,,PRAWA BOSKIE ,,
-Ale- zamyślone przez człowieka -

,,Zatem zagubiona- duszo w Swoim
maraźmie niezrozumienia jaką
drogę wybierzesz tak będziesz nią
kroczyć w swym Ziemskim Bycie,,
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(*JAM JEST,KTÓRY JEST ,PRZEZ WIECZNOŚĆ ,W WIECZNOŚĆI *) . .
.BÕG ŚPI W MINERAŁACH ,ODDYCHA W ROŚLINACH A MIESZKA W CZŁOWIEKU.

Wizualizacja ,,AKTU MYŚLI STWÓRCZEJ ,, Widzimy na górze w ręku BOGA -cyrkiel i
po obu bokach pozostałe atrybuty ,,GEOMETRII ŚWIĘTEJ,, tak niezbędnej do
tworzenia ,analizowania i rozumowego stosowania takich atrybutów narzędzi.
Wstęp do zrozumienia opisanych zdarzeń ,zasad ,regół oraz praw w pojęciu
ogólnie zrozumiałych zarysów przez autorkę tego w jej wydaniu opisu autorskiego
który został dodatkowo ,zobrazowany i zilustrowany celem lepszego przekazania
zawartych w opisach zrozumień.:-) Szkice rysunki ,ryty i mazidła wszelakie
prezentowane nie mają wywoływać jakich kolwiek emocjii negatywnych ,czy też
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manipulacyjnych ,ale są tylko i wyłącznie ,przerywnikim do zadumy i przemyślenia
dla tych wszystkich którzy w zderzeniu z wszechobecnie panującym chaosem w
mediach i przekazach internetowych ,nie znależli nic satysfakcjonującego was w
temacie rozwoju duchowym.WYBIERZCIE Z TEGO TYLKO TO CO W WASZYM -tylko

-ZROZUMIENIU JEST WARTE WASZEGO POŚWIĘCONEGO CZASU na przeczytanie i
obejrzenie .ALE ZAPEWNIAM WAS że każdy coś dla siebie znajdzie nowego .

Zatem stosujcie sito do odcedzenia Tego co uznacie za złe lub fałszywe od tego co
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wam się przyda i w zrozumiały sposób pomorze Wam się rozwinąć duchowo .

Przewodnikim Waszym niech będzie Wizualizacja Istot zmierzających do Gwiazdy
Światłośći Absolutu ,które zmierzają do Wszechwiecznej Akadmi Samorozwoju i
Uduchawiania się na poziomie duszy Swej .i ducha Swojego .Zapraszam Zarazem

Wszystkie DUSZE do Duchowej Wszechwiecznej Akademi we Wszechwiecznośći
.Zapamiętajcie że każda religia i każdy kośćiół -to nie jest,,AKT CZYSTEJ WIARY W
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BOGA JEDYNEGO WSZECHWIECZNRGO,,-tylko jest to dogmat filozoffii życia w Tu .

,,TU DLA PRZYPOMNIENIA DLA WSZYSTKICH ,,PRAW PANA
BOGA NIE MA I NIGDY NIE BYŁO -Tylko ,,ARKA PRZYMIERZA w
formie 10 Przykazań ,lub Zaleceń BOŻYCH,, -ustanowiona na
Górze Synaj i w formie ,,ZAWAREGO AKTU PRZYMIERZA PO
WSZECH -CZASY Z LUDZKOŚĆIĄ A BOGIEM STWÓRCĄ -gdzie
przedstawicielem Ludzkośći był Mojrzesz ,który oczekiwał przez
40 dni i 40 nocy ,i po tym czasie ,,BÓG STWÓRCA ABSOLUTU ,, w
obecnośći Mojrzesza -wypalił BIAŁYM I CZARNYM ŚWIATŁEM

na Szafirowych Tablicach,,AKT PRZYMIERZA ,, w formie
dekalogu lub dziesięciu Przykazń BOŻYCH ,albo zaleceń dla
Ludzkośći .A ŻE ZAMYŚLIŁ TEN AKT PO WSZECH-CZASY DLA
LUDZKOŚĆI -TO OPADAŁY MU Z OCZU ŁZY RADOŚĆI -które po
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dzień dziśiejszy możemy znaleść w Szafirach w formie Gwiazd.

ZROZUMIENIE PRAW PANA BOGA ,W OPISIE AUTORKI TEGO WYDANIA ,PEŁNA
INFORMACJA NA KOŃCU TYCH ROZWAŻAŃ I ZROZUMIEŃ LEKKO GORZKICH .

,,TU TAK TYLKO I WYŁĄCZNIE DLA PRZYPOMNIENIA DLA TYCH
WSZYSTKICH OSÓB -ŻE PIERWSZYM ZNAKIEM CHRZEŚĆIAN
ROZPOZNAWCZYM BYŁ ZNAK I SYMBOL RYBY -TO ZA CZASÓW
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KIEDY WŚRÓD LUDZI TU NA NASZEJ ZIEMI ŻYŁ SYN BOŻY
,,JEZUS CHRYSTUS ,, i ten znak ,,RYBY,, jako symbolu daru dla

ludzi tu na Ziemi został przypieczętowany ,,Cudem,, nakarmienia
głodnych podczas nauk prezentowanych przez ,,SYNA BOŻEGO

,, i słuchających go tyśięcy ludzi głodnych którzy to zostali
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nakarmieni za pomocą Cudownego Rozmnożenia kilku ryb ,i
paru bochenków chleba ,a to dzięki Cudownemu Darowi od
Samego BOGA STWÓRCY Naszego Ojca Niebieskiego ,który za

Pośrednoctwem Syna Swojego ,,Jezusa Chrustusa ,, nakarmił
tyśiące głodnych ,pokazując Ludzkośći Znak Ryby jako Symbol

Daru Łaski Bożej dla Ludzkośći ,i ten Znak Ryby jako swoisty Dar
Bożego Cudu jest pierwszym na naszej Ziemi ,Symbolem
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rozpoznawania Chrześćian i ich wspólnej drogi z Synem Bożym
ale w czasie gdy On ,,Jezus Chrystus ,,Był i Żył z nami w Tu na

ziemi ,a znak KRZYŻA ,jest pamiątką odejśćia od nas z Ziemi do
Tam do Ojca Wszechwiecznego jego Syna w akcie
wygenerowania Miłośierdzia Bożego jako ,daru Wszech Miłośći

Największej dla Ludzkośći po Wszech Czasy od Naszego Ojca w
Niebie i to już jest całkiem inna żecz i znak przyjęty jako Symbol
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,,PRZYPOWIEŚĆ O LAMPIE,, -Ew,Marka 4:21Potem przemówił do nich .Czy lampę przynośi się po to ,by ją
powieśić pod łóżkiem ,albo przykryć garnkiem ??. Czy raczej nie
po to ,by ją postawić na šwieczniku ?. Bo wszystko co ukryte
,stanie się widoczne .I wszystko co niejawne ,ujrzy światło
dzienne .Kto ma uszy ,aby słuchać ,niech rozważy moje słowa! I
ciągnął dalej : Uważajcie ,czego słuchacie ! Jaką miarą
mierzycie ,taką wam odmierzą ,a nawet dodadzą .Ten kto ma
otrzyma jeszcze więcej ,a temu ,kto nie ma ,zabiorą i to co ma.

PRAWA PANA BOGA
DLA ISTOT DUCHOWYCH NA ZIEMI.
Siedem praw Pana Boga
1.Jam Jest Panem Bogiem twoim, nie będziesz miał innych bogów przede Mną.
2.Nie używaj imienia Pana Boga Swego na daremnie ,ani w potocznej mowie.
3.Nie zabijaj
4.Nie kradnij i nie cudzołóż .
5.Szanuj rodzicõw ,ojca i matkę swoich .
6.Nikomu nie czyń tego co tobie nie miłe nie wydawaj fałszywego świadectwa.
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7.Świętuj dni święte i święta dane przez Pana Boga Swojego.
Trzy prawa Pana Boga zawarte w krzyżu PRAWDY ABSOLUTU
1. Prawo ciążenia
2. Prawo przyciągania jednorodnego
3. Prawo skutku zwrotnego

Od zawsze i od dziś -dla tych Osób ,które odnalazły w Sobie -cząstkę Boga - jest
KRÓLESTWO BOŻE na Ziemi-bo zawsze Ono istniało -lecz nie Wszyscy To
Rozumieją -oczywiście - Dla tych co się uduchawiają-rozwijają na poziomie
własnej Duszy i przez ten fakt doznając oświecenia ,poznają własnego Ducha jako
całośći w jednośći z samym sobą , bo taki stan skonsolidowania się i w pełni formy
jego zrozumienia każda i każdy z Nas ośiąga poprzez formę własnej mądrośći i w
sobie wyiskrzonej inteligencjii i gdy te dwa elementarne zdarzenia w pełni w nas
rozkwitną to ośiągniemy status oświecenia -krocząc ścieżką prawd ,i przykazań
Boskich -będąc w Tu na Ziemi .I tu każdego i każdej z Nas oddzielnie i z osobma
jest w nas tkwiący obowiązek żeby ,Dary Boże tkwiące w każdym z Nas powielać a
Łaski Boże w nas zawarte pomnarzać oświecająć naszą własną i tak indywidualną
duszę poprzez samodoskonalenie się i rozwój wewnętrznej wszechharmoni na
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poziomie naszego mózgu a w nim naszego umysłu i jego w nas rozumowaniu i po
takim to wszech się skonsolidowaniu i jej to się skofigórowaniu naszej duszy z
naszym duchem się z tkwiącym w każdym i każej z nas duszy i gdy taki stan faktu

w nas nastąpi w procesie naszego uduchowiania się to ,krocząc dalej tą Naszą i
obraną ścieżką -muśimy My to właśnie poprzez dogmat Życia i ośiągnięty status
Oświecenia Nauczyć się jako my sami ,,Dary i Łaski Boże po ich Powieleniu i po ich
pomnożeniu przenieść z poziomu naszego ciała fizycznego ,do poziomu naszej
duszy i naszego ducha i zabrać Je ze sobą do wszech wiecznośći ale po ich to się
w nas wybłyszczeniu jako całość wszechistna i przenieśieniu tego naszego dobra
do poziomu ducha oświeconego ,,Zatem czytając te opisy ,,-trzeba je analizować
przez kontęplację ,i w rozumiały tylko dla siebie sposób albo odrzucić ,i potępić lub
zastosować dla Tylko i wyłącznie własnego Głębszego zrozumienia -dogmatów i
go wchłonąć ale tylko jako ,podpowiedzi lub wręcz wskazań takich to zaleceń -a
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cel jest zawsze jeden i jedyny czyli nasz ten tak różny i tak indywidualny ,,Głębszy
rozwój własnej Duszy przez jej zrozumienie, poznanie z duchem i ich połączenie w
dar jednośći w nas tkwiący ale już tak współzespolonego dobra wszechwiecznego,
-Początek opisów-

...TRZY CNOTY BOSKIE...
1.Wiara 2.Nadziej
2.Nadzieja.
a. 3.MIŁOŚĆ.
....CZ
....CZTERY
TERY GŁÓWNE CECHY OBYCZAJÓW....
1.Roztropność . 2.Sprawiedliwość. 3.Wstrzemięźliwość . 4.Męstwo.
Najprzedniejsze dobre uczynki.
1.Modlitwa . 2.Post . 3.Jałmużna.
Uczynki miłośierdzia względem duszy.
1.Grzeszących upominać . 2.Nieumiej
2.Nieumiejętnych
ętnych pouczać . 3
3.Wątpiącym
.Wątpiącym
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dobrze radzić . 4.Strapionych pocieszać .5.Krzywdy cierpliwie znośić
.6.Urazy chętnie darować .7.Modlić się za żywych i umarłych.

Uczynki miłośierdzia względem ciała.
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1.Głodnych nakarmić .2.Spragnionych napoić . 3.Nagich przyo
przyodziać.
dziać.
4.Podróżny
4.Podróżnych
ch w dom przyjąć .5.Więźniów pocieszać, 6.Chorych
nawiedzać . 7.Umarłych grzebać.

,,OSIEM BŁOGO
BŁOGOS
SŁAWIEŃSTW,,
1.Błogosławieni ubodzy w duchu ,albowiem ich jest Królestwo niebieskie
2.Błogosławieni ciśi ,albowiem oni posiądą ziemię.
3.Błogos
3.Błogosławieni
ławieni którzy p
płaczą
łaczą ,albowiem oni będą pocieszeni.
4.Błogosławieni którzy łakną i pragną sprawiedliwośći ,albo
,albow
wiem oni
będą nasyceni.
5.Błogosławieni miłośierni ,albowiem oni miłośierdzia dostąpią.
6.Błogosławieni czystego serca ,albowiem oni Boga ogląda
oglądaćć będą.
7.Błogos
7.Błogosławieni
ławieni pokój cayniący ,albowiem oni nazwani będą synami
Bożymi .
8.Błogosławieni którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwośći
,albowiem ich jest Królestwo niebieskie .
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,,PRAWDĄ PRAWA BOSKIEGO JEST FAKT ŻE,,

Bo na samym początku Wszechświata było -,
-,,SŁOWO,,,SŁOWO,,- które wyrzekło
,,BÓG,, i to z niego jako słowa ,i to z jego śiły ,i to z jego mocy i to z jego

energi wszelakiej -Powstał BŁYSK - który to nadał Jasnośći ,bo nie było
nic ,tylko próżnia a w nij nicość ,i ten BŁYSK nabrał treśći i jego kształtu
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,al
,alee już jako Światło Mocy Strumienia BOGA ,ale po słowie- ,,BÓG,,-

,,opisy prawa boskiego,,
Ale zamyślone ,zakreślone przez człowieka ..... zatem niech Każda i
Każdy z Was analizuje wizualizując tu dodane ,sztychorysunki ,fotki
zdjęcia bo to one mają w Was Pobudzać Waszą Mądrość i Waszą
Inteligencję poprzez Wasz Mózg ,a w nim Wasz Rozum dając W
Wam
am
Oświecenie , oraz Wasz Umysł i w nim Wasze pełne i analityczne
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zrozumienie ze względu na Waszą wiedzę posiadłą i zdobytą a fakt

za istnienia w Każdym trzech form - mózg ,rozum ,umysł ale takie dobre
analizowanie i pozbawione Waszego Ego ,Waszego Ja i tego Waszego
MOJE -i tylko wyłącznie pojmowanie ,niech wszyscy .......kożystają i tak
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sobie wybierają ,selekcjonując to Co dla Was jest Warte tego
Poświęconego Czasu na analizę opisów tu zaprezentowanych i tyle....

1.
Idą tłumy dusz i duchów do części Pana, idą Siłą Światła zmuszeni, przez Ziemię całą, stanąć
przed Jezusem Chrystusem,-Synem Bożym . by obudzić w sobie duszę i zjednoczyć ją z duchem
i służyć ŚWIATŁU MIŁOSIERDZIA BOŻEO, dziękowaniem codziennym w sposób godny z uczucia
do PANA BOGA STWÓRCY JEDYNEGO, w Miłości duchowej żyć w KRÓLESTWIE
WSZECHWIECZNYM zgodnie z prawami PANA BOGA STWÓRCY JEDYNEGO -a którego imię
brzmi ,,JESTEM KTÓRYM JESTEM ,PRZEZ WIECZNOŚĆ W WIECZNOŚĆI -jak to On Sam nam
Ludziom Oznajmił , i tak będziemy czcić każdy dzień jako dusze żyjące w ciałach fizycznych tu
-na Ziemi w Przykazaniach i prawach Pana, a czas na duchową Miłość w Zjednoczeniu się z
Miłosierdziem będzie Twoją tylką drogą twojego wolnego wyboru na poziomie zrozumienia
własnej duszy i Własnego ducha -danego Tobie na Zawsze przez Boga Stwórcę ,i nikt inny nie
ma prawa jakiego kolwiek -łącznie z Tobą samym ,zabrać ,zaprzedać lub zastawić -to coś co
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Tkwi w Tobie a jest to Dane przez Boga Stwórcę i Tylko On ma Prawo Zadecydować -w tej
kwestii -czyli Twojej Duszy i Twojego Ducha .I jest To Prawo Boga Stwórcy .-zatem nie lękaj się.

Przyjdźcie wszyscy
2.
Przyjdźcie wszyscy do Mnie, poznajcie PRAWDĘ, przyjmijcie PRAWDĘ, przyjmijcie duchowe
wartości, zostańcie duchowi w subtelnej materii i korzystajcie zawsze z nakrytego suto stołu, jak
przyjmiecie PRAWDĘ do swojej duszy i swego ducha, stanie się dla was obfitością dnia
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codziennego.
Choć dziś odrzucacie wszystko co jest z PRAWDĄ związane, odrzucacie siebie jako ducha, to
jutro nastanie niespodziewanie i całkowicie odmieni wasze poglądy, odmieni wasze życie na
Ziemi, żywioły pracują mocno aby was obudzić z tego zamroczenia materialnego i rozumowego.
Zanim nastanie jutro niespodziewanie dla was, czas rozliczenia was wam się pokłoni i wezwie
was do natychmiastowego duchowego ukłonu w stronę sądu ostatecznego abyście zrobili
rachunek was samych i waszego ducha, to właśnie nastanie wówczas czas w jakim usłyszycie;
duchu
jaki
jesteś,
dla
was
to
koniec
ziemskiego
istnienia.

To nie jest koniec dla Ziemi, to koniec waszego bytu, dla Ziemi tylko oczyszczenie.
Duch jest zawsze zdrowy, ale jak spętasz siebie ducha, to pętasz swoje ciało ziemskie, co
przejawia się ziemską chorobą i brakami materialnymi.
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Zerwij kajdany z siebie ducha, żyjąc w Prawach stworzenia przyjmij właściwą drogę ku Światłu
do części Pana, JEZUSA CHRYSTUSA.
Tu otrzymasz siłę co pozwoli przyjąć Światło, Słowo i Prawdę.
Zmienisz swoje duchowe życie na służenie Panu na zawsze!

Trzy prawa PANA. (Ale zamyślone przez człowieka ,autorkę tych opisów)
3.
TRZY PRAWA PANA, zawarte w krzyżu PRAWDY to twój przyjaciel, poprowadzi cię prostą drogą
ku ŚWIATŁU, STWÓRCY -do czystego odczuwania duchowego.
Dane duszy i dane duchowi ludzkiemu, aby uporządkował swoją równowagę, by mógł iść przez
gęstą materię na Ziemi w prawach stworzenia dał się pokierować najlepszą drogą by korzystać
ze wszystkich darów.
Prawo ciężkości; co materialne cięższe upada, co lżejsze duchowe jest ulotne.
Tu potrzebna jest- równowagi duchowej.z duszą i duchem razem.
Prawo przyciągania jednorodnego; duch przyciąga jednorodne energie jakie sam tworzy, jaki
sam jest. pochodząc ze żródła dusz -Ciągnie swój do swego, do siebie jednorodnego.
Prawo przyczyny i skutku; co dajesz to dostajesz, jak zasiejesz zboże zbierasz zboże, a jak
zasiejesz plewy nic nie urośnie, nic nie zbierzesz.
Wszystko zależy od twojego chcenia i twojego działania duchowego subtelno materialnego co
przejawi się w twoim ciele ziemskim gęsto materialnym.
Słyszenie i widzenie z dobrego chcenia, odczuwanie wszystkiego wokół, to proces tworzenia
rzeczywistości w gęstej materii, oparty o prowadzenie w Miłości duchowej, czyste serce i czyste
czyny skierowane do PANA.
KRÓLESTWO CZYSTOŚCI I TRÓJJEDYNOŚCI oparte na prawach PANA w skutkach zwrotnych
przejawiających się natychmiast po działaniu ziemskich ludzi.
Duch ludzki na ziemi wykona wszystko z Miłości duchowej skierowanej do Czystości, Miłość
sprawiedliwie wykona zasiane chcenie dobra lub zła, powracającego działania zwrotnego.

Mowa Pana
22

4.
Stworzenie jest mową Pana, to twoje zaufanie do PANA, do duchowego prowadzenia drogą
żywego Słowa prawdziwego pragnienia życia duchowego, twojego otwarcia, czystości i
mądrości Miłości duchowej, przeżywasz swoje życie w codziennej walce o duchowe wartości, w
pokorze
idąc
przez
stworzenie
w
prawach
PANA.

Każdy ziemski człowiek!
5.
Każdy ziemski człowiek musi dojść do PRAWDY z WOLI BOŻEJ.
Przez promieniowanie Bożej Siły każdy otrzyma siłę i przejawi się taki jaki jest naprawdę i na
czym się opierał w swoim postępowaniu; na duchowym odczuwaniu czy rozumowym służeniu
ciemnościom, musi odczuć i przeżyć swoją decyzję jaką przejawia przy spotkaniu z częścią
Pana lub z Jego wysłannikami.
Decyzja każdego ludzkiego ducha jest jasna, bo Jezus Chrystus jest BRAMĄ do KRÓLESTWA
TYSIĄCLETNIEGO, czekanie, zwlekanie z decyzją pójścia za Jezusem Chrystusem jednoznacznie
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kojarzy się z odmową przyjęcia PRAWDY.
Ludzki duch zgodnie ze swoją decyzją idzie w rozkład poprzez działanie PRAW BOŻYCH w
Stworzeniu.
Jest tylko jedna droga w kierunku ŚWIATŁA – część Pana na Ziemi.
Każdy kto pójdzie za duchowym odczuwaniem wzniesie się wysoko i sam trafi na drogę
ŚWIATŁA, a tam czeka na niego Jezus Chrystus, król wielkiej materii obecnie czczony na Ziemi w
POLSCE w kraju błogosławieństw Bożych.
Każdy duch na Ziemi musi się narodzić na nowo, odrzucić starego siebie, a przyjąć duchowe
odczuwanie zupełnie nowego człowieka nowo narodzonego i iść drogą ku ŚWIATŁU.

Przejawienie to świecenie
6.
Przejawienie to świecenie potrzebne ludzkim duchom na Ziemi, aby przyjąć PRAWDĘ i iść drogą
praw w Stworzeniu.
Musicie iść za wysłannikami Stworzyciela, innej drogi nie ma, to jedyna szansa być żywym
duchowo w Stworzeniu i żyć zgodnie według Słów Pana.
Trzy prawa zawarte w Krzyżu Prawdy i Siedem Praw Pana, to jedyne PRAWO na Ziemi dla
ludzkich duchów byś był świadomy PRAWDY na Ziemi!

Kobieto,jako ludzki duchu !
7.
Kobieto, ludzki duchu zakryj swoje łono, odziej swoje ciało i zrzuć z siebie dziwne odzienie,
jesteś źródłem żeńskości w Stworzeniu stoisz niżej od męskości, jesteś bramą do wzlotu
duchowego lub do upadku dla swojego ziemskiego partnera w związku którego jesteś zgubą.
To ty kobieto przyjmujesz ducha, tworząc most duchowy jako zejście na ziemię ,dajesz
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możliwość przejawienia się na Ziemi duchowi w procesie prokreacji i odczynienia przez niego
swojej dramaturgi mamy jako twojej zguby i zatracenia się w nieczystośći w akcie poczęcia
,prokreajii.
Bądź bez skazy, utrzymuj ognisko swoich myśli w czystości, twoje czyste serce w działaniu,
czyste czyny pozwolą świecić przykładem w Stworzeniu, opieraj się na PRAWACH PANA.
To jest czysta droga prosto do Pana, do poziomu duchowo istotnego, do Miłości duchowej, a w
niej zawartej Sprawiedliwości i Daru Miłośçi Największej jako ,,Miłośierdzie dla Ludzkośći .
Krocz drogą prawdy ŚWIATŁA Pana i zaznacz swój byt mądrością w KRÓLESTWIE CZYSTOŚCI

I
bez pokusy fałszu i wyłuzdania ,chuci seksualnośći która zawsze sprowadza cię na drogę Zła.
Dla ciebie i twojego przejścia przez stworzenie w majestacie CZYSTOŚCI aktu daru Życia..
O kobieto tęsknię za tobą, za twoją czystością, prawdziwą żeńskością, za dar tworzenia i
budowanie energii domu ziemskiego tak niezbędnego dla jednoczenia się i rozumienia ludzi.
Za Miłość do Pana i radości działania w Prawach Stworzenia na Ziemi i uczucia Miłości
duchowej na drodze do poziomów duchowo istotnych, dając przykład każdemu w stworzeniu.

Jest na Ziemi
8.
JEST NA ZIEMI KRÓL WIELKIEJ MATERII JEZUS CHRYSTUS, ZOBACZCIE I PRZEŻYJCIE TO
WSZYSCY. OTO JEST PRZEJAWIENIE!
JUŻ KAŻDY SIĘ OSĄDZI SAM, ZOBACZYMY JAKI JESTEŚ TY W TWOIM DUCHU !
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LUDZKI DUCHU W Ludzkiej Duszy SPUŚĆ WZROK I POKŁOŃ SIĘ W POKORZE!

O Panie SUNU BOŻY ,,Jezu Chryste,,
9.
O Jezus Chryste krzyczała i już nic innego powiedzieć nie umiała, litość swoimi słowami
wzbudzała, bo iskry Miłości duchowej wykrzesać z uczucia nie chciała, choć z częścią Pana
rozmawiała, Jezusem Chrystusem.
Kierując się rozumem do czarnej dziury wpadła i już wyjść nie umiała bo to odchłań czerni i
potępienia, bo ściany tej dziury z glazury i rozum jej wyjść nie pozwala.
W pułapkę przez ciemność zastawioną wpadła i zapomniała o odczuwaniu, rozumem wszystko
rozbiera na czynniki pierwsze, zatraciła odczuwanie i przyporządkowane duchowi logiczne
myślenie.
To nie dla takich kłócących się duchów ten elaborat, ale dla innych aby kierowali się uczuciem,
a nie rozumem, przykład wyjątkowy, idźcie ze Światłem, a nie z ciemnościami, bo tak można się
rozumowym myśleniem zatracić.
Tutaj trzeba przykładem świecić, a nie się kłócić.
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Żegnam takich ziemskich ludzi!

Idzie zima
10.
Idzie zima i już nic nie powstrzyma zagłady ciemnej strony ludzkiego ducha, ciemny rozum ze
strachu skona i wtedy wszystko się dokona.
Raz na zawsze wszystko ciemne spadnie na dno, przyklei się i od tego dna nigdy nie odpadnie,
bo jasny jak wpadnie, to szybko zostanie wyrzucony.
Choć Ziemia okrągła jest, choć zakamarków na Ziemi dużo, żaden ciemny duch przed Prawdą
się nie schowa, przed ostatecznym rozliczeniem nigdzie nie ucieknie, bo wszędzie jest już
Światło, bo wszędzie jest już Jasność.
Tam gdzie ciemność wielkie ogniem dopalenie, a wodą oczyszczenie.
Greka ogniem dopalono i wodą oczyszczono, bo ciągle Greka udaje, ale czy wyciągnie wnioski?
Zobaczymy!
Dałoby się mnożyć przykłady, ale wniosków ziemski człowiek nie wyciąga lecz rozumem
swoim zgania winę na globalne ocieplenie, nie przyjmując SŁOWA BOŻEGO podanego przez
wysłanników Światła, a było ich wielu, a dziś jest na Ziemi część Pana, JEZUS CHRYSTUS, ale
rozum ziemskiego człowieka nie wierzy, bo czeka na cuda, a cudów nie ma bo prawa PANA są
tak proste i jasne, że dla ciemnych i ich faryzeuszy nie do zrozumienia, że potkną się o nie i
upadną, ale ten upadek jest ostateczny i końcowy, bo kto jest jasny to widzi, że każdy jasny
świeci i czuje BOŻĄ MOC i w pokorze przyjmie SŁOWO BOŻE, w miłości i radości otworzy serce
swoje na duchową Miłość i czeka by do swojego poziomu dojść.
Ciemny nic nie widzi, bo rozum ciemną zasłonę zarzucił na oczy i tylko w ciągłym stresie
popada we wściekłość, wybucha i nic nie zobaczy, nic nie zrozumie, bo nie umie duchowym być,
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trzyma się już tylko pieniędzy, to jedyny jego cel.
Czy taki może coś odczuć?
Kajdany nie pozwolą jemu! Trzymają mocno, bo siedzi w bagnie po uszy, ale rozum i tak
krzyczy: Jak mną wstrząśnie to uwierzę!
Wstrząśnie na pewno!
Wtedy będą próbowali się budzić, ale wtedy już im nic nie pomoże.
To jeszcze dziś jest czas by się obudzić, by oczyścić się i natychmiast wzlecieć wysoko i
odczuć siebie wraz z własną duszą i poczuć swojego -ducha.

Prawdy znak
11.
Świecenie to mówienie z ducha z miłości do PANA to już jest przejawienie dla tych co szukają
jasnej i prostej drogi ku Światłu, jak duch ludzki poczuje Siłę Miłości Bożej zawsze będzie jej
szukał i zawsze do niej dotrze.
Mnie Elżbiecie Gas korona świeci, a u Bogusława czoło świeci i wokół Światło się przejawia.
JEZUS CHRYSTUS, część Pana, blask kryształu w promieniach tęczy w nurcie Światła odsłania
PRAWDY ZNAK dla ziemskich ludzi.
Kilku dostąpi zaszczytu i odsłoni się dla nich, dla wybranych i zobaczą ze ŚWIATŁA ZNAK z
PRAWDY OBJAWIENIE, aby poświadczyć mogli PRAWDĘ.
Wszystko wokół już śpiewa i gra na znak radości z miłości do PANA, natura rozbrzmiewa
szczęściem, fale energii płyną do ziemskich ludzi, bo wysłannik Światła jest na Ziemi.
Ci nieliczni, co dostąpią zaszczytu i pójdą za Światłem wzlecą duchowo wysoko, dostaną
możliwość odczynienia swoich win i służenia Światłu.
Reszta już czeka, już czuje duch trwogę, tylko strach w nich brzmi, zasłona całkiem opadła, już
nic nie zobaczą, wokół ciemności.
Takich nie żałuj, ze swojej głupoty upadli, tylko sami sobie mogą pomóc, ale ciemny rozum
blokuje Światło.
Natura już przygotowana czeka na znak, aby Sprawiedliwość zagrzmiała i już wszystko się
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dokona, ci nieliczni, co do Światła idą rozpoczną nowe duchowe życie na Ziemi zgodnie z Bożym
Prawem.
Ci, co byli blisko części Pana, Jezusa Chrystusa, a zawiedli już zapłata czeka, otrzymają znak i
zapłatę, już czas!!!

ROZUM ZIEMSKIEGO CZŁOWIEKA. (Rozum to nie umysł i nie mózg..)
12.
Rozum ziemskiego człowieka sługa ducha, nie ma iskierki ze Światła.
Zablokował ducha ziemskiego człowieka tak mocno iż ból ciała nie sprawia żadnych
wniosków, nie ma argumentów dla logicznego myślenia, wydobycia wszystkiego co logiczne i
prawdziwe.
Tak ciemno iż nie ma światełka w tunelu i rozum błądzi, oddaje się leniwie w cudze ręce, już
czujność uśpiona, to pusta wiara nie przeżyta, nieświadoma, wygodna, a to najgłębsze
ciemności, bo gdyby każdy ziemski człowiek kierował się do PANA, poczuje co to jest WIARA, a
rozum kieruje do ziemskiego, ściąga do dziwnych figur i obrazów, gdzie nigdy nie było i nie ma
PANA, taka wiara całkowicie obwinia ziemskiego człowieka wygodnego leniwego życia na ziemi
niezgodnego z Prawami PANA.
Spętani fałszywymi poglądami duchy nie mają żadnej możliwości przejawienia się.
Wina, która wisi nad Ziemią za ZAMORDOWANIE część Pana 2000 lat temu nikogo nie zwalnia
od odpowiedzialności, NIKOGO!!!
Każdy w swych czynach, uczuciach i chęci odczynienia może się duchowo obudzić aby
skierować się do PRAWDY, do PANA, przyjąć SŁOWO BOŻE i żyć nim codziennie, żyć zgodnie z
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trzema prawami zawartymi w krzyżu Prawdy i siedmioma prawami danymi przez Pana.
Każdy ziemski człowiek musi się określić, musi poczuć sam, żaden pośrednik nie poczuje za
niego, każdy kto nie pójdzie w kierunku Pana ten upadnie i zginie na zawsze i nigdy się już nie
odrodzi.
Natura już czeka, przepowiednie były, objawienia są, na co jeszcze czekacie leniwi duchowo
ziemscy ludzie.
Była już wiele razy kara przejawiona na ziemskich ludziach, wiele cywilizacji upadło, obecnie
ostateczne rozliczenie całego bytu, ponieważ ludzki duch chce podporządkować sobie PRAWA
BOŻE i PANA, zobaczą jacy są maluczcy, a chodzi o to aby każdy duch na Ziemi żył radosny,
szczęśliwy i zdrowy, żył zgodnie z PRAWAMI PANA podporządkowany Prawom Panu, w MIŁOŚCI
BOŻEJ korzystał zawsze z nakrytego suto stołu.

NIE ZDAJESZ SOBIE SPRAWY
13.
Nie zdajesz sobie sprawy ziemski duchu co się dzieje na twoim dworze, twoje chcenie to
ciemnościom służenie.
Zapomniałeś duchu komu pokłon oddać trzeba i za co dziękować masz.
Twoje lico szare jak twoje ziemskie życie, ciągle uganiasz się za swoim ogonem i nie możesz
dogonić go.
Zmarnowałeś swój czas na Ziemi i nie służysz PANU w pokorze więc wypadasz z kołobiegu
stworzenia bo sam sobie kopiesz dół i do niego wpadasz, wystarczy że dostaniesz łopatę, a sam
się zakopujesz.

FAŁSZYWYCH ZNAKÓW JEST WIELE
14.
Fałszywych znaków jest wiele, a PRAWDY znak jest jeden, zabłyśnie dla każdego ducha na Ziemi
tylko raz przez 5 minut, każdy ma szanse, choć ciemności wokół, to każdy duch zobaczy iskierkę
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ze Światła, poczuje ją i wybierze swoją właściwą drogę.

POKORA DUCHA
15.
Pokora ducha przed częścią Pana.
Na Ziemi nie ma już oparcia w ciemności, musicie iść ku ŚWIATŁU za wysłannikiem PANA
JEZUSEM CHRYSTUSEM.
Wszystko się wzmacnia w swoim działaniu, już ostatnia odsłona przed spektaklem, wszystko
prowadzi do przejawienia się PRAWDY na Ziemi.
PRAWDA jest najważniejsza na Ziemi i każdy duch jest zmuszony by dojść do PRAWDY w
pełnym tego słowa znaczeniu.
Duch każdego człowieka zna PRAWDĘ, ale ziemski rozum nie dopuszcza do odczucia
PRAWDY, do życia na Ziemi w PRAWACH BOŻYCH.
Jak duchy nie chcą słuchać nikt ich nie będzie prosił, to oni będą prosić i wszystkie duchy,
które pozostaną wtedy sami pójdą drogą PRAWDY ku PANU.
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Oto ostatnie SŁOWO dla ducha na Ziemi.

Próba generalna

PRÓBA GENERALNA
16.
Próba generalna zakończona, zaczyna się spektakl dla ludzkiego ducha na Ziemi, akt pierwszy
czas zacząć.
Dziura w chmurach to nie znak to fakt, tak zaczyna się pierwszy akt spektaklu, na rozpoczęcie
dzwon już dzwoni pod kontrolą PANA wszystko współbrzmi z naturą.

CZEKANIE
17.
Czekanie to nie siedzenie w bezruchu, to pracowanie na rzecz PANA, to służenie ŚWIATŁU,
mówienie PRAWDY w każdym momencie, to dawanie MIŁOŚCI duchowej.
Pokazywanie drogi do Światła.
Przyjdą ziemscy ludzie, będą prosić, tylko MIŁOŚĆ z PRAWDY może im pomóc.
Bądźcie wymagający ale zawsze sprawiedliwi, dajcie to co dla ziemskich duchów korzystne,
pętają siebie ducha rozumowo to ziemskie ciało cierpi, trzeba ich uwalniać pokazując im drogę
przez Słowo do góry, przez oczyszczenie do PRAWDY.
Budujcie każdego ziemskiego ducha od podstaw, dobry fundament daje podstawę do
uwolnienia ducha, do przejawienia się Praw BOŻYCH na Ziemi.
Każdy ludzki duch sam już nie może trafić na drogę ku ŚWIATŁU, potrzebny jest Światły duch,
który swoim przykładem poprowadzi inne duchy ku PANU, do życia na Ziemi zgodnego z
prawami stworzenia.

Życie w prawach stworzenia
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18.
Życie w prawach stworzenia to radosne tworzenie zgodne z trzema prawami PANA, to ciągłe
dziękowanie i kierowanie uczuć w słowach do PANA w każdym miejscu na Ziemi.
To Miłość, to radość, to Prawda, zawsze spokój i uśmiech.
To brama do poziomu duchowo istotnego, to brama do PANA, ku Światłym wyżynom, do
rozwoju duchowego, związanego z duchem nie z ziemskim ciałem i jego rozumem.
To ciągła czujność, czystość w sercu, myślach i czynie, zawsze w służbie PANU.
To radosne połączenie z poziomem duchowo istotnym dla każdego ducha na Ziemi, wszystko
co gęsto materialne się nie liczy, ma być bo jest potrzebne, ale nie może być celem.
Wszystko przesiąknięte jest jadem ciemności, a czas na to aby w KRÓLESTWIE
TRÓJJEDYNOŚCI i CZYSTOŚCI wszystko było przesiąknięte MIŁOŚCIĄ i CZYSTOŚCIĄ ducha.
Każdy duch ma wysoki stopień poznania PRAWDY, ale na Ziemi rozum blokuje ducha, to teraz
wszystkie ludzkie duchy są zmuszone do oczyszczenia swoich inkarnacji i mogą dotrzeć do
siebie ducha i żyć z PRAWDĄ na co dzień.
Trzeba całkowicie ludzkie duchy uwolnić od ciemności i dać szansę na SŁUŻENIE ŚWIATŁU.

Są znaki na Ziemi i na niebie
19.
Są znaki na ziemi i na niebie ludzki duchu, PAN nie będzie szukał ciebie, to ty masz się nisko
kłaniać i do PANA się kierować, to jedyna droga dla ciebie do Pana, ty będziesz prosić o wejście
do KRÓLESTWA CZYSTOŚCI i TRÓJJEDYNOŚCI.
Stworzenie mową Pana, to obrazy z duchowości dla potwierdzenia twoich wątpliwości i
pokazanie, że dobrą idziesz drogą ku ŚWIATŁU, do domu twojego stworzonego dla ducha
otwartego, dążącego do poziomu duchowo istotnego.
Pamiętaj duchu wszystko w pokorze odsłonić się może by wskazać tobie drogę.
Byś podążał drogą PRAWDY.
Wygodne twoje życie ziemskie leniwe i drzemiące, całe śpiące do niczego nie dążące, brakuje
PRAWDY i WOLI BOŻEJ.
Aby nie zmarnować już ani sekundy musisz iść w swoim odczuwaniu do przeżywania życia
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zgodnie z prawami w stworzeniu, nikt nie dojdzie do drogi ŚWIATŁA jeżeli się nie zmieni.
Przejdą żywioły i zabiorą wszystko co ciemne, co leniwe czyli nijakie, tylko ci co w swoich
uczuciach będą współbrzmieć w promieniowaniu Miłości, zostaną, pójdą dalej za Jezusem
Chrystusem do prawdziwego domu, do poziomu duchowo istotnego.
Ci co nie chcą słyszeć, już ich nikt nie wysłucha, a ci co nie chcą widzieć, nikt ich nie zobaczy,
zostaną sami i zginą, wrócą do duchowo istotnego jako nieświadome zarodki, to najsurowsza
kara dla ludzkiego ducha.
Ci co pozostaną po wydarzeniach nie będą mieć żadnych wątpliwości komu muszą służyć,
radośnie w PRAWDZIE z Miłością.
Niewielu zostanie, będą dziękować za okazane dobro, to co zobaczą nigdy nie zapomną.
To
co
przeżyją
zaowocuje
jako
pokorna
służba
PANU.

Ludzki duchu obudź się
20.
Ludzki duchu obudź się i odtwórz oczy, zacznij widzieć PRAWDĘ, jest zawarta w tobie, czytaj i żyj
zgodnie z prawami PANA, to twoje być albo nie być tu na Ziemi.
Zobacz jak prowadzisz do zagłady swoje ziemskie dzieci.
Prowadząc je do zagłady i tak dostaniesz za takie prowadzenie należną zapłatę, zapomniałeś
jaka jest PRAWDA, a w niej zawarta MIŁOŚĆ, nie masz już czasu by naprawić wszystkie krzywdy,
ale możesz jeszcze zacząć swoim rozwojem duchowym odczynić, bo zapłata cię nie ominie,
możesz jedynie czynem złagodzić jej działanie.
Tylko twoja odwaga i natychmiastowe działanie może uratować ciebie ducha, bo straszaki
zablokowały logiczne myślenie, duchowe odczuwanie i czujność na Ziemi.
Kłamiesz codziennie w tak zwanej przez ciebie ‘dobrej wierze’ to kłamstwo jeszcze gorsze bo z
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premedytacją.
Nie dajesz swoim ziemskim dzieciom to co jest dla nich korzystne tylko fałszywe przyjemności,
zmuszasz swoje ziemskie dzieci do rozwijania przedniego rozumu, a nie umożliwiasz im rozwoju
swoich talentów, by mogli służyć innym ludzkim duchom w prawach stworzenia na Ziemi, a
swoją pracą odczyniać swoje winy.
Zapomniałeś jak żyć by swoim życiem dać dowód swojej wiary w Pana.
Przykładnym życiem dać wzór dla swoich ziemskich dzieci oparty na trzech prawach Bożych
zawartych w krzyżu Prawdy i siedmiu prawach Pana, to jedyne prawo obowiązujące na Ziemi
dane przez Pana ludzkim duchom.
Siła każdego człowieka na Ziemi jest ogromna, ale ziemski człowiek nie chce mieć wiedzy o
swojej sile, o swojej mocy, brak tej wiedzy to wina jego ducha.
Ludzki duch nie może się przebić do PRAWDY przez rozum do siły, do ogromnej mocy każdego
wypowiadanego słowa.
Dlatego człowiecze ziemski weź się do roboty, zmień siebie, nie zabijaj swojej ziemskiej
rodziny daj im zaczerpnąć PRAWDY i żyć zgodnie z prawem PANA, praca uszlachetnia każdego
ducha, daj doświadczać swoim ziemskim dzieciom, im więcej doświadczą tym będą mocniejsi w
swoim dorosłym życiu na Ziemi.
SIŁA idzie ze ŚWIATŁA od PANA do ziemskich duchów, utrzymuj równowagę ducha, bądź
zawsze czujny i wysyłaj uczucia w słowach do Pana dziękując za wszystko z MIŁOŚCIĄ
duchową.

Na jednej gałęzi
21.
Na jednej gałęzi Kruk z Wroną siedzi i do ciemnej strony swojej przyciąga ciemne takie same
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duchy jak one, tylko zwie się Sroka.
Wszystkie trzy krzyczą razem; dawaj sreberko, to ja dam ci mój ciemny ogon, co do mnie jest
przyczepiony.

Siedzą, skrzeczą, ciemne formy wzmacniają i przeciwko PRAWDZIE wystąpić próbują, ale od
razu w nos cios otrzymują i ze złości jak bańka mydlana pryskają.
Za blisko Ziemi, już tylko leżą nawet pełzać już nie potrafią, nie mają już w niczym oparcia.
W ŚWIETLE dla takiej ciemnej gawiedzi nie ma miejsca, trzeba rozdeptać jak najgorszego
robala.

Z Woli Bożej ludzki duchu
22.
Z WOLI BOŻEJ ludzki duchu musisz się podporządkować prawom stworzenia.
To ty duchu chcesz dostosować wszystko pod swoje potrzeby, pod swoje zachcianki.
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To twój obowiązek znać PRAWA BOŻE.
Twoje fałszywe wyobrażenia o zależnościach w ziemskim życiu to twoja wina.
Lgniesz do starego, trzymasz się kurczowo dogmatów, wymyślanych przez rozumowców na
Ziemi, dla korzyści materialnych dla paru złotówek.
To ty ludzki duchu musisz się otworzyć, otworzyć drzwi do siebie ducha, przyjąć pomoc od
ŚWIATŁA aby zrozumieć prawa jakie zostały przekazane ludzkim duchom na Ziemię.
Człowiecze jesteś maluczkim prochem na Ziemi, nie sięgasz duchem nawet do poziomu
duchowego, zmień swoje myślenie na prawdziwe, a dojdziesz do celu, jaki wybrałeś duchu
inkarnując na Ziemię, bo ciało to tylko pojazd dla ciebie ducha.
Nie szukasz PRAWDY, brak logiki, tolerujesz dogmaty, usprawiedliwiasz swoje niewłaściwe
czyny, takim postępowaniem ściągasz się w ciemność, giniesz, jesteś w fazie rozkładu, twoje
ziemskie ciało gnije od środka, bo takie masz zgniłe myśli, to zbuki, zgniłe jaja.
To ostatnia chwila na twoje chcenie, to ostatnia sekunda na wołanie z góry, jeżeli nie
odczuwasz, nie słyszysz i nie chcesz widzieć, to twoja strata, twoja wina, to droga do
całkowitego rozliczenia.
Drzwi się zamykają szczelina coraz mniejsza, szansa też coraz cieńsza, a ty zastanawiasz się i
uciekasz do szamba.
A ja się pytam, człowiecze co tam jest?
Że do szamba ciągle ciągniesz, że do szamba ciągle gnasz.
Gdzie zostało twoje chcenie na nawrócenie.
Oto ostatnie nawoływanie i pukanie.
Otwórzcie swoje wrota, MIŁOŚĆ czeka.

Echo niesie wieść po lesie
23.
Echo niesie wieść po lesie, wszystkie istoty i duchy dobrą nowinę przekazują dalej, a wieść
niesie; Jezus Chrystus po drogach polnych wędruje i wszystkim Miłość przekazuje, bo ziemscy
ludzie oślepli i ogłuchli, o Miłości zapomnieli, a Prawdy idącej nie odczuli, rozum PRAWDĘ
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odrzucił, to ciemności.
Natura radość przejawia, Miłość przyjmuje, bo zgodnie z prawami stworzenia żyje, zwierzęta
wokół się garną, bo w Miłości bezpieczeństwo czują i ciepło.
Wszystko gra muzyką natury, wszyscy czekają na tę jedną chwilę, na ten moment, PAN da znak
dla ziemskich ludzi aby mogli zobaczyć, gdzie jest Prawda i Miłość, część Pana Jezus Chrystus,
na
Ziemi,
w
Polsce,
i
w
Świcie
Całym.

Każdy ludzki duch musi dowiedzieć się PRAWDY o sobie, jak głęboko w dole siedzi i komu w
dole służy, uparcie nielogicznie oddaje się w ręce ciemności, codziennie w każdej godzinie, w
każdej minucie i w każdej sekundzie.
Swój ciągnie do swego, bo jednorodny i nikt od nikogo wyjaśnień nie żąda tylko dla pieniędzy
wszystko wybaczone.
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Ale rozwoju duchowego nie nabędziesz za żadne pieniądze, musisz się wziąć do pracy, drogi
do poziomu duchowego też nie da się nabyć za żadne miliardy, tylko codzienne wyrażanie uczuć
w słowach, praca nad sobą i ze sobą, to prawdziwy rozwój duchowy, doprowadzi was do domu,
do poziomu duchowo istotnego, do duchowej równowagi, to nie łatwa droga ale prowadzi prosto
do Stworzyciela.
Wszystkie bogactwa na Ziemi nic to nad Miłość do PANA w każdej chwili dla ducha na Ziemi.
Ni platyna, ni złoto nie da tyle szczęścia, co chwila z Miłością duchową.
Żadne skarby na Ziemi nie zastąpią radości życia w prawach stworzenia.
Nie ma takich dóbr na Ziemi, które warte byłyby odczuć duchowych będąc wolnym duchem w
ziemskim ciele w gęstej materii.
Żadne kursy rozwoju duchowego nie prowadzą duchowo, bo to jest wyłącznie praca ze sobą
duchem, sam swoim chceniem i pracą nad zmianą siebie, wszystkie swoje fałszywe poglądy
musisz obalić sam i na solidnym fundamencie PRAWDY zbudować MIŁOŚĆ PRAWDZIWĄ i wtedy
iść drogą do poziomu duchowo istotnego.

Ostatnie włókna ciemności
24.
Ostatnie włókna ciemności odpadają i wolny swobodny duch ludzki pływa z radości wzbijając
się wysoko w kierunku PANA do góry i jeszcze jak najwyżej, a potem gdy osiągnie duchowo
istotny pułap unosi się już tylko w szerz, aby poznać swoją drogę, tą jedyną, najlepszą usłaną
czystością lilii i miłością zielonych serc płynącą z siebie ducha, wzmocnioną czynami z uczucia,
a do tego potrzeba szczypta logiki w czujności wzbogaconej zmysłami wyostrzonymi
płomieniem rozpalonym przez wysoką wiarę i poznanie, z uczuciem miłości duchowej
przekazuje promieniowania duchom chcącym iść po drodze PRAWDY do PANA, do domu, do
poziomu duchowo istotnego.
Współbrzmieć w prawach stworzenia, to znaczy wspierać i podnosić energetycznie wszystkie,
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duchy, istoty i nurty sił, a przyrodę naturalnie wzbogacać, ukaże nam wtedy piękno swe mieniące
się w kolorach tęczy.
Wolny ludzki duch, wie doskonale co jest dobre, a co jest złe i czyni tylko dobro.

Ziemska rodzina
25.
Ziemska rodzina śpi, choć perły duchowe trzy, trzech Ismanów, doskonale odczuwające,
energetyczne, tylko błąkające się. PAN wzywa do Służby ŚWIATŁU, obudźcie się i idźcie drogą
jedyną ostateczną, Objawienia WOLI BOŻEJ.
Czytanie to nie religia ani wiara, to przekonanie przeżyte i odczute.
Idźcie wysoko, bo duch schodząc na Ziemię przysięgał służyć PANU, na Ziemi zapomniał po co
tu przyszedł, był źle prowadzony, ale dziś już nie mają wyboru, to żądanie PANA, to jedyna droga,
nie ma nic innego.
Nie chcą sami, to zostaną zmuszeni do podjęcia decyzji, muszą się określić dziś, bo jutro może
być już za późno.
Pieniądze to nie wszystko, a wszystko to nie pieniądze.
Służba PANU to jedyne wartości i poczujcie, że nie ma nic innego.
To wasza praca nad sobą, to poszukiwania PRAWDY, drogi ku Światłu.
Wszystko co ciemne zostanie wypalone do dna, a wszystko co dobre podniesione wysoko.
To perły, duchy ziemskie trzy, które ślepo idą przez Ziemię, choć mogą widzieć duchowo i dać
się prowadzić przez Pana swoją najlepszą drogą.
To kierowanie się uczuciem, prawdziwą MIŁOŚCIĄ, to prowadzenie duchowe.
Wszystko na Ziemi się perłom duchowym pomieszało, bo troski ziemskie zasłoniły prawdziwe
Żywe Słowo.
To nie przypadek, że macie takie ziemskie naczynie, wy macie wszystkie ziemskie narzędzia do
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uzdrawiania ziemskich ludzi, do widzenia przyczyn i kierowania ziemskich ludzi na drogę
prowadzącą do PRAWDY, ku ŚWIATŁU i do ziemskiego zdrowia.
Weźcie się do roboty, bo czas już bliski do powołania do Służby, na podjęcie decyzji czas
ostateczny.
Wzlatujcie wysoko!

Ludzki duchu już tobie nic nie pomoże! .. Duchu trzeba odnieść się do duszy...
26.
Ludzki duchu już tobie nic nie pomoże, żadne prośby, błaganie, lamenty, wszystko na nic,
wszystko się dzieje z twoich podjętych decyzji, z twoich działań.
Zawodzisz siebie ducha, będziesz się kajał przed samym sobą, wtedy będziesz lamentował i
prosił, ale wtedy nikt cię nie posłucha.
Twój rozum jak kalafior się rozłożył i niczego nie pojmuje, nie rozumie, ale ty jesteś winny, że
nie odczuwasz, że nie rozumiesz.
Powiadam ci duchu ludzki; ty się mnie wyrzekasz, to ja ciebie się też wyrzekam i będzie wam
się działo zgodnie z waszą wiarą i z waszym pragnieniem.
Każdy dostanie swoją zapłatę zgodną z tym co myśli, co czyni.
Zdradziłeś siebie ducha, a to najcięższa zdrada, ostatnia, więcej nic nie zobaczysz bo zginiesz,
bogactwo ziemskie nie da ci oparcia, bo to są klocki lego, jak przyjdzie ciśnienie ŚWIATŁA to się
rozsypią i rozpadną.
Możesz się duchu złościć, krzyczeć i tak ci już nic nie pomoże. Przekraczasz drugie prawo
Pana nagminnie, a pierwsze też, bo ciągle służysz figurom i obrazom, tworzysz z ludzkiego
ducha „świętych”, tym co już nic nie pomoże, tym co najbardziej zawiedli zakładasz aureole,
przenicowałeś wszystko i nie współbrzmisz w prawach stworzenia, myślisz o sobie; że jesteś
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wspaniały, wielki i mądry, a jakbyś odczuł, to byś wiedział jak malutkie są twoje wartości, jak
malutki jesteś i jak głupi.
Słuchasz innych ziemskich ludzi, a to nie jest nawet bełkot ducha, nie ma nic wspólnego z
rozwojem ducha, ze współbrzmieniem w prawach PANA.
Brama się zamyka dla ludzkiego ducha, coraz wyżej nad przepaścią, brama przez którą trzeba
przejść, szczelina już tylko jest, a odległość coraz większa, skok trzeba wykonać ale dla
chcącego nic trudnego, szansa jeszcze jest, póki czas!

SŁUCHAJ SIEBIE !
27.
Słuchaj siebie, głosu twojego, bądź czujny i uważny, liczy się każda sekunda ziemskiego życia,
zgodna z prawami stworzenia.
Nie daj się zwieść iluzjonistom, żadnym sztucznym ogniom ani szopkom.
PRAWDY scena jest tylko jedna i wszystko możesz zobaczyć i odczuć, kieruj się zawsze
uczuciem, prawdziwe znaki znasz, odczucia dobre masz, idziesz dobrą drogą, by dać
świadectwo PRAWDY wszystkim ziemskim duchom.
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

MORALNOŚĆ DUCHA. ..Ducha oznacza w pojęciu autorki -dusza ludzka...
28.
Moralność ducha jest, tylko spętany, brak moralności rozumu, to otchłań ciemności najgorszych
ludzkich ziemskich skłonności do seksualnych żądz i słabości, wygodnego życia, przez fałszywe
poglądy, to wasza wina, brak pracy nad sobą duchem, wytrwałości i brak jakichkolwiek uczuć.
Podstawa rozkładu, bo to ciemności, zamknięte chore duchy, wołają o pomoc, lecz idą nie tam
gdzie trzeba, słuchają nie tych co trzeba oraz robią wszystko na odwrót, kompletny brak logiki.
Na innych narzekają, a sami jeszcze gorzej robią, gdzie tu miejsce na moralność ducha, bo
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rozum bez uczuć nie wie co to jest PRAWDA i MIŁOŚĆ, ciągle uciekają od siebie ducha, nie chcą
już nawet przyjąć za grosz dobrego słowa, wszędzie węszą podstęp i brak im pokory.
Moralność bucha z ducha, ale rozum pęta moralność w kajdany i ziemski człowiek upada.
Oddałeś się w prowadzenie rozumowi, zamiast w wysokie prowadzenie przez Pana.
Za dużo myślisz i wciąż cię boli głowa, stąpasz po Ziemi po omacku jak ślepiec, a możesz
przecież poczuć i iść najwłaściwszą drogą, widząc wszystko dookoła.
Moralność nie da się wyrazić obrazem, jest to czystość, szlachetność i Miłość duchowa, to
postawa ducha, dla moralności duchowej kierunkowskazem są: siedem praw Pana i trzy prawa
zawarte w krzyżu PRAWDY, jedyne prawo PANA obowiązujące na Ziemi od 07 września 2007
roku spisane w KONSTYTUCJI ZE ŚWIATŁA.....Manipulacja autorki,,jako ona ISLAMANI,,....?????...
Ziemska rodzina to wolne i obce duchy, powołane przez Pana na Ziemię, by strzec moralnie
przestrzegania praw BOŻYCH i służyć ŚWIATŁU.
Moralność to cecha i potrzeba ducha, a nie rozumu służącego najniższym instynktom, to
całodobowa czujność i wyciąganie wniosków ze wszystkich doświadczeń podczas pobytu
ducha na Ziemi.
Moralność to nie dewotyzm zaślepiony dogmatem, to wolność w PRAWDZIE poparta logicznym
działaniem, współbrzmiąc z naturą, wszystko jest proste, jasne, logicznie wytłumaczalne.
To wszystko co ciemne stale zakryte i dla ziemskiego człowieka zagmatwane, że nie da się
zrozumieć, to ciemności! Służyły w ten sposób Lucyferowi.
Wszystko co jest w ŚWIETLE, w PRAWDZIE i MIŁOŚCI jest oświetlone i czyste, kieruje się jedyną
prostą drogą do PANA.
Moralność to mówienie prawdy, to szacunek do swojego ja, to szacunek do swojego
ziemskiego ciała.
Moralność nie da się ubrać w żadne ramy, bo to jest coś co odczuwamy.

W takim kraju
29.
W takim kraju co Polska się zwie, jest jedna piękna kraina ,i pewnej miejscowość gdzie mieszka i
żyje między wami część pierwiaska iskry Pana, który Słowo przekazuje ludzkim duchom na
pocieszenie i pojętne zrozumienie ich bytowania w tu na naszej Ziemi. Jest to medium takie inne

43

uduchowione z tych duchowych i spływające moce tym medium kierują ku myślą Pana.
A wy ludzie o prawach PANA całkowicie zapomnieliście, nie służycie PANU na Ziemi, wasze
ziemskie życie przypomina płytkie, płaskie, rozumowe granie na pieniądze o wasz byt.
Nie potrafią ludzie rozpoznawać znaków na Ziemi i na niebie, cały czas do nich płynących,
wszystko rozbierają rozumowo, tak jak kościelni.
Brakuje życia w tym co robią, nie ma obrazów z poziomu duchowo istotnego, ani nowych
odbiorów, ponieważ część Pana Wola Boża odchodząc z Ziemi zerwał wszystkie mosty.
Nie wystarczy przeczytać powierzchownie, trzeba jeszcze przyjąć, zrozumieć i nim żyć, co
przejawia się obrazami i odbiorami o których pisze sam Jezus Chrystus w Wielkiej Księdze
Objawień.
Polacy dla was czas ostateczny już minął, ale zacznijcie od czytania Wielkiej Księgi Objawień i
Objawień Woli BOŻEJ, uderzcie się mocno w piersi, to wy jesteście tymi co mieli być pierwszymi i
przywitać część Pana, Jezusa Chrystusa na Ziemi.
Co to za lud wybrany, co żyje rozumowo bez uczuć, po co wam Słowo jak nie potraficie go
zrozumieć i odczuć.
Wzywam was ostatni raz; zacznijcie od początku służyć ŚWIATŁU, PANU, przyjmijcie z pokorą
będące na Ziemi Żywe Słowo, część Pana, Jezusa Chrystusa, króla wielkiej materii.
Zrzucie wszelkie rozumowe kajdany, bo to część Pana miała was zobaczyć od kuchni, wasze
prawdziwe oblicza, martwe szablonowe uroczystości, zupełnie nie o to chodzi, choć daliście się
prowadzić rozumowo przez kościelnych, to i tak nie jesteście zwolnieni od odczuwania i
logicznego myślenia.
Chcecie być mądrzejsi niż Jezus Chrystus, część Pana, już nic nie robicie, niczego nie
sprawdzacie, rzeczowo nie badacie, bo nic nie odczuwacie, a ciągniecie za sobą swój rozum, co
zasiadł na waszym tronie.
Co z tego ludzie, że macie zapisaną PRAWDY historię i tekstów wiele pisanych odręcznie
części Pana, jak staliście się antychrystem i znaków PRAWDY już nie rozpoznajecie, odwracacie
się od Jezusa Chrystusa, a służycie diabłu.
Potrzebny jest wam koniecznie kubeł zimnej wody dla każdego na ocknięcie i wewnętrzne
poruszenie, oby nie było już dla was za późno, czas nagli.
Wydarzenia coraz bliżej

Zwykły ludzki duch
30.
Jest taki duch co w Opolu mieszka, wciąż biega po wszystkich kawiarniach i bajki o ludziach
ziemskich opowiada.
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Spotyka się z podobnymi sobie duchami i wciąż słuchaczy ma.
Ciągle biadoli i narzeka, dla niej wszystko wokół jest złe, wymusza różne dziwne zachowania
na ludzkich duchach i usiąść chce na najwyższą grzędę dla kur, ale i tutaj spada najniżej jak się
da.
Siedzi ten duch na najniższej grzędzie, wciąż gdaka i zrzędzi.
To leniwy ludzki duch, co wygód szuka i nic robić nie chce, wyręcza się innymi i nagle wszyscy
uciekają od tego ziemskiego ducha, bo do rosołu może wpaść i zostanie rozmyte mdłe
wspomnienie, takiego gdakania wszyscy mają już dość, bo od PRAWDY ucieka, innych odciąga i
kradnie dobre imię im.
Swojego ducha spętała i innych ziemskich ludzi pętać chce, za takie zachowania rozliczenie
surowe jest.
Jad trujący wszystkim serwuje i Żywe Słowo obgaduje, przelała się miarka dla tego ducha i już
sobie i innym nie zaszkodzi.
Takim ziemskim duchom po prostu żegnaj.

