76. Mądrość mędrców życiowych tych którzy byli i nadejdą- przekaz informacyjny.

Jeśli chodzi o mędrców życiowych tych, którzy byli to każdy z nich miał swoją drogę i swoją mądrość,
która wyróżniała ich lub nie wśród ludzi. Byli i tacy, którzy[FMP] podszywali się za wszechwiedzących
mędrców a wiedzę czerpali z niegdyś nazywanych szamanek czy "wiedźm". Byli też tacy, którzy dzięki
takim praktykom chcieli dorobić się szybkich pieniędzy czy jeszcze wcześniej dóbr ziemskich za pomocą
darów, które oddawali im ludzi. Wśród tych wielu mędrców, którzy żyli wcześniej byli też tacy, którzy
wykonywali dobrą pracę, przekazywali wiedzę swoją i mądrość, która posiadali aby służyła ludziom,
pomagała im w codziennym życiu i przynosiła im otuchę, radość i to aby wiedzieli jak mają postępować i
czym się kierować. Tacy mędrcowie raczej pochodzą z różnych plemion rdzennych i są mniej znani niż ci
których znamy do dziś i przetrwały ich nauki i słowa. Widzę, że większość słów spisanych np. buddyzm
jest zbiorem różnych informacji, nie pochodzących tylko od samego Buddy, to jest grono ścisłe ludzi,
którzy są jego wyznawcami i byli i poniekąd tajną wiedzę sobie przekazują, żeby mieć i osiągać zyski, żeby
być w obfitości finansowej, mieć brzuchy pełne i obfite jak budda, zaś to co dostaję się do mediów i
szerszego świata ludzi czyli ich odbiorców to już jest wiedzą jakby przerobiona z której każdy może
skorzystać ale nie zawiera ona pewnych kluczowych elementów, tutaj jest podana wiedza oświecenia i
zawieszenia w przestrzeni ale nie dzielenia się i spływania obfitości. Buddyzm tutaj dla "mas" ma być
biedny, pozbawiony złota... Oddajesz to co masz, nieświadomie przekierowywane jest to gdzie indziej, do
innych osób.
Mędrcy inni bardziej współcześni (lub ci, którzy uważają się za nich) mają swoją drogę indywidualną
często są bardziej zagubieni niż może nam się to z pozoru wydawać. Wiedza mędrca życiowego jak sama
nazwa wskazuje ma być życiowa, ma pomagać życiu i byciu na Ziemi, to wskazówki, które po
zastosowaniu i przerobieniu przez siebie doprowadzają cię do tego miejsca twojego, twojego dobrego
życia. Taki mędrca życiowy i praca z nim jeżeli się decydujesz na nią nie jest łatwa i prosta. Ale przede
wszystkim jest prawdziwa. Prawdziwa duchowa praca nad sobą z mędrcem życiowym to wyzwanie i nie
jest tak, że zawsze jest łatwo i przyjemnie. Takich prawdziwych mędrców życiowych wysłanych przez
Boga jest jeden. Teraz jest taki czas, że mędrcy życiowi nie będą się już pojawiać na Ziemi bo nie są
ludziom już potrzebni. Ludzie powinni być już samowystarczalni a ten co jest teraz to wysłannik Boga.
Nadejdą zaś w przyszłości Istoty, które były kiedyś mędrcami czy archaniołami ale oni pojawią się w
późniejszym czasie na Ziemi i ich wiedza będzie dla nich bo chcą przypomnieć sobie życie na Ziemi nie
chcą nikogo nauczać tylko po prostu być i cieszyć się tym byciem i życiem.[/FMP]

75. Dusza wstaje z kolan-upadłe dusze-przekaz informacyjny.

Upadłe dusze często mają poszarpane szaty, są w kolorze szarości od jasnego szarego do ciemniejszego.
Często wyglądają jak[FMP] brudne i zaniedbane. Mają rozdarte skrzydła lub nie mają ich wcale a tylko
pozostał ślad po nich jako symbol, że kiedyś byli istotami wysoko duchownymi. Upadłe dusze często

chodzą też w pozycji zgarbionej lub na kolanach lub wcale nie mają sił by wstać gdyż są tak pozbawione
energii i sił witalnych swoich, lub nie mogą tego zrobić. Kiedy dusza wstaje z kolan, gdy ma energię boską
odpowiednią żeby to zrobić, gdy dostaje taką łaskę, gdy sobie przypomni kim była i gdy rada najwyższa
stwierdzi, że może z powrotem cofnąć ją do poziomu z którego upadła na samo dno. Wtedy taką duszę
upadłą podnosi się z jej kolan ale musi ona zacząć tak jak by od początku swoją wędrówkę i odpracować
jeszcze raz wszystko, odpracować ciężko to cofnięcie do poziomu z którego spadła. To, że ma taką
możliwość to i tak jest wielka radość dla duszy upadłej, gdyż pozostawanie w takim stanie upadłości to
cała wieczność więc pomimo to, że dusza wie, że będzie musiała wszystko odpracować to i tak się bardzo
cieszy i jest szczęśliwa. Ma łzy w oczach bo czuje w końcu w sobie boskość, miłości i przede wszystkim
ciepło i światło. Dusz upadłych jest trochę, na pewno więcej niż się ludzie spodziewają, większą ich część
gnieździ się jak sardynki w puszcze w ciemnej, zimnej i mrocznej przestrzeni nie mając możliwości
wyjścia. Więc gdy dusza wstaje z kolan to znak dla Nieba, że jakaś z nich dostąpiła zaszczytu wyjścia z
bram nicości. Duszę te przestrzegają ludzi przed pochopnymi decyzjami, pokazują na siebie, na to że
uległy, uległy różnym pokusom itd. Później już nie były w stanie decydować same o sobie. Pokazują na to,
że będąc na dnie mają wyrwane serca, nie mają serc, zabrano im je lub sami sobie wyrwali żeby nie czuć
bólu i pustki i tego że podjęli, sprzedali siebie i swoją duchowość. Dlatego mówią do ludzi, żeby słuchali
siebie i żeby ludzie przede wszystkim wierzyli w siebie i swoje możliwości i nie sprzedawali ducha za
pieniądze i złoto. To przekaz słowny od nich.[/FMP]

74. Twój duch-czy go masz i posiadasz przekaz słowny. (27.07.2020)

[FMP]Przekaz ten zacznę od tego, że nie wszyscy ludzie posiadają Ducha. Nie wszyscy go mają. Są ludzie,
którzy pozbawieni są duchowości i jako osoby w ciałach fizycznych Ducha nie mają. Brak Ducha
uzależniony jest od wielu rzeczy. Dzisiaj będzie o tym czy ty posiadasz swojego Ducha, czy go masz a jeśli
tak to jaki on jest.
Duch powinien być blisko ciebie. Duch to część boska łącząca cię z Bogiem, duszą to energia, która
powinna być w tobie nie na zewnątrz ciebie. Duch jest potężniejszy od duszy i bardziej wszechwiedzący,
bo łączy się z Duchem Boga.
Poniższa wizualizacja pozwoli tobie zobaczyć swojego ducha i odczuć go. Usiądź sobie wygodnie i poproś
na czas dzisiejszej wizualizacji aby twój Duch pokazał się, ujawnił w swojej całej okazałości. Wypowiedz
słowa:
Duchu mój prawdziwy jedyny słuszny gdziekolwiek teraz jesteś proszę o pokazanie mi się, pragnę Cię
ujrzeć i odczuć w swojej przestrzeni. Chcę żebyś wiedział, że jestem i pragnę korzystać z twojej wiedzy i
mądrości, która masz i posiadasz. Ty jako Duch teraz jesteś przynależny do mnie a ja nie będę starać się
ciebie odsuwać, tak jak być może robiłam to wcześniej. Proszę przybądź do mnie i daj mi znać, że jesteś
ze mną. Jako Twój Opiekun teraz ziemski zapewniam cię o swojej miłości i przynależności do ciebie. I jako
zapewnienie chce dać tobie gwarancję, że już nigdy nie będę cie krzywdzić, będę słuchać tego co mówisz

i jak mówisz do mnie i co mi pokazujesz. Wiem, że Twoje rady są właściwe i pomocne dla mnie w mojej
sferze Ducha i mojej duszy, która uczy się od ciebie ważnych dla siebie rzeczy, aby dorównać tobie i
twojej mądrości. Dziękuję za to, że jesteś taki(Duch) jaki mi się pokazałaś. Kocham cię.
TUTAJ podaj swoje imię i nazwisko....[/FMP]

73. Powinność wobec siebie-przekaz informacyjny. (25.07.2020)

Powinność wobec siebie to to co powinno się robić w swoim życiu duchowym i ziemskim aby było ono w
ciągłym rozwoju i nie stało w miejscu.[FMP] Te powinności powinny być traktowane nie jako codzienne
obowiązki ale coś wyjątkowego i ważnego również wzniosłego. Jeżeli znasz swoje powinności duchowe i
wiesz co masz, powinieneś duchowo robić, wtedy świat duchowy, twój wie, że wykonujesz zadania, które
przed tobą nałożył i polecił tobie. Dobrze jest gdy osoba ma swoje powinność duchowe i ziemskie, wtedy
wiadomo, że nie jest obojętna dla świata duchowego, że jest dla niego ważna. Ta ważność może wynikać
z różnych rzeczy przede wszystkim wynika z struktury i hierarchii duchowej również z tego gdzie się w tej
strukturze znajdujesz. Im wyżej tym te powinności wobec świata duchowego i ludzi są większe i
ważniejsze. Mocniejszą mają odpowiedzialność bo i wiedzę masz większą. Tutaj nie ma przelewek, że
sobie raz je(te powinność wykonasz) a raz nie. Przełożenie jest takie, że jak wykonasz i wykonujesz swoje
powinność duchowe w tym czasie kiedy jest taka potrzeba, wtedy tych ziemskich prezentów i dobrego
życia jest więcej tzn. jest to wynagradzane. Gdy tych powinności duchowych nie ma wtedy życie
duchowe jest takie jakby "jałowe", trochę puste. To wszystko o czym tu piszę jest ważne, ze względu na
to żebyś wiedział jakie ty masz swoje powinności duchowe i byś je wykonywał. Jeżeli jesteś od tego żeby
opiekować się np. Światem roślin to to rób. Pracę którą wtedy wykonujesz jest ważna a wynagrodzenie
przyjdzie do ciebie w innej formie. Jeżeli jesteś np od ustawiania porządku w świecie Istot ciemności to
też to wykonuj w odpowiednim czasie. Tych zadań czyli powinność wobec świata duchowego może być
sporo i każdy ma inne. Porównywanie się z innymi nie jest dobre. Masz takie powinność duchowe na
jakie jesteś gotowy żeby je zrobić i na jakie też zasługujesz. Każdy ma swoje indywidualne i wart je znać,
nie tylko po to żeby je realizować ale żeby była równowaga w twoim świecie ducha i fizyczności
ziemskiej, to po pierwsze a po drugie żebyś otrzymywał dobro w swoim życiu a gdy to robisz będzie go
coraz to więcej.[/FMP]

72. Ściągniecie pęknięć serca-przekaz od serca boskiego. (23.07.2020)

Serce boskie jedyne prawdziwe jest żywe, tętniące życiem i miłością. Jest prawdą o sobie i wiecznością.
Aby ściągnąć i uleczyć swoje serce ludzkie trzeba się mentalnie, duchowo i fizycznie połączyć, myślą
słowem i wizualizacją z sercem boskim. Możesz to zrobić tylko raz za pomocą tego przekazu i tych słów
poniżej, gdyż tylko wtedy otwiera się przestrzeń na 2 minuty aby to zrobić. Słowa dla Ciebie.[FMP]

Otwieram swoją przestrzeń serca na wpuszczenie energii serca boskiego aby uzdrowiło się i ściągnęło
wszystkie moje pęknięcia serca, które mogą być ściągnięte i uleczone dzisiaj.
Dziękuję.
Proszę aby moje serce fizyczne odbudowało się i nabrało witalności, czystości i miłości własnej do siebie
oraz odczuło miłość boską płynąca do mnie.
*pozostań w tym odczuwaniu do max 5 min
Koniec.[/FMP]

71. Uzdrowienia balastów życiowych przekaz afirmacyjny. (21.07.2020)

Balasty życiowe to są takie "kłody" rzucone nam na naszej drodze życiowej które nie pozwalają nam iść
do przodu lub[FMP] spowalniają nasze dojście do celu w którym chcemy się znaleźć, spowalniają nasz
rozwój. Z wizualizacji, którą chcę tobie dzisiaj przedstawić jest pomocna w tym abyś pozbył się swoich
balastów życiowych. Przebiega ona następująco
Z wizualizuj sobie łódkę, którą płyniesz do wskazanego dla ciebie celu. Niech ta łódź, motorówka, jacht,
statek czy zupełnie coś innego będzie ładne dla ciebie, będzie cieszyło twoje oczy i dawało radość i
satysfakcję że właśnie takim środkiem się przemieszczasz. Wyznacz na tej łodzi swój własny kierunek GPS,
gdzie ma cie ta łódź pokierować i i daj dyspozycje tej Łodzi aby cie tam pokierowała do twojego
docelowego portu. Następnie za pomocą słów i twojej świadomości poprosić swoją inteligentna łódź aby
zrzuciła z stropu te ładunki balasty, które powodują że nie płynie ona z taką prędkością z jaką powinna.
Może się okazać, że tych balastów jest tak dużo, że Twoja łódź prawie zatonęła. Poświęć teraz trochę
czasu i uwagi na to żeby te balasty wszystkie zostały odczepione od Łodzi. Nie musisz skupiać się na tym
co to konkretnie są za balasty chyba że chcesz, tutaj bardziej chodzi o to aby Twoja łódź, płynęła bez
balastów do wyznaczonego przez twój wewn GPS miejsca, żeby nie pływała bez celu i po omacku,
dlatego należy jej nadać kierunek. Wypowiadaj takie słowa, możesz również na głos jakie przychodzą do
ciebie teraz i jakie masz ochotę wypowiedzieć. Twoja łódź jest bardzo inteligentna i będzie robiła to co ty
jej polecisz zatem twoim zadaniem jest w tej wizualizacji aby wybrać środek transportu dla siebie, nadać
mu kierunek, prawidłowe współrzędne i zdjąć wszystkie balasty, które go spowalniają i powodują, że nie
może płynąć dalej. Gdy to zrobisz, poproś o to aby Twoja łódź została wyposażona w paliwo, które
pozwoli jej w odpowiednim dla niej tempem płynąć do wyznaczonego dla niej portu. Pamiętaj że to jest
twoja łódź i dobrze by było a nawet wskazane jest żeby paliwo napędzające twoja łódź było twoje i
pochodziło z twojego wewnętrznego źródła, energii życia, która masz i posiadasz. Gdy to wszystko zrobisz
za pomocą obrazu, odczucia itd poproś teraz aby to wszystko zostało wprowadzone w ruch i zadziało się
na planie Ziemskim. Realnie na Ziemi.
Podziękuj za tą wizualizacje i za wszystko co się dokonało i co przeżyłeś podczas tego czasu.[/FMP]

70. Energia iskrząca, mieniąca się złota-przekaz obfitości. (19.07.2020)

Aby przekaz obfitości mieniącej się, iskrzącej energii mógł spłynąć na ciebie najpierw należy udrożnić
kanały przez, które ta energia będzie spływać do ciebie.
Połóż sobie jedną dłoń [FMP](może być prawa na karku) druga dłoń połóż na czubku swojej głowy,
trzymaj te dłonie przez kilka minut w takim ustawieniu z intencją odblokowania przepływów obfitości.
Możesz czuć w dłoniach przepływy swojej Energii, i mieć odczucie, że "coś" się odblokowuje i uzdrawia.
Następnie gdy to wykonasz poproś o przekazanie tobie mieniącej się energii obfitości następującymi
słowami:

Proszę o przesył przez moje otwarte kanały obfitości do mojego ciała fizycznego iskrzącej się i mieniącej
energii obfitości w takiej gęstości, częstotliwości i ilości jaka jest potrzebna dla mnie. Niech ta energia
rozpłynie się po moim ciele fizycznym i wypełni je całe, niech zadomowi się w moim ciele fizycznym i
"służy" ( w pozytywnym tego słowa znaczeniu) mnie i mojemu życiu ziemskiemu. Dziękuję.[/FMP]

*jeżeli podczas tego przekazu i udrażniania kanałów w ciele fizycznym przez twoje dłonie, czujesz/
widzisz, że ktoś lub coś nie pozwala Ci tego zrobić to:
a) rozpraw się z tym sam (jeżeli wiesz jak to zrobić)
b) skontaktuj się ze mną pomogę.

69. Ziemia przesłanie dla ludzi. (17.07.2020)

Ziemia ma przesłanie dla ludzi takie, że historia Ziemi jest już zapisana przez samą Ziemię.
Co to znaczy? [FMP]
Ziemia błądziła jeszcze do niedawna jak we mgle, jest istotą duchową więc te błądzenie było bardzo
długim procesem. Żeby się wyrwać z tego błądzenia we mgle Ziemia potrzebowała Istot Boskich by
mogła odnaleźć światło boskie w sobie. Dzisiaj to światło już ma i decyduje sama o sobie kogo chce mieć
przy sobie jakich ludzi. Jakich ludzi i Istoty chce gościć.
Przesłanie dla Nas ludzi jest krótkie i takie, że Ziemia decyduje sama o sobie, mylne jest myślenie, że

ludzie decydują o historii Ziemi. Mogą ją zanieczyszczać na początku i do czasu ale później to Ziemia
zadecyduje co z tym zrobi i jakie osoby chce mieć u siebie.[/FMP]

68. Istoty duchowe najwyższych wibracji-przekaz energii. (15.07.2020)

Istoty duchowe najwyższych wibracji po stronie nieba, w świecie duchowym to najwyższe Istoty boskie,
które jest tak naprawdę niewiele i chcą przekazać Wam dzisiaj światło, które ich otacza i jest z nimi. To
nie jest przekaż energii tylko światła, światła, które ma przeniknąć do Waszych komórek i ciał fizycznych i
je uzdrowić i podnieść na wyższy poziom dosłownie je oświetlić.
Przekaz:
Wypowiedz poniższe słowa :[FMP]
Proszę o otwarcie teraz mojej przestrzeni duchowej i na spłynięcie światła przekazanego mi w ilości takiej
jakiej potrzebuję od Istoty boskiej najwyższej energii w strukturze Nieba, niech to światło wniknie do
mojej przestrzeni i zrobi to co powinno za moją zgoda i aprobatą, niech zostaną uleczone te części mnie,
które powinny być uleczone, dziękuję.
*Pozostań w tym przekazie od 15 do 20 min.[/FMP]

67. Dokąd Zmierza ludzkość. (13.07.2020)

Ludzkość zmierza do dwóch takich podziałów, część ludzi chce żyć dostatnio w swoim duchu , chce aby
ich duch i dusza się rozwijały i kładą mocno nacisk na rozwijane swojej świadomości i wzmacniania ducha
poprzez pracę Ziemską i duchową,[FMP] w tej drodze chodzi o to aby w przyszłości połączyć te dwie
kwestie by sfera ducha zrównała się z sferą ziemską aby duch i duchowość było mocno osadzony na
Ziemi wtedy to połączenie pozwoli na realizowanie się w pełni danemu człowiekowi, gdy takie połączenie
ma większość ludzi wtedy Ziemia jako Planeta jest spokojna o siebie duchowo i jeszcze bardziej i szybciej
może wzrastać i rosnąć, ponieważ duch ludzi i jego energia duchowa jest już na Ziemi, a Ziemia lubi gdy
tej prawdziwej dobrej duchowości jest u niej dużo, wtedy chce takich ludzi „przygarnąć” jak swoja matka
i gościć jak najwięcej i na tym też między innymi Ziemi zależy, druga grupa ludzi to żyjących dalej w
starych schematach działania, myślenia. To ludzie pozamykani na ducha i duchowość a jeżeli są otwarci
na ta kwestie to rozwijają swoja duchowość w niewłaściwy ezoteryczny sposób, ci ludzie widzę ich jako
grupę ludzi w ciemności, czarny i mocno szary, grafitowy z czerwienią kolory) będą odchodzić pomału z
tego świata. Tzn. nie będzie to zbiorowe umieranie ale stopniowo ludzie ci będą odchodzić z tej Ziemi,
często śmierć nagła, choroba, wypadek itd. Ziemia się z nimi już nie „cacka” i wyrzuca takich ludzi z
swojej przestrzeni ziemskiej. Nie chce robić to zbyt gwałtownie dlatego takie stopniowy proces ale w

miarę intensywny na tyle na ile może to robi w tempie odpowiednim dla siebie i ludzi. Będą się naradzać
na innej Ziemi, takiej trochę „holograficznej” już nie jako ludzie fizycznie ale jako hologramy ludzie, im się
będzie wydawało się narodzili się jako ludzie normalnie na ziemi, ale tak nie będzie, będzie to hologram ,
to ludzie uwikłani w metody, ezoteryzm i inną wiedzę , która nie jest duchowa, część z tych ludzi właśnie
tam ponownie zejdzie lub nie zejdzie w ogóle bo ich życie ziemskie po tym obecnym wtórym są się
zakończyło.
Tak naprawdę teraz jest taki czas, że to Ziemia decyduje o tym kogo ma na Ziemi i jak ona wygląda,
wcześniej było odwrotnie teraz się wszystko zmieniło, dlatego prawidłowy rozwój sfery ducha jest ważny
i duchowości by łączyć to z swoją ziemskością który każdy człowiek powinien znać i posiadać.
Jeżeli chcesz poznać swoją ziemskość, sferę ducha i ją połączyć zapraszam do kontaktu.
Pomogę[/FMP]

66. Przekaz od Opiekunów Ziemi. (11.07.2020)

Obecnie jest nas paru. Opiekujemy się Ziemią i strzeżemy jej energetycznie. Nasze zadania[FMP]polegają
na tym aby strzec energetycznie Ziemi tzn. żeby miała ona stałą lub większą energię jednak nie malejącą.
Jesteśmy od tego żeby to robić i to robimy jako energia duchowa i ludzka. Wcześniej było nas znacznie
więcej gdyż musieliśmy pilnować Ziemi również przed przybyszami z zewnątrz. Ziemia i jej przestrzenie
była wcześniej oblegana przez różne statki galaktyczne, które miały co do Ziemi różne zamiary, część z
nich była obserwatorami Ziemi i dlatego też każdy Opiekun Ziemi miał wcześniej przydzielony jakby swój
rejon i rasę, którą miał obserwować i wiedzieć jakie mają zamiary. Większość tych ras nie ma tak dobrze
rozwiniętej duchowości więc poprzez duchowość Istoty Nieba i jego wysłannicy do opiekowania się
Ziemią mogli wiedzieć jakie są ich zamiary. Duchowość przenika i wie wszystko. Więc teraz tych
opiekunów jest coraz mniej. Ja widzę 4 wiodących i jeszcze 2 pomagaczy. W przyszłości będzie tak, że
Ziemia jako planeta nie będzie ich już mieć wcale. Ziemia do tego dąży żeby być samowystarczalna,
niezależna i wolna również duchowo. Na razie planeta nasza jest jeszcze uwiązana duchowo właśnie z
tymi różnymi niefajnymi siatkami energetycznymi więc, są one zarzucone na Ziemię żeby nią sterować i
manipulować i żeby robiła co ludzie chcą. To są siatki zarzucone przez wyższą energetycznie technologię.
Komuś bardzo na tym zależy aby klimat na Ziemi był taki a nie inny, żeby w niektórych rejonach Ziemi
występowały anomalie pogodowe itd. Dlatego też puki te siatki energetyczne nie znikną Ci opiekunowie
będą i zrobią teraz wszystko żeby ich (tych siatek) nie było a ponieważ są one zarzucone przez
technologię więc duchowo, tym Opiekunom ciężko je ściągnąć. Mogą to zrobić odpowiedni ludzie obecni
na Ziemi. I dzięki temu przekazowi, już wiadomo, że takie coś jest i to żebyś wiedział, że Ziemia jest istotą
duchową. Gdy nie będzie tych siatek i metod wokół Ziemi wtedy Ziemia zmieni się bardzo, przede
wszystkim klimat... Poprzemienia się jakby. Czyli tam gdzie było gorąco zacznie być chłodniej a w tych
częściach Ziemi gdzie był chłód zacznie się klimat ocieplać. Będzie to stopniowy proces ale zauważalny
wśród ludzi żyjących obecnie na Ziemi. Opiekunowie są jeszcze obecni ale po wykonaniu swojej misji i

pracy odejdą gdzie trzeba.
Przekaż jest ten po to abyś wiedział, że są, co robią, jakie mają zadanie i to że Ziemia jest duchowa i
będzie się mocno zmieniać i już to robi.[/FMP]

65. Przekaz duchowy (09.07.2020)

Przekaz od energii wiary.

