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 Powiedzieli, że; -Moc nie jest czymś darowanym tylko, że należy do Nas z 

Przyrodzenia.
Czyli czegoś, co nazwiemy Urodzeniem Duchowym. Po prostu Ona jest. Ona jest Naszym 
Błogosławieństwem i zatraceniem, jeśli się odchodzi od Boga. Człowiek zatracający się 
owszem osiąga Cele, ale nie wie ile stracił schodząc z właściwej Drogi. On może osiągnąć 
wymierne korzyści finansowe, w tym Życiu, nawet w kwestii emocji, uczuć, ale niestety nie 
będzie to doznanie, które miałby, gdyby tą Mocą się posługiwał.
Mówią, że w tym Świecie –Planeta Ziemia, nikt się tą Mocą nie posługuje i właściwie Jej nie 
rozumie. Te Czasy nadchodzą w sensie nadejdą w praktyce, w doświadczaniu.
Nie musimy się niczym przejmować, ponieważ, pokazują palcem na Górę, wszystko 
zostało już przygotowane, chociaż się dopiero staje.
-Nie mów też Ludziom, że wszystko potrafią, bo nie potrafią. 
-Nie mów też, że Ty wszystko potrafisz, bo nie potrafisz.
-Mów, że będą potrafić, jak będą pracować. Patrz na siebie, na swoje ręce i wierz, że będziesz 
to mógł zrobić, jak zechcesz. To, chcenie jest też formą ćwiczeń, praktyki.
-Mówią, że teraz jestem szczery.
-Mówią też, że nie dużo brakuje Nam do uruchomienia sukcesu, ale nie dużo oznacza 
wiele. Wiele, oznacza, że mamy pracować, a nie myśleć, iż są to nieprzekraczalne 
granice. Po prostu potrzebny jest wysiłek.
-Pokazują takie żonglowanie Energiami. Takie zabawianie się tym wszystkim, bo to ma 
być Radość.

                                                            
 Jest Orzeł. Taki jak na Naszym godle albo na monecie. Potężny. Ma rozpostarte 

skrzydła.
To jest symbol Waszych działań. 
Przyszedł Jezus zabrał Orła pod pachę i poszedł. Postawił w Wieczerniku na stole.
-Pytam się, czy My już tu jesteśmy?
-Nie! Nie jesteście, ale widzicie to miejsce.
Jesteśmy jakby peletonem, bo pokazują Nas, że zasuwamy na rowerach wyścigowych. 
Prowadzi Nas Duch Święty i pokazuje Nam tę Drogę i mówi; -szybciej, szybciej.
Wreszcie wjeżdżamy na miejsce i stajemy się tam Światłem. Promieniujemy do Góry i 
przenosimy się jakby energetycznie gdzieś, ale znikamy. 
Nagle jesteśmy wszędzie. Znowu jest ta Przestrzeń z Kryształkami. Postukują jak 
szkiełka w żyrandolu.