POLSKO KRAJU WYBRANY
31.
Polsko kraju wybrany, Polacy narodzie wybrany, czeka was wielkie zadanie, bój ostateczny z
ciemnościami, każdy musi zawalczyć o siebie sam, rozpalić ducha i osiągnąć najwyższy dla
siebie rozwój duchowy na Ziemi.
Cały świat patrzy na was, czy współbrzmicie w prawach stworzenia i co o KONSTYTUCJI ZE
ŚWIATŁA wiecie, czym wy sami żyjecie, czy już przyjęliście Słowo na Ziemi.
Pamiętajcie, że duch wasz sam chciał przyjść na Ziemię i służyć ŚWIATŁU, tym większa wina,
jak ktoś nie współuczestniczy w walce z ciemnościami i nie współbrzmi w prawach stworzenia.
Czeka was jeszcze PRZEJAWIENIE, każdy przygotowany na przyjście Jezusa Chrystusa na
Ziemię, duch odczuje i zobaczy znaki na Ziemi i na niebie przeznaczone specjalnie, aby każdy
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kto chce się obudził i szedł już tylko drogą PRAWDY na Ziemi, a potem już tylko dom, poziom
duchowo istotny.
Przejawienie jest tylko dla tych co objawienia i ostrzeżenia przyjęli i do PANA się kierowali i
wyrażali uczucia w słowach.
To nie dla tych co objawienia i ostrzeżenia wyśmiali i odrzucili, dla takich nie ma miejsca na
Ziemi ani w materii.
Schodząc na Ziemię duchy ziemskie przysięgając, odpowiednie narzędzia otrzymali i do
ostatecznej walki wykorzystać je mogli, ale śpią i nie chcą się obudzić.
Wszystko się odbędzie z wami albo bez was, czas na was już nastał, bo Jezus Chrystus
przyszedł na Ziemię rozliczyć wszystkie duchy.
Żywi dojdą do bramy, a martwych pożegnamy, w nowym Królestwie Czystości i Trójjedyności
nie ma dla nich miejsca, surowo karana będzie niesubordynacja.
Każdy kto winien natychmiast otrzyma zapłatę zgodną z jego wiarą, surową ale sprawiedliwą,
niezbędną, aby nigdy na Ziemi rozum człowieka nie mógł zasiąść na tronie.
Dlatego trzymajcie swoje myśli w czystości, aby móc egzystować na Ziemi i się nie rozliczać,
tylko się rozwijać duchowo.
Narodzie polski, narodzie wybrany, króluj na całej Ziemi i nie daj się zwieść żadnym
błyskotkom ani czarom, kieruj się ku ŚWIATŁU, oto dla ciebie największe wartości.

RODZINA ZIEMSKA NIE UWIERZYŁA
32.
Rodzina ziemska nie uwierzyła, tak zwani przyjaciele całkowicie zawiedli i kpią za plecami, inni
wyszydzają, są jeszcze tacy, co czekają już tylko na wydarzenia.
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Wszyscy wiedzą, że na pewno coś się stanie, tylko wciąż zadają sobie pytanie; Co?, Co może
takiego się wydarzyć? Przecież oni są „dobrzy”, im się nic nie stanie i wciąż wchodzą w te same
stare fałszywe poglądy, w to samo stare ciepłe szambo.
Jest już kilkadziesiąt osób, którzy wciąż wracają i coraz mocniej wierzą w Pana i zaczynają żyć
zgodnie z Prawdą.
Prawda już świeci na Ziemi coraz mocniej, ciśnienie narasta wewnętrznie i zaraz na waszych
oczach rozbłyśnie kolorami tęczy.
Każdy ziemski człowiek odbierze informację i zobaczy co dla niego ducha jest najważniejsze i
jak
mocno
trzeba
wierzyć
w
Pana.

Na tych informacjach albo się podniesie wysoko, albo runie w przepaść głęboko!
Wszystko co jest na Ziemi przestanie istnieć, zostanie „goły” ziemski duch obleczony w ciało i
to dopiero pozwoli duchowi wybrać właściwie, zmienić fałszywe poglądy na prawdziwe i życie
zgodne z KONSTYTUCJĄ ZE ŚWIATŁA.
To jest jedyna droga prowadząca do Prawdy, po to by wszystkie istoty, duchy, twory, nurty sił,
będąc na Ziemi żyły w radości dziękując PANU za wszystkie doświadczenia, które są jak perły w
życiu ludzkiego ducha i by nie stały się fałszywym cierpieniem wymyślonym przez rozum ludzki.
A teraz ludzki duchu nie trać czasu na prośby o przebaczenie tylko wyciągnij właściwe wnioski
z wydarzeń na Ziemi i rusz wreszcie do pracy, zrzuć te kamienie z pleców i stań się wolny, stań
do rzeczowej rozmowy na konkretne argumenty, badaj sam, sprawdzaj wszystko, nie daj się
zwieść starym tradycjom opartym na zabijaniu w każdy możliwy sposób, odrzuć wszystko co ci
nie służyło energetycznie, tak jak czujesz; kto jest miły i sympatyczny, a kto dla ciebie jest
toksyczny, omijaj toksycznych szerokim łukiem, wszystko jesteś w stanie sprawdzić odczuwając
na splocie słonecznym; co jest dla ciebie dobre, a co toksyczne.
Wszystkie stare kultury i religie były dobre dla tamtych ludzi, żyjących na Ziemi w tamtych
czasach, to wszystko upadło, bo było niewłaściwie prowadzone, sfałszowano wszystkie kultury i
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tradycje, ściągnięto je do ziemskich zysków, a pominięto prawdziwy rozwój duchowy.
Dziś każdy duch ludzki ma szansę do odpracowania swoich win, tego co przyniósł z
poprzednich inkarnacji, to co duch nie przepracował będąc na Ziemi.
Wydarzenia spowodują, iż nikt już nie będzie miał żadnych wątpliwości co do praw
obowiązujących na Ziemi!
To już nie jest wezwanie, to tylko stwierdzenie tego, co jest na Ziemi i co się stanie jak nie
przejrzycie na oczy.
Wyszydzali i się śmiali, w Polsce nie ma trąb powietrznych, ale już dziś są i zapowiadają więcej,
bardziej nasilonych.
Bądźcie czujni, wszystkie wydarzenia nasilają się bardzo mocno, tylko poprzez indywidualny
rozwój duchowy możesz tu pozostać i budować nowe Królestwo na Ziemi.

LUDZKI ZIEMSKI DUCH
33.
Ludzki ziemski duch co w Krapkowicach mieszka, mógłby dużo zrobić w rozwoju swojego ducha
i jeszcze pokazać drogę innym duchom, prawdziwą drogę ku ŚWIATŁU, ale spętał rozumowo
siebie ducha i pęta inne duchy pokazując im fałszywą drogę, ziemskiego ducha w czerwonej
sukience z kulą u nogi, co rozdaje tylko wartości ziemskie, a całkowicie blokuje swój rozwój
duchowy i pęta inne duchy.
Ten ludzki duch z Krapkowic pokazuje wszystkim kryształ, ale sam kieruje ten kryształ w dół i
ściąga się w ziemskie, w ciemność.
Odbiera teksty tak rozumowo pomieszane, że od ciemnych odebrane, brak im uczuć i nie mają
nic wspólnego z rozwojem duchowym.
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Jak się ma połączenie z ciemnymi nurtami, nie da się odebrać czystego „SŁOWA” ze ŚWIATŁA.
Ludzki duchu choć przeczytałeś „SŁOWO”, to jego nie przeżyłeś, chciałeś je zrozumieć
rozumowo, a tu trzeba przeżywać uczuciem, czytać obrazami i kierować się do PRAWDY, a tak
„SŁOWO” jest zamknięte siedmioma pieczęciami.
Marnujesz czas na ziemskie sprawy, ziemskie doznania, ściągasz siebie ducha i swoją
ziemską rodzinę w przepaść.
Masz jeszcze narzędzia duchowe, poczuj je i odetnij ciemne nurty, kryształ oczyść i kieruj tylko
w górę, a sam polegaj na uczuciach i idź w górę, na drogę ku ŚWIATŁU, rozpoznaj prawdziwe
wartości duchowe, uwolnij siebie ducha odrzucając rozumowe kajdany ciemności i stań do
rzeczowej obrony swojego stanowiska i swojego zdania na duchowe argumenty, wreszcie
poznaj badając przez siebie ducha prawdziwe wielkie wartości potrzebne duchowi w drodze do
poziomu duchowo istotnego.
Przesiej przez sito i odrzuć plewy, a wybierz prawdziwe najlepsze ziarno.
Odrzuć rozumowe rozważania oparte na fałszywych dogmatach, a przyjmij duchowe odczucia i
wartości, idź natychmiast drogą PRAWDY, jedyną drogą do Pana, wybierz wreszcie służbę
ŚWIATŁU.

W nowym duchowym roku
34.
W nowym duchowym roku w pierwszej godzinie niebo błyszczało kolorami tęczy, ziemskimi
błyskotkami, Ziemia okryła się czystością wokół i już nie ma ciemności, wszystko zostało
oczyszczone ŚWIATŁEM.
PAN w swojej wielkiej Miłości do stworzenia dał szansę wszystkim ludzkim duchom na Ziemi,
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by się otworzyli i przyjęli MIŁOŚĆ i Żywe Słowo.
Ziemskie ludzkie duchy w gonitwie za ziemskimi wartościami ściągniętymi przez ciemność w
szambo energetyczne, nie odczuli, nie otworzyli się, nawet nie chcieli przyjąć przez logiczne
myślenie najwyższych wartości, zsyłana na Ziemię pomoc przez Pana ze ŚWIATŁA.
Płynie melodia, płyną słowa najmilsze dla ziemskiego ducha, by łatwiej było przejść
najtrudniejszy okres dla ducha na Ziemi.
Ci co zawiedli siebie ducha, mogą jeszcze zawalczyć przeżywając SŁOWO od podstaw, od
trzech praw PANA, praw obowiązujących na Ziemi oraz poznaniem prawd wszystkich
oznajmionych przez Pana w Słowie i dopiero po czynach mogą dać się poznać, bo każdy duch
aby służyć ŚWIATŁU na Ziemi musi dojść do Jezusa Chrystusa, który jest bramą dla każdego
ducha będącego dziś na Ziemi.
Ci, którzy nie chcą służyć odejdą na zawsze jako nieświadome zarodki.
Ludzki duchu, to twoja wina że się zatraciłeś, że Żywego Słowa Jezusa Chrystusa na Ziemi
będącego nie odczułeś, nie zobaczyłeś, ty się masz wysilać, nikt ciebie nie będzie prosił, to ty za
chwilę będziesz błagał by cię wysłuchano, ale dziś jeszcze ty nie słuchasz, choć zawsze
powinieneś sprawdzać i dać się prowadzić tylko PRAWDZIE i kierować się tylko PRAWDĄ,
zawodzisz siebie i swoją ziemską rodzinę.
.

Procesy narastają, machina się rozpędza, czasu coraz mniej, a ty spisz i nie chcesz się
obudzić, ten proces za chwilę nie do odwrócenia.
Wszystko co jasne się wzmocni i uniesie wysoko, a wszystko co ciemne też się wzmocni, ale
też szybko upadnie i roztrzaska się o ŚWIATŁO, by ciemność całkowicie upadła i nigdy się już nie
podniosła.
Ludzki duchu czego się nauczyłeś do tej pory będąc na Ziemi? Wygodnego życia, balowania,
picia i zarabiania pieniędzy, a gdzie miejsce na wzniosłe wartości, gdzie Miłość zawarta w
PRAWDZIE, teraz zobacz ile jeszcze musisz się nauczyć by służyć Panu i wyprostować swoją
drogę ku ŚWIATŁU na Ziemi.
Wszystkie wasze fałszywe wartości zostaną zabrane, byś mógł odczuć; co jest wzniosłe, a co
do odrzucenia, porzuć złudzenia i wreszcie poczuj gdzie jest prawdziwa droga, byś się rozwijał
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siłą SŁOWA, ŚWIATŁA, korzystną dla ciebie.
Czasami trzeba upaść nisko i walnąć głową o dno, by zrozumieć po co mam się rozwijać, po co
mam dziękować za wszystko co mam i jak sobą kierować by wszystko przepuszczać przez
siebie ducha, otrzymać prawdziwą podpowiedz ze ŚWIATŁA, unikać nieszczęść, być zdrowym na
ciele ziemskim i zawsze najlepiej jak to możliwe służyć PANU na Ziemi, a jak duch opuści
ziemskie ciało natychmiast unieść się wysoko i trafić do poziomu duchowo istotnego, a nie
zostać na Ziemi i trzymać się kurczowo ziemskiego majątku, bo to jest kara straszliwa dla ducha,
oraz zachwianie równowagi duchowej dla wszechświata.
Wydarzenia ziemskie narastają systematycznie, proces końcowy rozpoczęty, a ty ziemski
duchu zaraz zobaczysz gdzie jesteś i co się z tobą stanie, gdy nie docenisz wartości duchowych
potrzebnych
do
utrzymania
równowagi
na
Ziemi.

Twoje wielkie pieniądze i wspaniałe domy są tyle samo warte co twoje energetyczne szambo,
to co tworzysz to dostaniesz, twoja kręta droga zakończy się szlabanem i napisem KONIEC,
odwołania od tego już nie będzie.
Zostaną tylko te duchy, które wyprostują swoją drogę trudną mozolną pracą ze sobą duchem,
wyczyszczeniem energetycznym szamba, by stać się duchowo lekkim, kierować się najlepszą
drogą i korzystać z siły ŚWIATŁA na Ziemi z Woli PANA.
Człowiecze uderz się mocno w piersi i odpowiedz sobie; czy aby naprawdę idziesz dobrą drogą
PRAWDY i czy dobrze prowadzisz swoją ziemską rodzinę, przyzwalając komuś na małe
kłamstwa i niewłaściwe czyny, tak naprawdę ukrywasz swoje kłamstwa i swoje niewłaściwe
czyny, usprawiedliwiasz siebie i swoje uczynki, patrząc na innych, powinieneś zobaczyć tylko
siebie, a możesz odczuć doskonale; co dobre, a co złe.
Bo jak cię ogarnie strach, to znaczy że masz coś do ukrycia i idziesz fałszywą drogą niezgodnie
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z PRAWDĄ, nie możesz nikogo usprawiedliwiać ani siebie, każdy jest tu gdzie sam wybrał,
kierując się rozumem czyli ciemnościami.
Wybierz tylko to co jest korzystne, a nie przyjemne dla ciebie i dla twojej ziemskiej rodziny, nie
należy się oglądać za innymi, bo tradycja to fałsz przekazywany przez pokolenia na Ziemi, to nie
ma nic wspólnego z PRAWDĄ, MIŁOŚCIĄ i SPRAWIEDLIWOŚCIĄ.
Masz już wytłumaczone podstawy reszta w Objawieniach Woli Bożej, musisz czytać po kolei by
wszystko zrozumieć i poczuć PRAWDĘ, która już jest na Ziemi, od dawna, każdy kto szukał
znalazł.
A ty szukałeś?
Zadaj sobie wreszcie to pytanie, wyciągnij wnioski i bardzo konkretne argumenty poparte
odczuciem, a nie rozumem.

CZAS DLA DUCHA
35.
Czas dla ducha na Ziemi, to powrót do życia w prawach PANA, jasne czyste intencje i prawa,
wszystko czytelne.
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Sprzężenie zwrotne działa natychmiast dla każdego ducha na Ziemi i trzeba czynić wszystko
co jest korzystne dla każdego i wtedy jesteście bezpieczni i świadomi bezpieczeństwa.
Idźcie z PRAWDĄ na ustach, a wszystko będzie wam dane, co będzie potrzebne by głosić
SŁOWO.
Ci ludzie tutaj nie chcieli słuchać Żywego Słowa, to teraz będą musieli poczuć skutki zwrotne
swoich decyzji i działań.
Równowaga wewnętrzna daje duchowi zdrowie i radość życia, radość funkcjonowania w
prawach i w naturze zgodnie z Wolą Bożą, służenie PANU całym swoim bytem na zawsze od
dziś.
Musicie być świadomi działania praw Bożych na Ziemi, życia ludzi w prawach i w pełnej
świadomości duchowej i korzystnym dla duchów rozwoju ich ducha.
Czystym uczuciem rozpoznacie część Pana, jest obecny na Ziemi, nie będziecie potrzebowali
rozumowych rozważań, tylko uczucie wskaże wam właściwie i wskaże wam Prawdę.
W kościołach jest tak porażająca mieszanka energii ciemnych i szarych, iż dla was to blokady i
całkowity brak świadomości duchowej.
Tam chodzą tylko chore starsze osoby, by podzielić się z innymi swoimi ciemnymi energiami,
coś oddać, a coś innego sobie przyciągnąć, najczęściej bardzo ciemnego, nie zdają sobie ludzie
sprawy, że z powodu strachu przed odejściem ducha z ciała przyciągają sobie najgorsze energie
po ich ciemnych włóknach.
Czas dla ducha u was nie istnieje, bo nie wierzycie w Pana i prawa Pana, od was zależy czas
jakim obdarza was Pan, od waszego czynienia na Ziemi.

ODPOWIEDŹ NA EMAIL
36.
To twoja wina ludzki duchu, że jesteś zamknięty, sam się do tego przyczyniłeś, sam się rozumem
zamknąłeś na PRAWDĘ i to, że dziś już nic nie możesz przyjąć ponieważ jesteś niereformowalny.
Rozum aż dymi z rozumowych ziemskich rozważań, nie ma to nic wspólnego z duchem.
Nic rozum nie chce wiedzieć, sam już tego nie widzisz, nie czujesz i już nie możesz zobaczyć,
musisz się mocno wysilić, odrzucić ciemności i zacząć wszystko od nowa, powiedzieć sobie, ja
wiem, że nic nie wiem, bo wszystko wie tylko PAN, natomiast duch ludzki może tylko małą
cząstkę z tego pojąć, przeżyć i odczuć.
Nie należy się zamykać na PRAWDĘ i Słowo, bo to kończy się upadkiem, spadaniem w otchłań.
Brak pokory, odczuwania i logicznego myślenia, duchu jesteś w ślepym zaułku i ty sam musisz
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to poczuć, nikt ci już nie może pomóc.
To co jest nieprawdziwe należy odrzucić, każdy duch musi się opierać, tylko na PRAWDZIE i
KONSTYTUCJI ZE ŚWIATŁA.
Zamknięte naczynie niczego do siebie ducha nie przyjmie, a to rozum jak kalafior się rozrósł i
rozłożył i uważa, że wie najlepiej i tylko on ma rację, zacznij słuchać siebie ducha, a nie rozumu,
odpuść sobie takie wywody, bo nie ma żadnej wspólnoty, są tylko wolne duchy, reszta to
ciemność, wspólnoty, to specjalność kościelnych.
Owszem wszystko pochodzi z jednego źródła, ale gdy duch schodzi na Ziemię i rozwija
nadmiernie swój ziemski rozum, opada w ciemność, w rozumową głupotę opartą o fałszywe
poglądy, zwaną przez ziemskiego człowieka depresją, a kończy się to gonitwą za materią.
Wpływ na ducha ma tylko PAN, jak się duch nie zatraci, nie wypadnie z drogi z powodu
rozumowych wycieczek i nie da się prowadzić nielogicznymi dogmatami przez kościelnych.
Wtedy i tylko wtedy, gdy duch odczuje i przepuści przez siebie czystego ducha, zobaczy we
wglądach jaka jest właściwa droga i gdzie są prawdziwe czyste wartości.
Szacunek do partnera ziemskiego, współbrzmienie z nim w prawach stworzenia i pomaganie
sobie nawzajem w obowiązkach ziemskich.
To kobieta jest bardziej duchowa, jest obdarzona intuicją, to jej się powinien mężczyzna
słuchać i nie zaniedbywać swoich ziemskich obowiązków.
I to są rzeczowe argumenty.ALE CZY NA PEWNO-????

Człowiecze
37.
Człowiecze czołgasz się po podłodze jak robal, rozdeptany szukający pomocy przed swoim
katem.
Nie ma już ratunku na głuchotę i głupotę, rozumowego blokowania ducha, w ogóle już nie
słuchasz, całkiem się zamknąłeś i szukasz już tylko pieniędzy, duchowo jesteś całkiem martwy,
nie ma psyche jest tylko soma.
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Martwe myśli, martwe czyny i martwe bez uczucia serce, jak do ciebie człowiecze trafić jak ty
już nie żyjesz.
Idź kobieto i pomóż innym, nie rozczulaj się nad sobą, idź mężczyzno i zacznij starać się o
swoje siebie ducha i swojej żeńskości. Zacznij swoje starania o życie na Ziemi, by stało się
duchowe, zacznij zabiegać o swoją damę, ponieważ zaniedbaniem swoim i z lenistwa wcale się
nie starałeś.
Dbaj o wszelkie czyste wartości i podnieś na poziom życia wszelkie mądrości.
Swoją próżność odetnij od siebie ducha i poczuj wszystko, co tobie i twojej żeńskości jest
niezbędne by żyć na Ziemi w prawach BOŻYCH.
Przyjmij i zrozum Słowo dane przez Jezusa Chrystusa w objawieniach ludziom, by służyło
wszystkim
duchom
będącym
na
Ziemi.

Zbyt ciemno było na Ziemi, żeby to wcześniej zrozumieć, ale dziś już musisz je przyjąć i stanąć
na wysokości zadania jakie dostałeś duchu przychodząc na Ziemię z WOLI BOŻEJ i twojego
duchowego chcenia oraz przysięgi jaką złożyłeś PANU, by Jemu służyć, w wielkiej miłości
duchowej będąc na Ziemi.
Trzeba pomóc ludzkim duchom, aby odrzucili ciemność i zaczęli prawdziwie wierzyć w Prawa
PANA i mogli zostać w nowym Królestwie na Ziemi.
Są duchy, które poprowadzą żeńskość i męskość ku PRAWDZIE w stworzeniu.
Nie da się nadrobić czasu straconego, natomiast można jeszcze zdążyć swoim chceniem
rozwijać się duchowo, by ominąć piekło i trafić na trampolinę do ŚWIATŁA, do poziomu duchowo
istotnego.
Nie daj się ściągać przez dziwne poglądy innych ludzi, dziwne religie pętające duchy na Ziemi,
bagno energetyczne, to pułapka, która ściąga ślepo wierzących w dogmaty dziwnych ludzi na
Ziemi, którzy sobie sami założyli pętlę na szyję i pociągnęli za dźwignię, by się zawiesić na
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kłamstwie dogmatów polecanych przez różnych kościelnych, ponieważ PRAWDY nie chcieli
widzieć.

Sąd Ostateczny się zakończył, teraz duchu ziemski czekasz tylko na wydarzenia, które
wyczyszczą Ziemię z takich jak ty i innych tobie podobnych, którzy widzą tylko swoje ego i swoje
pieniądze, nie potrafią odczuć niczego co jest wokół nich, ani praw PANA na Ziemi choć wiele
razy czuli bardzo dobrze, to jednak rozum odebrał rozsądek i pokazał drogę do szamba, w które
sami
weszli
i
sami
się
topią
codziennie
od
nowa.

To śmiechu warte jak nisko upadłeś, co ze sobą sam zrobiłeś, a na dodatek jeszcze się
spierasz, że jesteś mocny.
Jak wypijesz mocne piwo, to choć szmerek zostanie wspomnieniem, a tu nie ma nawet
wspomnienia, a o szmerku nie ma mowy.
Przykleiłeś się do podłogi i już nie umiesz się sam oderwać, bo klej jest bardzo mocny
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przetrwał 2000 lat.

Brama zamknięta
38.
Ludzki duchu brama się zamknęła dla ciebie, czekasz już tylko na wydarzenia, niczego nie
chcesz przyjąć dobrowolnie, to wydarzenia zmuszą was do służenia PANU na Ziemi.

We wszystkich inkarnacjach
39.
We wszystkich inkarnacjach na to co cię spotyka ciężko sobie zapracowałeś, żyjąc w oparciu
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fałszywego znaku i fałszywych poglądów.
Swoje niewłaściwe czyny ciągle usprawiedliwiasz, ale reszta musi być surowo ukarana i nie
może niewłaściwie czynić, ale ciągle powtarzasz, przecież; ja jestem tylko człowiekiem, czy to
ma oznaczać, że możesz się kąpać w swoim ciepłym błocie, po co ci woda jak i tak ciągle
wracasz do swojego szamba.
Kto ryzykuje ten przeżyje, przetrzyma wszystko i zostanie tu na Ziemi w nowym Królestwie.

Propozycja dla ludzkiego ducha
40.
Padła propozycja dla ludzkiego ducha; ludzki duchu czy chcesz zostać uczniem Jezusa
Chrystusa, propozycja nie została przyjęta, bo milczenie, czy zastanawianie się, to dziś już
odmowa.
I nie ma już możliwości, bo szkoła została zamknięta dla ludzkich duchów na Ziemi.

Prawdziwa czystość krytyk się nie boi
41.
Prawdziwa czystość krytyk się nie boi, ale też nie pozwoli się atakować, nie pozwoli i nie będzie
aprobować wulgaryzmów i plotek oraz fałszywych oskarżeń, ponieważ zna swoje miejsce w
stworzeniu i żyje zgodnie z prawami PANA.
Ma czyste myśli i słowa, jej czyny są wzorem dla innych ludzkich duchów, zawsze czyni tylko
korzystne rzeczy dla siebie i innych, szanuje siebie ducha i szanuje wszystkich wokół.
Prawda obroni się sama, jak oliwa na wierzch wypływa, sami ludzie się o tym przekonacie,
sami na swoje oczy zobaczycie; co jest prawdziwe, a co jest fałszem, dlaczego wiele pokoleń
ziemskich byliście okłamywani, dlaczego to przyjmowaliście, dlaczego siebie ducha
zagrzebaliście w ciemnocie rozumu waszego, podczas wydarzeń wszystko się wam odsłoni.
Już tylko wydarzenia, które bezpośrednio was dotkną, spowodują wasze przebudzenie i wtedy
wszystko zobaczycie, wtedy pełna wiedza duchowa się wam odsłoni, wiedza waszego ducha z
całego bytu.
Zrozumienie będzie natychmiastowe i pełne, wtedy zrozumiecie dlaczego Jezus Chrystus i
apostołowie do was krzyczeli i wieścili wszędzie, wtedy zrozumiecie wymiar przekazu i
ostrzeżeń, wszystko będzie jasne jak same prawa PANA.
Tylko wiara w Pana trzyma ducha w pełnej świadomości swojej i w PRAWDZIE.
Świadomy duch nie da się sprowokować nikomu, nie da się wprowadzić byle czym w stan
stresu i lęku, świadomy praw PANA i oparcia w swojej wierze i w Prawdzie, stawi czoła wszelkim
przeciwnościom w spokoju i na luzie.
W Miłości duchowej żyjąc duch na Ziemi, musi żyć w czystości, ognisko swoich myśli
utrzymywać w czystości i przestrzegać praw Pana na Ziemi, wtedy nie dotrą żadne pomówienia i
nie będą dotyczyć, ponieważ w czystym świadomym duchu ciemności nie mają co szukać, nie
mają możliwości się przejawić.

Wszystko przyjdzie niespodziewanie
42.
Wszystko wybucha, kamień na kamieniu nie zostanie, tam gdzie są fałszywe znaki ogień oczyści
wszystko, ludzkie duchy spalicie się w ogniu z własnego chcenia, z własnego wyboru. Wydajecie
na siebie wyrok.
Syreny już wyją cały czas, bo nie ma komu wyłączyć, wszyscy gaszą, nie są w stanie już
niczego powstrzymać, syk ognia już słychać, leci już na Ziemię, ogień lać się będzie z nieba,
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musi wypalić do końca, do dna, wszystko co jest związane z ciemnościami.
Ci co czytają Objawienia, a nie poszli za Żywym Słowem, nie uwierzyli, choć znali część Pana,
przez swój rozum zwątpili, będą mieli dużo gorzej, dużo trudniej, ponieważ zostali doprowadzeni
do Jezusa Chrystusa, lecz nie pokierowali się odczuciem, tylko rozumowym wrażeniem, więc
rozum natychmiast odciął ducha i choć duch przysięgał; że będzie służył na Ziemi, zapomniał że
już czas odłożyć ziemskie problemy, a zająć się trzeba służbą, bo wzywa PAN.
Wypełnia się przepowiednia, o której mówi starszyzna na Ziemi z pokolenia na pokolenie, a
młodzi się śmieją, mówią; nam się nic nie stanie, my jesteśmy bezpieczni, trzeba wykorzystać
życie na Ziemi, jak się da, przecież ducha nie ma, bo nie da się go dotknąć, zbadać czy zmierzyć.
Nikt nie nauczył tych ziemskich dzieci żadnych wartości, ponieważ ich rodzice też ich nie mieli
i nie mają, idą wszyscy jedną drogą, ale oni idą w dół do bram piekieł.
Zostaną odarci ze wszystkiego fałszywego co nie służy PANU, muszą zobaczyć w kogo
wierzyli i do kogo się zwracali.
Faryzeusze dokładnie tak samo jak 2000 lat temu krzyczą, dokładnie tak samo się zachowują,
ale dziś już nie mogą nic zrobić bo są skrępowani, nie mają żadnych szans, bo czuwa ŚWIATŁO.
Ciemności walkę przegrywają ostatecznie, to już są ostatnie drgawki i konwulsje, stworzenie
czeka na wydarzenia, na świetliste ścieżki, jasne proste drogi i czytelne Prawa.
Tak niewiele trzeba zrobić, tak niewiele trzeba z siebie dać, trzeba tylko wszystko zmienić,
oprzeć na prawach PANA, a w zamian masz wszystko czego ludzki duch potrzebuje na Ziemi.

Ludzie, co wy robicie?
43.
Ludzie, co wy robicie?
Czytacie wszystkie Objawienia Jezusa Chrystusa - Wielką Księgę Objawień i je wyśmiewacie,
czy wiecie, że występujecie przeciwko PANU, czy macie choć pojęcie z jaką potężną energią się
zmierzacie i że z pozycji ciemnego nurtu występujecie, czy macie pojęcie co się z wami stanie
jak się nie zmienicie i jak nie pójdziecie za ŚWIATŁEM, gdzie skończycie.
To tylko jedno z ostrzeżeń, bo jak widać i słychać decyzję już podjęliście i wystąpiliście
przeciwko części Panu, Jezusowi Chrystusowi, to widać po czynach waszych.
Nawołujecie, do czytania Objawień, a ja wam powiadam; że sami musicie się do czytania
zabrać od początku, by je właściwie zrozumieć i odczuć, jeżeli oczywiście siebie poważnie
traktujecie, to wsłuchajcie się w Objawienia, ponieważ to część Pana Wola Boża wzywa was do
badania rzeczowo i przepuszczanie wszystkiego przez siebie ducha, a wy piszecie o dziwnych
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liczbach, które po prostu nic nie znaczą, są fałszywe, oparte o dziwne czasy.
W Objawieniach Woli Bożej wszystko macie napisane, ale wy nic nie badacie rzeczowo i nic nie
przepuszczacie przez siebie ducha, więc się utopicie z wszystkimi ciemnymi, to wy macie się
trudzić tak mocno by rozpoznać wszystko wokół, swoją drogę w stworzeniu, bo stworzenie
mową Pana.
Jezus Chrystus musiał do was trafić, ponieważ mieliście być podporą dla części Pana, tak to
było przygotowane, pisze w Objawieniach Woli Bożej, ale wy tego nie doczytaliście, nie
pomagacie części Pana w prostowaniu dróg na Ziemi.
Co zrobicie, jak oficjalnie wszystko zostanie odkryte i pokazane przez Pana Światu, to gdzie
będzie wasze miejsce, chyba na szarym końcu i to jeszcze za blisko.
Gdzie wasza wiara, gdzie przekonanie i poznanie, to miejsce miało być wzorem życia na Ziemi.
Ale rozum przywiązał was do Ziemi do najniższych wibracji, ze strachu że będziecie się musieli
podporządkować straciliście rozsądek i logiczne myślenie.
Złość wam zasłoniła oczy i nie potraficie zobaczyć PRAWDY, która idzie jasną świetlistą drogą.
Nikt was nie będzie prosił o służbę Panu, to wy musicie się postarać tak mocno, by to odczuć, o
czym wyraźnie można przeczytać w Objawieniach Woli Bożej.
To złość w was kipi, że to wy nie macie racji, że to wy musicie oddać wszystko, rozliczyć się ze
SŁOWEM, bo tam wszystko mówi; to wasza wina, to wasza sprawa, wasz wysiłek, to wy
poniesiecie konsekwencje.

Do ludzi ziemskich
44.
Ja Elżbieta i Bogusław przyjmujemy wszystko co przychodzi z góry i nie ma już niczego co nas
łączy z ziemskim.
Wy ludzie ziemscy nic nie możecie zrozumieć, bo przyjmujecie wszystko co produkuje wasz
rozum ziemski, a nie z ducha płynące obrazy i objawienia.
Z dołu nie widać tego co jest wyżej, ale z góry widać wszystko co jest niżej i na dole, trudno
zrozumieć znaczenia obrazów i mowy Pana w stworzeniu, nie przeżywając tego uczuciowo,
ponieważ, aż się prosi o zmianę z logicznego myślenia na z ducha płynące.
Doskonale wyczuwacie ludzie, że tutaj może to być to, na co czekają wszyscy kościelni i ludzie
na Ziemi, choć są nie świadomi, ale to ich wina, że nie szukają PRAWDY i doskonale wiecie, że
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może was ominąć wszystko co wiąże się z ziemskimi materialnymi zyskami i kontrolą
rozumową nad procesem, tworzycie sobie energetyczną przepaść nie do przeskoczenia
duchowo.
PAN wszystko pokazuje tylko duchom będącym na drodze ku ŚWIATŁU i w służbie PANU, a nie
rozumowcom służącym ciemnościom, którzy czekają tylko na ziemskie zyski i którzy chcą
rozumowo przekręcać SŁOWO dane przez Pana na Ziemię odszczepieńcom.
Wszystko się pokazuje takie jakie jest i musi się jasno określić, a tylko czysty duch może to
zrozumieć.

Nie da się zabronić Jezusowi Chrystusowi służyć SŁOWEM, ponieważ te osoby, które staną na
drodze i będą zabraniać, zostaną energetycznie zmiażdżeni przez ŚWIATŁO, przez PRAWDĘ i
takim ziemskim ludzkim duchom należy powiedzieć; żegnaj!
Zrozumieć trzeba, że nikt nikogo tu nie trzyma, a wręcz odwrotnie, to każdy musi udowodnić iż
idzie dobrą drogą w czynach swoich potwierdzając właściwie wybrane światłe wartości.
Tutaj każdy musi się wykazać solidną pracą duchową ze sobą i prowadzącą jego PRAWDĄ,
inaczej już go nie ma, nawet tych co nie nadążają, bo rozum ich blokuje, natychmiast odpadają i
idą w przeszłość.
To nie jest zabawa, to twarda walka z ciemnościami o której pisze Jezus Chrystus w Wielkiej
Księdze Objawień, ludzie wszystko co piszecie, zaświadczacie o sobie, jacy jesteście, że pętacie
rozumem swoje uczucia i chcecie je kontrolować, wszystko czego już rozumem nie możecie
pojąć, no to próbujecie opluwać, ale sprzężenie zwrotne dziś działa natychmiast, co przejawia
się w ziemskim waszym ciele, ponieważ pętacie kajdanami siebie ducha i jeszcze chcecie
ściągać innych.
Ludzie martwcie się o siebie i uwolnijcie siebie ducha, wszystko kontrolować można tylko
duchowo, rozumowo się nie da, bo się tego nie rozumie i wtedy wszystko się zaciemnia, wreszcie
ludzie zrozumcie; iż ja Ismael i apostoł Mojżesz sami piszemy objawienia i odbiory, za siebie
odpowiadamy, jesteśmy po prostu wolni wewnętrznie i ziemsko nas nic nie trzyma, dziś już
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wiemy, że wielki majątek to tylko i wyłącznie wartości duchowe związane tylko z częścią Pana,
Jezusem Chrystusem, obecnie będącym w Opolu i z tego bardzo się cieszymy, że chcemy i
możemy uczestniczyć w procesie, o którym ludzie wam nawet się nie śniło i nie przyśni tak
bardzo zablokowaliście się duchowo, a teraz już tylko możecie się sami wyplątać z tych włókien
opisanych dokładnie w Objawieniach Woli Bożej na które ludzie ciągle się powołujecie, tylko że
tak jak wam pasuje, a nie jak podaje PAN.
Ten cały duchowy tekst odebrany przeze mnie Ismaela jest ostatnim wołaniem do was, ludzie
obudźcie się, bo zaśpicie, wszystko co może się wydarzyć dobrego dla was ducha, odrzućcie
wszystkie żale i uprzedzenia, bo nastąpią nieodwracalne procesy na które już nie będziecie mieli
wpływu, a potem nawet gdybyście już chcieli bardzo się zmienić, to wtedy już się nie da.
Tylko wolny duch, może zostać i pomóc budować nowe Królestwo na Ziemi z Jezusem
Chrystusem.

Zdrada!!!.
45.
Zdrada! - powiedział Jezus Chrystus, zdradziliście ludzkie duchy ŚWIATŁO, zdradziliście Pana.
Nic nie chcecie przyjąć, nic nie czujecie, ciemności w waszym rozumie tak mocno zapuściły
korzenie, że trudno je wyrwać, nie da się fałszu wykorzenić.
To wasza wina i tylko wasza!
Duchy ludzkie tak mocno mają zaciśnięte kajdany, że już nie słyszą zawołań Jezusa Chrystusa,
tak wszystko sobie zaciemnili, że nie widzą świecenia MIŁOŚCI, która zeszła na Ziemię, by
wskazać właściwą drogę do PRAWDY, do PRAW BOŻYCH.
To najwłaściwsze słowo; zdrada! Dziś już nie można inaczej nazwać obojętności ziemskich
ludzi na Słowo Prawdy i Sprawiedliwość płynących po promieniach MIŁOŚCI od JEZUSA
CHRYSTUSA na Ziemię.

Mają tylko złotówki w oczach, a że złotówki nie są przeźroczyste to nic nie widzą tylko
„pieniądze, pieniądz”, im więcej i więcej na koncie tym lepiej dla nich, bo nic dziś się nie liczy.
Apokalipsa coraz mocniej dogina umarłe duchowo ludzkie duchy, już nie ma bramy bo, się
zamknęła, zaraz będziecie wiedzieć, choćby przez sekundę, że przepowiednia jest prawdziwa i
że naprawdę działa, ale dopiero wtedy kiedy was to osobiście dotknie.
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Mieliście wszyscy szansę, ale zdradziliście Pana i tutaj JEZUS CHRYSTUS ma rację, to
największa i najcięższa zdrada.
Ale każdy powinien wiedzieć, że sam zdradził siebie ducha, rozumem się zakopał w ciemność,
w największą otchłań, a stamtąd, przez labirynt fałszu, bardzo trudno wyjść do PRAWDY, prawie
się nie da, trzeba zdjąć z oczu złotówki i popatrzeć w górę, bardzo chcieć zrozumieć
przepowiednię daną już 2000 lat temu, żeby ziemskie duchy się obudziły i podążały za
MIŁOŚCIĄ, Żywym Słowem, Jezusem Chrystusem.
Wysilcie się i posłuchajcie siebie, swoich uczuć, o co wciąż wołacie, o co prosicie, a zobaczycie
w
swoich
słowach
kierunek
zwrotny.

Jezus Chrystus jest wszędzie i wy Jego wciąż wzywacie, wielokrotnie w dzień i w nocy,
pokazuje się wam w objawieniach i krzyczy do was; TU JESTEM! TU JESTEM!!! Ale wy Jego nie
chcecie zobaczyć na Ziemi bo, trzeba by się przyznać; że nie ma cudu, jest tylko fałsz i kłamstwa,
przyznać się do niewłaściwych zachowań, ego tak się panoszy w was, że nic nie chcecie
zobaczyć i usłyszeć, ponieważ przykrywacie swoje złe czyny, pamięć duchowa nie umie się
przebić do świadomości dziennej, aby umieć właściwie ocenić swoje czyny, wyciągnąć z nich
wnioski, iść tylko drogą PANA, ku ŚWIATŁU.
To dla was będzie kara i sprzężenie zwrotne za ślepotę kurzą i brak uczuć, za zdradę.
Napis „koniec” jest coraz bliższy, ale nie dla Ziemi tylko dla ludzkiego ducha, by wrócił na
poziom duchowo istotny jako nieświadomy zarodek, musi wrócić wszystko do normy, do Praw
PANA, musi się narodzić nowe „ja” wolne od zła i uprzedzeń, nowy duch ludzki żyjący w prawach
stworzenia, zgodnie z naturą.
Trzeba się nauczyć żyć i współbrzmieć z naturą, plan zagłady Ziemi zakończony i nigdy nie
może powrócić.
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Ziemski człowiek niszczył do tej pory wszystko wokół siebie, teraz już nie może wyrzucać
śmieci za płot i powiedzieć, że go to nie dotyczy, bo te śmieci do niego wrócą w działaniu
zwrotnym tylko dużo, dużo więcej, z tego może się już nie odkopać, tak mocno go przygniecie, a
to jest zapłata, którą dostanie za swoje słowa, myśli i czyny.

Duchu musisz wiedzieć!
46.
Duchu musisz wiedzieć, że ty sam zezwalasz na takie prowadzenie, na wszystko co się wokół
ciebie dzieje, cała magia ciemnego lotu ciebie ducha, to twój rozumek ci załatwił i już nic nie
widzisz i mówisz; ja to znam, ja to wiem, ja to dotykam, to twoje ego przemawia przez ciebie,
zamiast twoja czystość ducha.
Odgrodziłeś się od PRAWDY tłumacząc wszystkim i siebie, że jest trudno, bardzo trudno, a ja
mówię; że to nieprawda, to tylko lenistwo ciebie ducha, to brak pokory, szukasz tylko leniwego
życia w dobrobycie, a to jeszcze bardziej osłabia czujność ducha, bo w każdej sekundzie twojego
życia to walka z ciemnościami ostateczna, powinieneś wiedzieć, że im ciężej, tym więcej
doświadczeń, tym lepiej dla ciebie.
Rozliczenie musi nastąpić ostateczne, już czas nadszedł.

Woda strugami się z nieba leje
47.
Woda strugami się z nieba leje, paraliżując miasta i dzielnice, miejsca najciemniejsze ogień
dogina coraz częściej, a ty ludzki duchu nic nie widzisz dalej, uważasz, że to globalne ocieplenie,
tkwisz dalej w swoim fałszu, tak głęboko, że rozum twój nie dopuszcza do ciebie ducha
PRAWDY.
Kto był największym uzdrowicielem na Ziemi?
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Wiesz przecież, każdy wie, to oczywiste; Jezus Chrystus, a czy wiesz, że dziś też Jezus
Chrystus jest największym uzdrowicielem ze Światła, przyszedł do was na Ziemię od PANA, by
pomóc ziemskim duchom odnaleźć drogę do PRAWDY, do prawdziwej duchowej Miłości.
Dziś jest żałoba narodowa, ale z powodu zdrady narodu wybranego, który nie przyjął
wysłannika PANA, już podpowiedzi nie odczytują i znaków na Ziemi i niebie nie odbierają,
wniosków żadnych z tych wydarzeń nie wyciągają.
Wszystkie ostrzeżenia i napomnienia oraz żądania PANA ignorują, w skutkach zwrotnych coraz
mocniej dostają po głowach.
A i tak niczego nie chcą zrozumieć, że należy żyć zgodnie z prawami PANA, to nie jest prośba,
to jest żądanie, które musi być natychmiast wykonane.

Apokalipsa się zrealizuje!
48.
Apokalipsa się spełnia, prawa się dopełniają na Ziemi, wszystko co zostało przepowiedziane
przed 2000 lat, już dochodzi do punktu kulminacyjnego, będziecie gorzko płakali iż odwróciliście
się od PANA, że przestaliście służyć ŚWIATŁU.
Nie chcecie wydobyć się z błota, w którym tkwicie po uszy.
Gdyby każdy dowiedział się, że dla niego stoi dom, a pod nim samochód nowy i wszystko
wyposażone jak to mówicie „ful”, to prędko byście przylecieli i za chwilę żądalibyście jeszcze
więcej, ale w duchu nie ma posłuchu w ogóle.
W tych przyziemnych materiach ciała wam gniją od środka, psują się po trochę coraz mocniej,
bo nie ma życia duchowego, nie macie o duchowym żadnego pojęcia, ale jak tego nie rozumiecie
to i tak o to nie pytacie, tylko stajecie ze strachu kontra, nie sprawdzając od razu, duchowe
odrzucacie mówiąc; że to diabeł tkwi w energii, to po prostu zacofanie, brak podstawowej
wiedzy, niezrozumienie o co chodzi, choć partnera do życia chcecie odczuć uczuciem, ale na
płynącą energię Miłości duchowej mówicie; że trzeba dotknąć i zobaczyć, na szczegóły, które
dotyczą was i pokazują wszystko takie jakie jest, nie zwracacie uwagi.
Czy wiecie czym oddychacie, co jest w powietrzu? Gołym okiem nie da się zobaczyć.
A jednak oddychacie i tutaj widzieć i sprawdzać nie musicie?
Przeczycie sami sobie, okłamujecie siebie ducha, mamicie wszystko cudzymi opowiadaniami,
że jesteście boscy, a to jest największy fałsz, ponieważ nic w was boskiego nie ma i nie było.
Sami się zniżacie do najniższych instynktów, nie da się porównać do zwierząt, bo byłaby to
ujma nawet dla świni, ściągacie się energetycznie poniżej wszelkich norm, to kalanie siebie
ducha, nie da się do niczego porównać.
Sami tworzycie swoimi myślami formy tak ciemne i tak duże, że przeżywają wiele inkarnacji,
pojęcia nie macie, że jesteście duchowo martwi i takich samych martwych partnerów
przyciągacie, i z tych związków płodzicie martwe i ciemne potomstwo.
Wszędzie działają prawa PANA, czy je znacie, czy nie.
Wasze ziemskie ciała, nawet choć młode, to już chore, zablokowane i brak oczyszczania,
żyjecie zablokowani duchowo i ziemsko, tylko ziemskimi oczami widzicie bogactwa, błyszczące
błyskotki, bo wewnątrz macie zgniliznę.
Brak odczuwania, szacunku do siebie, Miłości duchowej, a tak macie ducha zamkniętego, że
nawet gdyby ktoś mocno walił do was, to jesteście głusi i nic już nie słyszycie, żadnego wołania.
Czy możecie powiedzieć, że jesteście szczęśliwi?
Bo tego nie widać, a wręcz odwrotnie, szukacie tylko pieniędzy i fałszywych zachcianek, ciągle
wam mało wszystkiego, bo człowiek zadowolony i szczęśliwy to taki, który cały czas dziękuje
PANU za wszystko co ma i nie prosi o więcej, jest radosny, a wy się nawet nie śmiejecie, a o
radości nie wspomnę, bo tego nie widać, nawet ci co mówią, że wszystko mają, to ciągle
narzekają i nic ich nie cieszy, bo radość jest tylko w duchu, a wy siebie ducha skuliście
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kajdanami ciemności i nie ma już niczego, wszystko jest martwe.
Kierujecie się płytkimi żądzami, biegacie po wróżbitach, bo boicie się sami podejmować
decyzję, no i potem jest łatwiej w razie porażki na kogoś zgonić winę, zamiast ponosić godnie
konsekwencje swoich decyzji i czynów.
Każda decyzja musi być przeżyta i świadomie podjęta, wtedy jest dobrze, inaczej ściągacie w
dół siebie ducha, każdy musi być samodzielny i wolny, zawsze w każdej chwili niezależny od
nikogo i niczego, można powiedzieć samowystarczalny i świadomy sam procesów dziejących
się wokół niego, dotyczących jego ducha i ciała.
Każdy jest sam dla siebie mistrzem, to co jest dobre dla jednego, może być złe dla drugiego,
wszystko należy przeżyć duchowo i jak jest dobre przyjąć, a jak złe odrzucić.
Nie należy nikomu podpowiadać; co ma robić, bo jak on upadnie z powodu waszej podpowiedzi
z waszego chciejstwa, to zło które wyrządziliście w skutku zwrotnym was dosięgnie, każdy to
musi poczuć sam, czy to jest dobre dla niego.
A jak ktoś was prosi o pomoc, to należy jemu dać tylko to, co jest korzystne dla niego, choć się
nie podoba i nie jest miłe.
Obdarowywanie kogoś prezentami, to jest krecia robota, to podkopywanie ducha, to
niewłaściwe wręcz szkodliwe.
Każdy musi sam zadbać o siebie i tak się wysilać, aby wszystko sobie zapewnić swoim
rozwojem duchowym, korzystać ze wszystkiego co daje wam czysta Miłość, czysta chęć i czysty
czyn, bezinteresowność poparta Miłością duchową, zawartą w prawach stworzenia.
Wszystko należy wspierać, ale na zdrowych zasadach i na PRAWDZIE.
Duchu obudź się z tego letargu, bo odpłyniesz wraz z tym czego nie chcesz zrozumieć, czego
się boisz, a zapominasz o Miłości będącej na Ziemi w osobie JEZUSA CHRYSTUSA, sam
przecież prosiłeś, zapomniałeś?

Stare religie i tradycje
49.
Wzorowanie się na starych religiach czy tradycjach, które upadły, jest niewłaściwe, upadły
ponieważ odeszły od praw w stworzeniu, przestały się kierować prawami PANA i to co było
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dobre w tamtych czasach z tamtym poznaniem prawd duchowych, dziś jest złe dla duchów
ludzkich będących na Ziemi w czasach ostatecznych z energiami do przerobienia ze wszystkich
inkarnacji.
To jest czas rozliczenia, to tak jak w księgowości; liczy się ten miesiąc, bo poprzedni jest
rozliczony, cały czas czuwacie i odbieracie informacje dotyczące tu i teraz, a nie grzebiecie się w
zeszłorocznym śniegu, bo on stopniał i nigdy już go nie będzie w takiej samej postaci, może być
tylko nowy czysty, o zupełnie innym składzie.
Zawsze jest tu i teraz i wzniosły cel przed wami, rozgrzebywanie czegoś czego nie da się
zmienić, to marnotrawienie czasu danego wam na wzniosłe cele, rozumowe wycieczki w
przeszłość, a z przeszłości waszych doświadczeń należy wyciągnąć wnioski i bogatsi o
doświadczenia idziecie dalej nie popełniając już tych samych błędów i opierając się tylko o
PRAWDĘ.
Dawno temu jeździło się konno lub chodziło od wioski do wioski latami, aby obwieścić
informację, dziś jest Internet i potrzeba kilku minut, aby obiegła cały Świat.
Kiedy był Budda na Ziemi były inne czasy i z tego co nauczał można przyjąć tylko PRAWDĘ i
prawa PANA, resztę przerobiono wielokrotnie rozumowo i trudno rozdzielić już; co z ducha, a co
z rozumu.
Zawsze chodziło o to, by podążać drogą ku ŚWIATŁU, aby wszystko budować i oprzeć o prawa
PANA, one były, są i będą zawsze takie same.
Wszystkie cywilizacje pomimo iż były bardzo dobrze rozwinięte to upadały, ponieważ zawsze
ziemski człowiek z duchowego prowadzenia kierował się w rozumowe dywagacje i ziemskie
materialne dobra, zawsze liczył się tylko ziemski majątek.
Od 2000 lat od zamordowania JEZUSA CHRYSTUSA na Ziemi są skutki zwrotne, za ten
haniebny
czyn
ziemskich
ludzi.

Dlatego dziś są na Ziemi wszystkie duchy ludzkie, które chciały odpracować ten haniebny czyn,
ale tu na Ziemi zapomniały po co przyszły i całkowicie zajmują się tylko gromadzeniem majątku,
leniwym wygodnym życiem, rozumowymi rozważaniami, które ciągną w dół, w ciemność, oparte
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są o fałsz i nieprawdziwe wartości, taplają się w błocie energetycznym tworząc wielkie
negatywne formy, których sami się boją i ciągle powtarzają, że mają tylko pozytywne myśli.
Czas zrozumienia praw BOŻYCH obowiązujących na Ziemi już nadszedł, każdy musi przeżyć
osobiście w sobie duchu i albo pójdzie za SŁOWEM, albo wpadnie w przepaść ciemności i zginie
na zawsze wasze „ja”.

Przeziębienie i katar
50.
Katar leczony czy nie leczony trwa siedem dni, to po co łykać jakieś dziwne szkodliwe proszki i
leki, które osłabiają system odpornościowy i zatrzymują oczyszczanie ziemskiego ciała.
To, co uczyniłeś sobie lub innemu ludzkiemu duchowi spowodowało blokadę ducha, co
skutkuje chorobą ziemskiego ciała.
Oczyszczanie zatok, to prawidłowe, normalne przy nadmiernym rozwijaniu rozumu, za dużo
myślicie, a za mało uczucia, brak Miłości duchowej powoduje martwotę, zastój limfatyczny i
układu krążenia.
Krew to życie, która krąży w twoim ziemskim ciele i daje tobie duchowi znaki, których nie
chcesz odbierać i lecisz natychmiast do lekarza, który aplikuje ci różne tabletki o składzie
związków trujących, co jeszcze bardziej zatyka nerki, które nie są w stanie normalnie filtrować i
odrzucać śmieci z organizmu ludzkiego.
Duchy ludzkie coraz częściej czytają z informacji o leku o skutkach ubocznych i odrzucają
niewłaściwie aplikowane i nagminne nadużywane leki.
Przemysł farmaceutyczny, aby nadal zarabiać pieniądze wymyślił nowe związki chemiczne ze
sztucznymi witaminami, tylko że w płynie i nazywają je suplementem diety, coraz więcej w
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reklamach codziennie suplementów diety, a są to takie same toksyczne związki chemiczne dla
człowieka i jego ziemskiego ciała.
Prawidłowe odżywianie opiera się tylko i wyłącznie na naturalnych produktach wytworzonych
w naturalny sposób, bez sztucznych dodatków i sztucznych nawozów, wszystko musi być czyste
ekologicznie, inaczej jest to działanie na szkodę ziemskiego człowieka i jego ziemskiego ciała.
Wszystko musi współbrzmieć w prawach stworzenia, wtedy jest wytworzone właściwie, jest
naturalne, służy człowiekowi na Ziemi.
Zabijanie powoli też jest zabijaniem, im więcej dajesz miłości duchowej, tym więcej dostajesz,
lecz tylko wtedy, kiedy jesteś duchowy, otwarty na przepływy energetyczne, to jesteś zdrowy na
ciele i jesteś wolny duch, wtedy nie są ci potrzebne żadne sztuczne pigułki, bo leczy cię SŁOWO
aż do całkowitego uzdrowienia.

Matka ziemska
51.
Matka ziemska, to dla ciebie ducha obcy duch, umożliwiła tobie duchowi przejawienie się na
Ziemi, a tym samym umożliwiła tobie duchowi odczynienie karmy, ze wszystkich inkarnacji.
Tak jak jej rodzice ziemscy też umożliwili jej duchowi przejawienie, to jest odpracowanie tych
energii z pokolenia na pokolenie. Należało by matce ziemskiej za to podziękować.
Rodzice ziemscy mają obowiązek po ściągnięciu ducha na Ziemię, zadbać o tego ducha, dać
jemu utrzymanie aż do pełnoletności, dać wszystko co jemu jest niezbędne, nic nad to.
Duch ma się nauczyć pracy, rozwinąć swoje talenty i dary, pomagać rodzicom w obowiązkach
domowych, również jak trzeba to i w innych pracach na rzecz rodziny ziemskiej.
Dorosły duch odchodzi z domu rodzinnego i idzie tworzyć swoje samodzielne ziemskie życie,
aby odczyniać karmę, doświadczać, im lepiej jest przez rodziców ziemskich przygotowany
poprzez pracę, nie chodzi o dobra materialne, tym lepiej funkcjonuje samodzielnie.
Im więcej będzie doświadczał, im więcej będzie od nowa sobie budował, im mniej dostanie od
rodziców ziemskich, tym bardziej będzie wszystko szanował, bo sam na to sobie zapracuje.
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Jak rodzice uposażają we wszystko dziecko, które odchodzi z domu na swoje, tym aktem
wyrządzają temu duchowi ogromną krzywdę, gdyż kradną jemu doświadczenia życiowe.
Matką ziemską była też Maria, matka Jezusa Chrystusa Nazarejczyka, części Pana na Ziemi.
Zadaniem Marii było dać naczynie, czyli ziemskie ciało części Pana, Jezusowi Chrystusowi,
Maria była tylko ziemską matką części Pana, nie ma innych zasług, nie jest żadną „matką
Boską”.
Ziemski człowiek poprzez różne religie wybudował kult Maryjny, co jest zbrodnią, wywyższać
ziemskiego ducha dla korzyści materialnych.
Żaden ludzki duch nie może być święty.
POWIADAM wam ŚWIĘTY jest tylko Pan Bóg!

Czoło aż dymi
52.
Czoło aż dymi od waszego pojmowania świata, wpuszczacie przez wasz rozum panikę,
wpuszczacie sobie demoniczne energie i demony, ciemne myśli, wpuszczacie trwogę, strach i
lęk, to bojaźń ciemności i ciemnoty rozumu.
Przecież wokół was jest też Światło, jest czysta energia, czeka na wasze właściwe decyzje,
czeka na was, duch wasz wam podpowiada, a wasz rozum was blokuje.
A wy błądzicie i drogami ciemności chodzicie, nie chcecie trafić na drogę do Światła, wolicie
służyć ciemnocie i ciemnościom, a nie służycie wcale Panu.
Jesteście duchami z poziomu duchowo istotnego, a sam Pan jest o wiele, wiele wyżej, tam nie
możecie sięgnąć nawet duchowym wzrokiem, a duch ludzki nie dojdzie wyżej jak do poziomu
duchowo-istotnego, domu dla ducha.
Pan jest poza waszym wyobrażeniem i zasięgiem, wy jesteście w stworzeniu, a Pan jest poza
stworzeniem na poziomach Bożych, tutaj duch ludzi nie dojdzie, bo by się spalił w ogniu Bożym.
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Duch ludzki jest dużo, dużo niżej i nie ma w sobie nic z poziomu Bożego, nie jest nawet cząstką
Pana ponieważ jest w stworzeniu i to jest niemożliwe, duch ludzi musi żyć w stworzeniu w
prawach
Pana.

Żadna religia nie jest tu z Woli Bożej, to religie się samozwańczo ogłosiły, panoszą się i
uzurpują sobie samozwańczo prawo do praw Pana na Ziemi.
To religie i kościoły zmieniły Prawa Pana tak dalece, że dziś nie są prawdziwe, a wiedza religii o
trzech prawach Pana zawartych w krzyżu Prawdy jest zerowa.
Ludzie religijni, podporządkowywali wszystko pod kościoły aby czerpać z tego duże zyski.
Nie da się wygonić demona z człowieka, ponieważ natychmiast przejdzie do kogoś innego, lub
za chwilę wróci po włóknach w to samo miejsce, demona należy po prostu unicestwić aby nigdy
już nie nękał ducha ludzkiego, a poza tym jest o jednego demona mniej na Ziemi, a przecież o to
chodzi aby takie energie zniszczyć.
Tak wam się rozbudowało myślenie, tak mocno rozbieracie wszystko rozumowo, a wystarczy
odczuć uczuciem i wszystko wiadomo co jest dobre, a co złe, nie musi wam czoło dymić,
przecież wystarczy wszystko jak układankę poskładać logicznie i wyjdzie Prawda na wierzch.
Będziecie poprzez uczucie wiedzieli co jest Prawdziwe, wsze uczucie nigdy was nie okłamie, a
rozum wasz zawsze was oszukuje i okłamuje, bo jest ograniczony czasem i przestrzenią.

Prawdziwa Miłość
53.
Powiadam wam prawdziwa Miłość jest uczuciem, lecz ludzkie duchy na Ziemi w swoich
dywagacjach w wyimaginowanym przez nich świecie stworzyli sobie miłość półprawd i
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przyjemności cielesnych, zakrywając swoje niewłaściwe czyny, opierając się na cielesnych
doznaniach, nic nie wiedzą o Miłości duchowej opartej na siedmiu prawach Pana i trzech
Prawach zawartych w krzyżu PRAWDY, nie mają pojęcia o odczuciach duchowych otwartego
ducha żyjąc na 100%, a ja wam powiadam, że do 100% bardzo wam daleko, a z dnia na dzień,
coraz dalej, ponieważ nic nie robicie, nie idziecie za PRAWDĄ, za SŁOWEM, które cały czas do
was przemawia, a wy jesteście głusi na Miłość duchową i służycie ciemnościom, a nie służycie
Panu, który woła do was; obudźcie się, bo czasy ostateczne się kończą, a śpicie tak mocno i nie
chcecie usłyszeć wołania Pana.
Czekacie aż wydarzenia na Ziemi was potrzepią tak mocno, aż się obudzicie i wtedy na pewno
będziecie chcieli iść za Słowem Pana, ale wtedy dla was może być za późno.
Jak piżamę złapią już tryby młynów BOŻYCH, nic nie da się zrobić, wtedy już nie będziecie
mogli się ruszać, ale zobaczycie, co zrobiliście i co się będzie z wami działo, poczujecie sami.
Pan jeszcze woła z MIŁOŚCI do stworzenia, w którym jesteś; OBUDŹ SIĘ!!!
Jest tylko jedna droga, jak nią nie pójdziesz to zginiesz, spadniesz w przepaść razem z
ciemnościami w otchłań na zawsze.