Energia wiary. Przekaz o tym czym jest energia wiary i po co jest, czemu służy?[FMP] Energia wiary
została stworzona przez ludzi. Energia ta jest energią silną trwałą, intensywną, mocną i wciąż rośnie w
siłę gdyż ludzie coraz mocniej dają uwagę wierze i oddają jej swoją energią, przez to jest jeszcze
mocniejsza zasilana z zewnątrz przez ludzi. Powstała dzięki ludziom i ludzie ją zasilają. Tak naprawdę
trwanie w wierze, trzymanie się jej kurczowo nie daje wyniku pozytywnego (choć mogło by się tak
wydawać pozornie) i rezultatu tylko zatrzymuje daną osobę w tym miejscu w którym jest również
duchowo (nie rozwija się) i jest ciągle w stanie wiary. A jeżeli w danym życiu człowieka coś się zmieni to
taka osoba wtedy tłumaczy to tym, że mocno wierzyła i to się zadziało. To, że coś zaistniało w to co się
wierzy to na to składa się wiele innych czynników a nie sama wiara. Energia wiary jest zatrzymaniem na
danym momencie, rzeczy itd. Ludzie często szukają wiary w czymś nowym, innym czymś co ich pociąga i
fascynuje i myślą, że jak pokierują tam swoją uwagę to ta wiara przyniesie im wszystko co chcą. Wiara nie
przynosi prawie nic ( oprócz zgromadzoną energię przez ludzi=mieszanka energii wiary wszystkich ludzi,
którzy są pod nią podczepieni) tylko zatrzymuje uwagę, przynosi człowiekowi to co chce dana osoba coś
zupełnie innego, a może to być: inna energia, istota, byt energetyczny itd… ale nigdy to nie jest wiara.
Wiara nie zmienia scenariusza ziemskiego danego człowieka, ona zatrzymuje cię w twoim scenariuszu, i
to ty świadomie bądź nie decydujesz, umysłem, słowem, sercem, ciałem, duszą ,myślami, swoja energia,
istotą, duchem co wybierasz. Jeszcze twoja duchowość i to na jakim poziomie jesteś ma na to też wpływ.
Wiara co może zrobić to rozchwiać wewnętrznie danego człowieka od środka. Może się wydaje ze jest
stabilny przez wiarę ale jak się dobrze przyjrzysz to wszystko w smrodku drga, drga co? Nie jego energia.!
Ta energia wiary i ten przekaz dzisiaj chce ci przekazać i powiedzieć, że ona (energia wiary) tobie nie służy
i nie wpływa na ciebie dobrze. Gdy kierujesz się swoją prawdą wewnętrzną, tym kim jesteś, wiesz co
masz robić z poziomu ducha i ciała fizycznego i znasz swoją przyszłość tą bliższą i tą dalszą bo wszystko
masz w naturalny i bezpieczny sposób wypracowane i zrobione to nie potrzebujesz tak naprawdę wiary i
jej energii do niczego. Ona po prostu nie jest ci potrzebna. Tak to jest. Globalna energia wiary jest różna,
to zbiór wszystkich energii ludzi i gdy ty sięgasz po tą energię wtedy wpuszczasz do siebie za swoją zgodą
tą mieszankę energetyczną, która nie jest twoja. Wtedy mogą poprzychodzić różne zachowania twoje
inne niż dotychczas, spadki nastrojów, energetyczne itd. , które rzadko kiedy można powiązać z tym, że
podłączony zostałeś pod zbiorową energii wiary, twór wykreowany i powstały dla ludzi przez ludzi żeby
się lepiej poczuli. To lepsze samopoczucie jest na początku i jest ułudne bo tak naprawdę powierzchowne

a w środku ciebie może być zupełnie odczuwalny inny stan. Zobacz/odczuj dziś po przeczytaniu tego
przekazu jak to wygląda u ciebie. Czy energia wiary jest silna i mocna, i czy jest? I czy jesteś podłączony
pod zbiorową /globalną energię wiary? Jeśli tak to co możesz z tym zrobić? P.S Masz pytania, napisz,
zadzwoń pomogę Coach Duchowy Adam Głos.[/FMP]

64. Przekaz duchowy (07.07.2020)

Przekaz jest dla Polski i Polaków.
Widzę to tak, że ludzie borykają się z decyzją odnośnie nadchodzących wyborów[FMP] na prezydenta, na
kogo głosować, czy iść itd? jaki będzie słuszny i dobry wybór? i energia myśli takiego zastanawiania się,
niepewności czy aby na pewno podejmę dobrą decyzję jest jej bardzo dużo w przestrzeni ludzi o
zbiorowości ludzkiej. Przekaz jest taki aby wybrać to co podpowiada ci serca, bardziej niż rozum.
W tych wyborach możesz nie być zadowolony/zadowolona co do wyniku końcowego ale ostatecznie w
późniejszym czasie zadzieje się coś ważnego co sytuację w Polsce zmieni diametralnie. Więc decyzje
twoje, które podejmiesz w zgodzie ze swoim sercem będą słuszne i prawdziwe bo wtedy one pozwolą na
zadziałanie takiego scenariusza jaki ma się dokonać. Polska jako kraj i ludzie będą walczyli o swoją
niepodległość i wolność i są cierpliwi do czasu. Dlatego niech ten czas będzie dla ciebie czasem spokoju i
wiedzą, że jeśli Twoja decyzja co do wyboru prezydenta w ll turze będzie decyzją serca i ty będziesz
wiedzieć, że teraz taką decyzję podejmujesz bo znasz dalsze konsekwencje jej podjęcia i wiesz jak dalej
się losy Polski i Polaków potoczą to nie musisz teraz martwić się o to że dokonałeś /dokonałaś złego
wyboru bo on jest dobry, gdyż uruchomi całą lawinę innych sytuacji dobrych dla ludzi. Nie będzie to
odbywało się w pokojowych warunkach ale spowoduje przewrót wśród ludzi i zmianę ustroju. POLSKA
jako energia i kraj chce być wolna również duchowo.[/FMP]

63. Przekaz duchowy od dzieci Archanielskich. (05.07.2020)

Dzieci archanielskie są pięknymi istotami pochodzącymi z wysokich struktur Nieba boskiego. Mają swoje
wysokie światło w kolorach [FMP]błękitu, jasnego filetu, złotą i słońca. To dzieci radosne, pogodne i
pełne miłości do ludzi. Dzieci o jasnej karnacji i jasnych włosach. Niebieskich, błękitnych oczach. Dzieci
archanielskie tym się wyróżniają. Dzieci Archanielski na Ziemi jest niewiele. Nie będą już schodzić na
Ziemię bo nie ma takiej potrzeby. Robiły to jeszcze do niedawna żeby wzmocnić Ziemię duchowo, bo
Ziemia jest bardzo mocno istotą duchową i te dzieci tak naprawdę schodziły po to żeby Ziemia wzrosła
wyżej energetycznie dzięki temu, że one ze swoją potężna energią duchową były na Ziemi. Teraz jest taki
czas, że Ziemia jako planeta i energia już tego nie potrzebuje, już sama radzi sobie doskonale więc dzieci
archanielskie nie mają już rozkazu odgórnego żeby być na Ziemi i ją wzmacniać. Dzieci Archanielskie tak

dobrze czują się tam gdzie są, że nie bardzo chciały ruszać się ze swojej przestrzeni i schodzić na Ziemię,
było to dla nich coś w rodzaju " kary" i ten co się jak by najgorzej " sprawował, robił, pracował, obijał się"
w nagrodę schodził na Ziemię. Życie tych dzieci archanielskich na Ziemi też nie jest długie, raczej są to
krótkie życia, robią co mają robić i wracają z powrotem do siebie. Dzieci archanielskie w kolejnych latach i
w przyszłości nie będą pojawiać się na Ziemi.[/FMP]

62. Przekaz duchowy od natury. (03.07.2020)

Natura chce abyś połączył się z nią teraz za pomocą swoich myśli, słów, obrazu=wizualizacji o niej. Gdy z
wizualizujesz sobie naturę, przestrzeń Ziemi[FMP] ta jaką lubisz, czy to będzie łąka pełna kwiatów, czy
morze, góry,las, jezioro, rzeka itd to wtedy za pomocą tego przekazu i tych słów, tutaj umieszczonych,
które zawierają wibracje i energię natury zostanie tobie przekazane najczystsze światło i energią
potrzebna tobie na ten moment w twoim życiu jakiej najbardziej potrzebujesz. Przyroda, natura leczy,
uzdrawia, daje stabilność życiową, podnosi na duchu, podnosi z Kolan ludzi strapionych, wypełnia
energią, daje natchnienie, uspokaja, resetuje umysł itd pełni wiele ważnych funkcji dla człowieka dlatego
dzisiaj jest ten przekaż słowny i również energetyczny aby ta najwyższa energią natury do ciebie spłynęła.
Gdy Chcesz, żeby tak było wypowiedź słowa
Otwieram swoją przestrzeń na wpłynięcie najczystszej energii pochodzącej z natury, w takiej ilości,
świetle, częstotliwości jakiej potrzebuje dzisiaj. Dziękuję
*i niech się dzieje.
Gdy poczujesz, że energią ta spłynęła już całkowicie do ciebie oznacza to koniec przekazu i możesz
powrócić do swoich codziennych zajęć.[/FMP]

61. Przekaz duchowy od cywilizacji indiańskiej navaho. (01.07.2020)

Przekaz słowny wybrzmiewa jasno. Dbajcie o waszą Ziemię jak o dom swój. Bo wasza planeta Ziemia jest
jedynym domem fizycznym gdzie możecie posprzątać. Dom ten Wasz żyje i jest duchowy a Wy jako ludzie
powinniście bardziej o niego dbać. Jedność wszystkich ludzi i wzajemny szacunek do siebie i Ziemi,
plonów Ziemi uczyli nas nasi przodkowie. Swoją mądrość zdobyli poprzez doświadczenia, poprzez pracę
ziemską i poprzez przekazy duchowe, które otrzymywali. Łącząc się z tymi przekazami i z mądrością ludu
plemiennego[FMP] w którym żyli zdobyli wiedzę bardzo potrzebną do rozwoju Ziemi i ich duchowości. Ta
Duchowość jest, pozostała na Ziemi, Ziemia jako planeta żywa "wciągnęła" ta Duchowość i dzięki temu
mogła też wnieść się wyżej. Odbyło się to za zgodą tego plemienia (wszystkich) ich rodów i zgodą Ziemi.
Plemię to żałuje ze nie przetrwało w swojej rdzennej strukturze do teraz i niektórzy, ci którzy pojawili się

fizycznie ponownie na Ziemi nie mogą się odnaleźć w nowej technologii ziemskiej.
Słowa dla ciebie od navaho.
Uczyń dom swój ziemski swoim domem poddanym aby ci służył, przynosił obfitość i był twoją ostoją,
pomocą i miłością na ten czas twój na Ziemi.[/FMP]

60. Przekaz duchowy od dzieci kryształowych. (30.06.2020)

Dzieci kryształowych w Niebiosach, w sferze duchowej jest trochę, nie są to zbyt duże ilości ale jest ich
każdego dnia coraz więcej, powstają takie dzieci a te obecne się zmieniają. Dzieci te są jakby
"ulokowane"[FMP] w specjalnej strukturze Nieba. Gdzie dostęp na tak naprawdę najwyższą czysta
energią kryształowa. Dzieciom tym jest tam bardzo dobrze, czują się wolne, otoczone Boskością i
miłością, mają dużo czasu na zabawę i radość. Dzieci kryształowe są przydzielane i wybierana do
odpowiednich rodziców gdy tego chcą. Część dzieci mówi, że chce być na Ziemi i mieć swojego rodzica, z
którym zaznają na Ziemi energii miłości rodziców bo tego tam gdzie są nie mają i za tym tęsknią. Część
tych dziecinie chce schodzić na Ziemię, ponieważ tam gdzie są jest im bardzo dobrze i wygodnie. Dzieci
kryształowe, które odważą się zejść na Ziemię rozwijają się duchowo jeszcze szybciej niż większość. To są
dzieci o pięknej energii, strukturze ducha i mądrości. Mają wszystko i wiedzę absolutną dotyczącą siebie i
struktur Nieba w których przebywały. Dzieci te będą coraz częściej pojawiać się na Ziemi. To one
decydują w której rodzinie się pojawią i jaka wybiorą, nie na odwrót, tu decyduje dziecko. Dzieci
kryształowe są czyste w swojej energii, mają wiele kolorów tęczy, bo kryształy odbijają światło w wielu
kolorach. Oczekują od swoich rodziców i wybierając swojego rodzica prawdy. Chcą aby rodzice byli
prawdą i chcą żeby ją głosili dla siebie i dzieci. Chodzi tu o prawdę boską i nazywanie tego co jest, tym co
jest. Prawda przemawia przez nich i tego oczekują również od innych. Dzieci te są silne, mocne też
fizyczne i pamiętliwe. Dużo pamiętają z poprzednich żyć jak i obecnego. Mają dobrą pamięć do
szczegółów i datami, które ich interesują.
Ten przekaz jest po to abyście poznali dzieci kryształowe i wiedzieli, że to one wybierają Was na rodziców
i chcą teraz to robić coraz częściej i chcą żeby ludzie mieli ta świadomość.[/FMP]

59. Przekaz duchowy od dzieci indygo. (28.06.2020)

Przekaz od dziecka indygo z IV wieku. Od XV wieku pierwszy raz na Ziemię zeszło dziecko Indygo. [FMP]A
dokładnie jedno dziecko. Był to chłopiec o niezwykłej energii i kolorach duszy. Dziecko o mocno
fioletowej i granatowej aurze i strukturze duchowej. W tamtych czasach nie wiedziano nic o dzieciach
indygo więc chłopczyk ten spokojnie się rozwijał i dorastał. Jego umiejętności zadziwiały okolicznych

mieszkańców. Pamiętał bardzo wiele z swoich żyć i tego co było w Niebie ale nie było to traktowane jak
był mały (do 5 lat) poważnie. Z czasem jak dorastał budził coraz to większe zainteresowanie. Ludzie
dziwili się skąd pamięta takie rzeczy i chcieli dowiedzieć się od niego wiele nowych rzeczy odnośnie życia
na Ziemi, sytuacji i codzienności gdyż chłopiec ten miał zdolności przewidywania przyszłości. Wiedział co i
kiedy się wydarzy a dotyczyło to sytuacji trudnych, wypadków itd. Matka tego chłopczyka była wielce
poruszona i zadziwiona zdolnościami syna, i na początku (3-5 lat syna) gdy to wyszło (te zdolności jego)
nie chciała nikomu o nich mówić. Później jednak stwierdziła, że skoro syn ma nadprzyrodzone zdolności
to ona je wykorzysta. Więc przychodzili do wioski ludzie, którzy chcieli się dowiedzieć co ich czeka, jakie
będą mieć plony, czy będzie deszcz itd. W podzięce za te przepowiednie przyszłości przynosili dary i inne
majątki. Chłopczyk ten był zmęczony już tą sytuacją gdyż coraz więcej ludzi do niego przychodziło a on
nie chciał im mówić tego co widział i wiedział. Chciał dzielić się swoją wiedzą z tymi z którymi uważał, że
chce i może im to powiedzieć i kiedy chce a nie na zawołanie i pod naciskiem rodziny. Zrobiło się tego już
tak dużo, że chłopczyk te powiedział, że nie chce już tak. Nie chce tego daru i chce żyć normalnie jak inne
dzieci. Dar ten za jego zgodą i prośbą został mu odebrany. Był dalej dzieckiem indygo ale nie posiadał już
tego daru,(przepowiadania, zmiany rzeczywistości), energię i aurę miał wciąż fioletowo- granatową.
Ludzie, którzy przebywali w jego otoczeniu i już gdy był dorosły czuli się bardzo dobrze z nim. Umiał
wysłuchać, doradzić ale nie było w tym iskry boskiej mądrości przepowiadania przyszłości. Jego energia
fioletu i granatu powodowała, że wszystko szybciej się materializowało, dlatego ludzie lubili z nim
przebywać. Niektórzy zarzucali później temu chłopcu i matce manipulację gdy zobaczyli że jego
przepowiednie już nie działają bo dar został zabrany a chłopiec jak to dzieci w złości na ludzi wymyślał im
różne historie i niestworzone rzeczy żeby ich przedrzeźniać. Matka ta musiała później już że, starszym
dzieckiem 12-13 lat ewakuować się do innego wioski, gdzie żyli już spokojnie, i ludzie nie wiedzieli o jego
historii i to co posiada, nie afiszowali się już z tym, dorastał, założył rodzinę miał dzieci, które nie były
dziećmi indygo, gdyż ojciec tego nie chciał.
Później schemat przychodzenia dzieci Indygo na Ziemię się zmienił, uznawane były za dzieci niezwykle,
łączono je z magią, obrzędami itd co wypaczyło ich duchową stronę i niebiańska. Odłożyło mocno te
dzieci od prawdziwej ich duchowości a weszli w szamanizm i obrzędy duchowe. Dzieci te upadły mocno
w strukturze duchowej.
Ostatnie dzieci indygo pojawiły się w XX w. Dzieci Indygo już na Ziemię nie schodzą, pojawiają się dzieci
kryształowe, dzieci archanielskie, opiekunowie istot ludzkich teraz schodzą na Ziemię i tych jest
najwięcej. Dzieci kryształowe pojawiają się ale nie jest ich tak dużo jak by można było sądzić. Dla
równowagi schodzą też Istoty mroku w ludzkich ciałach dziecięcych. Morał z tego przekazu jest taki: Nie
wymuszać w celach zarobkowych dzieci ponieważ może dzieci zablokować swoje dary i zablokować
dziedziczenia darów na swoje dzieci. Sam decyduje komu i co powiedzieć i za ile.[/FMP]

58. Przekaz duchowy od światła krystalicznego. (26.06.2020)

[FMP]Światło kryształowe przekazuje ludziom tym, którzy są na to gotowi swoją mądrość duchową.

Otwórz teraz swoje ręce, ramiona na przyjęcie tego światła kryształowego do swoich dłoni, to poprzez
twoje dłonie to światło przeniknie do twojej przestrzeni. Wniknie w takiej ilości jaką potrzebujesz abyś
wzmocnił swoją mądrość duchową, którą masz i potrzebujesz. Ten przekaż umożliwi Ci to, że Twoja
mądrość duchowa będzie teraz żywa, iskrzącą się i mieniącą blaskiem w takiej ilości w jakiej twój
organizm i ty sam jesteście przyjąć. To jest początek cudownej zmiany, zmiany duchowej mądrości na
kryształowy żywy organizm duchowy. Energia ta kryształowa, która teraz posiadasz która spłynęła i
spływa za pomocą tego przekazu tworzy różne rzeczy. Przekaz ten pozwoli tobie tworzyć rzeczy duchowe
na miarę ciebie samego i twojego ducha. Niech twój duch wzrasta a anergia kryształu go wypełnia i daje
mu mądrość, której potrzebuje do rozwoju i wzrostu.[/FMP]

57. Przekaz duchowy. Ciała ludzkie część 2. (24.06.2020)

[FMP]Ciała ludzkie te fizyczne stają się coraz bardziej subtelne i energetyczne jakby więcej świecące są
świetliste. Gdy to się dzieje wtedy ty jako osoba fizyczna, człowiek posiadający ducha masz możliwość
samoregeneracji i samego uzdrawiania się. Gdy twoje ciało nasycone jest tym boskim i nad boskim
światłem, wtedy nie potrzebujesz tak naprawdę nikogo i niczego do swojego rozwoju fizycznego, ciała
fizycznego ponieważ wiesz jak zarządzać tą energią i wiesz co masz z nią robić. To dojście do tego stanu
wymaga pracy i przygotowania ale gdy osiągniesz to, że Twoje ciało fizyczne zawiera już tą najwyższą
energię, która jest wtedy zostajesz jakby odblokowany na więcej informacji, które do ciebie płyną i które
otrzymujesz. Te odblokowanie powoduje, że Twoje decyzje są słuszne i dobre dla ciebie i nie ma
błądzenia i zagubienia. Teraz cała odpowiedzialność jest po twojej stronie, odpowiedzialność co do
fizyczności, życia na Ziemi i twojego ducha i wszystkiego co jest w twoim życiu. To brzmi może trochę
dziwnie dla niektórych ale rzeczywiście tak jest, że teraz jest czas pełnej odpowiedzialności za to co cię
spotyka i co się pojawia w twoim życiu, gdyż nie jesteś już kierowany za rączkę przez świat duchowy. On
się już wycofał i teraz Ty decydujesz o sobie i o tym kim jesteś. I to jest bardzo dobra wiadomość a jak
masz jeszcze w sobie dostęp do energii Boskiej i Nad Boskiej to już jest wyższy level poziomu duchowego.
Jest dosłownie super. Więc ludzie teraz z poziomu ducha będą dążyć do tego żeby ten najwyższy poziom
duchowy na Ziemi osiągnąć mieć dostęp do energii Nad Boskiej i będą w dalszej perspektywie czasowej
dążyć do tego aby się do tego przygotować i to mieć. Kolejna prawda jest taka, że większość ludzi jeszcze
nie wie, że jest coś takiego jak energia Nad Boska. Bo to jest coś nowego w świecie duchowym i coś co
powstało stosunkowo niedawno. Ludzie tego nie wiedzą, a ci co zajmują się energią i leczeniem będą
odczuwać to, że to co robili jeszcze do niedawna nie działa, więc będą się zastanawiać dlaczego tak jest i
będą niektórzy mieli przebłyski, że musi być coś wyższego i więcej, innego skoro stare nie działa. Ale nie
będą mieli do niej dostępu gdy nie zrobią porządków w sferze duchowej u siebie i ziemskiej. Puki co
dostęp do energii Nad Boskiej mają osoby wielce uprzywilejowane. Jest ich bardzo mało i są wysoko w
strukturach duchowych.

