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Jak Działamy Duchowo odległość nie ma znaczenia. 
Ponieważ Duch nie jest Pełny, odległość może mieć znaczenie.
-Ale Tu i Teraz przy tym połączeniu nie ma znaczenia.
Zadziałamy totalnie na Całość Istoty.
Zobaczycie potem, jaki osiągnęliście Poziom.

Jest powolne odprężenie. My naprawdę musimy się stać Duchowi. Duch Musi się 
obudzić w Tym Ciele.
Musimy się wprowadzić w taki Stan, że będzie Nas uszczęśliwiać To, co robimy. 
Wiemy, że zrobimy dobrą robotę, a Ojciec będzie z Nas zadowolony.
Cali stajemy się czyści, Świetliści. Jednoczymy się z Całością.
Jak ręce są delikatnie przed Nami wyłożone, to zaczynamy czuć jak zaczynają promieniować. 
Czasami ta Energia krąży. Każdy to na Swój sposób odczuwa i wie, czy jest intensywna, czy 
nie.
Jak patrzymy na Swoje dłonie, to tu zaczyna Promieniować Światło i na tego Kogoś, Kto 
teraz jest przed Nami kierujemy Tę Boską Moc, która przez Nas przepływa. Rozciągamy Tę 
Przestrzeń i Odradzamy tę Istotę. 
By wszystko, co było, będzie, jest, wszystko nieprawe, co atakowało Tego Kogoś zostało 
skasowane. 

Całą Przestrzeń Tego Kogoś przepromieniujemy, żeby zło nie miało tam dostępu i nie 
niszczyło psychiki i efektów Naszej Pracy.
Teraz pozwólmy, aby ten Kryształ na czole zaświecił.
Sprawmy, by wszystko, co Ta Istota zrobiła zniknęło. W Ludziach, w Przestrzeni, by nie 
obciążało Jej Energetycznie, ani Duchowo.
Nie patrzmy na to, co było. Oczyśćmy to, żeby Jej nie pogrążać, bo to Brat i Siostra. 
Wydobądźmy z dołka. Przecież Ona się zagubiła. My też się gubiliśmy.
Czyśćmy wszystkie śmieci zostawione przez Tego Kogoś.

 Ten Proces niech leci. 
Teraz, to, co mamy uzdrowić, pozwólmy, by było zdrowe, ujrzyjmy takim, bo 
dokonujemy wyboru i KONIEC. Patrzmy tylko, jak to się dzieje i że jest. 
MOC płynie od środka. MOC to zmienia. Obserwujmy tylko CUD. To, co Duch w Nas, w 
Tym Człowieku z Woli Ojca Robi.

Oddaliśmy Całych Siebie i Całą Naszą Przestrzeń, a TA Istota, którą Uzdrawiamy jest w 
Naszej Przestrzeni i My tu jesteśmy Bogami, którzy mówią, co ma być zrobione. Pozwólmy, 
by Ojciec wykorzystał to, aby Uzdrowić.
W tym Działaniu My, Ojciec to JEDNO i patrzmy jak powstaje ZDROWIE, Jak się przejawia 
Nowe.
Czekajcie tak długo, aż ujrzycie każdy na swój sposób jak ten proces się zaostrza, przyspiesz, 
jak Energie produkują, że to JEST. 
Pierwszy raz widzę jak w tym Kimś na Głowie Odradza się membrana.
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 Jak odczujecie, że wszystko jest zrobione, w tej Kuli, tak jak w Grocie Lodowej, 
gdzie Ojciec Trzyma Rzeczywistość zostawcie tego Kogoś, by nic nie zakłóciło efektów i 
tego, co chcecie, by się stało. 
KONIEC.
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