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Mówią o ruchu piasków. Nie reżyserujemy. Mamy odczuwać obecność Istoty Wyższej, tej, która jest 
u góry.
Schodzi złoto, które wygląda jak siatka pajęczyny. Jest Inne. Pierwszy raz to widzę.
To, co teraz schodzi, to nie 13 –ty Promień Boski, tylko Obecność najniższych fragmencików 
Boga spoza Miasta Rzeczywistości.
Pierwszy raz w Życiu coś od tamtego Boga powoli we Mnie wchodzi, ale to są kolorowe Energie. 
Jednakże kolory, które tutaj widzę są zupełnie inne od tych ziemskich. Widać też fiolet, zielenie. To 
jest gęste. Między tymi kolorami nie ma żadnych odległości. To, co tu schodzi jest masą, światłem, a 
nie atomami, między którymi jest próżnia.
TO wypełnia wszystko.
To krąży powoli koło Was pierścieniem jakby karuzela z prawa na lewo i przyspiesza.
-W głowie się kręci. To wygląda jak czapki Chińczyków. Są fioletowe  i lekko wystają ponad 
szerokość głowy.
To jest wypełnienie. Oni Nas wypełniają. 
Oni mówią, że ten kto jest wypełniony, Ten nie musi nic, ponieważ wypełnienia we wszystkim się 
zawierają. Tu działa Sen. Śnisz o Cudach. Śnisz o wyprawach(w przenośni; -podbojach, a podboje 
mogą być bardzo pozytywne, twórcze, kreatywne). 
-Śnisz o Zmianach.

-Ale największą Zmianą dla Boga jesteś Ty sam.

-Gdy dotarłeś Tu, gdy przekroczyłeś próg wszystko może się zdarzyć. Odwróć się na granicy tego 
progu i skocz w dół, a wzlecisz ponad Wszystko i zawrzesz się we Wszystkim jak Bóg, jak Orzeł.
Ty, Którego Powołałeś/Powołałem, Ty, Którego Wybrałem/Wybrałeś Przyszedł i Powrócił i Odszedł, 
by stać się  tym, co pokochałem.

-Pokazują. –Wzniosło się do Boga na same szczyty i schodzi się teraz w dół, a to, co Nas otacza i 
to, co się w Nas zawiera to są Cząstki Wszystkości, co wszystko przenika.

-Wszystko, co sądziłem o piaskach legło w gruzach.

-Pokazują tak.
-Stań teraz za piaskownicą i swoją Mocą pokaż, co chcesz. Piaski, te złote ziarenka, to jest tylko 
kod, obraz, który ma zostać zrobiony, a to, co wszystko wypełnia, to, czym teraz jesteś jest tym, 
co go odwzoruje. 
Czyli wypełnieni teraz Bogiem, czymś, co przyszło z zewnątrz spoza tego wszystkiego co znamy, tym 
czymś działamy na Tych, których chcemy uzdrowić, oczyścić i zrobić tak jak chcemy aby było. Ta 
wizja, która jest w Nas zawarta zaraz się stanie.
-Działamy. 
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