
[Lęk, Boży Ład

127.2010.05.05 Częstochowa -2

ss.1/2

 Po środku Głowy pasma czuję. Maski nakładają. To jest tak jakbyśmy mieli być 
niewłaściwie widziani przez Siły Ciemności.
To wygląda tak jakbyśmy byli fałszywą Królową w mrowisku i te Siły będą przynosić Nam 
pewne Rzeczy myśląc, że jesteśmy od Nich.
Ale nazywają to maską pojednania. Mówią, że niektórzy z Tych będą wiedzieć o tym, ale 
nie zrobią nic, ponieważ będzie się budzić w Nich upiorna Nadzieja. Powrotu do szkieletu. 
Po ciemnej stronie mają swoje słownictwo, bo powrót do szkieletu oznacza powrót do 
fizycznej śmierci. A to oznacza, że stoi się na progu przejścia w pewne Światy. Czyli powrót 
do szkieletu oznacza, że pojawia się takie oczko, taki moment, kiedy można coś odwrócić.
-Nie bójcie się tego, co jest przed Wami, ponieważ tak naprawdę My możemy się bać tylko 
Samych Siebie. Jeśli się boimy Siebie niczego przed Nami nie musimy się bać, bo to nie 
istnieje.
-Podpowiadają, że; - tym, co wpływa na Naszą ocenę tego wszystkiego, co płynie ze Świata 
Duchowego jest lęk.
- Mówią; - lęk jest Stanem. Jest zawiązaniem pewnych Energii, które wyznaczają Ruch 
pewnej Siły w Nas. Modyfikują Ją, a Ona jest wtedy związana z myśleniem niewłaściwym. 
Stajemy się inni, niż jesteśmy.
-Mówią, że; - lęk jest Programowo uwarunkowany. On się opiera na pewnych słabościach, 
ale lęk jest stanem, który potrafią one wywołać w Nas.
-Mówią, że; -lęk można zebrać i jak piłeczkę przed Sobą położyć i wtedy zdajemy sobie 
sprawę, że nie musimy się niczego bać, ponieważ przez Nas nie przejdzie.
-Kolejna nauczka. Odrzućcie lęk. Przestańcie wierzyć, że Wasze słabości, które są po prostu 
niezrozumieniem, uruchamianiem pewnych energii, że Wasze słabości wywołują lęk. Bo to 
lęk karze Wam wierzyć, ten stan energetyczny będący pewną informacją, pewnym 
energetycznym programem, każe Nam wierzyć, że to Nasze słabości są przyczyną Jego 
powstania.
-NIE!!
To on jakby aktywuje Nasze błędne rozumienie. Słabości są pewnymi 
nieprzepracowaniami. A Wy macie się pozbyć lęku. Mówią tak. Jak przychodzi do Was 
coś, co jest złe, perfidne, to pokazują weź ten lęk, wyciągnij z Siebie i daj jemu.
(Dusisz się)
-Mówią do mnie teraz tak; -widzisz, sam zacząłeś się bać. Lęk wpływa na fizyczność. Lęk 
wpływa na Duszę. Lęk wpływa na Twoje Sny.
-Odrzuć, albo wpuść Nas, wpuść Ład. Boży Ład, by lęk ustał.
-Patrzcie!! Teraz z góry będzie schodzić taka Energia. To jest jakby lekka mąka. Ona po 
prostu musi opadać i Ona Nas będzie przenikać.
(Głos)Sypie się.
-To jest mówią energetyczne, a więc namiastka Bożego Ładu, czyli taki lekki Boży Ład w 
pewnych Pasmach. Mówią, że dzięki temu Człowiek może łatwiej dokonać wyboru.
Czyli jestem w Ładzie, albo jestem w lęku.
Przeciwwagą         LĘKU jest ŁAD
Przeciwwagą STRACHU jest ODWAGA.
Pozwólmy, by ten Ład w Nas zagościł, zapisał się. 
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Pokazują, że My będziemy stawać się teraz jakby takim Pyłem Gwiezdnym, który składa 
się z dwóch rodzajów tego Pyłu. Białego i Ciemnego.
I My możemy odwoływać się w Naszej energetyce tylko do białego, albo mieszać oba, albo 
tylko do tego czarnego.
-Mówią; -ŁAD, ŁAD, ŁAD Kosmiczna Harmonia.
Boży Ład jest w Waszej fizycznej Przestrzeni i energetycznie Kosmiczną Harmonią.
-Bo przecież to, co widzialne to, co Istnieje, to jest Energia.
A lęk opiera się na pewnych pasmach energetycznych.
- Ten ŁAD, zwany tu Kosmiczną Harmonią, będzie z Nas czynił Obserwatorów. Możemy 
się Komuś przyglądać, na spokojnie z dystansem. 
-Czyli Umysł, emocja- lęk, na bok. Wprowadzamy Ład. Od razu się włącza Harmonia 
Kosmiczna, a więc i Duchowo- Energetyczna i Biologiczna, bo przez to jest ciągnięta 
Świadomość.
Postawili takie literki jedną rzymską, widzę jeszcze cztery, jeszcze piątkę, czyli będą 
dopowiedzenia.
-Mówią; -BOŻY ŁAD. HARMONIA KOSMICZNA.
Pamięć!!
W przenośni; - zapamiętajcie to.
-Mówią też coś o Pamięci Kosmicznej.
To, co się teraz zdarzyło tak zostanie w Nas utrwalone, że będziemy mogli się 
odnajdywać w tej Rzeczywistości.
Tak jakbyśmy mogli kierownicę chwytać, kiedy chcę lewą, a kiedy chcę prawą ręką. Wybór 
będzie zależał od Nas.
Trzeba teraz sprawdzić, kiedy będziemy w pełni z tego wyboru korzystać.
-Boży ład –Harmonia Kosmiczna. CISZA. Mówią o tej Ciszy Kosmicznej. Tam jest obszar 
Ciszy, tam, gdzie powstały wszystkie Zasady, gdzie jest Macierz. Pod Arlonami.
Przenika Nas Pierwotny Wzór.
To krótki, ale istotny Przekaz.
Zmienia to Nasze widzenie.
(Głos I)Nicość.
(Zbyszek)Tak. W Ciszy.
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 ……, bym Wam pomógł, bym Was prowadził, ale nie znieprawiajcie Swoich Serc.
Pytajcie się mnie. Pokazują takie sceny, kiedy wieczorem, zwyczajnie pytamy się Jego 
cośmy niewłaściwie zrobili.
Ale On, ale Ojciec, ale Całość wyrazi się Pełną Pomocą wtedy, jak naprawdę będziemy 
chcieli tych Zmian. Inaczej będzie to młyn. Wciąż kręcące się koło stojące w jednym 
miejscu.
Otrzymamy Pomoc, jak będziemy chcieć się zmieniać i jak będziemy słuchać Rad.
Na dodatek mówią, że tak naprawdę niewiele trzeba by to wszystko ruszyło.
-Oni mówią ciekawie.
-Wystarczy NIE WĄTPIĆ W SIEBIE. Wystarczy NIE WĄTPIĆ W SIEBIE. 
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NIE WĄTP W SIEBIE, SIEBIE, SIEBIE, SIEBIE…..
-Tak to wszystko. To jest najważniejsze, co mieliście zrozumieć.

KONIEC
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