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 Wchodzimy w tę Modlitwę, co wiąże się z Pewnym zapisem, więc chwileczkę to 
trwa. Jak Wy będziecie Działać, to wystarczy tylko ręce wyciągnąć. Poczekać chwilę na 
wejście w te Energie. 
Ja, kiedy chcę być w Polu Zmian, rozkładam ręce i jak czuję, że Działanie jest potrzebne 
mówię; -w Imię Ojca, Syna, Ducha Świętego. Jest Pole Zmian i Tak jak mnie uczyli; 
wybieram zdjęcie i koniec, nie przejmuję się. Pracuję tylko nad pewnością, wyrazistością 
Działania. Jest wtedy więcej czasu na Energię. 
Pozwalamy, by to, co jest wokół Nas harmonizowało Nas. Jak będziecie kiedyś 
postrzegać Energię Życia ona w wewnętrznym widzeniu jest oznaczona pionowymi  
paskami, smugami. Lecą z Góry na dół. Moc Istnienia odczujecie na zewnętrzu dłoni, a 
Życie macie w rękach, w dłoniach. 

Szybko weszliśmy do Oceanu Ducha Świętego i przychodzi do Nas Postać, wyłania 
się jak z mgły, zapina Każdego łańcuszkiem z lewa na prawo. Zaczęło trzepać Wasze Osoby 
jakby porażone prądem i wypadły Dusze z tego. Leżą i się nie ruszają jak martwe. Niektórzy 
poleciały do góry, a jedna Osoba leży jakby Duchową Świadomość straciła. Stała się gałęzią, 
podnosi się otwiera i z tej gałęzi wyskoczyła jej Dusz. Poleciała do góry. Tworzą taki krąg 
Energii u góry. Wszystko zniknęło. 

Pojawiła się Postać Jezusa. Opiera się o komodę. Jego Serce promieniuje, ma aureolę 
wokół Głowy i Nam się przygląda spokojnie. 
-Czeka. 
Coś zrobią z Naszymi głowami od tyłu. Jakby była łączona głowa z kręgosłupem albo jakby 
od zewnątrz dawali coś, co przylega do kręgosłupa. Jednocześnie obejmuje Głowę i jakby 
biały berecik kładli od szczytu na głowę. Jak łyżkę, bo jest wygięte
Jak z betoniarki wypadają różnokolorowe figurki.
Mówią o jakimś zabezpieczeniu Nas przed Nami Samymi. Pokazują 60%, w 
ekstremalnych warunkach 70%. Bo 80% rzadko się trafi, gdyż jest trudno osiągalne.
Znikło mi wewnętrzne widzenie i widzę tylko fizycznym okiem. Tu przed Sobą jak węzły. 
Nakładają się oba. To zewnętrzne to jakby Kosmiczne oko. Bardzo wolno się porusza. 

 Jezus jakby konfetti w ręce wziął j i rzucił w Nas. Rozsiewa jasnoniebieskie, a one 
kolorami Nas przenikają. To spada na Nas, leci po Nas. Ma kłopoty z wniknięciem, a musi w 
środek Nas wejść, tak jakbyśmy byli trójwymiarowi.
Dlatego pod jedną Osobę podłączyli odkurzacz pod drugą Czakrę. Zassał, ciśnienie w 
Człowieku zrobił i te konfetti jasnoniebieskie wpadły do środka, potem ten odkurzacz 
odwrotnie, wypluł to i one po Człowieku rozprzestrzeniają się, krążą, unoszą się. Jesteśmy 
tym wypełniani.
Jezus zrobił to, co miał zrobić, zatarł ręce i odchodzi.

