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Jest jakieś techniczne Pasmo i nie umiem się do tego odnieść.
Ktoś stoi i puka mi w mikrofon.
Pokazuje mi, że idą jakieś treści, otwiera Księgę, ale nie wiem, jakim trzeba by operować,
sprzętem, żeby odczytać, to coś, co będzie tu w tym Zapisie zawarte.
-Nie jesteśmy Tymi, za Kogo Nas podajesz. -W tym sensie, że nie do końca wiem, Kim
oni są.
-Jesteśmy, co prawda Grupą Istot z Innych Planet, która wspiera Wasze Działania, ale Nasz
pobyt tutaj, pokazują na Ziemi, jest bardzo ograniczony.
Pokazują taką kartę jakby mieli przepustki. Te przepustki są jakby odbierane. Zadziałała tutaj
jakaś Siła, która doprowadza po prostu do tego, że będą mieli tutaj utrudnione wejście, a
nawet utracone. Można jednak ten Proces odwrócić, jeśli zostanie coś uruchomione.
Trzeba by zakotwić coś w Ludzkich Sercach.
-Ale coś mi się tu nie zgadza. To nie jest prawda. Sprawdzam
-Mamy tu Prawo Totalnego Podporządkowania. Tamta Rzeczywistość Przyszła.
……………………………………………………………………………………..
Akurat to, co tutaj szło, cofnęło się, ale to było bardzo silne. Zaczęło na Wszystkich
powoli działać. O jakimś emisariuszostwie tutaj mówią, ale to zostało oddalone.
Ciekawostką jest to, że nie można było tego oddalić jakbyśmy tu powiedzieli Mocą
Ojca, tylko trzeba było przywołać Nasze dokonania po Tamtej Stronie. Czyli obudziło się coś,
co należało kiedyś do Nas po tamtej stronie. Dzięki temu to odeszło.
Koniec jest taki, żeśmy zwyciężyli.
Wbrew pozorom to, co przed chwilą zaszło, niby nieistotne, niby mało widoczne, niby słabo
odczuwalne, mogło mieć przykre konsekwencje.
-To była chwila budowana już jakiś czas. Dwa tygodnie temu zaczęło się u Dwóch osób.
Mogło to na nas oddziaływać tworząc jakby wzory porządku. Czyli niektórzy z Nas mogli
zostać nabrani na pewne rzeczy. Pewna wiedza jest potrzebna też do tego, by nie dać się
złapać w pułapkę.
Widza, to nie jakby informacja, tylko jakby odczucie, czy coś jest właściwe, czy coś jest
poprawne.
Jeśli żyje się relacjami z Drugim Człowiekiem, czyli ciągle są pasma niskiej wibracji nie
sposób tego odczuć, bo to są subtelne Energie. Pokazują, że dopiero ten Poziom, 15 kiedy się
funkcjonuje pozwala na wyłapanie tego albo, kiedy uruchamiamy Świadomość i jesteśmy w
Obudzeniu w Poziomie Duchowym, a tam przecież wielu z Nas jest. Dlatego te głosy wielu
Osób tu, które powiedziały, że to jest nieprawidłowe. Te Osoby na tym się opierały.
Powstaje światełko i powoli wszystko się rozjaśnia.
Schodzą Nasze typowe Energie.
Przygotowują Nas do Modlitwy i rozpoczął się Proces, bo te zmiany będą zachodzić1-2 godź.
I dopiero wtedy wejdziemy w Modlitwę.
Przed chwilą była prowokacja, ale dzięki temu, że się coś nie stało, że coś odrzuciliśmy już
się zaczął Proces Naszej Przemiany.
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