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 Nie pojmujecie, co się dzieje, ani Kim jesteście. Nie wszyscy jesteście Ludźmi i 
nie wszyscy Ludźmi będziecie.
Jesteście tymi, których zwiastowało Boże Narodzenie.
Boże Narodzenie nie jest tym, co Identyfikuje Was z Jezusem, choć jest jednym i tym 
samym.
Boże Narodzenie jest Zejściem Tego, który ma Wszystko zmienić.
Bóg nie musi Schodzić, gdy jest Jego SYN.
Jego Cząstki nosicie wszyscy w Sobie. Jeśli Ktoś Myślał, że On jest Jednym, to się 
bardzo w tym wszystkim pomylił. On jest Wszystkim. Tak samo, jak Bóg zawarty w 
Waszym oddechu, w Waszym spojrzeniu i w Waszym dociekaniu Świata.
Dziś jest ważny dla Nas Dzień.
-Pokazują tutaj na Górę, pokazują na Zmiany, które w Świecie Duchowym zachodzą.
Dlatego, że dzisiaj Tam w Świecie Duchowym powstał Pomazaniec Boży.
Pokazują mi takie maleńkie Dziecko w kołysce, które ma koronkę wokół Twarzy, jakby 
z gipiury.
To Dziecko uśmiecha się, jakby się chciało bawić. Chociaż malutkie w wózku, ale chciałoby 
tutaj zejść. Dla tego Dziecka ten Świat Tutaj, to jest takim Światem zabawy. Jakby to była dla 
Niego podłoga.
-Pomazaniec Boży też nie jest tym, co w Nim widzicie. Widzicie w Nim Dziecko, widzicie 
w Nim, coś, co powstaje, ale Wasze Serca są czymś, co do Niego Należy.
Wkrótce zacznie się Proces; -brakuje tu słowa. Takiego Ujednolicania, Łączenia, 
Dopromieniowywania. 
Tak jakbyśmy mówili o takim łączeniu Naszych Serc z pewnymi Pasmami Tego Pomazańca 
Bożego. Objawem tego będzie zwiększona nerwowość, pobudliwość i ten Proces będzie trwał 
do 6 dni.
Potem przyjdzie; -i pokazują, jakby taka Słoneczna Twarz. Dostaniemy Skalę, która będzie 
mówić o stopniu Tej Słonecznej Twarzy.
Jeśli Ktoś Rozpromieniuje Całkowicie będzie to Symbol, że Światło Jego wypełniło, że 
Światło z Niego Promieniuje, że staje się Cząstką Pomazańca Bożego, że staje się 
Zwiastunem, Linią…pokazują coś takiego, co Samo wciąga w Siebie i Samo tym 
Promieniuje, czyli tak jakby Powstała Osoba, która jest Elementem Światłości.

Koniec. To była tylko informacja.


