
[Uzdrawianie –wybór jednej Rzeczywistości].

14.2009.11.30 Katowice

s.1/1 

Pozwalamy, by te Energie w Nas wszystko harmonizowały, abyśmy wchodzili w 
Nasze Przestrzenie Duchowe, by parametr energetyczny powoli w Nas wzrastał.
Znika ten Świat, a My jesteśmy w wewnętrznych Przestrzeniach.
Na głowy schodzi ładna, czysta Energia. Trzecie Oko zaczyna się otwierać.
Ciekawostka. –Czuję na skroniach silną Energię Boską i z tyłu Głowy Moc Ducha Świętego.
Widzę też kółka, które dali Nam wczoraj, Światełko, te owale wokół Serca.
One się uaktywniają. Jest to symbol Trójcy Świętej, czyli –w Imię Ojca, czyli Boga, 
-Syna, czyli Was, bo Syn jest Cząstką Pana Bożych Zastępów i Ducha Świętego, czyli 
Oceanu Wszystkiego, tego Najdoskonalszego, z którego Wszystko się wyłoniło.
Te energie są w Nas wyraźnie odczuwalne.

Przyszła Postać Kobieca. Wygląda jak Maryja z obrazka. To Ikona Ducha Świętego.
Silne Działanie. Tak jakby Nas prowadziła w Przestrzenie. Jakbyśmy wydzielili z Siebie 
Cząstki Nas, nasze Kopie energetyczne, Samych Siebie.
Idą One za Nią. Ona ma ręce lekko uniesione do góry i Tworzy się coś takiego jak Pole 
Działania, coś zawężonego wokół Nas, a jednocześnie mamy Świadomość, że jesteśmy w 
Oceanie, w Duchu Świętym, w tym Jeziorze, gdzie jest Wszystko.
Nas nie muszą interesować powiązania, które tutaj są między tymi Cząstkami.
To jest jak wielki procesor. Tu są wszystkie Rzeczywistości, wszystkie Stany, a Naszym 
Celem jest wybranie Jednej z Rzeczywistości. Tu jest właśnie Potęga Pana Bożych 
Zastępów, który wyraziście wszystko widzi. Dlatego tak wzrastał.
Tutaj Matka Boska Tworząc to Pole Działania, taką jasną, małą mgłę, podpowiada, 
byśmy nie skupili Swojej uwagi na Całym Oceanie, bo to jest niepotrzebne, ponieważ 
Moc jest w Nas uruchomiona. Tu właśnie w tej mgle, w tym Polu Działania mamy 
zwyczajnie powiedzieć, o co chodzi i to będzie stawało się Tutaj.
Wyraźnie mamy do czynienia z czymś, co zostanie zmienione Siłą Działania.
Tak jak w Modlitwie; -oto jest Moc i Moc jest, oto jest Słowo i Słowo jest, oto jest Siła 
Działania i Ona tą Naszą pewnością będzie to wszystko Zmieniać. 
Jesteśmy w Polu Działania. To Pole jest w Mieście Orin. To jest jakby mgła spowijająca 
lekko wzniesienie. To jest jednolite. Tam się wchodzi.
Cokolwiek będziecie robić zwyczajnie powiedzcie tu, o, co Wam chodzi i jaką wybieracie 
Rzeczywistość. -Ktoś bez raka, Ktoś wyczyszczony i to Tu będzie się stawało. Tu 
zmienicie to Siłą Działania.
W tej chwili jesteście w tych Energiach i wiecie jak zadziałać. Możecie to zrobić typowo 
praktycznie. Wtedy lewa ręka lekko odchodzi na bok, a prawa skierowana na obiekt, który 
jest w Polu Działania. Może to Wy, a może Ktoś inny. Mówcie tylko prostymi Słowami i tak 
się Stanie. Działajcie……………………………………………………………………………

-O.K. Tu jest tak, że te Energie wokół Nas są i możecie przystąpić do odczytywania tego, co 
zrobiliście.

KONIEC.


