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…..tak jak Jezus. Druga ręka nie była tu. Może być tu, jak już czujecie dokładnie Przestrzeń 
Kosmiczną w Sobie. Wtedy łączycie się z Całością i ta ręka działa. Jak nie czujecie tego, to ta 
ręka gdzieś tam chwyta pole działania i to jest kierunek na Człowieka i wszystko się z Nim 
dzieje.
Jak jest większa grupa tak; -Jak się działa tą Mocą, to jednocześnie w Działaniu Duchowym 
możecie wiele osób objąć, a w Uzdrawiającym ileś. Nie jedną, więcej.
Wszystko zależy od chorób. Jakby były poważne, to kilka osób. Ale takie byle, jakie 
choróbska, to i 50 osób.
Czyli nie zapominać o rękach. Zawsze przez to idzie.
Teraz jak jest Istnienie, będziecie czuć ciśnienie jakbyście balon naciskali. Jak to? Energia ma 
lecieć tu. A kto Wam powiedział, że to ciśnienie od Was nie leci.
To się tak czuje jakby ten balon w Was leciał, ale to od Was leci ciśnienie. Zmiany 
wprowadzacie z Poziomu Ducha. 
,–Co to znaczy?
-Energia musi tam dotrzeć. A jak jest Duch, a to jest jeden punkt, to przecież On już tam jest 
w tej wątrobie.
Czyli my uruchamiamy Program Nadrzędny.
Ma być zdrowa. I tylko wyświetlamy na ekranie to. „-Jest zdrowa”. Potrzymać, aż ujrzycie ją 
zdrową. Możecie nie wiedzieć jak wygląda, to pokażą Wam czarny kamień np.
-A, tylko –„Zdrowa”, aż zapromieniuje. Świeci? –Jest. Tak ma być!
Czyli podpowiedzą Wam, kiedy ten Proces został zamknięty. To jest bardzo ważne i tego 
trzeba się nauczyć.
………………………………………………………………………..

Teraz uspokajamy się, a wokół głowy tworzą się Energie. A więc budzimy się w 
Naszych Najwyższych Przestrzeniach Duchowych, które w sobie wypracowaliśmy, albo 
zostały uruchomione. Teraz lekko dłonie wnętrzem do góry skierowane. Zaczynamy czuć 
takie lekkie wibrowanie, czy chłód. Lekko ręce na bok i między Nami mamy Nas.
-Teraz to, co Wy później będziecie robić; 

1. -„Niech Światłość Wypełni -tego Kogoś”.
Oznacza to, że oddaliśmy Go Siłom Wyższym, Najwyższym i że One zrobią wszystko. 
My przyszliśmy tu żeby to uruchomić. One same nie mogą nic zrobić.
 My mamy Prawo Zmian i to od Nas zależy. Zesłały Nas tu, żeby w tej Przestrzeni 
powiedzieć Słowo;
 -„Światłość niech wypełni… ….”
Oznacza to, że będzie zrobione, co najlepsze. Czyli wszystko ściągnięte. Przeszłość, 
przyszłość, bloki jakiekolwiek istniejące znikają, bo wszystko jest skąpane w Naszym 
Świetle.
Czyli oddajemy W tym wypadku Nas Samych, bo to trening, Światłości i niech Światłość 
wypełni też Przestrzeń Życiową.
Za chwilę odczujecie po prostu, że gdzieś tam w tej wizji stało się Jasne i przyjdzie taka 
ulga. Poczuje się za chwilę taką łagodność.
Jak będzie to osoba opętana, podłączona, czy z nieciekawymi Energiami, to po tym 
Dzianiu poczujecie ulgę. Nie ma napięcia. Czyli oddajemy Światłości.

2. I dopiero teraz Uruchamiamy zdrowienie. Teraz; -Niech Osoby tu między Nami 
będą totalnie uzdrowione. Niech wszystkie skąpie Światłość.

1



Wszystko, co jest, niech będzie Uzdrowione” -a ja nie muszę wiedzieć, co.
-„Oto jest, bowiem dany Nam Dotyk Boga”. Jak nie ma w nas ulgi, to jeszcze potrzymać, 
aż przyjdzie spokój. To oznacza, że Działanie zostało w Nas zamknięte. Zrobiliśmy to, co 
mogliśmy.
Będziecie też widzieć, jak będą przychodzić i zabierać Wam ręce. To koniec Działania.
Albo będzie przychodził Ktoś, Kogo cenicie. Często Jezus przychodzi popatrzy i 
odchodzi.
Sygnał, że jest zrobione. Będą podpowiadać, kiedy jest to skończone.

Nie robić na przekór, a może źle widzę i znowu powtarzam i cisnę.
Trzeba później sprawdzić, czy to, co widzimy jest właściwe.
Ja zawsze sprawdzam, czy na pewno wszystko zostało zrobione, co można było. Jak jest 
tak kręcące się w prawą stronę, jestem pewien.

KONIEC 
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