
1. MOC ŚMIERCI –OTWARTY KRZYŻ W OKRĘGU
2. Fundamentem   wszystkiego, co robimy jest Nasze własne szczęście.
3. Zrozumieniem jest Zrozumienie, że się jest w Działaniu Jednym z Nimi, z Ojcem 
4. Powstaje Zapis Energetyczny, dzięki któremu łatwiej będzie Działać.
5. Pole Zmian. Kolumna Zmian, w Przestrzeniach jest całkowitym wyrażeniem się 

Pola Zmian. 
6. Niech się Stanie –jest Kluczem do Całości. 
7. -Zaufaj Śmierci, a stanie się ŚWIATŁO. Coś Zaistnieje od Nowa. Coś się wtedy 

NARODZI.
8. -NIC jest Wszystkim, a WSZYSTKO jest WSZYSTKIM.
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Ukazuje się jakby podwójny Krzyż i Krąg za Nami. Ten Znak uruchamia pewną 

Energię i dopóki nie będziecie pewni, żeby się przekonać, można bezpośrednio rozciągnąć 
ten znak i wtedy będzie ta Energia działać. Muszę potem sprawdzić, w jakim zakresie 
jest ta Energia, ta Moc Śmierci, która zataczając Koło robi to wszystko. 

Chłopczyk uniósł się do Góry, ma ręce rozpostarte i jakieś ciekawe Procesy zachodzą. 
Jak Ojciec, który u Góry trzyma wszystko, tak Ja poczułem ciężar. Jakby to wszystko spadło i 
jakbyśmy zaczęli tonąć w Oceanie Ducha Świętego, gdzie jest wszystko.
-Słyszę proste. Znane Nam zdanie. 
-Wybierz, co chcesz, a to się stanie. Nie chciej tylko nic dla Siebie, co by raniło Innych 
Ludzi.
-Mówią do Mnie.
-Wyciągnij ręce i proś o Łaskę. O Łaskę Zbawienia z grzechu niezrozumienia, czy 
niezrozumienia.
-Czy jesteście gotowi na przyjęcie Ducha Świętego?
 –Niech każdy w sobie odpowie.
-Słyszę też o Zmartwychwstaniu poglądów, o Zmartwychwstaniu idei, o Narodzinach. 
U góry wyraźnie Jezus z rozpostartymi rękami się pojawił. Ma rozpostarte ręce, a 
jednocześnie odsuwa się na bok. Jednocześnie wychodzi przez Niego ten Chłopiec, rośnie 
idzie do góry, ale łącznie z tym Janem, z wizerunkiem Jezusa. Energia z tych rozłożonych rąk 
spada jak tutaj ten ukazany Znak. 
Słyszę, że na początku, przy tym Waszym Działaniu można tym Znakiem się posługiwać, bo 
to jest określona wibracja do przypieczętowania tego, co chcecie.
-Słyszę też, że mamy nie zwlekać z czynami, nie zwlekać z Działaniami, bo Świat na Nas 
czeka.
-Mówią też, że wiele od Nas zależy, ale nie możemy zapominać, że fundamentem 
wszystkiego, co robimy jest Nasze własne szczęście.

-Moc ukazuje Ten, Kto nie zna lęku. Wyrażają się, bowiem wtedy Prawdy w Czystej lub 
Świetlistej, (bo widzę światło) postaci. 