Z Miłości duchowej daje się tylko to co korzystne, żeby każdy duch poszedł jak najwyżej i trafił
do domu, do poziomu duchowo istotnego, skąd wyszedł, ale zgubił się po drodze, bo było tyle
pokus i różnych fałszywych przyjemności, a Lucyfer się cieszył, że złapał ich w pułapkę
ciemności.
Duchy ludzkie nie zrozumiały, że trzeba to odrzucić i kroczyć dumnie ku ŚWIATŁU, opierając się
tylko na prawie BOŻYM.
Bogactwa i wszystkich dóbr materialnych nie należy odrzucać, ale należy je wykorzystać
właściwie do swojego rozwoju duchowego, nie trzeba być żebrakiem żeby służyć Panu, Pan
chce, aby wszystkie duchy ludzkie były, zdrowe, radosne, szczęśliwe i bogate we wszystko co
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jest niezbędne na Ziemi, by kroczyć właściwą drogą ku ŚWIATŁU, to tylko chore umysły
wymyśliły noszenie krzyża cierpienia i biedę, wojny i palenie na stosie, zabijanie z chciwości i
nienawiść, Pan nie zna takich złych doświadczeń, ponieważ jest MIŁOŚCIĄ, a MIŁOŚĆ to tylko
same
korzystne
dla
ludzkiego
ducha
energie
i
uczucia.

Wiara musi być przekonaniem, wtedy jest Miłością duchową i nie ma ślepej wiary, bo to jest
ochłap rzucony na pożarcie ślepcom, którzy nie szanują siebie, wierzą w różne głupoty,
ponieważ sami nie mają żadnych światłych wartości, stoją zawsze w cieniu ciemności, tych
którzy chcą ich kontrolować, z nich korzystać materialnie i opierają wszystko o
niewytłumaczalne dogmaty religijne stojące w ciemności i ciemnocie ludzi leniwych, wspierające
fałszywymi znakami jakieś półprawdy i cuda nielogiczne i nie prawdziwe, służące tylko ciemnym
duchom pod berłem ciemności.
Duchu ludzki prawdziwa MIŁOŚĆ duchowa, to nie są przyjemności, to obowiązki i czujność
wobec osób, które kochacie.
Musi ziemski człowiek nauczyć się od nowa żyć zgodnie z prawami Pana, zgodnie z MIŁOŚCIĄ
duchową, musi odrzucić wszystkie fałszywe nurty, znaki i energie negatywne.
Nowy człowiek ziemski, otwarty duch, musi słuchać siebie ducha, być czujnym, mieć czyste
myśli, czyste serce i czyste czyny, dać się prowadzić Panu, najlepszą drogą do PRAWDY,
przyjmować energię MIŁOŚCI, przepuścić przez siebie ducha i podawać dalej do stworzenia, tam
gdzie pracuje, wszędzie przekazuje, Słowem Pana żyje i dziękuje za wszystko co dostał w darze.
Wolność ducha tylko przez uczucie, tylko przez MIŁOŚĆ duchową, to ciągłe dawanie, dajecie
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tylko energię MIŁOŚCI duchowej, lecząc ziemskie ciało oraz osoby, które o to proszą, wolny duch
ma zdrowe ziemskie ciało.

Martwoto powstań
54.
Martwoto powstań! I rusz się do pracy duchowej, narodzie wybrany nic was nie minie, jak
przyjdzie czas, musicie być przygotowani na przyjęcie JEZUSA CHRYSTUSA na Ziemi.
Ludzkie duchy sami sprzedaliście swoją wiarę, za parę złotych sprzedaliście PRAWDĘ,
sprzedaliście za materialne dobra, dla lenistwa duchowego, dla wygód, nie ma usprawiedliwienia
dla takich działań.

Stoję przed wami ja Ismael i apostoł Mojżesz, a wy nas nie rozpoznajecie, nas nie widzicie, a
my świecimy i duchowi muszą widzieć świecenie, ale w was jest martwota, brak oznak życia,
liczy się tylko materialne, liczy się tylko pieniądz, nie ma nic co by was interesowało z życia
duchowego.
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Powiadam wam; że będziecie szybko maszerowali do bramy duchowej, szybciej niż się
spodziewacie, sami zrzucicie wszystkie obciążenia was duszące i pętające kajdanami rozumu i
pójdziecie za SŁOWEM, za prawami Pana.

Sami z własnej inicjatywy będziecie ścigać ciemnych i ich ciemne dogmaty, będziecie zrzucać
z wszystkich miejsc fałszywe znaki, choć się trzeba zająć sobą i jak najszybciej przyjąć
PRAWDĘ, rozjaśnić siebie i kierować się tylko intuicją i uczuciem.
Żyjecie jak pasożyty, otrzymaliście w używanie wszystkie dobra od Pana, w opiekę tak jak i
ziemskie ciało, ale swój czas marnujecie, niczego nie szanujecie, a wręcz wszystko niszczycie,
wszystko uznajecie za swoją własność.
Pamiętaj duchu ludzki; jesteś gościem tu na Ziemi i możesz korzystać z suto nakrytego stołu,
ale to nie jest twoja własność, tym bardziej należy wszystko szanować, a ty jeszcze odwracasz
się od właściciela stworzenia, od Pana, zamiast dziękować za wszystko szanować z MIŁOŚCIĄ,
żyć zgodnie z PRAWDĄ.
Dziwnie się ubieracie, śmieci jecie, nie szanujecie Słowa, a o energiach i życiu duchowym nie
macie pojęcia.
Cały czas schodzicie w dół do ciemnej piwnicy sąsiada, której nie znacie, błądzicie po omacku i
nie chcecie nic wiedzieć o ŚWIETLE, które rozjaśnia wszystkie pomieszczenia i drogi i prowadzi
tylko ku Światłu, do prawdziwego twojego domu, do poziomu duchowo istotnego.
Zmieniacie swój prawdziwy wygląd farbując włosy i zakrywając piękne prawdziwe oblicze
maskami z kremów, których wcale nie potrzebujecie, jakieś dziwne mazidła i mydła stosujecie,
jakieś dziwne płyny pijecie, sama chemia, brak czystej wody źródlanej, a pijecie dziwną wodę
sztucznie wzbogacaną chemicznymi świństwami z plastików zwanych „petami”. Czyżby plastik
wam smakował?
Nie szanujecie nikogo i niczego, a musicie zacząć od siebie ducha, trzeba wszystkie stare
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zachowania pożegnać i przyjąć prawdziwe zasady, zgodne z Wolą PANA.
Zmiana promieniowania ciebie ducha na zewnątrz, wymusi prawidłowe zachowania ludzkich
duchów będących blisko ciebie.
Bądźcie otwarci, idźcie tylko świetlistą drogą prosto ku Światłu, prosto kierujcie się na drogę do
domu wracając skąd wyszliście.
Bądźcie duchowi i zawsze czujni, odbierajcie obrazy i objawienia, żyjcie zgodnie z prawami
Pana i bierzcie przykłady tylko z czystych źródeł, należy dążyć do doskonałości pamiętając
zawsze, że pokus jest wiele, ale trzeba zawsze właściwie wybierać.

Słowo dla ziemskich ludzi
55
Część Pana na Ziemi Jezus Chrystus musiał doświadczać najciemniejszych energii, poznać
najciemniejsze miejsca i ciemnych ziemskich ludzi, aby móc pomóc duchom będącym obecnie
na Ziemi.
Jezus Chrystus przeżywał na Ziemi wiele sytuacji logicznych i nielogicznych, dobrych i złych,
po to by zrozumieć, przeżyć i odczuć możliwości pomocy duchom, którym jeszcze można rzucić
linę sformowaną z PRAWDY.
Jezus Chrystus mieszka między wami ludzkimi duchami i jest nierozpoznawalny przez ludzi,
choć cały czas daje znaki, podpowiada; jestem tu i teraz obecny, choć wy Mnie nie chcecie
rozpoznać, zobaczyć i odczuć.
Pan zsyła na Ziemię swoją część, aby nauczyć wszystkie duchy ludzkie na Ziemi żyć zgodnie z
Prawem BOŻYM, trzeba zniszczyć ciemności, które wytworzyli ludzie na Ziemi.
Wszystko co Jezus Chrystus czyni na Ziemi, czyni w Woli Bożej i Miłości
Rozliczenie już czeka, do pracy dużej się szykuje, ponieważ ludzkie duchy śpią i nie chcą się
obudzić, czas już nadszedł.
Stany Zjednoczone, Anglia, w części Afryka, w Azji duże zniszczenia.
Ziemski duchu sam sobie przygotowałeś to co dawałeś, to z powrotem dostaniesz, tyle że
zwielokrotnione w skutku zwrotnym.
Nienawiść, wojny, terroryzm, choroby i zło są obce Panu, który tylko z MIŁOŚCIĄ jest tożsamy.
Jezus Chrystus na Ziemi walczy z ciemnościami, które są wynikiem działań wszystkich
76

duchów na Ziemi, ponieważ są czasy ostateczne.
Koniec takich działań człowieka. Wszystko co ciemne musi zginąć, aby SŁOWO mogło
zrealizować czystą MIŁOŚĆ, popartą działaniami czystych duchów ludzkich dążących do służby
Panu.
Człowiecze, zanim odpowiesz „NIE!”, bardzo mocno odczuj, nie rozbieraj rozumowo, bo się
zgubisz w labiryncie ciemności i będziesz krążył na rondzie w pułapce jak mucha koło lepu.
Pan wasz, Ojciec wszystkich duchów, jeszcze wzywa i czas najwyższy abyś to wołanie
usłyszał, Jezus Chrystus czeka na was na Ziemi, w Polsce, w Opolu.

Fałszywe znaki
56.
Fałszywe znaki wznoszą się wysoko, ponad głowami ziemskich ludzi, zaznaczając te miejsca,
gdzie na fałszywych poglądach wciskanych z poziomu strachu i litości zarabia się duże
pieniądze i chce się leniwie żyć, na zasadach ciemności, wymyśla się rozumowo różne
nielogiczne „cuda”, by na smyczy wodzić i czyścić z pieniędzy tych, którzy się dają, tych którzy
sobie na to zasłużyli, po prostu pranie mózgu, ale to ich wielka wina, jednych i drugich.
Energia litości jest z poziomu energii morderstwa, dlatego jak się ma miękkie serce trzeba mieć
twardy zadek do przyjęcia kopniaków.
Ci, którzy wieszają sobie na szyi fałszywy znak dają informacje o sobie, są zaznaczeni tym
czym się na zewnątrz kierują, takich należy odrzucić, a miejsca które mają fałszywe znaki omijać
z daleka.
Jeżeli taki fałszywy znak wisi w twoim domu, to znaczy, że nie kierujesz się PRAWDĄ i prawami
Pana, to znaczy, że kierujesz się i swoje ziemskie życie opierasz na fałszu, na ciemnocie swojej i
tych, którzy takie znaki propagują, to ciemnogród.
Pan w PRAWDZIE i w ŚWIETLE pokazuje ludzkim duchom jasne, czyste prawa i świetliste drogi,
tu wszystko musi być oparte o MIŁOŚĆ, ponieważ Pan to ŚWIATŁO, a w ŚWIETLE nie da się nic
ukryć, pokazuje się takie, jakie jest prawdziwe, dobre lub złe, wszystko się teraz musi wyżyć do
końca.
PRAWDA wreszcie musi zaprowadzić na Ziemi porządek zgodny z prawami w stworzeniu.
Jest nie do przyjęcia ,aby ci, co ograbiali i ograbiają innych, żyją na fałszywych poglądach,
sprawiali władzę na Ziemi, ponieważ ziemski człowiek na takie sytuacje pozwolił sam, to zaszło
już tak daleko, iż dziś jest niezbędna interwencja Pana, żeby przywrócić na Ziemi naturalny
porządek, zgodny z prawami Pana
Rozum człowieka tak dalece się zapędził w „kozi róg”, że już nie potrafi oddzielić ziarna od
plew, plewy są serwowane przez różnych rozumowców, tylko po to, żeby mieć jeszcze więcej
pieniędzy i absolutną władzę, choć i tak mają bardzo dużo, że sami nie są w stanie z tego
skorzystać i nie chcą z nikim się podzielić, poszli w materię i nie przestrzegają praw, które
obowiązują na Ziemi, dlatego jest konieczna i uzasadniona interwencja Pana, musi wszystko się
zmienić na nowe i każdy ziemski człowiek musi nauczyć się być duchowym, żyć zgodnie z
PRAWDĄ i MIŁOŚCIĄ, wtedy wszyscy na Ziemi będą szczęśliwi, zdrowi, syci i bogaci we
wszystko, co jest niezbędne do życia w prawach Pana na Ziemi, bez smyczy i przywiązywania
się do materii, bo to jest niewłaściwe i pęta ducha ludzkiego.
Przez chciwość człowieka i jego rozbudowane ego przez rozum, królowała do tej pory
ciemność, podszeptywał Lucyfer, ale dziś już KONIEC! Powiadam wam; koniec tego panowania!
Ponieważ nie chcieliście dobrowolnie sami się zmienić, Pan żąda od was posłuszeństwa, jeżeli
tego nie zrealizujecie, to zostanie wymuszone posłuszeństwo, bo to jest korzystne dla
wszystkich duchów ludzkich, z prawdziwej MIŁOŚCI dostaniecie wszystko, na co zasłużyliście
zgodnie z waszą wiarą, prawa Pana i żywioły przywołają wszystkich do porządku, aby budowa
nowego Królestwa na Ziemi była oparta tylko i wyłącznie o MIŁOŚĆ i PRAWDĘ.
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Wszystko co złe zostanie odcięte i zniszczone całkowicie, zamienione w pył, każdy kto nie da
się zmienić musi odejść, aby ci którzy zechcą się zmienić, mogli zbudować na mocnych
fundamentach wszystko oparte o prawa Pana, wszystko musi stać w ŚWIETLE, w czystości i być
skierowane do PRAWDY.
Wszystkie fałszywe znaki muszą runąć, ponieważ mają źródło energii w morderstwie i wokół
jest tylko kłamstwo, mają pieczęć zbrodni!

Prawdziwe znaki w stworzeniu
57.
Prawdziwe znaki w stworzeniu, to znak PRAWDY BOŻEJ - złoty krzyż równoramienny, w którym
zawarta jest MIŁOŚĆ, cztery zielone serca w krzyżu.
Współbrzmienie męskości - ramię pionowe, z żeńskością - ramię poziome, w prawach
stworzenia w MIŁOŚCI duchowej, wzajemne wspieranie, szacunek, to jest szczęście i radość.
Takie prawdziwe znaki są w wielu miejscach na Ziemi, ale dziś nikt nie pamięta co oznaczają i
że jest to znak PRAWDY BOŻEJ.
Jezusa Chrystusa można rozpoznać właśnie po znaku PRAWDY i gołębicy - symbol WOLI
BOŻEJ w stworzeniu.
Jezus Chrystus stoi w Sile i w Prawdzie, osoba odczuwająca lub widząca może Jezusa
Chrystusa po tych właśnie znakach rozpoznać.
Kielich, to symbol ziemskiego ciała Jezusa Chrystusa, będącego obecnie na Ziemi.
Trwa budowa Królestwa Tysiącletniego, Czystości i Trójjedyności od 07.09.2007roku.
Trójjedyność Pana, to znak piramidy, a w niej oko wszechwidzące i wszechobecne.
Znak do dziś w wielu miejscach obecny, ale nieprawidłowo odczytany, rozumowo bez uczucia
poprzez różne dziwne ludzkie duchy, które nie służą Panu.
Pamiętaj ludzki duchu służenie Panu; to czyste myśli, czyste serce i czyste czyny, to
przestrzeganie wszystkich praw w stworzeniu 100%, nie 99%, bo to nie wystarczy żeby dojść do
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bramy, do Jezusa Chrystusa, by zostać tu na Ziemi i żyć w nowym Królestwie.

Pamięć duchowa
58.
Pamięć duchowa to wszystko to, co zapamiętał twój duch we wszystkich inkarnacjach, to co
przerobił, przeżył, duch wie wszystko o Prawdzie i Miłości, o prawach Pana, ale spętany
kajdanami rozumu nie może ci nic podpowiedzieć, bo jest zakneblowany, stara ci się wszelkimi
sposobami podpowiadać, ale twój rozum i tak niczego nie chce słuchać i działasz tak jak twój
rozum ci każe, rozum powinien służyć duchowi, ale twój rozum służy ciemnościom bo
przerwałeś połączenie duchowe.
Każdy człowiek ziemski otrzyma to na co zasłużył, ducha trzeba koniecznie słuchać, nie da się
słuchać rozumu, bo on dzieli włos na czworo, produkuje różne dziwne myśli i wciąga w pułapkę
stresu, strachu i paniki, co doprowadza ciało ziemskie do choroby, a ducha do upadku.
Z tego samego źródła płynie do ducha z poziomu duchowego wszystko co jest korzystne dla
całości, czyli dla ducha i jego ziemskiego pojazdu - ciała.
Rozum nie odbiera niczego duchowego, może tylko wymyślać lub wymuszać obrazy, które nie
są przekazem z duchowego tylko chceniem ziemskiego ciała i jego instynktów najniższych.
Pan prowadzi każdego ducha ludzkiego poprzez podpowiedzi, lub kłody rzucane pod nogi,
stworzenie mową PANA i wiadomo, że słuchając, kierując się tak zwaną intuicją idziecie
najlepszą drogą dla was, z góry widać najlepiej co jest dobre, a co niewłaściwe.
Rozum nie podpowiada tylko kusi pokusami, bo nie jest logiczny sam w sobie, powinien służyć
duchowi i wyciągać logiczne wnioski, gdy słuchasz siebie ducha z pamięci duchowej doskonale
wiadomo co jest PRAWDĄ, a co jest fałszem.
Ciemność poprzez rozum jako narzędzie blokuje ciebie ducha, wtedy ciało w stresie boi się
tego co rozum tworzy ze strachu, powoduje panikę, formy te nabierają kształtów demonów i form
tak ogromnych, że strach się bać.
Taki ziemski człowiek już się topi w bagnie swoich rozumowych form i energii negatywnych,
nie potrafi już rozróżnić co jest dobre, a co złe, przez rozum dotarł do człowieka Lucyfer i już miał
w pułapce ducha, mocno go trzymał, zrobi wszystko, aby go nie wypuścić, będzie jemu wciąż
produkował nielogiczne wątpliwości i stworzy jemu panikę, aby nie mógł niczego odczuć, nawet
logicznie pomyśleć, po prostu wpada w labirynt ciemności, a to już jest przepaść, bardzo trudno
się wydostać, tylko poprzez bardzo mocne chcenie i pracę nad sobą czyli rozwój ducha.
Takie są fakty, ale ten co jest blokowany przez rozum nie potrafi już odczuć prawdziwej Miłości,
ponieważ nie słyszy siebie ducha, nie słucha podpowiedzi z poziomu duchowego, nosi okulary
bo nie chce widzieć PRAWDY, boi się ciemność, że zostanie odkryta i odrzucona.
Każdy kto wykuwa na pamięć różne naukowe wywody i tezy naukowców, nie bada czy to jest
prawdziwe i dobre, lecz kieruje się małym wycinkiem rozumowej wiedzy innych i sam tak rozwija
swój rozum by dostać jakiś papierek, który daje ziemskie stanowiska, choć ta wiedza innych
nigdy jemu się w życiu nie przydaje, wręcz odwrotnie tym blokuje siebie ducha i przerywa
połączenie duchowe, szkodzi sobie i innym, jest w pułapce wiedzy naukowej rozumu, który
działa wbrew prawom natury, co niszczy ciało ziemskie i niszczy wokół siebie naturę, a powinien
ją wspierać żeby wszystko współbrzmiało w prawach Pana.
Człowiek ziemski gdyby się rozwijał duchowo zaszedł by w rozwoju techniki o wiele, wiele
wyżej, niż jest dziś, bez szkody naturze, a służyło by to we wszechświecie wszystkim i wszystko
by kwitło, a jest odwrotnie, ziemski człowiek powoduje samozagładę Ziemi.
Szerzy się zło, wojny, terroryzm, choroby, głód i bieda, a wszystkim rządzi pieniądz, bo
ciemności rozdawały karty poprzez sprzedajnego człowieka zablokowanego duchowo.
Tylko wolne duchowo narody, suwerenne powinny ze sobą współpracować, wspierać się
wzajemnie, nie może nikt nikogo napadać, rabować i kontrolować ich dobra materialne, wszyscy
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mają prawo do rozwoju duchowego, zgodnego z prawami Pana, tam gdzie są na Ziemi,
zgodnego z nim duchem i z tym po co przyszedł do materii.
Wszystkich wołam; idźcie i szukajcie PRAWDY, żyjcie zgodnie z prawami Pana, bramą dla was
jest JEZUS CHRYSTUS, ale to wy musicie się wysilić, by to subtelnie odczuć, kierujcie się
duchowym odczuwaniem, odrzucicie rozumowe wariacje!

Marnujesz czas swój
59.
Duchu ludzki twoja ostatnia szansa, ostatnia sekunda do podjęcia decyzji się kończy, marnujesz
czas przeznaczony na rozwój duchowy, już więcej nie będziesz miał okazji aby się stać
duchowym i służyć Panu, tu w najgęstszej materii na Ziemi.
Duchu wołam do ciebie; przejrzyj na oczy, byś zdążył poznać PRAWDĘ przed wydarzeniami,
które coraz mocniej działają na Ziemi, wypalając codziennie najciemniejsze miejsca, wypalają
ciemne bagaże na głowie czy karku ludzkich duchów, te ciemne formy, których już nie da się
oczyścić, skierować do PRAWDY, bo poszli w dół, brak im pokory, brak jakichkolwiek światłych
wartości, tylko ciemności widzą i nic więcej, ponad to nie wyściubiają nosa, siedzą w bagnie po
czubek głowy, a stamtąd nic już nie da się zobaczyć poza błotem.
Wszystkim i wszystkimi ludzkimi duchami na Ziemi kieruje strach, przed czymś czego nie ma,
boją się tylko i wyłącznie swojego cienia, już jest taki ciemny, że nie widzą różnicy między sobą,
a cieniem, który za nimi stoi i straszy.
PRAWDA jest jasna, świetlista i czysta, każdy kto da się poprowadzić PRAWDZIE i będzie
kierował się uczuciem, śpi spokojnie i czuje się bezpiecznie, taki duch jest odważny i nie zna
strachu.
Na złodzieju czapka gore i śpi jak zając pod miedzą, czuje się ciągle zagrożony, bo piętno
kłamstwa i oszustw wypala pieczęć na twarzy, a skradzione rzeczy palą ręce i ciało, ciągle musi
uciekać przed ludźmi, bo się ich boi, że się upomną o swoje pieniądze i produkty.
Kłamstwo popędza kłamstwo, już sam nie wie co jest prawdą, a co kłamstwem, wszystko
zmyślone, ciemne i ukrywane, na strachu jadą szybciej w dół do rozkładu.
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Dlatego wołam do was; materia się nie liczy, liczy się tylko wolny duch, którego celem jest
powrót do domu, do poziomu duchowego.
Materia jest potrzebna do wspierania procesów duchowych nawet dla najbogatszych ludzkich
duchów na Ziemi.
Żywy duch świeci promieniami miłości duchowej, to otwarcie na wszystko co dobre i
potrzebne, to bogactwo duchowe, a rozum to martwota, brak energii, nic nie ma, to bieda
duchowa.

Jam Jest Archanioł -światłości wszechwiecznej.
60.
Jam Jest -Archanioł światłośći: nie jestem ziemskim duchem, w swej tęsknocie do czystości
przeszedłem wiele różnych sytuacji dobrych i złych, moje doświadczenia jak perły w koronie
lśnią, to one otworzyły mi drogę do rozwoju, do uświadomienia sobie siebie, to ja sam, kierując
się uczuciami odrzucałem po kolei wszystkie fałszywe drogi, wszystkich ziemskich ludzi
kierujących się materią, zarabianiem pieniędzy, pieniądz jest potrzebny do życia na Ziemi, ale dla
mnie nigdy nie był celem, tylko narzędziem.
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Zawsze wiedziałem, będąc na ziemi ,że doświadczając skrajnych sytuacji, uczę się i czekam na
coś wielkiego, bardzo wielkiego, a to przecież podstawa rozwoju duchowego, niezbędnego
każdemu duchowi co jest na Ziemi.
Im bardziej otwarty duch, tym mocniejsze połączenie z duchowym poziomem, najwyżej ziemski
duch może osiągnąć tylko poziom duchowy, wyżej by się spalił w ogniu Bożym
Duch ludzki z Bożego nic nie ma i nigdy nie miał, to bałwochwalstwo.
Energetycznie mocny duch, to dar od Pana, nie rozwijany staje się klątwą, a rozwijany daje
ogromne możliwości pomocy chorym ludzkim duchom i prowadzenie ich drogą Prawdy.
Jak zostałem wyniesiony , do góry ponieważ jestem z Panem w swej wielkiej Miłości do
stworzenia i obdarował mnie darem uzdrawiania i prowadzenia tych co się zagubili i nie mogą
znaleźć drogi do Pana.
Prowadzi mnie PRAWDA, MIŁOŚC do Pana, po to by iść najczystszą drogą wiary z przekonania.
Ja przyszłem na Ziemię spełnić misję i dawać zawsze świadectwo PRAWDY, dla ziemskich
duchów tu na Ziemi. Prowadzić duchowo dusze astralne, nauczać ludzkie dusze i duchy życia w
prawach Pana.

Faryzeusze dziś
61.
Faryzeusze dziś krzyczą jeszcze głośniej niż 2000 lat temu, nie chcą zobaczyć PRAWDY po raz
drugi, są za kotarą ciemności, w innym świecie, opierają się na fałszu, na nieprawdziwych
danych, na pomówieniach wymyślonych przez ciemności, skrajnych sytuacjach podobnych do
dzisiejszej gazety, z małej sprawy, której nie ma, można zrobić duży dym i nic więcej.
Opluwanie to w ich stylu, nie badają Słowa, tylko zajmują się osobą, tak długo aż dostaną cios
prosto w nos w skutku zwrotnym.
NIE WSTYD WAM?

Tak ciągle krzyczeć, dziś już innymi słowami, bo formy się zmieniły, choć duchy te same, w
innej formie występują, bo i procesy inne i inne czasy.
Każdy duch na Ziemi musi się określić; czy jest przy Świetle, służbie Panu, czy stanie po
przeciwnej stronie, po stronie ciemności.
Wielu próbowało rozwoju duchowego przy Jezusie Chrystusie, lecz trzeba jasno patrzeć w
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przyszłość, trzymać się mocno odbiorów i nie dać się zagrzebać w przeszłości, w starych
śmieciach.
Bo to ciemność, czarne wizje, rozum ogranicza czasem i przestrzenią, nie należy kierować się
umysłowymi wywodami, ani cielesnymi doznaniami, a tylko i wyłącznie wewnętrznymi
odbiorami, które na początku są bardzo subtelne, ale jak się ich przytrzymacie, to następnie
wszystko się zmienia z minuty na minutę, jest łatwo, trzeba mieć silną wolę i mocny charakter,
trzeba się ciągle uczyć wszystkiego na nowo, to co było nie jest ważne, jest tylko to co jest dziś,
TU i TERAZ.
Nie wstydzę się tego czego codziennie doświadczałam, bo to są moje perły i nie dam sobie je
odebrać żadnym faryzeuszom.
Krzyczcie sobie, aż się wam znudzi, ja się będę zajmować sobą i idę drogą do Światła by tu
wypełnić misję czy to się wam podoba, czy nie.
Nauczyłam się odróżniać puste gadanie faryzeuszy i im podobnych, od SŁOWA Pana
napełnionego Miłością, wiem co jest korzystne dla mnie.
Krzyki faryzeuszy mnie nie dziwią, bo widzę co jest wokół, obłuda, okłamują siebie, nie chcą
widzieć Prawdy, łudzą się, że sobie wszystko kupią za pieniądze, a mówienie; „nic mi nie mów,
bo ja nic nie chcę wiedzieć”, to farsa. Jak chcecie żyć w pogardzie do siebie i ułudzie, że nic się
nie stanie, to wasza sprawa, ja i tak będę nawoływać; obudźcie się już teraz, bo czas najwyższy,
potem będzie już za późno.

To jest moje zadanie na Ziemi: dać Świadectwo PRAWDY, tutaj w najgęstszej materii, choćby
tylko jeden się obudził i uratował dzięki mnie, to już będzie sukces ogromny i za to będę
dziękować Panu, że mogę tak pracować i głosić PRAWDĘ od dziś na zawsze.
Ludzie opowiadacie się po stronie faryzeuszy, drzwi przycięły wam palce, które sami osobiście
sobie zatrzasnęliście, pozostając na zewnątrz, nie ma kluczy, bo je osobiście oddaliście, siedem
zamków, którymi jest zamknięta Wielka Księga Objawień i Objawienia Woli Bożej, nie ma się z
czego cieszyć, że ciemność usiłuje zawładnąć kolejnym duchem, a on tego nie widzi, choć tyle
lat czytał Objawienia.
Tylko ludzkie duchy mocno wierzące w Pana pozostaną obojętne co faryzeusze napiszą, a
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odejdą ci, co nie wierzą, to ich sprawa, ich wiara w siebie jest słaba, życzę im zawsze wzlotów
duchowych, porzucenia ciemności, oraz podciągnięcia na wyżyny, rodzin ziemskich, aby
wszyscy szli do PRAWDY.
Wielka Księga Objawień jest własnością Pana, a dziś Jezus Chrystus jest na Ziemi i ją
przekazuje ludzkim duchom, ma służyć do rozwoju duchowego wszystkim duchom w materii, a
„wara” to dla ciemności, dla faryzeuszy. szlaban już się przejawia, widać coraz mocniej.
Pan wie wszystko i widzi wszystko, w każdym momencie, w każdej chwili, każdego z nas
obowiązuje to samo prawo, obowiązujące dla wszystkich duchów na Ziemi, każdy dostanie to co
według trzech praw sobie wypracował w pocie czoła.
Jak ktoś nie ma argumentów do Słowa Bożego to występuje przeciwko, bulwersuje się i
krzyczy słowami wymagającymi cenzury, ludzkie duchy omijajcie takie duchy z daleka.
Ja Ismael przechodzę obojętnie obok faryzeuszy, bo nie wiedzą co sobie czynią.
Choć nie są świadomi praw Pana i tak działają, a śmieje się ten, kto śmieje się ostatni.
Faryzeuszom zawsze powiem; wara ode mnie i koniec!
Nie mam zamiaru z takimi rozmawiać, na żadne tematy, tym bardziej, że każdy się określił.
ŻEGNAJCIE!!!

Uzdrawianie energią i kolorami

Uzdrawianie kolorami
62.
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Życie na Ziemi to nie jest bajka, to twarda walka każdego ducha, o swój byt tu w gęstej materii.
Wołam, nie do rozumu, nie do ciała ziemskiego, wołam do ducha będącego obecnie na Ziemi.
Wszystko się łączy na splocie słonecznym, cały układ nerwowy, łączy się z układem
krwionośnym i układem trawienia.
Taki układ człowieka ziemskiego, to łączenie ducha i ciała ziemskiego, jedno bez drugiego nie
istnieje tu na Ziemi.
Oko ziemskie nie rejestruje ducha, widzi tylko ziemskie ciało będące otoczką gęsto materialna
dla ducha, można tylko odczuć energetycznie.
Światło tęczy wchodzi przez centrum korony, przechodzi przez wszystkie centra, kotwiczy w
Ziemi i wraca do góry, do Pana, tylko wtedy kiedy żyjesz zgodnie z prawami stworzenia i
wszystko
jest
w
równowadze.

Wszystkie centra napełniają się kolorami tęczy, bo każdy kolor to przypisane do niego organy,
gdy brakuje jakiegoś koloru z tęczy, to znaczy; że się stresujesz, nie żyjesz zgodnie z prawami
natury, tym blokujesz swoje duchowe odczuwanie.
To kanał energetyczny płynący przez twoje naczynie z energią Miłości, byś odczuł co masz do
odczynienia ze wszystkich inkarnacji na Ziemi.
Zablokowane energie na splocie słonecznym, to twoje centrum energetyczne jest martwe,
słabniesz, brak ci powietrza, ciągle jesteś zmęczony i śpiący, idziesz do fachowca ziemskiego
medyka, wyniki badań które robią są „dobre”, a ty dalej słabniesz, bierzesz dziwne leki i to już jest
kara za głupotę, bo sam się zablokowałeś, sam spowodowałeś osłabienie i karzą cię lekami, bo
nie chcesz sam się wyleczyć, wszystko jest w tobie od zawsze.
Dostałeś od Pana doskonałe naczynie; ziemskie ciało, w którym wszystkie komórki mają
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system samoleczenia, samouzdrawiania i samooczyszczania, trzeba tylko słuchać swojego
wnętrza w każdej chwili, swojego ducha i odczuć iż musi być równowaga wewnętrzna, twoim
obowiązkiem
jest
zadbać
należycie
o
darowane
przez
Pana
naczynie.

Czerwony, kolor centrum podstawy, pobudzający, kolor który rozpali ducha, nie używać
bezpośrednio na zapalenie, bo je wzmocni i będzie gorzej.
Duch ludzki, który ma za dużo czerwieni, jest ciągle pobudzony, rozpalony i podenerwowany,
trzeba wyrównać kolory kolorem przeciwstawnym niebieskim.
Pomarańczowy, kolor centrum krzyżowego, pobudza organy do pracy, zastój limfatyczny i
układ krążenia też ruszy, aby była harmonia wewnętrzna, prawidłowe ciśnienie.
Żółty, kolor splotu słonecznego, tu są procesy stabilizujące organizm, to kolor łagodny,
uniwersalny, wszystkim niezbędny, jak słońce na niebie.
To jest centralne zarządzanie całym organizmem, mózg jak dyrektor pilnuje wszystkiego i
wydaje decyzje, wie co należy natychmiast uruchomić, a co można odłożyć na później, aby
wszystko w ciele człowieka sprawnie działało, duch pilnuje uczucia i podpowiada.
Zielony kolor to centrum serca, to centrum Miłości duchowej, brak koloru zielonego nie ma w
organizmie prawidłowego oczyszczania, brak koncentracji, zielony wycisza i uspokaja, łagodzi
ból serca, leczy płuca, oczyszcza nerki, wątrobę i układ krwionośny.
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Niebieski, kolor przeciwzapalny, centrum gardła, związane z mówieniem PRAWDY.
Chłodzi i leczy stany zapalne, przeciwstawny do czerwonego, to równowaga wewnętrzna, 50%
niebieskiego i 50% czerwonego.
Można uśpić leniwego, a uspokoić rozdrażnionego.
Indygo kolor, centrum trzeciego oka, symbol jasnowidzenia, leczący uszy, zatoki, zęby, działa
kojąco na kolana i rany na ciele ziemskim.
Fioletowy kolor to centrum korony, wpływa energia, to kolor rozwoju duchowego i chorego
układu nerwowego, aby go wyleczyć trzeba dużo fioletu, bez stresu, pełny luz, najważniejszy jest
rozwój duchowy, wolny duch i odbiory z ducha, PRAWDA w której zawarta jest MIŁOŚĆ.
Wypełniają się prawa Pana na Ziemi, bądźcie zdrowi i szczęśliwi, bądźcie wolni i duchowi.

Brak współczucia
63.
Brak współczucia dla tych, którzy nie chcą poznać PRAWDY i przekręcają Wielką Księgę
Objawień i Objawienia Woli Bożej pod swoje potrzeby, tu na Ziemi, bo są ślepi i głusi.
Oczyszczanie ziemi z rozumowców, sług ciemności, musi się odbyć jak najprędzej, ponieważ i
tak niczego nie zrozumieją, choć podane mają bardzo prosto i jasno, badajcie Słowo i wszystko
wokół siebie, kierujcie się odczuwaniem, a nie rozumem.
Objawienia doskonale tłumaczą jakie wszystko jest ciemne, a stojąc w ŚWIETLE zostaje
obnażone z oparcia, mimo to wraca do starych ram i tapla się dalej wygodnie w błocie.
Panie Boże, w swej Wielkiej Miłości do stworzenia, daj Panie wszystkim duchom na Ziemi,
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wszystko co jest dla nich korzystne, bo oni sami już tego nie widzą, oni nie chcą się nawet
wysilić, aby Panie, Twoją część Jezusa Chrystusa rozpoznać tu na Ziemi.
Ci co powinni Słowo badać i rzeczowo do wszystkiego podchodzić, zgodnie z objawieniami,
niczego nie zrozumieli, nie wysilają się wcale, a wręcz odwrotnie, dają świadectwo swojej wiary
w ciemność, w najniższe żądze.
Dla nich nic nie znaczą prawa Pana, dalej oskarżają o różne dziwne sprawy, to całkowicie
potwierdza, że nie rozpoznali prawdziwego przesłania w Panu Jezusie Chrystusie i nie
przestrzegają praw w stworzeniu, a jeszcze nawołują do nie przestrzegania prawa Pana innych.
Dalej oskarżają i pomawiają pomimo upomnień, przedstawiają siebie w najgorszym nurcie i
sami tego nie widzą, że robią niewłaściwie, jeżeli tak twierdzą, że ich to nie dotyczy, to niech idą
własną przez siebie wybraną drogą i zobaczymy za chwilę, kto jaki jest i komu służy.
Czysty jasny duch zajmuje się sobą, swoim rozwojem duchowym, pomaga duchom jak
odczuwać, daje innym tylko to, co jest dla nich korzystne, nie zajmuje się pomawianiem i lżeniem
innych, bo przestrzega; siedem praw Pana i trzy prawa zawarte w krzyżu PRAWDY.
Buduje wszystkich i wszystko wokół siebie Miłością duchową, podpowiada jak żyć, aby było to
zgodne z prawami Pana.

,,BÓG OJCIEC,SYN BOŻY i dar życia wiecznego, .Ew.Jana 3:20.
Kto przychodzi z góry ,jest ponad wszystkimi .Kto pochodzi z
ziemi ,należy do niej i mówi jak ludzie z tej ziemi .Ten który
przychodzi z nieba ,jest ponad wszystkimi.Świadczy On o tym
,co widział i słyszał .lecz jego świadectwa nikt nie przyjmnie.Kto
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przyjął Jego świadectwo ,potwierdził tym samym ,że Bóg mówi
prawdę .Ten bowiem którego posłał Bóg ,wypowiada słowa
Boga ,gdyż Bóg daje DUCHA bez miary. Ojciec miłuje Syna i
wszystko przekazał w Jego ręce . Kto wieży w Syna ,ma życie
wieczne ,kto natomiast odmawia Synowi posłuszeństwa ,nie
zazna życia ,lecz ciąży na nim Boży gniew.

Most duchowy
64.
Rozmowa o SŁOWIE, to nie jest przekroczenie, to jest nawet obowiązek, by w pokorze ludzki
duchu przekazywać i tłumaczyć Słowo, ale nie rozumowo, tylko duchowo.
Zmiana i manipulacja, to jest przekroczenie, wszystko musi być przekazywane takie jakie jest z
odbiorów czystych i duchowych, z Woli Bożej, dla ciebie duchu.
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Most duchowy, to odbiór obrazów i objawień z poziomu duchowego, o czym wszystko
napisane jest w Wielkiej Księdze Objawień i w Objawieniach Woli Bożej.
Bardzo prosto i przez PRAWDĘ tobie duchu dane Słowo byś je w obrazach zobaczył, a duchy
ludzkie chcą obrazy przyjąć rozumowo, to nie jest możliwe.
Obrazy i objawienia mogą być zobaczone przez trzecie oko w pełnym rozluźnieniu i spokoju.
Otwarcie ciebie ducha otworzy twój odbiór z góry, zgodnie z planem BOŻYM na Ziemi.
Most duchowy trzeba oczyścić i uzdrowić odbiorem.

Nie

bądźcie

fani

65.
Nie bądźcie fani, bądźcie duchowi, wtedy nie potrzebujecie idola, ponieważ sami jesteście mocni,
wtedy sami jesteście rozwojowi i perspektywiczni.
Patrzcie na siebie i tylko na siebie, nie wierzcie nikomu, wszystko przepuszczajcie przez siebie
ducha, wasza decyzja podjęta przez was samych będzie dla was najlepsza, mówcie PRAWDĘ, a
ona poprowadzi was na wyżyny ziemskie i duchowe.
Jak wszystko co proste i jasne zrozumiecie, tak szybko do przodu pójdziecie, kroczyć będziecie
drogą PRAWDY z podniesioną głową, z uśmiechem na twarzy, to będzie oznaczało; iż wreszcie
odcięliście się od starej ciemnej tradycji szamańskich obrządków kościelnych.
Macie być samodzielni i samowystarczalni, jak jesteście już dorośli, to czas na was
odpowiadać za swoje czyny, uciec spod parasola nadopiekuńczych ziemskich rodziców, macie
nauczyć się żyć na bazie swoich doświadczeń, jak nie będziecie ich mieć to będziecie błądzić, to
was zuboży duchowo i ziemsko.
Im więcej doświadczycie za młodu, tym lepsze będzie wasze ziemskie życie, tym bardziej sobie
poradzicie i to wszystko co się wokół was będzie działo to was wzmocni, będziecie mieli dużo
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pracy ze sobą gdy dacie się rodzicom ziemskim prowadzić jak na smyczy, to nie jest ich życie
tylko wasze, oni swoje zmarnowali, bo nie rozwijali się poprzez swoje doświadczenia i swoją
pracę, dostali wszystko gotowe i tak wam chcieli też dać.
Każdy ma swój bagaż doświadczeń i korzysta tylko z tego co sam przeżył, bo to co jest dobre
dla innych niekoniecznie jest dobre dla was.
Nie bierzcie nic od nikogo, to co sami wykonacie i sami wypracujecie, to wam będzie
najbardziej pasowało, ponieważ to wasze wibracje, dla was korzystne.
Nie noście nikomu swoich spraw do załatwienia tylko sami zmierzajcie się z problemami i
natychmiast je rozwiązujcie, wszystko da się na poziomie rozmowy załatwić i rozwiązać każdą
sprawę, każdy problem.
Im szybciej zrozumiecie co jest dla was korzystne, tym prędzej dojdziecie do właściwych
wniosków, będziecie podejmować na bazie swoich doświadczeń właściwe decyzje, świadome i
mądre.
Każdy młody człowiek jest otwarty na uczucia, nie jest skażony jeszcze rozumowym
gmatwaniem sobie prostych procesów na Ziemi.

Rozum niereformowalny!
66.
Rozum niereformowalny, tak zwany; umysł ziemskiego człowieka, to jest efekt wybujałego ego i
braku odczuwania, kierowanie się tyko i wyłącznie rozumowymi wywodami, tezami i
doświadczeniami innych ludzi, nie swoimi.
To brak logicznego pojmowania podstaw, rozum nie chce słuchać PRAWDY, bo wie, że
zostanie zrzucony z tronu, a duch słucha i wie, że to jest PRAWDA, ale jest tak skrępowany przez
rozum, że dziś nie ma szans, jest tak przez ziemskiego człowieka rozbudowany, że jak GURU nad
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wami wszystkimi stoi i jest niedotykalny, jest tylko narzędziem ciemności.
Pobudzany przez cielesne pożądania, wzmacnia się ciemnymi nurtami i od razu ma szambo
energetyczne, będąc w szambie już nic innego nie zna i co najgorsze, nie chce poznać, rośnie
jemu ciemny bagaż, bardzo szybko i mocno.
Trudno to dziś przerobić, a z godziny na godzinę coraz trudniej, bo wydarzenia ostateczne
coraz bliżej.
Nieuchronny akt, zapowiadany od wieków na Ziemi, wisi jak topór i spadnie niespodziewanie,
zetnie wiele głów, ale to ich wina, nie zasługują na nic innego, bo nie są czujni i nie słuchają
siebie ducha, choć często mówią; „czuję, że coś wisi w powietrzu”, ale na tym się kończy, co
niektórzy mówią; „co ma być, to będzie”.
Nie mają takiej wiedzy ze swojej wyłącznie winy, że to wszystko co się stanie, zależało i zależy
tylko od ich działań i promieniowań zewnętrznych w tej inkarnacji i w poprzednich inkarnacjach,
nie ma rozwoju duchowego, nie mylić z ciemną i nielogiczną ezoteryką.
Trzeba widzieć jakie to są formy ogromne i co potrafią złego uczynić, trzeba je natychmiast
unicestwić i odrzucić, przyjąć tylko PRAWDĘ.
Musicie uczyć się żyć na nowo, by już takich form nie tworzyć, a wręcz odwrotnie tworzyć tylko
pozytywne formy i całkowicie odrzucić rozumowe nielogiczne, niewytłumaczalne dogmaty, cuda
i ideologie niezgodne z naturą i odczuwaniem duchowym.
Rozum musi wszystko ograniczyć, ściąga do gęsto materialnych form, bo ma ograniczenia w
czasie i przestrzeni, nie ogarnia odczuwania, bo to jest tylko i wyłącznie właściwość ducha, dla
porównania podam, że rozum działa jak dziecko trzyletnie, które tylko co nauczyło się chodzić i
nie ma żadnych doświadczeń, musi wszystko dotknąć by to odczuć, a duchowość to jak dojrzały
50-cio latek, który ma dużo doświadczeń jest otwarty na nowe doświadczenia, kieruje się
intuicją, jest odważny, uważa iż stworzenie mową Pana i korzysta z duchowych obrazów i
objawień, nie popełnia już tych samych błędów, bo wyciąga wnioski ze swoich doświadczeń, wie
co jest dobre, a złe natychmiast odrzuca.
Czy da się porównać 3-y latka z 50-cio latkiem???
Strach tworzy tylko rozum, duch korzysta z prowadzenia Pana, nie ma żadnych ograniczeń bo
stoi w ŚWIETLE.
Rozum działa tylko w namacalnym ziemskim świecie, w ramach widzenia ziemskiego oka, na
jawie.
Otwarty duch poprzez widzenie duchowe, porusza się w obu światach, w gęsto materialnym i
widzi świat subtelno materialny, jeden bez drugiego nie istnieje i wszystko jest zawarte w
prawach Pana, świat subtelno materialny jest tak samo realny, a nawet bardziej realny i tu dzieją
się procesy energetyczne, niewidoczne dla oka ziemskiego, ale widzialne dla trzeciego oka,
duchowego, ktoś kto nie widzi może doskonale to odczuć energetycznie.
Tylko twój rozum nie chce tego przyjąć, bo nie chce się zreformować.
To zależy tylko od ciebie; czy dasz się zwieść przez swój rozum, czy otworzysz się na duchowe
i energetyczne procesy, dasz się poprowadzić Panu prostą drogą ku Światłu, zdrowego
radosnego życia ziemskiego, czy krętą drogą rozumu przez stare ciemne korytarze w dół i dasz
się skuć w kajdany umysłu i cielesnych doznań.
Musisz sobie sam odpowiedzieć; czy to jest globalne ocieplenie, czy to są wydarzenia Sądu
Ostatecznego, oczyszczenie Ziemi.
Wydarzeń na Ziemi coraz więcej, czy to normalne, czy wreszcie czas aby usłyszeć i zrozumieć
ostrzeżenia, jeszcze dziś są, ale jutro może przyjść wszystko tak niespodziewanie, że nikt cię nie
zdąży ostrzec, bo sam nie będzie wiedział, bo zawiodą urządzenia pomiarowe.
To ty duch, a nie ty rozum, to ty duchu musisz wybrać, za czym pójdziesz, czy dalej chcesz być
nieświadomy wydarzeń wokół ciebie.
A może trzeba przejrzeć na oczy, podjąć decyzję i wyjść z miejsc zagrożonych, zawalczyć o
siebie, by nie dać się uderzyć w plecy, a trzeba wszystko sprawdzić i doświadczyć, by wyjść z
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wydarzeń cało.
Duchu poczuj to!!! Bo rozum może cię zawieść i wystraszyć, bo rozum tego nie może odczuć.

Obwieszczenie. Zapłata
67.
Obwieszczeń i ostrzeżeń nie przyjmujecie, nic słuchać nie chcecie, jak można was
poinformować, kto jest dziś na Ziemi wieszczem czy apostołem?
Jak można obwieścić wszystkim, że Jezus Chrystus jest na Ziemi?
Jak można was poprowadzić drogą do PRAWDY, do MIŁOŚCI, jak wy niczego nie widzicie, jak
możecie odczuć, gdy zamknęliście się na wszystko co płynie z góry?
Wszystko jest tak już wyraźnie podane, jak na tacy, a wy jesteście dalej martwi, nic nie robicie
by to zmienić.
Abyście mogli zacząć żyć inaczej i dojść do MIŁOŚCI pełnej zawartej w Moich prawach, które
przekazane były na Ziemię.

Modny strój
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68.
Modny strój, to wymysł Szatana, nie ma nic wspólnego z odzieniem dla ludzkiego ciała.
Indywidualność całkowicie wyeliminowana, na ulicy wszyscy jak w mundurach i w tych
samych modnych szarościach.
Jak modne obcasy, to wszystkie kobiety noszą takie same buty, choć się męczą nogi i
kręgosłup boli, ale to na pokaz dla innych i dla pokus, tylko nie dla siebie, nie mają pojęcia o
indywidualnym wyglądzie i klasycznej modzie kobiecej i męskiej.
Dziś to spodnie biodrówki, gołe brzuszki, z tył widać pośladki, gołe piersi i gdzie czystość,
umiar i rozsądek, gdzie duchowe odczuwanie.
Figura kobiety wypaczona, to most do przyjęcia ducha uszkodzony, zobacz się kobieto w
lusterku, gdzie twoje wzorowe zachowanie, dama jest zawsze przyzwoicie ubrana, jak na
żeńskość przystoi i matkę, wzór czystości na Ziemi powinien być. A co jest? Zgorszenie i nic
więcej.
Mężczyzno, pozwoliłeś na to aby twojej żeńskości ciało oglądali inni, sam chodzisz ubrany tak
samo, dlatego pozwalasz na to żeńskości, swojej córce, swojej partnerce ziemskiej i matce
ziemskiej.
To matryca i jeden szablon, wzór taki sam, szary kolor i dla wszystkich takie same ciuchy.
Brak wyróżniania się ubiorem, zawsze czystym i wyprasowanym, wszystko zakryte pod
odzieniem, by nie kusić ciałem, aby widząc i myśląc nie tworzyli ciemnych form, bo te formy
uderzają też kuszącego.
Kolor odzienia to bardzo indywidualna preferencja, w zależności od rodzaju energii w
organizmie, pastele i mocne kolory, jak najmniej szarości i czerni, wszystko powinno być
dobrane do ekspresji i charakteru ziemskiego ducha, ważne to co ma do przerobienia na Ziemi.
Szafa pęka w szwach tyle wisi w niej szmat, 121-wsza para butów i setna torebka, to są tylko
atrapy prawdziwego odzienia z naturalnych materiałów.
Takie kuse ubranka, to brak szacunku do swojego ciała, wtedy nie ma do ciebie szacunku twój
partner ziemski.
Dama jest ubrana bez względu na pogodę od stóp po głowę, ma czyste myśli, dobiera słowa jak
mówi i po czynach ją poznacie.
Wszystko co robi zawarte jest w prawach Pana, jest duchowa i prowadzi wszystkich na wyżyny
duchowe, kieruje się tylko wewnętrznym odczuwaniem.
Moda nie ma żadnego wpływu na duchową żeńskość na Ziemi.
Bądźcie duchowe i zawsze indywidualne.

Nie mówienie Prawdy
69.
Nie mówienie Prawdy; o nadchodzących wydarzeniach, o apokalipsie, o paruzji, bo będzie
panika, bo ludzie się wystraszą, a jak wydarzenia będą już faktem, czy dopiero wtedy
zrozumiecie, że należało o nich krzyczeć, wtedy będziecie mieli pretensje, będziecie szukać
winnych.
Możecie już od dziś mieć pretensje, ale tylko do siebie, że nie chcecie dziś słuchać i dziś się
śmiejecie.
Dwa trzęsienia Ziemi w Europie; Niemcy i Anglia, ale i tak powiecie jak zwykle to globalne
ocieplenie, rozumowo wszystko można wytłumaczyć i powiedzieć; to wszystko takie normalne i
wtedy uważacie, że lepiej nie wiedzieć, to jest całkowite uśpienie czujności przez ciemności,
odwrócenie uwagi, to cios nożem w plecy.
Wszystkie wydarzenia, które narastają codziennie, to już nie przypadek, ale to jeszcze
informacje, dla ziemskich ludzi niezrozumiałe, nieczytelne, nawet gdyby ktoś się nagle obudził i
krzyczał, to byście jemu nie uwierzyli, tak jak nie wierzyliście apostołom 2000 lat temu i dziś,
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nigdy nie wierzyliście wysłannikom ze ŚWIATŁA.
To jest przykre, że sobie duchowi nie wierzycie, swoim odczuciom, że rozumowo i świadomie
oddalacie od siebie PRAWDĘ, oddalacie informację o wydarzeniach, dziś się wyśmiewacie,
wysłannika ŚWIATŁA wyszydzacie, a jutro będziecie płakać i lamentować, będziecie prosić o
wysłuchanie.
Idziecie za kłamstwami, bo sami kłamiecie, PRAWDY nie znacie bo kłamstwa wolicie,
pochlebstwa i umizgi.
Do PRAWDY wam nie po drodze, bo trzeba się wysilić popracować ze sobą., a nie jest to łatwe,
więc łatwiej wam pozostać w znanym przez siebie starym ubranku, choć bardzo niewygodnym i
sami potwierdzacie, że niewygodne, ale jak trzeba się zmienić, to się nie da, mówicie; to nie
możliwe, ja nie dam rady, mam słaby charakter i uciekacie tam skąd się już nie wraca, uciekacie
w ciemność w otchłań, już macie bilet na pociąg w jedną stronę, bez możliwości powrotu.

Wszystko tracicie
70.
Wszystko tracicie, wszystko co macie, zostaniecie tylko ze swoimi myślami, ze swoimi
rozumowymi wywodami, wyjdziecie tak jak stoicie, w tym co będziecie mieli na sobie, nie
zdążycie nic zabrać, tak zostaniecie zaskoczeni przez wydarzenia, że nawet nie będzie minuty na
zastanowienie.
Tam gdzie zimno, niektórzy zostaną w koszuli, inni wyskoczą bez odzienia, bo śpią nago, będą
ratować tylko siebie ducha, jeszcze nie wiedząc dlaczego tak się dzieje, dopiero w wyniku
wydarzeń duch się obudzi i każdy już będzie wiedział o co chodzi, bo jest pamięć duchowa i
natychmiast będą szukać drogi do Jezusa Chrystusa, a wszystko jest w blogach, w Internecie.
Wielu zginie, a ci co pozostaną, natychmiast muszą się zająć pracą ze sobą duchem, bez chwili
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wytchnienia, bez odpoczynku, aby ich rozum nie miał czasu na rozmyślania i powrót do starego.

Przyjdą takie dni
71.
Przyjdą takie dni.
Człowiecze mówisz; że wszystko przejdzie bardzo delikatnie, nikt nie ucierpi, wejdziemy tylko w
wyższe wibracje energetyczne, to ja Elżbieta Gas tobie powiem; że to tylko życzenia twojego
rozumu, życzenia twojego chorego umysłu blokujące prawdziwe odbiory z ducha.
Ty duch doskonale wiesz co się stanie, tylko rozum nie dopuszcza do odbioru, doskonale duch
pamięta co Pan zapowiada dla leniwych ziemskich ciał tu na Ziemi, dla cielca jakiego sobie
stworzył ziemski człowiek.
Wydarzenia na Ziemi będą bardzo mocne, przejdą najśmielsze oczekiwania ziemskich ludzi,
wiele filmów nakręconych i przepowiedni przekazywanych nie odda mocy wydarzeń nawet w
części, które bardzo szybko nastąpią i przejdą przez całą Ziemię, oczyszczą z ciemności
wszystkie
zakamarki,
oczyszczą
z
fałszywych
znaków.

Jeszcze dziś się pokazuje wszystko takie jakie jest, aby można było oddzielić plewy od ziarna,
zasiane ziarno da pożądane przez Pana zbiory w postaci czystych duchów pracujących w
prawach stworzenia, będą szli przez ziemskie wcielenie prowadzeni przez duchowe
podpowiedzi.
Wydarzenia będą bardzo krótko, ale intensywność działań będzie bardzo duża, aby każdy duch,
który pozostanie dziękował Panu za to, że dostał możliwość przejawienia siebie ducha, tu w
nowym Królestwie na Ziemi.
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Żadne ostrzeżenia, podpowiedzi nie są odbierane, dlatego trzeba każdym wstrząsnąć tak
mocno, aby wszystko co ciemne odpadło, a reszta zostanie wypalona energetycznie.
Wszystkie wydarzenia są tak mocne w wyniku waszych działań, jest już tak dużo śmieci, że
trzeba wreszcie dokładnie po ciemnościach oczyścić i wysprzątać wszystko, nawet to co stawia
opór.
Nic was nie ochroni, nigdzie się nie schowacie, ci co dziś nie wierzą, poczują jeszcze mocniej,
zostanie im wypalona pieczęć w pamięci duchowej na wszystkie inkarnacje, żeby do starych
rozumowych nawyków nie było powrotu, wasz rozumowy tron rozbije się w pył i wypali się
wszystko co fałszywe, pozostanie tylko PRAWDA i prawa Pana.
Skąd chcieliście wiedzieć, że jest już na Ziemi nowe Królestwo, kto miał was poinformować, jak
nie przyjmujecie informacji, że część Pana Jezus Chrystus w ziemskim ciele Romualda
Statkiewicza jest obecnie w kraju i narodzie wybranym w Polsce w Opolu.
Wiele duchów ludzkich było przygotowywanych do odbiorów duchowych informacji z góry w
różnych miejscach w Polsce, ale śpią, zawiedli siebie i nie wierzą, a wszystko mieli przygotowane
na przyjście Żywego SŁOWA tu na Ziemię.
Tylko i wyłącznie czysty przekaz przez część Pana mógł być mostem do obudzenia się
wybranych czystych i przygotowywanych duchów, mieli się kierować wyłącznie wskazówkami
ze wszystkich objawień, jedyna droga informacji na Ziemię, innej drogi nie ma i tylko ta przez
odczuwanie jest właściwa.
Będziecie żałować, że nie poszliście za odczuciem, a daliście się złapać w pułapkę rozumu!

Opinie i komentarze
72.
Piszecie opinie i komentarze, uważacie że im więcej tym lepiej.
Energetycznie to wygląda tak, jak te dziwne nazwy i obrazy potworów, nie podawanie swojego
imienia i nazwiska, to jest ukrywanie się za maską.
Czyżby każdy z was miał do ukrycia swoje prawdziwe oblicze, swoje prawdziwe ja, siebie
ducha, a może jest tak szkaradne jak te obrazy, które pokazujecie.
Opinie puste, brak Miłości duchowej, to tak jakbyś częstował gościa swojego czymś czego nie
ma, pustą torebką bez zawartości.
Czy znacie siedem praw Pana?
Czy żyjecie zgodnie z tymi prawami?
Czy wiecie, co te prawa oznaczają?
Jak je znacie i nie żyjecie zgodnie z siedmioma prawami Pana, to dokładnie tak wygląda, że są
przepisy drogowe i nikt by się do nich nie stosował i ich nie przestrzegał.
Co by było na drodze?
Odpowiem wam, jeden wielki chaos i dużo wypadków.
Taki sam chaos energetyczny jest w życiu ludzi, którzy nie przestrzegają praw Pana.
A gdzie czyn i przyjęcie tego, co daje Pan wam ziemskim duchom tu w gęstej materii.
Czy chcecie mieć cukierki, czy tylko puste torebki?
Cukierki to duchowe rozwijanie, odbiory, duchowe prowadzenie.
Pusta torebka, to puste ziemskie ciało, puste naczynie bez żywego ducha, to tak jak pusty
samochód bez kierowcy, nigdzie nie pojedzie.
Wasze ziemskie życie to puste naczynia bez żadnych wzniosłych wartości, bez duchowego
celu, bez Miłości duchowej, bez Prawdy, puste nic nie znaczące stare pudło.
O czym wy piszecie?
„Ble, ble, ble”, oceniacie, krytykujecie, nie pytacie o co chodzi, dlaczego tak, tylko od razu
atakujecie, według swojego postępowania, tacy jacy jesteście.
Stańcie do rozmowy przedstawiając się z imienia i nazwiska na konkretne argumenty.
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Napełniajcie się prawami Pana, stańcie się żywi duchowo, bądźcie radośni i szczęśliwi,
napełniajcie wszystko miłością duchową.
Czy jest tu ktoś kto podejmie rzeczową rozmowę na rzeczowe argumenty i podyskutuje
konkretnie na temat Prawd oczywistych i tego co sam czuje, bez strachu i stresu, bez fałszywego
wstydu.
Czy jak wszyscy będą skakać z 11 piętra, to wy też będziecie skakać?

