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 Czuć Energie od czubka głowy jakby Ktoś rozlał lody. To drętwieje. Takie małe 

szczyty górskie ośnieżone pokazują na głowach. Cały szczyt głowy obejmują i powolutku 
będzie to spływać po Nas.
Widać, że inna Energia głowy obejmuje.

 Przyszedł Ktoś i wyciąga Coś szczypcami z głowy. Na razie to jest umieszczone u 
góry, ale będzie umieszczone też w Sercu.
Podpowiedź jest taka, że będą próbowali Centrować Nasz Umysł w Sercu, a więc 
podporządkowywać go Świadomości.
Jak Ktoś ma jakąś pracę nad Sobą albo tak się ułożyło Jego Życie, że chowany w lepszych 
warunkach, doświadczający pewnych rzeczy właściwiej, posiadający większą równowagę 
Energetyczną i Duchową, u takiego Człowieka może to być Proces Stały. Inni mogą mówić 
tylko o Wspomaganiu. O Wsparciu.
Energie idą od dołu, które też Nas przenikają. Wszystko jest w Was wyczyszczane.

 Pojawiła się też Ciemna Postać symbolizująca potęgę. Nasza.
Działania są różne. Różne sceny. Te sceny są zagadkowe. Nie wszystkie widzę. Ale lekkie, 
czyszczące.
Mimo to konkretne zdanie powiedzieli.
-Wchodzimy do domów. Do Waszych Przestrzeni Życiowych.

Teraz Przestrzeń Waszych Domów jest wyczyszczona, zabezpieczona. Siły tam 
działają. Ustawcie Bliskich, z którymi mieszkacie koło Siebie. Oni też będą za chwilę 
całkowicie czyszczeni. 
-Mówią; -automatycznie.
-Tu pokazują, jak Myśli z Naszych głów się unoszą. Same czarne.
-Mówią; -nie patrzeć na to, co się unosi, tylko tutaj jakby między Nami, na wysokości 
Naszych kolan ujrzeć to, co chcecie, aby się stało. To zostanie wstawione w Umysł. Ujrzeć 
Nasze Cele to, co chcemy, by w Życiu osiągnąć.

Pokazują, że Umysł schodzi na wysokość Serca jako Talizman. Biały, duży 
niczym Herbowa Gwiazda. On zaczyna promieniować białosrebrnym Światłem. I te cele 
znikają. Rozpraszają się w Całości.
Jakieś łacińskie słowa mi poleciały.

Pojawił się Święty Grall i z Niego uleciały takie płatki, niczym Kółka Olimpijskie, ale 
to są całe opłatki, równolegle do podłogi. Zaczynają nad Nami, nad głowami krążyć i wiszą. 
Widzę, że niektóre Osoby chwyciły i przyjęły.
To jest takie Zapoznanie z Duchem Świętym. Ale to nie jest chwila, tylko to jest głębokie 
doświadczanie i to będzie u Nas Zapisane.
Na Poziomie Duchowym.

KONIEC.


