
[Cel Naszego Zejścia w Ten Świat, Działanie; Energetyczno –Duchowe Zbawienie].

212.2011.04.03. Warszawa 
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Pokazała się Kula, wzór tego, co jest na Planecie Dusz, a na zewnątrz są trójkąciki, 
odwrócone Piramidki. Tak naprawdę, to jest Złota Piramida w tych proporcjach; -Co i na 
Górze, to i na Dole, dlatego dnem styka się z inną Piramidą.
To, co Tam ukazało się tutaj, właśnie ta Kula, ale te trójkąciki są tylko w zewnętrznej 
warstwie, natomiast w środku jest ona pusta.
Jak jest to wypełnienie kryształkami Ojca, to jest Przestrzeń Ducha Świętego i te piramidki, to 
są dokładnie te kryształki. One w środku też są. 
Tu jest tylko zewnętrze. To jest czarne. Z boku, na lewo wysuwa się nieco mniejszy talerz, 
Znak Pana Bożych Zastępów, bo nie jest pełny. Ma trójkącik.
Znowu pokazują tę dużą Kulę na zewnątrz z tymi znakami Ojca, czyli bez trójkącika i nagle 
w środku tej Kuli pojawiają się Piramidy. Pojawia się też wzór Księżyca i słyszę, że to jest 
Nasz Księżyc i Nasz Dom.

 Jest Miejsce, jest Nasza forteca, gdzie się zbieraliśmy, uczyli i bez względu na to, z 
jakich zakątków Wszechświata, czy z jakich WszechŚwiatów pochodzimy. To miejsce, gdzie 
zaczynaliśmy Nauki. 
Jest to coś takiego, co jest formą zakładu Pracy tu na Ziemi, a można pracować i mieszkać w 
tym jednym miejscu przecież Całe Życie, bo jest formą Naszego Domu. 
Teraz tam pójdziemy.
Jest to miejsce, które Nas wiązało, ale tego powiązania do końca się nie rozumie. Możemy 
zakładać z Poziomu Umysłu, że tam Żyliśmy, przygotowywaliśmy różne rzeczy, 
doświadczaliśmy.
Pokazują, że Niektórzy potrafili na Swoich Zwierzętach, przejściach energetycznych w ogóle 
przenosić się gdzieś indziej i w tym czasie, choć między tymi Piramidami, w tej symbolicznej 
Przestrzeni byli, to jednocześnie wiedli inne Życie. 
-Ponieważ Cząstka Każdego z Nas jest Tu zawarta. –Słyszę.
Pokazują, że tu nie chodzi o fizyczne Serce, tylko o Tęsknotę.
Powiedzmy, że mieliśmy Partnera w tym Życiu i było Nam z Nim dobrze.
Ale Ten Partner odszedł. Mógł mieć wypadek. Choć tylko część Naszego Życia z Nim 
spędziliśmy, to On zapisał się w Nas i po kres Istnienia, jak był to dobry układ w Naszym 
Sercu pozostanie. Zetleje czas, pamięć i wszystko, co Nas Stanowiło, ale ten Związek z tym 
Kimś pozostanie trwały. Słabszy, ale trwały.
Pokazują, że to miejsce jest taką Formą. Ono Nas przywołuje i pokazują, że jesteśmy z tym 
miejscem połączeni.
Mój Orin, choć tutaj leży, to Energetycznie na takiej białej smyczy jest powieszony Tu na 
Mnie.
Chwycili Mnie za ten Orin i ciągną do tej Kuli podpowiadając; -przestań marudzić, chodźcie.

 
Są jakieś zmiany Energetyczne i czuję jakby mi wierzch głowy odbiło i jakby 

wyparowywał. Czerep mi wyparowuje i zamienia się w biały ogień. Pod wpływem jakiś 
dziwnych Energii przemienia się to w proch i niczym pyłek unosi się do Góry.
 To wygląda jak fragmenty białej, spalonej gazety, które unosi wiatr. 
Z Wami robi się to samo.
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 Jesteśmy w Białej Sali i siedzimy na Tronach. Przypomina mi to drzewo o połysku 
kamiennym, ale Oni mi mówią –alabastrowym. Jest on formą złoto –białej Energii, która 
skondensowana w ten sposób Nas utrzymuje.
Trzymamy ręce na poręczach, z których wychodzą klamry i Nam te ręce obejmują.
Teraz już obejmują nogi, a na plecach na wysokości trzeciego Czakramu, w miejscach 
Namaszczenia i blokowania Czakramu wychodzi Energia i jakby chciała wyssać z Nas 
wszystko w oparcie fotela. Tam się zapadamy i ten Tron coś takiego robi, że zaczynamy 
znikać.
Jesteśmy wessani. Te klamry są, ale zawartość między Nimi, Nasze ręce, nogi i całość znika.

