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 Jeszcze tu siedzę, a już słyszę, że Biały Kod jest elementem Czystego Zapisu. Jest On 

uruchamiany z Woli Ojca, ale poprzez Średni Świat Duchowy.
Jednak ten Średni Stan Duchowy, pokazują Kulę, właściwie trzyma Całość w szachu, bo to, 
co My wiemy o Duchu Świętym, kiedy wchodzimy w tamte Przestrzenie nie jest wcale 
korzystaniem z Mocy Ducha Świętego, choć daje On Prawo.
Tak naprawdę Działanie jest umieszczone na znacznie niższym Poziomie. 
Natomiast ten Średni Świat, od którego zależy Biały Zapis, bo Oni Go Tworzą z Woli 
Ojca, jest Potęgą.
Wtedy, kiedy pojawia się Biały Zapis, może Człowiek ów, jak ma czyste Serce i intencje 
przekazać Drugiemu Człowiekowi.
Pokazują, że jest Ktoś spoza Czasu i Przestrzeni niezwiązany z Ewolucją Ludzką, Kto 
popatrzył w Naszą stronę i dzięki temu coś w Nas i w Innych poprzez Nas i nie poprzez 
Nas zacznie uruchamiać.

 Pokazują, że tak naprawdę nie jesteśmy żadną oddzielnością. Pokazują Nas jako jeden 
słupek Energii. Nie ma między Nami żadnych różnic, choć pokazują, że w tym słupku Energii 
są takie malutkie Pasma, na chwilę różniące się tylko lekko odcieniem, inną wibracją, ale 
razem jesteśmy Jednością.
Dlatego Ten, kto Jedność odczuwa korzysta z Mocy Całości. Natomiast ego, natomiast Umysł 
walczy tylko i wyłącznie o to, by być oddzielonym od Całości, aby rządzić nie tylko 
Człowiekiem, ale przez Człowieka podporządkowywać Innych, czyli oddzielać się od Nich. 
Biały Zapis jest formą Integracji Duchowej. Czymś, co wprowadza dezintegrację tam, 
gdzie działa fizyczny i zniewolony Energetycznie Człowiek. 
Mówią, że Biały Zapis Sam w Sobie jest CUDEM.
Jest tak jak z Bogiem. Jest Bóg i koniec. Nie ma więcej pytań.
Tak samo jest z Białym Zapisem. Jest i nie pytaj się, co On może. On jest i za to już powinna 
być wdzięczność.
(Głos I)Mnie pokazali to jako taki łańcuch DNA i że On łączy Wszystkich.
(Głos II)Spirale.
(Zbyszek)Tak, bo Biały Zapis jest Zapisem Duchowym w DNA.
Jak wiecie DNA jest Fizyczne, jest Energetyczne i to Świat odkryje i DNA jest Duchowe. 
Wiadomo Duch nie Istnieje, ale jest pewien wzorzec, pewne założenie, pewne 
skonfigurowanie, czy Zespolenie Praw. Ogólnie możemy przyjąć, że jest to nić.
Dlatego mówią; -Biały Zapis. Obudzenie się Duchowego DNA w Człowieku.

Czemu to jest ważne? Bo jak masz, to dasz, bo jak masz, to sklonujesz.
-Czy musi być Czyste Serce?
-Mówią, że musi być prawie czyste Serce. 
Nie mówimy tu o Kimś wyjątkowym jako Człowiek, choć Człowiek na tym Poziomie to i tak 
nigdy nie jest wyjątkowy, ale to jest Świat, w którym ta Ludzka, typowa wyjątkowość 
wystarcza do tego, żeby wszystko się stało.
Świat Aniołów jest inny i Tam wtedy możemy dyskutować o Ich Doskonałości.
Tu, Naszą miarą jest Obudzony w Sobie Człowiek.
Ideałem jest Jezus, który osiągnął najwięcej. Osiągnął Szczyt Doskonałości za czasu 
trwania Ciała Fizycznego.
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Biały Zapis, to DNA stanowi Pomost ze Stwórcą. Wiadomo Stwórca Stworzył Ciało, 
Stwórca Stworzył Ducha(?).
Odstawiliśmy Go prawie na tor boczny. Zachłystujemy się Bogiem Twórcą, Duchem 
Świętym, Ojcem.
Ale tam jest tylko Wykładnia Praw, które wprowadzają Zmiany w Przestrzeni Stwórcy.
Choć korzystaliśmy z Tamtych Praw nie mogliśmy w niczym Stwórcy dorównać. 

