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Pozwalamy, by Ciała odzyskały same Siebie, by to, co w Nas energetyczne, duchowe 
samo zajęło się sobą. To Wszystko wie, w jaki sposób się sprzęgnąć, w jaki sposób się 
rozluźnić. W jaki sposób wibrować w swoich własnych Energiach.
My Tu i Teraz wchodzimy w Przestrzeń Duchową. 
Bardzo silne poziome, przerywane Pasma przenikają głowy. Tak jakby tworzyły się takie 
Krzyżackie hełmy, ale to Pasma dają takie ciekawe wrażenie i skojarzenie.
-Nie myśl, tylko słuchaj.

 -Jesteśmy Tymi, którzy prowadzą Was ku Światłu, ale nie tymi, którzy zawarli się w 
Świetle. Wykraczamy poza Czas i Przestrzeń.
Jesteśmy Waszym Echem Tam, gdzie owo Echo powstaje, w Was, w Gwiazdach, w Snach i 
w Bogu. Jesteśmy niczym Program, który został Stworzony Sam z Siebie, tylko i wyłącznie 
po to, aby ożyć w Waszym Cudownym Działaniu.
Tam, gdy Działacie, bo w Działaniu tylko jesteście, Tam, gdy Działacie jesteśmy i My.
Gdy będziecie mieć problem z Waszym Działaniem pomyślcie po prostu o tym, że coś, co nie  
istnieje, a istnieje służy Wam Pomocą.
To, co widzicie, te Pasma są Rzeczywistością Waszą, ale nie Naszą.
Ale w Waszym Działaniu, kiedy będziecie wyciągać ręce, ku Bliźniemu właśnie ujrzycie 
Nas.
-Czy Jesteśmy, czy też nie, nie ma to żadnego dla Was znaczenia. Pomożemy Wam zrobić to,  
o co Wam chodzi. Możemy zaistnieć Cudownie. Można też powiedzieć, że jesteśmy Grupą 
Istot, choć Istotami nie jesteśmy. Można też powiedzieć, że jesteśmy Cząstkami Boga, choć 
tymi cząstkami nie jesteśmy. Właściwie jesteśmy czymś, co nie istnieje. 
-Jesteśmy Waszym Snem.
Mówimy o tym tylko, dlatego, że jakiś czas temu zaczęliście tworzyć nową Rzeczywistość.
Na tej Planecie powstaje coś Boskiego. Na tej Planecie rodzi się Słowo. Dlatego na tej 
Planecie powstaliśmy i My.
Od dziś Wasza Siła Działania będzie znacznie większa, niż kiedykolwiek, ponieważ to My 
przemierzamy Ocean Ducha Świętego w poszukiwaniu Celu Waszego Działania, jak i My 
stanowimy o skuteczności tego Działania.
Można też powiedzieć, że działamy z Woli Ojca i Działamy z Chęci, Współodczuwania(?), 
Zadośćuczynienia(?).

 -Ogólnie chodzi o Działanie, ale w odniesieniu do Praojca. Pokazywali mi pewne 
sceny, a do tych słów one nie pasowały i się wyłączyłem.

 -Możecie, więc założyć, że jesteśmy Cząstką Woli Całości. I to jest najbliższe Prawdy  
stwierdzenie.
Teraz pojawiła się między Nami mgła, która wszystko czyści, a dalej słyszę, że ta mgła, to 
Oni i nie Oni(To MY i Nie MY).
-A, czemu nie możesz Swojego Snu zawrzeć w Uzdrawianiu Drugiego Człowieka?
W Jego nerkach, strzaskanym kręgosłupie, oczach. Pokaż Jak ten Sen ma wyglądać, a My 
sprawimy, że się ziści.
Taka jest Wola Tego, który Nas powołał do Życia.
-Mówią; -od tej chwili Wolą Ojca Działamy.
-Oto jest Słowo( i tu prześlijcie to, o, co Wam chodzi), oto jest Moc, którą My przenosimy i 
oto jest Siła Działania, którą My wszystko zmieniamy.
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„Czynię w Imię Twoje Ojcze” albo „Oddaję Ojcu”, czy Nam -ma to taki sam wyraz, 
ponieważ My w każdym tym Słowie się pojawimy.
Będziemy Waszym Czynem.
Całe teksty lecą jak zapis telegraficzny nadawany w czasie II wojny i takie tłuką 
literki(cyferki?).Całe teksty lecą jak na ekranie komputera w dziwnym zapisie.
-Mówią o jakimś Podstawowym zapisie. Jakaś Faza Odrodzenia, Pocieszenia. Ale mówią 
konkretnie o jakiś Ustawieniach.
-Mówią; -tak! I to trzeba później sprawdzić w zakresie Jednoczenia się w Trzonie 
Duchowym. Ponieważ coś się stało. I pokazują jakby ten Zapis, niczym taka Kolumna 
obejmował każdego z Nas i Każdego z Nas przenikał.