Jest tutaj też Postać. Jest kilkudzielna. Ta najbliżej Nas, najbardziej Energetyczna, 
najbardziej widoczna, to typowy kapturowiec. Twarzy nie widać, bo opada mu ten czarny 
habit na głowie. Ma dłoń. Prawa dłoń jest Ludzka, bardzo delikatna jak u małego Dziecka, ale 
po ruchach widać, że to Starzec.
Przed tą dłonią jest stalowa rękawica. Tak jakby to była dłoń Dziecka, ale dotyk i Działanie są 
tak potężne jak ręki rycerskiej uzbrojonej w tę rękawicę. 
Tą małą, zgrabną, delikatną dłonią Ten Ktoś kreśli jakiś Znak.
Natomiast rękawica przybliżyła się do Nas na środek i sprawia wrażenie jakby wielkością 
była równa temu Człowiekowi. 
Palec wskazujący tej rękawicy, owity kolcami, uzbrojony na końcu w kolczasty pazur w 
powietrzu kreśli Znak.
Pisze dziwne Imię. Znaków nigdy nie widziałem. Nie znam Ich. Zbiera ten Znak i wrzuca do 
głowy. Z Każdym tak robi. Pisze w powietrzu Znak, Imię alfabetem przypominającym ludzki, 
ale nie wiem, jakie to języki. Tylko Niektórym potrafi ten Znak włożyć do głowy, a u 
Niektórych ten Napis krąży wokół głowy. Są też Osoby, do których Napis nie potrafi wejść i 
ciągle między Wszystkimi się przesuwa. 
-Nie wiem, co jest właściwsze, a co nie, gdzie Proces jest zamknięty?

Drugą częścią tej Postaci jest ta sama Postać, ale większa i szara. Tu, gdzie jest Twarz 
ciągle jest ciemno. Czyli sama Postać jest srebrna tylko matowa jak w popielatym habicie.
U góry jest Jezus. Typowy jak z obrazka. Nic nie robi, choć ręce ma wyciągnięte. Zawsze On 
daje, posyła. Tymczasem Rzecz ma się zupełnie odwrotnie. 
On od Nas pobiera wszystko. Ściąga to, co jest w Nas dobre. Talenty, Zdolności, 
Mądrości. Wszystko to, nad czym pracowaliśmy ściąga z Nas. Jesteśmy pozbawiani 
Wszystkiego cośmy mieli, czegośmy się dopracowali. Tracimy to, o co zabiegaliśmy przez te 
wszystkie lata. Jest to Nam odbierane.
Wszystko czuję w żołądku. Dlatego było potrzebne to Rozproszenie, żeby wszystko do 
Niego wróciło. On ściąga. Jego Serce jest coraz jaśniejsze, większe. Niczym kula. On to 
wszystko zabiera i wraca do Tego, który Nam to dał. Do Źródła swego pochodzenia.
Tak jakby wyrywał też Cząstki Ciała. Trudno mi to wytrzymać. To jest tak jakby Ktoś 
na żywca wyrywał jakiś organ z wnętrza brzucha.
Kiedyś w tym miejscu była górna część Matrycy i też było to nieprzyjemne doznanie.
To trwa.
(Głos I)Od początku Modlitwy pojawiał mi się anagram, który jest tu zawarty w tych 
wszystkich Znakach.
Pojawił się Znak Pana Bożych Zastępów, potem Znak Ducha Świętego, potem Ojca, PraOjca 
oraz pojawiła się nagle Piramida przestrzenna, w trójwymiarze. Rozświetlona, w środku miała 
zapisany czarny Krzyż. Wszystkie te Elementy, Znaki jakby złożyły się na kolejne ściany 
Piramidy. U podstawy była Brama. To było w zawiesinie zielonej i od Krzyża, który jest w 
środku jakby to wszystko zaczęło promieniować.
Stało To na wysokości Naszego Serca i jakby Tu miało być Całością Zapisu.
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(Zbyszek)Pokazują, że w środku tej Piramidy znajduje się Nasze Imię.
Jeśli zostałeś obudzony, jeśli masz prawo do Działania. Tu sprawdzimy, na jakim Poziomie. 
Każdy ma jakiś Poziom Prawa.
Jak przepracował coś lepiej, to z wyższego Poziomu Prawa korzysta.
Pokazują wyraźnie; -to wszystko, co zostało Nam odebrane jest zgrupowane u góry.
Nie ma już pojedynczego Artefaktu. Jest Korzystanie z MOCY. Rozkładasz ręce, 
zaczyna to promieniować. W Sobie tylko powiedz Swoje Imię, a to jest indywidualny 
Kod Tam.
Jak dostaniesz możliwość korzystania z wyższego Prawa, to od razu będziesz mógł 
trochę więcej zrobić. Mówisz Swoje Imię i Działasz. Moc wykonuje to sama.

