człowieka. Sami od chwili 
wyjścia na ulicę, od chwili otwarcia oczu i patrzenia na tego, Kto jest koło Nas od razu 
widzimy oddzielenie i segregację. Od pierwszego spojrzenia w tej iluzji niszczymy ten 
Świat. 
–A buława Ojca jest. Ona jest po to, by Ją chwycić i by prosić o pozbycie się lęku.
Aby móc poznać Prawdę, aby w Prawdzie Tego i Tamtego Świata widzieć 
Rzeczywistość. By się nie wstydzić własnych wad i je zmieniać.
I Tu usłyszymy jak; -I by nie wstydzić się tego, że Inni są grzeszni.(?)
Nie możemy lękać się prawdziwego obrazu Świata.

 Pokazują, że jak przestaniemy lękać się właściwego ujrzenia, właściwego obrazu 
Świata, dopiero wtedy będziemy mogli podnieść ręce i to wszystko zmienić.

 Dopóki żyjemy iluzją, że Kowalski wcale nie jest taki chory i nie trzeba Go 
uzdrawiać, a w Rzeczywistości jest chory, tylko My tego nie chcemy zobaczyć, to w ten 
sposób dystansując się od Niego, tak naprawdę żywimy nienawiść, niechęć, do tego, by Nasz 
wróg wydobrzał, żeby było Jemu dobrze.
Na cokolwiek patrzymy, na jakiekolwiek Systemy ukrywamy tu nieprawdę o Nas Samych.
(prawdę o Nas samych widząc nieprawdę, w tym sensie).
Zamykamy się potem w lęku i udajemy nie tych, co trzeba. Ta buława jest po, to, byśmy 
zrozumieli jedno.
Biorąc Ją do ręki albo chwyciwszy Ją będziemy chcieć poznać Prawdę i odrzucić lęk. 
Człowiek wtedy będzie zmuszony do Pracy.
-Słyszę, że Kto dzisiaj Chwyci tę buławę, choć jej chyba nie przesunie, ale przynajmniej 
zatopi na niej rękę, a może o to Tutaj w tym wszystkim chodzi, to będzie niszczony w 
Nim z wolna lęk.
Wieczorem, w spokoju będzie można zawsze Jej dotknąć. 
-Za każdym razem ilekroć Jej Moc będzie w Nas wpływać, tylekroć będzie się budzić w Nas 
Potęga Ojcowskiego Serca. Potęga Miłości. Tam, gdzie jest lęk nie może być Miłości. Tam, 
gdzie jest iluzja nie może być Miłości.
-Oni pokazują. 
-Patrz. Tu jest ten Kowalski. Wolałeś wierzyć, że jest Twoim wrogiem, byle nic nie zrobić. 
Odrzuć iluzję. To nie jest Twój wróg, to jest Twój ukochany Brat.
Z jednego Ojca powstaliście. Przy sobie w Duchu leżeliście. Wasze spojrzenia, wasze ręce 
wielokrotnie się tam spotykały.
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A tu, w tej krótkiej chwili Życia, kiedy zapomnieliście o tym, kim jesteście i starliście się, 
próbujesz zasłonić Prawdę o Własnym Duchu i o Jego Duchu.
Chwytając buławę musisz być gotów na poznanie Prawdy i pozbycie się lęku. Wtedy, kiedy 
nie ma lęku pojawia się Miłość i to, co w tej chwili zaczyna Nas wypełniać łączy Cię z 
Drugim Człowiekiem i z Przestrzenią.
To wszystko jest Przestrzeń.

To, co dzisiaj Tu się dzieje, to jest Pierwsze Wejście PraOjca w Ludzkie Ciała.

PraOjciec, To Wszystko, co Wszystko Przenika.
Przez lęk Ludzki, przez różne niedoskonałości nie może w Nas wibrować. Jak chwytasz 
tę buławę pozwalasz, by Ojciec w Ciebie wchodził. 
-Nie masz lęku, patrzysz; -rak. Nie masz lęku, patrzysz; -zło. Nie masz lęku, patrzysz; 
-potęga ciemności stojąca za tym czymś, czy za Przestrzenią, którą musisz zmienić. 
Chwytasz buławę, nie masz lęku, rozciągasz ręce i Dwie Siły jednoczą się w Tobie.