Ostatnie minuty
73.
Cieszcie się z ostatnich minut jakie wam zostały na Ziemi.
W nic nie wierzycie, nic sobie powiedzieć nie chcecie dać, wszystko ignorujecie i tak też
zostaniecie zignorowani.
Zmarnowaliście czas wam dany na Ziemi do odnalezienia drogi ku Światłu, a jeszcze bardziej
zagubiliście się, nie chcecie słuchać, żeby można było was doprowadzić do celu, wy macie inny
cel, związany tylko z materią, związany tylko z fałszem, z ziemskim ciałem, krzywdzicie innych i
siebie ducha, jak nie wierzycie w procesy energetyczne w waszym organizmie, to porównajcie
sobie z telewizorem przez który płynie energia i on gra, pokazuje wam obrazy, a gdy wyłączcie
jego z kontaktu, czy gra?
Wy sami odłączyliście się od źródła energii, jakim jest Pan.
Na Ziemi zostanie nie naruszony jeden dom, dom w Świetle, przeznaczony do przemiany Siły
dla ziemskich duchów, które pozostaną i przejdą przez wydarzenia.
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Będziecie musieli swoje domy wybudować od nowa, na fundamencie PRAWDY!

Popatrzcie wszyscy!
74.
Popatrzcie wszyscy! Wokół coraz więcej pożarów, coraz więcej powodzi, mróz i śnieg w
miejscach na Ziemi, gdzie jest cieplej i nie ma zim, coraz więcej wychodzi na jaw dewiacji i
zboczeń, palące się samochody, giną ludzie ziemscy.
A wy piszecie; że Pan powinien kochać te wszystkie duchy niepodobne do ludzi ziemskich, to
gdzie tu mieści się odpowiedzialność za myśli, słowa i czyny, w waszych otwartych listach to
brzmi jak uległość i pobłażliwość Pana do ludzkiego ducha, to gdzie przestrzeganie praw Pana?
To gdzie wy te prawa zaszeregowaliście? W których rozumowych ramkach, w ograniczonej
ziemskiej miłości, opartej o fałszywe poglądy, czy wasze życie bez praw, bez przestrzegania
siedmiu praw Pana i trzech praw zawartych w krzyżu PRAWDY, jest z czymkolwiek zgodne?
Każdy kto kocha zgodnie z prawami Pana mówi PRAWDĘ i ostrzega innych ziemskich ludzi o
nadchodzących wydarzeniach.
Pan żąda od was przestrzegania praw danych w stworzenie, zawartych w znaku PRAWDY!
Jeżeli sądzicie, że Pan ingeruje w stworzenie i może zmieniać prawa, to wy nie wierzycie w
doskonałość, niezmienność i moc praw Pana danych w stworzenie.
W waszych słowach pisanych brak pokory i przestrzegania prawa, to tylko strach i litość nad
sobą duchem i całkowite niezrozumienie Wielkiej Księgi Objawień i Objawień Woli Bożej.
To co piszecie, to dokładnie o sobie, mocno urażona duma i wybujałe nic nie widzące ego.
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Możecie powiedzieć, że tego nie chcecie słuchać lub czytać, to dobrze, nie czytajcie, nikt was
nie zmusza, róbcie to, co uważacie za stosowne, ale tylko do siebie, innych trzeba zostawić w
spokoju, każdy musi doświadczać sam, nie należy nikogo opluwać, bo to jest niezgodne z
prawami Pana.
Kobieto, piszesz, że świat ci się zawalił, a weź się do roboty, zacznij dbać o siebie ducha, nie
ściągaj w dół innych, bo za to dostaniesz zapłatę w skutkach zwrotnych.
Takim pisaniem listów otwartych potwierdzacie, że idę bardzo dobrą drogą, a was po prostu
strach obleciał, boicie się wydarzeń ostatecznych ponieważ doskonale wiecie co się stanie, co
przyniesie wszystkim duchom na Ziemi czas wyznaczony przez Pana, czas rozliczeń
ostatecznych, wydarzenia wokół po prostu się dzieją.
Nie przejmujcie się tak nami; mną .Ismaelem.. i Mojżeszem, bo wam żyłka pęknie i co wtedy
zrobicie?
Bo my jesteśmy bardzo bogaci i wszystko z nami w porządku, ale z wami nie.

Telewizja
75.
Telewizja, to rozumowe płytkie szufladki i ramki, duży budynek, wielu krzątających się ludzi
ziemskich, wszystko poukładane, już zaszeregowane, nie da się zmienić, bo nikt i nic przyjąć już
nie chce, pieniądze i tylko pieniądze się liczą, nie ma nic światłego, tylko bardzo mocne
negatywne energie.
Kamery, zamki, szyfry i sztuczna ochrona, przed negatywnymi energiami pełne otwarcie, nikt
nie chroni nikogo, a przez podawanie ręki przekazywane bardzo mocne ciemne nurty, samo dno.
Każdy kto da się skamerować, od razu musi się zgodzić na miksowanie, idzie w eter tylko
negatywna energia, to co dobre natychmiast wycinane, ktoś kto jest inny, nie mieści się w tych
ramach, jest zagadką, jest niezrozumiały, bo PRAWDA nie jest dopuszczana do głosu, tam
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wszyscy panicznie boją się PRAWDY, nie chcą słuchać.
To co ogląda widz, to jest już zmiksowana negacja wszystkiego i litości, widz przed
telewizorem musi utożsamić się z występującym w telewizji, wchodzi w najgorsze jego energie i
już ma dodatkową bardzo negatywną działkę do przerobienia, ten co widzowi to przekazał przez
ekran w skutku zwrotnym dostanie jeszcze więcej i koło się napędza, wszystko musi być pod
pieniądz, bo inaczej dla nich nie ma efektu.
Mieszanka piorunująco-porażająca idzie do odbiorcy, nadawca nie chce wiedzieć, że to się
odbija, po drodze zbiera jednorodne, wraca zwielokrotnione i uderza z ogromną siłą w nadawcę.
Wypadek samochodowy, prędkość 200km/h, ogień oczyszcza, jeden duch już się rozlicza, drugi
walczy o ziemskie życie, połączenie ducha z ziemskim ciałem bardzo słabe, trzeba koniecznie
wzmocnić połączenie, kilka zabiegów energetycznych i będzie przebudzenie, trzeba podłączyć
do źródła energii, bo to są skutki zwrotne działań ducha na Ziemi, nie ma przypadków, dostaje
tylko ten co sobie na to zasłużył, swoim działaniem, każdy staje codziennie przed wyborem i
musi być czujny, wybierać tylko to co jest pozytywne i zgodne z prawami Pana.
W studio każdy jest ciekawy, ale nikt nie chce się wychylać, siedzą w ciepłym ciemnym ubranku
i ściągają sobie wszystko co jest takie samo jednorodne do nich i ich ciemnych energii, nie do
przepracowania.
Codziennie to samo, tylko nowi ziemscy ludzie przywożący z różnych miejsc swoje pomyje i je
tutaj wylewają, na tych ludzi pracujących, to ich wina, sami się na to zgadzają i sami je
przyjmują, za wszystko każdy odpowie, z powodu własnych wyborów i decyzji.
Fabryka pieniędzy, bez ducha, bez uczuć, wszystko wyrachowane od początku do końca, każde
pytanie, każda wypowiedz z góry ustalona, jak nie pasuje, to się ją miksuje lub wycina i po
krzyku.
Wszystko da się zrobić, a że jest to nieprawdziwe, to nie szkodzi mówią, ale to jest oglądalne.
Tutaj manipuluje się ludzkimi ziemskimi ciałami, tu nie ma nic duchowego, jak można szybko
kogoś wypromować, to tak samo, jak komuś jest niewygodny, to się go niszczy.
Trzeba być bardzo mocnym energetycznie, żeby się móc obronić przed tak negatywnymi
energiami, ale żeby wiedzieć trzeba tego doświadczyć, choć to przykre i boli energetycznie.
Wszystko wokół jest martwe, sztuczne i same umizgi, mówi się; jak pani dziś pięknie wygląda,
a myśli się całkiem co innego, po prostu obłuda, po to tylko żeby się pokazać na wizji, dla innych,
nie dla siebie ducha.
Wszystko robi się dla publiki, a że to jest fałszywe i wymyślone, nie szkodzi dla nich, mówią; to
się podoba, liczą tylko oglądalność.
Skąd wiedzą, ile osób ogląda?
Czyżby ten ekran miał dwie strony? Dwa oblicza?
Wszyscy w studio stremowani, wystraszeni, wewnątrz produkują się śmieci rozumowe, a język
klepie głupoty, nie panuje się nad tym co się mówi, jest to jeszcze podsycane bo widownia
dopinguje.
A przerywnik w formie reklamy działa jak wirus na ziemskiego człowieka, wkręca się w rozum i
już jest pranie mózgu i pranie z pieniędzy.

Pomyśl logicznie człowiecze
76.
Pomyśl logicznie człowiecze ziemski jak Pan ma ciebie zawiadomić o wydarzeniach na Ziemi,
które są dla wszystkich najważniejsze.
Jak można dać wam podpowiedzi o rozwoju duchowym, jak wy się kierujecie strachem, a
podpowiedzi z ducha wyśmiewacie.
Nie ma innej drogi informacji jak tylko przez objawienia, są to wglądy duchowe, obrazy, teksty i
przez stworzenie, które jest mową Pana, wszystko wokół ciebie krzyczy, a ty ubierasz ciemne
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okulary i nie chcesz myśleć logicznie, wolisz dopasowywać fakty i okłamywać siebie, że się nic
nie dzieje, to mnie bezpośrednio nie dotyczy, lub mówisz; to się dzieje daleko.
Wszystkie podpowiedzi i objawienia, to bardzo ważne informacje dla ciebie, bo jak wydarzenia
przyjdą już tutaj, będzie już niemożliwe aby tobie pomóc.
Ziemski człowiek, którego duch jest wysłany z zadaniem na Ziemię, jako wybrany, musi się
obudzić duchowo, inaczej będzie bardzo mocno cierpiał i będą jemu rzucane takie kłody pod
nogi, których nie przejdzie, aż się obudzi wcześniej czy później w wyniku doświadczeń.
Odbiory duchowe z nurtu Światła to jedyna droga, najlepsza i najczystsza dla duchów
będących na Ziemi, to obrazy i teksty z wglądów duchowych od Pana na Ziemię.
Natomiast podpowiedzi są wokół was, ale nie umiecie ich czytać, nikt z was nie dąży do
szukania właściwej drogi, odczytywania znaków i informacji z właściwego źródła, to
podpowiedzi z ducha jedynym kontaktem z Panem i najwłaściwsze prowadzenie najlepszą dla
was drogą do PRAWDY.

Tylko kierowanie się podpowiedziami z ducha i logicznym myśleniem, bo rozum musi być
podporządkowany duchowi.
Popatrzcie na wszystkich którzy byli wysłannikami ŚWIATŁA, jak odbierali informacje, jak były
przekazywane z góry dla ludzkich duchów na Ziemię.
Na przykład: Mojżesz odebrał dziesięć przykazań w formie tekstu i w ten sam sposób odebrał
komentarze do dziesięciu przykazań, ponieważ był w nurcie Światła.
Wszystkie takie odbiory duchowe są czyste i są tylko i wyłącznie z nurtu ŚWIATŁA.
Nie należy kierować się rozumem, należy kierować się podpowiedziami z ducha, obrazami i
tekstami, pochodzącymi tylko i wyłącznie z nurtu Światła i wtedy należy logicznie myśleć.
Nie daj się zwieść człowiecze pięknym słówkom mówionym przez faryzeuszy, nie daj się
zwieść kłamstwom, chcą cię uśpić, musisz być czujny i nie panikować, trzeba się wewnętrznie
przygotować do wydarzeń i trzeba pójść za PRAWDĄ, a nie dać się zatracić za trochę fałszywego
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spokoju.
Jak ktoś nie potrafi wytłumaczyć i obronić rzeczowo i logicznie swojego zdania, to znaczy, że
kłamie, nie opiera się na wewnętrznym przeżywaniu, tylko na nielogicznych fałszywych
dogmatach, które można bardzo szybko obalić, ponieważ trzeba badać SŁOWO, a nie zajmować
się ludzkim ciałem, tu jest ważny duch, a nie pojazd dla ducha, ciało ziemskie.
Obecnie najważniejszy jest Jezus Chrystus i wszystkie objawienia!

Ziemskie życie i zdrowie
77.
Ludzkie duchy tak o siebie nie dbają bo sprawy sobie nie zdają iż poprzez lekarstwa może ich
ktoś zabijać, poprzez naużywane i nagminnie przepisywane medykamenty.
Coraz częściej się o tym mówi, pisze w prasie, ponieważ Prawda musi się przejawić, a wy
musicie wybrać, co będziecie chcieli zrobicie ze swoim zdrowiem i ze swoim ziemskim życiem,
wy sami ponosicie konsekwencje tego co w strachu wybieracie.
Nikt za was nie może zdecydować, tylko wy sami, ponieważ jest to też wyrównanie
energetyczne z poprzednich inkarnacji, wy to czyniliście innym, dziś ponosicie konsekwencje.

A was ciemności zabierają
78.
A was ciemności zabierają, ogień Boży codziennie leci do was, bo o to prosicie, o to wręcz się
bardzo mocno domagacie.
Ciemne tło i wilk, to mówi wszystko o człowieku, to jego obraz, awatara, to tak jak facjata jego
portretu ziemskiego ciała, nic dodać nic ująć.
Wilk sam nie atakuje, szuka sobie stada, tak samo ciemne jak i on, przyciąga jednorodne,
ciemne stado wilczyc, które wyją tak samo.
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Z burka podwórkowego przerobił się w ciemnego wilka, szaro-ciemna facjata, trzeba walczyć z
takimi ciemnościami.
Dobrze piszecie; na was tylko egzorcyzmy są potrzebne i to codziennie, najlepsza dla mnie
szkoła, najlepsza nauka, żeby pomóc tym, co rozumieją; co jasne, a co ciemne i jak trzeba się
wysilać i o siebie ducha walczyć, żeby się ciemnych nurtów pozbyć i z tego się wydobyć.
Nie macie pojęcia, że stajecie przeciwko Panu, przeciwko SŁOWU, ale jak poczujecie na własnej
skórze, to będziecie wiedzieli, że te formy negatywne, te potwory, odbijają się od nas i trafią was
dokładnie prosto w serce i wtedy przekonacie się, co to jest ogień Boży, który bezbłędnie trafia w
środek czoła i rozwali wam ten ciemny rozum, te ciemne formy, które tworzycie.
Nie macie najmniejszego pojęcia co sobie tworzycie, jak bardzo was to uderzy, ale może
musicie na sobie doświadczyć, żeby wiedzieć, potem tacy szukają pomocy i usprawiedliwiają
się, że oni nie wiedzieli, ale wy już wiecie, co sobie tworzycie i do nikogo nie możecie mieć
pretensji.
Jak nie wiesz co to jest energia, to wsadź dwa palce do kontaktu, to poczujesz na sobie, a
przecież energii nie widać jak płynie w kontakcie i przez przewód, wtedy będziecie wiedzieć jak
działa.
Ciemne nurty tak oplątują swoją ofiarę jak to widać w waszych obrazach i tekstach, trzeba
ogromnej siły, aby się z tego uwolnić, choć niektórzy już tego nie widzą, że są tak oplątani, tak
omotani przez ciemność.
Wszystko dziś wraca natychmiast, energia wyrównuje się od razu, nie ma już czasu na
oczekiwanie.
Jesteście śmieszni po prostu.

Usypiają was ciemności
79.
Usypiają was ciemności, ukołyszą i ululają do snu, pięknymi słówkami, pochlebstwami, to dadzą
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wam; plusiczka, buziaczka lub prezencik taki mały, maluteńki i tym dajecie się kupić, tutaj was
łapią swoimi lepkimi mackami, tworzą się włókna nie do odcięcia, bo lubicie takie lepkie
pochlebstwa, miłe słówka, choć nic nie znaczące, wręcz kłamstwa, oszustwo dane wam na tacy,
ale wy uważacie, że to miłe, jak sobie jeszcze poprzeklinacie, to tworzycie ciemne kanały i cały
czas do was podłączona jest ciemność.

Zwodzą waszą czujność, wprowadzają pomału w fałsz, obłudę, kolejne macki się kleją, a wy nic
nie widzicie, rozum wasz wam wytłumaczy, że wszyscy tak samo robią, to jest dobre i już śpisz.
Wciągają was w bagno, pomalutku, ale systematycznie, nie byliście czujni, zwątpiliście w siebie
i już jest choroba, dostaniecie sterydy, następnie stres, już nie do uratowania, ciemny dół.
Chodzicie potem od spotkania, do spotkania i szukacie kawy, za darmo, a może dadzą jakiś
gadżecik, może powiedzą miłe słówko, to jest dla was uśpienie, nie byliście dość czujni.
Na własne życzenie z powodu zwyrodnienia rasy ludzkiej, w temacie wychowania i Miłości
duchowej brak jakichkolwiek zdrowych nawyków, brak moralności, to wszystko nie współbrzmi
w prawach PANA.
Odwracam twarz, bo mdli z obrzydzenia z powodu waszych zachowań.
W niedzielę biegniecie do kościoła i udajecie niewinnych, sądzicie, że odkupicie swoje winy,
tamci was też potraktują jak na to zasługujecie, dajecie im pieniądze i płacicie za kolejne ciemne
macki do przepracowania, oparte na kłamstwie, pomruczycie ciemne ich modlitwy, spadacie
coraz niżej i głębiej.
Czy sądzicie, że to wystarczy żeby być czystym?
A my was pożegnamy na zawsze!
Ciemności się wyżywają, muszą do końca, już ostatnie sekundy was dzielą przed sądem
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ostatecznym, nie ma miejsca na Ziemi dla zwyrodnialców.

Gdybyście!
80.
Gdybyście nawet stawali na głowie i uszami przytupywali, gdybyście opowiadali nowe bajki i te
wasze pomówienia, to i tak po waszej stronie nie ma żadnego żywego ducha, z którym warto by
było podyskutować lub przyjąć jego teorię, sprawdzić ją czy jest warta tego by się nią
pokierować.
Nie wzbudzacie żadnego zainteresowania, kręcicie się wokół swojego ogona.
Wy nic nie sprawdzacie, tylko ze strachu krzyczycie i przeklinacie, to świadczy o tym, że nie
macie żadnych argumentów, żadnych godnych uwagi.
Od sekt wyzywacie i uporczywie bez sprawdzenia informacji bzdury powtarzacie po
kościelnych.
A tym samym udowadniacie iż to wy do największej sekty należycie, którą zalegalizowano
prawnie i dlatego tak głośno krzyczą, chcą skasować ludzi głoszących SŁOWO, ze strachu przed
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PRAWDĄ i tak zostaną rozliczeni.
Wy tego nie sprawdzając powtarzacie, wchodzicie w te ciemne ich pomówienia i stajecie
przeciwko PRAWDZIE, dlatego zaczyna wam się wszystko psuć i zaczynacie chorować,
ponieważ występujecie przeciwko Panu i przeciwko prawom Pana, ponosicie konsekwencje tych
swoich wystąpień.

Gry komputerowe
81.
Gry komputerowe dla dzieci, to ciemne energie dla tego ducha, gdybyście zobaczyli swoimi
oczami jak swoje dzieci ziemskie wystawiacie na atakowanie w świecie subtelno materialnym, to
byście wy duch odeszli z ciała natychmiast na zawał serca!
To wy wiecie i powinniście dać im to co dobre i korzystne, gdy ich kochacie.
Te gry, to ciągłe zabijanie, to tworzenie kanału, którym codziennie płynie do tego ducha energia
negatywna wielkości potężnych głazów, to się zbiera i dziecko ziemskie jest tak napełnione, nie
śpi spokojnie, boi się, ma koszmary senne, zaczyna się stres, to już zaczyna się poważna
choroba, syndrom komputerowy.
Świat materialny te wszystkie energie zbiera i gromadzą się wokół ziemskiego ciała, przejawia
się coraz mocniej chorobą.
Nazbierane energie muszą mieć ujście, muszą się wyżyć, dziecko staje się wybuchowe i
agresywne, może nawet spowodować odejście ducha z ciała drugiego człowieka ziemskiego, bo
jemu się zdaje, że on zaraz wstanie tak jak w grze komputerowej, szok jest wtedy gdy nie wstaje,
bo to stało się naprawdę na jawie i na zawsze odszedł z ciała ziemskiego.
Pomieszanie życia na jawie z życiem komputerowym, brak kontroli rodziców i brak miłości do
dziecka.
Przyjrzycie się co robią duchy oddane wam w opiekę, bo wam ważniejszy jest świat materialny.
Dziecko nie jest nauczone pracować w domu, uczy się nic nie robić, tylko całymi dniami siedzi
przed komputerem i gra w gry komputerowe, to nie jest wina dziecka tylko rodziców ziemskich,
ponieważ na to zezwalają.
Poczujcie to sami, wy rodzice co sobie też tworzycie, sprzężenie zwrotne was dosięgnie.
Tylko praca i rozwój talentu danego przez Pana uszlachetnia tego ducha, reszta to zło, które
przestaje już panować nad Ziemią, jest już wypalane.
Komputer służyć powinien jako narzędzie do pracy, ziemskiemu człowiekowi, oraz w kontakcie
z innymi, a stał się narzędziem ciemności, w intrenecie jest 97% ciemnych energii, trzeba bardzo
uważać w co się wchodzi i co się otwiera, jakie strony.
Ciemne obrazy, ciemne strony, to co tam jest nie da się opisać, bo brak w ludziach ziemskich
moralności duchowej i wyżywają się ci co nie chcą pokazywać swoich prawdziwych danych, pod
przykrywką komputera, pokazują swoje najciemniejsze cechy bez jakichkolwiek ograniczeń, im
się zdaje, że nikt tego nie widzi i nie rozpozna, a tu da się ustalić każdego bardzo szybko.

RACHUNEK siebie ducha
82.
Rachunek siebie ducha ostateczny dla wszystkich na Ziemi, martwi duchowo odpadną
całkowicie, zostaną wykreśleni z Księgi Życia, ci co zostaną na Ziemi po wydarzeniach, będą
służyć PANU całym bytem swoim w Miłości duchowej, natychmiast odejdą od czczenia materii.
Z Woli BOŻEJ na Ziemię inkarnował po raz drugi Jezus Chrystus, ma prowadzić ludzkie duchy
do Królestwa Tysiącletniego, pomimo apokalipsy Jana i przepowiedni, ludzkie duchy nie przyjęły
na Ziemi części Pana, rozumowe blokady są tak mocne, że ziemskie duchy nie rozpoznały
znaków, nie rozpoznały PRAWDY.
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Wszystko już wiadomo, wydarzenia trwają już na Ziemi coraz mocniej, choć ludzkie duchy nie
widzą jeszcze i nie odczuwają.
Wydarzenia szybko i mocno rozprawią się z materią, ponieważ wszystko co jest na Ziemi, jest
dane w użytkowanie, a nie na własność.
Wszystko na Ziemi jest własnością PANA.

Popatrz na siebie
83.
Popatrz na siebie, co robisz, co czynisz drugiemu, skąd wiesz, kto ma rację, myślisz, że jak 14 lat
czytasz tą księgę Szatana to już wszystko wiesz. Wszystko wie tylko PAN!
Skąd wiesz, co prawdziwe, a co nie?
Krzyczysz z nienawiści do MIŁOŚCI, co zrobisz, gdy okaże się, że racja nie stoi po twojej
stronie, tylko po stronie części Pana.
Czy wiesz dlaczego 2000 lat temu zamordowano Jezusa Chrystusa, Nazarejczyka?
Czy wiesz, że; Jezusa Chrystusa Nazarejczyka zamordowali kapłani?
Czy wiesz ziemski człowieku, że czynisz tak samo jak ci kapłani?
Jesteś przekonany, że masz rację?
Nie kłam i nie zmyślaj czegoś, co nie jest PRAWDĄ, bo jutro do ciebie będą krzyczeć, tylko, że to
będzie wzmocnione w skutku zwrotnym i odczujesz to bardzo mocno.
Twoja nienawiść odbije się od MIŁOŚCI, od części Pana i trafi ciebie dokładnie, co wtedy
zrobisz, co wtedy będziesz wyczyniał aby odszczekać, to co dziś wydaje się tobie i masz
wrażenie mózgu przedniego, że jest normalne.
Zobaczysz za chwilę jak ogień i woda będzie się z nieba wylewać na twoją materię, przekonasz
się, gdzie jest PRAWDA!!!, gdzie są twoje przekleństwa i twoje kłamstwa, obelgi, dajesz się złapać
w pułapkę ciemności.
To co pokazujecie innym, to obraz tego, to robicie sami, to informacja o was co sobą
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reprezentujecie, nie ma z kim rozmawiać.
Denerwujecie się, atakujecie, bo to wszystko macie do przerobienia, boicie się PRAWDY, bo
trzeba by było się wziąć do pracy i się zmienić, odrzucić wygodnictwo, ponieść konsekwencje
tego, co się myśli, mówi i czyni, chcecie zobaczyć drzazgę w oku drugiego, a nie widzicie belki w
swoim oku!
Panie, oni nie wiedzą, co sobie czynią!!!

Krzykacze!!!
84.
Krzykacze krzyczą, robią dym i już nikt nic nie wie o co chodzi, a dym został.
Jeden krzyczał, a reszta nie wie dlaczego, ale też krzyczą, inni po prostu przypadkowi
słuchacze.
Kompletnie głupieją dlaczego tamci robią dym, piszą i straszą, nikt już nie pamięta; kto był
pierwszy, a kto ostatni, a REKLAMA działa rewelacyjnie i skutek bardzo dobry.

Jezus Chrystus
85.
Jezus Chrystus część Pana przyszedł na Ziemię po raz drugi, przyszedł rozliczyć wszystkie
duchy, i już się sądzicie sami, według tego, co piszecie to otrzymacie!
Powiadam wam BŁĄDZICIE!!!
Zapragnęliście zabrnąć w ciemność to macie!
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Nie występujecie przeciwko mnie występujecie przeciwko Panu! Przeciwko PRAWDZIE i
MIŁOŚCI, przeciwko WOLI BOŻEJ tu na Ziemi.

Dar od Pana
86.
Dar od Pana otrzymuje każdy duch schodzący na Ziemię.
Dla jednego ducha darem jest zdolność i talent do hodowania i opiekowania się zwierzętami
domowymi, hodowanie i pielęgnowanie kwiatów i roślin, ktoś inny jest wspaniałym
matematykiem lub nauczycielem, również muzykiem, wyliczając dalej można dać przykład
wszystkich zawodów będących obecnie na Ziemi, nie chcę oceniać fabryk produkujących
sztuczne nienaturalne produkty, które szkodzą człowiekowi, mówię tylko o naturze i całkowicie
naturalnych produktach i otrzymanych od Pana talentach.
Każdy duch otrzymuje dar po to, by mógł służyć na Ziemi innym ziemskim ludziom,
odpracować karmę z poprzednich inkarnacji oraz utrzymać się gęsto materialnie, czyli zarobić
pieniądze, żeby płacić wszystkie rachunki i utrzymać swoją ziemską rodzinę.
Każda wykonana praca na rzecz innego ziemskiego ducha musi być energetycznie
zrównoważona zapłatą pieniędzmi lub wymianą towarową.
Nie można i nienależny robić nic za darmo, bo nie będzie równowagi energetycznej i wykonana
praca na rzecz kogoś, kto nie zapłacił, nie zrównoważył energetycznie nie działa, a nawet działa
na szkodę obydwu.
Uzdrowiciel musi przyjąć zapłatę za wykonaną pracę energetyczną na rzecz innego ducha, bo
inaczej nie zadziała albo skutek jest wręcz odwrotny, szkodzi temu duchowi.
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Jeżeli idziemy do sklepu i nabywamy jakiś towar, to płacimy za niego, idziemy do szewca, za
naprawę butów również płacimy, nie ma nic za darmo.
Każda wykonana praca musi być należycie wyceniona i należycie wynagrodzona, zgodnie z
tym jaką ma wartość, nie może być ani za mało, ani za dużo, musi być jak w sam raz, złoty
środek.
Jak ktoś nie ma pieniędzy, to może zapłacić w towarze, swoimi wyrobami lub wykonać pracę w
formie zapłaty.
Zrównoważenie zawsze musi nastąpić.
Jeżeli swój talent będziecie rozwijać i się uczyć w tym kierunku, wykonywać swoją pracę coraz
lepiej z Miłością duchową, wtedy wszystko będzie się rozwijać, wszystko będzie kwitło i niczego
wam nie zabraknie, będziecie zdrowi.
Człowiek ziemski pracujący w prawach Pana tu na Ziemi jest radosny, szczęśliwy, zawsze
działa tylko w oparciu o prawa na pożytek swój i innych, tworzy tylko dobro.
Człowiek wierzący gorliwie to nie żebrak pełzający na kolanach, chory, biedny w ostatniej
sukience, nic nie mający, bo to fałsz i obłuda wymyślona przez religie i kościoły.
Pan chce widzieć ludzi radosnych i szczęśliwych, żyjących w prawach Pana danych ludziom na
Ziemię.
Rozwijajcie swoje dary i talenty, aby w prawach Pana współbrzmieć z innymi ziemskimi ludźmi
na Ziemi.

Ziemskie wychowanie
87.
Ziemskie wychowanie musi być oparte o Miłość duchową i o prawa Pana, a Miłość prawdziwa
jest wymagająca i sprawiedliwa, daje tylko to co jest korzystne i dobre dla ziemskiego ducha.
Dobre wychowanie, mówią ziemscy ludzie, opierając je o uległości, prezenty, słuchanie tego co
mówią inni, często zamiast pracy w domu ziemscy rodzice każą się dzieciom uczyć, to jest
ambicja ziemskich rodziców, a nie dzieci, rodzicom się nie spełniło, to zmuszają swoje ziemskie
dzieci.
Każdy ziemski duch musi rozwijać dane przez Pana talenty, aby odczynił swoją karmę służąc
innym, swoimi zdolnościami rozwiniętymi poprzez pracę.
Prawdziwe ziemskie wychowanie musi jednoznacznie opierać się tylko i wyłącznie o prawa
dane przez Pana w stworzenie, zgodne z naturą, z PRAWDĄ i korzystanie z przykładów jakie dają
rodzice ziemscy żyjąc zgodnie z prawami Pana tu na Ziemi.
SŁOWO Pana musi być codziennie przeżywane, to codzienne dziękowanie i wyrażanie uczuć w
słowach do Pana za wszystko z czego ziemski człowiek korzysta będąc tu w gęstej materii.
Cała ziemska rodzina współbrzmi w prawach stworzenia w Miłości duchowej, radości, cieszą
się zdrowiem i równowagą wewnętrzną oraz szacunkiem do Pana, całego stworzenia w pokorze
i wychowaniem w PRAWDZIE.
Między dzisiejszą prawdą, a prawdziwym obrazem PRAWDY BOŻEJ jest przepaść, przyszedł
czas najwyższy, aby ziemscy ludzie jak najszybciej zbliżyli się do PRAWDY i praw BOŻYCH tu na
Ziemi za wszelką cenę, bo to jedyna słuszna droga dla ducha do PRAWDY, do ŚWIATŁA, do Pana.
Wychowanie w PRAWDZIE to dobieranie słów, bo słowa mają ogromne znaczenie, zgodnie z
siedmioma prawami Pana i trzema prawami zawartymi w krzyżu Prawdy, uczenie się pracy ze
sobą duchem oraz uczestniczenia w budowie Królestwa Tysiącletniego, uczenia ziemskich
dzieci współbrzmienia z naturą i naturalną medycyną, słuchania siebie ducha, korzystania z
darów natury by je uszlachetniać, a nie niszczyć, by naturę wzmacniać, a co za tym idzie poprzez
naturalny pokarm, wyeliminowanie wszelkich sztucznych niekorzystnych dla ziemskiego
człowieka rzeczy.
Należy szanować wszystkie rośliny i zwierzęta, całą naturę i je wzmacniać energetycznie,

111

wszystko uszlachetniać, rozwijać duchowo, wszystkie duchy na Ziemi mają być wolne.

Paruzja
88.
Paruzja - dziwne słowo wymyślone rozumowo, znaczy dosłownie; oczekiwanie na przyjście
Jezusa Chrystusa na Ziemię, niezrozumiałe słowo po to, by zwykli prości ludzie nie wiedzieli co
ono znaczy i o co chodzi.
Wszystkie religie i kościoły czekają na ponowne przyjście na Ziemię Jezusa Chrystusa, lecz
myślą, że ponownie narodzi się w państwie Izraelskim, zapomniała ludzkość iż ten naród
zawiódł, Jezus Chrystus 2000 lat temu w tym narodzie został zamordowany.
Szukają uzdrowiciela, lecz tego prawdziwego nie chcą zobaczyć, woleliby, żeby niebo się
rozstąpiło i Jezus Chrystus zszedł na Ziemię po schodach na dół, najlepiej podczas ważnych
uroczystości kościelnych, ale to tylko ich życzenia nie do spełnienia.
W żadnych religiach ani w kościołach nikt w Pana nie wierzy, wierzycie tylko w religie i kościoły.
Prawa Pana są tak doskonałe, są tak proste i niezmienne, iż sam Pan ich nie może zmienić i
część Pana musi się normalnie narodzić, nie może być żadnych cudów i wszystko.
A wy myślicie, że tutaj działają jakieś cuda i że to niemożliwe żeby tak zwyczajnie się narodził.
Bardzo się mylicie, sprawdzić może każdy duch tylko poprzez uczucie, tylko duchowo, inaczej
się nie da, nikt rozumem swoim nie jest w stanie niczego pojąć, niczego zrozumieć.
Oczekiwanie na przyjście, to znaczy, że trzeba być czujnym, ponieważ Jezus Chrystus jest
bramą dla każdego ducha, każdy duch ma tylko jedną szansę, takie dane 5 minut, idzie za
SŁOWEM, albo wybiera drogę w ciemność, innej alternatywnej drogi nie ma.
Można tylko odczuć osobiście swoim odbiorem siebie ducha, bo rozumem nic nie jest w stanie
zrozumieć procesów dziejących się wokół każdego ziemskiego człowieka.
Wszystkie religie i kościoły czekają na przyjście Jezusa Chrystusa zapowiadanego od 2000 lat,
tylko że tak skrycie, nieoficjalnie, ponieważ trzeba by było powiedzieć PRAWDĘ wszystkim
ludziom na Ziemi i przyznać się do popełnionych błędów, do wielu intryg i kłamstw, wszystkie
dobra materialne oddać ludziom, bo są ich własnością.
Trzeba było by się przyznać do niepotrzebnych wojen w imię Pana, do palenia na stosie,
mieszania się do polityki, żądni władzy, do zabijania, co potwierdza wiele filmów historycznych.
Polska jest krajem wybranym i mamy polskie słowa jak oczekiwanie na przyjście i należy takie
słowo jak paruzja wykreślić ze słownika języka polskiego.

Niewolnicy pieniądza
89.
Niewolnicy pieniądza, są jak kukły na sznurkach, martwe duchy, pieniądz pociąga ciągle
wszystkie sznurki, wszystko od pieniądza zależy, dzięki żądzy do pieniądza żyją te ziemskie
ciała, to jedyny cel dla wielu ludzi w tej najgęstszej materii.
Jedne ciała zależą od drugich ciał i już są w pułapce ciemności, błoto coraz gęstsze, tak są
związani, że jak wpadną w te sieci, nie mogą się uwolnić, nie ma takiej możliwości, tak głęboko
wciągają włókna zależności, czasami uwalniają się tylko poprzez wyjście ducha z ciała, zostają
zamordowani, za dużo wiedzieli o innych, ich żądzach i ich ciemnych sprawach.
Zanim gdzieś wdepniesz ziemski człowiecze, odczuj sam czy to jest dobre dla ciebie, czasami
warto stracić trochę pieniędzy, aby uwolnić się od ciemnych włókien zależności.
Energetycznie pieniądz jest tylko narzędziem do wymiany za towar i nic więcej, im bardziej
puszczamy w ruch pieniądze, tym prędzej zataczają koło i wracają pomnożone.
Jeżeli będziemy oszczędzać i ściskać pieniądze, to energetycznie będą się skracać i będzie ich
coraz mniej i człowiek ziemski będzie miał coraz mniej pieniędzy.
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Żądza pieniądza, to poważna choroba rozumu ziemskiego człowieka, jego wybujałego ego, to
zaglądanie do ogrodu sąsiada i już ego chce mieć więcej i koniecznie chce być lepszym od
sąsiada, a to jeszcze inna choroba, ale również oparta o pieniądz, bo nikt nie może mieć więcej
od ciebie, żądza rozumu i żądza ciała ziemskiego, z duchem nie ma nic wspólnego, duch
potrzebuje Miłości duchowej, a nie pieniędzy, pieniądz tylko jako jedno z narzędzi niezbędnych
do bycia ducha na Ziemi.
Za dużo pieniędzy powoduje iż zaczyna się pilnowanie pieniędzy, zatraca się czujność
duchową i już martwota duchowa gotowa.

Polska ten kraj
90.
Polska ten kraj wybrany przez Pana na Ziemi, który ma przyjąć części Pan tutaj w materii.
Kraj, który w wydarzeniach najmniej ucierpi, najmniej zniszczeń, tutaj najwięcej ludzi, którzy
rokują nadzieje na nawrócenie z drogi ciemności, na drogę do Światła, prosto z prawami Bożymi
obowiązującymi na Ziemi do nowego Królestwa Tysiącletniego.
Tu w Polsce inkarnowały wszystkie duchy, które miały największe szanse odpracować energię
za zamordowanie Jezusa Chrystusa Nazarejczyka 2000 lat temu.
W Polsce najwięcej jest duchów ludzkich kierujących się do Pana i jest szansa na ich
oczyszczenie poprzez wydarzenia.
Aby mogli zacząć budowę KRÓLESTWO TYSIĄCLETNIE jako czyste i wolne duchy, odblask
KRÓLESTWA BOŻEGO obiecanego przez Pana duchom.

Chce każdy być szczęśliwy
91.
Chce każdy być szczęśliwy, ale leniwy duch nic nie dostaje, dostaje lecz tylko baty, które sam
sobie przyciąga.
To co wysyłacie, myśli, słowa i czyny wracają do was, lecz po drodze zbierają wszystkie
energie podobne i jednorodne, stokroć się wzmacniają i uderzają w tego, który je wysłał.
Dlatego trzeba się bardzo mocno zastanowić, zanim coś pomyślicie, wypowiecie i uczynicie,
abyście nikomu nie szkodzili, bo ŚWIATŁO dało prawa w stworzenie, a wy sami swoim
działaniem ściągacie na siebie szczęście lub nieszczęście, osądzacie się sami.
Energie jak bumerang trafiają bardzo celnie, nigdy nie uderzą tego, który żyje zgodnie z Wolą
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Bożą w prawach stworzenia, uderzą tylko tego, który zło wysyła i to jest sprzężenie zwrotne
zgodne z PRAWDĄ i MIŁOŚCIĄ z woli Pana.
NIEROZUMIECIE?
Przecież to takie proste, trzeba odczuć, bo rozum jest zamknięty na siedem zamków, to tak jak
odciśnięte ciemne pieczątki na bieli.
Zło myślicie, mówicie i czynicie, to stokrotnie więcej zła do was wróci, a jak dobro myślicie,
mówicie i czynicie, to do was wraca dziesięciokrotnie więcej energii.
NIEROZUMIECIE?
To jak wam to wytłumaczyć, jak to takie proste, nic już nie widzicie, bo na szczotce już siedzicie
i jesteście wymiatani z tymi złymi energiami, które tak chętnie myślicie, mówicie i czynicie, sami
o to prosicie, ciągle wołacie; no PANIE daj nam to co robimy, to czego się boimy, to co atakujemy
z nienawiści z głupoty swojej.
Popatrzcie co robicie sobie sami i swojej ziemskiej rodzinie, gdy przyciągacie najgorsze
energie i obrazy, to najgłębsze dno.
NIEROZUMIECIE?
No cóż, nic wam już nie powiem, bo i tak nic nie zrozumieliście, nie chcecie zrozumieć, a więc
musicie to poczuć na własnej skórze, na własnym ciele i na sobie duchu.

Chorzy z nienawiści
92.
Chorzy z nienawiści do siebie, ludzkie duchy, nic już nie mogą zrobić, w ich sercach płonie
nienawiść, oceniają wszystko poprzez nienawiść, poniżej czegokolwiek, myślą; że jak założą
maskę na twarz, to ich nikt nie rozpozna, to tragedia na Ziemi, bo wielu jest takich i trzeba takich
rozpoznać i jednoznacznie z nimi skończyć, ponieważ nic dobrego nie wnoszą do życia innych
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ziemskich ludzi, mogą ich tylko ściągnąć.
Ponieważ różnica między dobrem, a złem jest bardzo subtelna i łatwo można się pomylić,
trzeba wierzyć tylko swoim obrazom i odczuciom, a nie kłamstwom pisanym przez chorych z
nienawiści, bo albo widzę i czuję, albo nie, wierzę sobie duchowi, bo z braku wiary w siebie ducha
można bardzo szybko upaść i już trudno z upadku się podnieść, bo rozum tworzy natychmiast
kolejne wątpliwości i jeszcze ściąga w dół rodzina ziemska, słaby duch nie może pomóc nikomu,
musi się najpierw sam wzmocnić i wzmocnić swoją wiarę w Pana, dopiero wtedy poprowadzić
swoją ziemską rodzinę na drogę do PRAWDY.
Nienawiść i brak wiary w siebie, okłamywanie siebie, to jak resztka pomyj rzucona, jak ochłap
do miski na poczęstunek dla ryjących gości w najciemniejszych lokalach, gdzie można się
spodziewać duchów ludzkich, które potrafią tylko wbijać nóż w plecy.
Chorzy z nienawiści są pyłkiem marnym niewidocznym już dla Pana, mogą ich zobaczyć tylko
tacy sami ciemni jak i pyłek marny, jeden malutki podmuch wiatru i do rozkładu pyłek leci.
Pa pa pyłku!
Chory z nienawiści ziemski człowiek myśli tylko o tym jak tu jeszcze dowalić innym, komu tu
dokopać, ale nie ma już żadnych szans, nie widzi siebie ducha, bo tylko myśli, przekracza
wszystkie ziemskie przepisy, bo przerosło jego ego, po prostu rozumowiec, z rozumowych
rozważań dym idzie uszami.
Paranoja nienawiści, jak zaklęte koło dla tego ducha, wpadł do zastawionej przez siebie
pułapki.
Uderz w stół, a nożyce się odezwą, to dotyczy tylko tych, których ten odbiór wkurza, mają tą
cechę do przerobienia w kontaktach z najbliższymi z ziemską rodziną.
Można podyskutować tylko z przeciwnikiem na rzeczowe argumenty, z rozpoznanym wrogiem
nie ma o czym rozmawiać, bo ze ślepcami chorymi z nienawiści, nie ma o czym, pokazują tylko
to czym są i co robią.
Dążcie do Miłości duchowej, podnoście się i wstańcie z kolan, idźcie tylko ku Światłu, odrzućcie
zło natychmiast.
Głupol przyciągnie tylko głupola, pijak przyciągnie pijaka, narkoman przyciągnie narkomana, bo
z innego gatunku może tylko odrzucić, nie ma o czym rozmawiać, musi być jednorodny.
Stańcie się lepsi, przyciągajcie tylko dobro, zło ściąga w dół jak wielki ciężki kamień.
Bądźcie wolni i szczęśliwi w Miłości duchowej.

W górę lub w dół
93.
W górę lub w dół, innej alternatywnej drogi nie ma, poziom duchowo istotny lub lej rozkładu dla
ducha każdego będącego na Ziemi.
Każdy przyjmuje SŁOWO BOŻE i pnie się do góry, lub nie przyjmuje, bo jest martwy i już leci do
leja rozkładu, tylko krzyk ducha słychać.
Już nastała jasność, cała Ziemia jest ognista, lekko przeźroczysta przyjmuje energię Miłości,
różową lekko przeźroczystą, świecącą, czystą, aby siła narastała i jak wulkan w górę wybuchała,
codziennie aż do całkowitego oczyszczenia z cieni chodzących po Ziemi.
Duch najbardziej znienawidzony przez ludzi ziemskich, już przyznał się do winy, bo został
ustrzelony i przymuszony ŚWIATŁEM, duch jemu zakipiał ciemnościami, energiami
zapakowanymi 2000 lat temu, musiał się ujawnić, aby upadł rozpoznany przez wszystkich.
Proces energetyczny trwa nadal, choć wielu z tym duchem upadło, dali się ściągnąć w dół, nie
rozpoznali rozwoju duchowego, to poszli z nim do młynów Bożych.
Wszystko się rozgrywa dalej, coraz szybciej, a wy ziemscy ludzie nic nie widzicie, toniecie już w
energiach szamba swojego, starego i ciepłego.
Musicie dostać mocnego kuksańca, aby się ocknąć i choćby logicznie pomyśleć, nie wiecie już
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nawet co jest dobre, a co złe, opowiadacie jakieś głupie kawały i wołacie ciągle o jakieś ciemne
energie, zbieracie sobie duże kamienie, które nosicie w kieszeniach swojego odzienia.
Wyrzućcie kamienie i poczujcie, że bez kamieni jest lżej i lepiej.

Duchowa wiedza
94.
Duchowa wiedza nie ma nic wspólnego z tak zwanym przez ziemskiego człowieka rozwojem
ezoterycznym, duchowy rozwój - to rozpoczyna się twoja przygoda z tobą samym, z tobą twoją
duszą i duchem.
To wiedza prowadząca do PRAWDY prostą drogą Miłości duchowej opartej o codzienne
dziękczynienie do Pana wyrażaniem uczuć w słowach.
Jedno SŁOWO tak wiele znaczy dla każdego ducha na Ziemi, to początek wszystkiego i
początek twojego prawdziwego rozwoju ducha, to początek twojej duchowej wiedzy.
Jedno SŁOWO ma tak potężną moc, tak wielką, iż ziemski człowiek nie jest w stanie zobaczyć
ziemskim wzrokiem, mocy SŁOWA jedynego, każdego tego pomyślanego, tego wypowiedzianego
i w czyn przekutego, tylko dla dobra drugiego ducha ludzkiego.
Rozwój ducha, to wiedza duchowa przeżyta poprzez ciebie ducha, wszystko przepuszczone,
uczuciem zmierzone, kierowanie się podpowiedziami Pana.
To PRAWDA zawarta w twoim duchu z pamięci duchowej wydobyta poprzez wglądy duchowe,
na zewnątrz do tej inkarnacji.
Duchowa wiedza, to całkowite i rzeczowe badanie wszystkiego, przepuszczanie przez siebie
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ducha, podejmowanie decyzji i działań zgodnych z prawami Pana oparte o doświadczenia i
wyciągnięte wnioski.

Rozwój duchowy
95.
Rozwój duchowy na Ziemi, to tylko i wyłącznie praca z sobą duszą i duchem, nad wszystkim co
służy duchowi w tej gęstej materii, tylko indywidualnie.
Wszystko co nie służy duchowi musi zostać odcięte i odrzucone na zawsze, to ciągła
nieustająca praca i wybory muszą być dobre, bo złe wybory natychmiast ściągają do parteru i
następnie wszystko trzeba zaczynać od początku.
Gotowy do pracy nad sobą jest tylko duch ziemski, który swoim chceniem i czynem otwiera się
na Prawdę, zmienia na czyste swoje myśli, słowa i czyny, zawsze mówi tylko PRAWDĘ i waży
każde wypowiadane Słowo, zawsze mało mówi, tylko tak lub nie, Słowa używa pracując nad
wypowiadaniem siebie ducha.
Po codziennym czytaniu SŁOWA Pana, we wglądach duchowych odbiera obrazy i teksty, ma
zawsze czas na dziękowanie Panu za suto nakryty stół i działa na Ziemi w prawach stworzenia,
zawsze jest w równowadze duchowo-ziemskiej i ziemsko-duchowej, wszystko podnosi i wspiera
energetycznie i duchowo, siedem praw Pana są jego przyjaciółmi i zawsze stoi po stronie
sprawiedliwości.
Rozwój duchowy to nie są kursy, które trwają kilka tygodni i koniec, zakończone dyplomem,
daleko gdzieś od twojego ziemskiego domu, a wręcz odwrotnie, tu należy pracować ze sobą
duchem w swoim domu ziemskim.
Nie lepszy jest kurs za którego dużo płacicie pieniędzy i kończy się ziemskim certyfikatem, lecz
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ten, który daje ci obszerną duchową wiedzę o tobie oraz PRAWDĘ zawartą w prawach Pana, to
współbrzmienie ducha i ciała w prawach stworzenia, w prawach natury, to całkowita duchowa
równowaga i całkowite oddanie się w prowadzenie Panu, słuchanie podpowiedzi siebie ducha, to
odkrywanie wszystkiego co macie do przerobienia w tej inkarnacji oraz w poprzednich
inkarnacjach.
To odkrywanie poprzez pracę nad sobą poprzednich inkarnacji, kim się było tu na Ziemi w
ziemskim ciele, wchodzenie na wyżyny duchowe i duchowe poziomy w subtelno materialnym
świecie.
To ciągła czujność, unikanie ciemnych ludzi ziemskich, omijanie miejsc ciemnych, a tych co
zawiedli należy zostawić.
Praca nad sobą aby było coraz lepiej, nie należy się zatrzymywać, zatrzymanie to cofanie się,
trzeba utrzymywać wysoki poziom, ponieważ tylko praca uszlachetnia człowieka ziemskiego i
ciebie ducha, lenistwo duchowe to upadek, to śmierć duchowa.
Rozwój duchowy to wolny duch, to podążanie przez ziemskie życie indywidualnie, każdy musi
być samowystarczalny i bez dodatkowych obciążeń, wtedy może swobodnie podążać drogą ku
ŚWIATŁU.
Przykładem pracy nad sobą jest rozbudowany most duchowy, po którym płyną przekazy
duchowe, dla wszystkich duchowych, nie mylić z duchownymi, bo to nie ma nic wspólnego z
duchowością.

Skutek zwrotny dla Ziemi
96.
Skutek zwrotny dla Ziemi się wypełnia, nikt nie przyjmuje PRAWDY, nikt za ŚWIATŁEM nie idzie,
wszystko już się rozlicza, wszystko otrzyma tylko to na co sobie zapracowało solidnie.
Wszystko dziś jasne, ŚWIATŁO oświetla wszystkich, nikt z Ziemi nie wyjdzie bez osądzenia, nikt
nie wyjdzie, kto nie jest duchowy, tylko wyjdą tacy, którzy są fioletowi z najwyższego poziomu
duchowo istotnego dla ducha ludzkiego.
Mówicie; Jezus Chrystus jest Miłością i powinien wszystkim wybaczyć, powinien być
pobłażliwy, litościwy i podchodzić do wszystkich bardzo delikatnie, wy wszyscy co tak mówicie
bardzo się mylicie, pobłażliwość i litość, to cechy ciemnych i leniwych duchów tu na Ziemi, Jezus
Chrystus jest wymagający i sprawiedliwy, a nie jest to dla was wygodne, dlatego nie przyjmujecie
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wysłannika ze Światła, części Pana tu na Ziemi po raz drugi.
Jesteście leniwi duchowo, nie chcecie się rozwijać to pójdziecie w rozkład, sami swoimi
decyzjami i rozumowymi dogmatami powtarzanymi po kościelnych, ściągacie się w bagno
ciemności, wydarzenia na Ziemi jasno określą wam wasze prawa i obowiązki, jakie będziecie
musieli wykonać, jak zostaniecie tu w gęstej materii, w Królestwie Tysiącletnim.
Każdy kto wydarzenia przeżyje, natychmiast otworzy się duchowo i przyjmie wszystkie
informacje, które są dziś przekazywane przez część Pana i apostołów.
Wszystko będzie jasne, wszyscy zaczną prawidłowo odczuwać, zaczną żyć zgodnie z prawami
Pana i będą kierować się tylko Miłością wymagającą i sprawiedliwą.
Siedem praw Pana i trzy prawa zawarte w krzyżu Prawdy dane w stworzenie zaczną mieć
najważniejsze znaczenie dla każdego ducha będącego po wydarzeniach na Ziemi, tu w gęstej
materii.

Przyczyna choroby
97.
Organy wewnętrzne ziemskiego ciała człowieka to doskonałe, bardzo precyzyjnie ze sobą
współpracujące narządy, aby ziemskie ciało mogło funkcjonować bez żadnych problemów.
Duch ziemskiego człowieka otrzymał w darze od Pana pojazd, aby mógł być tu w gęstej materii
na Ziemi, dla ducha gęsto materialna otoczka jest niezbędna jako ziemskie ciało.
Duch połączony jest z ziemskim ciałem siedmioma centrami energetycznymi, siedmioma
kolorami tęczy, to jest połączenie z Panem, poprzez poziom duchowo istotny.
Ziemski człowiek o to połączenie i ziemskie ciało bezwzględnie ma obowiązek należycie dbać i
utrzymywać stałe połączenie przez wszystkie centra energetyczne, przez wszystkie kolory, jest
to konieczne aby utrzymywać 100% poziom wszystkich kolorów i energii w organizmie, od
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których zależy praca wszystkich organów wewnętrznych i dobre samopoczucie ziemskiego
człowieka.
Ciało dane w darze człowiekowi na Ziemi jest tak doskonale stworzone i przygotowane na
wszystko, posiada wszystkie systemy samoleczenia, samouzdrawiania, samooczyszczania,
szybkiego i radykalnego ostrzegania w razie zagrożeń i bardzo mocny system odpornościowy,
który jest w stanie obronić ciało przed wszelkimi zagrożeniami tak groźnymi jak; wirusy, bakterie,
grzyby, które powodują gnicie ziemskiego ciała od wewnątrz.
System oczyszczania jest w stanie wyrzucić wszystkie nagromadzone śmieci z organizmu,
wątroba odtoksycznia i odtruwa całe ciało ziemskie człowieka.
Wszystko sprawnie działa, duch właściwie kieruje swoim ciałem kiedy wszystkie centra
energetyczne przyjmują i przekazują energię, są napełnione kolorami, jest równowaga
wewnętrzna i pełny luz, nie ma nic ważniejszego od waszego zdrowia i rozwoju duchowego.
Jeżeli przerywa się połączenie energetyczne, wtedy duch opuszcza ciało, przestaje płynąć krew
i ziemskie ciało idzie w rozkład, natomiast duch jest, wszystko odczuwa tak samo, nie ma tylko
ciała ziemskiego, duch wyszedł z ciała.
Bardzo często opłakująca rodzina i dobra materialne pozostawione na Ziemi zatrzymują tego
ducha przy Ziemi, po krótkim czasie energia niezbędna do odejścia zostaje wykorzystana,
trzymają włókna i więzy rodzinne, taki duch nie może się unieść tam, gdzie jest jego miejsce,
następuje zachwianie równowagi energetycznej dla tego ducha i musi szukać pomocy, wtedy
ziemscy ludzie mówią, że straszy, to tylko niewiedza i pomylone pojęcia, duch woła o pomoc w
ten sposób i należy jemu pomóc, odprowadzić go ku Światłu, świadomego lub nie, ziemscy
ludzie nazywają to egzorcyzmami.
Człowiek rozumowo wymyślił i nazwał wiele chorób ciała ziemskiego, natomiast narządów
wewnętrznych wszyscy mamy tyle samo i wyłącznie nierównowaga w pracy tych narządów
wewnętrznych zależy od funkcjonowania ducha tu na Ziemi między ludźmi ziemskimi oraz
stresów jakie sobie każdy sam stwarza ponieważ zawęża się do swojego problemu i już nic nie
widzi, tylko niewiedza i brak PRAWDY powoduje takie sytuacje, to lenistwo ducha, nie szuka
PRAWDY, a koniecznie powinien szukać z własnego chcenia i czynu, to tylko i wyłącznie wina
wasza, że nie szukacie PRAWDY, a oddajecie się w manipulowanie innych ziemskich ludzi.
Jeszcze większa wasza wina jak wciągacie innych w manipulowanie, a szczególnie gdy
zmuszacie siłą do różnych dziwnych zachowań oddane wam w opiekę ziemskie dzieci,
prowadzicie je drogą kłamstwa, fałszu i obłudy, dziś tak powszechnie uważanej za „prawdę”.
A jest to nic innego jak chowanie swoich niewłaściwych czynów za obłudą i okłamywanie
siebie ducha.
Każdy duch doskonale wie; co jest PRAWDĄ, a co jest kłamstwem, co jest dobre, a co jest złe.
Stres powoduje zatrzymywanie się śmieci w organizmie, te śmieci są wrzucane w słabe punkty
w ciele ziemskim, zatrzymywanych przez brak przepływów energetycznych, sam sobie
wyciągasz wtyczkę z kontaktu.
Stres powoduje ściśnięcie nerek, wątroby i już choroba się zaczyna, nie wyrzucane, a
gromadzone cały czas śmieci zaczynają gnić, to rak gotowy, nie ma to nic wspólnego z genami,
naczynie dziedziczy tylko osłabione organy takie jak u rodziców ziemskich, nic poza tym, to jest
tylko i wyłącznie oczyszczanie organizmu, tu niezbędne energetyczne oczyszczenie i pełny luz,
aby umożliwić nerkom i wątrobie normalną pracę, te gnijące komórki zostaną wyrzucone z
organizmu ziemskiego człowieka.
Bardzo niewłaściwe jest mówienie tej osobie, że ma raka, często ta informacja zabija, a nie sam
rak, należy człowieka ziemskiego poprowadzić drogą do PRAWDY, poprzez pomoc w
rozwiązaniu przez niego jego problemu, którego on sam już nie widział, bo zawężał swoje
widzenie do swojego problemu, tylko ktoś z boku widzący szeroko – jasnowidz, może
podpowiedzieć bardzo proste rozwiązanie jego problemu, czasami banalnie proste.
Niezbędne oczyszczenie aury z energii, które sam sobie nagromadził, energetyczne
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wzmocnienie wątroby oraz oczyszczenie przepływów energetycznych, podłączenie do energii
Pana i to jest jedyna droga do zdrowia.
Dziś medycyna akademicka zeszła energetycznie na najniższy poziom, leczy tylko ziemskie
ciało, wyłącznie skutki i objawy, bardzo powierzchownie, nie usuwa się przyczyny, a o
duchowych procesach nie mają pojęcia.
Jak usuniemy przyczynę i podłączymy człowieka energetycznie, to zdrowie przyjdzie, organizm
uruchomi sam wszystkie dane przez Pana systemy samouzdrawiania, wszystkie skutki same
ustąpią bez żadnej chemii, leków, pigułek i dziwnych płynów, potrzeba tylko czasu, ponieważ nie
ma cudów, a są procesy energetyczne w naszym organizmie, których nie widać ziemskim
wzrokiem, wszystkie zależności są bardzo proste, ziemski człowiek woli oddać
odpowiedzialność za swoje zdrowie w ręce innych, są to bardzo skomplikowane zależności
związane z zarabianiem dużych pieniędzy, dobro drugiego człowieka kompletnie się nie liczy, za
takie działania każdy otrzyma skutki zwrotne, ponieważ lekami i błędnymi diagnozami, działa się
na szkodę drugiego ziemskiego człowieka.
Leczą się ziemscy ludzie latami u medyków akademickich, biorą garściami leki i różne pigułki,
piją różne dziwne płyny jako suplementy diety, a efektów takiego leczenia nie widać, działa to
wręcz odwrotnie, czują się coraz gorzej, lecz brną w leki jeszcze bardziej i stają się lekomanami,
zatrucie organizmu systematyczne, pomału zabijają siebie, wątroba i nerki przestają pracować,
są to nieodwracalne skutki uboczne działania leków i pigułek.
Medycyna akademicka i naukowcy szukają przyczyn chorób rozumowo, nielogicznie,
zwracając uwagę tylko i wyłącznie na objawy i skutki, wszystkie ziemskie badania robione
aparatami za duże pieniądze, czasami nabywane za miliardy, pokazują tylko i wyłącznie chorobę
kiedy organ jest w około 60% już uszkodzony, wtedy kiedy już trudno cokolwiek zrobić, wyleczyć
człowieka ziemskiego, wtedy operacja się udała, tylko pacjent nie wytrzymał.
Każdy ziemski człowiek ma receptory wszystkich narządów na stopach, na dłoniach, w oczach,
na małżowinach usznych i na twarzy, bardzo łatwo jest na podstawie receptorów dłoni odczytać
stan organów wewnętrznych, podać bezbłędnie przyczynę niedomagań w ciele ziemskim
człowieka, można zapobiec wielu chorobom, ponieważ receptory pokazują zmiany,
niewydolność lub nadczynność kilka lat wcześniej, przyczynę bardzo łatwo usunąć, a skutki
same ustąpią.
To jest profilaktyczne działanie i zapobieganie wielu poważnym chorobom, czego ziemski
człowiek nie widzi i nie chce zobaczyć, wszystko jest jasne i proste i nie należy komplikować.
To wasze zdrowie i wasza sprawa, ja Elżbieta Gas jestem refleksologiem, w czasie pięciu minut
jestem w stanie podać co jest przyczyną schorzeń w organizmie każdego ziemskiego człowieka.
Jako uzdrowiciel energetycznie uruchomić słabo pracujący organ lub energetycznie spowolnić
nadczynność, doprowadzić do równowagi energetycznej, ściągnąć blokady jakie sobie sami
zakładacie.
Następnie musicie pracować z sobą duchem tak, aby się zmienić i nie ściągać negatywnych
energii, a iść tylko i wyłącznie drogą do Pana zgodnie z prawami w stworzeniu.
Uzdrawiam za pomocą energii Miłości duchowej, która przepływa przeze mnie od Pana do
osoby potrzebującej pomocy, zostaje duch ziemski podłączony na nowo do Źródła, do ŚWIATŁA.
To wy musicie chcieć się wyleczyć, aby to wszystko utrzymać należy dążyć do PRAWDY, żyć
zgodnie z prawami Pana, zawsze być czujnym, jeść tylko naturalne produkty, które są budulcem
dla organizmu, a wasz żołądek nie jest śmietnikiem dla odpadów i sztucznych związków
chemicznych, jesteś tym co jesz, jak jesz chore kurczaki z ferm, to tak samo jesteś chory i tak
wyglądasz jak ten kurczak.
Potrzebujemy bardzo prostych produktów, jak najmniej pomieszanych, rosnących na waszym
terenie, kwas w żołądku trawi produkty jednorodne i proste, powinniście jeść owoce i warzywa,
kasze, zdrowe mięso i pić czystą wodę, bez dodatkowych metali, która wypłucze nagromadzone
toksyny.