 Ktoś przyjechał na Feniksie. Jakby nie był stąd i przez przypadek wszedł w tę 
Przestrzeń, ponieważ coś chciał. Ogląda jakby kość ludzką i z tej kości coś wyskrobuje.
A wyskrobując z tej kości to, co jest Jemu potrzebne jednocześnie Tworzy runiczny znak. 
I Znak ma znaczenie i materiał, który pobiera.
 Te Cząsteczki, rzucił do Góry i mgiełka z tego się zrobiła.
-Ona wpada w Nasze oczy.
To tak wygląda, jakby to było miejsce, gdzie fizycznie żyli Jedni z Pierwszych Ludzi. Tacy 
doskonali fizycznie. Raczej poprawni fizycznie. Prawdziwi fizycznie.
Ich genotyp, pokazują tu na kości, był zdecydowanie lepszy od Naszego. 
To, co Ten Ktoś zrobił przenika Nas. Wbił tę kość między Nami. Z tej kości jakby Istota 
powstała. Ta Istota jest zakotwiczona w Oceanie Ducha Świętego. Widać tylko powagę, 
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światło. Pokazują jakby niedoskonałą Istotę Ludzką, ale potęgę w stosunku do Nas. Jakby w 
tym Ciele się doświadczała.
-Mówią; -było o wiele łatwiej. Mówią, o Zbawieniu, o Pojmowaniu, o rozłożeniu 
skrzydeł. Tej Istocie było bardzo prosto żyć. Była szczęśliwa. Małymi kroczkami szła do 
przodu.
I nie wszystko Jej się udało.
-Mówią, że to nie ma żadnego znaczenia. Że tak naprawdę, to ma znaczenie Tu i Teraz, bo 
przestajemy Żyć iluzją.
Natomiast jak się Człowiek otwiera w Duchu wszystko jest najzwyczajniej w Świecie 
chłodne, przyjemne, prawdziwe. Po prostu JEST. 
I tylko Tam jest Życie. A Tu jest Doświadczenie. To Życie jest czymś, dzięki czemu 
potrafimy panować nad Energiami i jednocześnie zabawą.
Życie miało być Cudowną zabawą, taką grą komputerową, która kształtuje, a 
jednocześnie raczy Nas cudownymi, przyjemnymi chwilami. Widowiskowym 
zapomnieniem Majorki 
-Obudźcie w Sobie Moc Ducha Świętego, a poprowadzi Was przed Siebie.
-W takim razie, czym było To, co weszło w Nas? -Mówią; -namiastką. -Ale, Moc Ducha 
Świętego!!
-Mówią, że; od tej Cząstki w Nas zawartej jest to Potężniejsze. Ponieważ TA Cząstka w 
Nas, Chrystus jest taka Sama, jak Cząstka u Góry. 
-Dlaczego mówią potężniejsza, skoro jest to jedno i to samo?
-Na pewno efektywniejsza w Działaniu. Pozwalająca Korzystać z Mocy Chrystusowej.
-Oni mówią; -niekoniecznie.-
-Mówią; -ta Moc jest czymś dopełniającym Moc Chrystusową w Nas, po którą normalnie 
sięgnąć nie można. Jest klamrą spinającą Całość. Klamrą, dzięki której Kryształ Życia, 
pokazują; -rzuca się przed Siebie i On przestaje Istnieć, bo Istnieje. On też nie ma 
znaczenia. Ma dla Nas, bo wierzymy w Działanie, Uzdrawiający Ogień. Nie ma dla Nich 
Żadnego znaczenia, bo tam i tak już wszystko Jest.
To, w co My się bawimy jest dobre dla Nas, ale Oni w ogóle na To nie zwracają uwagi.
Tam TO JEST.
-Mówią; -WSZYSTKO JEST. SIĘGNIJ TYLKO MOCĄ PRZESTRZENI, PO TO, CO 
CHCESZ I WYCIAGNIJ Z OCEANU, CZYLI WYŁÓŻ SWOJE KARTY NA STÓL.
POKAŻ WOLĄ, CO CHCESZ WYCIĄGNĄĆ I NIECH SIĘ STANIE.
Przyszedłem, wyciągnąłem, zrobiłem.
Przyszedłem, zobaczyłem, wykonałem. Zdobyłem. TO MOC ZWYCIĘSTWA.
Moc Przestrzeni jest Mocą Zwycięstwa.
-Mówią do Każdego.
-Rozłóż ręce Synu i Działaj.

 -To nie jest Wieczernik. To jest To miejsce Dzisiaj, Tutaj.
-Mówią, że nie ma znaczenia Wieczernik, jeśli jesteśmy w Duchu obudzeni, ponieważ 
jesteśmy Tam, jesteśmy Tu, jesteśmy wszędzie.
-Oto Wasz PAN.
-Pokazuje się Jezus, Matka Boska, pokazuje się Wszystko i pokazuje się Normalny Człowiek. 
Jest czysty. Nie jest znieprawiony przez Energie, ale spokojnie Żyjący, małozauważalny na 
ulicy.
Przed Nimi Wszystkimi Dzisiaj zdajemy Egzamin.

-Podpowiadają; -dzisiaj egzamin zdajecie przed samymi Sobą. Sami będziecie się oceniać
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-To wszystko, w co gracie, to wszystko, co zostało dla Was Zbudowane, to Wszystko, co 
będzie się przejawiać w tym Świecie jest tylko i wyłącznie po, to, żebyście uwierzyli, że 
Możecie. A możecie wiele. W sensie Wszystko.
-Trą paluszkami, jakby pieniądze pokazywali; -ale trzeba umieć na to spojrzeć Duchowo.
-Pokazują skrzydła; -im wyższe, tym wyżej Nas unoszą.
Więc wszystko możemy, ale nie jest powiedziane, że będziemy potrafili wszystko zrobić.
To nie jest jedno i to samo.