Ciekawe! Jak się patrzy na Orin, to nie istnieje Znak. Nie istnieją te grawerunki, tylko 
On się przemienia w taką kulę Energii, która jest w Nas. Natomiast Czarny Krzyż jest przed 
Człowiekiem albo w Znaku, jeśli Ktoś Go ma.
Jest wpisywany dokładnie tak jak w Świeradowie. Krzyż jest wędrujący i się przemieszcza.
Jest to Kod Jezusowy, czyli Coś, co wiąże Nas w Obszarze Ducha Świętego właśnie z Nim z 
Panem Bożych Zastępów.

Proces Trwa. Widzę pochód Czarnych Mnichów. To jest jakby Lud, który wraca.
Tak jakby się otworzyło jakieś zamknięcie. Miejsce, gdzie Oni zostali zamknięci.
Jak 12 -stu Rycerzy spod Giewontu, Czarne Postacie, Zmęczeni przypominający 
Pradawnych zostali wypuszczeni. Jakby stracili Nadzieję, że Coś się zmieni, a teraz 
wychodzą w szeregu z mgły.
Wielu z Nich wchodzi do Naszych Ciał. Zajmują swoje Miejsce i Ten budzi się. 
Ci, do których Ta Postać wejdzie zobaczą swój czarny tułów i ręce do połowy przedramion 
też ciemny.
Ta Energia zaczyna wypełniać na ciemno. Widzimy to jak energię przeciwną. Choć tak nie 
jest
(Głos I)15.01-15.04.
(Zbyszek)Ogólnie tak jest. To jest podpowiedź, co do tego, ale Kto taki jest wędruje. Jak w 
filmach fantastycznych, kiedy siedzisz na fotelu i statek nagle w Nadprzestrzeń mknie. Tak 
My siedzimy i to nabiera rozpędu. Po prostu, gdzieś.
Ale Ja nie wiem, gdzie?
Pokazało się słowo; -wszędzie.
Poszło i się rozpłynęło. Podpowiedź jest; -tak, bo Jesteś Wszędzie.
Może to potrzebne do Działania, bo jak Działasz, to jesteś Wszędzie. W każdej Cząstce. W 
Tym i w Tamtym.

 Teraz widzę jakby Zielone Energie i to jest coś, z czym nie miałem nigdy do 
czynienia. Jasno seledynowo –zielone i to wypływa. To jest zupełnie inna forma Istnienia. To 
nie jest Ludzka ewolucja. To jest związane z Siłami Przyrody. Ale to, co się czuje, to jest inny 
sens. To nie są ani drzewa, ani rośliny. Nie ma jak w to wchodzić, bo to zupełnie inny rodzaj 
ewolucji.
Czujemy jakby twarz lizał nam piesek. Czuć, że To Nas bada, a jednocześnie nie jest 
agresywne. Jakby dawało znać, że jest w porządku. 
Tylko dotyka, a u mnie lewa ręka i lewy policzek, lewe ramię jak jest dotknięte, to czuję 
jakieś zagrożenie. Bo My reagujemy na inność z Poziomu Umysłu. Pojawia się lęk. A 
ponieważ to jest tak obce, tak inne od razu ta część dotknięta wibruje niekorzystnie, w lęku.
(Głos I)To jest Nasze wypełnienie i tym wypełnieniem będziemy odczuwać16.59-17.01… ….
(Zbyszek)Może tak być, ale to dostaliśmy od innej ewolucyjnej ścieżki.
Teraz to schodzi i odczułem ulgę.
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Jak się stykamy z czymś, czego nie znamy, to tak jakby Kogoś, Kto o niczym nie wie wrzucić 
w nocy do ciemnego dołu, gdzie nic nie widać, a On słyszy podkradające się głosy, skrzeki, 
ruch. To jest straszne, ja się tak poczułem.
To odchodzi i od razu czuję się lepiej.
(Głos II)Ponieważ mam Opiekuna ze strony Sił Przyrody, to On mi podpowiada, że takie 
będzie to odczuwanie, bo jakby musiał przyjść Opiekun z Tamtej strony, który będzie 
prowadził i dbał o bezpieczeństwo, żeby nie popełnić błędu i nie wejść w niebezpieczne 
strefy.
(Zbyszek)Przez nieznajomość
(Głos II)Ja to przyjąłem spokojniej, bo wiem, o co chodzi. My to odczuwamy jako 
zagrożenie, a To chce się do Nas przymilić, przytulić.