121

Narkoza, omdlenie, mocny stres lub upojenie alkoholowe powoduje, że ziemski człowiek traci
ochronę, w tym czasie duchy, które pozostały na Ziemi i demony, bez przeszkód wchodzą do
naczynia, inaczej do ziemskiego ciała, potrzebują energii mocniejszego żywiciela i rozpoczyna
się walka tych duchów o energię i który ma prowadzić to ciało, mocniejszy wygrywa, zaczynają
się poważne problemy, tu jako egzorcysta, odprowadzam intruza tam, gdzie jest jego miejsce, ale
to wszystko dzieje się tylko i wyłącznie z waszej winy, ponieważ podajecie rękę ciemnym
energiom i tak żyjecie, niezgodnie z prawami Pana.
Przyczyna choroby zawsze zaczyna się od was, już w negatywnym myśleniu, mówieniu i
czynach.
W działaniu na pożytek lub przeciwko drugiemu ziemskiemu człowiekowi, dosięgają was skutki
zwrotne waszych czynów.
Ciało ziemskie jest zależne od ducha, wiadomo od tysięcy lat o tej zależności i ty duch o tym
pamiętasz.
Tylko pozwól sobie duchowi przejawić się w odbiorach obrazów i objawień, podpowiedzi z
ducha i intuicji, wyłącz swój rozum w nielogicznych dywagacjach i patrz szeroko na wszystko,
logicznie myśl, a wszystko staraj się odbierać uczuciem, bądź zrównoważony i stu procentowy.

Dawanie
98.
Dawanie w kołobiegu stworzenia, bardzo ważny akt przekłamany przez ziemskiego człowieka.
Dawanie to nie jest ciągłe obdarowywanie prezentami wszystkich wokół, szczególnie chodzi o
dane wam w opiekę ziemskie dzieci, np.; prezenty za uczenie się lub prezenty za miłość
ziemskiego dziecka, to wszystko co można otrzymać, najważniejszy akt to dawanie Miłości
duchowej zawartej w prawach Pana, wymagającej i sprawiedliwej.
Dajecie wszystkim, wszystko tylko to co jest korzystne dla drugiej osoby, rodziny, grupy osób,
narodowości i itd.
Zanim coś dasz, poczuj; czy to jest dobre, czy będzie z tego aktu pożytek dla tej osoby, co do
ciebie wróci w sprzężeniu zwrotnym.
Blokujesz drugą osobę, ty też zostaniesz zablokowany, litujesz się nad kimś, dostaniesz za to w
sprzężeniu zwrotnym kopniaki, wszystko bardzo już spotęgowane, to też dawanie, pożyczasz
pieniądze - poczuj czy w tym akcie dawania czynisz dobro, czy wyrządzasz krzywdę tej
ziemskiej osobie, dajesz wypłatę pracownikowi - poczuj czy jest adekwatna do wykonanej pracy
przez tą ziemską osobę, ciągłe kontrolowanie innych, nie dawanie im możliwości rozwoju, to też
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dawanie, to akt nadopiekuńczości, osoba nie może się rozwijać, rozwijać swoich talentów i
możliwości, to bardzo niewłaściwe zachowanie.
Co dajesz to otrzymujesz, co zasiejesz to rządź będziesz, jedno z praw obowiązujących na
Ziemi, prawa są doskonałe i niezmienne i zawsze działają tylko dla tego ducha, który taki akt
czyni, dlatego zawsze czyń tylko dobro, wymagaj, bądź zawsze sprawiedliwy.
Dawanie to też przyjmowanie i nie należy się nad nikim litować, przyjmować wtedy, kiedy jest to
dla tej osoby ziemskiej i dla was korzystne, należy się nauczyć przyjmować wszystko z pokorą i
z podziękowaniem Panu za wszystkie dary i wszystko dobre, co dostajesz tu na Ziemi, w tej
gęstej materii.
Wszystko otrzymujesz od Pana w darze i trzeba się nauczyć wszystko należycie szanować, o
wszystko zadbać, aby zawsze kwitło wokół nas.
Dawanie to też dzielenie się wszystkim, co macie w nadmiarze z osobami, które współpracują z
wami w prawach Pana i zawsze to musi być korzystne dla wszystkich, dawane z Miłości
duchowej.
Pobłażliwego, litościwego nauczyciela nikt nie pamięta, a nauczyciela wymagającego i
sprawiedliwego, każdy pamięta i wspomina do końca ziemskiego życia, taki nauczyciel daje
uczniowi tylko to, co jest dla ucznia korzystne i dlatego jego nauki się pamięta i to jest
prawdziwa Miłość duchowa.

Oddawanie czci Panu
99.
Trzy prawa Pana, to przywoływanie ludzkiego ducha do oddawania czci tylko i wyłącznie Panu
oraz hołdowanie tylko najwyższym wartościom, reszta jest nieważna, a ludzie na Ziemi stworzyli
sobie inne wartości w fałszywych poglądach, w fałszywych znakach, to wszystko musi upaść,
musi zostać ruina, by każdy ziemski duch zrozumiał i budował wszystko tylko na podstawie
PRAWDY, na fundamencie prawdziwych znaków i prawdziwej duchowej Miłości.
Duchu ludzki odrzuć natychmiast wszystko, co nie służy Panu i tobie, odczuj na sobie i przyjmij
Światło do siebie ducha.
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To twoja wina, że dajesz się mamić słowo-podobnym tekstom literackim, pięknym słówkom
pochlebiającym ego opartych na rozumie czyli ciemnościach, a nie przyjmujesz czystych
objawień płynących prosto z ducha.
Nawet naturę ziemski człowiecze chciałeś przerobić rozumowo w związki chemiczne
szkodzące człowiekowi ziemskiemu, tworzy się różne dziwne sztuczne substancje niszczące
wokół wszystko.
Spożywasz ziemski człowiecze różne dziwne żywieniopodobne produkty, które blokują twój
układ odpornościowy i oczyszczający.
Ziemia musi to wszystko przyjąć, całkowicie rozłożyć i oddać to prawidłowo bez ingerencji
ludzkiego ducha oczyszczone, całkowicie odmienione i brzmiące w prawach Pana.
A ty ludzki duchu taki zbuntowany nic nie znaczysz, nic sobą nie reprezentujesz, to jest tylko
przejaw
ciemności.

Musisz przestać mruczeć „modlitwy” do dziwnych obrazów i ołtarzy, a zacząć dziękować Panu
z uczuciem, bezpośrednio, pomijając wszelkie religie i sekty, dziwne organizacje oraz nowy
kościół.
Święty jest tylko Pan, a ty ludzki duchu szukasz bożków w wielu dziwnych rzeczach i ludziach
na Ziemi, mrucząc do nich „modlitwy”, zamiast dziękczynieniem codziennym do Pana wyrażać
uczucia w słowach.
Nie da się zastąpić PRAWD oczywistych półprawdami, bo to ciemności, ciągle w waszych
rozumach mieszkające.
Już nie przyjmujecie nawet logicznego rozumowania, więc Pan wymusi posłuszeństwo,
korzystne dla duchów na Ziemi Siłą, bo inaczej już dziś się nie da.
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Ludzki duchu sam sobie podziękuj za wszystkie doświadczenia na jakie sobie zasłużyłeś
będąc tu na Ziemi.

Depresja
100.
Depresja, to nagromadzone na twojej aurze demoniczne energie, ściągają w dół do bagna,
zmuszają do zabijania swojego ciała ziemskiego, a to jest morderstwo na swoim ciele, na
energiach, które sam wytworzyłeś, swoim działaniem bardzo niewłaściwym, sam sobie je
przyciągnąłeś.
Nie ma leków, ani medycznych terapii, które by pomogły, tylko i wyłącznie ogniem Bożym
można je wypalić, a ty człowiecze ziemski musisz się wysilić i chcieć powalczyć o siebie i
uwolnić siebie ducha, bo strach skumulowany w puszce powoduje wpadanie w panikę przy
nawet małym zagrożeniu, bo puszka się otwiera i demon cię atakuje, ty sam zawiniłeś i sam
musisz zawołać o pomoc, w wyjątkowych wypadkach mogą o pomoc poprosić twoi najbliżsi w
dobrej intencji, aby oczyścić twoje naczynie z demona i demonicznych energii, abyś mógł
przyjąć w swoje wolne naczynie tylko i wyłącznie Miłość duchową i zapomnieć o ciemnych
energiach.
Przyczyna depresji, to szok duchowy i blokada całkowita nerek oraz splotu słonecznego, brak
przepływów energetycznych, to martwota duchowa i problemy materialne.
Rozum służy ciemnościom i wciąga w leniwe i bezwartościowe życie ziemskie, rozum to
ograniczenia na Ziemi w materii.
Rozum, to gęsta materia i widzi tylko to co ciężkie, da się dotknąć, to co widać okiem ziemskim,
a duch to subtelna energia, wszystko co lekkie, duchowe i unosi się do góry nie widzi materii,
widzi tylko duchowe i energetyczne obrazy, to najlżejsze energie uzdrawiające i uwalniające
ducha z ziemskiego ciała.
Depresja, to łańcuchy ziemskiego ciała i leżenie na podłodze, bez pomocy się nie podniesie,
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bez oczyszczenia zamyka się w sobie duchu, strach i panika się potęguje, przyciąga coraz więcej
i więcej negatywnych energii, mały problem urasta do rangi kolosa i zaczyna go przygniatać ta
energia, pogrąża się w ciemnościach, wbijają się jak klin w pień i nic już nie da sobie
wytłumaczyć, zło gromadzi się dalej, bo kanał otwarty i demoniczne energie płyną, bo sam je
wymyśla i ze strachu tworzy.
Każdy ludzki duch musi zrozumieć, że strach i stresy powodują takie ciemne sytuacje i należy
być czujnym, aby nie dać się wciągnąć ciemnościom w taki stan depresji, bo z każdą chwilą
potęgują się, mnożą i bardzo trudno wyciągnąć ze skrajnych sytuacji ziemskiego człowieka
będącego
w
depresji.

Nie ma nic takiego co by było złe i mogło po wydarzeniach zostać tu Ziemi, bo nie wytrzyma
energii Miłości i się wypali wszystko co ciemne i zostaną tylko czyste, jasne energie jednorodne
do Miłości duchowej.
Stań człowiecze ziemski w ŚWIETLE, oczyść się i idź drogą PRAWDY i MIŁOŚCI, drogą do
Jezusa Chrystusa, części Pana.

Duchowe połączenie
101.
Duchowe połączenie jest tylko i wyłącznie poprzez centra energetyczne, przez tęczę wszystko
płynie z góry od Pana, nie ma innej możliwości odbioru informacji oraz prowadzenia najlepszą
dla ludzkiego ducha drogą duchowego rozwoju, tylko i wyłącznie codzienną ciągłą, nieprzerwaną
pracą nad sobą, współbrzmienie w prawach stworzenia, zgodnego z naturalnymi procesami,
naturalnym zrównoważeniem energii ducha i ciała ziemskiego.
Trzeba wszystko stare niereformowalne odrzucić i zacząć wszystko od nowa, zgodnie z
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prawami natury, musi być prawdziwe i logiczne, oparte tylko i wyłącznie o Prawdę oczywistą,
Miłość duchową, która nie ma nic wspólnego z miłością w rozumieniu ziemskiego człowieka,
opartą o centrum podstawy - kolor czerwony, Miłość duchowa opiera się o centrum serca - kolor
zielony i to jest prawidłowe, zawsze pnijcie się do góry, do Miłości prawdziwie duchowej.
Takie połączenie duchowe przez centra energetyczne musi być czyszczone i równoważone,
kolory zawsze uzupełniane, aby pojemniki były pełne, brak koloru powoduje słabą pracę
organów na tym poziomie koloru i natychmiast chorobą ziemskiego ciała.
Najważniejsze dla ciebie ducha jest twój rozwój duchowy, Miłość do Pana, zawsze równowaga
wewnętrzna, twoje zdrowie i twojej ziemskiej rodziny.
Utrzymuj zawsze ognisko swoich myśli w czystości i kieruj się do góry, dbaj o swoje ziemskie
ciało, bo to twój obowiązek i zawsze czyść swoje centra energetyczne, trzymaj wysoki poziom
kolorów w centrach energetycznych.

Woda niezbędna człowiekowi

102.
Woda niezbędna człowiekowi do wypłukania wszystkich toksyn, szczawianów, metali ciężkich
oraz plastików gromadzących się w nerkach i jelitach, również odkładanych we wszystkich
słabych miejscach w organizmie w formie złogów, musi być bardzo czysta, dosłownie czyste
H2O.
Taka woda nie powinna zawierać żadnych metali nieprzyswajalnych przez organizm człowieka,
oraz żadnych chemicznych związków, którymi obecnie się wodę uzdatnia dla wodociągów.
Człowiek przyswaja niezbędne związki, metale oraz mikroelementy z warzyw, owoców i kasz,
tylko i wyłącznie z produktów naturalnych, coraz częściej pisze się o szkodliwym działaniu na
organizm człowieka wyprodukowanych witamin i mikroelementów w sztuczny sposób lub ich
modyfikowanie w dziwnych płynach zwanych suplementami diety, wręcz mogą doprowadzić
nawet do odejścia ducha ziemskiego ciała człowieka.
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W człowieku nerki działają na zasadzie osmozy i wszystko, co nie zostanie wypłukane, zostaje
w organizmie.
Czystą wodę każdy człowiek powinien pić według jego potrzeb, aby wypłukiwać szczawiany
produkowane z powodu stresów i wszystkie niekorzystne związki, które sobie każdy sam zjada
w pożywieniu i piciu bardzo zanieczyszczonej wody z kranu lub z plastików tak zwanej
mineralnej.
Woda czysta doprowadza do wewnętrznej czystości wszystkich komórek, organów i ich lepszej
pracy, oczyszczenia całego układu krążenia, doprowadza człowieka do zdrowia.

Wasze chcenie
103.
Wasze chcenie musi być tak mocne i tak mocno musicie się postarać, jeżeli chcecie się rozwijać
duchowo, bo tylko radykalne działanie wasze może jeszcze wam pomóc, nie ma czasu na
czekanie i mówienie; nie, nie szybko, ja tylko wolno, inaczej nie umiem, to już cofanie się, to już
upadek, nie ma czasu na zwlekanie, konieczna decyzja ducha jednoznaczna; idę i to jak
najszybciej, to jest jedyna właściwa droga innej nie ma, zwlekanie to brak wiary w siebie i swoje
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możliwości, to brak wiary w Pana, tym razem droga się zamyka na zawsze.
Wasze chcenie to Panu służenie i służenie Światłu codziennie i w każdej sekundzie waszego
życia, tu na Ziemi całym duchem i ziemskim ciałem.
Chcenie musi przekuć się w czyn, nie ma działania, traci swą moc chcenie i zostaje wszystko
zatrzymane, bez czynu chcenie zostaje tylko w sferze myśli i już tylko pył zostaje, nic nie ma, to
już cofanie i upadek.
Musisz zobaczyć i poczuć czy to tylko chciejstwo twoje i nic więcej, brak realizacji tego co
chciałeś bez uczucia, to zamykanie ducha w kajdany rozumu i dzwonisz łańcuchami jak upiór,
brak miłości, brak czynu powoduje blokadę na logiczne myślenie, intuicję i ducha słuchanie.
Jak masz smak na owoce, to idziesz do sklepu, nabywasz je i zjadasz, tu masz chcenie i czyn,
to zrealizowanie chcenia.
Tak samo jest w rozwoju duchowym, trzeba wszystko to co się mówi i myśli wprowadzić w
czyn i zrealizować.
Prawda jest jedna i oczywista, musisz iść drogą Prawdy, nie ma półprawd ani mojej czy twojej
Prawdy, to jest obłuda.
Pan jest Jeden dla wszystkich i wszystkie duchy na Ziemi doskonale to wiedzą, ale lenistwo
ducha wybiera wygodne wersje dla siebie ducha i już nie chce słuchać wołania Pana.
Powiadam wam; tylko wasze chcenie z uczuciem połączone i w czyn wprowadzone może was
wysoko wynieść do waszego prawdziwego domu, do poziomu duchowo istotnego, ale czynem
musicie potwierdzić swoją pracę nad sobą duchem, trzeba być świadomym siebie ducha by
wrócić do domu jako „ja”, a nie jako nieświadomy zarodek.
Chciejcie tak mocno, aby wszystkie wasze kajdany popękały i idźcie jak najszybciej na drogę
ku ŚWIATŁU.

Podziękowania dla PANA
104.
Człowiek ziemski musi codziennie dziękować Panu za dane w stworzenie prawa, dzięki którym
człowiek ziemski funkcjonuje prawidłowo z Miłością duchową tu w gęstej materii na Ziemi.
Dziękować powinien za; zdrowie, pożywienie, pracę, dom, samochód i za wszystko, co zostało
jemu dane w używanie tu na Ziemi i za wszystkie dobra jakie człowiek ziemski otrzymał od Pana.
Człowiek ziemski tak mocno rozumowo zapatrzył się w materię i pieniądze, że dziś już nic nie
wie o sobie duchu, wyłącznie zapatrzył się w swój rozum i wszystko chce badać rozumowo, a nie
da się rozumem pojąć uczuć, można je tylko i wyłącznie odczuć duchem.
Na samą nazwę „człowiek ziemski” trzeba sobie zasłużyć tu na Ziemi, trzeba być duchowym i
pozwolić duchowi się przejawić, muszą myśli, słowa oraz czyny być czyste, wszystko musi być
oparte o PRAWDĘ.
Życie na Ziemi to nie jest gonitwa za pieniędzmi, bezduszne, obojętne i bezsensowne trwanie w
lenistwie duchowym, brak współbrzmienia z rodziną ziemską i z naturą w prawach stworzenia,
oskarżanie, krytykowanie, biadolenie i ciągłe nieustanne prośby do Pana o ziemskie majątki.
Każdy duch schodząc na Ziemię ma obowiązek szukać PRAWDY i odkryć po co przyszedł na
Ziemię, jakie jest jego zadanie do wykonania tu na Ziemi i dokąd zmierza, jakie są prawa Pana
obowiązujące na Ziemi, samemu żyć zgodnie z tym prawem i uczyć wszystkich życia w
PRAWDZIE i zgodnie z prawem BOŻYM.

Wiara ziemskiego człowieka
105.
Wiara ziemskiego człowieka musi być przekonaniem, opartym o uczucia i doświadczenie, o
wnioski wyciągane zawsze z doświadczeń przeżywanych tu na Ziemi przez ziemskiego ducha,
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wiara nie może być ślepa, nie może być niewytłumaczalna, bo to rodzące się ciągle wątpliwości
rozumu ziemskiego człowieka, nie da się rozumem ogarnąć uczuć i odczuwania, bo dla rozumu
ta sfera jest nie do zrozumienia, dlatego ludzie ziemscy wszystko muszą dotknąć, ponieważ nie
odbierają uczuć z siebie ducha, bo siebie ducha tak zablokowali, skuli kajdanami, że jest martwy
i nic już nie może odczuć.
Świadoma wiara w Pana i życie zgodne z prawami Pana, to życie w czujności, w czystości, z
żywymi uczuciami w Miłości duchowej.
Rozwijanie swoich darów i zawsze parcie do przodu, do PRAWDY, to służenie Światłu, na luzie
bez stresu i strachu, bo to niszczy uczucie, tworzy kanały do negatywnych przepływów energii.
Rozum ciągnie do ziemi, do materii, do gromadzenia materialnych majątków, do wielu
dziwnych nielogicznych zachowań ziemskich ludzi, do zbierania kamieni w domach i
przydomowych ogródkach, wieszają sobie suche formy, bo sami są martwi duchowo.
Jak ożyjecie, to zmienicie się wy duch i wtedy będziecie sobie stawiać żywe kwiaty, bo sami
duchowo będziecie żywi, a to co martwe wyrzucicie.
Czas wam ucieka między palcami, bo ciągle dla siebie ducha nie macie czasu, ciągle mówicie;
że nic nie macie i szukacie materialnych najniższych energii.
Nie macie szacunku do siebie ducha, nie wierzycie w moc Słowa, dlatego zawsze wasza wiara
była, jest i będzie ślepa, bez przekonania, bo nie wierzycie sobie duchowi, nie ufacie swoim
czynom, okłamujecie siebie, mówicie na wszelki wypadek jak wszyscy wierzą w kościół, to wy
też tam idziecie, choć wiecie, że jest to niewłaściwe i nie macie przekonania, bo nie wierzycie
sobie duchowi, w swoje uczucie, dlatego kierujecie się kłamstwem, idziecie za obłudą, bo
ciągniecie do jednorodnych sobie ziemskich ludzi, ani dobrych, ani złych, po prostu letnich.
Jesteście jak obłąkani, mówicie co innego, a robicie co innego. To gdzie wasza wiara w siebie
ducha i w swoje odczucia?
Nie macie wiary w Pana, wierzycie tylko w pieniądze, bo je macie w dłoni, a siebie ducha nie
czujecie, to mówicie; że go nie ma i w nic nie wierzycie, to tak jak byście o sobie powiedzieli; że
jesteście już martwi, że już nie żyjecie, bo ziemskie ciało bez ducha jest martwe.

Tron rozumu
106.
Tron rozumu się spalił, na tym miejscu stanie tron dla ducha, w ogniu Bożym oczyszczenie
energetyczne następuje, aż do pełnego oczyszczenia wszystkich duchów na Ziemi, unicestwił
się, naturalnie się rozłożył, rozum energetyczny, to szybko się przejawi człowiekowi ziemskiemu
w jego rozumie, musicie już to odczuć na sobie mocno.
Tron ducha jest ogromny i oparty o Prawdę, o Miłość duchową, to duchowa czystość, która się
przejawi czystymi myślami, słowami i czystymi czynami.
Siła jak płynie z góry od Pana wesprze wszystkie duchy, które dążą do Prawdy, żyją zgodnie z
prawami Pana.
Dziś wylanie siły w stworzenie, tylko dla tych co są otwarci i przyjmą Wolę Pana, to przekazanie
Miłości duchowej w całe stworzenie duchom, tworom, formom i nurtom sił.
Idźcie wszyscy ci w służbie Pana i głoście SŁOWO BOŻE, głoście PRAWDĘ wszystkim i na
zawsze.
Ci, którzy nie przyjmą PRAWDY odejdą w przeszłość, choć wielu przez swoje doświadczenie w
przeżyciach zmienią swoje przekonania, to wszystko zależy od nich i nic tego nie zmieni.
Wy musicie doświadczyć to wszystko co sobie wytworzyliście, to wszystko co wspieraliście
myślami, słowami i czynami, sami będziecie siebie ducha sądzić wtedy kiedy staniecie oko w
oko z PRAWDĄ i z prawami Pana, które w skutkach zwrotnych w was samych uderzą mocno i
jednoznacznie, bez pomyłek trafi tylko tych, co sobie solidnie w czynach codziennie zasłużyli,
wykuli w kamieniach swój los na Ziemi.
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Polacy jesteście narodem wybranym i tutaj wszyscy poczujecie mocniejsze wezwanie do
służenia Panu, mieliście łatwiej niż na innej części kuli ziemskiej, w innym kraju.

Majówka
107.
Majówka kwiatem na drzewach wielu się manifestuje, wiosna znów jak co rok od nowa naturę
budzi do życia, wszystko szybko rośnie, śmieje się do was i woła, jest tak pięknie wokół,
popatrzcie przyroda Miłością duchową was obdarowuje co dzień.
Wszystko jest tak doskonale stworzone i współbrzmi ze sobą, ptaki tak pięknie śpiewają, dają
wam swój wspaniały radosny świergot, tu pod drzewem można wypocząć i wesprzeć się
energetycznie w naturze, na spacerze, w lesie, zamiast siedzieć przed telewizorem weźcie swoje
ziemskie dzieci na spacer, dajcie im korzystne dla nich rzeczy, uczcie je współbrzmieć z naturą,
telewizor służyć powinien tylko do przekazywania prawdziwych informacji korzystnych dla
wszystkich ludzi, a telewizor nie współbrzmi z prawami Pana, wiele przekazywanych informacji
jest nieprawdziwych.
W naturze w lesie jest największe i najlepsze połączenie z Panem, tu można się otworzyć na
Prawdę i szacunek do przyrody, to początek dla młodych ludzi ziemskich dochodzenia do Prawd
oczywistych, natura daje ziemskim ludziom wszystko co jest potrzebne w ziemskim domu, to
sprzęty i różne inne rzeczy, las daje schronienie wielu zwierzętom, na spacerze po lesie
wzmocnicie swoje ziemskie ciało oraz nauczycie się oddychać, aby oczyścić sobie cały układ
oddechowy.
Podczas spaceru pracuje cały twój organizm, wszystkie mięśnie, wasze centra też się
oczyszczają i będziesz się lepiej odtoksyczniał ze wszystkich trucizn jakie są w pożywieniu, a
twoje całe ciało będzie się dobrze dotleniało.
Każdy ziemski człowiek dla dobrej kondycji ciała ziemskiego powinien codziennie spacerować
około 8 km, to bardzo umożliwia utrzymanie wewnętrznej równowagi, na spacerze w lesie jest
dużo zieleni i można się wyciszyć, co działa bardzo dobrze na cały układ nerwowy.
Idźcie na spacer współbrzmieć w prawach Pana z naturą ze swoją całą ziemską rodziną.
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Egzorcyzm, egzorcysta
108.
Egzorcyzm, to oczyszczanie i odprowadzanie na poziom duchowo istotny ducha ludzkiego, który
pozostał na Ziemi w świecie gęsto materialnym, a musi odejść po pozostawieniu ciała
ziemskiego, duch żyje i jest, powinien odejść do świata subtelno materialnego, na poziom jaki
sam swoim rozwojem osiągnął będąc na Ziemi, jeżeli swoim działaniem spowodował pozostanie
tu przy Ziemi, to tylko i wyłącznie jego wina i musi wszystko odpracować i przeżyć na sobie.
Duch żyje dalej, ale ciało ziemskie jest martwe, bez ducha nie żyje, staje się prochem, bo ciało
to
tylko
pojazd
dla
ducha.

Duch zostawia otoczkę gęsto materialną, ciało ziemskie, idzie wyżej, aby się rozwijać i uczyć, to
co przeżył na Ziemi zostaje w pamięci duchowej i staje się jego doświadczeniem przeżytym i z
każdego doświadczenia musi nauczyć się wyciągać wnioski.
Wszystkie dobra materialne, majątki i pieniądze duch zostawia na Ziemi, odchodzi tylko i
wyłącznie ze swoimi doświadczeniami, nic materialnego ze sobą zabrać nie może.
Opłakiwanie ciała ziemskiego pozostawionego przez ducha na Ziemi to ściąganie ducha do
gęstej materii, rodzina ziemska nie pozwala odejść duchowi, co jest wielkim błędem, ponieważ
nie czci się duchowego rozwoju, a czci się martwe ciało i duchową martwotę.
Nie przyszliście na Ziemię by cieszyć się ziemskim życiem, przyszliście na Ziemię aby
doświadczać i rozwijać się duchowo, kierować się do PRAWDY.
Tylko i wyłącznie wy sami, swoją niewiedzą i lenistwem duchowym, kierowaniem się
fałszywymi znakami i dogmatami, których logicznie nie można wytłumaczyć, pozwalacie siebie
ducha ściągać do energetycznego dna i pozwalacie na opętanie was demonami, demonicznymi
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energiami, to wasze ciemne myśli, strach i ciągły stres, buduje takie formy, rozum sługa
Lucyfera.
Wszystko odbywa się w szalonych zabawach, upojeniach alkoholowych, przygodnym seksie,
dużym stresie i podczas operacji kiedy zostajecie uśpieni, wtedy duch traci ochronę tak zwaną
aurę i wszystko może sobie wejść, to co jest i pozostało na Ziemi, również bardzo ciemne duchy,
które mogą zawładnąć ciałem tego ziemskiego człowieka i nazywacie to opętaniem, uwolnione
ziemskie ciało od dodatkowego ducha lub kilka duchów, dochodzi do normy i wtedy należy
wzmocnić aurę i prowadzić oczyszczonego do rozwoju duchowego, aby odpracował to czym
zawinił i wyciągnął wnioski, nigdy więcej nie dał się opętać i nawiedzić innemu duchowi, bo
zawsze to wy podawaliście rękę Lucyferowi i po tym włóknie przechodzi ciemna energia do was.
Bezsensowna jest pomoc, gdy wy ziemscy ludzie nic ze sobą nie zrobicie i nie zaczniecie się
duchowo rozwijać, bo możecie jeszcze bardziej sobie zaszkodzić.
Co czeka ducha ziemskiego człowieka, gdy nie nastąpi oczyszczenie i odprowadzenie intruza
do poziomu duchowo istotnego, medycyna akademicka naszpikuje lekami i sterydami, zamkną
do psychiatryka na oddział zamknięty, stanie się stałym klientem na leki już do końca
ziemskiego życia, wtedy gdy wyzionie ducha uwolnią się duchy, które weszły tymczasowo.
Pomóc takiemu duchowi ludzkiemu może tylko i wyłącznie egzorcysta jasnowidzący, który ma
możliwość rozpoznania intruza i odprowadzenia go do poziomu duchowo istotnego, również
taka oczyszczona osoba musi się wziąć do pracy i rozwoju siebie ducha, a na początek
skierowanie uczuć do Pana pomijając różnych dziwnych pośredników, również kościelnych,
musi zacząć żyć zgodnie z prawami Pana, aby nie dać się ponownie wciągnąć w takie same lub
gorsze energie.
Nie powinien robić egzorcyzmów ktoś kto nie jest jasnowidzący i odczuwający, ponieważ idzie
na pole bitwy i nie jest uzbrojony, więc szybko może sam zginąć lub pozbierać od wszystkich
demoniczne energie, każdy kto się zabiera do egzorcyzmów powinien bardzo mocno się
zastanowić; czy jest dobrze przygotowany, czy ma DAR i talent dany przez Pana, aby nie
szkodzić innym i sobie, trzeba widzieć te procesy dziejące się obok i je zrozumieć.
Żadne dyplomy, certyfikaty czy ziemskie mianowanie nie uchroni przed konsekwencjami tego
ducha, który nie ma predyspozycji i daru od Pana do uzdrawiania, oczyszczania i odprowadzania
duchów do poziomu duchowo istotnego, przy tym widząc co robi jako jasnowidz.
Nie pomoże żadne machanie fałszywymi znakami ani biblią, taka osoba może jedynie zebrać
na siebie tego ducha i te demoniczne energie, co w konsekwencji spowoduje bardzo poważne
kłopoty zdrowotne, a nawet utratę ziemskiego ciała.
Jeżeli będzie to demon, to może narobić wiele szkody obecnym na tym egzorcyzmie duchom
ludzkim, trzeba być bardzo mocnym energetycznie, aby sobie poradzić i żeby nikt przy tym nie
ucierpiał.
Musicie wszyscy koniecznie odczuć na sobie, że o procesach i rozwoju duchowym niewiele
wiecie i niewiele w tym temacie robicie, nawet ci, którzy nazywają się bioenergoterapeutami,
uzdrowicielami, czy leczący energiami, sami potrzebujecie pomocy, to jak chcecie pomóc innym,
jak nie umiecie pomóc sobie, jak nie widzicie nic poza czubkiem swojego nosa.
Żeby pomagać innym należy najpierw pomóc sobie i ciągle się uczyć i rozwijać duchowo, nie
potrzebne są dyplomy i certyfikaty, ziemskie papierki nie dające siły, potrzebny jest koniecznie
każdemu kto chce pomagać innym jego własny rozwój duchowy i połączenie z Panem, jego
życie zgodne z prawami w stworzeniu i musi być przykładem dla innych, prowadzić innych na
drogę do PRAWDY, ku Światłu.

Ziemskie dowody
109.
Ziemskie dowody waszego lenistwa duchowego są już na Ziemi od dawna, wołacie; udowodnij
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mi, że to PRAWDA, przecież to tylko globalne ocieplenie, a ja wam powiadam; że to jest globalne,
ale oczyszczenie z ciemności na Ziemi, chcecie dowodów, to na pewno o te dowody wołając
każdy z osobna dostanie, jak wam mało tego co jest wokół was, codziennie już widać jak mocno
wszystko się potęguje i jak wszystko się wzmacnia.
Wszystko ziemscy ludzie postawili do góry nogami, PRAWDĘ przenicowali pod swoje potrzeby,
wszystko co logiczne jest natychmiast atakowane, sami siebie częstujecie kłamstwami i obłudą,
aż
do
obłędu,
ze
strachu
trzęsiecie
portkami.

Czy uważacie, że jest to dobre dla was i waszej rodziny ziemskiej?
Zobaczycie na własne oczy PRAWDĘ, zobaczycie wszystko takie jakie jest, bez obłudy, bez
kłamstw i upiększania, zostanie wszystko obdarte z fałszu, pozostanie tylko to co prawdziwe i
prawa Pana.
Zostaną tylko ci, którzy z wielkiej wiary i chęci swojej będą budować Królestwo Tysiącletnie tu
na Ziemi, wszystko w sobie muszą zmienić na nowe, bo stare upada już na zawsze, całkowicie
stare i ciemne musi się wypalić w ogniu Pana.
Wszystko dziś już się oczyszcza, dowodów na to jest wiele, ale jak macie ciemne okulary na
oczach, to i tak tego nie zobaczycie, bo nie chcecie się wysilić na tyle by pojąć i odczuć PRAWDĘ,
kierować się tylko do Pana, a nie do ołtarzy, bo ołtarze to nie Pan, to ciemnota i martwota, to
niewola rozumowa.
Nie ma już dla was dowodów na nic, nie dostaniecie już żadnych ostrzeżeń, bo i tak ich nie
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przyjmujecie, wszystko co się wokół was dzieje i z wami jest wynikiem działań codziennych
waszych, waszych rodzin ziemskich, całych narodów i całych kontynentów.
Nadchodzi dzień waszego sądu ostatecznego, w którym to wy będziecie musieli udowodnić,
swoim ziemskim życiem, że w Miłości duchowej będziecie współbrzmieć w prawach Pana i dać
przykład innym swoją wiarą i przykładnym ziemskim życiem.
Tak jak dziś wybieracie, tak jutro już wybór zostanie dokonany za was, dostaniecie tylko to, co
jest korzystne, a nie wygodne i leniwe, dostaniecie tylko to, co współbrzmi z prawami w
stworzeniu i z naturą.

Ofiara i jej kat
110.
Ofiara i jej kat, zależności zależą od was, ponieważ sami z rozumowego pojmowania praw Pana,
daliście się ściągnąć do poziomu ofiary, to natychmiast znajduje się kat, poprzez rozum, z
którego działa na was ciemność, ale to tylko i wyłącznie wy sami podaliście rękę ciemnościom i
ustawiliście się jako ofiara, to natychmiast znajduje się kat, wy mówicie; że każdy nosi krzyż i
musi cierpieć, to fałsz, cierpicie tylko i wyłącznie z własnej głupoty, cierpicie z własnego wyboru,
idziecie jak na sznurku prowadzeni za fałszywymi znakami i fałszywymi poglądami innych oraz
za dogmatami kościelnych i ich klech.
Idziecie jak głusi, ślepi i obłąkani za klątwą, słuchacie głupich i ciemnych, to brak logiki, a wielu
ziemskich ludzi chwali się, że są po ziemskich studiach, a nawet po kilku fakultetach, lecz mimo
wszystko dajecie się prowadzić niewytłumaczalnym dogmatom i ślepo wierzącym w
nieprawdziwe teorie o cudach wymyślonych przez ciemne ludzkie duchy, wymyślone pod ich
ziemskie potrzeby, obalające całkowicie prawa Pana.
A gdzie logiczne i jasne myślenie?
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Gdzie odczuwanie ducha?
Apokalipsa Jana wyraźnie mówi o wydarzeniach, jakie mają oczyścić Ziemię z ciemności na
zawsze, a przecież wiele z apokalipsy zostało zmienione rozumowo przez ciemności, po to by
nie straszyć ziemskich ludzi, a Prawda jest taka, że wszystko musi się oczyścić z Woli Pana i wy
duch dokładnie o tym wiecie, ale wasz ciemny rozum nie dopuszcza do logicznego i jasnego
myślenia i odczuwania PRAWDY.
Niedługo sami będziecie wiedzieli co jest do przyjęcia, a co jest do odrzucenia, całkowitej
zmiany życia w pokorze i pracy ze sobą duchem.
Ofiara i kat, obydwoje tak samo winni, ofiara zgadza się sama na takie traktowanie, a kat z
powodu promieniowań i przyzwolenia ofiary staje się coraz większym katem, kat wyczuwa, że tu
jest ofiara i natychmiast przejawia się swoim działaniem, efekt przyczyny i skutku.
Jak ofiara przestanie być ofiarą, zmieni swoje myślenie i czynienie, natychmiast kat odbierze
informacje poprzez promieniowania energetyczne i zmieni swoje postępowanie, odpadnie
energetycznie ponieważ temat został przeżyty i przepracowany.
Musi ofiara mocno chcieć zmienić swój ziemski los i zacząć intensywnie pracować ze sobą
duchem i rozwojem duchowym, aby zacząć żyć zgodnie z prawami Pana w oparciu o Miłość
duchową, aby duch mógł wrócić na poziom duchowo istotny, tam skąd wyszedł.
Możecie trwać w lenistwie duchowym jako ofiara i wtedy wszędzie, gdzie się pojawicie będzie
się pojawiał kat, w domu i w pracy, dostaniecie mocno po głowie, włącznie z utratą ziemskiego
ciała, albo bardzo szybko wyciągniecie wnioski z waszych działań i natychmiast odrzucicie chęć
bycia ofiarą, wtedy staniecie się wolni duchowo.
Rozwój duchowy każdego ducha na Ziemi jest niezbędny, martwota duchowa to powrót tam
skąd duch wyszedł, ale już jako nieświadomy zarodek, to unicestwienie tego ducha.
Ten duch, który nie rozwijał się duchowo, zostanie oczyszczony ze wszystkich
nagromadzonych ciemnych energii, ze wszystkich inkarnacji, musi wrócić, aby równowaga
została zachowana, nieważne czy ten duch jest świadomy sam siebie, czy nieświadomy,
wszystko musi być zgodne z prawami Pana.

Dane prawa w stworzenie
111.
Dane prawa w stworzenie przez Pana ludzkim duchom tu na Ziemi, działają prawa bez ingerencji
Pana.
Wszystko doskonale stworzone, doskonale działa, bo wszystko tu na Ziemi od was ludzkie
duchy zależy, wszystko co sami czynicie do was wraca spotęgowane, dobre czy złe w zależności
od waszych działań.
Pan dał prawa, nikogo nie nagradza i nikogo nie karze, to wy swoim działaniem się nagradzacie
lub karzecie, tworzycie szczęście lub cierpienie, to wszystko co się wokół was dzieje jest
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wynikiem waszych decyzji podjętych lub nie, waszych działań dobrych lub złych, każdy sam jest
kowalem swojego losu, każdy duch jest w tym miejscu na jakie sobie zapracował swoim
czynieniem, to co czynicie to dostajecie, nikogo nie macie prawa obwinić za to co się wokół was
dzieje.

To wy wielokrotnie oskarżacie Pana lub prosicie o nagrodę albo karę dla siebie lub innego
ducha, nie jest to możliwe ponieważ tylko swoim działaniem i podjęciem decyzji zgodnej z
prawami Pana możecie sobie pomóc, ponieważ to wy ponosicie konsekwencje tego co czynicie,
to wy to musicie zrozumieć i odczuć.
Ludzki duchu możesz nie chcieć tego widzieć, możesz nie chcieć wiedzieć o tym, możesz sobie
założyć ciemne okulary, klapki na oczy i na szyję założyć sobie uzdę, dać się prowadzić
ciemnościom, ale i tak nikt i nic tego nie zmieni, prawa dane przez Pana na Ziemię są, obojętnie
czy to akceptujesz czy nie, czy się z nimi zgadzasz czy nie, prawa i tak działają i musisz ponieść
konsekwencje swojego myślenia, mówienia i czynienia.
Martwota duchowa w was, to tylko chodzące ciała po Ziemi bez siły, nie ma połączenia ze
Światłem bo nie ma życia zgodnego z prawem Pana, ciągle błądzicie po omacku w
137

ciemnościach, zasłaniacie sobie oczy ziemskie dlatego siebie ducha nie widzicie wzrokiem
duchowym.

Jak wam strach zajrzy w oczy, to może wtedy zmusi was do życia duchowego i odczuwania,
wtedy zrozumiecie co to jest duch, jak wielu obok wyzionie ducha, to wy zrozumiecie na czym
polega rozwój duchowy i co to są prawa Pana dane w stworzenie, wtedy sobie przypomnicie
wszystko i zaczniecie szukać PRAWDY, szukać części Pana będącej dziś na Ziemi i zaczniecie
dziękować Panu, że wam darował ziemskie życie.
Krzyczycie ciągle i wołacie o sprawiedliwość, wołacie o pomstę do nieba, a to wy swoim
czynieniem wypracowujecie swoją sprawiedliwość, każdy duch codziennie czy to dziecko czy
dorosły w ziemskim ciele przerabia dziś energię i karmę ze wszystkich swoich inkarnacji
ziemskich, nikt i nic was od tego nie uwolni, tylko i wyłącznie wy sami swoją nie łatwą codzienną
pracą ze sobą duchem i rozwojem duchowym, ale tylko indywidualnym, pomijając wszystkie
dziwne organizacje, religie i sekty, przez te wszystkie organizacje działa na was ciemność
pętając was ducha.
W tej obecnej inkarnacji dostaliście od Pana jeszcze ostatnią szansę, aby całą karmę
odpracować i odpracować, swoją pracą indywidualną odczyniając wszystko, nie łudzicie się, że
coś dostaniecie bez pracy, wszystko musicie solidnie odpracować do końca.
Mogliście mieć łatwiej, praca duchowa polega na podpowiedziach i prowadzeniu przez Pana,
ale wy skrępowaliście ducha w kajdany, zakneblowaliście i chcecie żeby za was ktoś to
odczyniał, nie ma takiej możliwości.
Wszystko musi być zgodne z prawami, więc musicie się odblokować i zacząć widzieć,
odczuwać i umocnić swoją wiarę w Pana, prawa są doskonałe i doskonale zawsze działają,
wszystko wokół was tylko i wyłącznie od was zależy, od waszego czystego działania w
stworzeniu.
Przejrzyjcie na oczy ziemskie, zacznijcie odczuwać wewnętrznie i idźcie za swoją intuicją.
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Dobro i zło
112.
Dobro i zło na Ziemi stoi obok siebie, czas już na to, aby zło i ciemność całkowicie upadły,
roztrzaskały się o ŚWIATŁO.
W tęczy, połączeniu Pana ze stworzeniem nie ma miejsca na zło i złe nawyki, muszą być
wypalone, wyczyszczone ze wszystkich zakamarków ciebie, musicie dążyć tylko do dobra i
wzmacniać wszystkie swoje dobre nawyki, wszystkie swoje dobre cechy.
Dobro w was oparte musi być o Miłość, musicie być wymagający i sprawiedliwi, zawsze
szukajcie tylko dobra, budujcie wszystko nawet od 1% dobra, wypalajcie ogniem wszystko co złe
i ciemne, budujcie ciągle od nowa, mówcie PRAWDĘ, zawsze pomagajcie tym co chcą iść drogą
ku Światłu.
Takim którzy chcą się rozwijać, pracować ze sobą solidnie, potrzebują pomocy, to wy dajcie im
świadectwo Prawdy, swoim przykładem, dajcie im to co jest dla nich najkorzystniejsze.
Wszystko co jest wokół będzie was wspierać, macie do pomocy wsparcie energetyczne, macie
wiedzę i doświadczenie, wszystko wam sprzyja jak prawa w naturze i w stworzeniu.
Pomagajcie tylko tym co chcą, tym którzy się wysilą i będą ze sobą pracowali wytrwale i takim,
którzy będą pytać i iść drogą ku Światłu.
Dziś nie ma już nic ważniejszego!

Ziemskie życie
113.
Wasze ziemskie życie, to smutek i gorycz waszych emocji związanych z energetycznym dnem,
bez żadnych wartości, nie ma ani krzty radości, wszyscy są wokół winni tylko nie wy.
Ponosicie konsekwencje swoich decyzji i swoich działań, wszystko to odblask waszych
nieszczęśliwych chwil jeszcze spotęgowanych wielokrotnie, oskarżacie ciągle o wszystko
innych, uważacie; że wy jesteście dobrzy, a wszyscy wokół są źli.
Prawda jest taka, że to wy sami jesteście tacy jak to co mówicie o innych, bo mówicie tylko i
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wyłącznie o sobie, o pomoc woła spętany duch, wasze ciało dokładnie o tym wam mówi, dlatego
jesteście tacy zablokowani energetycznie i chorzy, biegacie po medykach i bierzecie chore
medykamenty, które was codzienne trują jeszcze bardziej, brak wam pokory i połączenia z
Panem do życia w prawach na Ziemi.
Biegniecie rano do pracy, potem szybko żywieniopodobny obiad, następnie do wieczora
oglądanie telewizji, znów jecie produkty niepodobne do żywności i idziecie spać, od rana to samo
i tak codziennie bez celu, nie wiecie po co żyjecie na Ziemi, leniwie, wygodnie, nudno i martwo,
niezgodnie z prawami Pana.
Całe stworzenie żyje zgodnie z prawami Pana, tylko ziemski człowiek ciągle chce
podporządkować wszystko sobie, swojemu rozumowi, truje naturę, niszczy wszystko wokół
siebie, zaśmieca i zmienił prawa dane przez Pana, przez wasz rozum działa na was ciemność,
zawężając wasze patrzenie do waszych problemów, dogmatów i spraw materialnych.
Większość ludzi ziemskich nie sprawdza i nie są czujni, idą ślepo zapatrzeni w innych, idą za
rozumem i rozumowcami, zapatrzeni w przeszłość, w stare i niesprawdzone przez nikogo pół
prawdy.
Tylko i wyłącznie wy sami musicie się wysilać i poprzez swoje doświadczenia wszystko
sprawdzić, czy to jest logiczne i dobre dla was, jakie tego będą konsekwencje, należy to odczuć,
trzeba się kierować tylko ku Panu, oddać się w prowadzenie tylko i wyłącznie poprzez siebie
ducha i odczuwanie, poprzez intuicję, idźcie tylko za PRAWDĄ i MIŁOŚCIĄ.
Większość „modli” się do figur i obrazów, w ciemno idą za organizacjami w samozagładę, idą
do zatracenia całkowitego, ślepo wierząc w religie i różne wyznania, ziemscy chrześcijanie
rozumowo pozmieniali życie ziemskie Jezusa Chrystusa z Nazaretu, ułożyli wszystko w ramki,
uważają że mają wyłączność na wiedzę o życiu części Pana na Ziemi, dali sobie sami
upoważnienie do decydowania o wszystkim co jest związane z PRAWDĄ i życiem duchowym na
Ziemi.
PRAWDA jest taka; że każdy człowiek na Ziemi tak samo musi przestrzegać prawa i
podporządkować się prawom Pana, nikt nie jest zwolniony z odczuwania i rozwoju duchowego
indywidualnego, bezpośrednio bez jakichkolwiek pośredników kierować się ku Panu, to wy sami
będziecie się na sądzie ostatecznym rozliczać bez pośredników i bez pieniędzy, liczyć się będą
wasze czyste myśli, słowa i czyny, inaczej mówiąc; czystość i czysty duch.
Ciemne duchy idą do zatracenia całkowitego, wrócą jako nieświadome zarodki, aby w
kołobiegu stworzenia wszystko wróciło tam skąd wyszło, musi zatoczyć koło.
Z Miłości do stworzenia Pan daje szanse równe każdemu, każdy duch ma szansę swoim
chceniem wysilić się mocno, aby wyjść z ciemności i rozwijać się duchowo, to wy musicie
podporządkować się bezgranicznie Panu i prawom danym w stworzenie, koniecznie jak
najszybciej zacząć żyć zgodnie z Prawami, wydarzenia na Ziemi pokazują wyraźnie jakie są
wartości najcenniejsze dla ziemskiego człowieka.
Rozum tak zwany umysł bardzo człowieka zawęża do tego co ziemskim okiem można
zobaczyć, a duch i odczuwanie ducha to poszerzenie maksymalne waszego widzenia
duchowego i waszym okiem gęsto materialnym.

Jasnowidz
114.
Jasnowidz to nie jest wróżbita przepowiadający przyszłość, nie ma możliwości pokazania
człowiekowi ziemskiemu jego drogi, ponieważ wiele od tego ziemskiego ducha zależy, czy on
wybierze tą jemu pokazaną ścieżkę, czy wybierze inną, bardziej dla niego korzystną, jeżeli
przełamie w sobie swoje ograniczenia, to zaskoczy sam siebie, zobaczy że może zrobić bardzo
dużo w swoim ziemskim życiu, odnaleźć swoją misję na Ziemi.
Jesteście dziś na Ziemi podczas sądu ostatecznego i jasnowidz wykonuje bardzo potrzebną
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pracę, aby wszystkim duchom na Ziemi dać świadectwo Prawdy i przekazywać ostrzeżenia
płynące z góry od Pana.
Dziś już wiadomo, że wydarzenia muszą wyczyścić Ziemię z ciemności i ciemnoty, co było
przekazywane w przepowiedniach i apokalipsie.
Jasnowidz również zobaczy w obrazach odbieranych z ducha przyczynę twoich chorób, blokad
ducha twego, oczyści i uzdrowi twoje przepływy energetyczne, bardzo ważne oczyszczenie dla
każdego ducha ludzkiego na Ziemi, który chce podążać drogą ku Panu, duchy dostaną siłę i
energię Miłości duchowej do tego, by się otworzyć, przyjąć ją oraz przekazywać dalej.
Ciemności czyhają na was w każdym miejscu, to wy musicie być czujni, by nie dać się
wciągnąć w pułapkę i szambo energetyczne.
Wszystko co robicie musi być zgodne z prawami Pana, bo inaczej upadniecie i po włóknach
ściągnie was ciemność w przepaść i nie będzie już możliwości pomocy, a jak będziecie czujni, to
wszystko wokół będzie was wspierać energetycznie, będzie jasne i czyste.
Jasnowidz zobaczy i odczuje wasze zewnętrzne promieniowania, tu nie da się nic ukryć, bo
ukrywanie to ciemność, a jasnowidz to wzrokiem duchowym widzi, to są podpowiedzi z ducha.

Tęczowy most
117.
Tęczowy most dla duchów ludzkich, którzy się rozwijają duchowo, tacy są radośni, szczęśliwi,
budują wszystko co jest na Ziemi zawsze na nowo.
Budują siebie ducha i swoje zewnętrzne promieniowania, mówiące o tym, że ten duch jest
bardzo mocny, że jest duchowo żywy, zawsze uśmiechnięty, zawsze dziękujący Panu za
prowadzenie i wszystko co otrzymuje tu na Ziemi, że może korzystać zawsze z suto nakrytego
stołu Pana.
Umacnia się energetycznie, pracuje cały czas nad sobą duchem zgodnie z prawami Pana,
wszystko co robi musi współbrzmieć w prawach i być zgodne z obowiązującymi na Ziemi
prawami.
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Świadomy duch wie po co przyszedł tu na Ziemię, wie że ma do odpracowania swoją karmę
przyniesioną z wcześniejszych inkarnacji.
Taki duch przekazuje wszystkim tylko to, co daje wszystkim korzyść, aby tylko korzystne
energie do niego wróciły.
Żywy duch odbiera obrazy, czyta wokół siebie mowę Pana w stworzeniu aby nie popełniać
błędów, idzie najlepszą dla siebie drogą poprzez prowadzenie przez Pana, wie że jak wszystko tu
na Ziemi odpracuje, będzie mógł wrócić do poziomu duchowego istotnego dla jego rozwoju i
wróci do domu, będzie jemu dużo łatwiej.
Każdy kto dziś pracuje nad sobą, to w nowym Królestwie będzie miał swoje miejsce i będzie
miał dużo pracy, aby uczyć wszystkich tych, którzy pozostaną po wydarzeniach na Ziemi, uczyć
życia innych zgodnego z prawami Pana, zgodnie z naturą, wszystko wokół musi być
wybudowane współbrzmiąc z prawem i naturą, wspierając energetycznie wszystko co jest
naturalne i zdrowe, dobre dla duchów pozostających na Ziemi.

Ludzi wiedza
118.
Ludzie jak wy na tematy duchowe mało wiecie, to wasza wina ewidentna, bo nie żądacie
PRAWDY od nikogo, bo sami kłamiecie, siebie oszukujecie, a i o PRAWDZIE też nic powiedzieć
nie potraficie.
Od nikogo nie żądacie odpowiedzialności za ich decyzje, za ich czyny, za rządzenie Polską, za
leczenie latami bez żadnych rezultatów, a nawet wręcz odwrotnie, za zabijanie powoli drugiego
człowieka bez żadnych konsekwencji, tak po prostu za waszym przyzwoleniem, choć wszyscy
wiedzą, że nic takie leczenie nikomu nie daje, powinno się płacić za wyleczenie, a płacicie za
leczenie, to jesteście leczeni latami bez efektu.
Ludzie litujecie się nad sobą i dlatego coraz mocniej ponosicie konsekwencje swoich działań,
dostajecie coraz mocniej po głowie.
Przyjmujecie wszystkie kłamstwa jakimi was karmią i ciemnotę jaką cały czas wam wrzucają,
przyjmujecie wszystko nie sprawdzając, czy to jest prawdziwe czy nie, od razu idziecie w
ciemność.

Logiczne myślenie
119.
Ty duchu wołasz do swojego rozumu, daj sobie choć chwilkę na zastanowienie, na logiczne
skonsultowanie rozumu ze sobą duchem.
Poprzez logiczne myślenie i kojarzenie faktów, poprzez wyciąganie właściwych wniosków
można dojść do odczuwania i do wiary z przekonania.
Tak mocno was strach trzęsie, już się boicie, już wszystko chowacie, siebie ducha tak
zagrzebaliście, że go nie widać ani nie słychać.
Jak by się coś wydarzyło pewnie byście wszystko pozamykali od zewnątrz, a sami głowę
schowali w piasek, a ze strachu już możecie tylko krzyczeć i nic więcej, jak mały piesek co ze
strachu szczeka na wszystko i wszystkich, stoicie w ciemności, stoicie po stronie ciemnych i
nawet nie wiecie, że można do jasnych się przenieść, bo jak tylko coś się dzieje to i tak nic nie
sprawdzacie, tylko od razu skaczecie w przepaść.
Jeden ciemny coś krzyknie najczęściej nie wiadomo o co chodzi, a reszta już leci, dobre czy złe
nie wiecie, niczego nie sprawdzacie, tylko od razu skaczecie w przepaść.
A po co wam coś mówić jak wy i tak nie chcecie słuchać, nie chcecie sprawdzać, nękają was
koszmary, bo wy doskonale wiecie co się wokół dzieje, ale wy możecie jeszcze z tej ciemnej
drogi zawrócić i iść ku Światłu.
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Pan wzywa, przyjdźcie natychmiast na rozliczenie, na Sąd Ostateczny, bo czas wasz już mija,
musicie robić już wszystkie rozliczenia.

Ciemnota ciemności
120.
Ciemnota ciemności, to brak kompletny logicznego myślenia, trzymanie się materii, to zło które
upada już na zawsze.
Każdy komu jest nie po drodze z PRAWDĄ, musi się zatracić, musi ponieść konsekwencje
swoich nielogicznych i ciemnych decyzji, wydarzenia potrzebne są na Ziemi aby całkowicie
zniszczyć ciemnotę i ciemności.
Nie możecie już więcej kłamać, musi PRAWDA dojść do głosu, nie da się już zaskoczyć
ŚWIATŁO.

Ciemność musi upaść całkowicie.
Ludzkie duchy, co wy robicie, do kogo wy uczucia swoje kierujecie, skąd taka martwota w was,
gdzie wasza logika, co trzeba wam pokazać abyście wyciągnęli z tego co widzicie wnioski?
Z zastanych bez ruchu waszych kości, z waszej nienawiści i złości, jaką w sobie ciągle nosicie,
ciągle kłamiecie, ciągle biadolicie, imię Pana kalacie, za co chcecie mieć odpuszczenie, za co
chcecie mieć wybaczone, czyżby za lenistwo, za głupotę, za picie, balowanie, za „modlenie” się
do figur i ołtarzy, do cielców i obrazów, za te wasze cuda wymyślone, co jeszcze wymyślicie by
przysłonić głupotę i zakłamanie, to jest ciemnota rozumu.
Macie ukończone różne ziemskie szkoły i uniwersytety, macie dyplomy i certyfikaty, a
zachowujecie się nielogicznie i martwo, jak te ludzkie duchy, bez skruchy, bez uczucia, nie macie

143

serca, ciągle żądacie dowodów.
Pytam; czego?
Zażądajcie dowodów na czystość i naturalność waszego pożywienia!
Zażądajcie dowodów na czystość powietrza, którym oddychacie!
Zażądajcie dowodów na czystość wody, którą pijecie!
Zacznijcie wymagać od ludzi, którzy są na stanowiskach, odpowiedzialności, powinni się
rozliczać ze swojej działalności, należy wymagać od fachowców solidnej pracy, etyki i PRAWDY.
Ponieważ sami nie mówicie PRAWDY, to jesteście okłamywani, ale wy już tego nie widzicie, to
jest właśnie ciemnota i zacofanie, to jest ślepe zawierzanie dogmatom, to jest ciągłe
usprawiedliwianie, krytykowanie i ocenianie, weszło wam w nawyk, dziś stało się naturalne i
normalne, tutaj ciemnota polega na tym, że nie wierzycie sobie, swoim uczuciom i sobie
duchowi, kierujecie się tradycjami o wątpliwych korzeniach.
Jak się przyglądniecie PRAWDZIE i wyciągniecie wnioski, to się okaże, że daliście się wodzić za
nos wiele lat i pokoleń, jak również wasi przodkowie byli prowadzeni fałszywą drogą niezgodną z
PRAWDĄ.

Wyścig szczurów
121.
Wyścig szczurów trwa na Ziemi do gęsto materialnych dóbr, do pieniędzy, do wszystkiego co jest
im potrzebne do osiągnięcia martwego leniwego życia.
Dlaczego tak się ścigają?
Nikt nie wie dlaczego tak się prześcigają, jeden drugiego, każdy chce więcej i jeszcze więcej,
nic ich na zewnątrz nie interesuje, są martwi, nie żyją, tylko ich wyścig trwa bez zdrowego
rozsądku, rozum ma żądze.
Nie wiedzą za czym gonią, nie mają żadnego celu, żadnych moralnych zdrowych odruchów, nie
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ma moralności, ta gonitwa nie ma życia w prawach Pana, jest tylko chory wyścig, po coś czego
nie mogą dogonić, po coś co ciągle im ucieka, gonią za ułudą, gonią za fałszem, gonią za swoim
upadającym coraz głębiej „ja”.
Niczego już nie widzą, niczego nie słuchają, wpadli w zaklęty krąg, z którego nie można już
wyskoczyć, bo wyścig szczurów trwa i trwa, bez końca.
Szczur, to gryzoń co wszystko i wszystkich podgryza, należy się wystrzegać takich gryzoni,
błędny wzrok, szary i szczurkowaty wygląd, ciągle się rozgląda, wszystko uważa za zagrożenie,
każdego za wroga, nikomu nie wierzy, bo nie wierzy sobie, sztuczny uśmiech tylko na widok
pieniądza ma działanie nienaturalne bez indywidualnych odruchów.
Szczur, to taki martwy duch, matowe oczy, nie śpi, ciągle się spieszy, nie ma czasu dla siebie,
niszczy wszystko wokół, nie rozwija się duchowo, szuka wciąż pieniędzy.
Jedzą wszystko, żyją stadnie, potrzebują przywódcę, który napędza wyścig i stado szczurów
już gna do przodu i wyścig trwa.
Ziemia wchodzi w wyższe wibracje energetyczne, wszystko przyśpiesza bardzo mocno, a
szczury już odpadają, wyścig szczurów dobiega do mety, kończy się czas głupoty i szczurzych
bezmyślnych wyścigów za pieniądzem, podgryzania, martwoty duchowej, uciekania z tonącego
okrętu, już nie ma ostrzeżeń dla takich szczurów.

