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Pokazują jak zaczniemy. Wejdziemy na stół, będziemy w Przestrzeni i uruchomimy 

wibracje. Sztucznie jakoś. Te wibracje będą wszystkich delikwentów, których Tutaj za chwilę 
umieścimy, przenikać. Czyli będziemy przeprowadzać wspólny techniczny Proces 
podnoszenia wibracji.

-Uspokójcie się, bo to ważny dzień. Dzisiaj zaszły Zmiany odwracalne, ale dla Nas 
jest to sens; -nieodwracalne, ponieważ, tylko Bóg może ten Proces cofnąć.
To, Coś My dopiero będziemy rozumieli, pokazują, powolnymi kroczkami.
A więc będą Nam się ukazywać w tych Przestrzeniach, które poznawaliśmy jakby coś zostało, 
jakiś dział malutki na razie, ledwie uchwycony, rozbudowany, dzięki czemu będzie to 
pełniejsza odsłona Rzeczywistości. Nowe możliwości.
Pokazują nie do końca o to chodzi.  

Schodzi Światło. Mówią; -pokażcie Swoje dłonie, czyli Nasze dłonie do góry 
kierujemy; -i pokażcie Swoje Znaki.
Ja ujrzałem inne, niż zawsze widziałem. Jeden wyraźnie widzę, a drugi,… Mówią, że jeden 
znak u mnie jest do samonaprawiania. Mogę Nim wszystko w Sobie ponaprawiać. Tak jakby 
różowawe światło idzie od czegoś. 
-Zobaczcie, jaką formę mają te znaki u Was na dłoni.

-Mówią; -przygotuj…2.49, ukłoń się i poproś Ojca, żeby tu wszystko zostało 
przygotowane.
Pojawił się jakby Świat u Góry. Najpierw fale. Tak jakby to nie było morze, tylko piasek. Ale 
piasek zachowuje się jak morze. Pokazał się malutki Zamek z wielką białą wieżą z czarnym 
zwieńczeniem.
To jest podpowiedź, że w tej chwili znajdujemy się w tamtym Świecie, ale w tamtym Świecie 
to jest możliwe. 

 -Pokazali, coś, co można różnie widzieć. Można widzieć Łąkę, fale z podobnymi 
kolorami. Jakby to był polowy szpital i połóżmy tych, na których chcecie, żeby Działać.
-Tylko pamiętajcie. My wchodzimy w uniformy. To My jesteśmy Siłą, która w te Siły 
wnika wpierw i nasze robociki kładziemy do regeneracji. 
Widzę jak Ktoś na bębenku kolorowym wali pałeczkami. Te pałeczki mają kulki z miękkiej 
wełny na końcu i dają stłumiony, ale przyjemny dźwięk.
Jakby parę z tych osób wzięli do góry. To wszystko znika. Zabierają. Pokazują jakby Ludzie 
stawali się ptaszkami i krążą. Tak jakby nic Ich nie obchodziło. Jaskółki, mewy.
Oni są u Góry, a teraz przyjeżdża coś, co Ciałom, jakby Energetykę wyczyszczało. Czarny, 
gumowy walec, ale wygląda jak rolka do czyszczenia ubrań. Krąży to wokoło Ciał. Duch jest 
u Góry. 

 Za chwilę będą uruchamiać fizyczność, czyli taki proceder zdrowienia fizyczności.
Duch został na początku wyczyszczony, potem ustawiali Energie, czyli Poziom Duszy i teraz 
będą zabierać się za Ciała Fizyczne. 
Ale pisze tak; -nie ma potrzeby.
Dlatego, że w Tym Świecie, czyli Tamtym Ciała Fizyczne nie Istnieją.
-Zrozumcie w końcu, że to są elementy układanki. Powkładajcie je właściwe.
Energią, którą Oni tu uruchomili przenikniemy to wszystko i będzie zdrowieć, byle utrzymać 
tę Energię, która to robi. Natomiast Duch już sterować tym nie musi, ponieważ Duch, który 
tutaj jest, Duch Całości leci z tym Procesem.
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-Pamiętajcie Duch może wszystko. Im bliżej Boga jesteście, tym więcej możecie.
 -Pytam. A, co tutaj? –Powiedzieli. -Baw się.

 Po prostu trzeba się przyzwyczaić do tego, że coś jak jest zrobione, to Jest zrobione. I 
choć mogło się jeszcze nie przejawić, to już jest.
Patrzcie, jak coś kleicie; -jest butapren z jednej strony i butapren z drugiej strony. Złączacie. 
Jeszcze możesz to odkleić, ale już wiesz, że za chwilę będzie to nie do oderwania. Stanie się 
to jednością.
To samo i tutaj. Pokleiliście. To się Przejawi. Zostało zrobione. Poczekaj trochę dłużej(?8.24- 
8.26.).Tego się nauczcie.
-Idźcie..8.30-8.36. Duchowe Dary
Podpowiedzieli; - powoływania Szczęścia. Tak jakby Szczęście było Stanem, które możemy 
we Wszystkich wprowadzić. Dlaczego nie. Przecież to są8.52-9.08.
Idźcie i się tego uczcie. Przypominajcie wszystkim, że..9.12-9.15.
Żartują, że mogą się bawić i cieszyć Życiem.

KONIEC.
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