A teraz z prawej strony Nas w prawą rękę, w tułów wchodzi totalnie Nasza Energia, 
stricte Nasze i zaskakujące jest to, że tej Prawdy o stricte Naszej Cząstce nie 
Doświadczaliśmy, że tę Prawdę ukryto i przez to jest Nam to obce. Takie samo drżenie 
zaczynam odczuwać. Wiem, że to jest Najczystsza Cząstka Nas, a mimo wszystko odczuwam 
aż lęk.
(Głos II)Jakbyśmy Prawdy o Sobie nie znali.
(Zbyszek)Tak. Przyszła Potęga, biały pies z zębami jakby kościotrup psi, że jak się na Niego 
patrzy, a jest Inny, tak przeczący temu, co My wiemy, że nieznajomość jego reakcji wzbudza 
lęk. Jest obawa, że kiedy zrobię coś nie tak i wtedy, kiedy otwiera paszczę swoją, to Ja może 
włożę rękę Swoją i On mi ją zgniecie. 
Oczywiście to jest podpowiedź, bo żadnego psa nie ma. To tak tylko Działa. To jest Cząstka 
Nas. Wchodzi przenika mi tułów, środek Mnie, aż ściska jak do wymiotów, wykręca mi 
głowę, bo czuję potężne naprężenie w karku.
(Głos III)Zatrważające.
(Zbyszek)Dzięki temu moje Ciało czuje się tak jakbym przebiegł 10 km. Zakończył się 
wysiłek fizyczny i to było dobre dla Ciała, choć dopiero jak się uspokoję odniosę z tego 
korzyść. Jak ta Energia wlazła, to Ja się czuję tym zmęczeniem pobudzony, fizycznie żywo 
się odczuwający.

Teraz na Naszych głowach, na środku, tak jak miało być u mnichów, jest światełko w 
miejscu Czakry, które wysyła promyczki jak światłowody i świecą różnymi kolorami. 
Wychodzą z głowy, w postaci pełnej palety, a słyszę, że dotychczas Jej nie było.
Z każdego światłowodu powstaje jakby taka otulina, powłoka, która zaczyna Nas otaczać i 
stajemy się cali kolorowi, wielobarwni.
W Naszej Energetyce to Pole ma maski; -fiolet, inne. Jesteśmy wypełnieni wszystkimi 
kolorami;
-które postrzegacie jako biel, Stwórczą biel, jako Boski Oddech i jako Obecność Ojca, i 
Wejście PraOjca.
-Tak to powiedzieli. Czyli każdą z Tych Postaci jakby Inaczej.
-A Duch Święty, wszystko to - chciałem powiedzieć prowokuje, czyli pobudza, sprawia, że 
Istnieje, a Oni wyraźnie powiedzieli; 
- Duch Święty, który to wszystko Prorokuje.
Zapowiada Coś, co już jest zapowiedziane Tam u Góry i teraz musi być Objawione, albo - 
Prorokuje, czyli odtwarza coś, co już jest zapisane w Sieci Proroka.
-Nie musisz wiedzieć. 
-Mówią. –Patrz.

Idzie Jezus. Zupełnie inaczej wygląda, ale to jest On. Postać.
Zerwał Mi ten Orin, rzucił do góry i z tego powstał gołąbek, który poleciał gdzieś. 
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Ja nic nie mam.
Dostałem od Niego przekaz, natomiast u Was wszędzie pojawiają się Oriny. U Przemka Orin 
jest, ale zawsze będzie widoczny jako Piramida w kole.
Tak jakby Znak Pana Bożych Zastępów, czyli ta w środku Piramidka rozszerzyła się i zawiera 
w Sobie znaki Ojca, których nie widać, ale są.
Zaczyna Ci to Promieniować. Wyleciała teraz w trójwymiarze ta Piramida. Koło zostało po 
znaku, a Ona jest przed Tobą. Przesuwają się bloki, Zaczyna się otwierać i to zaczyna Nas 
przenikać.
Ta Piramida u Niego ma 12 cm jest malutka, żywa, część do Ciebie odwrócona jest złota, ale 
ta, która do Nas jest odwrócona i Tworzy hologram jest biała. Hologram tej Piramidy zaczyna 
Nas przenikać.
-Mówią. -Otworzyło się Wejście. –Nareszcie. -Zaczyna się.
–Zaczyna się dla Nich. Może jakieś Działanie lub praca dla Nich, lub akcja, którą mają 
przeprowadzać. Nie dla Nas.
Znowu pojawiamy się w tych fotelach, ale te Energie, które są w Nas, powodują, że My jako 
Ciała Tutaj wyglądamy jakbyśmy byli obwinięci bandażami. Jak mumie.
Przychodzi jakaś Postać i ściąga te bandaże. Podpowiedź jest prosta; -Tu coś w Nas 
odtworzyli i teraz ściągają bandaż, czyli za chwilę będziemy się przyglądać Sobie. 