Energetyczne oczyszczanie
122.
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Każda osoba na najniższych swoich skłonnościach w danej chwili przyciąga sobie osobę do
tych skłonności jednorodną, na początku wszystko pasuje; wspaniały przyjaciel, całuski,
buziaczki, miłe słówka itp., itd. Skłonności przechodzą, wraca osoba do normy i już zaczynają się
problemy energetyczne, zaczyna się przez nowo poznaną osobę ściąganie w dół, na początku
jest to niewidoczne, następnie coraz bardziej ta osoba jest tymi energiami oplątana i już trudno
takiej osobie samej sobie pomóc, sama tego nie widzi, zaczyna podupadać na zdrowiu, bardzo
zła energia w domu, zaczynają się kłótnie i same problemy, oczywiście nic się nie dzieje
przypadkowo, każdy swoimi myślami, słowami i czynami na taką sytuację ciężko pracował.
W pracy czy w firmie to samo, problemy finansowe.
Natychmiast jak odkryjemy taką sytuację, należy oczyścić siebie i wszystko wokół z tych
energii, również dom i samochód, koniecznie należy tej osobie powiedzieć; koniec znajomości,
bardzo radykalnie i wszystko poodcinać, nie ma powrotu do tak toksycznych osób, ale jeżeli są
to demoniczne energie, to natychmiast konieczny egzorcyzm.
Przyjmują ludzie takie negatywne energie poprzez przydawanie tej osobie uwagi, poprzez
wysłuchiwanie narzekania i ciągłego biadolenia oraz krytykowanie innych, plotki, również
litowanie się nad innymi, bo jak się ma miękkie serce, to trzeba mieć twardy zadek do
przyjmowania skutków zwrotnych litości...
Ponieważ energia litości jest najniżej w energiach, to te energie są bardzo ciemne.
Prawdziwa Miłość jest wymagająca i sprawiedliwa, dajecie drugiej osobie tylko to co jest
korzystne, a nie przyjemne. Miłość jest oparta na centrum serca, kolor zielony.
Jeżeli koleżanka drugiej coś zazdrości, to nie jest osoba godna uwagi, to nie jest nawet
znajoma.
Spotykać należy się tylko z osobami pozytywnymi, rozwijającymi się duchowo i osobami, które
pracują nad sobą, takie które mają cel podobny do waszego, aby ta znajomość i przyjaźń
wnosiła w wasze życie tylko dobre pozytywne energie.
Natomiast przyjaciel, to jest ktoś szczególny na kogo zawsze można liczyć, oczywiście to
działa w dwie strony i tak samo powiem; to nie jest przyjaciółka, która zazdrości, która rzuca
uroki i inne dziwne zachowania, to nie jest nawet znajoma, to wróg.
Oczyszczanie polega na niszczeniu form negatywnych, które przylepiają się do ludzi i zwierząt,
do przedmiotów, domów mieszkań i terenów, tam gdzie ludzie pozostawią takie negatywne
energie, tam one są i należy koniecznie je oczyszczać.
Za oczyszczeniem idzie praca nad sobą ponieważ trzeba to fizycznie w swoim ciele ziemskim
doprowadzić do normy, tu w gęstej materii, ja Ismael oczyszczam ducha i subtelne energie, to
resztę według wskazówek każdy musi sam wykonać ze swojej własnej inicjatywy i chęci.
Każdy przypadek jest tak indywidualny, tak inny, jak każdy człowiek na Ziemi, nie ma dwóch
takich samych osobników i nie ma dwóch takich samych przypadków.
Można wyobrazić sobie złoty pierścionek z przyczepioną do niego negatywną formą, która
spowoduje negatywną rewolucje w życiu osoby, która go założy, można mnożyć przykłady
różnych przedmiotów i form, do tych przedmiotów przyczepionych, sposób na to jest tylko jeden;
oczyszczenie.
Problemy finansowe w firmie małej czy dużej nie ma znaczenia, wszystko się oczyszcza,
ponieważ właściciel i jego problemy się łączą, przenosi się negatywna energia wszędzie, dom,
rodzina i firma.
Egzorcyzmy polegają na tym iż ducha, który pozostał na Ziemi należy koniecznie odprowadzić
na poziom duchowo istotny, a osobę nawiedzoną oczyścić i uzdrowić, co spowoduje powrót do
normalnego życia i wtedy należy pracować nad sobą i swoimi złymi skłonnościami, aby nigdy
już nie przyciągać podobnych sytuacji i negatywnych energii.

Ty duchu
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123.
Ty duchu cały czas wołasz do swojego rozumu; zejdź z tronu dla ducha i zacznij się
podporządkowywać duchowi, to nieustanna całkowita codzienna praca nad sobą, z
odczuwaniem w Miłości duchowej, abyś ty duchu wszedł na wyżyny duchowe, stopnie
odczuwania, był zawsze czujny i żywy duchem w stworzeniu, musisz się rozwijać.
Ducha nie widzicie okiem ziemskim, a ciało to otoczki ducha, są widoczne dla ziemskiego oka.
Wiedz człowiecze ziemski jaki jesteś maluczki do tego co się dzieje wokół, zobacz co możesz
zrobić ze sobą, jak będziesz się rozwijał, jak będziesz codziennie sam siebie kontrolował w
każdej sekundzie, minucie i godzinie, od teraz na zawsze, jest to konieczne, abyś przyjął
PRAWDĘ do serca swego i czynem udowodnił sobie, że jesteś duchowy, nikomu innemu
udowadniać nie musisz, nie patrz co powiedzą sąsiedzi, co powie rodzina ziemska, to jest tylko
dla ciebie ważne, bo tylko ty sam jesteś dla siebie najważniejszy.
Tylko PRAWDA cię wyciągnie z szamba, PRAWDA poprowadzi cię drogą ku Panu, do bramy, do
Miłości duchowej.
Tylko ty sam możesz odczuć i zobaczyć; co jest wokół ciebie, co ciebie blokuje i co ciebie
zamyka na wołanie z góry.
Ciągłe biadolenie i narzekanie, oskarżanie i krytykowanie w waszym życiu ziemskim to
codzienność, o Miłości duchowej nic nie wiecie i wiedzieć nic nie chcecie, wolicie biadolić i
narzekać na wszystkich i wszystko wokół.
Nie da się już tego słuchać, chcecie aby was traktować poważnie, nie da się, bo wy sami nie
traktujecie siebie poważnie.
Bomba Miłości wasz energetyczny rozum rozwali, przestaniecie wtedy narzekać i biadolić.
Twój nos się wykrzywia, bo już nie może wdychać tego smrodu z tych negatywnych myśli, słów
i twoich czynów.
Ty duchu chcesz wyjść z tego padołu, a rozum tworzy wycieczki do ciemności i nie chce abyś
ty duchu wszedł na górę ku Światłu, doszedł do swojego prawdziwego domu, poziomu duchowo
istotnego.
Życzę wam abyście wszyscy weszli na wyżyny duchowe, aby rozum wasz jak kalafior ugotował
się w sosie własnych myśli i odpuścił wszystkie ciemności i koniecznie zaczął służyć duchowi.
Taka jest Wola Pana, podążaj drogą Miłości tylko do góry, idź i pracuj ze sobą, praca
uszlachetnia, przestrzegaj siedem praw Pana i praw zawartych w krzyżu Prawdy, bądź duchowy i
czysty, żyj w prawach, w Miłości do stworzenia, nieś swoje objawienia innym, bądź wzorem do
naśladowania dla innych.
Słuchaj siebie ducha czystego, zawsze odbieraj obrazy i teksty, to podpowiedzi, które pokażą ci
właściwą drogę ku ŚWIATŁU.

Prawdziwy przyjaciel
124.
Przyjaciel to duch ziemski, na którego zawsze można liczyć w potrzebie, to taki duch, który nie
lituje się nad swoim przyjacielem, tylko daje jemu z prawdziwej duchowej Miłości tylko to co jest
korzystne, a nie wygodne i miłe, zawsze z Miłości swej pomaga bezinteresownie, ale zawsze wie,
że wszystko musi zostać wyrównane, zawsze też sam może liczyć na bezinteresowną pomoc od
przyjaciela takiego jedynego, wszystko musi być zrównoważone energetycznie, ta przyjaźń może
być wzorem dla innych ziemskich ludzi bo współbrzmi w prawach Pana.
Przyjaciel musi mieć energetyczne potwierdzenie, iż jest z tego samego poziomu
energetycznego co ty, nie może być niżej ani wyżej, ponieważ promieniowania zewnętrzne
bardzo szybko pokażą różnice i słaby energetycznie musi odpaść, taka jest moc energetycznych
promieniowań, to jest energetyczne zrównoważenie wewnętrznych promieniowań obydwu na
tym samym poziomie duchowym, jeżeli któryś jest niżej energetycznie, to przyjaciel może
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bezinteresownie pomóc przyjacielowi w jego rozwoju duchowym tak, aby wszedł na wyższy
poziom i pomóc jemu wejść na właściwą drogę, nie bacząc na opinie z zewnątrz, tak aby sam nie
upadł niżej.
Jeżeli czujesz, że masz przyjaciela i potrzebujesz pomocy, gorąco z uczuciem poproś o tą
pomoc, ale musisz wiedzieć, że uczciwość i PRAWDA zawsze jest na pierwszym miejscu, w
prawdziwej przyjaźni nie ma współzawodnictwa, nie ma pomówień, ani żadnego ego, jest za to
pokora i Miłość duchowa.
Przyjaźń nie może być jednostronna, ani egoistyczna, wtedy przestaje być przyjaźnią, kogoś
kto nie odwzajemnia procesów energetycznych i ciągle nadużywa przyjaźni w negatywnym tego
słowa znaczeniu, natychmiast należy odrzucić i odciąć się od takiej osoby, wtedy ona może
bardzo szybo wyciągnąć wnioski i wrócić na ten poziom energetyczny z korzyścią dla niej i dla
ciebie, zacznie współbrzmieć w prawach Pana.
Prawdziwa przyjaźń trwa tak długo, jak długo wy będziecie ją pielęgnować, nie ma żadnych
ograniczeń, jest żywa, szlachetna i wypełniona Miłością duchową.

Rozgoryczenie!
125.
Rozgoryczenie! Moje jest ogromne, tylko dlatego, że wy nic widzieć nie chcecie, nic nie
odczuwacie, choć jak wam się wszystko pokaże i opowie, to przyznajecie rację i o Prawdach
oczywistych też dużo wiecie.
I co z tego jak wy jesteście tak rozumowo zablokowani, że nic już zobaczyć i odczuć nie
możecie, rozum wam natychmiast produkuje milion wątpliwości i już ciemność łapie was w
pułapkę waszych niemożliwości przyznania się do zwykłych normalnych praw jakie
obowiązują na Ziemi, a wy musicie je poznać, z nimi nauczyć się żyć tu w gęstej materii,
powtarzam; musicie, czy wam się to podoba, czy nie, Pan wreszcie zaprowadzi na Ziemi
porządek, raz na zawsze.
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Nieznajomość praw Pana nikogo nie zwalnia od odpowiedzialności i tak was prawa na Ziemi
dotyczą czy je znacie, czy nie, czy je stosujecie, czy nie.
Wszyscy na Ziemi zostaną według praw Pana rozliczeni.
Codziennie na was widać działanie praw, wszystko wokół współbrzmi i tak ponosicie
konsekwencje swoich myśli, słów i czynów, kto nie współbrzmi w prawach, to skutki zwrotne
odczuje natychmiast.
Biegacie ciągle za czymś, gdzieś się spieszycie, ale jak was się pyta; gdzie tak biegniecie, gdzie
tak się spieszycie, to nie potraficie odpowiedzieć; gdzie i po co.
O sobie też nic powiedzieć nie potraficie, ciągle litujecie się nad innymi, mówicie; że im się
dzieje wielka krzywda, a nie potraficie zrozumieć, że wszystko jest w prawach i nic i nikt
przypadkowo nie dostanie.
Duch i ciało ducha na Ziemi podlega prawom, w które Pan nie ingeruje, swoim myśleniem,
mówieniem i działaniem ściągacie na siebie nieszczęścia sami, nikt wam w tym nie pomaga,
tylko i wyłącznie sami ponosicie konsekwencje swoich decyzji.
Ponieważ sam na to zapracowałeś i nie pomyślałeś o konsekwencjach, to teraz musisz odczuć
konsekwencje na swoim ciele cierpiąc, bo inaczej nie wyciągniesz wniosków ze swoich działań
niezgodnych z prawami Pana, a tak może po takich batach zrozumiesz; co to są wartości
duchowe.
Mogłabym stanąć na środku ulicy i krzyczeć do was, CO ROBICIE!, na pewno nikt z was i tak by
nic ze sobą nie zrobił, co najwyżej uznano by mnie Ismaela za pomyloną lub chorą psychicznie, a
nawet okrzyknięto by mnie Ismaela wariatką, a przecież to jest dla was ważne bo ja Ismael się
rozwijam duchowo i to co się z wami dzieje dokładnie widzę.
Życzę wielu duchom na Ziemi wzlotów duchowych i doznań, które nie da się porównać do
żadnych wielkich miliardów i dóbr materialnych na Ziemi.

Niewielka iskierka
126.
Wystarczy jedna niewielka iskierka PRAWDY tobie duchowi dana, a ty duchu musisz z tej iskierki
rozpalić ognisko, aby buchało we wszystkie strony, abyś wszystkim wokół dawał ciągle
nieprzerwanie tą jedyną niewielką iskierkę, by mogli też zapłonąć ogniskiem, bo nie jesteśmy w
stanie dotrzeć do wszystkich, to nie możliwe.
Ale możecie tą jedyną niewielką iskierkę przekazać dalej i dalej, musi zatoczyć koło i wrócić do
wysyłającego, każdy kto wysyła otrzyma wszystko, to co jemu duchowi jest niezbędne do życia
na Ziemi.
Dziś płynie z góry energia czysta, świetlista, przeźroczysta i wzmocniona, jest już bardzo duże
przyspieszenie procesów energetycznych, dlatego wszystko dzieje się szybciej i coraz szybciej,
oczyszczenie coraz mocniejsze pod kontrolą Pana.
Skutki zwrotne działań na Ziemi ducha też przyspieszone, wszystko wraca co podajecie dalej i
innym natychmiast zwielokrotnione przyciąganiem jednorodnego.

Zapytanie!
127.
Czy jest ktoś na Ziemi, kto sam się bez przymusu przybliży ku Światłu, przyjmie wszystko sam,
bez rozumowych nielogicznych deformacji każdego Słowa?
Czy jest ktoś na Ziemi, kto sam będzie się tak wysilał, iż wszystko wokół zagra akordem
PRAWDY w nim duchu?
Czy jest ktoś na Ziemi choćby jedyny, kto sam bez prowadzenia przyjmie energię Miłości
duchowej i przekaże ją dalej innym?
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Czy jest ktoś na Ziemi, kto będzie chciał sercem całym w energetycznym uniesieniu rozwijać
się duchowo i czcić Pana dziękczynnym wysyłaniem uczuć w słowach, przez cały swój ziemski
żywot bez żadnych ograniczeń?
Czy jest ktoś na Ziemi, kto będzie uczestniczył świadomie w procesach energetycznych
odbierając objawienia w obrazach, samodzielnie je tłumacząc i przekazując innym ludzkim
duchom jako ostrzeżenia przed wydarzeniami?
Czy jest ktoś na Ziemi, kto w całym swoim bycie był i jest świadomy, czysty duchowo, gorliwie
wypełnia prawa dane przez Pana w stworzenie?
Czy jest ktoś na Ziemi, kto uzdrawia w Prawdzie duchy ludzkie tu w gęstej materii w Miłości
duchowej i jest wymagający i sprawiedliwy, dając innym tylko to co jest korzystne dla nich?
Czy jest ktoś na Ziemi, kto zna prawa dane przez Pana w stworzenie, potrafi je zinterpretować i
wyjaśnić innym?
Czy jest ktoś na Ziemi, kto kieruje się tylko i wyłącznie prowadzeniem poprzez duchowe czyste
podpowiedzi, intuicją i uczuciem?
Jeżeli
jest
gdzieś
taki
ziemski
duch;
wzywam
go!!!

Polityczne bagno
128.
Polityczne bagno wokół się przejawia, chroniczny brak etyki, solidności, uczciwości wobec
wyborców, brak PRAWDY, kłamstwo podawane ludziom na złotej tacy bez zająknięcia,
bezwstydne, dziś nie ma już twarzy żaden polityk, oszczerstwa, pomówienia, żonglowanie
prawem ziemskim pod potrzeby władzy, ci co jeszcze chcieli by coś zrobić dobrego, natychmiast
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są odsuwani od steru władzy, ściągają jego do bagna i kąpie się jego w szambie, już podnieść
jego po takim upadku jest trudno, a sam tego nie potrafi, więc wielu solidnych odsuwają się sami
od steru władzy.
Jeżeli polityk oficjalnie kłamie, to jego kariera powinna być natychmiast zakończona i
zmuszony powinien być przez innych do dymisji.
Nikt nie reaguje, to jest dowód na to, że wszyscy wokół kłamią i dlatego tolerują u innych takie
zachowania, przyzwala się takim ludzkim duchom na oszustwa, media podgrzewają
temperaturę, ale też jak widać nie mają czystych rąk, więc kręci się wszystko w bagnie, ciemność
osiąga sukces w polityce, ster władzy trzymał Lucyfer, poprzez rozum i żądze, władzy absolutnej
ziemskiego człowieka.
Nic nie widzą i nic już nie słyszą, tylko i wyłącznie taplają się w błotku, sądzą że wszystko im
się upiecze, że nie poniosą konsekwencji, obrzucają konkurentów politycznych błotem, ciągle
krytykując i oceniając, kłamią na potęgę.
Blokada na PRAWDĘ totalna, nic się nie da zrobić, rozum zbudował sobie żelazny tron, jest tak
ciężki, że osiągnął dno, nie może się odbić od dna, zostanie na zawsze w otchłani ciemności.
Kościelni łapią co się da, ponieważ są jednorodni do tej władzy ziemskiej, oni też chcą władzy i
pieniędzy, u nich nie ma mowy o Panu, są tylko ołtarze ciemności i ciemnoty.
Jasny i czysty człowiek ziemski takie miejsca omija z daleka, nie da się zwieść im ciemnym
nielogicznym dogmatom, wiedzą te czyste duchy ludzkie, że nie mówią PRAWDY.
Ciemni nielogiczni kłamcy muszą się wyżyć do końca, do ostatniej czarnej, ciemnej energii i
odpadną na zawsze, zobaczą w swoich oczach napis; KONIEC, odejdą na zawsze, pójdą z
własnego wyboru w otchłań ciemności.
Kwestia chwili, PRAWDA musi dojść do głosu, wejść na TRON, aby wszystko stało się czyste,
jasne i wreszcie rozum musi służyć duchowi.
Ludzki duch na Ziemi musi żyć zgodnie z prawami Pana, prawo ziemskie musi być zgodne i
współbrzmieć z prawami Pana, wszystko musi się wspierać wzajemnie.
Objaw ataku ciemności na ciemność, jest bardzo dobrym sygnałem, ponieważ ciemni
zwalczają się nawzajem, wszystko dziś stoi w Świetle i musi się pokazać takie jakie jest
naprawdę, nie dajcie się zwieść „kiełbasie wyborczej”, nie dajcie się zwieść ciemnościom,
wybierajcie tylko PRAWDĘ, wszystko co jest jasne i czytelne, da się prosto wytłumaczyć, coś co
jest tajne, ukryte i zagmatwane, nie da się prosto wytłumaczyć, to właśnie macie do czynienia z
bagnem, brud polityczny, to ciemnota jaką chcą wam wcisnąć ci co tacy są jak to bagno,
jednorodni, należy ich odrzucić.
Jasny duch zawsze mówi PRAWDĘ, nic nie ukrywa, on świeci PRAWDĄ, wszystko logicznie
wytłumaczy, zawsze opiera się o Prawdy oczywiste, jest pokorny, skromny i uczciwy, zna swoją
wartość, zawsze trzeźwy i nie da się wciągnąć w bagno.
Wyobraźcie sobie szambo nurka grzebiącego w śmieciach, tak właśnie energetycznie
wyglądają dziś politycy u steru władzy, jak szambo nurki grzebiące w szambie energetycznym,
obrzydzenie!
Na to wszystko mają wasze przyzwolenie, nikt się nie buntuje, nikt nie żąda PRAWDY, wszyscy
takie zachowania tolerują, sprawdźcie koniecznie czy na swoim poziomie działacie tak samo, a
może gorzej?
Jeżeli dojdziecie do wniosku, że działacie tak samo, to natychmiast się zmieńcie, wasza
zmiana wymusi energetycznie, że wszyscy wokół będą musieli się do was dostosować, choć
będą wyżej i będą to ludzie u steru władzy.
Czyńcie tylko dobro, a wróci do was tylko dobra energia zwielokrotniona.

Martwe życie
129.
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Martwe życie tu na Ziemi to chłodne nastroje, chłodna miłość, lodowe uczucia, lodowe rozmowy
czczone przez ziemskie głowy, rozum lodowy, chłodny wzrok, nic nie ma tylko lód, zapukajcie do
drzwi takiego lodowego człowieka i poproście o pomoc, z powodu chłodu w tym domu nic nie
otrzymacie, nawet dobrego słowa, nic co ciepłe, uczucia nie dostaniecie, nawet uśmiech ma
lodowy, brr… zimno i nic więcej.
Pan zsyła na Ziemię ogień, aby roztopić te lody, te ciemne duchy, które niczego odczuć już nie
mogą, ale ogień poczują i wszystko możliwe, że w wyniku roztopów się zmienią, pod wpływem
mocnych gorących przeżyć, otworzą się i będą żyć zgodnie z Wolą Pana, zgodnie z prawami
Bożymi tu na Ziemi w gęstej materii.
Jak widać ogień jest niezbędny.
Wszystkie chłodne rodzinne układy muszą się skończyć, czas na Prawdę, czas na gorące
uczucie i logiczne myślenie, rozwój ciebie ducha. Nikt na Ziemi nie pyta; dlaczego tak jest, że
jesteście tacy chorzy, że jesteście tacy smutni i zamknięci w złotych klatkach.
Zdaje się wam, że jesteście bogaci i lepsi, to tylko się wam zdaje, bo jak to wszystko stracicie,
to będziecie tacy sami jak wszyscy, zobaczycie wtedy, że bogactwo to tylko duch czysty i wolny,
to życie zgodne z prawami Pana, to są prawdziwe wartości, których wy nie znacie, bo nie
chcecie, dlatego musicie wszystko odczuć, abyście zdążyli się zmienić lub poszli w rozkład jako
nieświadome zarodki.
SUKCES dla ziemskiego człowieka, to wolny otwarty duch na prawa Pana, który doszedł
wysoko w rozwoju duchowym do poziomu duchowego, na sam szczyt duchowy, a wy myślicie,
że sukces to kolejny zarobiony milion w tym miesiącu, to nie jest sukces, to upadek ducha prosto
w bagno.
Oczywistą rzeczą jest iż dobra materialne są niezbędne, aby wspierać ciebie w procesach
duchowych, nie należy bogactwa odrzucać, ale koniecznie należy się rozwijać duchowo i
korzystać pokornie z suto nakrytego stołu przez Pana.

,,ROZESŁANIE DWUNASTU ,, z Ew.Marka 6:7.
Następnie przywołał do siebie Dwunastu i zaczoł ich wysyłać
po dwóch ,dając im władzę nad duchami nieczustymi .Polecił im
,aby nie brali na drogę nic oprucz laski -ani chleba ,ani torby
podróżnej ,ani monety w trzośie -lecz by obuli sandały i nawet
nie wkładali dwóch tunik .Potem dodał Gdziekolwiek wejdziećie
do domu ,korzystajcie z jego gośćiny ,aż do odejścia .A gdyby
was gdzieś nie przyjęto ani nie chciano wysłuchać ,wychodząc
stamtąd strząśnijcie pył z waszych stóp na świadectwo dla nich
.Oni więc wyszli i zaczęli wzywać ludzi do opamiętania
.Wyganiali przy tym wiele demonöw oraz namaszczali olejem i
uzdrawiali wielu chorych.
Wszystko w prawach
130.
Wszystko w prawach musi się dopełnić, tylko i wyłącznie wasze działanie powoduje, że są na
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Ziemi coraz mocniejsze wydarzenia, wszystko powoli dokładnie na PRAWDZIE się opiera i
wszystko musi wam pokazać swoje prawdziwe oblicze, a nie takie jak wy chcielibyście zobaczyć
na wasze życzenia.
Nie ma już czasu na zastanawianie się, trzeba koniecznie pójść na drogę ku Światłu, do góry,
tylko ten co w szambie siedzi nic już zobaczyć nie chce, bo jemu ciepło w szambie i wygodnie
choć śmierdzi mocno obłudą, to już PRAWDY nie chcą widzieć, tylko się śmieją, wyszydzają, ale
oni przecież wiedzą też, że śmieje się ten, co śmieje się ostatni.
Prawda jest jedna i oczywista, ale prawa na Ziemi już codziennie w skutkach zwrotnych wam
się przejawiają, każde wasze myśli, słowa i czyny jak w banku pieniądze się trzyma, to wam się
energia gromadzi i potęguje jak odsetki, będziecie musieli sami na sobie wszystko bardzo
dokładnie i po kolei przeżyć, nic wam nie zostanie odpuszczone i musi to być w prawach Pana.
Wszystko wokół narasta codziennie, to tylko ślepi i głusi okłamią siebie, że to globalne
ocieplenie, mówią sobie; spokojnie to zawsze się działo, albo jeszcze coś innego wymyślą z
miliona podpowiedzi ciemnych ich rozumu, żeby tylko uśpić waszą czujność, uśpić w was
logiczne myślenie, ci co z szamba, to martwi całkowicie, nie ma w nich najważniejszego; brak
życia duchowego i uczucia, to martwe chodzące ciała, które nie mają połączenia z duchowym
poziomem, tak oczywistym dla ducha, ale mieli połączenie poprzez rozum z Lucyferem, dlatego
ciągnie ich do szamba, ich znajomych i rodzinę ziemską, bo myślą, a nie czują.
Rozum człowieka ziemskiego stworzył duchowi labirynt wątpliwości, bez możliwości wyjścia.

Ogień bucha z części Pana
131.
Ogień bucha z części Pana i świeci, część szczególna, jedyna w swoim rodzaju z najwyższego
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poziomu, Bożego, część Pana Boga.
Część Pana świetlista, czysta, przeźroczysta, ochrona przy ciele ziemskim, świetlista czysta
przeźroczysta, dalsze otoczki przeźroczyste świetlisto złociste, a dalej ogień bucha.
Stan świadomości pełnej części Pana osiągnięty, wszystko dopełnione, przyspieszenie w
procesach energetycznych, ciało ziemskie przygotowane energetycznie.
Duch człowieka ziemskiego może osiągnąć tylko i wyłącznie poziom fioletowy, najwyższe dla
ducha osiągnięcie.
Kto nie będzie fioletowy zostanie spalony w ogniu energetycznym, szanse mają duchy, które
jeszcze natychmiast wezmą się do pracy i zaczną się rozwijać duchowo.
Część Pana co ogniem na zewnątrz bucha jest bramą dla innych duchów na Ziemi, kto będzie
fioletowy zostanie w nowym Królestwie Tysiącletnim na Ziemi, kto nie jest fioletowy odpadnie i
jako nieświadomy siebie, powróci do góry, aby w kołobiegu stworzenia wrócić na Ziemię jako
czysty duch nieświadomy poprzednich inkarnacji, bez pamięci duchowej, będzie się rozwijał od
nowa, nowe „ja”, ale już czyste bez woli, duch na Ziemi żyjący w Prawach Pana.

Wszystko na dłoni
132.
Wszystko na dłoni się manifestuje, receptory wszystko wam pokazują, wasz organizm daje wam
znaki, a wy nie wiecie co jemu jest, dlaczego słabniecie, dlaczego źle się czujecie.
Z receptorów dłoni bez żadnych przyrządów odczytam wam bardzo precyzyjnie, gdzie jest
przyczyna waszych problemów zdrowotnych i podam wam co trzeba zrobić, aby powrócił do
was dobry nastrój ducha i waszego zdrowia.
Cały czas zajmujecie się ciałem i ziemskimi doznaniami, a całkiem zapomnieliście, że macie
ducha i to duch potrzebuje pomocy, o tą pomoc woła, musi być wewnętrzna równowaga, wtedy
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jest optymalna waga i optymalne dobre samopoczucie.
Od was zależy; co jecie, jak żyjecie, co sobą reprezentujecie.
Gdyby dziś zamknięto wszystkie apteki i zakazano brania tych sztucznych medykamentów,
dano wam naturalne jedzenie, dobre paliwo dla ciała ziemskiego, gdybyście zaczęli żyć zgodnie
z PRAWDĄ i prawami Pana, to zagościło by w was zdrowie, radość i szczęście.
Wystarczyło by 5 lat i wszyscy byście byli zdrowi i szczęśliwi na Ziemi, nie mielibyście pojęcia;
co to jest głód, co to jest wojna, agresja, stres i strach.
Obudźcie się wreszcie i zażądajcie PRAWDY od wszystkich tak zwanych fachowców, przecież
chodzi o najważniejsze; o ciebie ducha i twoje zdrowie ziemskie.
Receptory w całym organizmie pokazują wszystko dużo wcześniej, nawet z dużym
wyprzedzeniem wieloletnim, a wy szukacie zdrowia w aptece, a tam nie ma zdrowia, jest tylko i
wyłącznie chemia i toksyczne bardzo związki, podawane wam jako medykamenty, a wy za to
jeszcze płacicie duże pieniądze i się trujecie, a zdrowia jak nie było, tak nie ma.
Przeczytajcie sobie skutki uboczne działania wszystkich leków jakie dziś połykacie,
przeczytajcie wszystkie przeciwwskazania i bardzo mocno się zastanówcie zanim któryś z leków
połkniecie.
A jak połykacie to się nie dziwcie, że jesteście jeszcze bardziej chorzy, o te wszystkie skutki
uboczne.
A gdzie miejsce na profilaktykę i zapobieganie chorobom, a gdzie PRAWDA o zdrowym
odżywianiu i o zdrowiu, PRAWDA o duchu i o duchowym życiu.
Ci co łykają leki z apteki to już martwe ciała chodzące po Ziemi, zatrute, zaśmiecone
wewnętrznie, już nie do uzdrowienia i oczyszczenia z tych śmieci.
Przychodzicie do Uzdrowiciela wtedy, gdy wszystkie inne możliwości już zawiodły, jak już
nałykacie się dziwnych specyfików, jak już jesteście na wszystko uczuleni, wtedy żądacie od
Uzdrowiciela żeby natychmiast postawił was na nogi, ponieważ sami stanęliście przy pomocy
medycyny akademickiej na głowie.
A przecież wszystko jest takie proste i jasne oparte o prawa Pana i energię Miłości duchowej,
która uzdrawia, przekazywana przez Uzdrowiciela do osoby potrzebującej, płynącej od Pana.
Wasz stres, strach, zapieczone stare poglądy, nienawiść, zazdrość, ciągłe biadolenie i
narzekanie, to są największe w was ogniska chorobowe.
Pan nie zna takich odczuć, bo Miłość Pana to wszystko co dobre i naturalne oparte o PRAWDĘ i
PRAWA Pana, konieczny rozwój ducha na Ziemi, tylko i wyłącznie światłe wartości, czyste myśli,
słowa i czyste czyny.
Sami swoim uporem odłączacie się od Źródła energii, od Pana, sami powodujecie blokady
energetyczne i nie możecie do nikogo mieć pretensji, lecz tylko i wyłącznie do siebie, jak sobie
pościelicie tak się wyśpicie.
Jeszcze wszystko możecie odwrócić, znów się podłączyć do Źródła, żyć zgodnie z prawami
Pana, dążyć do PRAWDY, iść drogą ku Światłu, do poziomu duchowo istotnego.

Ludzie!
133.
Ludzie! Bryka na was nie czeka, dom wasz daleko, a wy wciąż myślicie, że wszystko jest wasze,
myślicie, że jeszcze więcej dostaniecie.
Zostaniecie zaskoczeni jak wszystko stracicie to co materialne, wtedy szybko zrozumiecie co
dla was jest ważne i dużo warte.
Już teraz zastanówcie się co robicie i czy macie rację, rozejrzycie się dokoła was i jeszcze dziś
wyciągnijcie konkretne wnioski.
Miecz Sprawiedliwości ciosa, każdego dosięgnie prędzej czy później, to tylko od was zależy czy
dobre wyciągniecie wnioski, jakie energie są wokół was i jakie są wasze czyny w kontaktach z
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innymi duchami na Ziemi.
Czy wasze życie, to dojrzałe wspaniałe owoce, czy zgniłki przejrzałe nikomu już niepotrzebne
nadające się do wyrzucenia na śmietnik.
Dalej tkwicie w uporze bez PRAWDY, myślicie, że dacie sobie radę w życiu ziemskim, ale
pamiętajcie, że to wy musicie udowodnić Panu, że żyjecie zgodnie z Prawami obowiązującymi na
Ziemi, będziecie prosić o wybaczenie, to wy będziecie chcieli, aby wam wszystko zostało
oczyszczone.

Ludzie słuchaliście Lucyfera przez swój rozum, a nie słuchacie ducha, przenicowaliście całe
swoje ziemskie życie, służąc ciemnościom zamiast Panu.
Swoją brykę lepiej traktujecie niż siebie, bo do bryki tankujecie najlepsze paliwo, a do swojego
żołądka wsypujecie śmieci i brudy z odpadów przemysłowych, swój dom sprzątacie na pokaz
dla innych, a siebie ducha cały czas zaśmiecacie, ducha pętacie kajdanami rozumu, nie żyjecie
dla siebie i dla swobody ducha, życia zgodnego z prawami Pana.
Zamiast sławić Pana, chodzicie po dziwnych ciemnych miejscach i czcicie ciemności, upadacie
bo czcicie pieniądze i ciągle was do nich ciągnie, o PRAWDZIE i APOKALIPSIE nic nie wiecie, bo
wiedzieć nie chcecie, tak się boicie, że rozum wam zablokował logiczne myślenie i jasne
odczuwanie.
Ludzie, czy wy naprawdę jesteście ślepi?
Ludzie, czy wy naprawdę jesteście głusi?
Nie dajcie się mamić ciemnościom i ciemnym duchom, bo was oszukają i okłamią, ale to wasza
wina, bo jesteście mało czujni, sami sobie wbijacie nóż w plecy.
Strach i stres to oznaki ciemności, zakrywane i utajniane dogmaty, półprawdy ciemnych i ich
popleczników, dążących tylko do władzy i do dużych pieniędzy.
Ludzie ja Ismael wam życzę samych dobrych wibracji, abyście wreszcie otworzyli oczy i
zobaczyli co jest PRAWDĄ i że trzeba iść za Światłymi wartościami, prosto bez żadnych
pośredników.
Ludzie weźcie sprawy ważne dla was w swoje ręce, weźcie odpowiedzialność za swoje
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zdrowie, odetnijcie się od ciemnych i ciemności, wreszcie unoście się do poziomu duchowo
istotnego, do lepszego ziemskiego życia.
Jesteście już tak leniwi, że nic wam się nie chce, przecież sami decydujecie o tym co się z wami
dzieje i co się z wami stanie, to że idziecie na dno, to jest konsekwencja waszych decyzji do tej
pory.
Pamiętajcie; już nie wybieracie, już jesteście Siłą ŚWIATŁA zmuszani do rozwoju duchowego, a
jak nie będziecie chcieli się rozwijać, to zobaczycie napis „KONIEC”.

A orkiestra nie gra
134.
A orkiestra nie gra choć instrumenty wszystkie mają, czekają na znak Jezusa Chrystusa, na
specjalne wydarzenia zgodne z planem Pana.
Wszystko przygotowane ostatni akord musi zagrać, nie przyjmujecie informacji z góry, nie
przyjmujecie niczego. Czy sądzicie, że Pan z was żartuje, czy sądzicie, że to nieprawda?
To wy musicie się wysilić i chcieć poznać PRAWDĘ, nikt was nie będzie prosił, nikt na was nie
będzie czekał, każdy zmierzy się energetycznie ze Świetlistym mieczem i wszystko co jest
ciemne zostanie energetycznie spalone, zostaje tylko ŚWIATŁO, światłe nurty. Żywe SŁOWO woła
cały czas do was na Ziemi; obudźcie się ludzkie duchy, najwyższy czas już mija, ale czyste
wasze chcenie może wszystko odwrócić.
Świetliste bicze już w oddali słychać jak strzelają, a wy dalej jak osły trzymacie się ciemności i
nie chcecie ze sobą nic zrobić, by się rozwijać duchowo, by iść drogą ku ŚWIATŁU.
Coraz mocniej i coraz więcej czujecie, ale rozum was coraz mocniej w cugle spina i coraz
mocniej ŚWIATŁO was dogina.

Umowa minutowa
135.
Umowa minutowa dla duchów na Ziemi, domowa retoryka bez rozgłosu, bez medialnego
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sukcesu, indywidualnie.
Duch już odlicza swój czas, a twój rozum płata ci figla.
Dobrze odczuwasz, ale twój rozum podzielił włos na czworo i sam ze sobą walczysz
wewnętrznie.
Jest jeszcze czas dla ciebie na odwrót, na całkowity wewnętrzny bojkot rozumu na rzecz
jasnego odczuwania i ducha.
Twój twardy dysk z powodu nadmiernego myślenia mocno się grzeje, jak nie zakończysz
rozumowych wzlotów, to dysk twój się przepali, a ty skończysz swój lot na śmietniku, jak już
nienaprawialna część, z energetycznego koszyka Pana wypadniesz na dno.
Wszystko by zagrało jak w szwajcarskim zegarku, gdyś się rozwiał duchowo, ale twój rozum i
twoje ego cię zawiodło na całej linii.
Umowa się kończy, minuty już są odliczane ostatnie, zegar tyka, a twój rozum bryka i nic nie
słyszysz, wokoło płynie muzyka PRAWDY, a twój rozum dalej jak szalony wciąż produkuje
miliony myśli rozwścieczonych, świat taki piękny, a wy odejdziecie jako nieświadome samego
siebie zarodki, czy tego chcecie?
Czy jesteście tego procesu świadomi?
Cała Ziemia, cała natura, wszystko wokoło żyje już w nowym KRÓLESTWIE TYSIĄCLETNIM.
A ty człowiecze, czy wiesz gdzie jesteś?
Rozum twój sądzi, że jesteś w starym, a ja Ismael ci powiadam; że żyjesz już na kredyt, odsetki
rosną, a ty nic nie wiesz, uderzy cię mocno jak się nie obudzisz i zaczniesz iść ku ŚWAIATŁU,
zaczniesz żyć zgodnie z prawami Pana.
Rozum twój płonie, dekiel się twój zamyka, jak nie zrozumiesz gdzie idziesz, to wybuchniesz i
rozpadniesz się jak purchawka, nic nie zostanie, nawet nikt nie będzie ciebie wspominał, bo nie
masz już nic duchowego, spętałeś ducha, tylko ciemności przez twój rozum jak wąż pełzną w
was do końca, zżerają was wewnętrznie, po prostu zgnilizna.
Myślicie, że jesteście dobrzy, bo się litujecie nad innymi i w niedzielę lecicie nabyć za pieniadze
sobie odkupienie do kościoła, zrozumcie, że zupełnie nie o to chodzi i to są właśnie ciemności,
kłamstwa, obłuda, utajanie PRAWDY, tam właśnie oszukujecie siebie, słuchając kazań ciemnych
i chorych ludzi ziemskich, którzy wywyższają się dla stanowisk i dla pieniędzy, to nie ma nic
wspólnego z Panem, z PRAWDĄ i ze ŚWIATŁEM.
Zacznijcie wreszcie szukać PRAWDY!
PRAWDA jest bardzo blisko was i mieszka wśród was, będziecie zaskoczeni, wszystko musi
być PRAWDZIWE i jasne.

Ludzie jesteście na brzegu
136.
Ludzie jesteście na brzegu, skrajna sytuacja, już nie macie wyjścia, proces oczyszczania Ziemi
się kończy, a wy musicie wybrać swoją drogę, jesteście przymuszani Światłem do podjęcia dla
was właściwej decyzji, właściwej drogi, prowadzącej poprzez indywidualny rozwój duchowy
prosto ku Światłu.
Nie chcecie współbrzmieć w Woli BOŻEJ, to nikt was nie będzie prosił, pójdziecie do rozkładu.
Wiadomo od 2000 lat, przepowiednie mówią; człowiek będzie szedł kilometrami, aby spotkać
drugiego człowieka.
Pomyślcie logicznie, co się musi wydarzyć na Ziemi, żeby 80% ludzi z Ziemi odeszło, zapytajcie
swoich rodziców czy dziadków, będzie człowiek na Ziemi tak samotny, że będzie całował ślady,
ciesząc się, że jest jeszcze ktoś obok niego tu na Ziemi.
Oddalacie PRAWDĘ od siebie, oddalacie wszystko co jest logiczne, proste i jasne, wzburzacie
się i słuchacie ciemnych i nielogicznych.
Popatrzcie punkt kulminacyjny się zbliża i musicie ten swój upadek przeżyć, tylko jaśni, ci co ze
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sobą pracują, będą mieli zaszczyt budowania odblasku KRÓLESTWA BOŻEGO tu na Ziemi i wy
jeszcze możecie uczestniczyć w budowie, jak się zaczniecie rozwijać duchowo, codziennie się
zmieniać na lepsze, pracować ze sobą, czytać Słowo zawsze o 21.00, a po czytaniu robić wglądy
duchowe, nie chodzi o medytacje wymuszanie obrazów, lecz tylko i wyłącznie o odbieranie z
poziomu duchowego dla was informacji, ostrzeżeń i zobaczycie swój rozwój duchowy, opierajcie
zawsze wszystko co czynicie o Miłość duchową, dawanie wszystkiego co jest dla was korzystne
choć nie zawsze przyjemne, ale po czasie wszyscy mówicie; trzeba było walić mnie po głowie,
może prędzej bym zrozumiał, to nie chodzi o to, by kogokolwiek zmuszać, tu chodzi o to, że to wy
macie się wysilić i chcieć iść drogą do Pana, podporządkować się prawom danym na Ziemię
duchom będącym tu w gęstej materii.
To wy macie być czujni i dokładnie widzieć duchowym wzrokiem, kto jest dla was toksyczny, a
z kim można rozmawiać, miejsca ciemne koniecznie omijać i wiedzieć co jest PRAWDĄ, a co jest
kłamstwem, co dobre, a co złe.

Jesteście cały czas atakowani
137.
Jesteście cały czas atakowani przez ciemności, a wy nawet o tym nie wiecie, choć czasami
dobrze odczuwacie, ale wasz rozum natychmiast was uspokaja, ucisza i ciemność panuje nad
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wami.
Trzymacie sobie w swoim domu, w swoim wnętrzu dużo martwych form, sztuczne kwiaty,
ciemne dziwne obrzydliwe obrazy, dużo kurzu i ciemne kolory ścian oraz figury czczone jak
bożki przeszłości, całkowity brak życia, nienawidzicie sami siebie.
Zegar tyka, czas upływa dla was na zawsze, a wy jak kulawi i ślepi, bez prowadzenia przez
Pana, błądzicie i dajecie prowadzić się przez ciemność w przepaść i nie chcecie tego zobaczyć
ani odczuć.
Popatrzcie, takie ostrzeżenia i informacje do was idą, a wy nawet nie potraficie nic napisać, ani
jedynego słowa, śpicie, a przecież dużo ludzi czyta i co wy czujecie, czy potraficie na takie
wołanie Jezusa Chrystusa odpowiedzieć, choć jedno słowo, choć jedno pytanie, żeby samemu
odczuć co jest Prawdziwe, co jest dla was dobre i pójść za Żywym Słowem, za PRAWDĄ.
Zobaczcie, każdy wokół siebie i logicznie pomyślcie; co jest PRAWDĄ, a co jest kłamstwem i
jest nie do przyjęcia, choć wasze ego będzie się buntowało, to odczujcie siebie, swoje „ja”, wtedy
dokładnie poczujecie PRAWDĘ i Prawdy oczywiste, wasza intuicja wszystko wam pokaże, bo to
jest głos ducha i bucha jak ogniste płomienie, słuchaj ducha, a dobrze na tym wyjdziesz,
zawalczcie o siebie ducha.

Czystość w duchowym
138.
Czystość w ziemskim pojęciu kościelni sprowadzili do części ciała żeńskiego, a gdzie czystość
ciała męskiego?
Ludzie na Ziemi pomylili całkiem pojęcia ważnych dla ludzi odczuć i informacji duchowych z
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cielesnymi ziemskimi doznaniami.
Czystość duchowa nie ma nic wspólnego z żadną częścią ciała ludzkiego.
Czystość na poziomach duchowych i w Miłości duchowej przejawiającej się na Ziemi to; czyste
myśli, czyste serce i czyste czyny, co w sercu to na ustach wyrażone w uczuciach
Dotyczy to wszystkich ludzi na Ziemi, każdego jednakowo, nie ma rozgraniczenia ani do
kobiety, ani do mężczyzny.
Czystych duchowo rozpoznacie uczuciem i po ich czystych słowach i czynach, będą dla was
pozytywnym przykładem.

Pogromcy demonów
140.
Pogromcy demonów jak z filmu, tytuł szokujący, ale i temat jest bardzo wyjątkowy, trzeba dziś
ludzkim duchom na Ziemi PRAWDY o energiach, jaką sobie sami tworzą swoimi myślami,
swoimi czynami i swoim działaniem.
Każdy duch przychodzi w najgęstszą materię czegoś się nauczyć, lecz poprzez rozum ludzki
ciemności blokują ducha, produkują jemu ciągle miliony wątpliwości, rozum zamyka od razu w
klatce uczucia na kłódkę, a pamięć duchową wyśmiewa i zaczyna śmiać się sam z siebie, staje
się martwotą duchową i zaczyna chodzić po Ziemi zablokowane ciało sterowane przez
ciemności, blade, chore i bez kolorów, a przecież Pan daje ziemskiemu człowiekowi wszystko co
jest potrzebne, by móc prawidłowo funkcjonować tu na Ziemi, a rozum odcina się od suto
nakrytego stołu.
Duch ludzki jest tak zablokowany, przez swój rozum zakneblowany.
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Ciemność poprzez rozum ściąga człowieka w bagno, w błoto, z przepaści ciemności trudno się
wydostać, ale na skłonnościach łatwo wpaść, płacz i lament tu już nie pomoże, ale słuchać
niczego nie chcecie, przed wami wszystko, przed wami możliwości ogromne, ale i tak słuchać
nie chcecie. Boi się i krzyczy tylko ten kto tkwi w ciemności i jest w przepaści, takiemu już nie da
się pomóc, bo on nie chciał słuchać ostrzeżeń, chciał być mądrzejszy.
Dziś jest już chwila ostateczna na wasze wzloty duchowe, bo ciało to tylko naczynie dla ducha,
tu na Ziemi zostanie, a duch jak będzie fioletowy świadomy siebie, to popłynie do góry, do
poziomu fioletowego, tam gdzie jest miejsce dla rozwiniętych duchowo, czerwony duch bardzo
materialny zostanie oczyszczony i jako nieświadomy zarodek też popłynie do góry, ale bez
świadomości
siebie.

Sami w swoim rozumie tworzycie demony i energie demoniczne, te formy czasami wychodzą
poza wyobrażenie ziemskiego człowieka, tworzone ze strachu w ogromnym stresie, boicie się iść
do przodu, boicie się dnia następnego, nie wierzycie w Pana, nie wierzycie w prawo dane ludzkim
duchom w stworzenie.
Boicie się własnego cienia, ponieważ lęk nagromadzony przez was samych na splocie
słonecznym, zamyka was ducha w klatce rozumu, macie na oczach ciemne okulary i pokazujecie
iż chronicznie brakuje wam ŚWIATŁA, dlatego ślepniecie i stajecie się martwi.
To tylko i wyłącznie wasza wielka wina, że słuchacie ciemności i odeszliście od PRAWDY na
zawsze, szukacie ciemnych nielogicznych akademickich rozumowych nauk, które bardzo łatwo
jasnym duchom podważyć ich nielogiczność i udowodnić co jest prawdziwe.
Mówicie co chcecie, ale i tak PRAWDA jest jedna jedyna i zawsze oczywista, PRAWDA to Pan, w
PRAWDZIE zawarta jest Miłość i Sprawiedliwość, musicie wyjść z tej przepaści, dlatego
demoniczne energie nie można wyganiać, należy je całkowicie i nieodwracalnie zniszczyć, aby
również nie trafiły do kogoś innego.
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To jest duchowa walka o życie, a nie zabawa, ostrzegam wszystkich tych co wchodzą gdzieś,
gdzie nie widzą i nie mają pojęcia gdzie wchodzą, mogą wyrządzić krzywdę sobie i innym
duchom, którym chcą rzekomo pomóc.
Bądźcie duchowi i czyści, nie dajcie się poprzez swoje skłonności ziemskie wciągać
ciemnościom.

Kierujcie się ku PANU
141.
Kierujcie się ku Panu, słuchajcie Pana, oddajcie się w całkowite prowadzenie dla was najlepsze i
najkorzystniejsze, pomińcie wszystkie ziemskie duchy, które chcą wejść na poziom nie
przeznaczony dla nich, chcą się wywyższyć ponad wszelką Świętość, a nawet przyrównać się do
Pana, muszą zostać brutalnie zrzuceni, dłużej ludzki duchu tak być nie może.
Zobacz duchu ludzki; ty duchu wołasz o pomoc, a się zablokowałeś i już nic pojąć nie możesz,
twoje ego nie chce zejść z tronu rozumu, z tronu bałwochwalstwa, musisz zrzucić z tronu rozum
i ego, a wreszcie zrozumieć i w swoim wnętrzu zbudować tron dla Pana.
Każde ziemskie ciało ducha ludzkiego na Ziemi jest jedyne, niepowtarzalne, a kierując się
rozumem ściągasz ciało i ducha do dołu ciemności i pokazujesz wszystkim jaki jesteś do nich
podobny, nie chcesz się wyróżniać, chcesz się do ciemności upodobnić, a przecież jesteś
indywidualny i powinieneś starać się o to, aby zawsze być innym, niepowtarzalnym w każdym
względzie.
Duchy ludzkie nie rozumowo tylko duchowo, jeszcze macie chwilkę na zmianę na rozwój

163

duchowy, wykorzystajcie ją i stańcie się indywidualistami duchowymi i samodzielnie
odczuwającymi, nie należącymi do żadnych organizacji, sekt, i religii, samodzielnie logicznie
myślącymi.

Rynek śmieciami zasypany

142.
Rynek śmieciami zasypany, wszystkie produkty importowane to chińszczyzna, produkty
najczęściej o najniższych walorach użytkowych, bardzo słabe materiały, to po prostu rynkowe
śmieci, nikt nie ma z nich pożytku, a jeszcze bardzo często jednorazowego użytku, lub odzież do
pierwszego prania.
Tanie mięso psy jedzą, to co tanie zawsze jest wątpliwej jakości.
Sami Polacy niszczą swoje miejsca pracy nabywając produkty importowane, niszczycie swoje
zakłady pracy, nabywając te produkty dajecie innym pracę, dajecie innym zarobić pieniądze,
wspieracie rynki obce, a polską produkcję niszczycie, a to co polskie jest najlepsze dla Polaka, to
popieranie naszego rynku, to Polsce się będzie lepiej wiodło i wtedy wam też.
Wszystkie produkty polskie są najlepsze na Ziemi nie ma lepszych, ale musicie nauczyć się
szanować siebie i wszystko wokół to co polskie.
Chińczycy śmieci produkują, to śmieciami zostaną zarzuceni, mamią ludzi tańszymi
produktami, niepełnowartościowymi, a to jest oszukiwanie.
To tanie i złej jakości i tak jest dużo droższe od tego co polskie i bardzo dobre, bo dla
Chińczyka są najlepsze ich produkty, a dla was wasze są właściwe energetycznie.
Trzeba mieć świadomość, że jak nabędę polski produkt to bardzo dobry produkt i popieram
swoją ojczyznę, Polaków, miejsca pracy i polskie firmy, zyski pozostaną w Polsce i tu zostaną
zainwestowane, to jest dla waszej ojczyzny najwłaściwsze.
Wtedy Polacy i Polska będzie piąć się w górę.
Każdy kto coś produkuje musi wiedzieć, że jak nabędę polskie produkty dla siebie, to jego
produkty też będą się sprzedawały, to skutek zwrotny jego pozytywnych działań, ale trzeba znać
Prawa Pana żeby wiedzieć jak działają.
Twórzcie polskie produkty najlepsze na świecie i nabywajcie te same polskie najlepsze,
budujcie wszystko wokół, bo to dobre, bo polskie.
Nikt by tych śmieci nie importował jak byście ich w sklepach nie nabywali tylko sprawdzali i
nabywali tylko polskie, nikt by w sklepie nie miał towaru o tak wątpliwej jakości jak byście takich
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towarów sami nie zamawiali, sami jesteście sobie winni, że na Polskim rynku jest coraz mniej
polskich produktów, ale możecie od dziś zacząć szukać tylko polskich i wszystko się odwróci, to
od was zależy, od was klientów.
Zacznijcie od siebie, produkować i pracować najlepiej jak się da, twórzcie polskie firmy i
produkujcie najlepsze polskie produkty, wszystko zgodnie z prawami w stworzeniu.
Jest przepowiednia iż cytuję: „żółta rasa zaleje świat”, ludzie ziemscy pomyślcie logicznie, czy
tak jest?

Czy ktoś wam pomoże?*
143.
Czy ktoś wam pomoże? Nikt wam pomóc już nie może, bo sam upadkiem skończyć może,
zaprzepaściliście swoją szansę daną wam przez Pana, daną przed 2000 lat.
Mogliście pomóc sobie sami, ale lenistwo i wygodnictwo wasze wybrało ciemne nurty, szare i
głębokie jak grób.
Ciemne nurty czekają tylko na to, ale wy swoimi czynami na takie niskie wibracje zasłużyliście
sobie, codziennie słuchając podszeptów ciemności.
Zakaz pomocy wam już w procesach oczywisty, mieliście bardzo dużo czasu i dużo możliwości
odczynienia sobie wszystkiego, a teraz wszystko przez swoje lenistwo duchowe stracicie.
Budźcie się ludzie i podążajcie do PRAWDY, nikt wam nie pomoże w podjęciu decyzji, to wasze
ma być chcenie i ducha czyszczenie.
Budźcie się ludzie, bo jak nie zdążycie się obudzić to wydarzenia was obudzą i będziecie wtedy
zaskoczeni i już będzie za późno.
Nikt na siłę wam pomóc nie może, bo sami takiego aktu nie chcecie i marnujecie swoją ostatnią
szansę, ostatnie minuty dzielą was od wydarzeń na Ziemi, ale wy nic słyszeć nie chcecie, dalej
nie wierzycie w to co się do was krzyczy już bardzo głośno, a wy myślicie; że jesteście
bezpieczni.
Sami mówicie o sobie; my jesteśmy leniwi i nic nam się nie chce, wolimy oglądać telewizję,
siedzieć przy grillu jeść kiełbaski, do kiełbasek niepodobnych, które się wam w jelitach
przewracają i nic więcej prócz choroby z tego nie ma, tylko walory smakowe, w was to samo na
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zewnątrz jaki taki wygląd, a w środku zgnilizna i martwota.
Nic nie chcecie zrobić dla siebie, ten wygląd to dla innych, dla innych też na pokaz żyjecie, w nic
nie wierzycie, sami sobie dół kopiecie i do niego sami wskakujecie.
Przepowiednie były kiedyś w domach czytane i przekazywane z pokolenia na pokolenie, aby na
przychodzące wydarzenia wszyscy byli przygotowani, ale wam się zdaje, że to niemożliwe, więc
musicie to poczuć bardzo mocno na sobie, na swoim ziemskim ciele, żeby wiedzieć kim jest Pan
i że największym wyrażaniem uczuć w słowach jest czyn, a nie klepanie jęzorem bez sensu.

Szumi dokoła las
144.
Szumi dokoła las, a Jezus Chrystus czyta Wielką Księgę Objawień, wszystko już krzyczy dokoła;
czytaj, czytaj nam SŁOWO, bo my chcemy posłuchać i żyć w Prawach, chmury na niebie też się
zatrzymały na minutkę i słuchają głosu Bożego tu na Ziemi.
Wszystko jest takie piękne, lato w pełni, spokój, Miłość duchowa, to czas na sławienie
codzienne Pana tu na łonie natury w lesie.
Dziś tu ludzkich duchów nie ma, ale za chwilę będą chcieli słuchać i prosić będą o służenie
Panu.
Świetlisty nurt płynący z góry zasila świetlistą cześć Pana Jezusa Chrystusa i Siła płynie do
stworzenia, tylko ludzie ziemscy nic nie przyjmują, Słowa też nie chcą przyjąć.
A tu w naturze nie ma przymusu, zwierzęta wiedzą, że należy czcić Pana i wszystko żyje
zgodnie z Prawami.
Głos w naturze brzmi jak echo, jest donośny i pełen Miłości, tu też płynie energia do stworzenia
czysta, biała i świetlista.
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Wszystko dojrzało do doskonałości i czas na pracę z ludźmi ziemskimi, za chwilę będą tysiące
prosić o SŁOWO, o poradę, o uzdrowienie.
Blisko Jezusa Chrystusa będą tylko ci co pracują ze sobą, ci co się rozwijają duchowo,
prześmiewców żegnamy idą do rozkładu
Słyszę jak wszystko śpiewa w lesie i pieśń Miłości Jezusowi Chrystusowi niesie.

Nic nie ma już znaczenia
145.
Nic nie ma już znaczenia, nie ma znaczenia ile macie ziemskich dyplomów, ile macie szkół
ziemskich ukończone, nie ma znaczenia jak bardzo jesteście bogaci w materialny ziemski
sposób, nie mają znaczenia wasze ziemskie dobra socjalne, wasze wartości i wsparcie się
materią, nie ma znaczenia jakie macie znajomości, czy jesteście majętni czy biedni, czy w
hierarchii kościelnej wysoko stoicie, nie ma znaczenia jakim dogmatom hołdujecie, nie ma
znaczenia kogo macie w rządzie z ziemskiej rodziny, jakimi jesteście fachowcami czy
naukowcami w ziemskiej dziedzinie, nie ma znaczenia czy jesteście rasy białej, żółtej czy
czarnej, nie ma znaczenia na jakim kontynencie mieszkacie, w jakiej części świata, nie ma
znaczenia ile macie lat, czy jesteście dzieckiem czy starcem, nie ma znaczenia nic co nie jest
ŚWIATŁEM, liczy się tylko Pan, liczy się tylko rozwój ciebie ducha, liczą się tylko żywi duchowo,
tacy którzy dają się poznać po czynach swoich, swym działaniem i nie ma znaczenia gdzie tacy,
którzy kierują się prawami Pana będą, bo wszędzie będą bezpieczni, bo takie duchy ludzkie
kierują się prowadzeniem Pana i zostaną ostrzeżeni przed wydarzeniami, kierując się
podpowiedziami ominą wszystkie niebezpieczne miejsca i nawet w wydarzeniach, gdzie kamień
nie zostanie na kamieniu, duchowi będą bezpieczni.
Żadne pieniądze, żadne bunkry, wysoko budowane budynki, specjalnie wzmocnione, bo dla
Żywiołów nie ma takich rzeczy i budowli, ręką ludzką zbudowanych, których ominą i oszczędzą
jak tam będą ciemni, wszystkie ciemności i ciemni nielogiczni podający się za ziemskich ludzi,
zostaną zniszczeni raz na zawsze i odejdą z Ziemi jako nieświadomi, jako czyste zarodki.
Muszą ponownie inkarnować na Ziemię, ale jako duchowi.
Wasze pieniądze i wartości materialne nic wam nie dadzą, wszystkie duchy na Ziemi zostaną,
każdy z osobna rozliczeni, każdy prześwietlony przez Prawa Pana, nic nie mogą ukryć, muszą
stanąć w ŚWIETLE i wszystko się okaże jacy jesteście prawdziwi, jakim prawem kierowaliście się
i czy jesteście żywi duchowo w stworzeniu.
To wszystko co macie mało czy dużo, nie ma już żadnego znaczenia, bo swoim działaniem
doprowadziliście do zabrania wam rzeczy materialnych, abyście mogli odczuć co jest dla was
ważne i co ma znaczenie dla ducha będącego w gęstej materii.
Na pierwszym miejscu dla was musi stać tylko i wyłącznie Pan i prawa dane przez Pana na
Ziemię, na pierwszym planie PRAWDA i zawarta w niej MIŁOŚĆ duchowa, wtedy jesteście
prowadzeni właściwą drogą, jesteście duchowi i wolni.
Codzienne czczenie Pana i czytanie Słowa oraz odbieranie obrazów i tekstów, stała czujność
na wszystkie swoje słabości, wzmacnianie dobrych cech i wzajemna bezinteresowność poprzez
Miłość wymagającą i sprawiedliwą, dawanie tylko i wyłącznie w prawach Pana tylko korzystnych
wibracji, pomimo wielkich korporacji, ochrony i przedsięwzięć zapobiegających katastrofie, za
miliardy, nic nie dadzą, ciemności wszędzie upadną i nic tego nie zmieni, chyba że własnym
chceniem uchwycicie się SŁOWA PRAWDY i praw Pana i uda się wam wzlecieć do góry, poznanie
wasze będzie czyste, szczere i z uczuciem.
Nie ma innej drogi jak tylko poprzez rozwój duchowy, bramą jest Jezus Chrystus i musicie do
części Pana trafić, żadna władza, żadne układy, żadne znajomości nic wam nie dadzą, nic wam
nie pomogą i tacy, którzy będą chcieli ominąć prawa Pana natychmiast poniosą konsekwencje
swoich działań tu na Ziemi.
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Wszyscy poprzez prawa Pana sami się osądzą i rozumowe rządy muszą upaść, ciemność i
ciemnota zginie raz na zawsze.
Z Woli BOŻEJ ludzki duchu wszystko się już dzieje na Ziemi, a wy szukajcie dróg do Jezusa
Chrystusa i działajcie w prawach, zawsze czyńcie dobro.
Zawalą się wszystkie mosty, wszystkie drogi, które nie prowadzą do Pana, zostaną zniszczone
wszystkie budowle, zmienią swoje koryta rzeki, morza zmienią swoją powierzchnię i ziemskie
góry się przemieszczą, wszystko dla oczyszczenia Ziemi z ciemności, NOWE KRÓLESTWO
CZYSTOŚCI i TRÓJJEDYNOŚCI już czas najwyższy na rozbudowę na nowych fundamentach
opartych o ŚWIATŁO i prawa Pana.
Dziś już nic nie ma znaczenia, tylko mają znaczenie prawa Pana i życie zgodne z prawami.

