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Na razie tylko widzę Orła, który trzyma owalny znak podobny do swastyki na 
Reichstagu. Ta bańka, którą On trzyma jest wypełniona drobinkami, niczym kulki, niczym 
Cząstki piasku, niczym Piramidki. Co zechcecie Sobie wyobrazić, tam jest.
Ta jedna Cząstka jest fundamentem Naszego Działania. Pokazują, że jak chcesz, by to była 
Piramida, będzie Piramida, jak chcesz, by była to kula, będzie kula.
Bańka jak Idzie ku Nam jest gigantyczna. Jeśli macie potrzebę możecie w tym Całą Ziemię 
zamknąć. 
Natomiast do Naszego Działania będziemy wykorzystywać, tak mnie się tu ukazał, dwie 
połączone dołami Piramidki.
Najpierw są w formie rombu, wydłużone, cienkie, ale później one się rozszerzają. Jak One się 
rozszerzają przypominając Piramidę w Gizech, to na końcu tych rogów pojawiają się kule, a 
w tych kulach znowu pojawiają się Piramidki, ale te wydłużone.
To się kręci.
Cztery Kule, które są u podstaw kręcą się z prawa na lewo, ale ruch w Środku jest z lewa na 
prawo. W tej Kuli o średnicy 3-4 m., Ktoś jest zamknięty i sprawdza Światło, czy ta Kula jest 
szczelna, czy nic nie przechodzi. 
Wtedy ten Ktoś rozkłada tam ręce, przypieczętował to a potem jakby nie wierzył w 
Swoje Siły przyklęknął na kolano i najzwyczajniej modli się w tej kuli.
Potem jak przed zawodami stanął i zionie powietrzem. Otrzepuje rękami, rozluźnia się i 
znowu jeszcze raz rozkłada ręce mówiąc.
-Ojcze pomóż. Proszę Was o wsparcie. Wtedy rozpostarte ręce dłońmi skierowane do 
Góry kieruje przed Siebie i zaczyna Działanie. 

 Czyli na Początku, jak widzimy uruchomił tę podstawową Duchową Cząsteczkę. 
Zamknął się w niej, jest tam i cały Świeci. Jest w Świadomości, jest połączony z Czystą 
Świadomością, uruchamia Siły Duchowe.
Pokazują dziwną rzecz. U góry i na dole w tych kulkach, które są na zewnątrz, co łączyły te 
dwie Piramidki pojawia się inny rodzaj Energii. To jest i czerwone, fioletowe, liliowe, czysty 
granat. Sunie powoli, niczym wielkie tarcze. Może w każdej chwili coś zmienić przemieścić 
się, tak jak białe Światło. To jest delikatne, ale ma moc. To jest Siła.
Kula zaczyna pasmami Promieniować do pozostałych kul, które noszą Energię w tym 
Krysztale Życia.
To powoli wpływa do tego Człowieka, tak, że to co wypełnia Jego ręce zaczyna rosnąć. 
-To nie jest energetyczne. Ma symbolizować Energię, ale to nie jest czerwień.
-Co to jest?
-To jest Powłoka do Tworzenia Cudów. 
Musisz zabezpieczyć Całość. Nie trzeba się przejmować jak ta powłoka funkcjonuje, czyli że 
celofan pokryje Kogoś.
To, co tu Powstaje Wsadzasz do Człowieka i Ta Energia zaczyna ściągać wszystko z 
zewnątrz, co jest potrzebne. Widać, że dzięki temu w Człowieku powstają Kule energetyczne, 
takie intensywne Pasma. To Energia, która powstaje w Krysztale Życia, sama przygotowuje 
wszystko. My musimy ręce trzymać rozłożone na Boki i Wolę uruchamiać. Intensywnie 
skupiać się na tym, obserwując jednocześnie, by jak najwięcej było tej Energii.
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Jak Energii jest tyle, ile On jest w stanie jej przekazać, to w Nim na głowie i w tym 
Człowieku, którego uzdrawia na głowie i w sercu pojawia się Światełko. 
Czyli to Duchowe, które tym wszystkim kieruje daje sygnał, że zaczyna Działać, a z Poziomu 
Energetycznego, Duchowego, Wszystko ma przygotowane i On tylko podpowiada, o co 
chodzi. Np.; -prosty kręgosłup…To jakby wybuchało, staje się jasne i gotowe.

Do tej Pory My uruchamialiśmy Tę potężną Energię i ta Energia modyfikowała 
organy. Tu jest inaczej. W tym krysztale Życia, dzięki Świadomości uruchomionej Najpierw 
wchodzimy na Najwyższy dostępny Nam Poziom Duchowy i prawdopodobnie z Naszego 
Osobistego Energetycznego uruchamiamy Energie. Te Energie powoli zaczynają z tych kulek 
wokół Kryształu przechodzić i One wypełniają ręce. Troszeczkę Nas i jakby z Poziomu 
Kryształu wnikają do tego Człowieka. Jak Tego Człowieka wypełnią, czyli Energia w Nim 
cała jest, która jest potrzebna, to wtedy znów włącza się Siła Duchowa i Ona ją wykorzystuje 
do Działań. 
To taka krótka Instrukcja.

KONIEC.
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