P. S A gdzie ty jesteś w strukturze duchowej i jak to się ma do codziennego życia ziemskiego i

realizowania swoich celów i życia tego wszystkiego możesz dowiedzieć się na sesji coachingowej na którą
zapraszam Cię serdecznie.[/FMP]

56. Przekaz duchowy. Ciała ludzkie część 1.

[FMP]Ciała subtelne ludzi i fizyczne w dzisiejszych czasach fajnie się zmieniają, zaczynają być bardziej
ożywione, świetliste i żywe. Ta żywotność polega na tym, że Ziemia jako planeta ma dostęp do energii
miłości i energii Nad Boskiej a to że jest żywa sprzyja to że ma Ducha, czuli jest uduchowiona. To i wiele
innych składowych powoduje że ciała ludzkie, zaczynają pomału się zmieniać, bardziej wibrować i kręcić
się. Energia ciała, komórek jest ciągu ruch, nie ma stagnacji, i to jest dobre dla ciała fizycznego gdy ten
ruch jest. Bo większość ciał fizycznych ludzi chodzących po Ziemi jest uśpionych, one dosłownie śpią, nie
ma tam na głębszych poziomach tej wibracji, koloru i częstotliwości w ruchu boskiego i Nad Boskiego.
Ciało fizyczne oczywiście żyje ale nie jest duchowe w większości ludzi, tylko służy do zamieszkania duszy
danego człowieka lub czegoś innego niż dusza. W tym przekazie chodzi o to aby zrównać ciało fizyczne z
Duchem i duszą. Aby ciało fizyczne było też duchowe czyli zawierało cząsteczki światła duchowego czyli
boskiego i Nad Boskiego, gdy tak się dzieje wtedy dosłownie wszystko staje się możliwe ale ta możliwość
już zależy tylko i wyłącznie od ciebie i twoich decyzji i tego kim jesteś już jako całość. To też wielka
odpowiedzialność ludzi i pojedynczego człowieka żeby dojść właśnie do takiego stanu. Wtedy Ziemia jako
planeta staje się lżejsza w swojej strukturze energetycznej i dzięki temu może wznosić się jeszcze, wyżej
wraz z istotami, które przeszły tą zmianę ciała subtelnego i fizycznego. I o to w tym wszystkim
chodzi.[/FMP]

55. Przekaz duchowy z dnia 17.06.2020. Wysłannik Nad Boski.

[FMP]Wysłanników energii nad boskiej jest dwóch.
Jeden składa się z energii boskiej i nad boskiej i jest już fizycznie na Ziemi. Drugi będzie się składał z
energii nad boskiej i pojawi się dopiero za jakiś czas na Ziemi. Są obydwoje silnymi, najpotężniejszymi
istotami duchowymi zwłaszcza ten drugi, który dopiero zejdzie na Ziemię. Nauczy tego pierwszego wysłannika energii boskiej i nad boskiej wiele nowych nieznanych dotąd na Ziemi rzeczy. Ujrzy on świat
ponownie w nowych perspektywach, jeszcze szerzej, mocniej i piękniej. Te dwie energii, które będą
razem na Ziemi nie zniszczy i nie pokona nikt. Są razem dla ludzkości wielką siłą o nadprzyrodzonych
mocach. Przyniesie ze sobą ten młodszy wysłannik wielką siłę tej energii nad boskiej ale będzie ona tak
subtelna i delikatna, że niewiele ludzi będzie wiedziało, że ma do czynienia z najsilniejszą osobą tej Ziemi
i całego globu. Piękna postać. Która swoją obecnością zmieni całą Ziemię. Tak naprawdę wystarczy tylko,
że będzie. Gdy się pojawi na Ziemi większość ludzi będzie odczuwać niepokój i będzie to niepokój
związany z tym, że nie przystosowali się na tą energię nad boską, która już fizycznie będzie na Ziemi, nie

będą wiedzieli co mają robić. Ludzie ci będą odczuwać niepokój wewnętrzny i wewnętrzne rozdrganie.
Ten mężczyzna nowy wysłannik będzie się śmiał z tego, że ludzie mieli tyle czasu i że nie zdarzyli tego
zrobić. Jest bardzo silny, stanowczy ale też nie będzie mówił zbyt dużo, tylko raczej pokazywał swoją
postawą i wiedzą jak powinno wyglądać życie w tej energii nad boskiej ponieważ jest z niej ulepiony i z
niej powstał. To pierwsza osoba która powstanie w ten sposób z tej energii. Nie ma takiego drugiego
człowieka i nie będzie. To pierwszy człowiek, który się pojawi fizycznie na Ziemi. Przyniesie ze sobą prawa
nauki, wszechświata nieznane nikomu, wiele nowych rzeczy i wytycznych dla ludzi. Będą chcieli go
poznać i znać ale niewielu ludziom się to uda, gdyż jego wola jest puki co pozostać jak zejdzie na Ziemię
niezauważonym później może się to zmienić.[/FMP]

54. Przekaz duchowy od czarnoksiężnika.

Na czas przekazu wchodzi na poziom ziemski z czeluści teraz taka potężna istota ale ona ubrana jest cała
na czarno. [FMP]Ma zarzucony na sobie czarny płaszcz, pod spodem jest on czerwony, taki krwisto
czerwony. Jest to czarnoksiężnik. Ma na głowie zarzucony czarny kaptur. Kaptur ten zasłania mu oczy ale
ja wiem, że jego oczy są czarne i czerwone i przekrwawione. Trzyma w dłoni taka laskę czarno- złotosrebrną zakończoną u góry skórą węża, który się wije i jest wciąż żywy. To jest taki jadowity wąż ale
bardzo dobrze go wytresował i robi wszystko co jego właściciel karze. Płaszcz ten przypasany jest
srebrnym łańcuchem. On jest srebrny ale mieni się trochę jak złoto.(dla zmylenia przeciwnika). To jest
postać, która wyszła na czas przekazu jakby spod Ziemi, gdyż zasiada na tronie w bardzo niskich
poziomach, otchłaniach piekieł. On przyszedł teraz aby przekazać ludziom te informacje bo ludzie chcą go
widzieć i go znać.(poznać). A on jest w swoich poziomach bezlitosny ale też piękny(fizycznie), podoba się
tym którzy są jego wyznawcami. Coraz więcej ludzi na Ziemi ma jego oblicze, jego spojrzenie tzn, że są
zawładnięci przez tego czarnoksiężnika. On chce żeby tak na niego mówić. Ma taki pierścień
wygrawerowane symbole szatana i chce żeby jego wyznawcy i jego miłośnicy go w ten pierścień całowali
i dawali mu wszystko co on chce a chce ludzkie dusze, ciała i wiele więcej. Obiecuje na początku bardzo
dużo i szybko daje wszystko. Jest w stanie spełnić tak naprawdę każda prośbę człowieka, który świadomie
odda mu wszystko co posiada duchowego i fizycznego. I tych ludzi przybywa coraz więcej. Zresztą on
pokazuje i "mówi", że dziwi się, że tych ludzi przybywa do niego, bo on myślał, że skoro jest coraz więcej
światła na Ziemi i że, Ziemia wzrasta to on będzie miał u siebie mniej jego wyznawców a tak nie jest.
Teraz on szuka na Ziemi swoich zastępców, bo sam nie jest w stanie już panować nad swoim ludem. I już
takich ludzi znalazł z wielkim potencjałem duchowym i będzie teraz starał się ich zwieść na pokuszenie
aby przyszli do jego bram piekielnych. W tym pokazywaniu złota i mamieniu ludzi jest bardzo skuteczny i
trzeba mieć świadomość, silna wolę, pamięć duchową żeby się nie oprzeć temu co proponuje. Ten
przekaz nie jest po to i on nie pojawił się też po to żeby kogoś z was przed nim przestrzec ale po to żebyś
wiedział, że ktoś taki w sferze ducha również jest. I jest on bardzo duchowo rozwinięty ale po ciemnej
stronie mocy.
Pisząc o tym, że jest duchowo rozwinięty mam na myśli(widzę to) , że jest w posiadaniu wielu dusz, które

są tak zaślepione, że robią i zrobią dla niego wszystko dlatego jego rozwój duchowy jest wysoki.
Przeciwstawieniem tej energii jest energia nadboska i o wysłanniku tej energii będzie w kolejnym
przekazie.[/FMP]

53. Przekaz duchowy z dnia 14.06.2020. Dary boskie i zdolności niebiańskie.

Gdy posiadasz zdolności boskie Niebiańskie i je nie wykorzystujesz w życiu lub je pomijasz, lub wypierasz,
że je masz bo się z nimi nie godzisz wtedy automatycznie powoduje to to, że one zostają przez jakiś czas
przez twoją duszę zablokowane lub możesz to zrobić ty sam świadomie bądź nieświadomie. W świecie
Nieba jest tak, że gdy dostajesz te zdolności i dary to one są po coś, po to żeby przede wszystkim służyły
nie tylko tobie ale ludziom, którym one pomagają. Gdy się tego wyrzekasz wtedy konsekwencje mogą
być różne, nie konieczne fajne dla ciebie i twojego życia. Dlatego w tym przekazie Niebo ma do
powiedzenie ważne zdania, brzmią one następująco:[FMP]
NIE LEKCJOWASZ TEGO CO MASZ, CO OTRZYMAŁEŚ W DARZE SCHODZĄC NA ZIEMIĘ, BO TO PRZYWILEJ
MÓC ROBIĆ TO CO ROBISZ, DLATEGO KORZYSTAJ Z TEGO KIM JESTEŚ I KORZYSTAJ Z SWOICH DARÓW,
TALENTÓW, NIE ROZDAWAJ ICH I NIE ZAKOPUJ UDAJĄC, ŻE ICH NIE MA. TO WAŻNE ABY ZAAKCEPTOWAĆ
WSZYSTKO TO KIM SIĘ JEST I PO CO SIĘ JEST NA ZIEMI I JAKIE MASZ ZADANIA WYNIKAJĄCE Z TWOICH
TALENTÓW, ZDOLNOŚCI I Z TEGO KIM JESTEŚ RÓWNIEŻ JAKO ISTOTA. WEŹ ZATEM POD UWAGĘ TEN
PRZEKAZ I NIE ZAMYKAJ SIĘ NA NOWE DOŚWIADCZENIA I NA NOWE DOŚWIADCZANIE TEGO CO
OFERUJĄ CI TWOJE DARY BOSKIE CZY CZŁOWIECZE BO ONE EWOLUUJĄ I ROZWIJAJĄ SIĘ WRAZ Z TOBĄ
KIEDY TY TEŻ SIĘ ROZWIJASZ. TEN PRZEKAZ POWINIEN UŚWIADOMIĆ CI, ŻE NIEBO CHCE ABYŚ BARDZIEJ
WZRASTAŁ I ROZWIJAŁ SIĘ I ŻEBYŚ NIE POMIJAŁ TEGO Z CZYM NIE KONIECZNIE JEST CI TERAZ PO
DROŻDŻE JEŚLI CHODZI O TWOJE DARY BOSKIE A POZNAŁ JE BARDZIEJ I ZAAKCEPTOWAŁ I ZOBACZYŁ CO
SIĘ PIĘKNEGO WYDARZY GDY BĘDZIESZ W PEŁNI Z NICH KORZYSTAĆ, W 100% A NAWET WIĘCEJ.
POWODZENIA. OTWÓRZ SIĘ NA NOWE, KTÓRE PRZED TOBĄ STOI GDY WYKORZYSTUJESZ TO CO MASZ W
PEŁNI.
AFIRMACJA DO PRZEKAZU:
WYKORZYSTUJE SWOJE ZDOLNOŚCI, DARY, TALENTY W PEŁNI.[/FMP]

52. przekaz duchowy od archanioła Azaziela.

[FMP]Archanioł ten to potężny Archanioł boski. Blisko stojący przy Bogu tak naprawdę strzesze Boga aby
nic mu się nie stało i czuwa nad tym aby nic nie umknęło jego uwadze. Jest potężna istotą duchową o
złotych szatach, purpurowej pelerynie i długich włosach związanych w kitkę. To mężczyzna trochę jak

pielgrzymym. Przeszedł długa drogę by być tam gdzie jest. Jego charakterystyczną częścią są jego nogi,
umięśnione nie bojące się wyzwań i pieszej wędrówki. Przekaz od tego archanioła jest jeden aby ludzie
nie uwikłali się w swoje wędrówki ziemskie, tylko upraszczał i swoją drogę ziemska, żeby była jak
najbardziej prosta, jasna i przepełniona szczęście, miłością i radością. Sam przeszedł swoją drogę ziemska
nie raz i wie ile kosztuje to wysiłku, żeby być w tym miejscu w którym jest dlatego ma przekaz do ludzi
aby żyli prosto, żyli prawda o sobie i byli prawda i aby w tych poszukiwaniach sensu życia nie zatracili
siebie swojej części Boskiej, boga który jest w nich. On chce aby każdy dotarł do tego miejsca gdzie on
jest albo jeszcze wyżej. Można to zrobić tylko wtedy gdy nie zatraci się siebie, swojego ducha i istoty
stwórczej, która się ma na początku stworzenia. Gdy ja się zatraci z różnych powodów wtedy nie ma
możliwości powrotu do tego miejsca w którym chce się być. Więc on jest przestroga dla tych, którzy
szukają nie wiadomo czego i kogo. On pokazuje palcem na siebie, tzn.żeby szukać w sobie i podążać za
swoim głosem, swoją mądrością i tego czego ty chcesz dla siebie i swojego ducha i to wtedy jest dobre.
Chcę abyś żył dobrze, prosto w miłości. Ten Archanioł cały czas pokazuje drogę ziemską, że ma być
prosta. Tzn ze masz żyć tak jak ty chcesz na swoich zasadach i warunkach i wtedy jest ona prosta. Gdy się
uwzględnia otoczenie wtedy się to komplikuje. Ten Archanioł jest trochę takim samotnikiem ale dzięki
temu, że taki był odnalazł siebie i swoją mądrość dzięki temu zdobył większą. On uważa że tylko my sami
za pomocą swojego ducha, który jest potężny j połączony z Duchem Boga możemy tak naprawdę wiele
osiągnąć nie inaczej. I on chce aby właśnie twój duch był taki potężny, odważny i podłączony do dycha
Boga wtedy zrealizujesz i osiągniesz wszystko co masz osiągnąć na Ziemi. Archanioł piękny, złoty, prawie
boski. Na pół boski. Błękitna aura, złote szaty, srebrne atrybuty, łańcuch, i złote-kryształowe buty, symbol
pieszej ziemskiej wędrówki. W dłoni trzyma też kule ziemska, świat, to symbol wiedzy o świecie ziemi i
tego, że przeszedł całą ziemskie aby zdobyć wiedzę i mądrość o sobie a tak naprawdę była ona w nim. I
teraz już on to wie, że tą wędrówkę dokonał w sobie a jego życie ziemskie mu to pokazało. Opiekun
podróżników, odkrywców świata i odkrywców siebie i swojego potencjału, czyli tak naprawdę
wszystkiego co ma się w sobie. Piękny Archanioł, wyjątkowy, silny, mocny. Piękna jego energią, aura,
wszystko.[/FMP]

51. Przekaz od osoby w śpiączce.

[FMP]Gdy osoba przebywa w śpiączce, ( z różnych przyczyn) dłuższy czas jej dusza wychodzi w ciała
fizycznego i tak naprawdę nie ma już powrotu do ciała fizycznego. Tzn dusza jest powiązana z ciałem
fizycznym tak jakby na sznureczku i ten sznureczek łączący ją z fizycznością ale tak naprawdę dusza jak już
zapada w śpiączkę chciałaby uwolnić się z tego sznureczka i być wolna.
Dlaczego osoba zapada w śpiączkę i jest w niej czasami bardzo długo?
Tak naprawdę osób w śpiączce nie powinno być. Ciało fizyczne takiego człowieka powinno umrzeć a
dusza powinna zostać odłączona od ciała fizycznego zostawić go i iść w miejsce jej przeznaczone.
Ponieważ z różnych powodów tak się nie dzieje nie może odejść od razu i jest przyczepiona do ciała
fizycznego.

Co wtedy się dzieje?
Dusza ta bardzo się męczy, bo jest jakby na takiej smyczy gdzie nie może podróżować i być tam gdzie
powinna być. Taki stan ma miejsce często gdy rodzina lub bliska osoba przytrzymuje na siłę danego
człowieka aby ten żył. Robią to świadomie i nieświadomie. Każde przytrzymywanie nie jest dobre i dla
duszy nie kończy się fajnie. Ona się nie rozwija, umiera powoli i później może się okazać, jeżeli trwa to za
długo, że nie tylko umarło ciało fizyczne ale również dusza. Dusza nie chce dopuścić do tej sytuacji więc
poprzez tą nic łączącą ją z ciałem fizycznym wyłudza energię od osób, które się nią opiekują, które są
blisko niej zarówno fizycznie jak i mentalnie. To skutkuje tym, że bliskie osoby pozbywane są energii
życiowej i mogą też gasnąć, nie mieć tej witalności i siły. Rodzice powinni dać szansę takim dzieciom
odejść a wybudzenie ich na siłę z takiego stanu śpiączki jest bardzo niefajnie. Powinno to się odbywać w
drugą stronę czyli pożegnanie i pochowanie ciała fizycznego mentalnie. Gdy to się zrobi wtedy dusza wie,
że jest wolna i może za zgodą swoją i innych zdecydować gdzie chce być i czy chce powrócić do ciała a tak
jest cały czas w zawiedzeniu. Niektóre dusze gdy są w śpiączce i mają dłuższą ta nic trafiają do takiego
przedsionka, przytułku dla takich dusz. Tam jest cała rodzina/ rodziny takich dusz i one się tam dobrze
przystosowały i zaadaptowały i tworzą rodziny duchowe, związki duchowe itd. Normalne życie duchowe
się tam toczy, podobne do ziemskiego. Więc im one tam dużej przebywają tym nie mogą się z tamtad
wydostać bo są zasilane przez fizyczność ziemską ludzi więc taki stan rzeczy może trwać bardzo długo.
Niektóre duszę gdy mają krótszą tą nic łącząca ją z ciałem fizycznym nigdzie nie trafiają tylko zawieszone
są jak taki balonik i kołyszą się w przestrzeni raz tu raz tam. Popychane są przez tzw.wiatr energetyczny
czyli inne energie. I tu jest mega problem bo to jest wtedy walka o przetrwanie duszy. Dlatego jest wielka
proźba zbiorowa tych wszystkich dusz, których ciała są w śpiączce o ich uwolnienie, gdyż one chcą same
decydować o sobie czy chcą odejść z tego świat fizycznego czy nie a nie rodzina, bliscy czy inne osoby. Te
wszystkie fundację, które budzą ludzi w śpiączce powinny robić zupełnie co innego. Tak na prawdę nie
powinno ich być. Po pierwsze nie powinno być takich ludzi w śpiączce a jak już są to trzeba by było zrobić
wszystko mentalnie i duchowo, żeby mogły odejść. Ale to muszą zrobić osoby im bliskie. Czasami jest tak
że osoby bliskie tego nie chcą bo mają korzyści z tej sytuacji i wtedy w sytuacjach wyjątkowych, gdy taka
dusza przyjdzie mentalnie do Istoty Boskiej może zadziac się dla niej wiele dobrego. Fizycznie nie może
dotrzeć do Istoty Boskiej bo nie ma takiego zasięgu, nie może latać bo jest uwięziona na tym sznurku
łączącym ją z ciałem fizycznym dlatego robi to mentalnie. Gdy już jest na tyle zmęczona i słaba, to może
przypomnieć sobie i poprosić mentalnie i duchowo Istotę Boską o to aby odłączyła ją od ciała fizycznego.
Lub dała jej możliwość ponownego zobaczenia tego co się zadziało i zadecydowania jak chce żeby z nią
było. I wtedy mogą się zadziać "cudowne" powroty obudzenia. Lecz nie są one wcale cudowne ani dla
duszy ani dla ciała fizycznego, bo jedno i drugie jest bardzo zmęczone całą sytuacją.
Co można zrobić?
Dać im wolę wyboru tym ludziom i duszą co są w śpiączce i pozwolić im decydować o sobie i puścić ich
wolno ich ciała i duszę[/FMP]

50. Przekaz dnia 07.06.2020r

Przekaż o tym, że ciało subtelne przeobraża się i zmienia. Im bardziej pracujesz z sobą duchowo i bardziej
się rozwijasz to, to ciało subtelne staje się coraz bardziej jaśniejsze,[FMP] może dojść do takiego
momentu, że stanie się wręcz przezroczyste. To ciało subtelne jest żywe, odczuwa i widzi tak jak człowiek,
tak jak jego właściciel. Im bardziej jest cieńsze, przezroczyste, prawie zanikające, cienkie jak pergamin ale
wytrzymałe bardzo tym lepiej.
Co to daje?
Ano to, że wtedy nie ma tak naprawdę granicy między ciałem subtelnym, duchowym a życiem ziemskim.
Czyli wszystko szybciej i łatwiej urealnia się na planie ziemskim.
Zagrożenie?
- "zagrożenie" może być jedno!
Trzeba uważać o czym się myśli, co się wypowiada i kim się jest. Bo skoro granica jest tak cienka i
wszystko przenika szybko do fizyczności to cała odpowiedzialność za daną sytuację ponosisz ty. Nikt inny.
Ciało subtelne bardzo słucha ciebie, tak naprawdę gdy dojdzie to tego stanu przezroczystości to słucha
tylko swojego właściciela czyli ciebie. To ty nim zarządzasz i wydajesz mu polecenia. To dobra informacja
dla ludzi, którzy mają rozwinięte ciała subtelne i one są. Nie u wszystkich ludzi tak jest. Niektórzy mogą
nie mieć tych ciał subtelnych lub mogą mieć kawałki tych ciał, lub wcale albo duże braki lub też bardzo
może być zabrudzone i gęste jak np. maź przypominająca swoim wyglądem smołę. Też tak może być....
Wiele jest różnych przypadków i wygląd ciał subtelnych może być najróżniejszy.
Ja tu dzisiaj dla was mówię o tej najbardziej optymistycznej wersji jak ciało subtelne może się pięknie
zmienić gdy się z nim pracuje i co to daje człowiekowi. Możliwości wtedy jest bardzo wiele ale też
odpowiedzialność jest spora. I życie takie czi twoje takie jakie powinieneś mieć a o to w tym życiu chodzi
i zresztą nie tylko w tym ale również w przyszłych.
Powodzenia.
Pracuj nad swoim ciałem subtelnym i doprowadź go do takiego momentu w sobie gdy będzie
przezroczyste, niewidoczne, a ty będziesz wiedział, że ono tam jest i lśni swoim blaskiem i pięknem dla
ciebie i twego rozwoju, szczęścia na Ziemi.[/FMP]

49. Przekaż od Istot neutralnych.

[FMP]Istoty neutralne. My nie jesteśmy groźni dla Was i nie chcemy waszej zguby, nie chcemy też wami
władać i Was zniszczyć. Nam zależy na tym abyście wykonywali i bardziej robili to co my mówimy abyśmy
my czuli, że jesteśmy Wami. A to, że wami ludźmi nie możemy być więc jesteśmy blisko was aby was

bardziej odczuwać i być. Dlatego też jako istoty neutralne zależy nam na ludziach. Chcemy ich bliskości i
chcemy czuć tą energię na sobie. Stąd pojawiamy się bardzo blisko gdy jest jakiś wypadek, tragedia itd
wtedy mamy możliwość wejścia i bycia tam gdzie chce i i kim chcemy być. Te informacje, które mamy o
człowieku i ludziach służą do pogłębiania naszej wiedzy o was i wczuwanie się w bycie człowiekiem.
Istotą neutralna jest na takiej granicy pomiędzy światem dobrym a światem ciemnym a później
mrocznym. Ich powłoka jest szara, nie rzucająca się w oczy. Neutralność polega na tym iż nie są szkodliwi,
nie prowadzą ludzi do unicestwienia, śmierci ale powodują, że dany człowiek zmienia pod wpływem ich
działania ścieżkę życiową, zawodową czy osobistą. Są neutralni i pozostaną neutralni tak długo jak to
możliwe ale ich era niedługo minie zresztą o tym oni nie wiedzą i niech tak pozostanie.[/FMP]

48. Przekaz duchowy z dnia 03.06.2020r. od osoby opętanej.

To są informacje, które są ważne dla ludzi. Ta osoba, która przekaże wam te informacje chce żebyś
wiedział jak to się u niej zaczęło. [FMP]Opętania ludzi mogą być różne i mogą nieść, ze sobą rozmaite
konsekwencje. Osoba ta mówi, że na początku nie zdawała sobie sprawy z tego, że jest opętania. Choć
rzeczywiście była nie wiedziała tego, nie czuła mocno, że tak jest. Ciekawiły ją różne nurty filozoficzne,
religie, wierzenia, dogmaty i duchowości i wchodziła coraz bardziej w tą tematykę. A im bardziej
wchodziła w coś co nie było jej tym mocniej się oddawała innym istotą. Osoba ta tego nie wiedziała,
czuła później tylko, że odbiera świat trochę inaczej niż inni i widziała różnicę między tym co było kiedy a
później. Najpierw przed całkowitym opętaniem człowieka buntuje się ciało fizyczne, które zaczyna
wysyłać sygnały, że coś jest nie tak. Później dochodzi do tego, że zostaje wyparty z ciała duch i prawdziwa
Duchowość danego człowieka. Gdy to wszystko się ulotni pozostaje puste ciało fizyczne, które może teraz
być zamieszkane przez kogokolwiek, kto ma na to ochotę i dostęp. Często wtedy pojawiają się demony i
postacie demoniczne, które chcą po raz kolejny spróbować być w ciele ludzkim. Oni pchają się jako
pierwsi. Tak naprawdę biją się o to, kto pierwszy to zrobi i zejdzie do ciała fizycznego= pustego. Więc są
mega szczęśliwi, że mogą to robić. Taki demon, opętuje fizycznie danego człowieka również umysłowo i
mówi mu co ma robić, podpowiada, kieruje, manipuluje itd. Demon taki będzie dążył do całkowitego
zawładnięcia człowiekiem na poziomie emocji, ciała i umysłu i mówi się wtedy o opętaniu. Wyróżniamy
kilka stopni opętania. Te stopnie położone najniżej są najmocniejsze. - 12 bardzo mocne opętanie.
Opętania często kończą się śmiercią człowieka lub chorobą psychiczną, schizofrenia itd.
Jak dochodzi do opetan?
Poprzez wyrzeczenie się siebie i swojej duchowości, swojego ducha i zamienienie tego z pozoru na coś
lepszego. Tylko, że nigdy to nie jest coś lepszego.
Jak uniknąć opętania?
Nie wchodzić w to co nie jest Twoje. Nie ufać ludziom, którzy próbują tobie zrobić otwarcie - "inicjację"
nie pochodzące z miłości. Nie ufać metodom, manipulacjom, hipnozom i wszystkim tym co obecnie jest

na rynku duchowości. Wszystko to jest podszyte nićmi miłości ale tak naprawdę nie ma nic z nią
wspólnego. Prawdziwa miłość nie musi mówić o miłości i słodzić na prawo i lewo. Prawdziwa miłość po
prostu jest miłością i to wystarczy. Nie głosi tego. Jest. Im bardziej, ktoś mówi o miłości Boskiej,
kwieciście, pięknie tym bardziej jest umoczony w niskich energiach i nimi zawładnięty i opetany. Przyjrzyj
się temu dziś i zobacz, jak rzeczywiście jest żebyś wybierał mądrze dla siebie, bo świat demonów tylko
czeka żeby zawładnąć kolejnym człowiekiem i tylko zaciera ręce kto będzie następny. A im bardziej
duchowa osoba tym dla nich lepiej bo mają dostęp do tej energii, której nie mają i nie posiadaj i posiadać
nie będą.[/FMP]