Ziemskie tak zwane święta
146.
Ziemskie tak zwane święta, czczone przez ziemskiego człowieka, wymyślone przez religie, różne
sekty i organizacje kościelne ziemskie, wymyślone rozumowo przez mózg przedni, aby
przyciągnąć i zniewolić ludzkiego ducha, choć to jego wina ewidentna, że dał się rozumowo
zniewolić i przyporządkować religiom, sektom, organizacjom i kościołom, tylko dlatego, że boicie
się wziąć odpowiedzialność za swój rozwój duchowy, odpowiedzialność za swoje życie duchowe
i za swoje zdrowie, ponosić konsekwencje za swoje czyny, tu na Ziemi w tej najgęstszej materii.
Pan dał na Ziemię duchom ludzkim trzy Święta, o których ziemscy ludzie nic nie wiedzą, bo
wiedzieć nie chcą i nadal z powodów komercyjnych tylko i wyłącznie dla pieniędzy służą
ciemnym ołtarzom, figurom i bożkom stworzonym przez rozum ich twórców, przekraczają
siedem praw Pana.
Komercja wygodne życie, chęć władzy, chęć zdobywania dużej materii pcha kościoły i sekty w
wyciąganie od duchów ludzkich pieniędzy, ale w zamian im nic nie dając, a tam gdzie biegniecie
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co niedzielę, w tych przybytkach zwanych kościołami, nie ma i nigdy nie było Pana, są za to
ołtarze, obrazy i figury, które nie były i nie będą nigdy święte, bo to bluźnierstwo przeciwko
samemu Pana, przeciwko ŚWIATŁU, ŚWIĘTY JEST TYLKO PAN, a ludzki duch nie ma prawa
wywyższać siebie, ani inne duchy ludzkie, żadne ołtarze, figury, obrazy ani inne rzeczy gęsto
materialne bo to świętokradztwo.
Służycie ziemskie duchy ludzkie ciemnościom poprzez swój rozum.
Służenie Panu to bezpośrednie połączenie, największe i najczystsze wyrażanie uczuć w
słowach bez żadnych ciemnych pośredników, to czyste myśli, słowa i czyny, największym
wyrażaniem uczuć w słowach jest czysty wasz czyn skierowany do innych duchów.
Duchy ludzkie w kościołach mruczycie dziwne „modlitwy” nic nie znaczące i nic o nich nie
wiecie, daliście się prowadzić przez ciemnych i ciemności jak barany na rzeź.
Opamiętajcie się ludzkie duchy w swych działaniach na Ziemi, już ponosicie konsekwencje
swoich decyzji i działań natychmiast.
Święta dane przez Pana na Ziemię: Przekazanie siły 30 kwietnia, 7 września; Święto Lilii,
Czystości, 7 września 2007 roku powstało Tysiącletnie Królestwo Czystości i Trójjedyności, a 23
stycznia; Święto Róży, nie mylić z różańcem, bo nie ma różaniec z tym nic wspólnego.
Pan chce widzieć ducha ludzkiego szczęśliwego, radosnego, w Miłości duchowej żyjącego w
Prawach, a nie chorych klęczących i biadolących przeciwko sobie duchów, wstańcie natychmiast
z kolan, zrzućcie natychmiast z ramion fałszywe krzyże i zacznijcie wierzyć tylko w PRAWDĘ, w
ŚWIATŁO, Pan dał wszystkim duchom szansę, skorzystajcie z tej szansy.
Zmianę siebie zacznijcie od przeczytania Konstytucji ze ŚWIATŁA, natychmiastowe
przestrzeganie praw Pana, to życie w prowadzeniu przez PRAWDĘ, oparcie w ŚWIETLE.
Duchu ludzki nie ma innej drogi do poziomu duchowo istotnego, nie ma innej drogi do wiary,
która przeżywana stanie się przekonaniem, sami się na własnej skórze przekonacie.
Ślepa wiara jest ślepa i nigdy nie stanie się wiarą z przekonania może stać się przekonaniem
tylko i wyłącznie z własnych przeżyć i doświadczeń z uczucia, z ducha.

Ludzie co robicie!
147.
Ludzie co robicie! Nad żywiołami zapanować chcecie, sami na siebie tornado ściągnęliście,
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obserwując przydaliście uwagę i trąba powietrzna uderzyła prosto w was, dostaliście po nosie,
cieszcie się że żyjecie, przekażcie wszystkim ludziom, że z żywiołów nie ma żartów, to brak
pokory do samego Pana.
Chcieliście przeżyć i doświadczyć na sobie, o to prosiliście i otrzymaliście natychmiast,
dlaczego dziwicie się, że tak się dzieje, to jest normalny proces energetyczny, energia w was
tworzy, czy znacie PRAWDĘ o energiach czy nie.
Nikt z ziemskich ludzi nie jest w stanie zapanować nad żywiołem, ale możecie się zmienić i
zacząć gorliwie przestrzegać prawa Pana z pokorą do ŻYWIOŁÓW.
Należy jak najprędzej oddalić się od miejsca, gdzie pokazuje się żywioł, obserwowanie z
autobusu pełnego ludzi, 50-60 osób, to od was popłynęła energia z uczuciem do obserwowanej
trąby powietrznej i jak bumerang wróciła wzmocniona żywiołem i uderzyła precyzyjnie w
autobus, i choć chcieliście uciekać, nie mieliście żadnych szans, bo sami energetycznie
wyciągnęliście rękę do żywiołu.
Ludzie wszyscy na Ziemi wyciągajcie wnioski z tego zdarzenia, przyjmijcie Żywe Słowo będące
dziś na Ziemi.

Ludzkie duchy ludzkim duchom
148.
Ludzkie duchy ludzkim duchom zgotowały ten los, chciwość, żądza władzy i chęć posiadania
pieniędzy i majątków ziemskich, pcha do zabijania ludzkich ciał.
To trzecia wojna światowa, o którą „wielcy” tego świata zabiegają, uzurpują sobie prawo do
decydowania i ingerowania w suwerenne narody i państwa, a to początek interwencji Pana, bo
wy ludzie ziemscy byście się pozabijali nawzajem, aby udowodnić całemu światu, kto tu jest
większy i mocniejszy, to ich chore ego, tu ludzie ziemscy nigdy się nie liczyli, tylko ich żądze, od
zawsze odkąd duch ludzki zszedł na Ziemię, zawsze umieliście się tylko zabijać i zagarniać to
wszystko co było pod ręką i się spodobało.
Przez rozum, mózg przedni, ciemność wchodzi ze swoimi żądzami, sam ludzki duch nie ma siły
by się od ciemności wyzwolić i podążać drogą ku Światłu.
Każdego dnia, w każdej godzinie, sekundzie, musicie być czujni i nie dać się ściągnąć do
przepaści ciemności, to wasz interes aby stać się duchowym, tak jak i stać się bogatym we
wszystko co jest niezbędne do rozwijania się duchowego, tu i wyżej na wszystkich poziomach.
Wszystko co ciemne musicie wypalić ogniem duchowym w waszym rozumie i wokół was,
musicie na nowo podłączyć się do źródła, stać się nowym człowiekiem ziemskim, wyrażać
uczucia w słowach do Pana czystym czynem codziennym poprzez pracę duchową, oraz
odrzucenie wszystkiego co nie służy wam w rozwoju.
Trzecia wojna światowa, to spełnia się kolejna przepowiednia obecnie na Ziemi.
Nie może żaden ziemski duch zniewalać bezprawnie innego ducha, tylko on sam może
decydować o sobie, to gwałt na innych wbrew prawom Pana, to nie do przyjęcia w Miłości
duchowej.
Wy sami musicie zdecydować dokąd zmierzacie, czy prostą drogą ku Panu, czy będziecie
przechodzić coraz większe kłody, aż wpadniecie w przepaść ciemności, a ciemności giną i wy
też zginiecie na zawsze.

Pan uzdrawia
149.
Pan uzdrawia energią Miłości duchowej, poprzez duchy przygotowane energetycznie do
przekazywania darem przyniesionym od Pana, ludzkim duchom, którzy swoim chceniem mają
szansę odczynienia wszystkiego co jest nagromadzone z poprzednich inkarnacji, tak zwaną
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przez ziemskich ludzi karmę, przez duchy ludzkie pracujące nad swoimi myślami, słowami i
czynami, wszystko co robią musi być zgodne z prawami Pana zawartymi w krzyżu Prawdy oraz
siedmioma prawami Pana, danymi w stworzenie tu w najgęstszą materię, żaden ludzki duch nie
może zmieniać, modyfikować pod swoje ziemskie potrzeby prawa Pana.
Duchy ludzkie, to wasza musi być inicjatywa i interesowność dotarcia do Prawdy, nikt was nie
będzie prosił ani na was nie będzie czekał, nie dostaniecie już ostrzeżeń, to wy musicie
udowodnić, że chcecie się uzdrowić i pracować ze sobą, to wy musicie udowodnić, że chcecie
przyjąć PRAWDĘ i żyć w Miłości duchowej, być 100% w przyjmowaniu energii i jej
przekazywaniu, aby kołobieg w stworzeniu był zachowany na każdym poziomie jaki stworzycie
poprzez swoje zewnętrzne promieniowania, oraz poprzez wasz wysiłek wydobycia talentu i
odkrycia misji z jaką zeszliście tu na Ziemię, aby się dalej uczyć, aby duch doświadczał.
Jeżeli odrzucicie stanowczo waszego rozumu wariacje i całkowity stres ciała ziemskiego,
przestaniecie się bać i słuchać podszeptów ciemności i ciemnoty, a oprzecie się w swych
uczuciach o Światło, dojdziecie w rozwoju duchowym wysoko, najwyżej jak może ludzki duch, do
poziomu duchowo istotnego.
Staniecie się wolni duchowo, staniecie się mocni energetycznie i będzie wasza wiara
przekonaniem, to wszystko wokół was będzie kwitło, będzie się wszystko rozwijało i będziecie
bogaci we wszystko co jest dobre i jest Miłością duchową, wtedy wasze promieniowania będą
działać na wszystko co jest wokół was i wspierać będziecie energetycznie naturę.
Walczcie o siebie, poczujcie jak dobrze być duchowym, stańcie się mocni energetycznie, a
będziecie wiedzieli co to jest szczęście i bogactwo.

Całkowite wyleczenie ziemskiego ciała
150.
Całkowite wyleczenie ziemskiego ciała waszego, zależy tylko i wyłącznie od was, od
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oczyszczania waszego ciała z toksyn, trucizn, tłuszczu, soli i szczawianów, oraz ducha z
negatywnych energii, jakie gromadzą się na waszej aurze.
Wasze codzienne jedzenie śmieci i różnych dziwnych produktów, suplementów diety oraz
medykamentów, które są dla was toksyczne, a wy uważacie, że zdrowo się żywicie, sami się
stresujecie i zatrzymujecie tym wyrzucanie naturalne i normalne przez organizm wszystkich
wewnątrz różnych związków, sztucznych tłuszczy oraz trucizn.
Strach jaki jest w was, bo dajecie się wszystkim straszyć, ktoś tupnie, a wy już trzęsiecie się ze
strachu, nie potraficie wziąć odpowiedzialności za siebie, co natychmiast powoduje brak
trawienia w żołądku i następnie w jelitach, a wątroba ma od razu trudniej i nie odtoksycznia
waszego organizmu, można już zaobserwować blokadę splotu słonecznego na duchu, zostaje
przerwane połączenie ducha i ciała ziemskiego, ziemski duch staje się 1% energetycznie i
zaczyna chorować ciało, bo zatrzymują się wszystkie śmieci i zaczyna ciało zwiększać swoją
objętość, stajecie się słabi i ciągle wam mało snu, śmieci w organizmie jest coraz więcej i więcej,
a wasz organizm słabnie i już nie ma siły, aby samodzielnie uruchomić oczyszczanie.
System limfatyczny jest tak zapchany, w żyłach krążą śmieci, we wszystkich słabych
miejscach organizm wrzuca wszystko co tylko może, bo nie jest w stanie już sam sobie poradzić,
starsze śmieci skumulowane jak się tylko da zaczynają gnić i rak gotowy.
Jesteście tym co jecie, tym co pijecie i tym co oddychacie, wszystkie te produkty muszą być
naturalne i czyste ekologicznie.
Przekonujecie, że to co jecie jest dobre, bo wam smakuje, zwracacie tylko uwagę na walory
smakowe, a nikt z was nie zwraca uwagi na walory odżywcze, to co dla ziemskiego ciała
najważniejsze.
Zwracacie uwagę na piękne ciało ziemskie, a nie zwracacie uwagi na pięknego i rozwiniętego
ducha.
Pijecie codziennie kilka filiżanek kawy, która bardzo przekwasza organizm i fusami sobie
zapychacie nerki i żołądek, palicie papierosy, które są dla was i dla ludzi w waszym otoczeniu
trujące, zamiast zjeść śniadanie, które będzie paliwem i energią dla ciała ziemskiego.
Z wygody i lenistwa biegniecie do medyków akademickich, boicie się wziąć odpowiedzialność
za swoje zdrowie, dokładają wam trochę leków i jeszcze jesteście bardziej chorzy o skutki
uboczne działania leków, co jawi się jak ciemnota i ciemności, ponieważ o waszym zdrowiu nie
mówi się wam PRAWDY.
Wasz organizm oczyści się natychmiast jak zrozumiecie, że najważniejszy jest Pan i życie w
prawach Pana, jak zrozumiecie, że jesteście dla siebie najważniejsi i zaczniecie codzienną
dziękczynną wyrażanie uczuć w słowach do Pana za wszystko co macie, skończycie biadolić i
narzekać, zaczniecie żyć w radości dbać należycie o siebie ducha i swoje ciało ziemskie,
natychmiast zacznie następować prawidłowe oczyszczanie organizmu i nastąpi wewnętrzna
równowaga.
Zrozumiecie, że jesteście najważniejsi i wasze zdrowie, reszta to narzędzia do rozwoju
duchowego i dodatek do was, a nie odwrotnie.
Każdy ziemski człowiek rozumie to wtedy kiedy jest już za późno, nie da się nic zrobić, wtedy
łapiecie się za głowę i mówicie jaki ja byłem głupi, nic nie jest ważniejsze od was ducha,
skierowanie do Miłości duchowej i najważniejsze to Pan, prowadzi człowieka ziemskiego
najlepszą dla niego drogą, to kierowanie się intuicją, podpowiedziami z ducha.
Nie ma innej drogi do zdrowia, dobrego samopoczucia, do pielęgnowania siebie ducha, jedyna
droga poprzez oczyszczanie organizmu ziemskiego z tych wszystkich śmieci.

Ognisko waszych myśli trzymajcie w czystości
151.
Ognisko waszych myśli trzymajcie w czystości, nie ściągajcie na siebie negatywnych energii,
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dziś skutki zwrotne są natychmiast.
Myśli mają moc twórczą i ważne, aby myśli wasze zawsze tworzyły pozytywne i dobre energie.
Przemawiam do tych tylko, którzy chcą słuchać, do tych, którzy chcą się rozwijać duchowo, do
ciemnych nie przemawiam, bo oni i tak idą na zatracenie, nie należy wchodzić w ciemne miejsca
i omijać ciemnych z daleka, oni są po prostu już martwi, nie ma w nich żadnego życia, pójdą
oczywiście do leja rozkładu.
Proszę usiądźcie wygodnie w fotelu, zamknijcie oczy, potrzebny jest luz i zacznijcie odbierać
obrazy, które będą dla was podpowiedziami z góry, jak żyć i czym się kierować tu na Ziemi, którą
drogą będzie wam lepiej pokierować się ku Światłu, jak prowadzić działalność, aby przynosiła
zyski i była zgodna z prawami Pana.
Każdy duch na Ziemi może, ma możliwość odbioru, bo to cecha ducha i nie mów, że; ty to nie
masz predyspozycji do widzenia, ty po prostu jesteś leniwy i lubisz się z powodu lenistwa
okłamywać, nie chcesz widzieć PRAWDY, masz wymówkę do tego by nad sobą nie pracować,
aby nic w swoim ziemskim życiu nie zmieniać, bo jest ci wygodnie i leniwie, spędzasz swój czas
na samych ciemnych przyjemnościach, marnujesz czas na ciemne skłonności.
Musicie sami nad sobą zapanować, a jest to początek rozwoju duchowego, jak dasz sobie radę
to wejdziesz na pierwszy stopień pracy duchowej w subtelnych energiach.
Myśli wasze jak bumerang wrócą do was i uderzą w was bardzo mocno, więc wołam do was;
trzymajcie ognisko swoich myśli w czystości, aby skutki zwrotne wracały do was tylko czyste,
abyście mogli uczestniczyć w budowie KRÓLESTWA BOŻEGO tu na Ziemi.

Żywioły was doprowadzą

152.
Żywioły was doprowadzą do korzystnych dla was zależności energetycznych od praw Pana, od
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życia w czystości.
Nie ma innej drogi, jak jedyna droga do Prawdy poprzez prawa Pana i trzy prawa zawarte w
krzyżu Prawdy.
Żywioły przywołają was do prawidłowego prawego porządku Pana.
Nikt nie szuka w sobie winy w swoim działaniu, za to co się stało po przejściu trąby
powietrznej, cały czas oskarżacie innych, wszystko wokół i jeszcze jak by wam było mało tego
oskarżania, to jeszcze w swoje brudy mieszacie Pana, dlatego Żywioły trafiają do tych co nie żyją
w prawie, bardzo precyzyjnie, nie uciekniecie od ŚWIATŁA, wcześniej czy później musicie trafić
do wysłanników Pana i rozliczyć się ze swoich działań tu na Ziemi, nie ma innej możliwości.
Oj będziecie szlochać, oj będziecie błagać by was zrozumieć, choć dziś się śmiejecie i
wyszydzacie, ale jak już sami poczujecie gdzie jesteście, gdzie stoicie, wtedy zrozumiecie, jakie
błędy na Ziemi popełniacie, oby nie było już dla was za późno.
Obyście zdążyli jeszcze rozwinąć się duchowo i podążać drogą PRAWDY.
Czasu macie coraz mniej i nikt na was się nie gniewa, bo to jest tylko wasza sprawa i to wy
poniesiecie konsekwencje swojej głupoty, ale i tak musicie poznać PRAWDĘ i ją przeżyć na sobie
do końca, abyście wiedzieli co wybraliście i dlaczego żywioły zabierają wam wasze materialne
majątki i dorobek waszego życia.
To wy zajmujecie się tylko ciałem swoim i doznaniami ciała, a całkowicie zapominacie o
doznaniach duchowych i Miłości duchowej, dlatego dostaniecie precyzyjnie to na co całkowicie
zasłużyliście sobie swoim materialnym podejściem do całego ziemskiego życia, żebyście
zrozumieli trzeba was obedrzeć od tych ziemskich spraw, abyście poczuli jak jesteście martwi i
zablokowani, bo wy sami już tego nie widzicie.
Nie widzicie, że brniecie po uszy w bagnie i w błocie, nie widzicie bo nie chcecie przyjąć
PRAWDY, a jesteście zobowiązani do szukania PRAWDY i życia zgodnie z prawami Pana
schodząc tu na Ziemię w materię.
Dlatego wszystko musi zostać wam zabrane, nic nie jest waszą własnością i dopiero wtedy
zrozumiecie, gdzie siedzicie i z kim się zadajecie.
Rozum wasz musi być prowadzony przez ducha, bo wtedy korzystacie z suto nakrytego stołu
Pana, a jak wy uważacie, że rozum wasz was prowadzi, to natychmiast zawężacie się do
waszych problemów i nic już nie widzicie, nie wiecie nawet, że ludzie ograniczeni do pojmowania
rozumowego, nie doznają uczuć jak duchowi dziesięciokrotnie mocniej czują i przeżywają
wszystko co dobre dla duchowych bardzo wzmocnione, bardziej szlachetnie, ale rozumowcy nie
są w stanie nawet tego pojąć ani zrozumieć, bo rozum ich ogranicza do doznań ziemskich,
ogranicza was ciemnota i ciemności.
Każdy duch musi być wolny i się rozwijać, ciało ziemskie musi być prowadzone przez ducha,
inaczej jest blokada ducha, zaczyna się choroba ciała.
Ciało ziemskie jak samochód, sam się nie prowadzi, musi być kierowca, dla ciała to duch jest
kierowcą, jeżeli duch - kierowca zablokowany, nie prowadzi ciała, to wszystko jest powywracane
do góry nogami, nie żyje duch zgodnie z prawami Pana, nie ma suto nakrytego stołu i brak
podstawowych rzeczy, brak pieniędzy na płacenie rachunków.
Wszystko i ludzkie duchy na Ziemi muszą żyć w prawach, jak nie będziecie chcieli sami to
dostaniecie nakaz i koniec.
Sprawiedliwość wymierzana jest przez prawa na Ziemi i Pan nie ingeruje, to wy ludzie sami
swoim działaniem wymierzacie sobie sprawiedliwość.

Światło wszystko wypali
153.
Światło wszystko wypali i we wszystkich przepaściach energetycznych nie ma już ciemności bo
zostały wypalone, raz na zawsze unicestwione, wszystko mocno rozświetlone i samo stoi w
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Świetle.
Nikt już nic nie ukryje bo jest oświetlony przez Światło, wszystko zło musi wyżyć się do
wydarzeń, wszystko co ciemne musi się całkowicie zatracić.
Ci co zostaną na Ziemi po wydarzeniach, Światłem przymuszeni poznają zależności
energetyczne, co do nich dziś się mówi, a przecież mogli pójść ku Światłu dobrowolnie, swoim
chceniem, ale oni jeszcze nie wierzą i myślą, że Jezus Chrystus jest nie z tej historii, jeszcze
patrzą i czekają nie wiadomo na co, bo wszystko przeżyją na sobie bardzo mocno, zostaną tylko
ludzkie duchy, które zaczną bardzo szybko w wyniku wydarzeń ze sobą pracować, zmienią
całkowicie swoje postępowanie i zaczną od życia w prawach Pana.
Dopiero w wyniku indywidualnego rozwoju duchowego zaszeregują się na odpowiednim
poziomie, wykonywać będą prace im nakazane, aby żyć w nowym Królestwie trzeba całkowicie
się zmienić i przyjąć duchowe wartości, zgodne z planem Pana, to wy macie się
podporządkować Panu, naturalnie i samoistnie stracicie swoje agresywne zapędy, bo inaczej
roztrzaskacie się o ŚWIATŁO.
Ludzie ziemscy musicie wiedzieć, że jak tworzycie złe energie wokół siebie, jak czynicie zło, to
dostaniecie zapłatę zgodnie z prawami Pana, nic was nie minie i nikt z was nie zostanie
oszczędzony, to co jemu się należy to dostanie, wszystkie zależności muszą się wyrównać
ostatecznie, naturalnie muszą się wyrównać wszystkie energie.

Jesień rozpoczyna wydarzeniami

154.
Jesień rozpoczyna wydarzeniami, trąby powietrzne w Polsce się nie przejawiały, a tu proszę i to
150 domów zniszczonych, trzy duchy już się rozliczają.
Co zrobili ci ludzie ziemscy?
Musicie sobie zadać to pytanie; dlaczego tych ludzi takie skutki zwrotne uderzają, popatrzcie
tylko i wyłącznie od strony praw PANA.
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Co będzie, gdy połowa domów w Polsce zostanie zniszczonych przez kataklizmy, albo i więcej,
skąd rząd weźmie pieniądze na odbudowę lub na pomoc tym wszystkim duchom
poszkodowanym przez żywioły.
Nie przyjmujecie praw PANA i nie żyjecie na Ziemi zgodnie z prawami i na dodatek nic o
prawach PANA nie wiecie i nie chcecie wiedzieć.
Dla kogo są na Ziemi prawa PANA?
Kogo prawa mają obowiązywać?
Kto powinien praw PANA przestrzegać?
Odpowiedzcie sobie sami na te pytania i wyciągnijcie właściwe dla was wnioski.
Chodzicie po Ziemi jak ślepi i głusi, nie stosujecie praw Pana, bo jest w was martwota
duchowa, bluźnicie przeciwko PANU, cały czas nadużywacie siedmiu praw Pana, musicie
wiedzieć, że nie jesteście dobrymi ludźmi, gdybyście byli duchowi i żywi w stworzeniu, żyjący w
prawach, to nie musiał by Jezus Chrystus po raz drugi schodzić na Ziemię.
Jezus Chrystus zszedł na Ziemię z powodu braku w was Miłości duchowej, wiary z
przekonania w Pana, waszego lenistwa duchowego, zajmujecie się tylko i wyłącznie gonitwą za
władzą, pieniędzmi i wygodnym leniwym życiem w dobrobycie na kredyt.
Nie ma miejsca na Ziemi dla takich duchów ludzkich.
Fortepian gra, akord czarno biały się kończy, ostanie się wszystko co białe, wszystko co czarne
musi roztrzaskać się o mur świetlisty, czysto biały, zbudowany z cegieł Światła o zaprawie
fioletowej, wszystko współbrzmi w prawie.
Już natychmiast możecie zatęsknić za czysto białym kolorem, czeka na waszą decyzję duch
wasz.

Pierwsza rocznica
155.
Pierwsza rocznica KRÓLESTWA CZYSTOŚCI I TRÓJJEDYNOŚCI- na Ziemi w Polsce, dziś
uroczystość, martwy duchowo człowiek odchodzi w przeszłość, wszyscy martwi muszą się
rozliczyć, zostaną tylko rokujący nadzieję na pracę nad sobą, którzy będą pracować i będą
budować odblask Królestwa Bożego tu na Ziemi, nie może być inaczej.
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Ciemni zostaną odrzuceni poprzez swoje ciemne promieniowania, nic co nie jest zgodne z
planem PANA nie może zostać na Ziemi.
Coraz więcej się rozlicza duchów, spowodowane jest to poprzez wzmocnioną pracę żywiołów,
jest to skutek zwrotny, nie współbrzmienia tych ludzkich duchów z prawem Bożym, wręcz żyją
dając się prowadzić ciemnościom, tylko i wyłącznie za ich przyzwoleniem.
Sąd ostateczny zakończony i żyjecie tylko po to byście mieli wszyscy równe szanse i zobaczyli
na własne oczy gdzie jesteście i z kim trzymacie, komu daliście się prowadzić jak barany na rzeź,
byliście i jesteście mało czujni, dlatego upadniecie razem z ciemnościami.
Każdy duch może jeszcze zmienić prowadzenie na właściwe, skierować się do PANA i wejść na
drogę
ku
Światła.

W Królestwie Czystości i Trójjedyności może pozostać taki duch, który wierzy w Pana z
przekonania, nie wierzy w żadne dogmaty, kłamstwa i obłudę różnych religii, ufa tylko sobie i
swoim czystym odczuciom, a nie temu kto wierzy w innych, ich wywody i dogmaty oparte o
dziwne autorytety, wyniesione wysoko ponad ich jakiekolwiek możliwości, przeinaczonym przez
nich Słowie, poprzez religie i sekty, każdy z was ma podpowiedzi z ducha, intuicję, ale wasz
rozum natychmiast was zaciemnia, ogranicza i zamyka w fałszu.
Duch i rozwój duchowy to prostota, jasne i proste odczuwanie, to jasne, proste i logiczne
myślenie oparte o PRAWDĘ i BOŻE prawa.
Każdy z was ma swoją szansę, takie dane pięć minut na podjęcie decyzji, żeby natychmiast
zacząć się rozwijać duchowo, ale wy nie chcecie skorzystać ze swojej szansy, nikt z was nie
poszedł dalej, lecz tylko idziecie do upadku razem z ciemnościami, marnujecie swoje możliwości
i szanse.
PAN pomimo wielu prób danym wszystkim duchom na Ziemię do powrotu na drogę ku Światłu,
do światłych wartości, daje jeszcze szansę, choć wszystkie te duchy wyparły się PRAWDY, posła
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Bożego nie przyjęły na Ziemi w Polsce, wyzuły się z właściwych odczuć, na rzecz władzy,
pieniędzy, religii i wielu różnych przekłamanych teorii.
Ślepo wierzycie w waszych przywódców i dziwnych autorytetów, nie sprawdzanych przez
nikogo, nie zbadanych, na ślepo przyjętych jako Prawdę, to wasz błąd, za który każdy z was płaci
i zapłaci jeszcze więcej swoim „ja”.
Nic nie pojmujecie, nic nie badacie, ślepo idziecie za ślepcami duchowymi, którzy służą
ciemnocie, choć mają ziemskie dyplomy, ukończyli ziemskie uniwersytety i potęguje waszą winę.
W KRÓLESTWIE CZYSTOŚCI I TRÓJJEDYNOŚCI brane są pod uwagę duchy tylko i wyłącznie
rozwijające się duchowo poprzez pracę nad sobą, swoimi talentami oraz darami jakie duch sobie
przyniósł schodząc w gęstą materię.

Energetyczne zależności
156.
Energetyczne zależności dotyczą bezpośrednio ludzi ziemskich, ich rodzin i całych narodów,
państw i kontynentów oraz całej Ziemi.
Gdyście ludzie chcieli poznać zależności energetyczne procesów zachodzących wokół was
spowodowanych waszym myśleniem, mówieniem i czynieniem, powiem wam, że od razu
natychmiast zmienilibyście swoje postępowanie na Ziemi i natychmiast żądalibyście
przestrzegania praw PANA od innych, a sami wprowadzilibyście prawa PANA w życie,
natychmiast żądalibyście PRAWDY od wszystkich i odpowiadania za swoje myśli, mowę i czyny.
Zawsze jest tak, że zależności energetyczne wymuszają podporządkowanie się słabszego
energetyczne mocniejszemu energetycznie.
Zawsze Siła ŚWIATŁA wymusi na ciemnościach całkowity upadek, ponieważ wszyscy muszą
się podporządkować ŚWIATŁU, bo ŚWIATŁO to PAN i każdy kto nie będzie się chciał
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podporządkować, będzie służył ciemnościom, będzie musiał runąć i roztrzaskać się o ŚWAITŁO,
będzie musiał bardzo mocno odczuć upadek na swoim ziemskim ciele, będzie piekło i bolało, ale
jest to korzystne i właściwe dla ducha będącego na Ziemi.
ŚWIATŁO wypali na tym duchu wszystko co nie współbrzmi z prawami Pana, nawet to co jest
świadomością i taki wróci do góry jako nieświadomy sam siebie zarodek i to jest energetyczna
zależność.
PAN stworzył stworzenie, dał w nie prawa, których sam nie może zmienić, w które nie ingeruje,
działają doskonale i samoczynne, zależne są tylko i wyłącznie od działania duchów tu w gęstej
materii.
Każdy duch schodzący na Ziemię powinien podporządkować się prawom danym przez Pana,
prawa działają choć wy o prawach wiedzieć nie chcecie, ale skutki zwrotne działają cały czas, to
wy sami na siebie ściągacie wszystko co się z wami dzieje, to wy wybraliście sami osobiście
służenie ciemnościom, ale Siła ŚWIATŁA działa, Moc działania coraz większa, co przejawia się
pracą żywiołów.
Miłość duchowa leczy, koi ból, działa uspokajająco i oczyszczająco oraz daje spokój, jeżeli
choć raz ktoś poczuje moc energii Miłości duchowej, będzie tęsknił zawsze, bo tego odczucia z
wysoka i tak mocnego nie da się zapomnieć i nie da się do niczego porównać, to Siła i Moc i
zawsze mocniejszy was przyciągnie Miłością duchową, lecz ktoś kto jest ciemny jest palony
ogniem Bożym i przed nim ściana, mur ze Światła, dla ciemnego nie do przejścia, roztrzaska się
o mur.
W Królestwie Bożym jest tylko miejsce dla duchowych, dla tych którzy swą wielką czystą
chęcią i czynem będą się rozwijać, będą się kierować uczuciem, a nie rozumem.
Duchy ludzkie, które kierują się rozumem są słabe energetycznie, są bardzo nisko, najniżej jak
to możliwe, poprzez rozum kierowani są przez ciemność i ciemnotę, bo duch ludzki rozwijający
się jest energetycznie podnoszony wyżej i to są prawidłowe zależności energetyczne, dlatego
mocny przyciągnie mocnego, a słaby przyciągnie słabego, nie ma innych zależności, zawsze jak
będziesz mocny będziesz miał wszystko i zawsze będziesz korzystał z suto nakrytego stołu, a
ten co jest słaby, to jeszcze traci energetycznie, będzie jeszcze słabszy.
Powiadam wam; każdy duch na Ziemi ma takie same szanse, a to co on wybiera od niego
zależy, wybierajcie właściwie.
Zależności energetyczne wymuszają prawa i porządek energetyczny zgodny z prawami PANA,
zawsze bardzo korzystny dla wszystkich duchów ludzkich na Ziemi.
To sam człowiek ziemski ściąga się poprzez działanie swoje, to przyczyna i skutek jaki sam
wytworzył, to jest odpowiedzialność w pełni za swoje myśli, słowa i czyny.
PAN to ogromna Siła i Moc działania, PAN leczy i wszystko daje ludzkim duchom tu na Ziemię,
każdy poczuje jeżeli tylko będzie chciał się otworzyć i podłączyć do Źródła energetycznego
Pana.
Świat subtelno materialny, którego nie widzisz ziemskim wzrokiem, ale dokładnie możesz go
odczuć poprzez splot słoneczny, nie odczujesz jak będziesz zablokowany, musisz się otworzyć
na przepływy i prawa PANA, tutaj odchodzi duch jak przerywa się połączenie i wychodzi z
ziemskiego ciała, tutaj są procesy energetyczne, które może zarejestrować jasnowidz trzecim
okiem, wzrokiem duchowym, a w świecie gęsto materialnym jest ciało ziemskie z duchem, tutaj
jesteś teraz, podłączony do energii poprzez centra energetyczne, jak się stresujesz i boisz,
blokujesz przepływy i stajesz się jednoprocentowym człowiekiem ziemskim, to jest właśnie
skutek twojego lenistwa duchowego, a jesteście stworzeni do widzenia i odczuwania, każdy
duch schodzący na Ziemię powinien odkryć swój talent z jakim przyszedł tu aby odpracować
swoją karmę służąc innym duchom tu w gęstej materii.
Zależności energetyczne dotyczą wszystkich inkarnacji, bo w wielu przypadkach energia
wyrównuje się dopiero w następnej inkarnacji, bo w tej już nie było możliwości, ale Siła i prawa
PANA zawsze działają tak samo bez zmian od milionów lat, od zawsze, tylko duchy ludzkie
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poprzez rozum swój ściągają się do najniższych energii i chcą rozumowo podporządkować
sobie wszystko, nawet chcieli by podporządkować sobie Pana i prawa dane w stworzenie, nie ma
takiej możliwości i nigdy nie było, każdy duch na Ziemi będący korzysta ze Źródła i musi
przyporządkować się prawom, czcić Pana cały czas, jako duch w stworzeniu, tylko wasz rozum
zbłądził, odciął się od Źródła i upada całkowicie.
Nie jesteście w stanie nic zmienić, ale możecie z niewłaściwej drogi zawrócić, przyjąć PRAWDĘ
i prawa PANA.

Świadomość duchowa
157.
Świadomość duchowa ziemskiego człowieka dziś jest zerowa, przymuszani Światłem musicie
otworzyć się na indywidualny rozwój duchowy by uświadomić swoje „ja”, skąd przyszło i dokąd
zmierza, co ma do przepracowania i do zrealizowania tu na Ziemi w najgęstszej materii.
Świadomość duchowa siebie to przyjęcie PRAWDY i otwarcie się na przepływy energetyczne,
jest to podłączenie do źródła i oddanie się w prowadzenie PANA, oraz życie w czystości zgodne
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z prawami PANA, tu najniżej, bo tylko tu na Ziemi może się spotkać jasny duch z ciemnym
duchem i jasny musi ciemnego odczuć i go odrzucić, to jest czujność całą dobę, cały czas na
zawsze dla was od teraz.
Cel wysoki duchowy, dążenie do poziomu duchowego i pomoc w budowaniu Królestwa tu na
Ziemi,
aby
nie
było
jego
końca.

Przewodnikiem jest część Pana, Jezus Chrystus obecnie na Ziemi w Polsce w Opolu.
Bierzcie się do pracy duchowej, bo jak nie chcecie to obudzicie się na pewno podczas
wydarzeń, wtedy wszyscy będą w świadomości duchowej się rozwijać natychmiast jak mocno
ich bezpośrednio to dotknie, im mocniej tym szybciej zrozumieją, że nie ma innej drogi, nie ma i
nie może być martwego wygodnego życia, zostaniecie przymuszeni do otwarcia się na Prawdę i
przymuszeni do przyjęcia praw Bożych, abyście byli świadomie wierzącymi w Pana.
Po oczyszczeniu Ziemi wszystko się odmieni i wszyscy będą codzienne czcić Pana, świadomie
codziennym wysyłaniem uczuć w słowach będą się kierować tylko do PANA i żyli jak wszystkie
duchy na Ziemi w prawach.
Musicie rozpocząć wzlot do poziomu duchowego i żyć Miłością duchową, pełnią możliwości
ducha na Ziemi.
Statek duchowy czeka na was i płynąć trzeba do duchowo istotnego, iść już z planem Pana do
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pełnego życia duchowego, wypełnionego uczuciem, radością, szczęściem i otwarciem się na
bogactwa, które są na suto nakrytym stole przez Ojca waszego.
Czcijcie Słowo na Ziemi, to jest dla was bogactwo największe.
Już idzie dla was czas, gdy będziecie prosić, aby choć na JEZUSA CHRYSTUSA z daleka
popatrzeć, a przecież mogliście być blisko, w najbliższej otoczce, uczyć się Miłości duchowej w
całej wielkiej materii przekazywanej wszystkim.

Słucha natura praw Bożych
158.
Słucha natura praw Bożych, a ty człowiecze wracasz do ciemnych bo nie uregulowałeś zapłaty
za oczyszczanie, za pomoc jaką udzielają ci apostołowie PRAWDY.
Sam wyciągasz rękę z pełną świadomością do ciemnego, dlatego dostajesz od ciemnego
jeszcze więcej do dźwigania ciemnych energii, które bardzo mocno ci ciążą i jeszcze mocniej
dostajesz po głowie, zamiast iść drogą ku Światłu, żyć zgodnie z prawami i być wzorem dla
wszystkich, to ty jesteś wręcz jak głupol, nie przyjmujesz PRAWDY.
Rozumowo blokujesz sobie przepływ energetyczny, połączenie ze Światła tęczą poprzez centra
energetyczne, bo za dużo myślisz, a za mało robisz, dlatego słabniesz, dlatego twoje ziemskie
ciało choruje, cierpisz z własnej głupoty i tak musisz trafić na drogę, świadomy lub nie, zależy to
od ciebie, czy chcesz być świadomy siebie ducha, czy chcesz odejść jako nieświadomy siebie
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ducha, nowy zarodek wolny od przeżyć i całkowicie czysty.
Tylko czysty duch może ci pokazać drogę do Światła podpowiadając ci gdzie iść, ale ty musisz
słuchać ducha i mocno chcieć iść drogą PRAWDY, czystą, świetlisto białą przeźroczystą prosto
do budowy Królestwa Czystości i Trójjedyności na Ziemi.
Spełnia się na Ziemi dana obietnica przez Pana ludzkim duchom schodzącym w gęstą materię,
by móc odpracować to co duch nie przepracował w poprzednich inkarnacjach.
Wszystko co w was nie jest prawdziwe musi upaść, a PRAWDA wreszcie musi dojść do głosu,
zapanować w waszej świadomości i w waszym ziemskim życiu.

Przychodzą ludzie do uzdrowiciela
159.
Przychodzą ziemscy ludzie do uzdrowiciela i oczekują natychmiastowego uzdrowienia,
natychmiastowego zabrania im wszystkich śmieci jakie sobie sami swoim czynieniem na Ziemi
przyciągnęli, pracując latami z ciemnymi energiami.
Teraz chcecie natychmiast się tego pozbyć i to tak, aby to było dla was miłe i dla was wygodne,
nic nie chcecie za to ze sobą uczynić, ze sobą popracować, aby się zmienić, chcecie nadal
siedzieć w swoich ciemnych energiach, służyć ciemnościom, ale chcecie aby wam to cudownie i
natychmiast odczynić i uporządkować cały wasz świat, według waszych kłamstw, według
waszego wygodnego porządku, według starych dogmatów i wygodnego życia na Ziemi.
Niewygodna jest wam PRAWDA, niewygodne są wam zmiany, nie jest wam wygodnie
dostosować się do praw PANA obowiązujących na Ziemi.
Chcecie tylko aby wam zabrać natychmiast to co was męczy i dręczy, to co was dogina, nie
chcecie słuchać tego, że to w was leży przyczyna, kompletnie nie chcecie nic ze sobą zrobić, aby
się oczyścić, uzdrowić i wzmocnić, wreszcie poznać PRAWDĘ i porządek prawny na Ziemi
zgodny z prawami PANA.
Nie chcecie nawet przed sobą przyznać się do kłamstw na każdym kroku, tak jak wam jest to
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wygodne i aby było miło, tak jak w amoku, kompletnie nie szanujecie praw PANA.
Nawet nie potraficie żyć zgodnie według praw jakie sobie sami ustanowiliście na Ziemi, a co
dopiero mówić o życiu zgodnym z prawami PANA, a jak się was pyta; czy znacie siedem praw
Pana, to nic powiedzieć nie potraficie, a o trzech prawach zawartych w krzyżu PRAWDY
kompletnie nic nie wiecie i nic wiedzieć nie chcecie.
Czcicie krzyż fałszywy znak, znak Szatana, czcicie morderstwo i energie cierpienia, to cierpicie
z waszej woli i z waszego wyboru, o cierpienie i krzyż prosicie Pana, to dostajecie.
Przyjmujecie tylko to co jest dla was wygodne, podporządkowane rozumowi i pieniądzom, a nie
przyjmujecie korzystnych dla was energii, dlatego dostajecie energetyczne baty.
Nic ze sobą zrobić nie chcecie, zmienić się na lepsze też nie chcecie, a życia zgodnego z
prawami PANA nie chcecie przyjąć, choć było by to dla was o tysiąc razy lepsze na Ziemi,
łatwiejsze życie w radości i łatwiejsze doświadczenia, choć PAN wam gwarantuje zdrowie i
odpracowanie waszych win z całego bytu w obecnej inkarnacji, jak natychmiast zaczniecie się
rozwijać duchowo i przyjmiecie PRAWDĘ.
Choć przyznajecie, że prawdy oczywiste to PRAWDA, mówicie; tak jest, ale sami PRAWDY nie
przyjmujecie, bo trzeba było by się całkowicie zmienić, a wy nie chcecie zmian na lepsze,
jesteście wygodni i leniwi i wam się nie chce, nie wierzycie sobie, brak wam szacunku do PANA.
Jesteście coraz bardziej doginani i będziecie coraz mocniej, nie ma innej drogi, PRAWDA jest
jedna, jedyna i dla was korzystna, korzystne życie ziemskie was czeka, ale zgodnie z tym co
robicie takie czeka was sprzężenie zwrotne, coraz was mocniej będą doginać żywioły, coraz
mocniej będziecie podupadać zdrowotnie, aż zrozumiecie albo pozostawicie gęsto materialne
ciało i odejdziecie jako nieświadomi, lub jeszcze do pracy nad sobą w innym wymiarze, ale
będzie dużo gorzej niż tu na Ziemi.
Wasze zadanie, to rozwój duchowy, pozbycie się wszelkich nałogów i natręctw, to całkowita
zmiana na lepsze, na ziemskiego ducha żyjącego zgodnie z planem Pana, to ziemski duch
oczyszczony z ciemnych energii, to nowo narodzony duch ludzki na Ziemi, inaczej być nie może,
bo takie jest prawo BOŻE, korzystne dla wszystkich obecnych dziś na Ziemi tu w najgęstszej
materii.
Jak się wam PRAWDĘ mówi prosto w oczy, to bardzo was to boli i razi, że natychmiast się
buntujecie i w swój ciemny dół uciekacie i jeszcze gorsze energie sobie ściągacie, znów
wracacie do uzdrowiciela bo uważacie, że nie słusznie was to spotyka, a ja Ismael wam
powiadam; że nie ma przypadków i wszystko to, co was spotyka i dogina jest przyciągane przez
was, przez wasze czynienie i przez to, że nie przyjmujecie PRAWDY, wręcz musicie wołać o
PRAWDĘ i żądać PRAWDY od wszystkich spotkanych ludzi,
Kole was PRAWDA w oczy, bo wy ludzie ciągle kłamiecie, ciągle siebie oszukujecie, żyjecie w
obłudzie w pochlebstwach lepkich i obślizgłych, lubicie się okłamywać i swoich bliskich, dawać
sobie prezenciki i miłe kłamstwa, które czynią wiele złego w waszym ziemskim życiu, ale wy o
tym nie chcecie wiedzieć, uważacie to za pewnik, bo tak żyją inni, patrzcie tylko na siebie i na
swoją rodzinę, bo inni wam niczego nie dają, ale was w dół ściągają, będą was rozliczać z
takiego życia wygodnego prawa PANA, bo to jest dla was korzystne i dobre.
Ciemności poprzez wasz rozum, poprzez wasze myśli pchają się wszędzie, nawet w wasze
ziemskie życie, ale to wy musicie odczuć co dobre, a co złe i całe zło odrzucić, kierować się tylko
do PANA, do praw PANA i natychmiast żyć zgodnie z prawami PANA.
Uzdrowiciel ma dar przekazywania energii Miłości duchowej od PANA płynącej, to PAN was
uzdrawia, ale wy musicie się wysilić i natychmiast się zmienić, i zacząć współpracę
energetyczną z uzdrowicielem, trzeba natychmiast wyzbyć się swoich nałogów, natychmiast
przyjąć PRAWDĘ i odrzucić fałszywe poglądy i od razu żyć w prawach PANA, życie rozpustne
zamienić na czyste, czyste myśli, czyste serce i czysty czyn, trzeba się natychmiast tak wysilić,
aby wejść na drogę ku ŚWIATŁU.
Propagować PRAWDĘ i życie w prawach poprzez swój przykład dla innych ziemskich ludzi tu
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na Ziemi w swoim środowisku, w swojej pracy i wszędzie gdzie się przebywa, prostowanie fałszu
i obłudy, mówiąc ludziom PRAWDĘ zgodną z prawami PANA.
Codzienne czytanie Słowa to czczenie PANA, ziemskie biadolenie trzeba zamienić w
dziękczynne wysyłanie uczuć w słowach, w budowanie pozytywnych energii w swoim domu,
pracy, w środowisku, pielęgnowanie Miłości duchowej i dawanie wszystkim wokół tylko to, co
jest dla nich korzystne i prawdziwe, czy im się to podoba, czy nie, jest to korzystne dla
wszystkich.
Trzeba nauczyć się przyjmować PRAWDĘ z pokorą, korzystną dla was i waszych bliskich.
Człowiecze, jak ty sam się wzmocnisz energetycznie, będziesz mocny, wtedy twoje
promieniowania i prawa PANA, jak będziesz żył zgodnie z prawami PANA, pokażą dla innych
wszystko to, co jest dla nich korzystne, nie należy nikogo zmieniać na siłę lub
podporządkowywać sobie pod swoje potrzeby, dziwne układy i dogmaty, należy pozostawić
prawo wyboru każdemu jego drogi, zmuszanie do posłuszeństwa nie daje dobrych rezultatów,
tylko i wyłącznie poprzez dobre przykłady, poprzez czyste czynienie, swoim życiem w prawach
PANA.
Idźcie i żyjcie zgodnie z prawami PANA, dajcie przykład swojej rodzinie ziemskiej i w swoim
środowisku, przekazujcie energię Miłości duchowej dalej.

Tak łatwo wam popełniać błędy
160.
Tak łatwo wam popełniać błędy, ale trudno wam się do nich przyznać, zacząć iść drogą bez
błędów, popełnianych przez wasz rozum.
Stworzyliście sobie imitację życia, wirtualny świat komputerowy, karmicie tym siebie i swoje
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dzieci, imitację jedzenia, trujecie siebie i swoją rodzinę, macie imitację wody, ciągle z plastików
pijecie jakieś błoto i za to błoto jeszcze dużo płacicie, zrobiliście sobie chemiczne plastikowe
ubrania, pełna imitacja natury, trzymacie sobie w swoich domach imitację kwiatów, sztuczne
martwe plastikowe kwiaty, wasza wiara stworzyła imitację PANA, stworzyliście sobie ołtarze,
figury i obrazy, kompletna martwota i ciemnota wasza, wasze ciała chodzące po Ziemi to
imitacja życia i duchowości waszej.
Spieracie się i kłócicie, że wasze martwe życie to wasze bogactwo, to wasz raj na Ziemi.
Wszystko co robicie to błędy jakie popełniacie, to całkowita imitacja waszej prawdy, musicie
się z tego wyzwolić i zacząć żyć duchowo naprawdę.
Wszystko co potraficie powiedzieć, to tylko usprawiedliwianie wygodnego, leniwego życia
prawie identycznego z naturalnym, ale nienaturalnego, wszystko jest sztuczne i nieprawdziwe,
nie ma natury jest tylko martwota duchowa.
Miłość duchową zastąpiliście imitacją seksu bez jakichkolwiek uczuć, zaspokajanie
najniższych instynktów i doznań.
Wszystko co robicie to nie jest rozwój duchowy, to jeden wielki błąd, musicie to przeżyć i
rozpoznać, oraz zrozumieć aby móc odrzucić.

Dokładnie 2000 lat temu

161.
Dokładnie 2000 lat temu było łatwiej wam zrozumieć rozwój duchowy, wtedy ludzie ziemscy byli
bardziej otwarci, a zrozumiało Przesłanie Jezusa Chrystusa kilka osób, choć Jezus Chrystus
chodził od wsi do wsi, od miasta do miasta, niewielu zrozumiało i przekazywało PRAWDĘ dalej,
choć były znaki na niebie i na Ziemi podczas narodzin Jezusa Chrystusa Nazarejczyka, wszyscy
którzy doznali zaszczytu zobaczenia i odczucia znaków i energii przepływających, procesów tam
się dziejących podczas tak ważnego aktu na Ziemi.
Wszyscy ci ludzie, którzy widzieli znaki łącznie z rodzicami ziemskimi Jezusa Chrystusa,
bardzo szybko zapomnieli o znakach jakie mieli w zapowiedziach narodzin części Pana.
Dopiero po 33 latach Jan Chrzciciel, gdy Jezus Chrystus stanął przed Janem Chrzcicielem
zobaczył iż stoi przed częścią Pana Jezusem Chrystusem.
2000 lat temu rozpoznał wysłannika, część Pana, Jezusa Chrystusa, natychmiast przekazał
ludzkim duchom tę wspaniałą i oczekiwaną przez ludzkie duchy informację.
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Choć dziś na Ziemi wszyscy ludzie wiedzą, że część Pana, Jezus Chrystus wysłannik Pana
przynoszący ludzkim duchom na Ziemię Miłość duchową i PRAWDĘ został bestialsko bez
żadnych skrupułów zamordowany, upokorzony, aż do odejścia z Ziemi.
Przekazywanie przez różne organizacje, religie i sekty, że bestialski czyn morderstwo z
premedytacją oczyniło winy ludzi ziemskich, kłamstwo powielane od 2000 lat, z pokolenia na
pokolenie.
Ludzie czas na PRAWDĘ!!!
Ludzie czy oddalibyście swoich synów na męczeńską śmierć na krzyżu za win tych dziwnych i
marnych ludzkich duchów na Ziemi?
Uderzcie się w piersi i odpowiedzcie sobie na to pytanie sami!
A wy śmiecie jeszcze żądać od PANA, aby wam ten czyn wybaczył, to co zrobiliście 2000 lat
temu, dziś jest karą za ten czyn nad Ziemią, choć PAN w swej wielkiej Miłości dał szansę
wszystkim duchom na odpracowanie poprzez rozwój duchowy i SŁOWO oraz przyjęcie PRAWDY
na Ziemi.
Ziemski ludzki duch nie chce zrozumieć co jest dla niego korzystne i dobre, ludzkie duchy
wybierają niewłaściwie i idą za ciemnymi, ich energiami, które ich oblepiają swoimi ciemnymi
mackami, duchy i wasze ciała tak oblepione, nie dacie sami rady wyzwolić się jak nie będzie
waszego zrozumienia i chcenia rozwoju duchowego i całej PRAWDY na Ziemi.

Król wielkiej materii
162.
Król całej Ziemi, król wielkiej materii!!!
Ludzie!!! Czy wiecie, że jest wśród was na Ziemi?!
Ludzie, wy wysłannika, Część Pana nie przyjmujecie, co wy robicie?
Już tak jesteście martwi duchowo, że żadne was nawoływania nic nie dają, nic już usłyszeć nie
chcecie, to wasz obowiązek by zbliżyć się do PRAWDY, przyjąć PRAWDĘ bez ograniczeń, bez
żadnych wątpliwości, bez krytyki i komplikacji, jasno i czysto jak na duchy przystało, które
schodząc na Ziemię przysięgały służyć Światłu, PANU tu w najgęstszej materii.
187

Wołam do wszystkich duchów obecnych tu; obudzicie się i kierujcie się bezpośrednio ku PANU,
zostawcie wszystkie dziwne organizacje, religie i sekty, zostawcie wszystkie cuda wymyślone
przez rozumowych ludzi, którzy działają wbrew prawom PANA, natychmiast zacznijcie żyć
zgodnie z KONSTYTUCJĄ ze ŚWIATŁA, to jest prawo obowiązujące na Ziemi, dane przez Pana w
nowe KRÓLESTWO CZYSTOŚCI i TRÓJJEDYNOŚCI, obowiązuje na Ziemi od 7 września 2007
roku.
Czy wiecie, że żyjecie już w nowym KRÓLESTWIE CZYSTOŚCI i TRÓJJEDYNOŚCI?
Tu królem jest JEZUS CHRYSTUS, król wielkiej materii, który przyszedł na Ziemię zakończyć
sąd ostateczny i budować odblask Królestwa Bożego tu na Ziemi.
Przyszedł po raz drugi by was ludzkie duchy poprowadzić do PRAWDY, a Królestwu Jego nie
będzie końca.
Duchy ludzkie, gdzie jesteście?
Duchy ludzkie, co robicie?
Dlaczego króla wielkiej materii będącego na Ziemi nie przyjmujecie!?
Czyżby tylko wydarzenia na Ziemi zapowiedziane w apokalipsie przez apostoła Jana mogły
was
obudzić!?

Ludzie będziecie bardzo się wstydzić waszych dzisiejszych zachowań, waszej ślepoty i
martwoty.
Zamykacie sobie sami jedyną drogę do Światła, jedyną drogę do PANA, krzyczycie, wyzywacie
dziś, nie zastanawiacie się, że to co robicie, jutro wam samym wyda się głupie, sami będziecie
następnie robić wszystko żeby wam wybaczyć, tylko że jutro może być już za późno i nie da się
nic zrobić, wtedy możecie mieć pretensje tylko do siebie, że wszystko przeszło wam koło nosa i
upadacie.
To co dziś wam się wydaje nie do przyjęcia, to jutro może się okazać bardzo realne i
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prawdziwe, ale trzeba to przyjąć dziś bo jutro będzie to już niemożliwe.
Dlatego wołam do was zanim coś powiecie, zanim coś zrobicie, sto razy się zastanówcie i
poczujcie to czy jest to dla was dobre i jakie będą konsekwencje każdego waszego czynu, każdej
waszej wypowiedzi i każdej waszej myśli.
Czasami lepiej ugryźć się w język, aby następnie nie trzeba było żałować tego co się
powiedziało, pomyślało i uczyniło, żeby nie trzeba było żałować i się wstydzić tego co się robi,
mówi i myśli.
Myśli mają moc twórczą, dlatego trzeba zawsze czysto myśleć i zawsze mówić PRAWDĘ.
Człowiek świadomy siebie ducha, to taki, który wie po co duch zszedł na Ziemię, co ma tu do
zrobienia i gdzie odejdzie po odejściu ducha z ciała.
Świadomy duch praw PANA, trzyma ognisko swoich myśli w czystości, jego mowa jest czysta i
jest świadom swoich czystych czynów.
Taki ludzki duch mało mówi, nikogo nie ocenia i nie obraża, głosi Słowo Pana, żyje zgodnie z
prawami PANA radośnie i szczęśliwie, wysyła uczucia w słowach, w każdej sekundzie będąc na
Ziemi.

Nie zrzesza się w dziwnych organizacjach, religiach czy sektach, jest sam świadom swojej
wewnętrznej pracy duchowej i swojej wiary bezpośrednio do PANA, taki duch ma oparcie w
prawach, w ŚWIETLE i całkowicie oddał się w prowadzenie przez Pana.
MIŁOŚĆ, JEZUS CHRYSTUS, część Pana, jest wśród was, a wy jesteście ślepi na Moc i Siłę
uzdrawiającej Miłości duchowej.
Ludzie, to największy dar dla duchów dany przez Pana na Ziemię.
Zbłądziliście i zeszliście z drogi PRAWDY, nie znacie praw PANA, to tylko wasza wina.
Nic was nie zwalnia od poznania praw PANA, musicie każdy z osobna doświadczyć na swoim
ciele i duchu, to co jest dla was korzystne, musicie poznać prawa i przyjąć prawdziwe wartości.
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Oczyśćcie się z tych brudów wokół was, od kłamstw i fałszu, zmieńcie się na lepsze całkowicie
od podstaw, przede wszystkim przyjmijcie odpowiedzialność za swoje ziemskie życie, stańcie
się pozytywni energetycznie i duchowo, dajcie się poprowadzić przez króla Jezusa Chrystusa tu,
dziś, na Ziemi!!!

Żywi duchowo
163.
Żywi duchowo na Ziemi, wracają na poziom duchowo istotny, by ponownie zejść na Ziemię w
nowe ciało ziemskie, przychodzą po to by doświadczać, po to by nauczyć się PRAWDY i
MIŁOŚCI.
Wybraliście rozkład, świadomie czy nie to wasz wybór, nie chcecie PRAWDY na Ziemi, to tak jak
dzieci przez Ojca zostaniecie przywołani do porządku..
Zamknęliście się na wszystko co dobre, zapatrzyliście się w materię i zeszliście do ciemności,
służycie ciemnemu.
Cały rozkład rynku finansowego był do przewidzenia, martwe duchy są ślepe na wszystko,
nawet na zdrowe relacje finansowe, tworzycie jako martwi duchowo, martwy rynek finansowy,
martwe pieniądze, bo sami jesteście chorzy, to wszystko wokół was jest chore.
Ludzie ziemscy dążcie do doskonałości, bo doskonali nigdy nie będziecie.

