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[Wejście w Energie]
101.2010.03.04 Częstochowa
Ciekawie to wygląda. Ktoś łazi po głowach, tak jak w Cyrku i teraz ta energia znikła. Coś się
wyrównuje, ale delikatne to jest. Widzę jak zaczynacie zasypiać. Działają na Umysł.
Człowiek zaczyna zasypiać. Pokazują, że te Nasze Dusze to pod stołami leżą, pod krzesłami,
a niektórzy oczy zaczynają otwierać i są Żywsi.
Duch się budzi. Czyli podpowiadają w ten sposób, że Pasma Duchowe zaczynają się
otwierać. U Góry pokazało się Światełko Jaśniejsze. Ale to same energie. Nawet nie wiem, co
robią. To po prostu promieniuje. Nie wiem, czy to Działa? Mówią; -Działa, działa. Nawet nie
widzę skutków tego Działania. A, to jest jakieś przeczyszczanie. Chodzi o Nowych, co są i
teraz łagodnie te Procesy Wyczyszczeń zachodzą. Pojednania, słyszę.
Ktoś teraz chce coś przekazać. Mówią o Pobłogosławieniu…(2.16?). Najpierw trzeba
przeprowadzić Uzdrowienie. Mówią, że czystka, czyli wejście w Nasze Przestrzenie w domu,
tych, którzy nie mają, bo ci, co mają wstawione to nie muszą, ma być na koniec. Wbrew
temu, co ja myślałem, że na początek.
Czyszczenie już jest zrobione, będziemy musieli uruchomić zdrowienie. Pozwolili, aby
wszystko w Nas było obudzone i uzdrawiane. Niech te energie się uaktywnią.
UWAGA! To uruchamia się, ale mówią tylko o bliskich, którzy z Nami mieszkają. Tylko Ci.
Możecie Ich przed sobą ustawić i to działanie też Ich obejmie. W tej chwili leci czyszczenie
w uzdrawianiu. Błogosławienie też w tym będzie zawarte.
Teraz z Góry idą Pasmowe Energie. 3.43 Nas Postacie, które są. Pozwólmy, by to działało, To
trochę potrwa, bo Nas troszkę jest.
Pozwólmy wejść Tym Siłom bezpośrednio do Naszych mieszkań. Niech TA Siła wszystko
tam przepromieniuje. Zostanie. To jest gęste jak blok. Wokół Nas te Energie gęstnieją jak
masło też wokół Nas i w Nas.
Pokazali Też Źródło Życia. Odkręcili mi wielki kran woda zaczęła lecieć. Ta woda jak
mineralna z reklam, strumień.
-To są Iskierki. Nie wiem, co to się dzieje, ale to jest i dalej zachodzi. Jak coś jest, to jest. A to
jest i dalej zachodzi. Może o uzdrowienie chodzi, ale mówią, że nie tylko, że jakby o zapis
Boga. Przestrzenie macie przemienione. Zerowe będzie geofizyczne promieniowanie,
czystka jest, ale Tam cały czas Proces zachodzi jakby się pogłębiał, utrwalał. To jest gęste.
Pokazują, że jakby coś złego chciało przyjść, to nie, że na chwilę wejdzie, tylko w ogóle nie
może wejść. Odbija się jak o skałę.
Nie jest powiedziane, że do północy to ustanie, bo kręcą głową, że nie wiadomo, ale
najważniejsze, by się toczyło. I te procesy w nas też.
Zrobiono czystkę.
(Glos)-Czy Nasze mieszkania będą teraz Komorami Regeneracyjnymi?
-Nie, to nie o to chodzi.
Pokazali Źródło Życia. W tej fizyczności. Dla Ciała. Nie dla Duszy, czy dla Ducha. Dla
Ciała to jest coś takiego jak ostoja. To jest 90% poprawnego tłumaczenia.
(Głos)Powstają takie kręgi jak na wodzie.
(Głos)Nasze mieszkania są w takich kręgach.
Cały czas leci jakby. Trzeba to sprawdzać. I Poziomy zdrowienia, bo to cały czas się
pogłębia. Wygląda jakby działanie było przedłużone.
(Głos)Dla mnie to jest regeneracja Ciała fizycznego.
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