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[Uruchomienie Ciśnienia Światłości]
134.2010.05.23 Warszawa
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Nasz własny Duch, który wstąpił w te Ciała uruchamia wszystko właściwie. Ustawia
tam0.25-0.29. On wie, w jaki sposób coś zrobić. Choć czasem ograniczenia. To, co On może
w Nas zrobić0.41 -0.46. Byśmy My w obrazie siedzącego naprzeciw Człowieka odnaleźli
Zdrowie, Szczęście. Czyli to, co jest ważne;
-Oddajemy Nasze Drogi, Nasze Ciała, Naszą Istotę Światłu. Tylko dajmy Naszemu
Duchowi duże Ciśnienie. Niech ten Duch uruchomi taką Siłę Działania, by Stał się Cud.
By przyszło1.14-1.16…(Zdrowie?)Niech Działa.
Straszne Ciśnienie. Ciekawe, jakie daliśmy ogólnie i Każdy z Was Ciśnienie.
Wychodzi mi, że poprawność Tego była 80%. Czyli to miało dłużej trwać.
(Głos)Jako grupa 14.
(Zbyszek)Tak, jakby brakło tego zaufania. Trzeba powtórzyć. Musimy wejść w Modlitwę
jeszcze raz i maksymalnie to uruchomić.
Pokazali w jaki sposób bardziej się przekonać do Działania. Oprócz tego, że wiemy,
iż w Oceanie Ducha Świętego, tam gdzie są różne cząstki i jakby Program; -tak ma być i już,
to pokazali, że jak działamy, to tak jakby się Tworzyły wokół Nas, jakby z nikąd wypływały
takie białe kłębki Energii i One wpadają i leczą, wpadają i leczą.
My wchodzimy znowu w Siebie. Pozwalamy, by Duch w pełni, cząstkami Ducha
Całości, by wszystko, co jest najdoskonalsze właśnie budziło się do tego działania. Bo
chcemy byśmy byli zdrowi, szczęśliwi.
Uruchamiamy w tej chwili Zdrowie u wszystkich. Nasz Duch przepuszcza Energię przez
Nas, Moc przez Nas. Schodzi i wszystko w Nas Uzdrawia.
……………………….
Ciśnienie się skończyło. Można zobaczyć cośmy osiągnęli. Tym razem osiągnęliśmy
100% tego, co mogliśmy Sprawdźcie ciśnienie, jakie wam wyszło. Czy jest pełniejsze.
Zaczyna się tworzenie Kanału.
…………………………….
Jakby taka Źrenica się otworzyła. Ktoś chciał przejść, ale nie wiem, czy przeszedł i
ta Źrenica zaczyna tu promieniować.
Myślałem, że Kanał będzie szedł z góry, a to tutaj się otwiera na wprost Nas.
Tworzy się Przejście. I teraz dopiero powolutku te Energie, które lekko przez to Przejście
Przeszły wyglądały jak źrenica oka, takie dwie połówki, dwa łuki. Jakby Ktoś się przeciskał.
To się tutaj powolutku rozjaśnia przenika.
Widzę, że u Niektórych złotobiałe punkty powstają na piersiach wielkości monety. Oni
mówią o ciemnych kropkach, to być może jest to zalążek tego, co będzie można utworzyć u
Was.
Pokazują jak to działa. Jak się ma ten zalążek, ten pieniążek, kropkę to ten zalążek, kropkę
zostawia się u Kogoś. Kładziesz na stół, wychodzisz i to samo się Tworzy.
-To jest Moc Zmian i 10.08wszystkie(?) wstrząsną Tym Światem.
-Mówią, że; -w Naszych rękach spoczywa Cała Przyszłość.
-Nie tylko. Zmiany będą rozleglejsze. Nie o Wszystkim wiecie, nie o wszystkim informujemy.
-Ale, -kiwają głową; - przyjdzie czas, kiedy będziemy.
Te Energie, które teraz są, to nie jest ten Nasz Świat Duchowy. To jest zupełnie, co
innego.
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-One są podobne do tych Energii przynajmniej część Pasm, jakie są w Mieście Radości i w
Mieście Życia.(?)
Ciekawe. Ten Kanał ma jakiś Poziom. -Czy dzięki temu może coś i mocniejszego tutaj
wchodzić?
-Tworzenie tego, co tutaj zrobiliśmy, to potrwa. To nie jest chwila.
-Pokręcili głową, bym nie przesadzał.
-Usłyszałem, że nosimy w Sobie piętno Czasów, które nadejdą.
-Czemu piętno?
-Piętno to po prostu znak.
-Na czole nosimy 11.46….symbol.
-Mówią jeszcze jedno; -11.55… i sprawdź……I teraz się Uzdrawiajcie.
W takim razie się Uzdrawiamy.…………………….
Te przestrzenie są konkretne, bo Kanał jest dokładnie z tego samego Poziomu, co
Kanał Szatana. Czyli to są jakieś parametry. Tak jak mówili.
-To ciekawe, co za Energia w nim teraz przybiera?14.08?...
-Ciśnienie Całości było też bardzo duże. Aż głowę rozwala.
-Mówią; -Jak jest PraCząstka, jak się oddaje Ojcu i jak się oddaje Światłości, to po prostu
wiemy, że będzie zrobione wszystko, co najlepsze. Bo Początek Wszystkiego tam był zawarty.
-Dotyka się Człowieka, -„Oddaję” i już. Albo; -„w Imię Ojca. Oddaję”.
-Oni mówią żeby się nie wikłać, oddawać Światłości, bo tam jest wszystko od Początku.
Przy Uzdrawianiu… Obudzić albo potrzymać.
-Sprawdzałem tym Działaniem od razu można objąć sporą grupę Ludzi. Nie tak jak kiedyś
kilkoro ciężko chorych. Od razu po prostu więcej.
KONIEC

