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 Malutkie Dziecko jest. Bawi się. Wyraźnie pokazują, że to malutkie Dziecko nie zna 
ograniczeń. Ono nie wie, co to są ograniczenia, Programy, że Ono nie może, że tak nie 
można, że są choroby. To Dziecko złożyło rączki razem nad głową, całe jest wyczyszczone i 
zaczęło Nas czyścić. 
Teraz pokazują Boga Twórcę, który z Oceanu Ducha Świętego się wyłonił i to małe Dziecko, 
a to u góry, to jest połączone z Sobą.
To na Miłość Boską, jak jesteśmy połączeni, to niech Zejdzie w Nas wszystko to, co można.
I tak; -Nasze Energie poszły do góry, a te z góry zeszły.
Czyli jak dochodzimy do Naszego własnego Ducha i jesteśmy Tam, to On wtedy w Całym 
Majestacie Swoim może schodzić na dół i uruchamiać tę Moc Chrystusową.
Teraz jesteśmy tym przeniknięci.
-I oto Wasza Podróż. Podróż w Głąb Siebie. Podróż ku Poznanemu, a jednak 
Zapomnianemu
I był Dzień i była Noc. Ktoś może powiedzieć była Noc i był Dzień.
-Równie dobrze –odsuwają To, nie było nic. Był Czas.
-Pokazują, że to jest iluzja. Odsłaniają kolejne warstwy.
-Ale tam byłeś Ty. 
-I widzę małe Dziecko w Łonie. To Dziecko otworzyło oczy, zaśmiało się i zaczęło się bawić.
Mówią o tym, byśmy Dzisiaj odrodzili w sobie Dziecko.
Ale to są inne Energie. To są inne kolory. Ja nie wiem jak to nazwać. Ja takich kolorów nie 
widziałem. To jest niebieskie, a jednocześnie zielone. Zupełnie, co innego.
To Dziecko w Nas się budzi.
………………..
Nie umiem się odnaleźć w tych wibracjach, aż mi ciarki po kręgosłupie lecą.
To jest tak inne, że nie potrafię tego przyjmować, ale to we mnie wchodzi.
-Oto wzrastacie ku Ojcu. Ale zapominacie, gdzie jesteście.
-Tu!! Biją palcem w te podłogę. –Tu jesteście!!
Tu jesteście Fizycznym Okiem. Tu jesteście Duchowym Okiem. Tu jesteście Moim Okiem.
To prawda, że jednoczenie się w Trzonie duchowym zajmuje czas. Jest niepełne.
-Ale nie ma żadnego znaczenia, kiedy budzicie się we Mnie!!(taki głos jakby niósł po 
górach).
-Zaproście Mnie do Swego Domu. A przyjdę i pomogę. Ale chęci to nie wszystko. Ponieważ 
mogę zejść tylko do tego Domu, który jest wysprzątany.
-Czyste Słowa, Czyste Myśli, Czyste Czyny, Czyste Dusze i otwierający Mi drzwi Wasz Duch.
Im więcej będzie tej Czystości, tym pełniej będę mógł w Was zejść.

Od dziś sprawdzajcie Czystość Waszą dla Mnie. Czystość mojego Zejścia.

 I teraz nie robimy nic innego, tylko pozwalamy, by Nam pomogli Wszyscy Nasi 
Przyjaciele. By jego Zejście było jak najpełniejsze.

 -Nie będzie dopóki nie zrozumiecie, że Ja, a Wy, a Nasz Dom, to Jedno.
 Tak jak własnemu Dziecku byście powiedzieli, że w tym Domu istniejecie razem z Nim i że 
wszystko zrobicie, by z Nim być, to popatrzcie na to Wasze dziecko, jak będzie krnąbrne, jak  
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będzie złe, jak będzie dziurawić i niszczyć Wasze okna i Wasze drzwi, a Was plugawić, to 
wtedy z bólem Serca odprawicie Je z domu.
To dziecko pójdzie, a Wy będziecie jedynie tęsknić i będziecie czekać na czas, na chwilę, 
kiedy Dziecko stanie w drzwiach. Powie Wam; -przepraszam.
Skłoni się przytuli i zostanie.
-Ja tak czekam na Was.
 Każdą Waszą Myślą, Słowem i Czynem, spojrzeniem Duszy i Ducha możecie się do mnie 
przybliżać albo i oddalać.
 Dam Wam wszystko, co chcecie. Ale nie mogę, kiedy Was przy Mnie nie ma.
Odczuwajcie Mnie.
-Teraz mówią; -mamy Jego odczuwać.
-Teraz przyszła jakaś Postać i gdzieś Nas prowadzą. Idziemy przed Siebie. Ale tu nie tylko 
My jesteśmy, tu jest sporo Ludzi. Mówią, że to jest pochód umarłych. Zmarłych. Zmarłych za 
Życia.
Patrzcie, gdzie przyszliście. Pokazują taką dziurę. Jak My byśmy byli nad taką wielką 
dziurą w Kosmosie albo w Jakiś Przestrzeniach Duchowych, jakby to była studnia. Przez tę 
dziurę widać Świat materialny, energie. Kto chce może tam wskoczyć.
-Jak zaczęli wskakiwać, to się dziura zapchała.
Teraz znowu się odnajdujemy, tu gdzie jesteśmy. Obudził się Duch. 
A droga powrotna jest. Mówią; -patrz do góry i tam jesteś. A My zawsze widzimy 
otwierające się niebo, ale nie wchodzimy tam, tylko działanie idzie tu.