 Dzisiaj to, co się stanie na Poziomie Przestrzeni Stwórczych, bo tutaj będzie jakaś 
łączność ze Stwórcą, z Jego pewnymi fragmentami, to jest i tak w Naszej Energetyce 
najważniejsze, najmocniejsze wydarzenie.

Pokazują mi Łoże Lenariego. Stoi i wcale nie jest chory jak kiedyś.
Stoi u góry i Promieniuje. Nie potrafię określić Twarzy. Jest młoda, a stara. Ma zwichrowaną, 
na boki przesuniętą brodę jakby wiał wiatr, a jednocześnie może i jej nie mieć, bo mogą to 
być chmury. 
Ma dziwne Światło. Tak jak u Jezusa wokół korony głowy, to u Niego sięga aż do wysokości 
trzeciego Czakramu, ale również promieniuje tymi Promyczkami cały, tylko na pozostałej 
części Ciała i między rękami słabiej.
Najsilniej ta ogromna korona sięgająca Głowy i do połowy brzucha i dłonie. Reszta mniej.

My jesteśmy Kolumną tego Światełka i zaczynamy kręcić się na białej tafli z prawa na 
lewo i przez to, że Tu na dole kręci się to szybciej, a górne warstwy tego strumienia jeszcze 
nie ruszyły Strumień skręca się jak długi cukierek choinkowy.
Zaczyna to powoli przypominać Energetyczny Strumień jakby nić DNA. Pełny, całkowicie 
skręcony, z Promyczkami walec.
Powoli zaczynamy w tym uczestniczyć. Nasze Energie są dopasowywane. Nasza Istota 
powoli jest wyciągana w tę karuzelę. Tak jakbyśmy byli pod wpływem dziwnej temperatury 
rozdymani. Temperatura działa, a My powoli wyparowujemy stapiając się z tym DNA. Z tym 
słupem, który zakładamy, że jest DNA, bo napis wyraźnie się tutaj ukazał.
Biały Zapis jest Wejściem –„Dostępem” do OKA BOGA.
OKO BOGA jest ukryte i znajduje się wewnątrz Człowieka.
Człowiek w ogóle nie potrafi z Niego korzystać, ale owe OKO, gdy Istnieje, czasem jak 
Człowiek osiąga pewne Stany, gdzie musi być włączona Czysta Świadomość, potrafi być 
przez Nie prowadzony. Wtedy, pokazują Głos Wewnętrzny, tu zaciskają pięść, jest silny, 
pewny i niewzruszenie pcha Go ku czemuś.
Głos Wewnętrzny dodaje Człowiekowi Siły. Jak już Go usłyszy, to oznacza, że Człowiek 
będzie się Nim kierował, wytrwa.
Usłyszy Go tylko Ktoś silny, a doda mu wszystko to, czego potrzebuje.
Na końcu Drogi widzę Stwórcę. Ponieważ żartobliwie mówiąc zapomniano o Nim, to 
musimy wrócić do Początku. Ponieważ dla Nas dopóki Istnieje Dusza i Ciało, to On jest 
Najważniejszy. Nasz Bóg Stwórca.
A Złota Kolumna, a Biali i Złoci Bracia są Jego Dziećmi, są Jego Promykami, które Jemu 
pomagały. Wszyscy Nasi Przewodnicy są Jego Cząstkami.
Prawo, dzięki któremu PraOjciec, Ojciec, Bóg Twórca mogą tu Działać jest tylko na 
Zewnątrz, a Tym Tu jest Stwórca.

Wdzięczność należy się Jemu za to, że Jest, że pomaga i że za chwilę coś 
uruchomi.

Pokazują, że Proces Trwa i jak z tego wyjdziemy, to Światełko w Nas wypływające z dłoni 
będzie taką mazią. 
Dotkniesz tylko Człowieka i to będzie się w Nim rozprzestrzeniać. I dzięki temu, że się 
rozprzestrzeni Ten Człowiek od strony Ducha będzie przygotowany na to, by w 
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zależności od Mocy dostępnych, czy Praw tak w Nim zmienić to, na czym Nam zależy, by 
było dobre. Dla Jego Ciała, dla Jego Duszy i dla Jego Ducha. Wszystko zależy od 
Poziomu Prawa.