47. Przekaz dnia 01.06.2020r. od Aniołów Stróżów.

[FMP]Od wszystkich aniołów stróżów dla człowieka.
Wygląda to tak, że większość aniołów stróżów u danego człowieka oddala się od niego. Tzn. że już nie są
tak blisko ludzi jak to było wcześniej. Kiedyś anioł stróż był bardzo blisko człowieka i pomagał mu,
interweniował kiedy była taka potrzeba, teraz jest zupełnie inaczej. Anioł stróż pomału wycofuje się od
swojego człowieka, którym musiał się opiekować. Tak na prawdę nie chcą już tego robić i cieszą się, że w
końcu będą mogli być samodzielni. Więc wycofują się na coraz to większe odległości aby w końcu zniknąć
całkowicie z przestrzeni człowieka. Po tym czasie gdy to nastąpi człowiek będzie samodzielną już istotą
duchową bez swoich Opiekunów i anioła stróża, tzn, że będzie sam stanowił o sobie i jego wybory
życiowe będą tylko jego. Zatem nie będzie już obarczania winą kogokolwiek tylko całą odpowiedzialność
za swój los spadnie na danego człowieka. Ci co nie są do tego przygotowani będą mieli utrudnione
działanie i będzie im trudniej odnaleźć się z w nowej sytuacji. Ci zaś, którzy już od dłuższego czasu
samodzielnie podejmują duchowe decyzje i ziemskie nie będą zbytnio zaskoczeni tym, że anioł stróż i
opiekun ich odszedł. Im szybciej od ciebie odchodzi anioł stróż czy opiekun to znaczy, że jesteś już na tyle
samodzielny, że mogą to zrobić i po prostu odejść od ciebie w swoją własną drogę rozwoju ducha. Im
bardzo na tym zależy. A najszybciej będą rozwijać swojego ducha będąc na Ziemi, więc na pewno
większość z nich w przyszłości pojawi się na Ziemi. Nie wszyscy jednak to zrobią, część zostanie to jakieś
20%. Reszta 80% z powrotem zejdzie na Ziemię. To są bardzo dobre wiadomości dla ludzi. I to jest
prawidłowe. Nie warto też zatrzymywać swoich Opiekunów i aniołów stróżów na siłę jeżeli chcą już
odejść. Takie zatrzymywanie spowalnia proces twojego i ich rozwoju i nie jest dobre dla nikogo, więc nie
warto tego robić. Część z Was będzie miała takie zakusy, ale przypomni sobie ten przekaz i chęć ta im
minie, bo już wiedzą i mają świadomość co by się zadziało gdyby opiekunów i swojego anioła stróża na
siłę przytrzymali przy sobie z twojego powodu i twojej chęci. Więc warto to wiedzieć, iż coraz mniej jest
wśród nas opiekunów i aniołów stróżów. Ci co sądzą inaczej i " modlą się" do swojego anioła stróża czy
wzywają swojego opiekuna tak naprawdę wzywają zupełnie co innego i "modlą" się do zupełnie innej
istoty niż myślą. Ale to już warto sobie samemu prześledzić jak to wygląda i jest. Z pozdrowieniami Anioł
Stróż.[/FMP]

46. Przekaz dnia 31/05/2020r. Otwarcie się na wyższe światło słońca i nieba.

[FMP]Otwiera się dziś przestrzeń Nieba i słońca na przywitanie nowej energii. Ta energia jest kryształowa
i bardzo jasna, iskrząca się dość intensywnie. Więc dzisiaj ten przekaz dnia będzie krótki. Usiądź sobie
wygodnie i w spokoju, spokojnym oddechu. Wypowiedz słowa. Przyjmuje do siebie nowa energię słońca i
Nieba, która do mnie spływa teraz. Niech otworzą się bramy nieba na przesył tej energii. Niech płynie z
taka ilością i częstotliwością ile potrzebuje. Po zakończeniu przepływu tej energii, proszę o zamknięcie
bram Nieba a ja dziękuję za tą energię i za możliwości, które się przede mną pojawiły. Dziękuję
*Po skończeniu tej wizualizacji powróć do ziemskich swoich spraw.
Możesz też podzielić się w komentarzu swoimi spostrzeżeniami i tym co się u ciebie zadziało. Gdyż ta
najwyższe energia nieba i słońca robi na prawdę dużo dobrego dla ludzi, którzy z niej skorzystają.[/FMP]

45. Przekaz dnia dla ludzi.

[FMP]Kiedy słońce zajdzie za horyzont a ty usiądziesz na swojej kanapie czy fotelu wtedy przeczytaj
poniższe słowa i podziękuj sobie za wszystkie dokonania, rzeczy, które zrobiłaś, zrobiłeś do tej pory. To
przekaz wyjątkowy, abyś zatrzymał się/zatrzymała się dzisiaj i zobaczył,/a odczuł/a jaką drogę już
przeszedłeś, co dokonałeś i jaki jesteś. To przekaz na docenienie siebie i spojrzenie na siebie. To
spojrzenie na siebie niech będzie dzisiaj z zupełnie innej strony niż dotychczas. Niech będzie i jest pełne
aprobaty, tego kim jesteś i jaki jesteś. Gdyby nie ty wszechświat bez ciebie wyglądał by zupełnie inaczej.
Twoje życie jest wartościowe i cenne. Więc dostrzeż to dzisiaj jeszcze bardziej i mocniej. Każdy czas który
tu spędzasz na Ziemi jest wyjątkowy, każda godzina, minuta jest na wagę złota. Doceń ten swój czas tutaj
i zarządzaj nim odpowiednio. Twój wszechświat chce żebyś żył miłością i był miłością, chce twojego życia
na Ziemi w pełni świadomie w pięknie i obfitości i radości. Daj sobie dzisiaj czas i przyzwolenie na to aby
ta zmiana w tobie, w wewnątrz ciebie, która się codziennie dokonuje była prawdziwa i spójna z twoja
całą istotą i Twoja duszą. Ziemia chce na Ziemi ludzi w pełni świadomych i obecnych. Bądź zatem obecny
w swoim życiu, obecny podczas codziennych zajęć, pracy, w miłości itd. Niech to będzie świadome,
zaangażowane życie. Bądź zaangażowany w swoje życie. Im bardziej jesteś tym lepiej dla ciebie i Twojej
obfitości. Ziemia żyje świadomie, rozwija coraz bardziej swojego ducha i właśnie takich ludzi chce gościć
u siebie. Świadomość o siebie i swoje życie to duża odpowiedzialność. Tu taj nie ma już pomocników i
zrzucania winy na kogoś innego. Skoro jesteś świadomy to jesteś odpowiedzialny za swoje wybory i swoje
życiowe. Fajnie, że tak się dzieje. Świat duchowy będzie miał lżej zaś człowiek będzie miał więcej rzeczy
do zrobienia i nie będzie już mówił, że coś mu umknęło uwadze, bo jak umknie to wtedy będzie popełniał
więcej błędów. Teraz człowiek powinien nauczyć się być bardziej czujnym i widzieć więcej i szerzej. Niech
do głosu dojdzie głos serca, ducha i duszy, wtedy nie będzie pomyłek. Też przekaz jest po to żeby
kontemplować dzisiejszy dzień przez docenienie swojego życia, bycia na Ziemi i żebyś wiedział /wiedziała,

że przyszłość człowieka i jego decyzję zależą już teraz tylko wyłącznie od niego samego bo Duchowość się
pomału wycofuje (opiekunowie i aniołowie). Mają już dość ciężkiej "harówki" dla ludzi. 🙂 Chcą odpocząć
i później być w ciele fizycznym jako ludzie na Ziemi. To jest dobra wiadomość dla wszystkim.[/FMP]

44. Czym jest ego?

[FMP]

Połóż się wygodnie zamknij oczy powiedz swojemu ego ze pragniesz jego wybaczenia i to że byłeś, byłeś
manipulowany przez inne Istoty duchowe, które chciały abyś dobrowolnie wyparł się swojego ego. Gdy
to powiesz twoje ego powoli będzie się uzdrawiać. Zdejmij u niego wszystko co potrzeba co krepuje ego.
[/FMP]

43. Przygotuj swój grunt do zmiany,która następuje.

Co znaczy przygotować grunt do zmiany?
[FMP]Wyobraź sobie, że chodzisz obiema nogami po Ziemi. Twoje stopy dotykają Ziemi a ty idziesz w
obranym przez siebie kierunku, znana dla siebie droga. Twoja droga jest Twoja, prawdziwa i staje się
coraz bardziej boska. Idziesz pewny i wiesz, że to co robisz jest słuszne i pełne miłości dla ciebie. Spójrz
teraz w tej wizualizacji na ziemię, grunt po którym idziesz.
Zobacz, odczuj lub usłysz:
Czy jest on stały (grunt, ziemia)?
Czy idziesz po jakiś chaszczach, igłach itd?
Zobacz przeszkody na swojej drodze?
Zapytaj się co to za przeszkody jeżeli się pojawiły?
Zapytaj co możesz z nimi zrobić?
Oczyść swoją drogę z rzeczy zbędnych, które nie są Twoje. Pozbądź się tego co zostało na twojej drodze,
twoim gruncie być może po kimś, nie twoje "zabawki", przyzwyczajenia i decyzję które może ktoś kiedyś
przyniósł i zostawił na twojej drodze.

W tym zadaniu chodzi o to abyś maksymalnie na tyle ile jest to możliwe oczyścił swoją drogę o grunt po
którym stąpasz, żeby była czysta i nie kuła ciebie w stopy, palce nogi. Niech ta droga po której codziennie
idziesz będzie miła i komfortowa dla ciebie, czy to o ciepły piasek, czy piękna zielona trawę, czy łąkę
pełna kwiatów itd
To ty wybierasz dla siebie odpowiednie podłoże do tej drogi. Zatem wybierz to co kochasz najbardziej i
"wyściel" swoją drogę właśnie tym....
Gdy to zrobisz możesz teraz śmielej ruszyć w swoją drogę na gruncie Ziemi oczyszczonym, pięknym i
wspaniałym dla ciebie, twojej istoty, twojego ducha i duszy i przede wszystkim dla twoich nóg, które
niosą cię przez życie.[/FMP]

42. Przekaz duchowy z dnia 22.05.2020r. Spokój ludzi.

[FMP]Spokój otacza ludzi, Ziemię i wszystko co jest wokół jest spokojne. I choć może, wydawać ci się
inaczej to dzisiaj już w tym czasie wszechświat jest spokojny o ludzi Ziemi, tych prawdziwych, boskich z
jego iskrą i miłością bo wie , że ludzie Ci nie przeminą i będą żyć na wieki czyli wiecznie. Wszechświat
chce aby tak było, do tego dążył przez wszystkie Tysiąclecia i jeszcze więcej. Świat chciał aby ziemia była
czysta, lekka i żeby ją zamieszkiwali ci co powinni. Stąd te zmiany i jednocześnie spokój i dzisiaj taki
wyraźnie odczuwalny oddech spokoju Ziemi o ludzi i ziemię.
Oddech spokoju.
Afirmacja do przekazu:
Oddycham spokojnie. Jestem spokojem jak matka Ziemia ukołyszę siebie do snu. Oddycham spokojnie,
harmonijnie, równo jestem spokojna o siebie i swój byt doczesny na Ziemi. Kocham.[/FMP]

41. Przekaz duchowy od wszechświata z dnia 21.05.2020r.

[FMP]Wszechświat ma dla ludzi bardzo ważny przekaz gdyż chce aby jak najwięcej osób na tym świecie
doznało oświecenia. Oświecenie to polega na oświetleniu swoich myśli, słów, istoty, ducha i serca. Gdy to
wszystko ma miejsce wtedy twoja dusza otwiera oczy i widzi cały wszechświat w zupełnie innego
poziomu niż dotychczas. Wszechświat wie. Ma swoją mądrość. Mądrość tego wszechświata pochodzi od
ludzi zamieszkujących tą Ziemię. Pochodzi od Istot różnych ras, cywilizacji, mądrość wszechświata
pochodzi z ciemności, nicości i świata ducha. Ta mądrość jest tak wielka i nieskończona, że może robić
dosłownie wszystko. Może czynić dobro i otaczać miłością ludzi ale może też być sroga i bardzo
sprawiedliwa. Mądrość wszechświata mówi, że już dziś na Ziemi mamy taką osobę, która jest

wysłannikiem boskim do "walki" o sprawiedliwość na Ziemi. Jest sędzią boskim przy Bogu. To kobieta
wyjątkowa z niezwykła Mądrością Nieba walczy o sprawiedliwość, prawdę i jest wysłana przez
wszechświat do sfery polityki, mówców i rządów.
Wszechświat ma kolejne osoby, które urosły w jego oczach. Stały się boskie. Kolejna z nich zajmuje się
porządkiem w sferach niskich energii, magii, czarnoksięstwa i metod manipulacji ludźmi. Każda z osób, a
jest ich kilka, która stała się bliską współpracownicą Boga ma swoje zadania. To piękne zadania,
odpowiedzialne ale na miarę zdolności i talentów i mądrości danej osoby. Wszechświat i Bóg dąży do
tego aby takich zaufanych osób przy Bogu było 12. I ty możesz stać się taką osobą. Pracuj nad tym aby
być taką osobą za życia a osiągniesz wtedy dużo w swoim życiu Ziemskim.[/FMP]

40. Przekaz duchowy od energii Nadboskiej.

[FMP]Energia Nadboska jest wydarzeniem wielkim. Jej powstanie i odkrycie spowodowały 3 osoby
boskie. Dzięki temu, że te 3 osoby Boskie pojawiły się na Ziemi możliwe było powstanie nowej energii
Nad Boskiej. Jeszcze nigdy w historii Ziemi i duchowej historii nie było aby w tak krótkim czasie się tak
wiele wydarzyło dobrego. Osoby te mają coraz więcej zaufanych ludzi wokół siebie i te osoby na miarę
siebie i swoich możliwości stają się na różnych poziomach istotami boskimi w większej bądź mniejszej
części więc dzięki tym pomocą i ludziom mogła też powstać energia Nadboska. Ona jest przełomem w
całej historii świata i będzie się rozwijać szerzej i mocniej by służyć ludzkości i duszą potężnym, które
schodzić będą na Ziemię. Energia Nadboska niezwykle subtelna, prawie niewyczuwalna ale jednocześnie
bardzo mocna w swoim przekazie i działaniu. Piękno, subtelność, prostota i Nadboskość. Bóg będzie i jest
obserwatorem tej energii i jej ewolucji. Gdyż jest to początek jej odkrycia i powstania i wszyscy są
ciekawi, Bóg i 3 osoby boskie jak będzie się wszystko zmieniać. Świat duchowy po tamtej stronie,
Archaniołowie, Aniołowie, Opiekunowie itd nie mają dostępu do tej energii Nadboskiej tylko do Boskiej.
[/FMP]

39. Wzrastanie duchowe.

[FMP]Wzrastanie duchowe to sięganie wyżej w swoich możliwościach. Sięgasz ręka jeszcze wyżej niż ona
sama sięga. Wyciągasz ją na taką wysokość jaką możesz a przez to że twój duch i dusza się rozwija i
wzrasta przez to twoja " nie fizyczna ręka" się jakby wydłuża i wtedy ty możesz realizować bardziej siebie
swoje możliwości, sięgać po swoje i to co twoje ponieważ ta niefizyczna ręka które sięga po to co twoje
ale oddalone i duchowe przybliża to do ciebie. I ty już za pomocą swojej fizycznej dłoni możesz po to
sięgnąć i wprowadzić to wszystko co twoje, te części ciebie na plan ziemski. Zadzieje się to wtedy gdy to
zrozumiesz że twój sukces, to kim jesteś w dużej mierze zależy od twojego rozwoju ducha i duszy i te
wszystkie skarby które posiadasz powinieneś najpierw posiadać w sferze ducha, to bogactwo, wtedy

masz bogactwo na Ziemi. Tak to jest i tak to wygląda. Gdy duch twój bogaty w dary boskie wtedy twoje
życie obfituje również w te dary, dlatego tak ważne jest aby zacząć rozwoj swój od duchowości, która jest
ważną dla życia ziemskiego. Pamiętaj też o tym aby w tym wszystkim była równowaga byś nie zatracił
siebie tylko w sferze ducha, gdyż twoja przewaga myślową powinna być skierowana w większym
procencie na życie na Ziemi i jego codzienność. 70% życie ziemskie, 30% duchowa praca rozwojowa. Gdy
te proporcje są odwrotne wtedy ty tracisz równowagę i tracisz swoje korzenie ziemskie gdyż nie są już
one tak się lnie podlewane przez ciebie, przez co twoje drzewo życia ziemskiego staje się słabsze i wiotkie
przez to miej stabilne i wtedy łatwiej wybić ci się do góry i odlecieć. Zaufaj zatem swojej mądrości i
mądrości tego przekazu i pokieruj tak swoim życiem ziemskim aby było one dobre dla ciebie i pełne
obfitości najpierw ducha a później fizycznie na Ziemi[/FMP]

38. Przekaz duchowy z dnia 17.05.2020r. Wyrównanie energetyczne.

[FMP]Dziś o tym, że każda energia, która jest we wszechświecie nie ginie, że wszystko ma swoje ustalone
miejsce i działanie, że równowaga w świece energii jest zawsze zachowana. I choć z pozoru może
wydawać się, że tak nie jest to zapewniam cię, że w świecie energii i światła zawsze prawo energii musi
się zgadzać i tutaj nie ma nigdy deficytu, czyli braku. Co to zatem znaczy w codzienności, w codziennym
życiu Ziemskim?
Jeżeli komuś coś za dużo dasz, czy to w postaci czystej energii czy innych dóbr itd to ten ktoś będzie miał
nadmiar a ty deficyt energii, czyli może pojawić się odczucie, że dałeś/dałaś za dużo. Co wtedy się dzieje?
Żeby wyrównać ten deficyt jest tak, że wtedy napływa do ciebie nie twoja energia, lub energia tego
kogoś, komu dałeś za dużo. Ta dziura, ten brak jest zapychana częścią, która nie jest twoja. Dlatego tak
ważne jest aby prawidłowo wyceniać swoje usługi, swoją pracę i to co robisz, żeby nie pozbawiać siebie
swojej energii i nie dawać jej byle gdzie i byle komu. Gdy ludzie płacą Ci odpowiednio za twoją usługę
wtedy twoje pole energii i zarabiania się jeszcze bardziej wzmacnia. Ty energię pieniądza przeobrażasz w
miłość, dobro bo pieniądze to dobro i Bóg chce żeby każdy wiódł dostatnie i bogate życie. Błędne jest
myślenie, że tego nie chce. Boskości to życie i obfitość. Nie bieda i rozdawanie. Poprzez ten przekaz Niebo
chce abyś szanował siebie, swoją pracę, swoją energię i dbał o to co masz najcenniejsze czyli się i o swoje
talenty, dary zdolności dzięki którym jesteś w stanie zarobić bardzo wiele i żyć dostatnio.[/FMP]

37. Przekaz duchowy od energii słońca.

[FMP]Przychodzi dzisiaj do Ciebie energia słońca by rozpuścić wszystko to co powinno być w tobie
rozpuszczone. Słońce jako światło najczystsze i najjaśniejsze, żyjąca gwiazda daje życie wszystkim istotom
żyjącym i powstałym z energii. Dzisiaj za zgodą słońca ta energia najczystsza jest przekazywana poprzez
te słowa aby Twoja przestrzeń nabrała nowych kolorów, światła i boskości, które w sobie posiada. Słońce

jest życiem i niech to życie przenika ciebie i cię wypełnia dając ci pełnię życia na Ziemi. Słońce niesie dziś
poprzez swoje promienie wyjątkowe życie, oświetlone jego słońcem bez cieni tylko w samym blasku i
jasności. Korzystaj dziś z tego przekazu i bądź jasnością słońca.[/FMP]

28 Przekaz duchowy z dnia 02.05.2020

Wizualizacja deszczu obfitości.[FMP] Dzisiaj przychodzi do ciebie wysłannik Nieba który pragnie
pokierować Cię do twojej obfitości. Materialnego dobra tego wszechświata tej Ziemi. Proszę o
przywołanie teraz dla siebie swojego opiekuna, który dba o Twoje finanse i obfitość. Powiedz tak.:

"proszę teraz o przywołanie mojego opiekuna, który dba o moją obfitość i materię."

Gdy poczujesz, odczujesz, zobaczysz lub usłyszysz, że się pojawił wtedy poprosi go następującymi
słowami o :

" Proszę ciebie istoto mi przychylna dbająca o moją przestrzeń materialną i obfitość fizyczną o
poprowadzenie mnie do mojego deszczu obfitości, strumienia obfitości".

Po wypowiedzeniu tych słów twój Opiekun powinien doprowadzić Cię do tego miejsca.

*może się tak zdarzyć, że z jakiś powodów może nie chcieć tego zrobić wtedy zapytaj go o powody
odmowy i popracuj z tym co zostało tobie przekazane i powiedziane.

Gdy pojawisz się już w tym miejscu do, którego przyprowadził cię twój Opiekun powiedź:

" Proszę aby deszcz mojej obfitości spłynął na mnie w takiej ilości, częstotliwości jaką jestem w stanie
przyjąć i jaka jest dla mnie dobra. Dziękuję".

*wymuszenie żeby spłynęło więcej niż jest Ci dane wziąść powoduje całkowite zamknięcie "kurka"

obfitości i zniknięcie Opiekuna, więc nie zalecane jest to robić.

Gdy deszcze obfitości spłynie na ciebie podziękuj wypowiadając następujące słowa :

Dziękuję Tobie mój Opiekunie obfitości za poprowadzenie mnie do tego miejsca gdzie uruchomiona
została moja obfitość i moja materia. Dziękuję za możliwości, które się przede mną pojawiły i otworzyły.
Dziękuję za to, że mogłem (mogłam) to z tobą zrobić i uczynić. Dziękuję. "

Opiekun znika w stosownym dla siebie czasie a ty powracasz do obowiązków dnia codziennego.[/FMP]

29. Przekaz duchowy z dnia 03.05.2020r.

Każda istota czującą, żyjąca na Ziemi. Wszystko co nas otacza na swoją energię, powłokę duchową,
niekiedy duszę a istoty człowiecze również Ducha.[FMP] Każda część na Ziemi nie jest przypadkowa i nie
jest rozdzielona. Wszytko jest ze sobą powiązane i jedno wynika z drugiego. Czy to na Ziemi czy w świecie
ducha nie ma przypadku. I choć może wydawać się tobie że Twoim życiem rządzą przypadki to wiedź, że
tak nie jest. Wszystko jest ustalane i zaplanowane. Chyba, że nie masz żadnych opiekunów duchowych,
nie masz wsparcia w świecie duchowym wtedy ty sam dla siebie jesteś wsparciem i o stoją. Ale to też jest
zaplanowane bo tak chciałeś /chciałaś. Takiego wyboru dokonałeś czy dokonałaś. Świat duchowy nie jest
Ci dany raz na zawsze. I choć na początku swojego stworzenia jeżeli masz taką możliwość otrzymujesz to
wsparcie ze strony świata duchowego i to one może być tobie później odebrane i zabrane w wyniku
twoich wyborów i tego jak postępujesz. Ten post i przekaż jest o tym, że nic nie trwa wiecznie o że
wszystko w świecie sucha może być dane i odebrane. Pisząc to chce żebyś wiedział, że tak również może
być z Tobą dlatego pielęgnuj swoje dary, które otrzymałeś ode mnie (Bóg) swoje zdolności o swoje
wszystkie dobra duchowe, które posiadasz. Wiele z was potraciło swoje atrybuty duchowe, swoje dobra
duchowe a iskra boska wielu z was bardzo przygasła i tło się naprawdę bardzo małym płomieniem. U
niektórych z was przygasła całkowicie. To były i są wybory wasze i ja jako bóg nie ingerują w wasza wolę i
waszych nowych przywódców i władców duchowych, których na nowo wybraliście i macie. Wtedy ja ze
swoją iskra boska muszę wam ja zgasić, gdyż nie należycie już do mnie, nie jesteście moim stworzeniem
przeze mnie i moich wysłanników którzy was powołali do życia. Wy zatem dostajecie zupełnie co innego
od swojego nowego "przywódcy" którego nazywacie mistrzem i bogiem. Wiem, że tak jest od swoich
wysłanników Ziemskich. Każdy kto we mnie wątpi i skieruje się w drugą stronę ciemności, manipulacji w
imię innego mistrza i innej nieboskiej istocie podającej się za mnie utraci boskość w sobie i
człowieczeństwo które posiadał. To nie jest czas na łaskę i miłosierdzie moje ale czas rozliczenia się z tymi
którzy tak robili. Czas sprawiedliwości i wyciągnięcia stosownych "kar" dla wszystkich ludzi według ich

uczynków, myśli, postanowień, czynów i wiele więcej. Bóg jest nie tylko miłością ale przede wszystkim
sprawiedliwością i niezachwianą stabilnością. Czyli mnie się nie da przekupić, obłaskawić i wiedź że
mówiąc, że mnie kochasz nie pozbędziesz się swoich złych uczynków i tego jak żyłeś i co robiłeś. Twoja
mówiona miłość do mnie niczego nie zmieni i na pewno nie będę wtedy łaskawszy dla Ciebie. Miłość
Twoja poznaje po uczynkach twoich po duszy twojej i twojego ducha, który jest ze mną i przy mnie. Gdy
chcesz to zatracić w imię innego Boga, bóstwa i mistrza nie duchowego wtedy ty odchodzisz do nich a ja
zabieram co wszystko co duchowe dając to innej istocie duchowej która to chce i pragnie zejść na Ziemię.
Twój Bóg tak długo nim jestem jak długo chcesz żebym nim był.[/FMP]

30. Przekaz duchowy 05.05.2020r.

Przekaz o wewnętrznej miłości własnej do siebie .