Pojawiła się Postać Kogoś Potężnego. Może to Archanioł, Cherubin, bo ma Miecz. 
Jest cały biały, miecz też, a twarzy nie widać. Jest tam lekka czerń. Ciemność.
-Usłyszałem, że to jest Zahabi. Ujmuje miecz. Kładzie Nam na lewe ramię.
To jest pasowanie. Ogólnie Proces jest u wszystkich zainicjowany.
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Słyszę o Jeźdźcach, jakiejś liczbie 6, Apokalipsie.
Przekaz odnosi do 6-ciu jeźdźców Apokalipsy, ale wyraźnie mówią, że to Przesłanie, które 
znamy jest zafałszowane. Miecz wbity został w Ziemię. Jest potężny. Odrzucił kaptur, ale nie 
można ujrzeć jego głowy, twarzy. Wiem tylko, że jest. 
Jego miejsce zajmuje Postać kobieca. Jest jak z Hollywood. Przemierza słynne schody w 
reflektorach. Jednak to nie reflektory są na Nią skierowane. To Ona sama tak Świeci. Bardzo 
delikatnie schodzi. Ma odsłonięte ramiona i długie dłonie od Energii, które w nich płoną. 
Diadem z głowy rzuciła w Przestrzeń, ale znowu jest na jej głowie wpięty we włosy.
Słyszę; -Przeznaczenie. I nie wiem, czy z Tą Osobą jest związane przeznaczenie, czy to 
Symbol Przeznaczenie.
-Jedno i drugie.
Tutaj jakby Ktoś chciał i Idzie tą Drogą, jeśli został zrodzony z Mocy, to jest to Symbol 
Przeznaczenia. To jest Brama, którą się idzie do Zbawienia. Zbawienia od tego, co jest w 
Tobie fałszywe, co jest w Tobie Iluzją. Czyli powrót do Domu.

Szorują Każdemu palce rąk. Malują coś po palcach jakby dzięki temu coś z 
palców ma lecieć. Coś takiego jak zraszacz do wody wbiło się w Ziemię po środku i ma 
kolory jak te, które z naszych palców zaczęły wylatywać. Najpierw były jasnawe, 
ciemnawe, potem różnokolorowe, z przewagą różu, pastelowego, jasnego niebieskiego. 
Wszystko jest kolorowe.
Włączyło się wewnętrzne widzenie. Są znowu paski z góry, na dół. 
Ktoś przeciera mi te paski jak brudną szybę w myjni i puka mi w tę szybę, co jest przed 
oczami.
-Hej! Ty! –Mówi.
-Mówię wyłaź. Moja Dusza ze mnie wyszła na środek, pobiegła a ja nadal siedzę.
-Podpowiadają, że są rzeczy, które robimy nawet o tym nie wiedząc. 
Czasami się z czymś borykamy, coś robimy, a potem w Ciele fizycznym odczuwamy. 
Podpowiedzieli mi, że Dusz moja wróciła, ale była porogowaciała. Jakby miała wielkie 
wrzody, wielkości piłki. Weszła do Ciała, jest teraz umęczona i zasypia, a u mnie to w Ciele 
fizycznym jest widoczne.
Czyli mogą pojawiać się w Nas jakieś stany, jakieś choroby i my niewłaściwie 
pojmujemy, iż to jest atakiem od Ludzi, a to może być efektem działania Duszy, czy 
Ducha, to trzeba sprawdzić, czyli Ich aktywności w Innych Wymiarach.
Trzeba jak najszybciej, na siłę udoskonalić Moc Naszego Ducha i Stworzyć 
zabezpieczenia Tam. W czasie snu, w czasie Jego wyjść, aby to później nie przejawiało 
się w tej Rzeczywistości. 

 Pokazują Światło, które promieniuje i wyczyszcza Naszego Ducha i Nasze 
Duchowe Cząstki. Trzeba robić zabezpieczenia, bo przychodzą ataki w czasie snu. Tu 
jesteśmy zabezpieczani, ale wychodząc z Ciała tam jesteśmy atakowani.
 To jest odczuwane w Ciele Fizycznym. Brak Mocy i choroby się zaczynają.
Trzeba zabezpieczać się w całości swojej Istoty.
Pokazują znowu na Dziuplę i jakiś kod. Przekręcają cyfrę 5, a ona jest Tam. To jest 
KLUCZ. Ta piątka unosi się do góry. Ale znikła. Odczułem na tyle głowy jej ruch.
Trzeba ją wkodować i to będzie połączone z Piramidą i z Zahabim.
To będzie zabezpieczenie na te Nasze Podróże do Poziomu Zahabiego. Pokazują też na 
Górę, czyli do Poziomu Ojca?
-Tak! Byle tylko być w Prawie Wolnego wyboru i czystości, bo pokazują, że w Duchu 
Świętym, w Oceanie są różne Rzeczywistości. Musimy wiedzieć, o co w tym wszystkim 
chodzi. Przy przejściach do innych Rzeczywistości będą zaburzenia.
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 Komuś zabrali talizman, jaki miał i wieszają inny. On jest jak otwierane serduszko, 
Ma zdjęcie Dziecka, czy Dzieci. Wyciągają to zdjęcie, gną, a z góry przychodzi Energia, 
wchodzi do tego medalionu i go wypełnia. Teraz jakby od czyjegoś Serca popłynęła Energia 
i obraz tego zdjęcia się pojawił, i jest wesoła Dziewczynka. To wymaga jeszcze 
energetycznych przemian w tej Rzeczywistości.