Mówią, że ta Modlitwa nie będzie mogła jeszcze skasować Węzłów Karmicznych.
Pokazują żartobliwie jak Mi z Serca wyciągają Promyczek i w to nagranie wciskają.
Podpowiedź jest taka, że próbują zintegrować Głos, który Ktoś będzie Słyszeć 
jednocześnie z Działaniem. Będzie On wzbudzał w Człowieku coś tak, iż Jego Serce 
połączy się z pewną Przestrzenią, pewnym Polem, pewnym Poziomem, przez Co to, co 
teraz będzie zachodzić na pewnym Poziomie będzie mogło być i Jego udziałem, być Jego 
Doświadczeniem.

Nie wiem, czy będą kasowane przy okazji Węzły Karmiczne, będzie zachodziło 
czyszczenie, itd., ale dobrze byłoby, by To pobiegło w Świat. Jeśli jest taka Wola, to 
wyobraźmy Sobie Tych, co zostali w domu, że mogliby być na jakimś Poziomie nieźle 
wyczyszczeni.
Mam nadzieję, że kiedyś, tak jak mi pokazali, będą miejsca, gdzie Człowiek pójdzie i od razu 
będzie wszystko zdejmowane i będzie zdrowiał nawet w ciągu paru godzin. 
Ale to Przyszłość, bo Potrzebne są Moce.
A teraz to, co możemy to dajemy Komuś.

Jeśli Ktoś odsłuchuje to nagranie ma Sobie wyobrazić, że bez względu na to, jaką 
pozycję faktycznie utrzymuje, w pozycji lotosu lewituje, w białej i z różnymi odcieniami 
bieli, srebrzystości Kolumnie Energii Światła. 
Jeśli to ujrzał już zaczyna się kręcić i Jego Energie integrują się z tym Strumieniem.
Będzie podlegał Przemianom, które są niezależne od Nas, ale wynikają z Naszej Woli.
Bo My chcemy, żeby Ludzie byli szczęśliwi, żeby wszystko, co Ich łamie, niszczy, czym 
steruje Ludzkie zło i ciemna strona miało jak najmniejszy na nich wpływ.
Kto tutaj zajrzy dozna Energetycznego Oświecenia.
Z tego wynikałoby, że zacznie czuć dużo pełniej, byle tego odczucia nie zakłócał własnym 
myśleniem.
Być może, pokazują, nie wiadomo, na jakim Poziomie DNA się otworzy, ale też zaczyna 
Jaśnieć. A więc prawdopodobnie zacznie też tym promieniować. Byłoby to fenomenem, bo 
od 2-3 tygodni umiemy dopiero to robić.

 Czyli biały Kod, zwany Snem Ojca, który wyraża się tutaj w skinieniu głową 
Lenariego, Naszego Stwórcy zaczyna w tej chwili Ożywać.
To jest jak myśląca para, jak Błogosławiona Energia, która zaczyna w Nas wpływać.
Obecność Stwórcy, Obecność Boga, Obecność Wszystkich Czystych Dusz zostaje w Nas 
zaakcentowana. Jesteśmy Ich Głosem, a Oni Nasz Głos usłyszą, jeśli tylko w grę będzie 
wchodziła czystość Naszych Intencji, czy ku własnemu, czy ku Innych pożytkowi.

-Usłyszałem, jakby w katakumbach, jak Nasze Wewnętrzne Głosy jakby Dusze 
mówiły we wspólnym zawodzeniu tak;
-Dziękujemy Ci Ojcze za to, że Jesteś, dziękujemy Ci Ojcze za to, że dałeś Nam szansę na 
Doświadczenie Cudu Tego Istnienia.
Dziękujemy Ci Ojcze za to, że budzisz w Nas Świadomość. Dziękujemy Ci Ojcze za to, że 
JESTEŚMY.
Ale to „Jesteśmy” nie ujmują, nie ukazują tutaj z Poziomu Człowieka Fizycznego, czy Duszy, 
tylko „Jesteśmy” z Poziomu SYNA BOŻEGO.
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 Kogoś, Kto będzie w Przyszłości, a wielu z Nas już, Tworzył Przestrzenie, Kreował 
Wszystko, Tworzył Wszystko, Zmieniał, czyli nadawał Całości bieg jednocześnie tę Całość 
Powołując.
Innymi słowy, Duchowy Kod jest Symbolem Naszej Duchowej Wielkości. 
A ponieważ ta Duchowa Wielkość w Czystym Zapisie była zawarta w Każdym Dziecku 
Bożym, przeto niech idzie Ten Głos, niech idzie Ten Zapis i budzi Światło w Każdym 
Człowieku, o ile tylko On dokona takiego Wyboru.
Niech Stanie się Cisza i niech Stanie się To, czego wciąż nie rozumiem, a z czego Siły 
Wyższe zdają Sobie sprawę.
Powrót do Domu może być długi, ale dobra jest każda metoda, która tę Drogę skraca.