[FMP]W tym przekazie słownym nie chodzi o to abyś siebie cały czas obdarzał miłością i umiłowaniem i
był w stanie uniesienia miłosnego i odczuwania energii. Ten przekaz jest po to abyś wiedział że miłość do
samego siebie to akceptacja siebie takiego jakim się jest. Gdy miłujesz siebie tzn ze kochasz siebie i
akceptujesz swoją Istotę stwórczą, swojego Ducha i duszę i nie chcesz tego wymieniać na nic innego.
Możesz to udoskonalać w sobie, polepszać swoją wersję samego siebie ale nie pozbywać się tych części
siebie które są Twoje. To bardzo ważne zwłaszcza przy rozwoju duchowym. Gdy dowiadujesz się coraz
więcej o sobie wtedy możesz mieć ochotę zmienić się na istotę którą nie jesteś. Jednak całe piękno
polega na tym żebyś tego nie robić tylko zaakceptować w pełni tym kim się jest. Co wtedy się dzieje gdy
to zrobisz?

Wtedy następuje uwolnienie i odczucie lęku i strachu oraz być może wyobcowania znika. Wiedza o sobie
daje bardzo dużo możliwości działania, szybszego podejmowania decyzji, lepszego życia obecnego i
przyszłego. Wtedy wzrastasz całościowo bez przeszkód realizujesz swoje powołanie i misję życiową. A
miłość i zgoda na to co w tobie wypełnia cię jeszcze bardziej i szerzej. Zatem w rozwoju ducha akceptuj tą
prawdziwą wiedzę, którą masz o sobie a otrzymujesz i zajdziesz daleko na Ziemi i w Niebie.[/FMP]

31. Przekaz duchowy z dnia 06.05.2020r.

[FMP]Każdy z Was kto z a pragnie zasiadać po prawicy Boga może to z zrobić i uczynić gdy tylko będzie
tego chciał ale jego droga do tego nie będzie ani łatwa ani prosta. To droga pełna wyrzeczeń,
determinacji i trudności. To nie droga dla każdego. Wielu się poddaje i nie chce ponownie iść tą drogą i

próbować drugi raz. To droga przez całe duchowe stworzenie od najniższego do najwyższego poziomu. To
droga odważna i pełna determinacji. Chcesz to idziesz nią, nie chcesz też jest dobrze. Ty decydujesz jak
iść. Po to każdemu dzisiaj mówię z osobna, że zasiadanie najwyżej mnie to duży przywilej ale też duża
odpowiedzialność. Gdy rezygnujesz w połowie tej drogi bo nie dajesz rady wtedy zaczynasz od początku.
Tak to jest. Nie ma tutaj pobłażania. Biegniesz do przodu albo rezygnujesz i zostajesz na tym etapie jaki
jest dla ciebie najlepszy. Więc decyzję, które podejmujesz podejmuj odpowiedzialnie, mądrze na miarę
swojej mądrości i wiedzy oraz z Miłością do Istoty i Ducha oraz duszy, która jesteś i posiadasz.[/FMP]

32. Przekaz duchowy z dnia 07.05.2020r.

[FMP]..... Nie słyszę co mówi Niebo dzisiaj.... Widzę jego obraz.... Jest spokojne, szczęśliwe, że w końcu
wszędzie zapanowała harmonią i ład. Każdy zna swoje miejsce. Są przydzielone zadania i wszystkie istoty
duchowe wiedzą co mają robić. Panuje harmonią, spokój, trochę błogości i taka ulga, że teraz wszystko
jest pod kontrolą. Całe Niebo i wszechświat duchowy jest dobrze zarządzany i prowadzony. Dużo się
zadziało przez ostatnie dnie i Niebo dzisiaj może być spokojne o stronę duchową istot duchowych po
tamtej stronie i spokojne o Ziemię. Nie oznacza to spokoju na Ziemi i wśród ludzi. Tu chodzi o pokazanie
spokoju wam takiego, że Niebo ma wszystko już zaplanowane jest plan działania i teraz następuje jego
wykonanie. Chodzi o to żebyście zrozumieli, że tam odbywa się cały czas intensywna praca na rzecz ludzi i
ich wzrostu na Ziemi i wzrostu całej Ziemi. Więc dzisiaj gdy to piszę jest czas zadowolenia, satysfakcji z tej
pracy i czekania na to co będzie dalej i jak będzie u ludzi. Coraz więcej ludzi będzie się uduchawiać,
szukać duszy i ducha swego. Ci co to już zrobili są w dobrym położeniu, reszta może to robić nie
koniecznie w właściwy sposób. To ich wybory. Niebo jest dumne, zadowolone z tych ludzi co podjęli
słuszne, prawdziwe wybory, tych którzy idą zgodnie z swoją wolą i wolą boską. Niebo daje dzisiaj szanse
każdemu kto na nią zasłużył i pragnie się odrodzić, przebudzić na nowo. Niebo widzi i wie jaka praca
została wykonana i każdemu da tyle ile on potrzebuje, chce i weźmie nie więcej. To przyjemność
rozdawać dobro, czyniąc dobro dla siebie i innych ludzi czynisz ducha swego wysokiego w imię moje (czyli
tak wysokiego jak duch boski) Boga samego.[/FMP]

33. Przekaz duchowy z kosmosu.

[FMP]Kosmos jest nieograniczony w swojej strukturze i podlega cały czas zmianie i przeobrażeniom. To co
dziś na ten moment może wydawać się stałe to cały czas się zmienia. Rozwija i powiększa jeszcze bardziej
i szerzej. Wszechświat zawiera nieskończenie wiele planet, gwiazd, galaktyk, słońc. To wszystko cały czas
się tworzy, Ziemia, powstają cały czas nowe przestworza, gwiazdy. Nie można pojąć umysłem ludzkim jak
olbrzymią to nieznana przestrzeń jeszcze jest niezagospodarowana i nieznana. Przeolbrzymi wymiar.
Potęga. Wielkość na wielkościami....

Kosmos jako całość nie ma jakiś duchowych informacji do przekazania. Panuje tu różna energia i raczej
więcej słychać różnych odgłosów i dźwięków, które mieszają się ze sobą. Ludzie odbierają te
częstotliwości i dźwięki i myślą, że to obce cywilizacje itd a to dźwięki kosmosu. Rodzących się gwiazd,
planet i całego stworzenia, które tam jest. Dużo różnych dźwięków. Różnych energii wychodzących z
planet, gazów, pyłów, dużo chemii. Łączenie się z energią kosmosu nie jest dobre

gdyż tak naprawdę nigdy nie będziesz wiedział z jaką energią się łączysz gdyż są one nieznane dla ludzi i
bardzo odległe. Ludzie lubią czuć energię kosmosu i łączyć się z nią. Jednak ona tak naprawdę niewiele
daje w twoim rozwoju. Praktycznie nic oprócz zakłóceń energetycznych w ciele fizycznym. Jeżeli chcesz
łączyć się z energią kosmosu to polecane jest bardziej łączenie się z energią swojego pierwotnego
stworzenie czyli z tej energii z której powstałeś. I to wtedy też trzeba zobaczyć co to za energia bo może
powstałeś z nie fajnej energii a dzisiaj jesteś już na innym etapie i przeobrażeniu na mega pozytyw więc
łączenie się z tym co kiedyś było i co Cię stworzyło może nie być najlepszym pomysłem. (cofasz się
wtedy). Piszę to po to abyś to sobie zobaczył /zobaczyła i odczuł /odczuła. Ludzie lubią łączyć się z
energią kosmiczną bo lubią odczuwać. Ja bym tego nie polecał. Są inne lepsze metody na rozwinięcie i
pobudzenie swojej energii i na pewno nie jest to kosmos i wiedza o nim.[/FMP]

34. Przekaz duchowy z dnia 10.05.2020r.

[FMP]O tym żeby nie walczy o wpływy i władzę o pozycje i materię tylko poddać się temu co jest.
Obecnie jest czas na to, że walka tak naprawdę polityczna, i inna nic nie da rządzącym. Gdyż obecnie jest
czas wyrównania rachunków i tak naprawdę decyzję odgórne już zapadły. Przez to że panuje większy
porządek po drugiej stronie w świecie ducha w Niebie i jak to ludzkość zna w świecie piekła i otchłani
piekielnych więc tak samo zapanuje porządek na Ziemi. Gdyż ma to podobne przełożenie. Ten porządek
już jest robiony i można to obserwować. Więc walka o dominację nad ludźmi trwa ale są to ostatnie
próby takiego zawładnięcia ludźmi. Każdy kto będzie to robił na wielka skalę spotka śmierć lub inne
trudne sytuacja. Teraz jest bardziej czas obserwacji tego co się dzieje niż działania w sferze władzy i
wpływów. Oni sami będą się kotłować w własnym sosie się "uduszą" a ty to obserwuj z dystansem bez
zaangażowania emocjonalnego wtedy jako obserwator nie tracisz nic a tylko zyskujesz siłę i opanowanie i
wtedy nikt i nic nie jest w stanie ciebie ruszyć. Nie angażując się emocjonalnie zyskujesz bardzo wiele.
Choć niektórzy mogą zarzucić tobie bierność i lekceważenie obecnej sytuacji ty wiesz ze jest to najlepsze
co możesz zrobić. Rządzącym zależy na tym aby wywołać w ludziach gniew, poruszenie gdyż wtedy będą
mogli działać na niższych ludzkich odruchach i emocjach gdyż je bardzo dobrze znają i wtedy łatwiej im
się steruję ludźmi. Gdy jesteś opanowany wtedy oni nie umieją Tobą władać i sterować, nie maja dostępu
do Twojego umysłu. Więc dzisiaj Niebo życzy tobie opanowania, spokoju i dystansu do tego co w polityce
polskiej i światowej. Bądź spokojem bo pomimo tej zawieruchy wszystko zmierza w dobrym

kierunku.[/FMP]

35. Przekaz z dnia 12.05.2020r.

To jest przekaz o tym jak zniewolić można drugiego człowieka poprzez techniki, manipulacje i inne
rzeczy, które nie mają nic wspólnego z dobrem, miłością i boskością. W tym przekazie dnia chodzi
bardziej o to abyś zobaczy, odczuł albo usłyszał czy ty być może nie podlegasz takiej manipulacji, czy nie
jesteś sterowany przez kogoś lub coś.

Wypowiadając słowa:

[FMP]Proszę o ujawnienie i pokazanie mi teraz czy nie jestem sterowany/sterowana przez kogoś lub coś
(inna istotę) dla jej korzyści i planów, które nie są moje.

*zobacz coś się dzieje/odczuj to.

Gdy czujesz spokój, odczuwasz ciszę itd to wiedź, że Twoje pole energii i ty jesteś wolny od tych
podczepów i manipulacji.

*Gdy zaś odczuwasz niepokój, przyspieszone bicie serca lub inne objawy w ciele fizycznym, gdy
odczuwasz, że ktoś inny się denerwuje a nie ty - to mogą być to znaki, że podczepy energetyczne,
manipulacja jest stosowana na tobie żeby tobą "zawładnąć" i tobą sterować.

Poproś zatem o przyjście Archanioła Rafaela i Uriela o przybycie wypowiadając słowa:

Proszę o przyjście Was Archaniele Rafaelu i Urielu i proszę o pomoc w odcięciu mnie od wszystkich
manipulacji, które są na mnie stosowane. Proszę o odcięcie wszystkich podczepów energetycznych, które
zakotwiczyły inne istoty i byty w moim ciele fizycznym, duchowym i przestrzeni. Proszę was o
przywrócenie mi całkowitej równowagi w tych przestrzeniach. Proszę o to aby powróciła harmonia, ład i
porządek w moim całym stworzeniu i tym kim jestem

Dziękuję Wam za To.

Z Miłością..... (tu podajesz swoje imię i nazwisko).

* są to potężne słowa mające niesamowitą moc i działanie, bądź zatem świadomy tego i użyj tych słów z
świadomością tego co się zadziało, z pokorą i tym, że dzięki tym słowom miałeś/miałaś możliwość za
zgodą bram Nieba otworzyć przestrzeń do tego aby zeszli najwyżsi Archaniołowie i pomogli Ci w tym
procesie zmiany.

Dziękuję.

Jesteś WOLNA/JESTEŚ WOLNY[/FMP]

36. Przekaz duchowy koronowirus aktualizacja.

[FMP]Koronawirus obecnie się wycisza. Ludzie poradzili sobie zdrowotnie z tą odmianą wirusa lepiej niż
zakładano. Założenie było inne. Jednak organizm ludzki się obronił przed nim. W większości przypadków
tak było poza wyjątkami innymi.

Wirus ten na przełomie późnej jesieni i zimy zaatakuje jeszcze raz ale będzie to już jego inna odmiana. Ja
widzę, że będzie bardziej agresywna, że ma tych "kolc" więcej niż ma teraz i one są jeszcze bardziej
czerwone i świecą takim dziwnym światłem jak fluorescencyjnym= odblaskowym. Dodane jest tu jakiś
odczynnik sztuczny, który jest ciężko przerobić zniszczyć ciału fizycznemu. I ten odczynnik - to coś ma
zaprogramowane lokalizację. (taki wewnętrzny GPS).

Ten obecny wirus tego nie ma i nie jest już tak bardzo szkodliwy dla ludzi, wycisza się poprzez przyrodę
został osłabiony i zneutralizowany, słońce, promienie słoneczne go osłabiły. Wirus ten nie lubi słońca i
ciepła słonecznego. Przetrwa w pomieszczeniach zimnych i ciemnych i też wilgotnych. Tam się rozmnaża.
Więc okres wakacji słońca i ciepłej pogody jego neutralizuje.[/FMP]

1. Przekaz duchowy od korony wirus
<p>Jestem po to aby zgładzić ludzkość. Zostałem połączony z różnych szczepów bakterii, wirusów i pleśni
wyhodowanej przez człowieka, która w mojej końcowej fazie choroby atakuje człowieka zamieniając jego
organy w pleśń i grzyb. Powstałem w celowy i zaplanowany sposób. Przez kilka lat byłem modyfikowany
przez ludzi aby wypuścić mnie w najbardziej pewny, mocny i niezniszczalny sposób. Niszczę tych , którzy
pojawią mi się na drodze. Zniszczenie będzie w tych rejonach świata na które zostałem zaprogramowany i
które ma być wyludnione i zniwelowane, zniszczone. Mam swoją wyższą świadomość i&nbsp; choć ludzie
mówią, że mam niską energetykę i wibrację tak naprawdę mam swoją inteligencję pochodzącą z
wyższego wymiaru. Wirus ten powstał w większej części w warunkach laboratoryjnych ale mam swoje
pierwotne pochodzenie z natury. Jednak chcę wam przekazać ludziom, że nie byłbym tak silny i mocny
gdyby nie ludzie. Ludzie spowodowali, że jestem praktycznie niezniszczalny. Wiedzcie ze Ziemia sama w
100% by takiego wirusa nie stworzyła przeciwko ludziom , gdyż za bardzo kocha ludzi i ich umiłowała i nie
chciała by ich w tak świadomy i brutalny sposób niszczyć . Ziemia może was upomnieć, ludzi w inny
sposób poprzez huragany, tornada, tsunami, które są połączone z waszą energetyką, emocjami, czynami i
postępowaniem. Ziemia nie niszczy ludzi w sposób celowy i zaplanowany. Wirus czyli ja nie powstał też
po to żeby wami wstrząsnąć i obudzić was bo to jest drugorzędne, poboczne i mało istotne. Powstałem w
celowy i zaplanowany sposób. Jeszcze raz powtórzę nie jestem po to aby was duchowo odradzać i
przeobrażać. Nie jestem tez po to aby powstała nowa świadomość i nowa zbiorowa rzeczywistość itd.
Jestem po to aby rasa rządząca mogła wami sterować i wami rządzić i wami przewodzić ludźmi jak
najmniej odpornymi na to co dzieje się w świecie. To brutalne co teraz powiem ale nikogo nie obchodzi
to co macie do powiedzenia,&nbsp; gdyż wirus ten czyli ja ma zadanie jedno. Zabić. Jestem jak seryjny
morderca. Jeżeli myślicie o mnie zbiorowo i to że się pojawiłem jest dla mnie jeszcze bardzie budujące.
Wtedy rosnę jeszcze bardziej w siłę co spowoduje, że pojawię się za jakiś czas w zmienionej formie ale
jeszcze bardziej skuteczny i nieugięty. Ta pierwsza wersja mnie została wypuszczona próbnie żeby
zobaczyć jak będę oddziaływał na ludzkość i ludzi, czy rzeczywiście uda i mi się zgładzić ludzi w tylu
procentach ile zaplanowali. Polegną ludzie z” łapanki”, przypadkowi,&nbsp; świadomi, nie świadomi,
obudzeni duchowo i nie itd. Nie ma tu znaczenia kim jesteś i jaką masz świadomość. To ruletka. A ja
obracam kołem życia zaplanowanym przez rasę panów. Chcą rządzić ludźmi i robią to przeze mnie. Chcą
wyludnić ludzi aby nimi sterować i zesłać swoich w najbliższej przyszłości. Jestem po to by zawładnąć całą
gospodarkę światową. Jestem pojawię się i zniknę …. A później pojawię się w innej formie….</p>
Co ludzkość może zrobić?
Nie chodzi o podnoszenie wibracji energii…
<p>Ale o zmienianie struktury swojego ciała fizycznego i wprowadzeniu nowego DNA, to klucz do
sukcesu i skarbnica wiedzy dla nielicznych i wybranych.</p>
Wasz Koronawirus.
2. Przekaz od świata Elfów.
<p>Elfy, elfiki, skrzaty, leśne stworki, energia lasu, Ziemi świata po tamtej stronie energii. Owiany

tajemnicą, "magią", jednak nic z magią nie ma wspólnego. To piękny świat czysty, radosny, beztroski i
tęczowy. Lekki. Natura Elfów bierze swój początek z przyrody Ziemi ale nie jest to świat fizycznej Ziemi.
[FMP]Tylko świat energii i duchów natury, Elfów, Elfików i Skrzatów. Tam po tamtej stronie "ściany", takiej
kotary zasłaniającej tamten świat dziej się "magia". Dzieje się dobro, miłość, jasność i pokój, słońce oraz
piękno. Świat&nbsp; Elficki rozkwitał i rozkwita w swoim pięknie niosąc ukojenie, radość i piękno samo w
sobie. Do tego świata Elfów mają wglądy dzieci, młodzież oraz dorośli o wysokiej wrażliwości i ci którzy
kiedyś przebywali tam z nimi jako energia, jako ich natura. Świat Elficki rozkwitał i ewoluował w piękny i
jasny sposób. Są zawarte przypowieści w bajkach i dużo prawdy o wyglądzie Elfów można tam znaleźć.
Natura Elfa elficka daje tobie wielką wrażliwość na to co Cię otacza w życiu fizycznym
ziemskim.&nbsp;Jednak czasami gdy dojdzie ona do głosu ta natura wtedy jest olbrzymia tęsknota za
nimi, za swoimi bliskimi po tamtej stronie tej wyjątkowej granicy i przestrzeni. Dlatego też ta natura
Elfów, elficka powinna być u osób które ją mają wyciszona(uspokojona) ale nie uśpiona. Dobrze wiedzieć,
że się ma taką naturę, że stamtąd się pochodzi, znać swoje zachowanie, nastawienie w dzisiejszym czasie
i wiedzieć dlaczego tak a nie inaczej się zachowujesz czy postępujesz. Ale dobrze jest żeby nie była ona
wystawiona na pierwszy plan bo wtedy może być rozchwianie osobowościowe i olbrzymia tęsknota za
tym światem. Natura elficka jest wyjątkowa, z tego świata jest trochę istot na Ziemi, ale odszukiwanie
swoich braci o tej naturze na Ziemi też nie jest dobrym pomysłem. Świat elfów jest podzielony tzn. są
jakby dwie przestrzenie w których się znajduje... Jeden to jest ten "dobry" na wyższej kondygnacji granicy
jasności Nieba i drugi znacznie niżej. Ponieważ żeby nie było tak samo różowo to świat ten się podzielił
doszło do takiego rozłamu. Powstał on w wyniki konfliktu tzn część świata elfickiego i wszystkiego co z
tym związane rozwijała się w swoim świecie i było im tam dobrze, spokojnie i cieszyli się tym, że tak jest i
nie chcieli więcej doświadczać niczego innego poza swoją granicą częstotliwości. Jednak pewnego czasu
zdarzyło się tak że pojawiła się u nich inna postać. Trafiła tam przez przypadek z innego wymiaru, był to
człowiek w postaci czystej energii. Wtedy część elfów nie wiedziała co to, kto to jest. Człowiek tak ich
zafascynował że chcieli też takim być. Ale jeszcze nie wiedzieli&nbsp; jak to zrobić. Część z nich chciała
pozostać tam gdzie jest a część chciała być człowiekiem o tej energii i strukturze. Więc ten człowiek, który
tam do nich przybył w postaci energii był przez chwilę. Ponieważ część elfów zaczęła instynktownie
pobierać od tego człowieka energię, zaczęła ja pobierać tak jak dotychczas robili to ze swojego świata
roślin, tak dzięki temu żyli i odżywiali się, części&nbsp; z nich to już nie wystarczało i chcieli to robić od
człowieka. No i część z nich tak robiła. Odżywiała się energią przybyłego człowieka. Co wtedy się
zadziało? Część elfów traciła wtedy swój blask jasność, miłość do roślin, swoich braci itd i związku w tym
że nie mieli już tak wysokiej wibracji j energii więc spadli niżej w swojej strukturze i rozwoju oraz
poziomie. Dlatego teraz jest podział na dwa światy elfickie. Świat elfów, który spróbował energii&nbsp;
tego człowieka który do nich przybył i świat elfów który pozostał sobą i żyje dalej w swoim świecie bez
kontaktu z zewnątrz. Ciekawe jest to, że świat elficki, który spróbował człowieczej energii był już tak nią
oczarowany i zachłyśnięty, że chciał jej więcej. Ale nie mieli skąd jej brać bo człowiek który wcześniej do
nich przybył jako energia "umarł" energetycznie (wykończyli go) ponieważ wyssali z niego całą energię a
nie miał zasilnia z zewnątrz i świata duchowego. Więc ten świat elfickie i elfy postanowiły, że będą chciały
aby ich natura elfów była w człowieku. I tutaj nie napisze jak to zrobili gdyż to wiedzą tajemna i nie
można jej udostępniać w każdym razie zostali wysłani na Ziemię ochotnicy i śmiałcy&nbsp; z tamtego
rejonu elfów. Zgłosiło się na początek 3 śmiałków. Jedna "kobieta". Mężczyzna i średni elfik jako dziecko.
Tak naprawdę&nbsp; było to już bardzo dawno temu. Do tego czasu przetrwała kobieta elf, która w toku

