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  Ta Energia, co zawsze, ale Ona jest naprawdę gęsta. To jest taka mgła, przez którą 
nic nie widać. Zaczyna się przed oczami.
Pokazują, że Ona jakby automatycznie odnajduje Drogi do tego wszystkiego, co Nas stanowi, 
otacza, z Nami jest związane. Co ma być przez Nią wyczyszczone i zrobione.
Odnajduje Drogi do Naszych Ciał, do organów. Odnajduje Drogi, do tych, którzy są z Nami 
związani i Nam szkodzą aktywnie. Nie relacje nie przepracowane przez Nas, to jest Nasza 
działka, tylko Ci, co bezprawnie Energią w Nas są, tu są blokowani.

 
-Słyszę o oddawaniu się Woli Bożej. 

We Własnym Duchu Sami musicie podjąć tę decyzję, bo jest obecność właśnie tej bieli 
czystej i gęstej.
-Czy Oddajecie się Woli Bożej? –Przyszło pytanie. 
-Więc tutaj chodziłoby o to Działanie.
-Ci, którzy poddają się Woli Bożej usłyszą wewnętrzny Głos, który jakby poprowadzi 
Ich przed Siebie.
-Niech Idą i za Sobą, będą obserwować Samych Siebie. Czyli Ciało, Duszę, która jest w 
tym Ciele i będą obserwować to z Poziomu Istoty Ludzkiej, Czyli z Poziomu Ducha. Z 
Poziomu Całości.

 Pokazują, by patrzeć, co Ciało robi. Ja zauważyłem jak jedno Ciało uniosło się do 
Góry i zostało rozbite w taką piękną feerię kolorów; -niebieski, zielony…itd. Jakby chciało 
się poznać w rozproszeniu. Ktoś inny skoczył w dół i leci. Lewituje niczym ptak. Jedno siedzi 
w domu, czyta książki i nie wie, co zrobić. Możecie obserwować Swoje Ciała.
(Głos I)Czy można obserwować kilka Ciał jednocześnie? 
(Zbyszek)Pewnie można. Nie tyle Ciała, ile Duszę, która jest w kilku miejscach jednocześnie.
(Głos I)Po kolei jakby ze mnie wychodziły i idą przede mną. Tego jest mnóstwo.

(Zbyszek)Teraz Wy jako Duch, tak mówią w Moim przypadku, możecie wielką śnieguliczkę 
z Serca przed Siebie wyciągnąć albo Stworzyć Ją Sobie. O średnicy piłki do siatkówki. 
Typowa śnieguliczka biała, gładka, błyszcząca. 
To macie rzucić w Nasze własne Ciała, aby ta Energia i Duszę i Ciało Fizyczne 
uzdrowiła.
…………………………………………………………………………………………………
-Słyszę, że mnóstwo Rzeczy się dokonało w ujęciu Powołania z Martwych, czyli Cząstki 
w tych Ciałach obumarłe zostały ożywione.

 Ciepła Energia zaczyna wszystko przenikać.
-Słyszę takie Zdanie; -Kościoły powstały nie tam, gdzie trzeba, a Świątynia jest w Sercu, o 
czym wiemy,( Akasza musi umilknąć4.21-4.23?). A w tej Świątyni fruwa Ptak Ludzkiej 
Wolności.
- Podpowiadają wyraźnie, by zburzyć w Sobie Dach Świątyni Serca. 
Czyli uczynić Ją tylko Symbolem, tak by ptak Wolności nie miał nawet w Środku Serca 
Żadnych ograniczeń.
-Pozwólcie Mocy Działać. Pozwólcie Sercu się obudzić. Pozwólcie, by przejęło kontrolę nad 
Waszym Umysłem. Tam jest Głos Waszego Ducha. AMEN. Zasłonili Kotarę z Napisem 
KONIEC.
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