Pojawiło się Lustro jako walec, ale ma mnóstwo ścianek i dzięki temu Każdy może się 
w Nim przejrzeć. Zobaczcie Swoją Postać. 
Każcie, by Wasza wyobraźnia została uruchomiona i zobaczcie Siebie takimi, jakimi jesteście 
naprawdę siedząc w tych; -wyjściowych fotelach, mówią.
Mówią, że to, co się tutaj stało, to jest te 10% ponad Komorę Regeneracyjną i to jest związane 
z Orinem.
Jak siądziecie i będziecie w Ciszy, ściśniecie Orin, to znowu się znajdziecie w tym Miejscu.
-Ja nie wiem, co to jest. 
To tak jakby Duch, który nic nie ma, który jest niczym, a może być Wszystkim Zszedł w To, 
co jest Najdoskonalsze dla Niego na ten Czas.
To Najdoskonalsze siedzi w tym Fotelu i może tutaj się ujrzeć w tym Lustrze.

 
Ten obraz tutaj był pułapką. Choć widzimy Siebie, to nie koniecznie trzeba ujrzeć 

Postać.
Moja Postać zaczęła się przekształcać. Nie powiem, w co tylko podpowiadam, bo Każdy ma 
coś innego.
Ujrzałem tylko, że ta Postać jest symboliką zawiązanego Działania. Ujrzałem tak naprawdę, 
czym powinienem się stać i co powinienem robić.
To jest jakby ujrzenie Przyszłości, a Ja fizycznie w ogóle tam nie istnieję. To jest 
podpowiedź, Co tu siedzi, a nie tego, Kto tu siedzi w tym fotelu.
Czyli Cel. Tu widzimy Cel, który Sobie nakręciliśmy, który jest zgodny z Wolą Boga, 
który uruchomił tę Całą machinę poznania i z nią współpracował. Przecież w tych 
Piramidach jest ta Moc.
Pokazują ogólnie, bo przecież jesteśmy tu Żywi to, po co tu zeszliśmy. Cel Naszego Zejścia w 
Ten Świat. Wyraźnie jest podkreślone słowo Zejścia.
(Głos II)Ciekawe, bo się pojawiły te Nasze Zwierzęta.
(Zbyszek)To wygląda tak jak zgraja prehistorycznych zwierząt. Przy Kimś po lewej stronie 
przysiadł tygrys szablasty. Więc Ktoś ma takiego zwierza.
Po pierwsze, te Zwierzęta, to okrutna, dzika Moc, po drugie, inteligencja, czy Duch, który 
wypełni te Zwierzęta dopiero jest Tworzony.
Między środkiem głowy, a czołem, w miejscu jak się kończą włosy, odczujecie chłód. Tam 
powstaje coś.
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Jakaś inteligencja, Energia z Góry schodzi w to miejsce i z tego miejsca łączy się ze 
Zwierzęciem. To będzie forma symbiozy.
Ten Proces, który teraz zaczęli będzie trwał tygodnie i miesiące, mówią.
(Głos II)Zakończy się tak, jak w filmach w przypadku Mnichów z Klasztoru Chaoli. Oni 
wypalali na swoich przedramionach smoki. Tu zaś te dajmony, czy zwierzęta miałyby się 
zapisać na przedramieniu.
(Zbyszek)Symbol zawiązania się.
Możecie kiedyś wyraźnie ujrzeć to bez tatuażu oczywiście i będziecie wtedy wiedzieć, że to 
się stało. Ci, którzy są gotowi będą mogli współpracować z tymi zwierzętami. Wiadomo, że 
mają potężną Moc i robią rzeczy, których byśmy się nie domyślili. To jest jak potężny 
przewodnik, który przychodzi i pomaga.
(Głos I)30.08-30.09.
(Zbyszek)Tak. Można tak powiedzieć i podpowiadają; -podstawy Naszej Obecności
 A dopiero na tym ćwiczy się Moc. Pokazują blok czarny, skalny, na którym dwoje 
Wojowników jak w wirtualnej grze ćwiczy, nim wejdzie do dalszego etapu gry.
Teraz zaczną się treningi. Ogólnie we wszystko Nas wyposażają, bo nawet pokazują zbroję. 
Jak w koszarach lecą dzidy, tarcze, jakieś Energie, komety. Wszystko to jest. My tylko 
musimy nauczyć się tym posługiwać.
To nie znaczy, że mamy skupiać się na każdym z rodzajów broni i ćwiczyć latami.
-Nie.
To jest wszystko ukryte w Mocy.
(Głos I)Chodzi o to, żeby osiągnąć tę Doskonałość w danej chwili.