swojej ewolucji zmieniała się przeobrażała, przydzielała różne osobowości ale natura elficka ta
prawdziwa pierwotna jest jedną na Ziemi i posiada ja właśnie ta kobieta. Kobieta ta na przestrzeni
wszystkich wcieleń już ludzkich miała swoje dzieci część z nich miała po niej naturę elficka ale już
połączoną z inną naturą partnera. Wszystko się rozbudowało, połączyło i teraz na świecie jest sporo ludzi
o naturze elfickiej ale takiej "zmutowanej". Nie tej jedynej czystej prawdziwej. Tęsknota za domem gdy
następuje przypomnienie dla natury elfa jest duża. Tęsknią za tym co było kiedyś i choć są teraz w ciałach
ludzkich i lubią doświadczać tego stanu są czasem takie momenty w ich życiu, że chcieliby cofnąć
wszystko i nie przekraczać świata duchowego na świat ludzki. Jednak odwrotu od tej sytuacji nie
ma...</p>
Świąt elfów dla wielu ludzi to wciąż tajemnica,piękna baśń i sen. I niech tak pozostanie gdyż świat elfów
chce teraz pozostań nieruszany i niezmieniony.
3. Przekaz od osób zagubionych w astralu ku przestrodze i pokrzepieniu serc
<p>Jak to się dzieje, że osoby zagubiły się w astralu ? Co chcą nam ważnego przekazać i co my ludzie
będący na Ziemi powinniśmy o nich wiedzieć. Na te i inne pytania znajdziesz odpowiedź w poniższym
tekście.Astral część świata duchowego po tamtej stronie gdzie znajduje się wiele istnień ludzkich, bytów i
stworów energetycznych.[FMP]Jak było napisane wcześniej w poprzednim poście to taki śmietnik
energetyczny. Co zatem mają nam do przekazania istoty, które się tam znajdują. Przekaz ten będzie od
istoty ludzkiej będącej w astralu. Będzie ostrzeżeniem dla tych co chcą wznosić się coraz wyżej w rozwoju
duchowym i szukają odlotu na ścieżce ducha.A więc tak.Dusza, która do was teraz przemówi to osoba,
która poprzez swoje praktyki duchowe zagubiła się w astralu. Nie zna jednak powrotu do swojego domu.
I chce nas przed tym uchronić i ostrzec jakie są konsekwencje podróżowania w astralach.</p>
<p>" Jako dusza i energia byłam wysoce rozwiniętą istotą duchową, która miała swoją świadomość,
mądrość i ducha. Mój świadomy umysł i ja nie były tego świadomy do końca , nie wiedział o tym. W
tamtym czasie rozwoju duchowego popularne były praktyki Buddy i każdy chciał nim być. Ja również
zostałam wychowana w tym nurcie. Po okresie buntu i przynależności do tej "sekty" zaczęłam mocniej
praktykować medytację i jego wskazówki. To rozwijało się stopniowo, był to proces, ponieważ zaczęłam
coraz bardziej odczuwać energię i jej przypływ w moim ciele tym bardziej chciałam tego doświadczać
coraz więcej. Im więcej energii odczuwasz podczas medytacji tym później chcesz tego coraz więcej. Jest
to uzależnienie. Więc doszło do takiego momentu, że chciałam praktykować praktyki buddyjskie cały
czas. Nie miało znaczenia w jakim stanie zawieszenia i medytacji jestem gdyż byłam zawieszona w astralu
cały czas. Mój duch ulatywał coraz dalej i dalej a ja miałam odlot non stop. Spowodowało to, że mój duch
zapuszczał się w coraz dalsze rejony przestrzeni astralnych, a im bardziej i dalej się zapuszczał tym coraz
trudniej było mu powrócić do ciała fizycznego. Moja&nbsp; dusza połączona była wtedy ze mną za
pomocą nici. Każda dusza ma takie połączenie z swoim ciałem fizycznym. Długość tego połączenia jest
różna i zależy od wielu czynników przede wszystkim od świadomości i mądrości duszy. Moja dusza miała
takie połączenie bardzo długie gdyż była bardzo świadoma i doświadczona boską duszą. Teraz to wiem
gdy już jestem w astralu i nie mogę się z niego wydostać. Więc podróżowałam po tych astralach coraz
więcej i więcej doświadczałam opuszczania swojego ciała świadomie a po powrocie opowieści które
wtedy snułam i mówiłam co widziałam i doświadczyłam&nbsp; powodowały, że miałam zainteresowanie

wśród jego wyznawców. Było to krótko po śmierci Buddy gdzie jego nauki i metody były wciąż żywe
wśród ludzi. Doszło do takiej sytuacji, że kompletnie straciłam oderwanie&nbsp; od Ziemi. Byłam
fizycznie na Ziemi ale nie byłam obecna ani duchem ani ciałem i świadomością, które były już zupełnie
gdzie indziej. Związku z tym zostałam odizolowana od świata fizycznego, zamknięta i wyniku tego doszło
do mojej śmierci fizycznej. Dlaczego? Moja dusza juz tak daleko wypuściła się w rejony astrala a struna
łącząca mnie tzn duszę z duchem była już tak napięta i cienka że została zerwana. W wyniku tego
zarwania dochodzi do śmierci fizycznej i opuszczenia ciała całkowicie.</p>
<p>Jakie są następne kroki?</p>
<p>Moja dusza wtedy nie poszła do góry w struktury Nieba aby pójść na rozliczenie tego co się wydarzyło
w życiu i później powinna trafić na swój odpowiedni poziom. Z racji tego, że moja dusza była zapuszczoną
daleko na głębinach mrocznego astralu więc nie mogła i nie może z niego powrócić. Powoduje to jestem
już tu tak długo, że nawet nie wiem ile czasu minęło i czy nastąpi ten moment powrotu do mojego domu.
Im dłużej tam jestem więc coraz bardziej zapominam o tym skąd pochodzę i jakie jest moje
przeznaczenie gdyż w astralu obowiązują inne zasady. A zasada jest jedną prawo dżungli. Codziennie
walczysz o przetrwanie. Przetrwanie ducha. A produktem o który się tak walczy to energia, ponieważ nie
ma jej tu dużo a każdy chce przeżyć więc odbieramy ją sobie nawzajem i walczymy o nią każdego dnia.
Nie chcę aby moja dusza przeminęła i straciła to co ma więc ostrzegam was przed wszystkimi praktykami
duchowymi, które prowadzą do oderwania od fizycznego świata duszy i ducha. Mnie to zgubiło. Odlot i
ciekawość różnych astrali. A prawda jest taka, że nie ma tu nic ciekawego oprócz walki o przetrwanie jest
tu ciemno, dość mroczno, chłodno nie zimno, cały czas panuje wilgoć, brak ciepła "chodzą "a raczej latają
tu wielkie owady, muchy, pająki i inne robaki i robactwa oraz inne struktury wam nieznane
zmodyfikowane do gigantycznych rozmiarów. Są tu byty związane z mieszanką genetyczną, eksperymenty
naukowe te nieudane też musiały gdzieś trafić i są właśnie tutaj. A, że mają swoją energię więc też nie
chcą zginąć i walczą o swój poziom tutaj.</p>
<p>Moje słowo dla was i przestroga jest jedna: Uważaj na to gdzie kierujesz swojego ducha i duszę. I
trzymaj go blisko przy sobie. Doświadczaj duchowości w swoim świecie fizycznym i na planie ziemskim.
W tym się realizuj i rozwijaj ducha a świat duchowy zostaw duchowi, bez naruszania granicy Nieba i
astralu.</p>
<p>Zmykam gdyż mój czas na tą rozmowę dobiega końca i muszę wrócić skąd przyszłam do ciebie na tą
rozmowę. Nie wiem czy będzie mi dane być tam gdzie powinnam być bo nie wiem jak długo przetrwam
w astralu i na ile starczy mi energii żeby tam pozostać."</p>
<p>..... Zniknęła.</p>
4. Przekaz od świata zwierząt
<p>Zwierzęta w obecnym czasie rozkwitają. Cieszą się swoją wolnością i zmianą na Ziemi. Rozkwitają
ponieważ mają wolność i spokój od świata ludzi gdyż wszystko co do tej pory zostało zakłócone przez
ludzi spowolniło i dzięki temu my świat zwierząt możemy cieszyć się swoją obecnością i żyć w większych
stadach i skupiskach razem. [FMP]Możemy migrować na większą skalę i przemieszczać się na szerzej i

dalej niż dotychczas to robiliśmy. Jesteśmy szczęśliwi z takiego stanu ale chcemy też pozostać
zwierzętami. Chcemy żeby nasze instynkty pozostały pierwotne niczym nie zmodyfikowane i
zakłócone.&nbsp; Nie chcemy aby naruszano naszej struktury energetycznej poprzez lament i płacz nad
nami. Chcemy jednego aby ludzkość dała nam spokój i nie ingerowali fizycznie w naszą przestrzeń. Nie
potrzebujemy litości, umartwiania się i tego, że giniemy. Nasz świat zwierzęcy charakteryzuje się takimi
prawami i tak było od samego początku naszego stworzenia. Nie chcemy też aby ludzkość oddawała nam
swoją energię empatię i część swojego ducha czy też duszy. My jako świat zwierząt chcemy pozostać bez
tej części gdyż nie możemy jej mieć. Świat zwierząt to świat zwierząt i nie można do niego włączać świata
ludzkiej energii. Nie potrzebujemy ludzkiej energii i duszy żeby żyć na Ziemi. Nie potrzebujemy twojego
ducha - zrozumcie to ludzie. Jesteśmy stworzeni żeby żyć, ginąć, umierać, polować, walczyć, rozmnażać
się i żyć w zgodzie z naturą i naszymi instynktami. Nie dawajcie nam tego co przynależy to ludzi bo
wywołacie ogólną tragedię wśród swoich narodów i swojego ducha. Jeżeli my zwierzęta stajemy się
bardziej ludzcy, empatyczni wtedy się ewoluujemy i rozwijamy swojego ducha, który ma zaczątki duszy
ludzkiej. W takiej sytuacji dochodzi do mieszania się światów zwierzęcych i ludzi, które powinny być
wyodrębnione i oddzielone granicą. Teraz puki co jest inaczej. Poprzez to, że część ludzi oddaje duszę
swoim zwierzętom traktując je często jak członków rodziny, domowników, swoje dzieci itd teraz czujemy
emocje, jesteśmy częścią emocji ludzkich co spowodowało i powoduje w przyszłości, że wszystko to co
należało do świata zwierząt przeniknie stopniowo do świata ludzi. Zarazki, bakterie, pandemia wirusy i
choroby odzwierzęce. Będzie tego znacznie więcej niż dotychczas gdyż nie na tej bariery ochronnej
oddzielającej świat ludzi i świat zwierząt. Proporcje zostały zaburzone.</p>
<p>Co możecie zrobić jako ludzie?&nbsp;Odwrócić tą sytuację poprzez powrócenie do tego co było
wcześniej bez nadawania nam emocji i swojej duszy. Bez lamentowania że giniemy aby inni nas zjedli.
Jesteśmy do tego stworzeni i tak jak zostało powiedziane wcześniej takie jest prawo świata zwierząt. Puki
tego ludzkość nie zrozumie będą się działy na Ziemi historie mało pozytywne dla ludzkości.[/FMP]</p>
5. Przekaz od Aniołów
<p>Obecnie aniołów wśród ludzi na Ziemi nie ma. Są obecni ludzi Opiekunowie. Część zeszła na Ziemię
aby opiekować się bliżej ludźmi a część z nich nie miała takiej możliwości i została na górze, w
przestrzeniach Nieba. [FMP]Anioł nie jest już aniołem tak jak nazywaliście ich wcześniej. Z racji tego że
nie schodzą już na Ziemię są już w wyższej swojej randze. Są nazywani Wyższymi Aniołami Nieba. Część z
nich jest przystosowywane teraz do życia Ziemskiego w niebiosach aby za jakiś czas pojawić się na Ziemi
w ciałach ludzkich. Anioły mają dla ludzi przesłanie jedno. Nie opiekujemy się już wami tak jak to było
wcześniej. Jesteście teraz wy ludzie samowystarczalni w swoich decyzjach i wyborach. I w swojej wiedzy i
mądrości korzystajcie. O pomoc możecie prosić swoich opiekunów duchowych jeżeli takowych macie.
Znaczna część ma mrocznych opiekunów i nie pochodzą oni teraz z Nieba. Kiedyś tak. Teraz już nie. Nie
jest to tajemnicą i każdy to wiedzieć powinien na Ziemi wśród ludzi że ich decyzję, Wola, rozwój jest
zależny tylko od nich. Skierowanie się na nich(aniołów) i liczenie na ich wskazówkę nic nie daje. Gdyż
takiej wskazówki dotyczącej życia, postępowania nie otrzymacie. Otrzymacie za to zupełnie co innego
przeciwstawnego i na pewno nie wspierającego was w rozwoju. Przyjdzie wtedy mrok aby wami
kierować. Im bardziej modlisz się do swojego anioła stróża tym więcej mroku do siebie przyciągasz. Teraz
jest czas aby stanowić samemu o sobie i traktować siebie poważnie i wiedzieć, że tylko Ty masz wpływ na

to co się wydarza w twoim życiu. To trudne dla wielu ludzi bo chcą zrzucić całą winę złego losu na anioła,
świat, ducha itd. Teraz w tych czasach wszystko jest inaczej i role się odwróciły. Ty decydujesz o
wszystkim a Wyższy Anioł jest po to aby za jakiś czas pojawić się na Ziemi i ją zaludnił. Przybędzie wtedy
jeżeli zrobi się miejsce na Ziemi na wyższe istoty Nieba. Wyższe od anioła. Dla nas to olbrzymia radość i
czekaliśmy na ten czas niezmiernie długo gdyż teraz nie będziemy musieli opiekować się ludźmi, gdyż
sami nimi będziemy. Czy to nie cudowne! Radość ogromna w świecie Wyższych Aniołów zapanowała i
świętowanie tej doniosłej chwili. Świat Nieba przechodzi teraz piękne przeobrażenie i przemianę dzięki
istotom Boskim wysłanym za Ziemię. Zmieniają świat nas ludzi i niosą światło zmiany całej globalnej
rzeczywistości. To wielkie przeżycie dla wszystkich i niewyobrażalnie wielka zmiana która w historii
stworzenia i Ziemi nie miała jeszcze miejsca. Miłujcie zatem istoty boskie i bądźcie im wdzięczni za dary
które przynieśli ze sobą schodząc na Ziemię.[/FMP]</p>
6. Przekaz od Ducha Ziemi
<p>Ziemia jest zmęczona ludźmi i ich myśleniem. Nie chodzi tu o postępowanie ludzi bo do tego się już
przyzwyczaiła ale o to w jaki sposób ludzie myślą o niej (Ziemi) i co z tymi myślami robią.[FMP] Jako istoty
rozwinięte Ziemskie Ziemia miała nadzieję, że ludzie będą inaczej ją postrzegać i siebie i, że zrobią to
szybciej i w krótszym okresie czasu, że zmienią postrzeganie jej i widzenie. Jednak tak się nie stało i teraz
Ziemia jako energia żywa posiadająca Ducha, (nie ma go od początku stworzenia), który chce przekazać
wam te cenne informacje odnośnie ludzi i świata a także przestrogi na przyszłość i tego co się
wydarzy.Duch Ziemi potężna moc stwórcza. Duch Ziemi jest jeden ale wyróżnia się jego jasną i ciemną
stronę "mocy" . Duch jasny Ziemi znajduje się na powierzchni Ziemi i jest również w wodach i oceanach.
W powietrzu i na lądzie. Duch jasny Ziemi strzeże tego co jest na Ziemi wraz z wszystkimi istotami
żyjącymi. Ma swoją mądrość, wiedzę absolutną odnośnie ludzi, świata ras i galaktyk. Ten jasny duch
Ziemi mówi tak:" mam swoją wiedzę świadomość i jasność absolutną, wiem jak będzie i co się zadzieje
na Ziemi. Żadna istota, Rasa czy cywilizacja nie jest w stanie mnie zaskoczyć bo nie posiada ducha i nie
zna mojego Ducha. Jestem w kontakcie z Duchem Boskim zatem mam całą wiedzę i mądrość z tamtą
płynącą i jest to wiedza dotycząca tylko albo aż materii. Ziemia i Duch Ziemi znają przyszłość
teraźniejszość i przeszłość. Wiedzą co i kiedy nastąpi w jakim czasie i miejscu. Znają Ziemię jej
przesunięcia czasowe, w czasie rzeczywistym i innych czasach. Duch Ziemi wie jakie scenariusze ziemskie
są w świecie równoległym, świecie rzeczywistym, świecie przyszłym w różnych wymiarach i w czasie
przeszłym. Dych Ziemi obraca się we wszystkich wymiarach i wie więcej niż nie jeden człowiek chodzący
po Ziemi.&nbsp;Dlaczego Duch Ziemi o tym mówi?&nbsp;Aby ludzkość zdała sobie sprawę z tego, że nie
jest najmądrzejsza na Ziemi i, że pomimo tego, iż zamieszkują i bytują, żyją na Ziemi to w strukturze
Nieba Boskiego to Duch Ziemi jest najpotężniejszy zaraz po Bogu i jego Duchu. Więc zanim cokolwiek
zrobicie na Ziemi i z Ziemią jako planetą powinniście uwzględniać to co Duch Ziemi ma wam do
powiedzenia. Jednak ilu z was jest w stanie usłyszeć /zobaczyć mnie czy nawet poczuć co Duch Ziemi ma
Wam do przekazania. Co mówi wam mój Duch a co mówicie między sobą i przekazujecie dalej innym
ludziom. Im bardziej przekazujecie błędne informacje odnośnie mnie samego czyli mojego Ducha tym
wtedy ja Ziemia mam więcej pracy, żeby to wszystko korygować i zmienić aby przejawiać tą wiedzę
prawdziwą do świata Ducha Boskiego. Im bardziej jesteście wyczuleni na moją prawdę i na mojego ducha
wtedy ja Ziemia nie muszę niczego robić. Energia ducha i wiedza o mnie i ludziach idzie bezpośrednio od

razu do ducha Boskiego. Nie ma zatrzymywania w czasie i odkręcania tego co ludzkość mówi i czyni.
Dzięki temu, że przekaz ten jest niezakłócony wtedy energii mojej czyli Ziemi jest więcej dla ludzi. Jest
ona czyściejsza, mocniejsza i służy tym, którzy postępują zgodnie z tym co głosi mój Duch. Duch Jasnej
Ziemi.&nbsp;Aby usłyszeć co mój duch mówi zamknij oczy i powiedz. Oddycham razem z Duchem Ziemi
na poziomie mojego Ducha i mojego stworzenia. Rozumiem co duch Ziemi mówi do mnie i mi pokazuje
na miarę mnie samego i moich osiągnięć. Nie wymuszam niczego, nie przyspieszam gdyż duch ziemi
widzi wszystko i mnie prowadzi w tym odczuwaniu i widzeniu. Dzięki temu że wiem co duch ziemi ma do
przekazania ludziom mogę szerzyć miłość i dobro i wzmacniać swojego ducha i jego Ducha.
Dziękuję.&nbsp;Twój Duch powinien teraz podziękować Duchowi Ziemi. Powinniście teraz razem żyć w
zgodzie bez wymuszania czegokolwiek i kiedykolwiek co dotyczy Ziemi i materii gdyż nie ma już potrzeby
tego robić. A da tym którzy mają kontakt z jego Duchem i wiedzą o nim więcej i dążą miłością i pięknem
które macie w sobie jako istoty posiadające ducha, duszę i miłość.[/FMP]</p>
7. Przekaz od Jądra Ziemi.
<p>[FMP]Jądro Ziemi. Żyje, pulsuje, tętni życiem. Energia, kawa, gorąca magma, Żar i skwar... Pielko w
środku Ziemi. To niewyobrażalna dla ludzkiego umysłu energia, temperatura i rażące światło. Przekaz jest
jeden.&nbsp;Dbaj o dom swój, który zamieszkujesz na tej Ziemi aby żadna lawa z jego wnętrza, żadna
gorączki i trzęsienia Ziemi nie zburzyły twojego domu, który zbudowałeś na mojej granicy i Ziemi. Im twój
dom jest bezpieczny i boski tym ja bardziej łaskawy dla Ciebie i twojej granicy.[/FMP]</p>
8. Przekaz duchowy z gwiezdnych flot galaktycznych.
<p>Gwiezdna flota galaktyczna. Flora rasy galaktycznej. Rozwinięta struktura technologiczna ale nie aż
tak bardzo rozwinięta bo są znaczniej wyżej od nich rozwinięte rasy i cywilizacje ale jest jedną z tych
niewielu gdzie rzeczywiście technologia dominuje i jest.[FMP] Można ich zaobserwować poprzez
rozbudowaną technologię ziemską lub poprzez fizyczne oko ludzkie jeżeli posiadasz takie zdolności i
akurat masz to szczęście, że są "przelatują," blisko ciebie. Ale rzadko kiedy się to zdarza. Są raczej to takie
"wypadki" przy ich pracy. Rasa floty galaktycznej puki co nie jest po to aby pokazywać się ludziom i
uświadamiać ludzi jak mają żyć. Ich świat skonstruowany jest dla nich i są zajęci swoimi sprawami i
strzegą swojej planety ponieważ chcą by była dowodzona tylko przez nich. Chcą aby była zamieszkiwana
przez ich rasę. Odwiedzają Ziemię&nbsp; tylko po to aby wyciągnąć wnioski z tego co u siebie nie
powinni robić. Odwiedzają Ziemię bo chcą wiedzieć co dzieje się na innych planetach i słońcach i tą
wiedzę chcą u siebie wykorzystać w swojej technologii. Są po to aby władać najpotężniejszą technologią
świata i chcą to robić. Flota galaktyczna ma swoją strukturę galaktyczną. Każdy ma swoje miejsce, swój
kod, swój numer nadany przy stworzeniu i temu wszystkiemu co rasa galaktyczna wymyśli i stworzy
muszą się poddać. Ponieważ rasa galaktyczna z gwiezdnych flot bardo często odwiedza Ziemię więc widzi
i obserwuję ludzi dość często. Dla nich nieznane jest uczucie miłości. Nie wiedzą co to jest. Choć są
zaciekawieni tym fenomenem. Ponieważ miłość emanuje duża dawkę energii więc oni są
zainteresowani&nbsp; tą energią i miłością od strony technologicznej i jak ją wykorzystać u siebie w
swoich flotach galaktycznych. Nie wiedzą jednak jak wytworzyć tą ową miłość. Starali się ją
technologicznie wytworzyć i udało się im to zrobić jednak wiedzą, że nie jest to to samo. Ich
technologicznie wytworzona miłość nie ma tak silnego ładunku energetycznego, nie świeci takim

blaskiem i nie ma żywego życia. Rasa ta galaktyczna strzeże granic też naszej Ziemi. Robią to dlatego,
ponieważ chcą jako pierwsi posiąść wiedzę o tym jak wytworzyć miłość. Strzegą Ziemię przed innymi
rasami tylko po to aby wiedzieć jak Ziemianie sobie radzą i chcą mieć dostęp do nas i naszej wiedzy
dlatego nam w gruncie rzeczy pomagają. Nie są wstanie na dzień dzisiejszy wytworzyć tej prawdziwej
miłości, która ma człowiek gdyż rasa ta galaktyczna federacji Gwiezdnych Wojen nie posiada ducha.
Żadna rasa galaktyczna tego nie ma. Może to być duch wymyślony sztucznie wykreowany przez
technologie i inne cyfrowe zaawansowane procesy ale nigdy nie będzie to duch boski. Są na Ziemi ludzie
z tych ras, którzy właśnie posiadają takiego sztucznego ducha. Ten duch żyje tylko raz i po skończeniu
żywota odchodzi. Jest zaprogramowany tylko na jedno życie gdyż nie ma więcej energii żeby przetrwać,
ma wyższą technologię.&nbsp;Gwiezdna flota galaktyczna i jej mieszkańcy mają błękitny kolor, strukturę
ciała błękitna. Trochę taka przezroczystą, ale zabarwiona kolorem błękitu. Uszy mają podobne trochę do
elfów. System homologacji dźwiękowej bardzo rozwinięty. Telepatię dźwiękowa rozwinięta na
najwyższym poziomie. Szczytują wszystkie dźwięki jakie słyszą również ludzkiej mowy. Generują i zapisują
to wszystko u siebie w swoich laboratoriach i dzięki temu udoskonalają siebie i swoją technologie. Usta
mają bardzo małe i wąskie, praktycznie niewidoczne. Oczy duże ale skośne. Oczy są koloru ciemnego
prawie czarnego. Żeby ich światło sztucznej wytworzonej generacji nie raziło więc mają oczy czarne a
takimi filtrami założonymi. Ręce dość długie jak na resztę ciała i długie palce. Smukłe długie o
zakończeniu szpiczastym. To jest pozostałość po ich krzyżówce z rasa "gadów". Był to ich wielki błąd
genetycznych modyfikowanych krzyżówek do których nie chcą już wracać. Większość z nich to
bezpłciowe istoty. Rasa galaktyczna ta nie jest podzielona na żeńska i męska stronę. Są bezpłciowe.
Pracują na tym aby to zmienić..... Ogólnie nie są wysokich rozmiarów. Około 1,50cm. Ich statki
galaktyczna są wstanie przebić każda częstotliwość światła i dźwięku. Przenikają struktury wysoko. Nie
dotrą tam gdzie jest duch i duchowość po tamtej stronie Nieba.[/FMP]</p>
9. Przekaz duchowy od Archanioła Najwyższej Miłości.
<p>Przekaż od Archanioła Najwyższej miłości. Najwyższa miłość boska to energia wyższa od energii
miłości człowieka do człowieka mówię wam dziś i przekazuję wam tą energię i myśl że na tym poziomie
wstąpienia na którym ja i moi Bracia Archanielscy jesteśmy miłość jest boska, czysta i jasna.[FMP] Nie ma
tu miłości człowieka do człowieka. Ta jest na niższych poziomach. Tutaj jest obecna Boska miłość Boga do
istot bliskich mu i jego stworzeniu my jako istoty zasiadające blisko Boga. Nie najbliżej ale blisko wiemy że
posiadamy tą energię boską i naszą swoją archanielską. Ta energia i światło jest czyste, kryształowe,
mieniące się kolorami białego, filetu błękitu. Atrybut nasz archanielski załączony będzie na poniższym
obrazie . Tak wygląda nasz prawdziwy atrybut. Dzisiaj pragnę i pragniemy abyście doznali, poczuli i
odczuli na sobie i swoich ciałach fizycznych kim jesteśmy po co jesteśmy i dlaczego mamy ten przywilej
mieszkać jak najbliżej Boga. Otwórzcie teraz szeroko ręce tak jak byście witali się ze mną. Gdy uczynisz
ten gest dłońmi i szeroko otwartymi ramionami czytając te słowa ja wtedy przybędę do ciebie. Możesz
mnie wtedy szeroko uściskać i przytulić to jest wtedy ten moment na to że mogę to, zrobić i zejść do
ciebie niżej i przytulić cie do swego serca Boga abyś poczuł tą miłość boską którą mam w sobie i która
mnie wypełnia. Moja miłość jest czysta prawdziwa, boska i bezpieczna. Skoro czytasz te słowa to jesteś
na prawdziwej drodze rozwoju siebie jako całości stworzenia.&nbsp; Jesteś wyjątkowy niezależnie od
tego na jakim etapie rozwoju jesteś.&nbsp; Aby "wynagrodzić" ci swoje oczekiwanie na mnie. Gdyż