Mówią, że to jest związane ze Zrozumieniem. Zrozumieniem jest Zrozumienie, że się jest 
w Działaniu Jednym z Nimi, z Ojcem.
-Powtarzają.
 -Pozwól zaistnieć Cudowi, a Wszystko się stanie.
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-Będzie w Nas teraz jakiś zapis Energetyczny dokonywany, dzięki któremu 
łatwiej będzie Działać.
Wasze ręce i przód głowy stają się jasne.
Teraz widzę jak tu między Nami jest jakby gigantyczny wir. Jakbyśmy w Kosmos byli 
przeniesieni i tam mgławica się intensywnie obraca. Jakby wir w wodzie się otworzył, który 
statki wciąga. A jednocześnie widzę, że to idzie do góry. To jest jakby Kolumna Zmian. 
-Oni mówią. -To jest Pole Zmian, bo w tej Rzeczywistości nie ma Kolumny Zmian, tylko jest 
Pole Zmian. Natomiast   Kolumna Zmian, w Przestrzeniach jest całkowitym wyrażeniem   
się Pola Zmian.
Tu, pokazują Pole Zmian jest wystarczające. Wyciągając ręce przed Siebie uruchamiać 
będziemy Pole Zmian.
Otwierając Serce będziemy dawać Prawo do Działania PRAWA. Przez duże litery.
-I –Niech się Stanie –jest Kluczem do Całości.
-Niech się Stanie wszystko, to, co dla Tego Kogoś jest najszczęśliwsze. Niech się stanie 
wszystko to, co Nasi Chłopcy u Góry uznają za zasadne.
Teraz chwila Ciszy. Coś musi Zaistnieć. Mówią o Zmianie, ale o Zmianie w percepcji, więc 
to będzie tyczyło się postrzegania.
Widzę, że ta Zmiana dotyczy Naszego Ciała, bo Nasze drobinki, może chodzi o DNA, takie 
cząstki w Nas jakby zaczęły w tym wszystkim uczestniczyć. Jakby zaczęły Żyć z tym 
wszystkim, co jest wokół Nas. Jakby się Jednoczyły. Kiwają, że tak.-Zespalały? –Nie do 
końca.
-Kiedy spytałem, 
-Ojcze, czy jesteś? -Usłyszałem; -Ja jestem zawsze. Jestem w Tobie, jestem w Nich, Jestem 
Tu i Tam. Tam, gdzie chcesz.
Ponieważ w Naszym Działaniu My kierujemy tym ruchem. Choć On jest i tak wszędzie, to w 
Naszym Działaniu możemy Go pobudzić tylko Tam, gdzie chcemy, bo dajemy Prawo do 
Zaistnienia.
-Słyszę też, że Śmierć nadaje Sobie Prawo do Całości. Jak się Ją przywołuje Ona 
przejmuje kontrolę. Ona staje się Naszym Działaniem. Śmierć tego, co ma jakiekolwiek 
w Sobie ograniczenia. 
-Zaufaj Śmierci, a stanie się ŚWIATŁO, a zrozumiałem –POCZĄTEK. Coś Zaistnieje od 
Nowa. Coś się wtedy NARODZI.
-DZIAŁAJCIE. –Mówią.
To, co chcieliście zrobić, tylko powiedzcie, by się STAŁO.
By Najwyższe Nasze Przestrzenie Duchowe zrobiły, co trzeba. By ŚMIERĆ, by OJCIEC, 
by STAŁ SIĘ CUD.
…………………………………………………………………………………………………
To wszystko.
Ten Znak. Otwarty Krzyż w Okręgu zaczął wirować i pokazała się Kula, w środku 
przestrzenna i strzeliła we wszystkie strony. Od środka poszły Promienie.
-Pytam więc. –Co się stało? –NIC, bo NIC jest Wszystkim.
-WSZYSTKO jest NICZYM?
-Nie. –WSZYSTKO jest WSZYSTKIM.
Dławi mnie Energia. Ci z lancami wychodzą, a ze Mnie jakby wyciągali wszystko. Aż 
temperatura mnie toczy, taki czuję się gorący.

Taka scena tu jest. Ktoś wpadł z kilkoma psami na jednej smyczy, które przypominają 
Dalmatyńczyków.
To jest tak jakby zagubiona scena z autentycznego Życia.
-Bo BYŁA, bo JEST.
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Ale odbieram jakby ten Ktoś odczuł jakieś Energie, był zagubiony i patrzy na wszystkie 
strony.
Uspokaja się to wszystko, a Ja tracę widzenie.
-Słyszę o trwałym Zapisie, o niedokończonym uruchomieniu, ale machają ręką, że jest 
wszystko O.K. 
Mówią, że to się samo stanie przy Ich pomocy.

KONIEC. 
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