-Ale uważaj Synu, co Ci powiem. 

Są różne Poziomy Pojmowania skrzyżowania rąk. Gdy mówisz; -

-w Imię Ojca, Syna i Ducha Świętego.

Na tym Poziomie musisz zrozumieć to tak;
- w Imię Ojca, czyli PraOjca, w Imię Syna, to w Imię Ojca WszechRzeczy, w Imię Ducha 
Świętego, to w Imię Tego, co przez Nich zostało Wszędzie, później zapisane.
 Duch Święty, to MOC, Duch Święty, to wszystko, co potem było Tworzone. Nie ważne, 
przez jakich Bogów. Tu jest Wszystko.
-, Kiedy Mówisz w Imię Ojca, Syna i Ducha Świętego jesteś automatycznie we Wszystkim. 
To Przywilej. Przywilej dla Tych, którzy w Bogu Otworzyli OKO.
OKO w Bogu jest tylko Jedno. - OKO PRAWDY.
To, co czasami widzieliście, to jest Prawda.
-Pamiętajcie, że Ta MOC, która teraz przenika wasze Ciała po prostu Istnieje. Jak będziecie  
cokolwiek robić z Tego Poziomu Mocy, to po prostu będzie.
Nie ma tutaj Procesów. Nie ma Tutaj wątpliwości.
To, co się wtedy staje po prostu JEST.
Kiedy będziesz uzdrawiać w tym stanie po prostu mówisz, co ma być zdrowe, co jest zdrowe i  
koniec.
Wytłumaczysz Im to potem. 

 Znów pojawiły się te dwa wielkie głazy, na jednym Ci mali Ludzie, na Drugim ta 
Wielka Postać.
Ta Postać przypomina teraz Rzeźbę wykopaną z chińskich, czy mongolskich Stepów. Jest 
kamienna przypominająca Wojownika.
Natomiast Ludzie zaczęli Tworzyć wokół Siebie Energetyczną Kulę.
Kula w stosunku do Nich ma średnicę 10-15 m. Jest coraz większa, wiruje i powoli Ich 
pochłania. 
W ten sposób, Ta Energia, czy Ta Moc będzie się w Nas gruntować. 
Ta chmura, która się pojawiła, która Nas porwała sprawi, że lęk i to, co zostało w Nas 
utrzymane przez lęk, to wszystko, co Nas od odwagi odstręczało, będzie z Nas Wszystkich 
wyczyszczać i z Nas wymiatać. To, co było w Ciele fragmentami emocji, fragmentami 
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chorych myśli, fragmentami zepsucia, które w tamtych poprzednich latach zaczynały Nas 
wypełniać
To była Nasza słabość. Niewłaściwie funkcjonujące Ciało, bo przecież wygodniej jest zająć 
się chorobą, niż fruwać w chmurach i wszystko zmieniać, bo zawsze lepiej udać słabą i 
słabego, niż zetrzeć się o Swoje w Domu i wymusić bycie szczęśliwym, Swoją własną 
Wolność.

 Procesy zdrowienia i to, co wiąże się z Pasmami, które łączą różne części Naszych 
Ciał, będą się powoli stabilizować.
-A Oni Mówią, że będziemy jaśnieć, a Oni Mówią, że będziemy spać.

W tej chwili powinniśmy pozwolić, by to coś, co wypełnia tutaj to wszystko wypełniło 
Nas albo raczej, by cień Nas był tym czymś, co tu jest między Nami.

-I Miłość OJCA przyszła i zamieszkała między Nami.

 Ta wielka Postać, która się unosiła ponad Nami rąbnęła lancą w kamień, na którym 
staliśmy i z tego kamienia trysnęło Światło jak gejzer. Jak rurę się przebije i tryska z Niej 
woda, tak trysnęło z tej skały Światło.
Jednak nic z tego nie wynika. Jest tak, jakby ta skała, na której staliśmy próbowała mimo 
wszystko to Światło stłumić.
Jedna z Tych Naszych Postaci podeszła, wyciągnęła rękę do tego ginącego Światła. To 
Światło znowu zajaśniało i powoli, ale bardzo powoli całą tę skorupę, ten głaz, na którym 
staliśmy przemienia w Światełko, a My tutaj znikamy. Tak jakbyśmy wracali do samych 
Siebie.