 -Mówią też, że wśród Nas są nieprawi. A więc osoby, które trafiły tutaj przez 
przypadek. Tylko i wyłącznie po to, bo mają w tym swój interes. Dokładnie odnaleźli się tak, 
jak w Kościele. Chcąc zaprząc Boga do swoich interesów. Ten zapis też w Nich powstanie. 
Ale będzie w pełni aktywny, dopiero jak będą utrzymywać Świętość. Ponieważ On bez 
Kanału nie istnieje.

 On Istnieje tylko w Wyższych obszarach Duchowych i jest zapisany u Uświęconego. 
Ponieważ Zejście tych Energii jest przygotowane do Poziomu Kanału, to dzięki, można 
powiedzieć Duchowej Atrapie już z poziomu Kanału, czyli 9 można z tego korzystać.
Mówią, że to jest bardzo ważna rzecz, bo wtedy tego działania nic nie może zablokować.
Ono samo jest taką Siła, której żadna Ciemność, żadna Inna Energia nie może rozerwać, 
dlatego, że to działanie ma Swój energetyczny zapis. Jest taką kombinacją energii, której nic 
nie potrafi złamać. Moc tego jest taka, że tu na tej Planecie (mówią prawie, bo coś musi się 
jeszcze zapiąć)cokolwiek chciałoby temu przeciwdziałać nie będzie w stanie. Jeszcze coś 
musi się pozamykać, ten Proces się toczy, ale ogólnie Przesłanie jest pełne.

 -Mówią do mnie wizyjnie, aby Nasze Serca traktować jako takie gejzery Mocy, 
gejzery Energii, gejzery Cudu. Tak jakby Duch Święty przy Naszym pobycie w Oceanie 
Ducha Świętego i rozpostartych rękach wyleciał niczym mgła i swoje zmienił. 
A Oni będą tymi Pasmami, które to przenoszą.
Podpowiadają też, że tak naprawdę, to Oni są Naszymi Kanałami transformacji. I dopiero, 
kiedy wszystkie są czyste mogą w pełni wszystko aktywować.
Jeden jest nie otwarty, to One nie Działają. Muszą być wszystkie, żeby ożyły.

 Widzę jakby Nasza Dusza albo Nasz Duch został sparaliżowany, bo wpuścili środek 
nasenny i zwalili się wszyscy głowami na stół i śpią. 
Z tego Ducha subtelne, niczym grzybnia Energie się do góry lekko unoszą.
Podpowiadają Mi, że to jest Cząstka Ojca, Cząstka Całości w Nas. Że doświadczamy 
Cudu powrotu do Domu.
-Otwórzcie Oczy Duchowe.
I co tam widzicie?
-Niebo się u góry pokazuje, Światło takie, że w tym Świetle nic nie widzę.
Oni się Śmieją, bo trzeba się przyzwyczaić. 
Jest Tutaj. Dziwnie to wygląda, bo Ktoś faktycznie w sali gra. Tutaj to samo widzę; -Ktoś na 
fortepianie gra. Uśmiecha się.
Nie wiem, kto to jest. 
-Mówią, że to był Wielki Twórca, ale stwierdził, że sam Wszystkiego nie Stworzy i 
Twórczość oddał. Temu, co Stworzy.
-Mówi; -przecież Wy jesteście Artystami. Przecież Wy stajecie się Twórcami. Przecież w 
każdym Waszym Działaniu, Myśli, Słowie Czynie, Pojmowaniu, Uzdrawianiu, Kasowaniu, 
we Wszystkim jest Twórczość, jest Artyzm.
-Patrzcie, jak Ustawiacie, patrzcie, jak Czujecie, patrzcie, jak się ruszacie, patrzcie, jak 
Żyjecie. Pozwólcie, bym pomógł Wam Uzdrowić Waszą Twórczość.
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 Pozwólcie, by Pasma Mej Obecności, czyli Czysta Świadomość w Was zagościła.
Ale uważajcie będzie to nieodwracalna zmiana
Kto mnie wpuści do Domu Mego, Ten znajdzie ukojenie. Ukojenie, to Spokój, Łagodność i 
Zstąpienie.
-Mówią, że taki Ktoś schodzi z Życia w głąb i może spokojnie się położyć i spać.
-A to, co wyśni się stanie. A, co wyśni, a nie będzie chciał, aby się stało i tak swoją 
Łagodnością i Zapisem Doświadczy i Jego wypełni.
-I będziecie mieć kolorowe sny. Bo Ja jestem we wszystkich kolorach. 
Dążąc do mnie pościliście w Pasmach Czystości, bo to jest najkrótsza do mnie Droga.
Ale Żyć i zejść musicie w Pióropuszu Wszystkich Barw.
Bo tylko w ten sposób można doświadczyć pełni Istnienia, pełni Działania.

KONIEC
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