Koło Naszej Piersi, na wysokości Serca wibruje kuleczka, oddzielnie od talizmanu, 
przesunięta w lewą stronę. Częściowo wnika w Nasze Ciało. Krąży po głowie, w Nas.
-Mówią, że to jest wątpliwość, co do tego, czy Wszystko Działa i to zrodziło się we mnie. 
Zamiast to Światło całkowicie się rozprzestrzenić, zgrupowało się. Trzeba pozwolić, by to w 
Nas samo się rozświetliło.
Oddać się Woli Stwórcy.
Dał mi do prawej ręki monetę, a ona zniknęła w prawej i pojawiła się w lewej.
-Ciesz się i Ćwicz. –Mówią.
To samo tyczy się tych, którzy znaleźli się w Strumieniu i zechcieli być Obudzonymi.
-Cieszcie się, bo się Stało i Ćwiczcie Siebie. –Mówią.
Pokazują też OKO w środku głowy, które się otworzyło.
Biały Zapis został zmieszany z innymi Kodami, bo takie jest Życzenie Kogoś.

Pojawiła się jeszcze Inna Postać, która Tworzy jeszcze coś innego i przez Tę Postać 
pojawia się lekka, blada czerń.
Czyli nie pełna czerń, nie pełna Moc, lecz Jej Cień. 
To jest Coś, co może Zmienić Świat.
-Zwalić Go z Nóg. -Słyszę.
Przecież My myślimy o Najwyższych Poziomach, a nie korzystamy z Mocy tych Poziomów, 
tylko w Tych Poziomach możemy się w Duchu odnajdywać. Czyli możemy wleźć na 18 
piętro, ale żadne mieszkanie, ani to piętro do Nas nie należy.
Możemy popatrzeć, czegoś się nauczyć, ale Sami mieszkamy dużo niżej. To, co się teraz 
Dzieje sprawia, że choć mieszkamy niżej, to jest tak jakbyśmy mogli dużo więcej, tak jak i na 
Wyższych Poziomach.
To Prawo, które buduje Świat zostało, mówią nieładnie wykoślawione.
Ale nie musimy naprawiać w ogóle tego, co jest. My mamy wprowadzić to, co ma być.
Biały Kod, pokazują da Nam Siłę, Zapał.
Wyciągnięta prawa, otwarta dłoń przed Siebie. Natomiast, gdy się otwiera lewa, zaczyna się 
dziwnie ściskać.
Praca, Praca i Praca.
Ta Moc Działa tylko wtedy, gdy pracujemy na Rzecz Siebie, na Rzecz Innych, na Rzecz 
Całości. Sama ta Moc nie Działa.

  
Zostaliśmy wyposażeni, Oni nazywają to w dwa Organy. To są silne, pokazują, Organy 
Duchowe.
Pokazują Płuca albo symbol płuc, dzięki któremu, bo tu jest ta Wola, sprzężenie, będziemy w 
Stanie efektywniej Działać i pokazują kulę w żołądku albo w brzuchu, dzięki której 
będziemy bardzo odporni na cios. 
Wstępna Zbroja na Poziomie Średnim Rycerza Światłości.
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-Wstańcie i Działajcie. Można się określać.
I pokazują Nas, żebyśmy to zrozumieli jako szlachtę.
Nie jesteśmy Księciami, nie jesteśmy Królami, ale możemy powoli wpływać na losy Świata.
Możemy decydować o pewnych Rzeczach.
Zaczyna się powoli walka o Zmianę systemu.
Oby było jak najwięcej Szczęścia i Radości w tym Świecie. Oby zło runęło jak najszybciej
(Głos I)Uchyliliśmy przed Wami Okna do Poznawania Nowej Przestrzeni.
(Zbyszek)Tak. To ze wszystkiego wynika. 
Szlachcic ma kasę, by wszędzie jechać, by planować, by zmieniać, by opłacać, a ponieważ 
Duchowo wzrastamy jest to oczywistością.
Pokazują, że mamy się podnieść. Tak jak po Sejmiku, jak po wspólnej Naradzie, ponieważ 
wszystko, co miało zajść zaszło.

KONIEC.
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