-Lęk jest, ale straci się wówczas, gdy tego zapragniemy. Ten artefakt pomocy nazwany 
jest zbiegiem okoliczności. Nastąpiły tu dwa wydarzenia.

1. Pojawiła się Moc, w Postaci Programu, czyli ta buława.
2. Pojawił się Duch Święty, który zaistniał w Przestrzeni PraOjca. Dlatego to 

Światło tak gasło, ale Człowiek nie pozwolił mu zgasnąć. 
Oznacza to, że rozpoczęła się pewna forma Kreacji nie na Poziomie Ducha Świętego, ale 
w Oceanie Całości, w Nicości, w PraOjcu. 
Powstał wyłom.
Słyszę, że tym wyłomem jesteśmy MY. 
Nasze Marzenia, które są tak potężne, że zostały zapisane i tutaj. 
Tą Postacią, Tym Rycerzem był Prowadzący Nas ku Słońcu.
Chce byśmy jakiś czas tak Jego nazywali i podążali za Nim, ku Niemu i od Niego, 
ponieważ wszystkie Drogi i tak kończą się w Nim, a więc w Nas.

 Teraz pojawia się taki łagodny wir między Nami, coś, co równoważy Energie.
Dochodzę do Siebie. To, co mnie tak złamało, to, co mnie usypiało powoli mija.
Pokazują, że będziemy musieli wstać i chwycić się za ręce. Dopiero wtedy nastąpi 
skumulowanie się tej Energii między Nami. Przyjdzie Nowa. Ta, o którą może czasami się 
ocieraliśmy.
Ta Moc będzie pewnym wyzwaniem. Nie wiem, czy ta Moc pomoże Nam zmienić 
wydarzenia, czy to jest tylko ciasto, które Nas zmienia, ugruntuje pewne zmiany. Coś się 
stanie.
-Pokazują w Naszych rękach, prócz Światła pojawi się czerń PraOjca.
Totalny akumulator wszystkich Naszych Działań. Takie z Tamtej Strony perpetuum 
mobile. Tylko jedna rzecz będzie mogła to perpetuum mobile hamować; -lęk.
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Tak, więc ostatnią rzeczą, którą nam pozostaje pokonać, o ile wcześniejsze rzeczy 
też są pokonane, bo wtedy się gubimy, nie ma konkretnego pola, to jest nabranie totalnej 
pewności, że to, co robimy po prostu Jest.
„….Mamy MOC, Mamy PRAWO i Mamy CHĘCI…”
Tu w tej przysiędze, w tych cudownych słowach, ani razu nie wspomniano cudownych 
wątpliwościach, o niepewności. Ten, Kto poprawnie wypowiadane Słowa, takich niskich 
wibracji, takiego rozgardiaszu, takiego chaosu  jest najzwyczajniej pozbawiony.

Jakieś dziwne Cząstki Nas, to nie jest, ani Duch, ani Dusza. Ja nie wiem, co to jest, 
jakby coś nowego w Nas, jakby część, o której nigdy nie wiedziałem.
Może istnieje jakieś zespolenie w PraOjcu?
-To Coś z Nas wyszło i połączyło się z Tą czernią. Ta czerń, ta Kula nasyca części Nas, które 
wyszły. Jaśnieje, szarzeje. Czerń w Nas wpływa wracając z Tymi cząstkami, które nie do 
końca przypominały cień Ludzi.

 Energie Życiem już wracają i będziemy się powoli budzić. 
Wielka Postać, która stała na tej skale zajaśniała, wzbiła się do Góry, rozłożyła skrzydła 
przemieniając w Orła i jakby pieczęć ukazała się i zniknęła.
-Słyszę, że Orzeł powrócił do Gniazda.
-Idźcie i Czyńcie Swoją Powinność. Uzdrawiajcie i nauczajcie.

KONIEC.
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