 Dali do zrozumienia, że jest takie połączenie między Nami Duchowymi nad tą dziurą, 
a Nami tu w Środku. Pokazują, że tym łącznikiem jest DNA. I Pokazują tutaj te nici. 
Następne DNA. To są takie portale, to idzie do góry.
Jak My jesteśmy czyści, jak wszystko jest o.k., to po prostu Bóg schodzi przez DNA.
Natomiast My budzimy się w Duchu, ściągamy informacje itd., przez Nasze Serce. Ale 
tutaj te Energie w pełni działają tylko wtedy, jak te kanały transformacji, są w pełni otwarte. 
A Oni są wtedy, kiedy Kanały zejściowe, czyli DNA jest obudzone. Wtedy ta energia w pełni 
płynie. To, dlatego mówili tyle o DNA w tej Modlitwie, że jest nie przygotowane.
Teraz Ktoś przychodzi z taką miotełką i po Nas zamiata. Iskry widać jakbyśmy pod 
akumulatory byli podłączeni.
To DNA tu przed Nami stoi dalej jak ta kolumna, a z Nas stworzyła się wielka tabletka. Ktoś 
tam podchodzi z boku i widzi nie Nas, tylko ten wielki blok okrągły skalny jakby to był 
wielki wapień. Opiera się coś tam sobie rysuje, marze. I taka Energia sięgnęła po tego 
chłopaka i Jego Dusza tu wskoczyła, a chłopak jest na zewnątrz. I tutaj między Nami ta Dusza 
obudziła swoją Świadomość, obudziła się i przez to ten chłopczyk na zewnątrz woła; -mama, 
mama zrozumiałem.
Wpadł na jakiś genialny pomysł i zszokowany leci do niej.
-Podpowiedzieli, jak jesteśmy tu, widzenie, słyszenie, te cuda, Ta Świadomość zaczyna 
działać. Dzięki temu tam w tym Świecie zewnętrznym można funkcjonować.
-Mówią; -można obudzić Ducha Woli
-Jakiego Ducha Woli?
-Wola to jest Stan. I ten Stan można uruchomić Siłami Duchowymi.
-Faktycznie Siły Duchowe są ponad Wolą.

Teraz czuję tę Energię schodzącą od Góry. Jakby taka energia przez tę nić DNA z 
góry schodziła. Pochłaniała Ją. Płynęła jak taka gęsta mgła. Ona się wsącza w Nas. Budzi się 
Duch Woli.
-A, co Wy chcecie? –Mówią.
-Oto Morze łez, oto Morze Radości, oto Morze Możliwości i dół niemożliwości.
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-Nicość w Rzeczywistości może być Przekleństwem, więc dołem niemożliwości. Ale jak 
chcesz możesz w Nicości stworzyć, co chcesz.
-NIC i MASZ. To, co chcesz.
W takim razie będziemy teraz Działać na to, na co chcemy.
Mamy tutaj wszystko, co chcieliśmy poruszyć. To jest wiadome.
Mamy ojca, mamy Agatę, mamy…..Mamy wszystko, to, co chcemy. Dopowiedzcie resztę, 
czyli Nasze marzenia niech się też realizują. Te Nasze Cele. To, do czego dążymy. Niech To 
wszystko przepromieniuje Światło Naszej Woli.
Duch, który się w Nas Budzi On jest tam u góry. On widzi, co My tutaj zaczynamy robić. W 
tej Chwili w Oceanie Ducha Świętego Zaczynamy Kreować to, co jest ważne. Czyli ponad 
Siłą Ducha w ten Obszar Kreacji Wchodzimy. Jest uruchomiona Siła Działania i teraz 
Kreujemy to, co ma się stać. Powołujemy Nowe do Istnienia. I to wszystko, co było Siłą 
Wspólnego Ducha, Siłą12.49….chcemy, aby się stało, żeby wszystko się udało.
Mówmy, co chcemy. Tu ma się to wyrżnąć, Tu ma się to zapisać i przejawić w Wieczności.
- Oto jest Słowo Oto jest Moc, oto jest Siła Działania. Róbmy to teraz.
…………………………..
Zapisujemy to w Oceanie Ducha Świętego.
To, co na Górze, to i na Dole. To, co robimy jest już zrobione. 

 -Pokazują teraz taką wielką mgławicę zawartą jakby w tej Kuli. 
Tak jak Kosmos pokazują jak jest w Nas Zawarty. Organy, Cele. Tam to są tylko cząsteczki. 
Wprowadzasz tylko Program. To, co ma być. I tak ma być. I tylko takie ciśnienie 
energetyczne dajesz, żeby te wszystkie cząstki, które są potrzebne do zrealizowania tego 
celu połączyły się, a tym, które przeszkadzają połączenia między cząstkami zostały zerwane.
Pokazują to tak; -wszystkie cząstki w równej odległości od Siebie się znajdują. Program Nasz, 
jakikolwiek jest uruchomiony, czy Życie Ciała Fizycznego, czy Życie wątroby, czy Cel, to są 
tylko takie Nici energetyczne, które spajają, łączą z sobą te Cząsteczki. Jak Ludzie walczą 
między sobą, to rozrywają te Cząsteczki i tworzą nowe kombinacje. Jeśli po Sercu korzystając 
z Woli Ducha, z Mocy Ducha i z Woli Ojca Działasz to sprawiasz, że te połączenia są silne i 
Tworzysz Nowe. To jest ten Program Nadrzędny. Manifestacja. Spełnienie się. Cud. Czyli to 
jest to Ciśnienie Energetyczne. Ciśnienie Światłości
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