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Mówią o takich Rzeczach; -Dotknięcie Świadomości, Dotknięcie Boga, Dotknięcie Ducha 
Świętego, Dotknięcie Czystości.
-To Wszystko jest w Nas zawarte.
Nie mówią o Nas tu fizycznych, ale o Nich tam u Góry.

 - Jesteście Naszą Cząstką, ale to My poprzez Was wprowadzamy Zmiany, które 
są Naszymi i Waszymi, które są dla Nas i dla Was. A dla Naszej Jedności jak 
odnajdujemy się w Ojcu.
I choć Działamy z Poziomu Ojca, Ojcem nie jesteśmy.
 Tak samo jak i My Nim nie jesteśmy.
To z Jego jakby polecenia z Jego Woli wyrażonej w pewnych konkretnych rozwiązaniach Oni 
Działają.
-My Działamy. Tak Mówią.
-To jest Zabawa. Traktujcie to w końcu jako zabawę. Gdy Dziecku się coś udaje, to się 
cieszy, a Wy zamartwiacie się Techniką, Obecnością Naszą. Mnóstwem różnych rzeczy.
Cieszcie się, że potraficie. Nawet jak mało się udaje zrobić, to jest Radość. 
-Czy Dziecko, które chce zbudować zamek na brzegu morza to, jeśli zbuduje tylko mury 
obronne i dwie wieżyczki, nie cieszy się tym?
-A Wy będziecie się martwić, że coś nie zostało zbudowane?
Cieszcie się tym, że już tyle robicie, bo robicie, a reszta zbuduje się sama.
-Czy załapaliście? 
-Czy zrozumieliście, co do Was Mówimy?
-Nie musicie widzieć Całości zadania. Wy tylko chciejcie oddać je Nam. Zaufać, że 
zrobimy wszystko i postrzec przejawianie się Nas w tym zadaniu, w tym dla Was 
Działaniu. A My dobudujemy resztę i w zdumieniu będziecie patrzyć, co się stało.

 
-Wyciągnijcie teraz ręce, ale do Nas. Nie w kierunku Was, do Nas i poproście byśmy 

Was Uzdrowili. 
Byśmy wszystko wyczyścili i Wam podarowali.

 -Ja od razu widzę podarki. Paczki świąteczne, samochód, inne rzeczy do Was 
spływają.

 -Tyle mamy dla Was, a Wy wciąż się ograniczacie. Bierzcie ile możecie. Łącznie z 
Waszą przebudową, DNA, Macierzami, Umysłami. Tu jest Wolność, której nie 
pojmujecie. W tej Wolności bierzcie ile możecie. Przysypujemy Was prezentami, 
Darami. Wasze Ciała, Cząstki. Bierzcie. To są dla Was od Nas prezenty.

-A teraz ubodzy w Duchu sprawdźcie na skalach coście osiągnęli.

KONIEC.
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