pierwszy raz pojawiam się w tej postaci tak blisko ludzi w podzięce za tą możliwość odczuwania po raz
pierwszy ludzi kieruję do was swoją miłość i światło które posiadam. To światło dociera teraz do ciebie z
taką częstotliwością i jasnością na jaka jesteś obecnie przygotowany. Dostaniesz jej tyle ile w danym
momencie życia potrzebujesz. To światło najczystsze leczące duszę, ciska istotę. Wielkie boskie pełne
miłości światło Boga i moje. My jesteśmy tak blisko niego i umiłowaliśmy go. Jesteśmy tu po to aby
towarzyszyć, wspierać i dawać miłość istotom wyższym i ich nauczać w klasie duchowej aby po tej
intensywnej nauce w Niebiosach mogli zejść na Ziemię z tą energią i zmieniać ludzkość.&nbsp; Nie
szukajcie wśród ludzi archaniołów gdyż ich nie znajdziecie. Szukajcie w sobie miłości mojej która wam
przekazałem i pielęgnujcie tą miłość w sobie aby rozkwitała jak kwiat w waszych sercach. Powracam do
swojej przestrzeni i wysyłam Wam boskie światło które jest potężniejsze od wszystkich energii miłości
ludzkich na Ziemi.</p>
10. Przekaz duchowy od Archanioła Michała.
<p>Archanioł Michał. Posługuje się świętym mieczem niebiańskim. Jest przypisany do walki że, złem
i&nbsp;[FMP]demonami. Ścina głowy demonom, ściąga złorzeczenia, demonizm i opętanie wśród ludzi.
Wygląda dość niepozornie. Jest szczupły i wysoki o smukłej budowie ciała. Ma niebieski błękitny płaszcz,
który przykryty jest niebiesko - granatową peleryną. Gdy walczy ze złem zamienia się w prawdziwego
wojownika światła demonizmu. Przeobraża i zmienia się aby budzić w nich strach i gniew. Jest wielki w
swojej siłę i walce że światem opętania. Ma wiedzę na temat świata mroku i wie jak walczyć z nimi. Jego
zadaniem jest robić to co robi najlepiej. Nie chcę być wzywany gdy nie na takiej potrzeby. Ma co robić i
nie chce być bezzasadnie wzywany do błahych celów i zadań. Kocha robić to co robi. Został nazwany
archaniołem gdyż jest prawie "święty". Wywodzi się że świata mroku i ciemności pod przykrywką
swojego płaszcza teraz uznawany jest za dobro i miłość. Jednak ten Archanioł kiedyś był i żył w mroku z
racji tego że przeciwstawił się całej strukturze i przywódcy świata demonizmu został przez nich wyklęty z
ich bram raju. Tułał się długo nie wiedząc co ze sobą zrobić. Postanowił wtedy że skoro go tam już nie
chcą to będzie wiódł całkiem przestawne inne życie niż dotychczas. Inkarnował bardzo wiele razy
polepszał siebie, swój byt materialny. Stawał się coraz bardziej zamożny i walczył że złem i opętaniem
które tak dobrze znał bo przecież z stamtąd się wywodził. Został w końcu nadany mu tytuł Archanielski
gdyż przysłużył się całemu światu Niebiańskiemu walcząc że złem i demonizmem. Wtedy też otrzymał
atrybuty archanielskie i miecz który jest jego powiernikiem oraz płaszcz ochronny. Jego wygląd się
przeobraził i z wielkiego wojownika z wielką brodą, barczystymi ramionami i krępa muskulatura i
ważącym dużym mężczyzna stał się wojownikiem wysokim, smukłym blondynem a to wszystko dla
niepoznaki aby świat opętania i demonizmu nie wiedział gdzie jest i jak daleko zaszedł.</p>
11. Przekaz od Archanioła Jophiela.
<p>Jophiel Archanioł Boski. Ubrany cały na biało. W Białej szacie ze złotymi ornamentami i złotymi
nadrukami na dole szaty.[FMP] Widać go już z bardzo daleka. Wyróżniający się całym światłem,dość
intensywnym, wysoki archanioł Nieba. Jeden z wyższych w randze archaniołów. Zasiadający bardzo blisko
Boga.&nbsp;Tuż przy nim. Boga największy zwierzchnik i pośrednik między nim a niższymi archaniołami.
Niezwykle potężny w swojej sile i jasności. Piękny fizycznie i wewnętrznie. O mocnej "psychice" i wiedzy
odnośnie ludzi. Bardzo dobrze ma opanowaną sferę ludzką dotyczącą ludzkiej psychiki i postępowania

ludzi. Został wyróżniony wśród Boga, ponieważ jako jedyny człowiek a obecnie Archanioł nie upadł nigdy
nisko. Niezłomny i nieskazitelny w swojej wierze, wiedzy i mądrości.</p>
<p>Przekaz słowny od Archanioła Jophiela.</p>
<p>"Jestem prawdą pochodząca od samego Boga. Głoszę prawdę i niosę mądrość ludziom. Niosę
ukojenie w podejmowaniu trudnych decyzji i zawiłości życiowych wśród ludzi. Znam doskonale ludzi gdyż
byłem jednym z was. Będąc jeszcze na Ziemi zgłębiałem filozofię ludzkiego umysłu. Dlatego zdolności i
dary, które posiadam wykorzystuję na planie duchowym i mojej pracy przy Bogu. Chcemy (świat
duchowy) aby ludzkie umysły były duchowe wyposażone w odczuwanie Ducha. Aby umysł był też
duchowy. Jako Archanioł niosę wam dzisiaj spokój umysłu, uspokajam wasze pędzące myśli i słowa.
Jestem od tego aby chronić was przed chorobami umysłu. Chronię tych, których powinienem, nie
wszystkich mogę ochronić przed atakami umysłu. Nie mogę uchronić tych, którzy świadomie na własne
życzenie wprowadzają do swojego umysłu inne stany świadomości. Moje światło i moja miłość jest jasna,
czysta i biała. Ta biel mnie wyróżnia wśród przedstawicieli Nieba. Niosę ukojenie, niosę ukojenie myśli.
Jestem również obecny tuż przy śmierci istot wysoko rozwiniętych aby ich świadomość jaźń i umysł trafiły
w odpowiednie miejsce. Zarządzam całą sferą ludzkiego umysłu od strony duchowej. Tym jestem i to
posiadam. Mam całą wiedzę zgłębioną o ludzkim umyśle, potencjale i siłę jaką posiada. Dziś wysyłam
wam światło białej miłości aby wasze umysły doznały ukojenia, spokojności. Aby rozświetliło się wszystko
co w nich jest i co w nich się zawiera. Niech przez to światło moje pojawią się w waszych umysłach nowe
pomysły, idea, myśli i zdolności umysłu które były uśpione i czekają na ujrzenie mojego światła. To wam
dziś daję w podzięce za to, że rozwijacie się tak pięknie. Dziękuję za waszą obecność. I tej nielicznej
grupie otrzymującej to przesłanie składam swoje uznanie, że mimo wielu sytuacji wciąż pozostajecie
wierni sobie i swoim prawdziwym boskim ideałom. Moja energia płynie do was teraz za pośrednictwem
tych słów, za pośrednictwem tego przekazu. Istoty boskie na Ziemi a ja mogę dzięki nim przesłać wam
swoje oblicze i pokazać Wam siebie. Gdyż jest to pierwszy raz gdy tak robię i jest to pokazane prawdziwie
tak jak jest. Ujrzycie mnie teraz w swoich umysłach gdyż tam się pokazuje i tak jest prawdziwie. To moja
prawda i mój archanielski przywilej, że mogę to robić. Zaglądać do każdego ludzkiego umysłu. Dziś dzięki
mnie i tym przekazom możecie swoje umysły rozświetlić aby służyły wam i spełniały swoją powinność i
zadanie. Dziękuję wam za wasze otwarcie na nową wiedzę o mnie. Kłaniam się wam nisko. Wasz
Archanioł Jophiel</p>
12. Przekaz duchowy od Archanioła Rafaela.
<p>Jestem Archaniołem od ludzkich istnień i dusz człowieczych. Powstałem tak jak wy, jestem
człowiekiem i byłem człowiekiem chodź teraz jestem nim bardziej jako energia i duch niż człowiek
fizyczny. Uzdrawiam ludzkie dusze, oczyszczam je i wznoszę je wyżej w rozwoju duchowym i
Ziemskim.&nbsp;[FMP]Zajmuję się bardziej sferą ducha ale jestem też w stanie uleczyć ciało ludzkie jeżeli
mogę to zrobić. Nie zawsze mam ku temu możliwości i chęci oraz wytyczne Boga czy mogę to zrobić za
jego pośrednictwem. Moją energię poznasz za pomocą koloru i odczuć. Jest zielona, jaskrawo zielona i
ciemnozielona. W zależności do kogo przychodzę wtedy przedstawiam się w różnych kolorach zielonego,
moja poświata taka jest. Często jestem mylony z energią drzew i lasu. Gdy ludzie proszą o uzdrowienie
myśląc o mnie to wiedź, że mogę się nie pojawić, gdyż nie przychodzę do wszystkich i wtedy w

zastępstwie mnie przesyłana jest energią natury, lasu, drzew. Pojawiam się u tych których dusze są w
ciele fizycznym. Nie są zatracone i są w miarę czyste. Tym którym jest szansa pomocy na wyzdrowienie i
tym którzy jej nie zmarnują gdyż moja pomoc nie jest niewyczerpalna. Mogę pomóc pewnej grupie ludzi i
mam swoje limity w tym pomaganiu gdyż dużo osób jest wszędzie i czeka na zejście na Ziemię. Więc
pomaga się tym którym warto, tym którzy nie zatracili siebie w wierze i miłości oraz tym którzy myślą, że
się zatracili a w hierarchii Nieba są bardzo wysoko mimo że na Ziemi mogli upaść na samo dno bo takie
mieli zadanie albo tak wybrali. Wszystko to jest skrupulatnie odnotowane a ja wiem komu i w jakim
czasie pomóc i wznieść go wyżej w rozwoju.</p>
<p>Czytając te słowa i ten przekaz chcę abyś odczuł moją energię, obyś odczuł ją zarówno na swoim ciele
fizycznym jak i duchowym. Niech moje światło j zielona jego poświata uleczy twoje ciało fizyczne i
duchowe. Niech wzmocni się twój duch i fizyczność. A jeżeli masz odwagę dzięki temu przekazowi
możesz wykonać krok do przodu w kierunku wzrostowi ducha, duszy i jego fizyczności. Przekaz ten
dzisiejszy Ci to umożliwi.</p>
<p>Wygląd Archanioła.</p>
<p>Światło Boga w środku. Szata jasno zielona wewnątrz. Szata ciemnozielona na zewnątrz. Ornamenty
złoto miedziane na zewnątrz szaty, przyszycia jak sznur. Kaptur na głowie. Stopy sandały jak z rzemyków.
Włosy białe (bardzo jasne), oczy niebieskie, jasne.</p>
<p>Uwalnia od karmy za zgodą Istot Nieba i ich pomocników. Jako jedyny Archanioł to robi żaden inny.</
p>
13. Przekaz duchowy od Jezusa.
<p>DZIŚ w tym wyjątkowym dla was dniu gdzie większość z was świętuję w imię moje, pragnę wam
przekazać moje światło, moją miłość i moją waleczność za prawdę i mądrość, którą niosłem przez życie.
[FMP]Moje życie nie było łatwe i piękne a ja nie jestem tym za którego mnie podają. Jestem waleczny,
męski i niepokorny. Walczyłem za prawdę i niosłem ludziom dobrą nowinę zapowiadając przyjście na
Ziemię rodziny Boskiej. Ta rodzina Boska żyje wśród was teraz a wy jesteście jej odkrywcami i
szczęściarzami, że jesteście wśród niech. Mój przekaż dla Was na dziś jest jeden. Miłujcie siebie, swoje
rodziny, swój dom i wszystko co dotyczy się bliźniego i was. Miłujcie i miejcie poszanowanie do siebie i
swoich bliskich i dbajcie o swój rozwój duchowy i swoich bliskich, czyli tych na których zależy wam
najbardziej. Ja miłuję was dzisiaj i przesyłam miłość, odwagę i honor każdej polskiej rodzinie, która
przeczyta te słowa. Słowa, które zapowiadałem będąc już na Ziemi. Jestem energią siły, stanowczości,
rozwoju duchowego i prawdy, którą głoszę. Jestem PRAWDĄ. Ja WASZ prawdziwy Jezus(a było ich w tym
czasie wielu) głoszę prawdę o sobie, o świecie Boga i Istotach Boskich i rodzinie Boskiej. Umiłujcie te
słowa i uznajcie za prawdę bo prawda jest jedna. Nie powołujcie się na innych wysłanników moich na
Ziemi bo takich nie ma i nie będzie. Jezusa wśród was nie ma i nie będzie. Jest teraz rodzina Boska.
Ona(Rodzina Boga), Ziemia, świat i ludzkość za to kim są i co robią zmieniają wszystko. Moje słowa
uznajcie za prawdę objawioną. Moje narodziny a późniejsza (późna = starcza śmierć) uszczęśliwiły mnie i
moją rodzinę. Żyłem w dostatku i dobrobycie fizycznym, materialnym i duchowym, otoczony bliskością i
miłością przez moją rodzinę. Żyłem tak ja wielu z was dzisiaj. Nie byłem wysłannikiem Boga jako Istota

Boska tylko jako jego Posłaniec aby nieść światu dobrą nowinę i przepowiedzieć to co się właśnie na
Ziemi dzieje. Nie jestem Boski. Nie zasiadam najwyżej Boga. Jestem Posłańcem Boga i głoszę jego słowa i
jego czyny. Dzisiaj poprzez te słowa poznajesz mnie prawdziwego, poznajesz moją energię, moje światło,
moją miłość, moją charyzmę, osobowość, siłę, prawdę i mój kontakt z duchową stroną boską . Chcę abyś
wypowiadając słowa "poznaje prawdziwego Jezusa i Boga" ukazał Ci się sam Bóg i Ja przy nim. Długość
tego widzenia i odczuwania będzie zależna od tego na jakim etapie rozwoju duchowym jesteś. Nie martw
się gdy nie zobaczysz lub nie odczujesz mnie wcale, gdyż możesz być na to jeszcze niegotowy. Jednak
czytając te słowa i ten przekaż zostanie na ciebie sprowadzona Łaska Boga i za pośrednictwem Jezusa
(czyli mnie samego) otrzymasz stosowne łaski tzn. ochronę Nieba i Ducha na ten trudny dla wielu ludzi
czas. Tym, którzy wykonali stosowaną pracę duchową i Ziemską należy się moje uznania gdyż
przygotowani są do tego aby poczuć bliskość rodziny boskiej w ich obecności i chwale żyć na Ziemi. Im
więcej jasności i blasku poczujesz w otaczającej Cię przestrzeni życiowej tym więcej miłości cie otoczy i
zaopiekuje się tobą ta miłość i to światło. Dotrze nawet do tych najbardziej strapionych jeżeli uwierzyli
kiedyś w moje prawdziwe oblicze i w moją prawdę, którą głosiłem. Jezus TO PRAWDA I ŻYCIE WIECZNE.
GŁOSZĄC MOJĄ PRADĘ GŁOSISZ PRAWDĘ O SOBIE I SWOIM STWORZENIU. ŻYJ PRAWDZIWE, ŻYJ PRAWDĄ
SWOJĄ I SWOJĄ MIŁOŚCIĄ DO SOBIE I SWOJEGO DUCHA. Pobądź W DUCHU SWOIM I DAJ MU ODCZUĆ
JEZUSA PRAWDZIWEGO GDY TEGO ZAPOMNIAŁ I GDY TEGO NIE PAMIĘTA. TYLKO POPRZEZ TE SŁOWA
MOŻESZ TO ZROBIĆ I TO ODCZUĆ. BÓG JEST WIELKI. TWÓJ DUCH JEST WIELKI BO POWSTAŁ Z ENERGII
DUCHA BOSKIEGO. ZATEM UMIŁUJCIE SIĘ DZISIAJ OBYDWOJE. UKŁOŃCIE SIĘ PRZED SOBĄ, TY PRZED
SWOIM DUCHEM A TWÓJ DUCH PRZED BOGIEM I JEGO POSŁAŃCEM CZYLI MNĄ JEZUSEM BOGA
NAJWYŻSZEGO. NIE MA NIC WIĘCEJ ŻADNYCH INNYCH BOSKICH ISTOT W SFERZE DUCHA. BOSKA TRÓJCA
JEST TERAZ NA ZIEMI Z ZWAMI W ŚRÓD WAS. KOCHAM WAS I MIŁUJĘ PONAD WSZYSTKO, PONAD ŻYCIE
SWOJE I MOJEJ RODZINY. KOCHAM, GŁOSZĘ PRAWDĘ I DOBRĄ NOWINĘ. WASZ JEZUS.</p>
14. Przekaz "Matka Boska"
<p>"Matka Boska" dziś przekazuję Wam za moim pośrednictwem swoją energię, która dociera do osób
czytających tą wiadomość. Chcę Wam przekazać ważne informacje dotyczące was i tego przekazu i
przesłania które ma dla Was. Jako nazwana przez Ludzi Matka Boska była i jest Matką Posłańca Boga. A
nie Matką Boską Boga. To dla niej wielka różnica i dla świata duchowego, dlatego też dobrze wiedzieć, że
Matka Boska nie jest tak naprawdę Matką Boską tylko Matką Posłańca Boga i tak chce żeby się do niej
zwracać. Gdy tak się wypowiadasz i tak mówisz wtedy ona jest w stanie poczuć Ciebie i Twoją miłość do
niej płynąca. Gdy mówisz inaczej wtedy przywołujesz nie tą Istotę, którą prawdziwie jest tylko jej inne
"hologramy"=Fałszyfki. Prawdziwa Matka Posłańca Boga jest Miłością, Łaską, Czystością i Siłą Kobiecą. To
osoba,która walczyła o dobro swoje i swojej rodziny wydając na świat swoje dzieci. Kobieta
zorganizowana, mądrą i zaradna. Życiowo mądrzejsza od wielu kobiet z tamtego czasu, czasach w którym
żyła na Ziemi. Walczyła o to aby jej rodzinie nikt nie zagroził. I chodź dzisiaj jest postrzegana jako sama
miłość i dobro to tak naprawdę została wyróżniona za swoją waleczność za ochronę rodziny i nieugiętość.
Matka Posłańca Boskiego jej energia ma kolor żółty, różowy, biały złoty. Jest podobna do energii słońca.
Ale to ludzka energia. Gdy idzie unosi się zapach lekkości, siły, kobiecości, stanowczości i niezwykłej
mądrości kobiecej. Jest ucieleśnieniem Siły Stwórczej Kobiecej. Ta siła stwórcza kobieca potrafi tworzyć
nowe rzeczy. Jest twórcza. Matka Posłańca Boskiego wygląda bardzo kobieco i delikatnie. Jej fizyczności

taka była. Trochę dla zmyłki przeciwnika. Tak naprawdę to bardzo silna psychicznie, fizycznie i mentalnie
oraz duchowo kobieta, matka, żona. Jej osobowość, piękno i kobiecość były pożądane przez wielu
mężczyzn. Ona wybrała tego najsilniejszego duchowo i fizycznie mężczyznę. Wywodziła się z dobrego,
bogatego jak na te te czasy domu.&nbsp; Jej szata jest jak piórko, suknia w lekkich piórkach, przydziana
bogatymi zdobieniami ma na tą sukienkę niby z piór zarzucony bogato zdobiony płaszcz. Olasz
wyszywany złotymi nićmi i kamieniami grigimi. Jest bogata, zamężna i trochę można przyrównać&nbsp;
do królowej ma władzę ale w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Posiada koronę która jest energetyczna
nad jej głową. Symbol władzy duchowej. Potężnej kobiecej energii, siły i determinacji oraz miłości do
rodziny, dzieci, świata i ludzi, którzy są prawdą i żyją w prawdzie. Kobieta strzegąca bramy Nieba przed
rozpustnikami i niegodziwcami. Kobieta, która poprzez swój wygląd, czar i niezłomność "kusiła" wielu
mężczyzn. Miała takie zadanie (boskie) na początku swojego życia by to robić. Wychwytywać zdrajców i
ludzi czyhających na majątek rodowy i rodziny.</p>
<p>Dzisiaj przesyła wszystkim kobietą czytającym te słowa energię która sama posiada aby kobiety
wstały " z kolan" i zaczęły żyć takim życiem jakie ona miała, taż swoim życiem takim jakie chcą. Bo ona
właśnie takie miała a dzięki swojej sile wewnętrznej, duchowej i sile kobiecej oraz mądrości zrobiła
wszystko by wznieść się tak wysoko w strukturze duchowej. Miłość płynie teraz do was do kobiet a
odwaga ochrona do mężczyzn, którzy są ich ochrona i wsparciem. Do tym samotnych kobiet płynie
wyróżnienie, uznanie, miłość duchowa i ochrona na ten czas wyjątkowy. Matka Syna Posłańca Boga
kocha i miłuje silne kobiety. Jest Ochroną i wsparciem Kobiet duchowo, emocjonalnie i fizycznie.</p>
15. Przekaz duchowy o "Zmartwychwstaniu".
<p>Prawdziwe zmartwychwstanie to ponowne narodzenie się duszy w nowym ciele i nowym życiu.[FMP]
Ponieważ dusza inkarnuje w różnych czasach, miejscach, osobach&nbsp; podczas wielu żyć na Ziemi lub
czasami gdzie indziej poza Ziemią więc pod koniec takiego życia ciało fizyczne umiera i dusza wraz ze
swoją świadomością i Istotą i Duchem idzie dalej i jest wieczna. I to z martwych powstanie znaczy
dokładnie to, że ona nigdy martwa nie jest bo żyje wiecznie czyli powstaje (wstaje z kolan) do Nowego
Życia. Nowego ciała fizycznego, które zostaje jej nadane lub sama sobie wybiera. Zmartwychwstanie to
narodziny nowego życia fizycznego. Powstałe nowe życie, nowe wcielenie. Świadomość duszy, ciała
pozostaje taka sama tzn nie umiera.... żyje, ewoluuje, duchowo wzrasta i przeobraża się.</p>
<p>Zmartwychwstanie duchowe. To jest w momencie kiedy dusza zaczyna widzieć w ciągu życia
ziemskiego na Ziemi przez danego człowieka. Większość ludzi ma zamknięte oczy swojej duszy więc gdy
dusza za życia się przebudzi dosłownie otworzy oczy to wtedy można powiedzieć, że jakby narodziła się
na nowo, te narodziny są związane z otwarciem oczy czyli duszą powstała z kolan i otworzyła oczy, które
miała zamknięte na prawdziwe widzenie. Zmartwychwstanie duchowe=otwarcie oczu duszy. Dusza
patrzy, czuje, odbiera życie Ziemskie w pełni świadomie.</p>
<p>Upadek duchowy, sprzedanie duszy itd to śmierć duszy. Nie naradza się ponownie nie na tzw.
powstania, narodzin do nowego ciała.l fizycznego. Zostaje tylko świadomość i Duch. Świadomość
wędruje do innego ciała i innej przeważnie nowej duszy a Duch łączy się z Duchem Boskim.</p>
<p>Świętowanie Zmartwychwstania to&nbsp; świętowanie życia. Nowego życia, które pojawiło się w

ciele fizycznym. Powinno to być święto życia ducha, Duszy i Istoty w nowym ciele fizycznym. Święto życia
duszy w nowym ciele fizycznym. Wielka radość i zaszczyt w świecie duchowym, że dusza jest znowu w
ciele fizycznym. Duszę czekają na ten moment więc jest to radosne przeżycie dla duszy. Choć wiedzą, że
może na Ziemi nie być im łatwo i lekko to jednak decydując się tu być, wierzą że podołają zadaniu które
sobie wybrali. Dlatego też święto to i ten czas powinien być doniosły i niezwykle radosny</p>

