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 Musimy odczuć te Energie, które Nas harmonizują. Jak będziecie później zanurzać się 
w to, nauczcie się tego, że jak czujecie mrowienie na szczycie głowy oznacza to, że otwiera 
się trzecie oko. Wizualnie jest to jak długa czapka.
Odczuwany chłód i kamienienie na czole oznacza, że idą do Was Energie Stwórcy. Idą przez 
Miasto Oriin, przez Głowicę, ale z Poziomu Stwórcy; -to jest ta atomowa, to jest ten Krzyż. 
Kiedy poczujecie potem lekką opaskę wokół Głowy, to jest Prawo, które zostało Wam dane, 
choć nie do końca z całego Wy Sami wewnętrznym przymusem lub z barierą będziecie mogli 
z Niego korzystać.
Na skroniach czujecie wtedy Energię Boską. Z tyłu głowy, jak poczujecie na potylicy 
pewne wibrowanie, to jest na pewno obecność Ducha Świętego, tej Energii, która Nas tutaj 
wypełnia.
Lekko między skronią, a tyłem głowy, jak poczujecie jakby dwie linie, że coś się tam 
zaczyna dziać, to jest pierwsze odczucie Mocy Istnienia. 
To jest tłumaczenie. W rzeczywistości, to są Energie Duchowe, to jest Moc. Tego się nie 
odczuwa. Nasze pozazmysłowe organy dostarczają tej informacji tłumacząc Nam to. To jest 
tak jak widzenie smaków, słyszenie kolorów, czy jak czytanie książek pod pachą przez 
Chińczyków. 
Wtedy, kiedy Człowiek wchodzi w stan relaksu, kiedy pozwala wejść w te Światy, otworzyć 
w Sobie te Przestrzenie, wtedy pojawia się ta wibracyjna Informacja wokół głowy mówi o 
tym, gdzie dociera, gdzie w Danej chwili przebywa. My pozwalamy, by to coś Nas ogarnęło. 
Byśmy zatopili się w wewnętrznej harmonii. Nasz Poziom wibracyjny znacznie wzrasta. 
Zaczynamy być obecni na różnych Poziomach, w różnych Przestrzeniach, a kierowani 
jesteśmy zawsze poprzez Bramę Siłą Ducha Świętego, Siłą Naszego Ojca i wspomożeniem 
Stwórcy tego Świata. Uczestniczą w tym Nasi Najbliżsi Przyjaciele i Przewodnicy z Miasta 
Oriin.

 
Jest tutaj lekka Energia, która Nas wypełnia od Przodu. Ona powoli nas tonuje.

Choć jest w Nas dużo niepokoju, to powoli stapiamy się z tą Całością 
W zależności od tego, co macie przerobione, wchodzicie w ten stan w ciągu kilkunastu, 
kilkudziesięciu sekund.

Teraz w Postaci słupa ukazała się Postać. Ona z Niego wyrasta jakby była nałożona na 
ten słup Energii. Snop Światła, który idzie z góry ma 60-70cm. nałożona jest Postać z Twarzą 
Jezusa, o czym świadczy broda. Jest to Obecność Jana. Od niego płynie Energia, która 
neutralizuje wszystkie zaburzenia. Jest Cicho i spokojnie. 

Jak będziecie Działać na osoby uzdrawiająco, czy wyczyszczająco, bez względu na to, 
czy to będzie jedna, czy więcej osób niech się pojawią w snopie tego Światła. W tej chwili, 
wielokrotnie już sprawdzaliśmy, że odległość nie ma znaczenia. 
Dzięki snopowi tego Światła te osoby są Obecne bezpośrednio przy Was.
Odległość nie ma żadnego znaczenia.
Słowa Modlitwy, które znam pomagały mi wejść w Stan pełnego uwierzenia;

 -…I nic, co jest sprzeczne, sprzecznym nie zostanie, a co jest prawe nie będzie wstrzymane.

