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  Wyczyścić całkowicie Waszą przestrzeń Życiową i bliskich, z którymi mieszkacie. 
Nie mogę objąć Działaniem powyżej 4 lub 5 osób. Ale tych podstawowych, którzy z Wami 
mieszkają wyczyszczamy od wszystkiego.
(Głos )A jak bardzo często bywa, Córka np. mogę ją wsadzić?
(Zbyszek)Jak nie mieszka z Tobą, to obawiam się, że Działanie nie obejmie. Ogólnie tylko 
Tych, z Którymi się mieszka.
-Dlaczego? –Żeby Ich wyczyścić i w tych Przestrzeniach nie dochodziło do relacji. Mają być 
uczucia.
-Te osoby są, ale nie wchodzimy w relacje. Kochać, miłować, przyjaźnić się, to owszem są 
Stany Boskie, ale żadne emocje. To jest po prostu coś niszczącego.

Trzeba się zatopić w Sobie i będziemy Was ustawiać.
Ciężkie są Energie. Tak się czuję jakby wlano we mnie wodę.
-Mówią; -nie narzekaj!
-Strażnik Mocy się pojawił. Pierwszy raz zobaczyłem Go3 dni temu. Nie wiedziałem tylko, o 
jaki zakres zmian chodzi.
-Coś mówią o Ogniu Zmian, ale to dotyczy globalnych zmian1.41-1.43..
-Tam widzę Dziuplę. Miast na plakacie, to zataczają takie koła. Zupełnie inny ruch jest tych 
Energii.
-Mówią o Domu; -Oto Dom, Oto Nasze Uświęcone Ciała. Gdy Bóg Zstępuje, ale mówią o 
budzeniu się w DNA, czyli ten Proces jest jakby z drugiej strony. Czyli, od tamtej Strony jak 
Bóg Zstępuje, to wtedy się otwiera OKO Przeznaczenia.
-Pamiętaj, by to OKO, Ono się pojawia na środku Naszego czoła, prowadziło Cię przez 
Życie. Nie musisz mieć Celów. Nie musisz mieć Marzeń. Zaufaj, a odczujesz jak wszystko 
wygląda. Jakie jest Prawdziwe i jak Ciebie kieruje.
-Czyli Jak widzimy Oko Opatrzności jest spłętowaniem, podsumowaniem tego wszystkiego, 
wszystkiego, o czym się dotychczas mówiło.
-OKO Przeznaczenia, to jest coś, co w Sile Kreacji jest wyraźnie zaznaczone. Ale OKO 
Opatrzności po prostu prowadzi przez Życie.

Pokazują jakby Kobieta, jakby Duch Święty brał Nas za rączkę i jak Dziecko 
Prowadzi. To jest CUD WspółIstnienia
Współodczuwanie jest z Człowiekiem, Współtworzenie jest z Człowiekiem. A tu jest 
Współistnienie.
-Mówią o Narodzie, który chciałem wyprowadzić(,ale to jest do mnie).

Mówią; -wchodzimy do Przestrzeni Życiowej, czyli do Naszych własnych Domów, bo 
tam jest zawsze Centrum tej Przestrzeni.
-Teraz mam powiedzieć, byście wymieniali Dzieci.
-Ciekawe, bo Wszystkie Dzieci, które znacie.
-Niech będą Błogosławieni Ci, co w Imię Moje chcą wprowadzić zmiany na tej Planecie.
-Oto Obdarzam Ich Łaską Nieśmiertelności i Zbawieniem od wszystkiego tego, co mogliby 
nieopatrznie uczynić.

Oto jest Słowo, oto jest Moc, Oto jest Siła Działania. Bądźcie Pochwaleni też Ci, co 
zrozumieli, iż JESTEM Między Nimi i w Nich obecny, co Przyjęli Mnie jako Światło 
własnego Istnienia.
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Teraz Na Waszych dłoniach pojawia się DOTYK BOŻY, taka biała Energia. Czujecie 
opaski z wisiorkami na głowach. To taki Artefakt dają. To są kolorowe kamyki. Ładnie to 
wygląda. To jest Symbol Prowadzenia. 
-Mówią też; -te Przemiany, które teraz robimy, One potrwają. To nie jest godzina, czy dwie. 
Są One zbyt poważne, by z Kimś, Kto teraz jest pierwszy raz budzony móc to szybciej zrobić.
Uzupełniająco, kiedy Ludzie już są bardziej przygotowani, to ten dodatek nie trwa tak 
długo.
W grę widzę wchodzi nawet 6 dni.
-Słyszę, że Istnienie ma swoje wymogi. Te Zmiany obejmują Zapisy.
-Nawet pokazują Archiwum Zrodzenia. Skrzynkę z Zapisami. Wysypać trzeba i na nowo 
poodnajdywać jakieś Kody, jakieś Źródło.
-Mówią; -Znajduje się tam Fiszka z Czystym Zapisem –PraZapisem, który był gdzieś ukryty.
-Podpowiedź jest taka, że Ludzkie DNA działa wadliwie, ale prawdziwy Zapis jest też w Nim 
ukryty. To trzeba aktywować. Ten GEN NIEŚMIERTELNOŚCI. Ten trzeci, który jest 
umieszczany autentyczny fizyczny, można zrekonstruować. 
-Mówią o tym ze ta rekonstrukcja jest częściowa. Ciało będzie mocne, prężne, bardzo długo 
się starzejące. Ale nie rozumiem. Tu o coś innego chodzi.
-Mówią, że te Procesy zaczęły w Nas zachodzić.
Wyjdziemy teraz z tego, a te Procesy będą zachodzić w Nas cały czas.

KONIEC. 
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