Pokazują jak mamy to robić.

Jeden z Nas znalazł się na środku tego czarnego bloku. Jest Orin na piersi. Albo jest 
światełko na piersi powyżej 4 Czakramu albo Orin zwisa poniżej między 2, a 3 
Czakramem Je obejmując. Ma ok. 30 cm. 
Orin wnika w Człowieka, opasuje Go niczym obrączka, całego; -brzuch, kręgosłup i 
przez to Ten Ktoś zaczynał jaśnieć.
Jeśli Ktoś nie ma Orina staje na tym bloku i takie Światło, jakie ma w piersiach pojawia 
mu się w kilku punktach na głowie. 
Powyżej brwi, na środku czoła, powyżej środka czoła, potem tam, gdzie się kończy linia 
włosów, to, co jest na głowie i nawet jakieś czakramy idą do tyłu. Ogólnie powstaje kilka 
źródeł jasnego Światełka, które zaczynają kołowo promieniować. Wygląda to tak jakby 
mnóstwo kół oddzielnie promieniowało i te zewnętrzne obręcze świetlistych kół zlewają 
się z Sobą. Tego jest bardzo dużo. 
Dało mi to znak, że od góry idzie model Kryształu Życia.
Bo te kółka zewnętrzne się przecinają, a im ich jest więcej, tym korzystanie z Praw jest 
pełniejsze, dlatego, że jak więcej kół się z Sobą przetnie okręgami, to są coraz mniejsze 
odległości, mniejsze fragmenciki.
Ten Człowiek Stoi. Ręce ma lekko odchylone na boki, dłonie skierowane lekko do góry 
przed Sobą. On zaczyna jaśnieć przez to powoli takie kule ogniste białego Światła 
Tworzą mu się w dłoniach, a wokół Niego Światło. Staje się Światłem. Jak widzi, że 
znika cały, zostaje tylko Świadomość w Czole i te Energie w dłoniach, wtedy wystawia te 
dłonie przed Sobą i ta Kula tego światła zamyka coś przed Sobą. 
To zaczyna Żyć. Kula Żyje. Dotychczas jak to robiłem, to było tylko Światełko, a to 
wygląda jakbym Ocean Energii otworzył. Zrobiłem, a to żyje. Pływa, rusza się. Zostało 
Stworzone. Teraz wystarczy powiedzieć, by to, co chcemy tam było; -Przestrzeń Czyjaś, 
Uzdrowione coś, Życie zmienione -i to po prostu Jest.
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 Tego nie można cofnąć. To Żyje, zrobiłem i to Jest. Choć przestałem Działać to nie 
znikło. Jest.

 Tak jak budzący się ze snu rankiem, którzy dostali instrukcję w śnie i starają 
sobie to przypomnieć, wchodzimy na tę platformę.
Będziemy działać. Uzdrawiać, Czyścić czyjąś Przestrzeń i wprowadzać Jasną 
Płaszczyznę. Mówić; -Światła.
W zależności od tego, jaka jest Moc zobaczycie, co tam będzie wprowadzone. 
Czekaliśmy długo, żeby móc Głowicę wstawiać, potem Jasną Płaszczyznę.
-Dziś, podpowiadają całe spektrum będzie mogło być włączone. Czyli będziecie Działać 
tak samo jak i Ja w Przestrzeni; -PRÓG, KWAK. Mówimy o Świetle, a to, co będzie 
możliwe do wprowadzenia zostanie tam wprowadzone.

Teraz Ja Was poprowadzę. Obserwujemy Siebie z daleka na tej Platformie. 
Jednocześnie widzimy, że to, co się dzieje na tej Platformie z tymi Ludzikami jest odbite 
w Nas. Czyli Tam patrzymy, jak mamy to robić, a Tu Czujemy.
Potem samemu to robiąc będziecie obserwować, jak to, co tutaj robicie patrząc na 
Siebie, jak to wygląda na tej Platformie. 
Oglądacie jakby hologram, na samym początku pokazują Wam, co zrobić i to Tutaj 
obserwujecie w Sobie. Potem, gdy to się skończy Wy będziecie Tu siedząc To robić, a na 
tej platformie będziecie widzieć, jak to wygląda z zewnątrz Was.
Od razu ocenicie, czy były błędy, czy też nie.