-Przecież My jesteśmy tutaj elementem, tą Cząstką Pana Bożych Zastępów, która przy 
rozłożonych Naszych rękach pozwala Światłości, pozwala Bogu Działać w tych 
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Przestrzeniach Mocą Ducha Świętego, Mocą Matki Boskiej. My jesteśmy Kanałem dla 
działania Tej Siły.
-Potem jest takie Słowo; -oto jest Słowo; - tu będziemy mówić, o co Nam chodzi w tym 
Działaniu.
-Oto jest Moc, bo w Nas jest Moc, cała, wszystka, Moc Ducha Świętego, Moc Istnienia, 
Moc Boska, Stwórcza, Nasza własna, obojętne, jaka. -Jest. -Chrystus. 
-Oto jest Siła Działania; -przy rozłożonych rękach Ona Działa. Ręce mogą być rozłożone 
fizycznie. Ręce mogą być rozłożone Duchowo.

Mnie nauczyli, kiedy w to wchodziłem i rozkładałem ręce na boki, to lewa ręka mówiła; 
-w Imię Ojca. Środek, moje Serce mówił; -i Syna, Pana Bożych Zastępów, Jego Cząstki, 
którą Jesteśmy. W Imię Ducha Świętego, to była ta Moc, która wypływała z prawej ręki.
Tu się Tworzyło wielkie pole Działania. Tam powstawało to, co się chciało. Tworzyło się 
Nowe.
-Mówiło się; -wyczyszczam, wyzwalam. Chcę, aby…było. Jak nie znało się dokładnych słów, 
to się tylko mówiło, o co chodzi. I to się działo.
Moc Chrystusowa korzystająca z tak zwanej Energii nieistniejącej, czyli z PraEnergii, po 
prostu za Nas robiła.
To sławetne zdanie, które dopiero wypowiada się po Chrzcie, a Ja przy poważniejszych 
Działaniach zawsze Je mówię. To zamykające, którego się nie zawarło w Modlitwie, 
ponieważ Ono jest dane jako takie tajemnicze Słowo, które Nas przebudowuje; -

Jestem po to, by Zbawić Ten Świat, by Całość przeniknął Ojcowski Ład.

Tak Jak Pan Bożych Zastępów klęczy we wszystkich Światach czyszcząc te Światy i prosząc 
o Zejście Ojca.
-Kończy się to Słowo; -Chrystus Jest w Nas. 
A potem zacząłem Słyszeć po każdym tym Słowie Ich odpowiedź;
-A Wy w Nim.
To jest wielkie wydarzenie Wasze w Życiu.

Wiemy, jakie ma być Nasze Działanie.  
Czy fizycznie, czy przy pomocy Waszych Skrzydeł, czy Duchowymi Rękami zamkniecie 
Wasze Pole Działania lub też otworzycie Je.

Idą ręce na boki; -W Imię Ojca –lewa, Syna –Wasze Serce i Ducha Świętego -prawa ręka. 
Teraz mówcie, co nieprawe ma być skasowane i w Kim. Macie tutaj Strumień Światła i 
mówcie, o, co chodzi, a potem sprawdzicie skuteczność tego Działania. Każdy z Was ma 
teraz Chwilę na to, by Zadziałać. Mówcie, działajcie, potem to zamkniemy cudownie i 
odczytamy zakres tego Działania. Jezus, który Tu w tym Świetle ciągle jest ma 
wyciągnięte ręce w stosunku do Nas. 
Mówcie…………………………………………………………………………………………..
Kończyć można to zawsze Słowem; -Jestem po, to by Zbawić Ten Świat, by Całość 
przeniknął Ojcowski Ład, Chrystus, czyli Duch Święty jest w Nas.
To wszystko. Jak już będziecie szybko w ten Stan wchodzić, to tylko chwila skupienia, chwila 
odczucia Mocy Ducha Świętego, Przyłożenie ręki do Kogoś i już się stało.

KONIEC.
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