 -Oto Ten, którego chcecie uzdrawiać. 
-Mamy tutaj Jezusa przybitego do Krzyża. Leci krew, ale nie z prawego boku. To 
wygląda tak jakby dostał w głowę, jakby coś się z prawą stroną głowy stało. Cieknie 
krew. W tej chwili wyciągamy ręce. Każdy Na swój sposób Uzdrawia Jezusa. Każdy na 
swój sposób, niech podpowie, niech zechce, niech uczyni dla Niego to, co uważa za 
słuszne. Ciekawostką będzie, co będziecie chcieli, aby się stało. Uruchamiacie Wolę 
kierując się Duchową podpowiedzią, Duchową Obecnością, Duchową intuicją.
Niech Ojciec Was prowadzi w tym działaniu.
………………………………………………………………………………………………
-I będziecie czynić Cuda, o jakich Świat nie słyszał.
………………………………………………………………………………………………

 Pokazują, że jesteśmy niczym Rada Starszych. Odczujmy, że jesteśmy w innym 
Świecie.
Jak patrzymy na dół, to widzimy małą Planetkę. Coś przybliża Nam tę Planetę. Obraz 
się zwiększa. Na dole są małe Ludziki, Nasze Domy, Nasi Bliscy. Popatrzmy teraz na 
tych, których chcemy uzdrowić, na tych, którym chcemy zmienić przyszłość, na swoje 
mieszkania i na co chcecie.
W tej chwili Mocą płynącą Stąd z Oceanu Ducha Świętego Działamy na te malutkie, 
drobne figurki z dołu zmieniając Ich Życie.
-Mówcie, co chcecie, by się stało i róbcie.
………………………………………………………………………………………………….

 Ktoś dzwoneczkiem zadzwonił, ale on nie oznacza końca działania. Ten 
dzwoneczek, który Ktoś porusza ręką, oznacza, że Działanie trwa, że jest pełne. Jak 
położą Komuś dzwoneczek na kolanie, Jego działanie się skończyło.
………………………………………………………………………………………………….

 
Teraz będziemy materializować BOGA. Mamy chcieć, by MOC PRZESTRZENI 

Nam Jego objawiła. MA się wyłonić w Jedności, Mnogości.
………………………………………………………………………………………………….

 Jest Już wieczór. W Wieczerniku światełka są zapalone. Wielki Orzeł na stole stoi.
Ludzie się śmieją, jedzą, piją. My siedzimy przy tym stole i Ktoś żartobliwie tylko; 
-co chciałbyś, żeby w Życiu było?
-On tylko rzuca scenę przed Stołem. -Właśnie to.
-Tylko to? Śmieją się,.
Siedząc Tu zobaczmy, co chcemy, aby się stało albo polećmy swojej Mocy, by się stało. 
W tej chwili Tworzycie Swoją Przyszłość. Jest ocena z tego.
Pozwalamy Działać Mocy Zwycięstwa. Mówimy, co ma się stać. Ujrzyjcie to 
wewnętrznym wzrokiem.
………………………………………………………………………………………………….

Pojawił się Wieczernik. 
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I Tam siedzimy i Tu jesteśmy. W wielu miejscach. Jeszcze inne w grę wchodzą, bo i ze 
Świątyni Serca i jakieś z Przestrzeni. 
Pojawiła się mgła symbolizująca Postać Człowieka. Jakby był mało wyraźny. Ale to jest 
Człowiek. Fizyczne Ciało. Wzór. -Mówią;
-a teraz masz chcieć udoskonalić się na maksa.
-Jest Moc Przestrzeni. Każdy z Nas jest jakby Tu widoczny w tej mgle, w tej Postaci 
lodowej. W tej chwili działając na Siebie albo na tę Postać dokładnie to samo robimy.
Róbmy, co można, bo tak chcemy, aby Moc Przestrzeni Nas totalnie udoskonaliła.
Bo tylko tak możemy wrócić do Ojca, a Tu być szczęśliwymi. Mamy poznać Prawdę o 
Nas i sekret Naszego Działania. Także Wzrastania.
Działanie wynika ze Wzrastania. Z Otwarcia się oczu Ducha, Boga w Człowieku.
………………………………………………………………………………………………….
Pokazują Ducha Świętego, jak Matkę Boską i My z tego Światełka już nie na rowerkach 
wracamy Tu wskakując do Siebie jakbyśmy byli w tej Rzeczywistości, ale wszystko 
ciągle Promieniuje tym Poziomem.

Koniec.
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