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  Pojawiła się Postać Ojca, ale utrzymuje się delikatnie jednym Pasmem, a mimo 
wszystko rozrywa mi pół Ciała.
Nie potrafię sobie słów dokładnie przypomnieć, bo te zdania się zbiły, ale brzmiały tak.
-Nie przysłałem Was po to, byście zabawiali się Działaniami. 
Sens był taki, że nie wierzymy w Działania, szukamy; -a wzrastam, a może teraz będzie 
lepiej, itd. Ogólnie takie pogubienie.
- Przysłałem Was po to, byście Zbawili ten Świat od Zaprzeczeń. Przyszliście tutaj z dobrej 
Woli…
-Pokazali mi figury geometryczne; sześcian, trójkątna Piramida mająca trzy ściany i to 
przesuwa się powoli.
-Podpowiadają, że to są formy geometryczne, które są symbolami pewnych Przestrzeni i to 
się powoli wypełnia. Jak One zaczynają krążyć, to znikają wtedy parametry fizyczne; -kształt, 
waga, cokolwiek tam jest i to się staje ruchem Energii, staje się Jednością. Nie ma 
znaczenia, jak coś wygląda, bo to i tak jest umiejscowieniem w Jednej Mocy.
-Tak i o to chodzi.

-Nie należycie, bowiem do Ducha Świętego, choć z Niego wyszliście, ale należycie do Mnie.
-Czterech z Was będzie w przyszłości intensywnie działało.
-Ta intensywność, to nie tylko rozmach, dzięki któremu mnóstwo Ludzi będzie przychodziło 
z Całego Świata, ale to jest jakby głód Działania. Jakby te Osoby czuły, że to jest potrzebne. 
Jakby były Tym Uzdrawianiem. Jakby manifestowały w ten sposób obecność Ojca w Swoim 
Działaniu. Żyły Tym. 
Jak taka narkomania. Jak coś cudownego, co porywa. Co nadaje sens całemu Życiu.
-Tak. Sens Całemu Życiu.

-Uwaga!!
-Skończył się czas na Żarty. Mówię żartobliwie, ale to żartem nie jest. Wielu z Was dawno 
mogło posiąść pewne Moce. 
 Nie tyle, że pogubili ścieżki, co nici niewłaściwie poustawiali. Jakby nie widzieli Tych, które 
powinny prowadzić Ich do celu, w ten sposób nici zamiast działać we wspólnym strumieniu, 
rozeszły się i Człowiek za dużo stracił czasu na powtórne wejście na właściwą Ścieżkę. 

-Nie gniewajcie się za to, co Wam mówię, ale nadeszły czasy szybkich zmian.
Ktoś te szybkie zmiany wymusił i to nie strona przeciwna, ale Wy.
Jest, bowiem między Wami Ktoś, Kto dokonuje Zmian na niewyobrażalną skalę i jakby nie 
mógł za pewnymi zmianami przez siebie poczynionymi podążyć.
Dlatego zamknęliśmy drzwi do Prędkości Stawania się. 

Ciekawe!! To jest słowo -klucz do przyspieszenia Zmian, które moglibyśmy obserwować w 
tym wszystkim.

-Patrzycie na swoje dłonie. Widzicie Światło, które z nich płynie. Ale tym Światłem jest 
wszystko. Nie postrzegacie tego Światła w Sobie. Nie postrzegacie Tego Światła w 
otoczeniu, ale akurat w tym konkretnym punkcie.
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-Po, co to Wam?
-To jest zagubienie.
 Tu pojawiły się sceny, które mnie są znane. 

 Sens jest taki, że pojawiła się MOC PRZESTRZENI, która jest i będzie, która 
spaja Całość. Ona nie potrzebuje Tutaj żadnych wizji. Działa z Poziomu Prawa, a Prawo 
Działa z Poziomu Mocy.
MOC, PRAWO, OJCIEC I PraOJCIEC, to jest Jedno, ALE Z TEGO WYNIKA 
DEFINICJA ZAPRZECZEŃ.
 Zaprzeczenia własnej Mocy.
Czyli jeśli Człowiek czuje, że może coś zrobić, czymś się posługiwać i im to jest silniejsze, 
tym silniejsze w Nim jest Zaprzeczenie tego, że potrafi to zrobić.
Czyli Zaprzeczenie jest Przeciwieństwem w Działaniach Energetycznych.
 A to wszystko po to, aby pokonać jakiś konkretny próg i dzięki temu jakby chwycić w 
swoje dłonie samą technikę. 
Umiejętność robienia tego, co i tak Człowiekowi Obudzonemu jest dane.

 -Zmierzam do tego, byście nie zapominali o Mojej Obecności. Jeśli JA Was Tu 
przysłałem, to znaczy wyposażyłem we wszystko, co jest niezbędne do Waszych Działań.
Jak wrócicie do domu, Mnie tam Ujrzyjcie. Jak będziecie patrzyć na Drugiego Człowieka 
Mnie tam ujrzyjcie. Jak będziecie patrzyć na zwierzę Ujrzyjcie Mnie w jego oczach, bowiem 
tam jest zawarta Dusza i Jej obraz i Tam na pewno jestem JA.
A jak będziecie patrzyć w Przyszłość, to ujrzyjcie, jak JA chcę, by Ona wyglądała.
Bowiem Was obowiązują inne Prawa.
Wy przyszliście wypełniać Moją WOLĘ i w NIEJ MUSICIE SIĘ OBUDZIĆ. Bowiem 
budząc się doznacie szczęścia. Bowiem Wy chcieliście po to Tu Przyjść. 
Gdy się w Tym obudzicie znajdziecie ukojenie. Znajdziecie Ciszę, a w tej Ciszy łagodność. 
Moc, która skrusza skały.
Nie udawajcie Ludzi. 
W sensie takich wzrastających, karmicznych, choć te same koleje musicie przechodzić, 
bowiem nimi nie jesteście.
 Wasz Duch pochodzi ze Mnie. 
Wasz czas zabawy, czyli poszukiwań, lenistwa, a Kto inny za mnie zrobi, się skończył, 
bowiem JA wyciągnąłem do Was ręce, bowiem znów mnie zaprosiliście do Siebie.
Więc zróbcie to, co głosicie, bo będziecie przeczyć nie tylko Sobie, ale i Idei Waszego 
Stworzenia, oraz Przyjścia na ten Świat. 

 Jak wrócicie do domu, jak popatrzycie w lustro, to patrzcie we własne oczy, a tam 
jest Moc znacznie potężniejsza od Mocy Ducha Świętego, który jest jedynie 
Promieniowaniem Mojego Serca. Tam jestem JA.
Pamiętajcie, jak będziecie podnosić ręce, to macie mówić;

 -I w Imieniu Ojca Mego Uzdrawiam, Zbawiam, Zmieniam.

Bowiem dla Was Istnieję, tylko JA.
-Niebo się zawarło.

KONIEC.
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