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 Szokujące Doświadczenie. Oddycham nie w płucach. 
Jak wydycham powietrze, to ono idzie w nogi. Jak wdycham, to idzie z nóg, zewsząd do góry 
płuc.
To się nazywa Oddech Energetyczny.
-Mówią, że Oddech Energetyczny jest podstawą Życia biologicznego. Natomiast ten 
oddech tlenem jest podstawą Życia fizycznego. Naszego fizycznego Ciała. One nie mają z 
Sobą nic wspólnego. Oddech Energetyczny, jak potężny napis; -Hollywood –tak pokazują 
potężny napis; - DNA, Wiąże się z DNA.
Pokażą Nam za chwilę Oddech Duchowy, który się wiąże z Macierzą.

 Jest Jezus. Ma rozpostarte ręce i One przenikają Nas. To bardzo silne działania.
-Oni pokazują, że Oddech Duchowy to jest 4 Czakram- OKO Świadomości. 
-Rozpiera mnie.
Oddech Duchowy nie jest odczuwalny fizycznie, ale to jest Stan. Stan Rozpromienienia i 
Rozpromieniowywania się.
Rozpromienienie musi być najpierw, później Rozpromieniowywanie.
To się zaczyna w obrębie płuc.
Niech każdy na swój sposób to odczuje, bo jak Ja mówię, to od razu niknie mi to Odczucie 
Duchowe. Jak to wygląda.
………………

  Jak wciągam w Siebie, to Niebo się tu przede mną otwiera i wchodzą wszystkie 
Duchowe Energie. Jak wydycham, to idzie Działanie.
To jest właśnie to Działanie Jezusowe. On Oddech Duchowy posyłał. -I to idzie!! Jest w 
tym zawarte Działanie. Oddech jest formą Działania. Jednym i tym samym. Ten, kto jest 
obudzony na tych Poziomach potrafi uruchomić w Działaniu Istnienia(2.46?).

-Jezus podaje chleb na białej serwetce. Mówią, że ten chleb musimy przyjąć, bo w 
ten sposób będziemy go materializować. 
Będziemy ćwiczyć Materializację tego chleba, który jest przed Nami.
Z tego będziemy zdawać egzamin. 

 Pojawił się PBZ. Siedzi. Wieczernik. Zapanował nad Całym Wieczernikiem, nad tym 
Stołem On jest u Góry Jezus jest na dole.
Chleb dał na Nasze ręce. I teraz na Naszych rękach go materializujemy. Chcemy, by się 
Objawił.
7-ódemka jest tą oceną maksymalną. Wtedy to się po prostu Stanie. My zobaczymy, do 
jakiego Poziomu doszliśmy. Jest to egzamin z Materializacji.
…………………………………………….

Mówią, że za Każdym z Nas stoi Duch Święty. Ale Ja widzę Jezusa.
Mówią, że w Siłach Wyższych, jeśli chodzi o te Postacie One są zlane w Jedno 
Odczuwanie, w Jedno Działanie, w Jeden Cel, w Jedno Powołanie. To jest taka Siła 
Sprawcza.
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 Kto się manifestuje Tu Indywidualnie, ten tylko Określa Swoją Indywidualnością pewne 
Pasma. A to i tak jest Świat Bogów, a więc Jednego Boga, bo wszystko z Początku powstało.

 Te raz to, co się dzieje, to będzie przywoływanie w Nas Początku.
Mówią o jakiejś Reinkarnacji, o PWW. Czyli o Reinkarnacji PWW.
Jest Czarna Księga we mnie Otwierana. Kartki przekręcają. Ktoś przesuwa te kartki. W 
Was też są Księgi otwierane. Ktoś szuka właściwych stron. Potem jest jakby 
podniesienie prawej ręki. Składanie Przysięgi przez Kogoś. Ten Ktoś, kto to robi, a nie 
wiem, czy u Wszystkich ten sam Proces będzie przebiegał, bo widzę tylko Siebie i tu Kogoś 
naprzeciw, gdyż wyłączone mam widzenie boków i tylko się domyślam, że pewne rzeczy 
mogą istnieć. To sprawdzimy później.
Ten Ktoś, Kto ma wyciągniętą rękę, to On obiecuje Nas utrzymać przy tym, co się stanie. 
To nie jest Nasza Przysięga. Ktoś obiecuje.
To tak jakby ta Księga Kogoś przywołała.
-Mówią, że to też było w Śnie Ojca; -o Jego Osobistym Uczestnictwie w Prowadzeniu 
Nas Ku Wolności.
Ten, za Kogo teraz Ojciec założy, będzie Błogosławionym W Jego Imieniu. W sensie, po 
Jego Imieniu.
Tego Procesu, nie będziemy mocno odczuwać energetycznie, ale jest to Proces Duchowy. 
To, co teraz w Nas zachodzi ma zachodzić. 

 Możemy siedzieć tu, ale będzie długo to trwało. Możemy też się wyłączyć.
Mówią, abyśmy nie robili teraz przesadnego fajerwerku emocji. Nie o to chodzi, abyśmy 
przerwali Modlitwę i zapadli w jakąś Mistyczną Ciszę. Ale jak tylko możemy unośmy się na 
fali spokoju. 
Jest to ważne, bo w ten sposób nie będziemy musieli czekać na zakończenie tego Procesu. Po 
30 min w Modlitwę będzie można wejść. Ten Proces zostanie zakończony.

KONIEC.
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