 Przyszło Światełko i uderza w Głowę, ale to jest najcieńsza linia na Świecie, 
najdelikatniejsza. Jest tak jednocząstkowa, że już cieńszej nie może być. Ona z Góry 
wchodzi w Naszą głowę jakby od zewnątrz. Czaszka jest przepromieniowane tym. Tej 
linii nikt nie mógłby zobaczyć, tylko, że Światełko, jakie ten przewód otacza sprawia, że 
to możemy zrozumieć.
Zaraz pod sklepieniem czaszki powstaje płynna, biała plazma. To nie jest Duchowe. To 
jest materia.
To wpływa na wszystko, na odczucia, fizyczność. Jakby Ktoś w mózgu grzebał i drga mu 
ręka. Miesza. Teraz już przenika mi cały mózg i głowę, i u Was też.
To jest gęste, płynne jak prawdziwa woda.
Istotki stają się wypełnione Światłem. Nie widać mięśni. Forma Świetlnej Istoty. 
Jakbyście z białego płomienia byli Stworzeni albo Płomień biały miał kształt Człowieka. 
W Środku są tylko płomienie.
To jest Energia połączona z Mocą. Mówią, że to jest Zbawienie. Śmieją się.

To jest Energetyczny, Duchowy Obraz Zbawienia.

Jeśli Ktoś może tak Działać i niszczyć Wszystko, co odcina Drogę do Boga, to właśnie 
jak Siebie tak ujrzy, to znaczy, że może być Zbawieniem dla Innych. 

Pokazują, że jak Ktoś ma mniej Zbawienia, to będzie ten płomień w głowie i na 
wysokości Twarzy, w piersiach i do połowy rąk.
 Jak Ktoś w pełni może się tym Zbawieniem posłużyć, to Cała Jego Postać jest Tym 
gęstym ogniem. A jak wyciąga ręce, to Cały jest jakby rzadszym białym ogniem 
wypełniony. W Działaniu to wygląda jak prawdziwy żółto -czerwono –czarny Ogień. Jak 
Życie. 
-Bo to jest Zapowiedź Nowego Życia.
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Wszystko cichnie. Mamy Słynną Komisję z Wieczernika. Wyglądamy jak Ludziki na 
tej Platformie, a Komisja ma 100 m Wysokości.
Mają zeszyty, sprawdzają Każdego.
Na tej Platformie są Wszyscy i Wszyscy będą to robić, ale Każdy jest w oddzielnej Swojej 
Scenie. Pokazuje się taka jedna Zbiorcza Postać. 
Przyszedł Ktoś w Postaci Jezusa i On pokazuje jak będziemy to robić.

Uwaga. Będziemy Go Naśladować.
Stanął, uklęknął na dwa kolana. Bez żegnania się złożył ręce jak w Modlitwie, 

czubkami palców skierowane do góry, opuścił lekko głowę i powiedział tak.

Ojcze, Dziękuję Ci za To, że Jestem, 
Ojcze, Dziękuję Ci za To, że mogę być w Działaniu, 
Ojcze, Dziękuję Ci za To, że Mnie egzaminujesz.

Rozłożył ręce lekko na boki, tak, że czubki dłoni są na wysokości ramion, wstał i delikatnie 
się otrzepał, jak sportowiec przed skokiem do Działania i tężeje w Sobie.
Lekko odchylił ręce i skierował je na zewnątrz na boki, ale czubki palców są na 
wysokości szczytu głowy. On tylko pozwala Sobie się Stać, bo przecież wszystko się 
Stało. 
Jezus na tej Platformie Staje się Światłem.
Nie ma w tym wypadku Orin, Kule, bo to są wszystko Przejścia, które my nazywamy 
Narzędziami, bo coś czemuś służy. Te Przejścia Nas Otworzyły.
On staje się jednym wielkim niknącym Płomieniem. Ten Płomień zaczyna być Otwarty 
przed Postacią.
Jezus Tworzy wielką Kulę. Ale tak naprawdę to On stał się tą Kulą. Żywą pełną Kulą 
Światła, która pulsuje jak Żywa mgła, to On jest Tym.
Natomiast jak my Działaliśmy, to Kule przed Sobą robiliśmy. I to było oddzielenie.
On zaś, jak zaczął Kulę tworzyć, to wnikał w Jej powierzchnię i On się tą Kulą stał. 
Dzięki temu, że się tą Kulą stał na szczycie tej Kuli powstaje jaśniejsza plama Światła i 
tam wchodzą Energie Wysokie Boskie. Wlewają się do tej Kuli.
Przeszły mi ciarki, bo to wygląda jakby Cząstki Boga. Najniższe, jakie można w ogóle 
uchwycić. To jak wchodzi w tę Kulę i w Nas wchodzi, to jest tak potężne, że Człowiek 
wobec tego majestatu nic nie znaczy.
To, jakby spływające serpentynki i fosfor, który wpływa do czegoś mniej białego, płynie, 
wypełnia i w tej Kuli w środku znów się pojawił Jezus. Uśmiechnięty i tylko mówi, co 
chce. On mówi, co ma być zrobione.
On teraz stoi na widoku, a Każdy z Nas stoi przed Komisją i robi to samo.