16. Przekaz duchowy od Archanioła Gabriela.
<p>Archanioł Gabriel pokazuje się w czarnej pelerynie. To jego kamuflaż dla niepoznaki. Pod tym
czarnym płaszczem ma odzienie ciemnofioletowe świadczące o jego sile duchowej i wysokiej hierarchii
społecznej w randze Archanielskiej. Ciemnej karnacji.[FMP] O włosach kręconych. Przeznaczony do walki
z istotami mroku.&nbsp;Ściąga istoty mroku tam gdzie ich miejsce. Istoty mroku, które podszywają się za
miłość ściągane są przez Archanioła Gabriela do otchłań czeluści. Zajmuje się właśnie takimi istotami ma
wiedzę o nich i wie jak z nimi postępować. Zarządza nimi, mimo, że jest po jasnej stronie Nieba.
Archanioł Gabriel jest wielki w swojej siłę i potędze. Jeden z wyższych Archaniołów. Im większy Archanioł
tym dedykowany jest przydzielany do trudniejszych zadań i mroczniejszych spraw. Nie zajmuje się
opętania i a raczej wychwytywaniem tych ISTOT, które chcą zawładnąć dobrymi istotami Nieba na Ziemi i
nimi zawładnąć w wiadomym celu. Wtedy pojawia się Archanioł Gabriel i się z nimi rozprawia. Przez
wielu ludzi może być postrzegany, że ma niebiesko-granatowe światło. Jednak to nie jest jego światło
tylko światło miecza, który nosi ze sobą. To światło jest zimne. Nie jest to kolor ciepły. To jest celowe. Ma
ten swój atrybut archanielski i dzięki niemu i tym kim jest robi porządki z mrokiem. Wzywasz go tylko
wtedy gdy wiesz, że&nbsp; jakaś istota mroczna cię prześladuje, chodzi za tobą i chce twojej zguby lub
cię kusi itd. Nie wzywa się go do egzorcyzmów. Od tego nie jest a często jest to mylone. Jest miłością lecz
nie pokazuje swojej miłości i empatyczności, jest brutalny w stosunku do istot z którymi się rozprawia.
Potrafi wiele i ma niezwykłą skuteczność działania i nie "cacka" się z swoim wrogiem. Jest konsekwentny.
Wie co ludzie robią w imię miłości, pod przygrywką duchowości i jasności dlatego też z takimi istotami i
osobami rozprawi się w swoim czasie bardzo skutecznie. Uważa, że najgorsze co można zrobić to
zmanipulować człowieka duchowo i zawładnąć jego, duszą, ciałem a później i duchem. Jest wysłany przez
Boga do niższych poziomów i tam stacjonuje. Mimo, iż jest bardzo wysoko postawiony jako Archanioł w
Niebie. Dla niepoznaki ma wytatuowane znaki i symbole zawładnięcia duszą ale to fikcyjne. Przez to by
się nie dostał tam gdzie jest.</p>
<p>Przekaz słowny dla ludzi.</p>
<p>Nie dajcie się zawładnąć błędnej iluzji wzrostu duchowego, poszukiwań duchowych i nie stańcie się
istotami piekielnymi tylko dlatego, że ktoś wam kiedyś coś obiecał za sprzedanie duszy, swojej czy cudzej
duszy. Bądźcie bardziej czujni na cały świat energii i waszego ducha, bo powrotu z tego miejsca w którym
jestem teraz dla Was tam obecnych nie ma. Jest tu wiele kobiet które zawierzyły... I zostały tu ściągnięte.
Jako Archanioł niosę uwagę i ochronę przed tymi ludźmi. I dzisiaj właśnie teraz wysyłam Ci taką ochronę
abyś był chroniony przez oszustami podawających się za duchowych proroków, którzy czyhają na zgubę
energii ducha, duszy aby nią zawładnąć i manipulować na swój własny użytek.</p>

<p>Archanioł również od dzieci. Kieruje je na odpowiednie poziomy przed urodzeniem za pośrednictwem
swoich pomocników przydziela im odpowiednie domy, rodziny jeżeli jest taka wola obojga stron. Kocha i
miłuje ponad wszystko lecz tego po nim nie poznasz.</p>
17. Przekaz duchowy od Lemurian.
<p>Lamurianie to Rasa, która wyszła z wody w późniejszym czasie na ląd. Jednak swoje prapoczątki ma
głęboko&nbsp; w wodach. Zimnych wodach Ziemi a później i oceanów i mórz.[FMP] Ale wywodzą się z
jednej wody, która zalewała byłą Ziemię. Z tej wody bierze się ich początek. Powstali w zimnych rejonach
Ziemi. Zmarzłych lodem terenach pod powierzchnią wody. Później z czasem ocieplenia się klimatu wyszli
na ląd i przeobrażali się i przekształcali. Podobni teraz (jako energia) swoim wyglądem do Jaszczurek o
dużej rozwiniętej głowie podobnej trochę do ludzkiej ale w minimalnym stopniu. Pozostała im bardzo
gruba skóra jak u jaszczurek odporna jest&nbsp; jednak na bardzo niskie temperatury. Z czasem
przeobrażeń przekształciła się w strukturę odporną na wysokie temperatury. Rasa, która swe początki ma
na Ziemi. Jednak nie przetrwali swojego procesu ewolucyjnego na Ziemi. Rasa bardzo mocno związana z
zwierzętami i od nich ma swój początek. Jest zwierzęca, bardzo pierwotna i tak naprawdę na tych
podstawowych pierwotnych instynktach się zatrzymała. Nie ma nic co by wyróżniało ich szczególnie poza
wyglądem jaszczurki z dużą "głową" to ich znak rozpoznawczy. Nie są wcale rozwinięci duchowo ani nie
są zaawansowani w rozwoju w żaden sposób. To tak naprawdę Rasa wymarła. Nie ma jej już na Ziemi.
Pozostała tak naprawdę ich tylko świadomość odzwierzęca.(energia) Świadomość zbiorowa jako rasy,
która kiedyś zamieszkiwała Ziemię. Nie ma tutaj wiele do powiedzenia bo tej rasy tak naprawdę już nie
ma. I nie ma co się na niej koncentrować i poświęcaj jej zbytnią uwagę. Była, przeminęła, nie powróci już
na Ziemię gdyż jest zbyt prymitywna. [/FMP]</p>
18. Przekaz duchowy z dnia 19.04.2020 ze światła
<p>Każdy z was kto czyta te słowa niech wie, że znajdzie tam - po drugiej stronie Nieba swoje miejsce tu
u mnie w Niebie. To Niebo będzie na miarę jego rozwoju i tego kim jesteś dzisiaj.[FMP] Gdyż każdy z was
wie co to jest prawda o mnie i mojej boskości, którą jesteśmy. Wszyscy z was dzisiaj, poprzez te słowa
dostają klucze do swoich bram po przekroczeniu, których będą mogli zasiadać tam gdzie zechce ich duch
i dusza. Te klucze zostaną przez was wykorzystane w momencie śmierci i przejścia do mnie. Ci z was,
którzy nie będą mieli możliwości zobaczyć mnie osobiście będą wiedzieli, że klucze dzisiaj otrzymane
poprowadzą go do miejsca odpowiedniego dla niego bez błądzenia i bez zbędnych poszukiwań. To dzień
wyjątkowy dla wybranych ludzi, gotowych na moje słowa i na moją energię. To klucze użytkowane tylko
przez ciebie i nie można ich nikomu dawać ani ofiarować. Zostaną aktywowane w odpowiednim czasie i
miejscu dla Ciebie. Przekaz ode mnie dziś dla ludzi jest taki, że ludzkość, która wykonała stosowną pracę
duchową powinna być teraz spokojna pomimo czasu jaki ma miejsce na&nbsp; Ziemi. Ci zaś, którzy tej
pracy nie wykonali mogą obawiać się najgorszego. Gdyż nie będą już mieli czasu na to żeby zacząć
pracować duchowo, gdyż ten czas się skończył dla nich. Teraz zaczyna się nowy świat i nowy czas. A Ci,
którzy do tej pory pracowali intensywnie duchowo, będą teraz odpoczywać i cieszyć się swoim życiem.
Reszta będzie miała to na co zasłużyła według ich postępowania nie ziemskiego ale duchowego.
Rozliczani będą duchowo a kryterium będzie tutaj postęp ducha i duszy oraz przebudzenie Istoty. Teraz
możecie sobie odczuć ile takich ludzi jest wśród Was. I jak naprawdę wygląda ludzkość dziś obecnie.

Jestem wśród tych którzy uwierzyli we mnie prawdziwego i we mnie pokładają swoją wiarę wasz Bóg i
Ojciec Wielki, który Was umiłował. [/FMP]</p>
19. Przekaz duchowy z dnia 20.04.2020 ze światła.
<p>Ludzie dziś zadecydują czy stają po stronie strachu i ciem ości czy uda za głosem serca i walczą o
swoją miłość i swoje dobro.[FMP] Swój honor i swój byt. Dzięki myślą i miłości swojej własnej można
obalić to co da się obalić i zniszczyć. Można ich pokonać za pomocą ducha którego oni nie mają. Im
silniejszy i mocniejszy twój duch i twoje światło tym słabsza jest elita rządząca narodami świata. Pamiętaj
że ciemność nie lubi rywalizacji i walki. Gdyż chce być jedyna w swoim zarządzaniu chce być przy władzy.
Dlatego dziś poczuj odczuj, zobacz czy usłysz co możesz zrobić dziś dla siebie aby wzmocnić swojego
ducha przez to usuniesz panujący mrok i niesprawiedliwość na świecie. Działaj już dziś bądź silny w
duchu swoim i swoim ciele nim panuj i zarządzaj. [/FMP]</p>
20. Przekaz duchowy z dnia 21.04.2020 ze światła.
<p>To jest przekaz z poziomu energii, miejsca, które jest powyżej chmur, które znajdują się w atmosferze.
[FMP] Jest takie miejsce tam w tym rejonie gdzie gdzie zbierają się wszystkie myśli ludzkie oraz energią
emocji zwierząt, chemicznego zanieczyszczenia powietrze i tego jak wpływa się na powietrze Ziemi itd.
Cała ingerencja ludzka. I to wszystko ulatuje tam jako energią wysoko do tego docelowego miejsca jest
jak magnez przyciągana. Przyciągana jest tam po to aby wejść w taki wir, tunel w którym kotłują się te
wszystkie energie. W wyniku tego kotłowania się energii część zostaje tak jak by przez sito przemielona o
tą energią która jest dobra i zdatna jest wykorzystywana dalej. A ta energią która jest odpadem wędruje
na Ziemię w postaci różnych anomalii pogodowych. Są wtedy zalania, wybuchy wulkanów, tsunami itd.
Energia nie ginie może zmieniać swoją strukturę kształt ale zawsze będzie w równowadze ni mniej ni
więcej. Tylko zależy pod jaka postacią i gdzie. Tak to wygląda i dobrze wiedzieć jak w wielkim skrócie
przebiega ten mechanizm. [/FMP]</p>
21. Przekaz duchowy z dnia 22.04.2020 ze światła.
<p>Przekaz od energii Ziemi. Energia Ziemi jest dziś wdzięczna ludziom, że doszła do głosu i że jest istotą
żyjącą i duchową.[FMP] Ziemia się wciąż pięknie przeobraża i zmienia. I w tej cudownej zmianie jej
pomógł człowiek. Gdyż poprzez swoje przebudzenie i poprzez swoją mądrość, wiedzę oraz przede
wszystkim więcej pojawiających się istot na Ziemi wielce rozwiniętych. Zwłaszcza tych małych dzieci
Ziemia ma teraz możliwość z wrosnąć jeszcze wyżej. Jest to czas niezwykłej dla niej radości i wypełnia ją
szczęście i radość, że tak jest. Dzięki tym przeobrażeniom przypomina sobie czasy jak była wysoko
rozwiniętą planetą z ogromnym Duchem i wraca pomału do tego stanu sprzed upadku. Jest to wyjątkowe
szczęście i radość. Duch Ziemi chce tańczyć i śpiewać z radości, że w końcu nastał ten wspaniały dzień i,
że to już się dzieje. Ziemia już wie i wierzy, że drugi raz nie popełni tego samego błędu, nie zaufa temu
komu nie powinna. Ziemia bardzo dużo nauczyła się o ludziach i o ich postępowaniu. Wie wszystko o
nich. Wie dużo i teraz tą wiedzę może wykorzystać aby wznosić się coraz wyżej w rozwoju Duchowym.
Przez to że Ziemia się wznosi w rozwoju duchowym panuje większą harmonia na świecie. Zapanuje ład i
porządek. Ale żeby to trwałe mogło nastąpić najpierw zostanie oczyszczony teren, czyli wielkie sprzątanie
Ziemi z tego co jej nie służy. Jak już wszystko zostanie posprzątane wtedy Ziemia sprowadzi do siebie,

zaprosi bardzo wysoko rozwinięte istoty światła i miłości i będzie to za około 50 lat. Więc pomimo tego co
się mówi i pisze perspektywy dla Ziemi są bardzo optymistyczne i radosne. Odnośnie ludzi i tego co ich
czeka w najbliższej przeszłości w przekazie jutrzejszym. [/FMP]</p>
22. Przekaz duchowy z dnia 23.04.2020 ze światła.
<p>Ten przekaz będzie nieco inny opiszę wam to co widzę. Widzę w przestrzeni Nieba tak na średniej
wysokości,&nbsp; niezbyt wysoko taka wielka ciemna dziurę. Z daleka widać to jak dziura energetyczna,
wir, czarny ciemny jednak tak naprawdę jest to portal przez który przechodzą ludzie zabierani z Ziemi.
Odchodzą Ci co już powinni odjeść i nadszedł już ich czas.[FMP] Z boku przy tym portalu do każdego
człowieka odchodzącego przyjeżdża odpowiedni wysłannik z ich rasy. Obecnie teraz dużo zabieranych jest
ludzi z ras galaktycznych, statków Kosmicznych itd. Ponieważ nie będą się już pojawiać na Ziemi więc
zabierają swoich teraz do siebie. I to szybko tak widać jak na jakiejś taśmie, (jak w markecie np wykładasz
towar) tak tutaj na takiej taśmie te osoby, czyli ich energię idą do tego portalu w dużych odstępach jeden
od drugiego. Tuż przed przekroczeniem tej częstotliwości pojawia się wysłannik który przychodzi po
danego człowieka z ich razy i dzięki temu portalowi jest transportowany do siebie. Tam przechodzi okres
kwarantanny. Czyli pozbywa się tego co ludzkie aby mógł dalej być w tej rasie w której jest. Te istoty, te
rasy odchodzą które nie będą mogły zejść już na Ziemię. Praktycznie już od dzisiaj nie będzie takiej
możliwości żeby schodzili na Ziemię rasy kosmitów, gadów i innych przeobrażeń i mieszanki ras. Ziemia
się wzniosła wysoko duchowo i nie chce gościć takich "ludzi" =stworzeń u siebie. Będą teraz pojawiać się
ludzie, człowiek na Ziemi. Fajny to bardzo przekaz. Bardzo pozytywny i radosny. Trzeba się cieszyć z tego
że tak jest. Ci co będą chcieli teraz przejść na odpowiednią stronę światła i miłości muszą albo szybko się
spieszyć żeby to zrobić albo dać sobie spokój. Bo powolnych zmian nie będzie i łaski naprawy wszystkiego
co się popsuło jeśli chodzi o duchowość też nie będzie. Więc tak naprawdę pokazu się taki zegar,
klepsydra ze jest naprawdę bardzo mało czasu na Zmianę i siebie aby pozostać na Ziemi już zawsze. Więc
działajcie puki czas. [/FMP]</p>
23. Przekaz duchowy z dnia 24.04.2020 ze światła.
<p>[FMP]Afirmacja miłości. Miłość mnie otula. Miłość mnie wypełnia. Miłość mnie prowadzi. Zycie jest
łaską i miłością i kto je niszczy i depcze też będzie tak traktowany. Traktuj siebie z należytą dla siebie
miłością, akceptacją i wsparciem. Obdarz te części siebie, których nie znasz swoim światłem i swoją
uwagą i miłością. Oświetl to co nieoświetlone a powinno być&nbsp; oświetlone. Oświetl to co skrywane
a co powinno się ujawnić. Oświetl to co nieodkryte a powinno się uwidocznić. Oświetl swój talent
niewydobyty i nieznany niech teraz pojawi się i zaistnieje w pełnej swojej klasie i świetle niech oni to
promieni nieznane części ciebie i twojej całej istoty a zobaczysz całe piękno i potencjał, który masz w
sobie. [/FMP]</p>
24. Wniebowstąpienie.
<p>Wniebowstąpienia to otrzymanie za życia Ziemskiego łaski zobaczenia Nieba czyli wstąpienie,
przekroczenie granic Nieba za życia i dowiedzenie się całej prawdy o tym jak to wygląda.[FMP] Jest to
możliwe za pomocą osób duchowych, które otwierają przestrzeń Nieba i pokazują takiej osobie jak
wygląda wstąpienie do bram Nieba. Jesteś fizycznie na Ziemi i dostajesz tego zaszczytu. Przeważnie takie

"oglądanie" czyli Wniebowstąpienie odbywa się podczas spania. Nie jest to sen tylko bardzo realna wizja
tego jak jest w świecie duchowym. Ludzi czasami mylą to z snem czy fantazją senną jednak tak nie jest.
Gdy się dostaje tej łaski w Niebo wstąpienia za życia wtedy wiesz i masz pewność, że to jest prawdziwe i
realne widzenie, że to nie jest fantazja.</p>
<p>Takie widzenie dostają osoby wyjątkowe, które przeszły w swoim życiu Ziemskim coś wyjątkowego,
znaczącego w życiu częste trudnego i wykazały się wielką odwagą i wzmocniły swojego ducha. Coś co
wykraczało ich możliwości a mimo to, to zrobiły i osiągnęły szczyty swoich możliwości duchowych,
fizycznych i ziemskich. Osoby o dużej sile duchowej, wierze w siebie i charyzmie. Osoby w różnym wieku,
statusie społecznym, pochodzeniu i płci otrzymują ta łaskę wstąpienia do Nieba za życia. To wstąpienie to
jest nie wejście fizyczne i duchowe do bram Nieba ale oglądanie Nieba i zobaczenie tej części, którą chcą
ci pokazać i która jest z jakiegoś powody dla Ciebie ważna w dalszym życiu. Więc aby nie czekać do końca
życia zostaje tobie to pokazane już za twojego życia ziemskiego. To jest bardzo ważna wiadomość i bardzo
dobra dla ludzi, że takie rzeczy się dzieją i są możliwe do zrobienia dla każdego. To wyjątkowe przeżycie i
na pewno zostanie niezapamiętane na długo przez każdego kto tego dostąpi gdyż zdarza się to raz w
jednym życiu ziemskim. [/FMP]</p>
25. Siatki powiązań myślowych afirmacja.
<p>[FMP]Uwalniam się od systemu połączeń myślowych między mną a innymi ludźmi, systemami,
wierzeniami i rasami. Odcinam się od zbiorowego myślenia i narzuconego mi działania. Od dziś jestem
wolna istotą i sam/sama decyduje o tym w jaki sposób i jak myślę i żadna zbiorowa halucynacja nie
zawładnie moim umysłem gdyż jestem poza tym systemie i siecią wzajemnych powiązań.
Dziękuję[/FMP]</p>
26. Przekaz duchowy z dnia 30.04.2020 ze światła
<p>[FMP]Przekaz miłości. Przekaz energii wysokiej wibracji wyższej od miłości. Otwieram przestrzeń na
otrzymanie energii, która jest wyższa od energii miłości. Subtelnej energii która w świecie fizycznym jest
jeszcze ludziom nieznana na Ziemi. Ta energią pozwoli mi zmienić moje ciało fizyczne, duchowe i
energetyczne i dostosować je do Zmieniającej się Ziemi. Energią ta wypełnia całe moje ciało fizyczne,
każda najmniejsza strukturę mojego ciała fizycznego, wypełnia moja przestrzeń przenikając ta energię,
która mam w sobie, dzięki temu jestem w procesie przeobrażeń na subtelnym i wysokim poziomie
dziękuję.</p>
<p>Moje ciało przenika najwyższą energia miłości. Służy mnie i mojemu ciału fizycznemu. [/FMP]</p>
27. Przekaz duchowy od Archanioła Uriela.
<p>Potężny i wielki Archanioł Nieba. Archanioł który jak idzie to trzęsie się całą Ziemią. Gdy stawia kroki
to drży wszystko. [FMP]Gdy stawia energetycznie swoje nogi na Ziemi to ona drży tzn cały świat duchowy
drży gdy nadchodzi ten Archanioł gdyż nie wie co ma się spodziewać a może spodziewać się najgorszego.
Archanioł Uriel ja go widzę na, szaro, w takich ciągnących się za nim promieniach czerwonego jak iskry
ognia. Ale nie jest to ogień tylko taka energia czerwona przypominająca ogień. Tak prezentuje się z bliska

gdy przyjdzie. Z daleka jest postrzegany nieco łagodniej jest wtedy widziany w kolorze granatu i ogień
jego energii jest bardziej przytłumiony taki bordowy. Uriel ma zawieszony na szyji gruby łańcuch i napisy
wyrzeźbione na nim. Są to numery z więzienia. Gdyż był kiedyś przytrzymywany w jakiejś niewoli i wryli
mu na tym łańcuchu napisy cyfry. Jest to znak jego wcześniejszego niewolnictwa. Jednak w niewoli
żadnej teraz nie jest. Za swoje życia i za to że uratował tak wielu ludzi od zagłady został Archaniołem.
Wyjątkowa postać wśród archaniołów. Wyglądem trochę przypomina takiego gladiatora o niezwykle
masywnej posturze ciała, siłę i oprócz tego bardzo przystojny i męski. Archanioł Uriel jest też symbolem
męskości, męskiej siły i równowagi psychicznej męskiej. Oprócz tego że bardzo mocno i brutalnie
rozprawia się z całą mafia duchowa i inną, to druga a strona jego jest męska. Dla wielu mężczyzn gdy by
widzieli go tak prawdziwie jak ja teraz był by symbolem męskości, odwagi i sprawiedliwości oraz
determinacji w drodze do celu. Dla niego ważny był drugi człowiek i jego dobro, bo mówił, że dobro i
miłość to postawy które zawsze zwyciężają a on chciał zwyciężać jako wojownik z mrokiem. Dziś bardziej
widzę go na szaro, chyba to taka przykrywka żeby bardziej się wkręcić w tłum szaraków i ludzi którzy
przebywają w tym poziomie szarości i mgły ale jego wewnętrzne kolory są zupełnie inne. Archanioł ten
walczy ze złem, istotami szarymi walczy o sprawiedliwość i równe traktowanie każdego z osobna.
Pochodził z bardzo biednej rodziny i żeby utrzymać siebie i później rodzinę chodził się bić za pieniądze.
Walczył na takiej arenie ze swoim przeciwnikiem, miał obserwatorów którzy dawali mu za te walki
pieniądze. Tak poznawał ludzi, kobiety i tak zarabiał pieniądze. Ludzi dziwili się jak to jest być tak silnym.
Kobiety kochały się w nim ze względu na jego siłę fizyczną i sile ducha. Nieustępliwy wiedział czego chce i
do tego dążył. Dziś rozprawia się z niesprawiedliwością, wymuszeniami, przemytami i hazardem itd.. Lubi
to robić i nie tak szybko pojaw się na Ziemi bo ma co robić, ma dużo pracy tam gdzie jest. Pozdrawia ludzi
i mówi, że wszystko widzi i nic mu nie umknie, żadne przekłamania, machloje itd. Jak nie w tym to
następnym życiu przyjdzie rozliczenie.... Faktura za życie jakie się prowadziło, którą będzie trzeba spłacić.
[/FMP]</p>