 Zaczyna być widoczna Energia Stwórcza i pierwszy raz widzę białe, cudowne 
wzory na czarnym. To prawidłowe. Tło takie ładne zostało. Mieni się. Czuję nacisk. Coś 
Stwórca robi; -jakby była pajęczyna na Naszych czołach. Oprócz reflektorowego 
Świtała pojawiają się odnóżki i zaplatają się wokół całej głowy. Pasma jakby malutkie 
błyskawice, pajęcze nici, grube niekształtne rozmazywały się po całym Ciele. Ładnie to 
wygląda.

Ciężko Mi jest teraz. Mówią o atakach, o jakiś polach energetycznych, że to ma 
chronić.
-W, jakim zakresie?
-Pełnym.
-Każdego? -Pokazują na Boga.
Piszą coś do mnie jakby numery telefonów, ale to jest jakiś znak. Przyklejają mi to na 
czole. To jest ruchomy wzór. On Żyje. Jakby Istoty ciemne wychodziły. Cały czas 
przeciskają się i wychodzą. To wygląda jak czarne ptaki z pięknymi czarnymi 
skrzydłami. Wylatują jeden za Drugim. Efekt jak w filmie rysunkowym. Jeden wrócił, 
nie potrafi wylecieć, kotłuje się to. Przejście jakby się zamykało i zaczęło się kręcić. Ptaki 
już nie potrafią wylatywać. Przestrzeń się zamyka.

 Postać się pojawiła. Kazała Nam wstać, Dusze też wstały. Ta Dziewczynka ma 
makietę i na niej są kwiatuszki, jakby zamek, drzewo. Jest i nie jest. Zrobiło się zielono. 
Energie przechodzą.
-Energia Życia, Energia Ruchu, Moc Zmian jest zawarta w Oddechu Boga.
-Oddychaj Nim, a stanie się Cud. Czemu nie pozwalasz zaistnieć Cudowi.
Jak Działamy, to jest to mały Cud. Innymi słowy niezrozumienie pewnych rzeczy. My 
nie musimy wiedzieć. Pozwólmy stać się Cudowi. Niech On się Stanie. Teraz jesteśmy w 
Naszym Polu Zmian.

 Jeszcze jakieś Działanie zachodzi. Odsuwają pewne Osoby na zewnątrz, żeby 
była Przestrzeń. Pole Zmian jest Tworzone Między Nami. Czuję, że na dłoniach 
zewnętrznych wibracja się pojawia. Od środka są słabe z kolei. Tak jakbym miał 
zewnętrzne rękawice.
Mamy pozwolić, by Cudy się Działy. Od tej chwili to, czego nie rozumiemy nie oznacza, 
że ma się nie stać. Jesteśmy w Polu Zmian, jesteśmy w Oceanie Ducha Świętego.
Płynie jakby ze wzgórza Energia. –Faluje. Obmywa Nas. Wygląda jak Lądolód. Grube 
to jest. Zmienia się.
Teraz Ciekawostka. Mamy zechcieć to, co ma się stać i już.
…………………………………………………………………………………………………
……….
Ktoś zasłonił kotarę. Pojawił się duży Grall. Promieniuje ładną Energią. To idzie do Góry.
KONIEC.

Możemy sprawdzić Zakres Zmian, jakie są i jakie będą po tym Działaniu. I kiedy trzeba coś 
powtarzać, dopóki nie mamy totalnej wyrazistości Zmian. 
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