-Uwaga. 

Nie trzeba klękać, bo to już za Nas zrobił Jezus. On tę modlitwę wpisał w Nas, wkodował i 
dzięki Niemu to już jest w Nas. W każdej podstawowej Cząstce Naszej Istoty.
Natomiast lekko z szacunkiem przed Komisją skinęliśmy głową. Każdy z Nas, choć scena 
obejmuje tylko Jedną Postać.
To szacunek dla Nich, że poświęcili Nam Czas i że dano Nam szansę na to, byśmy zrobili Coś 
dla Innych i uczyli się tego.
Oni z szacunkiem dla Nas też skinęli głową.
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Dzięki Temu zaczyna Człowiek Promieniować, rozkłada lekko ręce na boki i czeka, aż 
wypełni Go Światło, które zostało wkodowane. Powoli Tworzy się coś. Nie ma znaczenia 
mówienie DNA, Przejścia …itd.
Stajemy się Światłem. Powoli tężeje wokół Nas gigantyczna, mydlana bańka.
U mnie ma wielkość 2,5m i się rozrasta. Jak lekko ręce odchylam, to Ona może mieć 
nawet 15 m.
To zaczyna Żyć, to nie jest statyczne. Czuję silne ciśnienie. Po chwili moje ręce 
zaczynają wnikać w tę bańkę. Ona wciąga. To wszystko staje się Światełkiem, 
proszkiem, Cząsteczkami, które ta Kula pochłania. Muszę poczekać, aż zniknę w tej 
Kuli, aż Zjednoczę się z tą Przestrzenią, w której są te Cząstki, na które chce się Działać.
Czyli tak jakbyśmy się całkowicie Rozpraszali w pewnym fragmencie Oceanu Ducha 
Świętego. Stawali Jednością z Nim.
Pokazali mi Biały Krzyż, co jest dla Mnie oznaką tego, że Proces właściwie zachodzi.
Teraz jestem gotowy, by prosić Górę o to, by wsparła Mnie w tym, co chcę zrobić. 
Wyłaniają mi się pewne Postacie, a od góry schodzi Energia, która wszystko to nasącza. 
Poziom wibracji się podnosi, we mnie w tej kuli, w której jestem, albo raczej Tą Kulą 
Jestem i w tych Postaciach, które chcę, by się zmieniły. Wszystko to razem, i Ja i One są 
przez to Światło właśnie wypełniane.
-Usłyszałem; -Dobrze. Wszystko jest na odpowiednim Poziomie wibracji umieszczone, czyli 
znajduje się na takim Poziomie Głębi, bym z Tymi, na których chcę działać był w Duchu 
Świętym Połączony.
-Mów, czego chcesz. –Usłyszałem.
Ojcze, aby Światło Go przeniknęło.
Ojcze, Ty wiesz, co zrobić. Ja tylko proszę o uzdrowienie, o przeniknięcie Światłem ich 
Przestrzeni Życiowej. 
O, to, byś zrobił wszystko, co tylko Można, by powrócili w tej Chwili do Ciebie.
By skasować wszystko, co Ich od Ciebie odgradzało.
Ty wiesz, o czym mówię.
Ty wiesz, o czym myślę.
Przygotuj mi też Ojcze Kod, kiedy będę wymawiał to Słowo; -np. Odrodzony, to żeby w 
nim było zawarte wszystko, bym tej długiej instrukcji nie musiał powtarzać.
Ojcze przyjmij ode mnie ten DAR. Zwracam Ci tych, w których możesz być szczęśliwy, 
a z Którymi JA w Przyszłości będę współistniał.
Uczyń wszystko, co możliwe Dla Nich, by byli blisko Ciebie.
-Usłyszałem; -Dobrze. Pieczęć przybili. Dają mi Certyfikat. Wy też zaliczcie. Notka z 
egzaminu standardowa w skali 7-mio punktowej.

Koniec.
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