Wszystko musi upaść
164.
Wszystko musi upaść, aby zawrócić was z drogi upadku, z drogi do całkowitego zatracenia,
wszystko musi wam zostać zabrane, byście to zrozumieli i musicie żyć zgodnie z planem PANA,
a nie tak jak wam się podoba i jak wam pasuje, bo to prowadzi do całkowitej zagłady Ziemi, to
prowadzi do zniewolenia człowieka przez człowieka, to droga upadku, niewłaściwa, niezgodna
nawet z logiką, musi zapanować na Ziemi Miłość duchowa i muszą wrócić korzystne relacje
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między ludzkimi duchami tu w najgęstszej materii.
Gdyby wszyscy ludzie na Ziemi żyli zgodnie z siedmioma prawami Pana i trzema prawami
zawartymi w krzyżu PRAWDY, nie byłoby głodnych, biednych, chorych, nie byłoby wojen i
wszyscy byli by bogaci we wszystko co daje PAN ziemskim ludziom na suto nakrytym stole,
zgodnie z prawami.
Wszyscy ludzie żyli by zgodnie w Miłości duchowej pomagając sobie nawzajem, dziękowali by
Panu codziennie wysyłając uczucia w słowach.
Nie było by na Ziemi; alkoholików, narkomanów, zboczeńców, morderców, chorych, złych ludzi,
świadomość ducha ludzkiego nie pozwalała by jemu czynić zło, świadomy ludzki duch idzie
prosto na drogę do służenia PANU obojętnie gdzie jest wszędzie obowiązują te same prawa
PANA, niezbędne byłyby proste zasady ruchu drogowego i nic więcej, prawa PANA mówią o
wszystkim i należy się kierować tyko nimi.
Wszystkie ludzkie duchy będąc tu na Ziemi w pełnej swej świadomości czynić będą tylko dobro
i to co jest korzystne wszystkim, nikt nikogo nie wpędzał by w pułapkę finansową.
Ludzie wszystko, dokładnie wszystko musi upaść, obojętnie ile pieniędzy wpompujecie w chory
układ finansowy na świecie, czy 700 miliardów czy bilonów, nic to nie da i tak wszystko upada.
Musicie już dziś zająć się sobą i zacząć się rozwijać duchowo, ale to wy musicie dostrzec,
obojętnie gdzie siedzicie, obojętnie co robicie, obojętnie ile pieniędzy macie, wszystko to co jest
niewłaściwe i nie współbrzmi w prawach PANA musi upaść, zabierane jest wam wszystko co
przeszkadza wam w rozwoju duchowym i w kierowaniu się do PANA.
Przestańcie kierować się korzyściami finansowymi, a zacznijcie żyć zgodnie z prawami Pana
obowiązującymi na Ziemi, róbcie porządek wokół siebie zgodny z prawami PANA, to jest wasz
obowiązek i nic was i nikogo od tego nie zwalnia.

Kobiety, kobiety!
165.
Kobiety, kobiety na własnej piersi wyhodowałyście sobie żmijki, takich facecików którzy chcą
wygodnie żyć bez żadnych komplikacji i bez odpowiedzialności, mieć wszystko co najlepsze i
jeszcze więcej.
To wy kobiety tolerujecie i pozwalacie same na takie ich zachowania, to jest popieranie takich
czynów i dziwnych nawyków.
Ci faceci tak wami sterują, tak wami manipulują, że robicie wszystko co oni chcą, dajecie im
nawet swoje pieniądze, bo oni nie potrafią na siebie zarobić i wziąć odpowiedzialność w swoje
ręce za siebie i partnerkę ziemską.
Są tacy co przychodzą raz w tygodniu przez 15 lat, mówiąc; że to moja przyjaciółka, bo im tak
wygodnie dochodzić do ciepłego łóżka do ciepłej dziewczyny bez żadnych zobowiązań
codziennie odwiedzać inną, to prawie jak harem, na którego nie trzeba żadnych nakładów,
wszystko się dostaje za darmo, za nic nie trzeba odpowiadać, a ma się co najlepsze, ale tylko
ziemskie i gęsto materialne.
Kobiety, brak wam prawdziwej Miłości duchowej, to chcecie sobie kupić seks.
Każdy ma to, na co pozwala sobie i innym, takie traktowanie jakie wymagania względem siebie
i innych.
Na własne życzenie i własne chcenie nabywacie sobie miłość ziemską najniższych lotów,
najniższych instynktów wiążącym się tylko z pustym bez uczuć nabywanym za pieniadze
seksem.
A gdzie szacunek do siebie, bo jak będziecie szanować siebie to i mężczyzna będzie was
szanował, wtedy będzie z wami ktoś kto będzie was kochał prawdziwą Miłością duchową i
będzie współbrzmiał w prawach PANA.

191

Zamykacie sobie i takiemu partnerowi drogę do wzlotu i do rozwoju duchowego, ponieważ to
kobieta jest bramą do poziomu duchowo istotnego lub do upadku, innej drogi nie ma.
Nie trawicie same takiego zachowania, ale nie macie siły by się z tego wyzwolić, wreszcie
powiedzieć; dość i zacząć iść drogą do PRAWDY, myślicie; że nie ma innej możliwości, kierujecie
się rozumem, a nie uczuciem, każda kobieta gdyby kierowała się odczuwaniem subtelno
materialnym wiedziała by, że takie zachowanie i traktowanie jest niewłaściwe i bardzo
krzywdzące obie strony.
Ja Ismael wam powiadam, że jedyna właściwa droga jest poprzez Miłość duchową,

,,AUTORKA NAZYWA SIĘ ,,ISMAEL,,-jak to sama wielokrotnie pisze ,jak to zrozumieć ,kobieta
islamistka ,zrozgoryczona i zniesmaczona ,po cięzkich przejśćiach i w zaawansowanej cięzkiej
fazie Klimakterium ,i zapewne próbująca zaprezentować jej wizję ,ale wiele spraw opisuje na
medal. Więc dla przypomnienia -Wybierajcie to co uznacie dla Was Samych jest Was
Rozwijające na pozimach zrozumienoa spraw ,duszy ludzkiej i ducha i nic ponad to ,a resztę jako
plewy odsitowujcie ,i tylko tyle po prostu badżcie ,Jasnośćią i Jak-- ,, Nectopolus,,- czyli czystą
świadomośćią światła płynącego z latarni waszej duszy w korytarzu ciemnośći i niewiedzy .
a prawdziwa Miłość , musicie dawać swojemu partnerowi tylko to co dla niego jest korzystne, a
nie przyjemne, a nie to co jest miłe.
Ponosicie konsekwencje swoich decyzji i działań, ponieważ dajecie partnerom martwotę,
zamiast subtelnych uczuć i subtelno materialnych energii oraz kierowania się intuicją,
prowadzeniem przez Pana.
Głupota nie ma granic, wszystko jest postawione na głowie, przenicowane uczucia, Miłość z

192

centrum serca ściągnięta do wyrafinowanego seksu, wszystkim steruje rozum, zamiast ducha,
dlatego zachwiały się wszystkie relacje bo nie są oparte o PRAWDĘ.
To wy same tolerujecie i zgadzacie się na kłótnie i awantury, pijaństwo i rozpustę, na zazdrość i
nienawiść ze strony partnerów, zamiast wzniosłej Miłości duchowej, dałyście się zniewolić przez
słabszego energetycznie.
Nie przypadkowo, jako jednorodnych przyciągnęłyście sobie na swoich najniższych
skłonnościach takich partnerów, macie do przerobienia to co was najbardziej denerwuje w
partnerze, bo widzi się drzazgę w oku drugiego, a nie widzi się kłody w swoim oku, partner w tym
wypadku jest lustrem i pokazuje wam wasze cechy negatywne.
Zajrzycie z uczuciem w siebie ducha, a przekonacie się, że Prawda jest oczywista, krzywdzicie
siebie i partnera ziemskiego, odczujcie to w subtelno materialnych energiach, a zobaczycie to tu
w gęstej materii, to nie jest dobre dla was ani dla nikogo, czas na Prawdę i konkretne decyzje.
Doskonale będziecie wiedziały co trzeba zrobić jak oddacie się w prowadzenie PANA, jak
pokierujecie się uczuciem, a nie rozumem, ważne decyzje są przed wami wybierajcie tylko
właściwie i zgodnie z prawami PANA, ma to być korzystne dla wszystkich, ale przede wszystkim
dla was, musicie patrzeć tylko na siebie, nie oglądać się na nikogo.

Lichwa pada na kolana
166.
Lichwa pada na kolana przed PRAWDĄ, kolos finansowy na gumowych nogach już nie stoi lecz
klęczy, ludzie przejrzyjcie na oczy, lichwiarskie firmy na całym świecie upadną i przestaną
istnieć, nie należy ich dofinansowywać.
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Nic nie jesteście w stanie na to poradzić, wasz fałszywy i oparty na kłamstwie system
fałszywego, wirtualnego, napompowanego pieniądza leży na łopatkach.
Ludzie ziemscy musicie poznać PRAWDĘ o wszystkich operacjach finansowych, o systemie
który był dla was niekorzystny, system który popierał nieruchliwe martwe molochy, które
wpędzały wielu ludzi w pułapkę finansową.
Wszystkie firmy finansowe są ciemnymi energetycznymi formami na Ziemi, które muszą się
oczyścić z tych ciemnych form, przestać gnębić ludzkie duchy.
Lichwiarstwo jest karalne przez ziemskie prawo, a tu bankowy system wręcz posiada
uprawnienia do lichwiarstwa, zgodnie z ziemskim prawem.
Ludzie nabywacie wszystko na kredyt, wasze domy, samochody, cały sprzęt i wszystko, tu w
KRÓLESTWIE CZYSTOŚCI i TRÓJJEDYNOŚCI też jesteście na kredyt, bo nie żyjecie zgodnie z
prawami PANA, pozwalacie panoszyć się w waszym rozumie ciemnościom, wpędzacie innych w
pułapki finansowe, to w skutku zwrotnym sami wpadacie w te pułapki, bo kto pod kim dołki kopie
ten
sam
w
nie
wpada.

Wszyscy musicie żądać PRAWDY o systemie finansowym, prawdziwych informacji o sytuacji w
systemie finansowania i dofinansowywania prywatnych systemów bankowych z waszych
podatków, bo te firmy będą żądać od was lichwiarskich odsetek.
Należy dofinansować firmy rodzinne produkujące naturalne ręcznie wykonane produkty, które
służą zdrowiu i życiu tu w gęstej materii.
Wszystko musi być oparte o prawa PANA, również system finansowy, musi być oparty o
zdrowe i nikogo nie krzywdzące relacje finansowe, realne wartości rynkowe, oparte o ŚWIATŁO
zgodnie z planem Pana.
To co dziś widzicie na giełdach to wierzchołek góry lodowej, która się rozpada, wszystko musi
wrócić do wartości nabywczych, do wartości takich jak w sam raz, ani za dużo ani za mało, tylko
tyle ile się należy, każdy powinien dostać za swoją pracę należną jemu wypłatę, nie może być
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tak, że jeden ma dużo za dużo, a drugi dużo za mało, każdy ma dostać tyle, aby mógł godnie żyć
w prawach PANA na Ziemi i korzystać z suto nakrytego stołu, bo on jest dla wszystkich, którzy
żyją w prawach.
Wszystko co jest na Ziemi dostaliście w używanie i nic nie jest własnością człowieka, wszystko
na Ziemi jest własnością PANA.
Ludzie, wszystko na Ziemi zostanie odarte z ciemności, wy zostaniecie odarci z kłamstw,
oszustw, z życia na kredyt, będziecie musieli się rozliczyć ze wszystkich ciemnych waszych
skłonności, staniecie w ŚWIETLE, będzie was piekło z gorąca i zarazem będzie was trzęsło z
zimna, musicie zostać nadzy i odarci z fałszywych poglądów, by móc przyjąć PRAWDĘ, nie
chcecie dobrowolnie, to zostaniecie przymuszeni.
Wszyscy mieli równe szanse, swoje 5 minut na to, by zawrócić z drogi do rozliczenia, nie
skorzystaliście, to musicie poznać wszystko i poczuć na sobie.
Ludzie to jest apokalipsa finansowa, najbardziej zależy wam na pieniądzach, to je najszybciej
stracicie.

Ogień strawi wszystko
167.
Ogień, wokół was wszystko się pali, ludzie ziemscy biegają, ale gasić już nie dają rady, bo
wszystko w ogniu płonie i dym wysoko się unosi, łunę nad miastem widać z kilometrów wielu.
Wiele miast tak płonie, ogień pali wszystko, co nie ma prawa w stworzeniu, nie żyjecie już na
Ziemi, bo jesteście duchowo martwi, to ogień was strawi, a dym zadusi.
Dym nad miastem się unosi wysoko, wielu nie uchroni się przed żywiołem ognia.
Sąd ostateczny się zakończył i rozliczenie z ziemskimi duchami czas zacząć, dość
cierpliwości, dość już waszych ciemnych wymówek, wszyscy już jesteście gotowi przyjąć ogień
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Boży.
Spalicie się w swoich ciemnych wywodach, w swojej ciemnej zakłamanej ślepej wierze,
spalicie się w ogniu całkowicie, duch wasz odejdzie do poziomu duchowego istotnego
nieświadomy sam siebie, nieświadomy dziejących się procesów duchowych na Ziemi.
Godzina sądna nastała czy jesteście przygotowani, do całkowitych rozliczeń, do przyjęcia
Prawdy?

Gęsto materialny świat
168.
Gęsto materialny świat, to wszystko to, co dotyczy ciała ziemskiego i jego rozumu, wszystko
widzialne ziemskim okiem co można dotknąć, cała materia najbliżej Ziemi, ziemskie dobra i
ziemskie majątki.
Dom, samochód, odzież, wszystko duchu ludzki co jest wokół ciebie, a co możesz zobaczyć,
wszystko co tworzysz swoimi rękami.
Ażeby nauczyć się żyć duchowo musisz stracić tą gęstą materię, musi być wam zabrana
byście wiedzieli dlaczego musicie rozwijać się duchowo, dlaczego musicie żyć zgodnie z
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prawami PANA, musicie być świadomi sami siebie, musicie wiedzieć skąd duch przyszedł, co ma
do przepracowania na Ziemi i dokąd ma wrócić.
Bogactwo człowieka duchowego na Ziemi to nie jest gęsta materia, choć jest niezbędna do
wsparcia rozwoju duchowego, ale nie może wiązać ducha w kajdany rozumu.
Gęsta materia, bogactwa ziemskie są niezbędne do rozwoju duchowego jako wspieranie
procesów, jako narzędzia, które nie mogą być celem, celem musi być tylko i wyłącznie rozwój
duchowy, powrót do poziomu duchowego istotnego każdego ducha będącego tu na Ziemi.
Pieniądze służą tylko po to, by zapewnić duchowi niezbędne minimum do pracy w służbie
PANU, pełnego komfortu ducha w pracy duchowej.
Majątki ziemskie to bogactwo gęsto materialne, to zabieganie tylko i wyłącznie o doznania
cielesne i cielesne przyjemności, to lenistwo duchowe, zabiegacie o coraz więcej i więcej materii
i ciągle wam wszystkiego gęstomaterialnego za mało, a wcale nie zabiegacie o rozwój duchowy.
Zabierane wam ciemne energie z materialnymi rzeczami zmusi was do podejmowania
właściwych decyzji i czynów zgodnych z duchem.
Całkowite oczyszczenie was z ciemnych energii następuje i wy ziemscy ludzie będziecie w
gęsto materialnym ciele coraz mocniej doginani, wasze uczucia muszą zostać odblokowane.

Subtelno materialny świat
169.
Subtelno materialny świat, subtelno materialne przekazy, płynąca energia, ziemskim okiem nie
da się zobaczyć, można tylko odczuć poprzez ducha, albo odczuwacie energię, albo jesteście
martwi i nic nie odczuwacie, bo macie blokady przepływów energetycznych.
Martwi słuchają tylko martwych, żywi duchowo będą dążyć ku Światłu, będą szukać sobie
podobnych duchowo ludzi ziemskich.
Zawsze subtelne energie były odczuwalne i nie da się rozumowo tego pojąć, lecz można tylko
uczuciem odebrać bardzo delikatne wibracje na splocie słonecznym, może płynąć przez centrum
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korony lub dłonie, wszystko od was zależy na co się otworzycie.
Nie da się komuś, kto nie kierował się uczuciem, kazać odczuwać, ten ludzki duch jest
zablokowany i tylko może się jeszcze bardziej zablokować, natomiast ktoś, kto odczuwa
subtelne energie nigdy nie zrozumie tego, kto nic nie odczuwa, bo odczuwanie jest tak proste i
jasne, że trudno zrozumieć, że nie odbiera się swoich uczuć, że nie odbiera się tak jasnych i
prostych sygnałów od PANA.
Zamykacie sobie sami drogę do uczuć, do PRAWDY, do subtelnych energii.
Sami odrzuciliście prostą i jasną drogę do Światła, zablokowaliście sobie Miłość duchową,
która otwiera drogę do uczuć, do waszego prawdziwego domu, do poziomu duchowego, do
Królestwa Niebieskiego, do PANA.

Usiądź sobie wygodnie w fotelu
170.
Usiądź sobie wygodnie w fotelu, rozluźnij się całkowicie, zamknij oczy i zacznij odbierać obrazy,
jak jesteś wewnętrznie czysty są dla ciebie przygotowane z poziomu duchowego.
Nie wymuszaj niczego, niczego sobie nie wyobrażaj, bo to będzie medytacja, a ty masz mieć
wgląd duchowy, z poziomu duchowego odbierać obrazy.
Praca w rozwoju duchowym, to przede wszystkim przyjęcie Prawdy, logiczne myślenie i czyste
odczuwanie, rozwój duchowy polega na pracy ze sobą, na eliminowaniu wszystkich swoich
słabości, wszystkich swoich ciemnych zachowań, to poprawność mowy i wymowy oraz dążenie
do doskonałości poprzez prawa PANA, to czyste myśli nie zaśmiecane ciemnościami, wyrażaj
uczucia w słowach do PANA czystym czynem, bo czysty czyn to największe wyrażanie uczuć
ducha będącego na Ziemi.
Godne uwagi są tylko czyste odbiory z nurtu Światła, od czystego rozwijającego się ducha,
żadne kursy, żadna wiedza wam nie pomoże jak jest z worka ciemności zwanych ezoteryką,
porwie was tylko w rozkład całkowity.
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Tylko i wyłącznie natychmiastowa praca ze sobą i wprowadzanie w czyn wiedzy duchowej
zawartej w waszej pamięci duchowej, doprowadzi was do prawidłowych promieniowań ducha na
Ziemi.
Duża wrażliwość pozwala doskonale odczuć duchowi wszystkie dziejące się wokół procesy
energetyczne, bo jak skupicie się tylko na ziemskich sprawach, to zostaniecie ściągnięci przez
ciemności do błahostek, które urosną do rangi tragedii, należy je tylko szybko załatwić nie
roztrząsać rozumowo, bo tak to ciemności wciągną was w otchłań bez możliwości odwrotu.
Stach i stres może doprowadzić do utraty gęstomaterialnego ciała i nic tu się nie przerobi, a
wręcz odwrotnie jeszcze więcej duch sobie naprzeciąga negatywnych energii i całkowicie zatraci
się w materii.

Przepowiednia się wypełnia na Ziemi
171.
Wydarzenia rozpoczną się w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Żywioły swoją pracę wzmożoną
silniejszymi działaniami zgodnymi z prawami PANA.
Skala i zakres działania żywiołów będzie tak duży, tak mocny, że z Ameryki zostaną tylko dwie
niepokaźne wyspy o małym znaczeniu międzynarodowym, będą swoją społeczność budować od
nowa.
Woda, ogień, tornada, huragany, trzęsienia ziemi, wszystko na raz się nasili, ludzie ziemscy nie
będą mieli czasu się przygotować, wszystko rozprzestrzeni się bardzo szybko dalej, choć
ludziom ziemskim to nie będzie pasowało, ale jest to korzystne dla wszystkich duchów będących
na Ziemi.
Stracicie panowanie swojego rozumu, stracicie jego ciemne formy, stracicie wszystko co wam
przeszkadza w rozwoju duchowym, wszystko stracicie co wam nie służy.
Siła żywiołów doprowadzi was do Królestwa Tysiącletniego, bo plan PANA na Ziemi musicie
wykonać, był czas na zmiany 2000 lat, to wasza wina ewidentna, że nie przyjęliście Prawdy i
posła Bożego tu na Ziemi z Woli PANA, czas na powrót do praw Bożych, jak nie chcieliście
dobrowolnie to zostaniecie zmuszeni.
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Wy mówicie; że to koniec świata, a to jest tylko koniec panowania ciemności i ciemnoty, koniec
tym, którzy służyli ciemnościom na Ziemi, to jest ostateczny koniec dla ciemności, a Ziemia
oczyszcza się z tych form, które oni tworzyli.
Oczyści się od tych, którzy nie służą PANU, którzy nie chcą przyjąć oczywistych i jasnych praw,
nie zmienionych przez ludzkie ciemne duchy, to wy nie wierzycie w doskonałość PANA, to wy nie
wierzycie w prawa Boże, musicie za swoje błędy i błędne wybory ponieść konsekwencje, to wy
macie chcieć dążyć do PRAWDY i praw danych ludzkim duchom z Woli Bożej na Ziemię.
Ziemia zostaje podniesiona w wyższe wibracje, mózgi rozumowców roztrzaskają się o Światło,
jeżeli nie będą współbrzmieć z prawem i Wolą Bożą.
Myślicie, że macie rację, ta wasza racja prowadzi was prosto do zatracenia, nic nie wiecie, nic
nie przeżywacie, na temat praw i wiary w Pana powiedzieć nic nie umiecie, ta wasza wiedza
rozumowa musi zostać rozbita, abyście zrozumieli co sobie robicie, nie znacie mocy słów, nie
znacie mocy myśli, tylko stajecie w ciemnościach i za ciemnościami idziecie nie sprawdzając
niczego, idziecie w ciemno.
A gdzie wasza wzmożona czujność?
Musicie za to zapłacić najwyższą cenę.
Żywioły już działają ostatecznie, niczego nie da się już odwrócić!

Szkice rysunki i sztychy duchem materializował: lucjan antoni jan 1 -ordine farmacisti a
pontifice maximus z gdańska na chwałę i potęgę zrozumienia przekazów duchowych .

Chrystusowa cześć Pana
172.
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Chrystusowa część Pana jest dziś świetlista, białe, czysta, przeźroczyste, połączone z Panem
jako jedno, świetlistość i czystość ze znakiem Prawdy na Nim i w Nim Wola PANA się wypełnia
na Ziemi, stoi w Sile i wypełnia wszystko co PAN daje ludzkim duchom.
Przyszedł na Ziemię część Pana by poprowadzić duchy, które się obudzą, będą chciały iść
drogą Prawdy i budować nowe Królestwo.
Wszystko się połączyło, czas na wypełnienie się zapowiadanej apokalipsy, przekazanej 2000
lat temu przez apostoła Jana, który dziś nie obudził swego ducha, choć sygnały były i miał
podpowiedzi by kierować się wnętrzem i że ja Ismael pokaże drogę ku Światła.
Jezus Chrystus, na Ziemi, Król jest między wami w Polsce, choć macie podpowiedzi i wizje
senne, pełna podana informacja, to dajecie się zamknąć w pułapkę rozumu, jesteście leniwi
duchowo, jesteście wygodni i brak wam wiary w Pana, brak wam wiary w siebie.
Chrystusowa część Pana oddziaływuje na każdego ducha na Ziemi, jesteście mocno
energetycznie zmuszani do podejmowania właściwych wyborów, albo z Jezusem Chrystusem
do góry, ku Światłu, do poziomu duchowego lub zatracenie całkowite bez możliwości odwrotu od
procesów.
Każdy duch na Ziemi całej odczuwa mocne promieniowania Chrystusowej części Pana i będzie
odczuwał coraz mocniej, aż dokona właściwego wyboru lub odczuje w swoim duchu, łącznie z
utratą gęstomaterialnego ciała, wszystkie niewłaściwe wybory, wszystkie ciemności muszą być
wypalone ogniem Bożym, który działa poprzez Chrystusową część Pana.
Połączyła się Miłość z Prawdą i Wolą Bożą i działa jako jedno, tu na Ziemi, poprzez Część Pana
świetlisto białą, najczystsza energia płynąca od PANA.
Ciemne duchy natychmiast idą do leja rozkładu i wracają do góry jako nieświadome zarodki,
patrz i bądź czujny abyś nie był po stronie ciemności.

Procesy na Ziemi zachodzą
173.
Procesy duchowe na Ziemi zachodzą cały czas, czy je odczuwacie, czy nie, to i tak wszystko się
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energetycznie wzmacnia, dobre idzie w górę i jeszcze lepiej się rozwija, zło też się wzmacnia, bo
zło się musi wyżyć do końca by upaść i nigdy się już nie podnieść, ciemności nie mogą już nigdy
nad Ziemią zapanować.
Ludzki duch rozwinięty żyjący w prawach jest wzmocniony i może iść do ludzi ziemskich by
głosić PRAWDĘ i na swoim przykładzie pokazać innym jak żyć na Ziemi zgodnie z prawami
PANA, nie należy izolować się od ziemskich ludzi, trzeba im pomóc wejść na drogę PRAWDY, by
wrócili na drogę ŚWIATŁA.
Ludzie jesteście duchowo martwi, nie żyjecie w PRAWDZIE, duchowo się nie rozwijacie, bo
Miłości duchowej w sobie rozpalić nie chcecie.
Rozwój duchowy to eliminowanie swoich słabości, to praca wyłącznie ze sobą przez całe
ziemskie życie, nie ma wątpliwości, że nie chcecie iść ku ŚWAITŁU, że nie chcecie być duchowo
żywi, bo jest tak wam wygodnie.
Skrywacie w swoim wnętrzu kłamstwo i obłudę, hołdujecie dogmatom, niewytłumaczalnym
tezom, prawa PANA są jasne proste i wytłumaczalne i nie potrzeba dowodów wystarczy
logicznie pomyśleć.
Duchu ludzki otwórz swoje serce na Miłość duchową, jedyną Miłość dla ciebie korzystną, to
właśnie jest życie na Ziemi.
Wszystko tobie duchowi zostanie zapomniane, gdy otworzysz się na Miłość duchową, gdy
odnowi i wzmocni się połączenie ze ŚWIATŁEM, gdy zaczniesz żyć zgodnie z prawem PANA, gdy
będziesz pracował nad sobą i całkowitą zmianą swojego „ja”, będziesz duchowy, wtedy
poczujesz, co to jest Miłość.
Most zwodzony jest już podnoszony i będziesz musiał wykonać skok by doskoczyć do
duchowych, inaczej zostaniesz po stronie ciemnych.
Duch szlocha i płacze, że rozum twój panuje nad tobą, duch wie, że rozum musi służyć
duchowi, twojej intuicji i podpowiedziom z ducha.
Palą się energetycznie ciemności wokół ciebie ducha i zostaniesz zmuszony do podjęcia
decyzji dla ciebie korzystnej i dla ciebie właściwej, zgodnej z prawami PANA, tu na Ziemi, w
najgęstszej materii.

Chcieć to móc
174.
Chcieć to móc zrobić wszystko, co właściwe jest i zgodne z twoim wnętrzem, duch wie wszystko
co jest niezbędne dla ciebie, aby odczytać wszystkie podpowiedzi i wyciągnąć wnioski z twoich
doświadczeń, musisz się bardzo dobrze przygotować do wydarzeń jakie dzieją się coraz bardziej
202

intensywnie na Ziemi.
Mija 1 września 2008 r., wszyscy uczniowie podkreślają, że czas na zmiany już nastał, a młody
nie skażony obłudą człowiek odbiera bardzo dobrze, bo wszystko musi się zmienić na lepsze,
promieniowania narastają, a wam będzie łatwiej przyswoić wiedzę o duchu, Prawdy coraz więcej
w mediach.
Nie uciekniecie przed swoim „ja” i przed ostatecznym rozliczeniem siebie, będziecie
wewnętrznie walczyć i niech zwycięży duch, bo rozum musi przegrać i całkowicie
podporządkować się duchowi, abyś mógł jako duch służyć bezgranicznie PANU.
Masz do przerobienia tylko tyle ile potrafisz i jesteś w stanie przerobić z całego bytu z
wszystkich inkarnacji na Ziemi, problem tylko tkwi w twoim lenistwie duchowym i z twojej winy,
niewiedzy duchowej, tu jest niezbędne twoje wielkie chcenie, które zostanie w czyn
wprowadzone.
Duchu buchaj Miłością duchową i stań się czysty i rozwojowy, a czujność i odbiory z wnętrza
pokażą ci właściwą dla ciebie drogę.
Czas wydarzeń zbliża się nieuchronnie i to wy musicie być przygotowani, to wy musicie chcieć
zrozumieć swoje doświadczenia na Ziemi, wykorzystać je do wzlotu duchowego by nie iść na
całkowite zatracenie.
Wasza obecna sprawiedliwość, kłamstwa i obłuda, oparte o wasze ego i o waszą pychę musi
zmienić się w pokorę do PANA i wszystko musicie oprzeć o PRAWDĘ.
To wy musicie służyć na Ziemi PANU i codziennie czcić SŁOWO, tak jak należna jest cześć i
chwała Panu.
Wasze rozumowe blokady i zawężanie się do problemów powoduje, że jesteście prowadzeni
przez ciemności na szafot, tylko wy możecie się sami z tych rozumowych węzłów uwolnić, raz na
zawsze iść drogą ku ŚWIATŁU, albo razem z ciemnościami upadniecie całkowicie i bez prawa
powrotu i staniecie się nieświadomymi samego siebie duchami ludzkimi.

Czy jesteś przygotowany?
175.
Czy jesteś przygotowany do wydarzeń na Ziemi? Zbliża się do ciebie fala energetyczna
czterdziesto metrowa, zmiecie wszystkie ciemne duchy, zmiecie wszystkie śmieci będące
jeszcze na Ziemi, wszystko co staje na drodze ŚWIATŁA i stawia opór siłą energii zostanie
wypalone natychmiast.
Przerażenie jakie ciebie ogarnie w wyniku wydarzeń nie da się porównać do żadnych
doświadczeń jakie miałeś ludzki tworze do dziś i w twojej pamięci z całego bytu twego ducha.
Nie chciałeś słuchać głosu swego wewnętrznego, to trzeba teraz ponieść konsekwencje tego,
swojego zdania podtrzymania.
Będziecie nienawidzić siebie, swojego rozumu za takie podjęte decyzje, za takie rozumowe
rozbieranie i zamykanie się na Prawdę, na wszystko co daje PAN wam na Ziemi.
Człowiecze, to twoja wina, że się zatraciłeś, że prawami PANA nie żyłeś, że ciągle i uporczywie
przekraczałeś przykazania, że stoisz po stronie ciemnych i lepkimi mackami starasz się
ściągnąć na swój poziom innych, dlatego jest to twoje przekleństwo, że jesteś tu na Ziemi.
Zawężyłeś się rozumowo i nie chcesz odczuć już najprostszych uczuć, najprostszych
zachowań zgodnych z PRAWDĄ, przyjmujesz wszystko co ziemskie, wszystko co ciężkie i trudne
bo rozumowe, a dla ducha wszystko jest proste, łatwe, jasne i zawsze zrozumiałe.
Straciłeś zdrowie w ziemskim ciele, bo oblepiłeś ducha ciemnymi energiami i twój rozum nie
dopuszcza do ducha Miłości duchowej, pada na rozum cień i już duch nie widzi Światła, już duch
jest spętany, okłamujesz sam siebie, że jest dobrze i wszystko w porządku, to są kłamstwa dobre
dla przedszkolaka, wreszcie powiedz sobie PRAWDĘ i uwolnij ducha z pułapki rozumu, którą
sobie sam zastawiłeś i do której sam sobie wpadłeś z powodu lenistwa, wygód i ciągłego
uporczywego dążenia do władzy.
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Fala energetyczna wymiecie i wypali wszystko co nie jest czyste, twoja aura powinna świecić
od zielonego koloru w górę do fioletu, kolor czysty pastelowy, bez żadnych fałszywych
przebarwień i zabrudzeń.
Twój mózg nie będzie się mieścił w twojej głowie, bo rozum będzie się palił, będzie bolało i
piekło, bo musisz odczuć na swoim ziemskim ciele co wybrałeś człowiecze.
Ciemności zostaną wyciśnięte i nic już ciemnego nie zostanie, na Ziemi zapanuje ŚWAITŁO,
Światłe wartości i prawa PANA.
Fala czterdziesto metrowa się zbliża, przygotuj się solidnie, trzymaj się wiary w Pana, żyj
zgodnie z prawami Pana i bądź zawsze czujny, przygotowany do rozwoju duchowego, do
odbiorów duchowych, czytaj mowę Pana w stworzeniu i zawsze kieruj do PANA dziękczynne
wyrażanie uczuć w słowach, zawsze idź tylko drogą ku Światłu, bądź wzorem do naśladowania i
czerp najwięcej ile się da ze Źródła Miłości duchowej, pielęgnuj ją i sprzątaj tak jak sprząta się
dom, odkurzaj i zachowaj w pamięci duchowej tylko to, co jest korzystne dla ciebie i twojego
partnera ziemskiego.

Ludzie co zrobiliście z duchem?
176.
Ludzie co zrobiliście z duchem? Co takiego jest w materii, że tak mocno was przyciąga, że tak
mocno was ciągnie do pieniędzy i do władzy? Co takiego jest w piekle, że ciągle tam uciekacie,
że tak szybko tam wracacie, że do PRAWDY drogi znaleźć nie umiecie? Co takiego jest w
szambie, że się tam ciągle kąpiecie, że nie wiecie co to jest czystość?
Żywioły już się szykują by was całkowicie obudzić lub wpadniecie w przepaść ciemności i
nigdy nie wrócicie, całkowicie się zatracicie.
Ludzie, to nie koniec świata, to tylko koniec ciemnego rozumu, ciemnego mózgu, Ziemia
zostanie oczyszczona z takich ciemności i zacznie wszystko żyć od nowa czystością w nowym
Królestwie Tysiącletnim.
Myślicie ludzie, że jesteście tacy mądrzy, tacy wspaniali, tacy dobrzy, tylko tak myślicie, bo
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PRAWDA wam pokaże gdzie jesteście, musicie zobaczyć siebie, jacy jesteście naprawdę
maluczcy w tym co mówicie i robicie, brak w was pokory, kłamstwo w waszych ustach zbyt
często gości, zbyt często dane wasze słowo nic nie znaczy, zbyt często pieniądze wam
ważniejsze niż wasze słowo, kłamstwo was prowadzi, obłuda w was króluje, nie macie w sobie
nic co byłoby dobre, duch tak zablokowany, że nic wam nie podpowie, zresztą ducha i tak nie
słuchacie, tylko dajecie się prowadzić rozumowi, a to są ciemne kręte drogi, bo droga do
PRAWDY jest jasna i prosta, ale wy w labiryncie ciemności już nie potraficie znaleźć drogi ku
Światłu i żyć prawdziwie duchowo w prawach PANA.
Bruk na drodze, którą podążacie, ucieknie wam sprzed nóg i kończy się wam droga wasza na
Ziemi z Woli PANA.

Płynie Miłość od Pana
177.
Płynie Miłość od PANA, do was płynie duchy z Ziemi, cieszcie się lub drżyjcie, bo płynie Miłość
co was obudzi z letargu ciemnego, lub zabierze was na zawsze do siebie, jako zupełnie
nieświadomych, jako zupełnie nowe i czyste zarodki.
Miłość PANA daje siłę duchową wszystkim na Ziemi, czystym dodaje energii i błogiego
spokoju, radości ducha.
Ciemnym zabiera wszystko łącznie z gęsto materialnym ciałem i jego mózgiem, zostaje tylko
czysty duch nieświadomy sam siebie i swojego istnienia.
Cieszy się stworzenie całe, Miłość od PANA otrzymuje i PANU dziękczynne wyraża uczucia w
czynach, stworzenie żyjąc w prawach ma wszystko co trzeba do życia na Ziemi.
Miłość PANA daje duchom na Ziemi wszystko co duchy potrzebują do rozwoju ducha, a duchy
odrzuciły wszystko co daje PAN, nie chcą duchy iść do poziomu duchowego, do domu swego
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duchowego, lecz chcą iść w rozkład.
Z Miłości PANA otrzymaliście duchy na Ziemi wszystkie znaki, aby rozpoznać część Pana
wysłannika Bożego, a wy ludzie ziemscy nie przyjęliście PRAWDY, odrzucacie wszystkie
informacje żywego przemawiania do ludzkiego ducha na Ziemi.
Ludzie Ziemscy ze wstydu przed Miłością PANA będziecie się chcieli schować, ale wszystkie
zakamarki już rozświetla Światło.
Zostawcie już tą całą martwotę i jak najszybciej przyjmijcie PRAWDĘ Pana w płynącej Miłości
od PANA.

Ojcze, wszystkich duchów na Ziemi
178.
Ojcze, wszystkich duchów na Ziemi, nie ma posłuchu w ogóle wśród duchów, praw
obowiązujących tu w najgęstszej materii, Panie z Twej wielkiej Miłości wszyscy mogli przyjąć
Słowo i iść za Prawdą, ale nic nie zrozumieli, nic nie widzą tylko pieniądze i ziemską władzę,
ducha zamurowali, nie ma w nich czystego chcenia, otwarcia na wszystko co duchom jest
niezbędne i korzystne.

Duch jest tak zamurowany, bez okien i bez drzwi, ma dach nad głową, wszystko tak szczelne,
że człowiecze nie słyszysz i nie masz połączenia z duchem.
Duch gdyby krzyczał najgłośniej jak może i tak go nie usłyszysz, gdyby chciał twoim ziemskim
ciałem potrząsnąć i tak nie może, bo mur wysoki i nie może się wspiąć, nic nie jest w stanie
zrobić, bo tak go rozumem zablokowałeś i rozum twój nie daje duchowi żadnej nawet
najmniejszej szansy rozwoju, poprzez twój rozum króluje ciemność.
Dlatego coraz więcej jest martwych ciał, które zatracą się w wyniku wydarzeń na Ziemi.
Apokalipsę apostoła Jana rozumowcy tak zmienili, że nic dziś z tego zrozumieć się nie da,
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rozumem zamknięte, zawężone do posługi za pieniądze i „to co łaska”, ale najlepiej, gdyby było
dużo pieniędzy.
Ściągnięte do najniższych poziomów przy Ziemi, czarne i szare energie bardzo zagmatwane.
PAN daje duchom na Ziemi wszystko, co jest niezbędne do życia gęstomaterialnego, oraz
wszystko, co jest niezbędne do życia duchowego, musi być równowaga duchowo ziemska,
wszystko jest jasne proste i da się logicznie wytłumaczyć, nie ma żadnych „cudów”, ponieważ
one
są
niezgodne
z
prawem
Pana.

Ciemni i fanatycy religijni tak dalece rozumowo wszystko zaciemnili i zagmatwali, iż sami się w
tym pogubili, sami już niczego nie rozumieją, dlatego stworzyli różne „cuda”, aby nie trzeba było
tłumaczyć prostego, czystego i jasnego prawa PANA.
Tak mocno pojęcie o PANU sfałszowali i SŁOWO wypaczyli, że przez rozum swój dali się
prowadzić ciemnościom, skręcili z drogi PRAWDY na drogę do piekła.
To jednak nie usprawiedliwia duchów ludzkich, że dali się prowadzić drogą w ciemność,
ponieważ duch ludzki musi być czujny, logicznie myśleć i każdego rozliczać zaczynając od
siebie w naturalnym stosowaniu praw PANA na Ziemi, PAN nikogo nie zwolnił od przestrzegania
Siedem Praw Pana i trzech praw zawartych w krzyżu PRAWDY, wręcz odwrotnie, ktoś kto głosi iż
służy PANU na Ziemi musi być wzorowym przykładem stosowania praw tu w najgęstszej materii
i nie ma od tego żadnych odstępstw ani ulg dla kogokolwiek, nawet Jezus Chrystus, część Pana,
schodząc na Ziemię musi stosować się do praw obowiązujących na Ziemi danych przez Pana
OJCA wszystkich duchów.

Siedem praw Pana zamyślonych człowieczych nie-siedem darów Ducha Świętego-
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179.
Siedem praw Pana są prawem obowiązującym na Ziemi, nie są niczyją własnością, są od Pana
dla wszystkich ziemskich duchów tu w najgęstszej materii.
Rozwój duchowy oparty o siedem praw Pana i trzy prawa zawarte w krzyżu PRAWDY was też
obowiązuje, a wy chcecie być właścicielami, to oznacza, że nie znacie SŁOWA, o które w oparciu
o nielogiczne myślenie walczycie, nie wierzycie w Słowo, które sami chcielibyście przepracować,
ale Słowo da wam odpowiedz dla was ducha, już niedługo zrozumiecie jak byliście nielogiczni i
niereformowalni, musicie przeżyć to co w was jest martwe do ostatniej kropli krwi i
promieniowań krwi.

Włókna jakie nawiązujecie sobie w takim desperackim akcie, w żaden sposób nie odetniecie,
ściągną was głęboko w rozkład, to będzie skutek zwrotny tego co nie zrozumieliście i pojąć
swoim rozumem nie umiecie, rozumowe blokady wam na to nie pozwalają, wręcz występujecie
jak antychryst przeciwko Jezusowi Chrystusowi.
Idźcie i czyńcie co macie czynić, a sprawiedliwość sobie sami wymierzycie, duchy ludzkie
musicie pokazać się tacy jacy jesteście, każdy musi się określić bardzo precyzyjnie bez żadnych
wątpliwości, każdy musi przeżyć na sobie, przeżyć energie, które wrócą do was jak bumerang.
Musicie posługiwać się czystym Słowem i przekazywać je w nie zmienionej formie ludzkim
duchom, bo to dla nich zostało przekazane na Ziemię przez Mojżesza na górze Synaj, ludzkie
duchy muszą żyć zgodnie z prawem PANA.
Nic duchy ludzkie nie zrozumieliście 2000 lat temu, dziś jest jeszcze gorzej, też nic zrozumieć i
odczuć nie chcecie.
Czas już dla was nastał ostateczny i wy musicie, każdy z osobna się rozliczyć, rozliczyć się z
czasu jaki zmarnowaliście na Ziemi, nie zrozumieliście objawień, nie zrozumieliście nic, nie
chcecie się zmienić pozytywnie i wejść przez bramę do Królestwa Tysiącletniego, ewidentna
wasza wina, więc już czasu nie marnujcie, jak najszybciej się kontaktujcie i rozwijajcie się
duchowo.
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Gdy będziecie na zakręcie, co z wami będzie?
180.
Gdy będziecie na zakręcie, co z wami będzie? Wszystko to co sami sobie wypracowaliście w
pocie czoła, to co sądzicie, że jest dobre, jest tak rozumowo zakręcone, że nikt z was nie rozumie
o co chodzi, próbujecie światłe wartości obalić, próbujecie ściągać innych, swoją rodzinę
ziemską wartościami chorych autorytetów, chorymi wartościami, nic nie sprawdzacie, nic nie
widzicie w sobie, a tym bardziej w ludziach ziemskich, którzy są obok was, nic sami z siebie nie
dajecie, to sami nic nie otrzymujecie, zawsze to wy musicie chcieć się rozwijać, nikt nie może
wam już pomóc, to wy musicie sami chcieć.
Sami sobie zadajcie to pytanie; co z wami będzie gdy będziecie na zakręcie? Prosicie sami: nie
mówcie nam nic, bo lepiej nie wiedzieć, czy uważacie; że lepiej być ślepym i głuchym i żyć w
niewiedzy, żyć w zakłamaniu, żyć w obłudzie, czy naprawdę uważacie; że jest to dobre?
Czy na pewno nie chcecie wiedzieć, co się z wami stanie jak nie pójdziecie drogą PRAWDY,
drogą ŚWIATŁA?
Chodzicie wokół pieniędzy i władzy, jak w kieracie, jesteście jak kłody drewna w lesie, wycięte
przygotowane do kominka, już martwe, nierosnące, nieżywe.
Musicie sami rozpoznać, co jest dla was dobre, musicie sami wiedzieć, co to wiara w Pana, co
to są procesy energetyczne, wszystko co PAN daje i przemawia do ludzkich duchów na Ziemi,
tylko po to by dać wszystkim równe szanse rozwoju duchowego, każdy choć nieświadomy praw
PANA, nie jest zwolniony od odpowiedzialności za swoje myśli, mowę i czyny, każdy musi na
Ziemi żyć zgodnie z prawem danym przez Pana w stworzenie jakie stworzył i sam PAN nie
ingeruje w prawa, tylko je napełnia energetycznie, sami się nagradzacie i karzecie, sami swój los
kujecie.
Czytajcie ludzie ziemscy przepowiednie, żebyście wiedzieli co was czeka, żebyście wiedzieli,
gdzie jest Jezus Chrystus i jak część Pana rozpoznać, abyście w wyniku przeżyć jakie was
czekają w wydarzeniach na Ziemi wiedzieli, gdzie macie się skierować by otrzymać pomoc i
wiedzę niezbędną do życia w nowym Królestwie Tysiącletnim, które już trwa na Ziemi od
07.09.2007roku.
Z Woli Bożej ludzki duchu, dla ciebie byś mógł wypełniać Wolę PANA w nowym twoim życiu
ducha na Ziemi świadomego sam siebie.
Kościelni i religie apokalipsę Jana tak dalece rozumowo zmienili, sens odbiorów, że dziś jest
przyporządkowana potrzebom gęsto materialnym ludzi na Ziemi, a nie jest przepowiednią, którą
odebrał apostoł Jan, aby służyła jako drogowskaz przed wydarzeniami na Ziemi na zakończenie
sądu ostatecznego.
Wasze słowa w pył się zmieniają, bo żadnej wartości światłej w sobie nie mają, nic co by było
dla was korzystne, daliście się porwać ciemnościom i tańczą z wami chocholi taniec już od
wieków, a wy duchy ludzkie tańczycie tak jak wam zagrają.

Nie należę do żadnej organizacji!
181.
Nie należę do żadnej organizacji, do żadnej religii, ani sekty, wierzę w samego STWORZYCIELA
Ziemi bezpośrednio, bez żadnych tak zwanych pośredników, bez żadnych dziwnych kościelnych,
dziwnych rozumowych dogmatów, nie szukam żadnych zwolenników ani wiernych, nie tworzę
żadnej organizacji ani sekty, kieruję się tylko i wyłącznie odczuwaniem oraz wzrokiem
wewnętrznym zwanym przez ziemskiego człowieka trzecim okiem, lub inaczej jasnowidzeniem,
całkowicie oddałam się w prowadzenie PANU.
Kieruję się tylko intuicją, czytam mowę Pana w stworzeniu, bo wszystko co się wokół mnie
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Ismaela dzieje daje mi podpowiedzi jasne i czyste.
PAN poprzez poziomy duchowe podaje bardzo realne obrazy, które musicie czytać logicznym
kojarzeniem, wszystko co się wokół dzieje jest mi Ismaelowi pomocne w ziemskim życiu, aby
wypełnić misję przekazywania PRAWDY ludzkim duchom tu na Ziemi, wszystkie ludzkie duchy
muszą być świadome skąd przyszły na Ziemię, co tutaj duch ma do przepracowania oraz dokąd
odejdzie po wypełnieniu misji.
Każdy duch rozwijający się na Ziemi musi w rozwoju dojść do najwyższego poziomu
fioletowego, aby tam wejść, musi przepracować to co jest najtrudniejsze, ego ziemskiego
rozumu, a rozum produkuje natychmiast miliony wątpliwości, dlatego moje Ismaela odbiory,
obrazy i teksty są dla mnie oparciem, widzę negatywne energie i wiem jak wiele złego mogą
uczynić ziemskiemu duchowi, dlatego walczcie ze swoimi słabościami i nie poddawajcie się
ciemnościom.
A jak poznacie i poczujecie raz choćby Miłość duchową, to nigdy nie będziecie chcieli się z
Miłością duchową rozstać, sami będziecie wiedzieli, że należy żyć zgodnie z prawami PANA i
czynić wszystko to co jest korzystne dla was i waszych bliskich.
Ja Ismael jestem przekonana o swojej wierze, swoich odbiorach, nie jest w stanie nikt i nic
ściągnąć mnie Ismaela z tej wybranej przeze mnie świadomie drogi, idę prosto do góry ku Panu.
A wy, ziemscy ludzie, czy jesteście tak samo jak ja Ismael, pewni swoich uczuć i przekonani o
swojej wierze w Pana?

Zawodzicie siebie całkowicie

182.
Zawodzicie siebie całkowicie, rozum dyktował wam wszystkie podpowiedzi, uczucia zamknięte
szlabanem za barykadą ciemności, rozum chciał być tylko materacem dla innych, zupełnie bez
Miłości duchowej, łatwo jest nabyć sobie miłość ziemską innych i trzymać ich na rozumowej
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uwięzi, a że nigdy nie zostali spuszczeni ze smyczy na wolność, odpłacili tym samym szykując
klatkę w zoo.
Wszystko co było robione do dziś jest tylko rozumowym płytkim widzeniem ziemskim okiem,
brak intuicji, brak odczuwania i konkretnej rzeczowej decyzji; ja chcę iść ku Światłu, chcę się
nauczyć wszystkiego, bo przecież nie proszono o nic, a tu tylko rozumek chciał błyszczeć i nic
więcej.
Nowe wnętrze z intencją służenia PANU, by wspierało procesy, ale było zbyt nowe i za
obszerne, a rozum nie odpuścił duchowi pierwszeństwa, dalej siedział na tronie, to wnętrze dla
innych może stać się niebezpieczne.
Można zapłacić tylko za seks, Miłości duchowej nie da się nabyć, trzeba solidnie wziąć się do
pracy i wszystkie swoje słabości przepracować, aby stanąć na wysokości zadania i odrzucić
całkowicie swoje ego, a ego też nie zostało zrzucone z tronu rozumu.
Wystarczyło tylko kierować się uczuciem i podpowiedziami z ducha, to przecież takie proste i
jasne, dziś już po fakcie, podpowiedzi były cały czas konkretne mówione wprost w czynach i
słowach, lecz rozum zawęził tylko do starych nawyków, myśli i przeżyć z których nie wyciągacie
wniosków, nie wprowadzacie w swoje życie ziemskie, kolejne duchy, które nic nie zmieniły w
sobie, dalej zamknięte do roli nabywania sobie uczuć.
Wielki rozrośnięty rozum nie dał żadnej szansy duchowi, aby się przejawił i rozwijał podążając
drogą do poziomu duchowego, a nie zabierać się w prawo z ciemnymi.
Każdy duch ma prawo się rozwijać i on ma zabiegać o wszystko co jest związane z jego
rozwojem duchowym, nikt za niego nie może chcieć.
Klasyczny przykład szkoleniowy dla innych, nie ma innej drogi tylko i wyłącznie poprzez pracę
nad sobą i wasze chcenie mocniejsze niż wasze ego.
Miałeś duchu złoty róg, lecz rozum wytrącił ci go z rąk i już rozum cię utopił w rozumowych
wątpliwościach, milion różnych wersji ci pokazał, a ty leżysz już jak materac i znowu ciemnym
służysz, sami tego dostrzec już nie umiecie, zatraciłyście już logiczne myślenie.
Płynie nurt prosto z poziomu duchowo istotnego, nurt Miłości duchowej zasila jasnych, a
ciemnych przypala, przypala po kawałku, aż spali całkowicie, dla Światła nie ma przeszkód, dla
ciemnych są kłody, ŚWIATŁO zrealizuje swój plan oczyszczania.
Izolacja niczego nie daje, jak się nie wie po co trzeba się rozwijać, po co trzeba przepracować
swoje słabości i uczyć się żyć codziennie ze Słowem PANA, nauczyć bliskich żyć zgodnie z
prawami PANA, z uczuciem.
Rozum niczego nie zrozumie, bo jest ograniczony do materii, sługusów nie potrzeba w rozwoju
duchowym, bo to jest ślepa wiara właśnie, potrzebny jest taki duch, którego wiara jest
przekonaniem, jest to kierowanie się uczuciem i intuicją, podpowiedziami z ducha,
podejmowanie samodzielnych decyzji, zgodnych z obowiązującym prawami na Ziemi, trzeba
umieć obronić swoje stanowisko i udowodnić iż jest to odczuwanie i logiczne myślenie zgodne z
PRAWDĄ.

Nie okradajcie siebie z uczuć
183.
Nie okradajcie siebie z uczuć, nie bądźcie martwi, głusi, nie bądźcie ślepi, bo cierpi na tym wasze
gęsto materialne ciało, to tylko i wyłącznie wasza wina, bo to wy sami podaliście rękę
ciemnościom, to wy sami z własnego chcenia oddaliście się w prowadzenie ciemnemu bractwu,
nic nie sprawdzacie tylko ciemne autorytety słuchacie i ciemne energie tworzycie, ubieracie
ciemne okulary i mówicie; ja idę do fachowców, nie pytacie ich co mają do zaoferowania i nie
sprawdzacie czy to co mówią i to co czynią jest prawdziwe i czy to PRAWDA.
To wasz obowiązek wszystko sprawdzać i badać, szukać PRAWDY, szukać JEZUSA
CHRYSTUSA na Ziemi, objawienia wyraźnie o tym mówią, tylko wy ich nie czytacie, wy się nimi
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nie interesujecie.
Każdy duch na Ziemi musi się podporządkować prawom PANA, podporządkować PANU, a
przecież część Pana, Jezus Chrystus jest częścią Pana Boga, a więc musicie się
podporządkować części Pana i wspierać gęsto materialnie.
To jest wspieranie procesów jakie dzieją się na Ziemi, procesy które wpływają na całą Ziemię,
procesy które wpływają na wszystkich ludzi na Ziemi, czy im się to podoba czy nie, wszystko i
tak jest własnością PANA, a wy ludzkie duchy macie to tylko w używanie.
Co wy tak bronicie, o co tak walczycie zajadliwie, jak to wszystko jest martwe i nieżywe,
zablokowane i chore?
Za czym tak obstajecie, za czym tak idziecie, dlaczego martwego tak się trzymacie, jak życia
duchowego nie znacie i nigdy jak się nie zmienicie życia duchowego nie poznacie.
Zastanawiając się nad sobą zaczynacie się użalać i litować, a to już upadek ducha, bez
powrotne, bez możliwości przyjścia jeszcze raz na drogę ku Światłu, wasze decyzje muszą być
ostateczne i oczywiste dla was, bez żadnych wątpliwości, jasne i proste.
To co macie bardzo boicie się stracić, przecież wy nic nie macie, to tylko okruchy ze stołu
PANA, bo wy swoimi blokadami, stresami oraz brakiem rozwoju duchowego nie korzystacie w
pełni z suto nakrytego stołu przez Pana tu na Ziemi, nie chcecie, zadawalają was tylko okruchy.

Rozum pomieszał wam się z duchem

184.
Rozum pomieszał wam się z duchem, mylicie się cały czas, bo nie myślicie logicznie, dajecie się
ponieść fantazji rozumu, a rozum zawęża i blokuje, nie dopuszcza do głosu ciebie ducha, rozum
musi mieć książki i wiedzę rozumową innych, a duch wie wszystko co jemu jest potrzebne do
przeżycia tu w gęstej materii po zejściu na Ziemię, jest prowadzenie duchowe, jak jest czysty
duch, to jest czysto prowadzony, jak jest ciemny duch, to ściąga sobie bardzo ciemne nurty, jest
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fałsz i wszystko się blokuje, brak logicznych zachowań i obrazów prawdziwych, wszystko się
gmatwa i zaciemnia, a przecież PRAWDA jest jasna, prosta i oczywista.
Trudno ziemskiego człowieka zrozumieć, to tak że jesteście głodni, przed wami stoi miska
pełna wspaniałego czystego jedzenia, bardzo smacznego i zdrowego, a wy zamiast jeść i
delektować się, wymyślalibyście różne dziwne nielogiczne pytania i robilibyście różne rzeczy
nielogiczne, a jedzenie by stygło i marnowało się, a wy dalej byście byli głodni, a wasz duch jest
cały czas głodny Prawdy Bożej i praw obowiązujących tu w najgęstszej materii.
To wasz obowiązek odblokować ducha i zadbać o połączenie ciała ziemskiego i ducha,
oczyścić wszystko co duchowe i dać się prowadzić poprzez intuicję i wglądy duchowe.

Próbuje ciemność zaszkodzić procesom
185.
Próbuje ciemność zaszkodzić procesom, ale nie ma już żadnych szans, Lucyfer spętany trafił do
leja rozkładu i już ciemność nie ma oparcia, nie ma źródła negatywnej energii, teraz wy sami
tworzycie demoniczne energie, bez niczyjej pomocy z zewnątrz, sami swoimi myślami i czynami,
daliście się wodzić za nos, niczego nie sprawdzając.
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Idziecie już jak istotni prowadzeni na rzeź i nawet o tym nie chcecie wiedzieć.
Deklarujecie służbę PANU, a swoim rozumem służycie ciemnościom i tego już nie chcecie
widzieć, ani o tym wiedzieć, skutki zwrotne dla was będą nieodwracalne i nic już nie będziecie
mogli zrobić, ponieważ dziś już nie przyjmujecie informacji o części Pana, nie przyjmujecie
objawień, a nawet stajecie po stronie ciemnych organizacji i religii, nie sprawdzacie czy mówią
PRAWDĘ i tym właśnie czynem zamykacie się na PRAWDĘ płynącą prosto od PANA.
Zamykacie sobie drogę do samorealizacji ducha na Ziemi, nie możecie się nikomu ziemskiemu
podporządkować, to kapłani 2000 lat temu doprowadzili do zamordowania JEZUSA CHRYSTUSA
i dziś te same duchy są tu na zakończenie sądu ostatecznego, są również kapłanami, natomiast
wszystkie ludzkie duchy na Ziemi muszą żyć zgodnie z prawami PANA i od tego nie ma
odstępstw.
Żaden ludzki duch nie może na Ziemi zmieniać praw PANA i żyć przeciw prawom, ponieważ
skutki zwrotne dosięgną jego natychmiast i od razu odczuje na sobie, na swoim zdrowiu,
wszystko co się myśli, mówi i czyni.
Jak się coś mówi, to należy to czynić, nie należy rzucać słowa na wiatr, to jest tworzenie na
poziomie mówienia i brak czynu powoduje poważne blokady energetyczne i natychmiast
blokadę splotu słonecznego, nie ma przepływów i poważnie odczujecie te blokady w swoim ciele
gęsto materialnym, pójdziecie do medyka, zrobi ziemskie badania i nic nie wykaże, a wy
będziecie bardzo się źle czuli.
Mówcie tylko PRAWDĘ i zawsze PRAWDĘ, szukajcie PRAWDY i zawalczcie o siebie ducha.

Jesteście na skraju wydarzeń
186.
Jesteście na skraju wydarzeń, wszystko co się wokół przejawia, pokazuje ostatnie chwile jakie
dzielą was od gęsto materialnych procesów.
Przepaść dzieli was od ziemskich duchów, którzy nic ze sobą nie chcą zrobić, tylko chcą aby
ich prosić o wszystko, tak aby PAN natychmiast spełniał życzenia wszystkich duchów na Ziemi,
ale to są tylko ich życzenia nie do spełnienia, ponieważ to wy musicie przestrzegać praw danych
przez Pana ludzkim duchom, to wy macie się wysilać i to wy macie się podporządkować PANU
na Ziemi.
To już koniec energetycznych procesów, czekacie tylko na przejawienie się w gęstej materii,
wszystko rozsypie się w pył, będziemy blisko morza w Brzegu, czas na refleksję waszą się
nieuchronnie kończy, a wy wciąż myślicie ale nic nie czynicie, nic nie odczuwacie, nie
rejestrujecie zmian energetycznych, a wszystko krzyczy dookoła; wydarzenia blisko, wszystko
woła; szykujcie się na apokalipsę, nic co ciemne nie może przetrwać, musi upaść!
Królestwo Tysiącletnie oparte jest tylko i wyłącznie o prawa PANA, Siedem Praw Pana i trzy
prawa zawarte w krzyżu PRAWDY.
Wszystko co martwe utracicie na zawsze, a ty duchu odejdziesz nieświadomy sam siebie.
PAN stworzył stworzenie i żąda od stworzenia przestrzegania praw na Ziemi, stworzenie całe
słucha i żyje w prawach, tylko ziemski człowiek wyłamał się od przestrzegania praw i rozumowo
się zablokował, spowodował tym zniszczenie Ziemi, skutki zwrotne dosięgają ziemskiego
człowieka, wszystko to co czyniliście i czynicie niezgodnie z prawem PANA, wróci do was po
zatoczeniu koła we wszechświecie, zbierze podobne energie i nad wami zawiśnie miecz
sprawiedliwości, przejawi się wydarzeniami, nawet do utraty przez was waszego gęsto
materialnego ciała ziemskiego.
Jeszcze dziś, gdy duchu się obudzisz, twój rozum podporządkuje się duchowi, przyjmiesz
PRAWDĘ, możesz się uratować, to tylko i wyłącznie twoje chcenie, bo chcieć to móc wejść na
drogę prowadzącą prosto do Światła, prosto do PRAWDY, do PANA.
Nadchodzi czas na zawsze tylko dla PRAWDY i życia zgodnego z planem Pana.
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Budujemy Arkę
187.
Budujemy Arkę, nowe Tysiącletnie Królestwo, a wy ludzie ziemscy, gdzie będziecie, czy
zastanawialiście się choć raz, gdzie jesteście, kim naprawdę jesteście i co tu na Ziemi robicie?
Czy wy zdążycie się zmienić?
Aby zostać na Arce w nowym Królestwie Tysiącletnim, czy zdążycie uwierzyć, że Jezus
Chrystus to nie fatamorgana tylko prawdziwy, najprawdziwszy na Ziemi, część PANA, zszedł w
najgęstszą materię, aby was ziemscy ludzie poprowadzić w nowe Królestwo Tysiącletnie lub do
leja rozkładu, to od was zależy gdzie chcecie iść, sami prosiliście o przyjście Jezusa Chrystusa,
sami prosiliście o nowe Królestwo, którego na Ziemi nie ma być końca, część Pana przyszedł
rozliczyć żywych i umarłych duchowo, wiecie o przepowiedniach.
Sami ludzie ziemscy swoim rozumem wypaczyliście prawa PANA i wymyśliliście różne
nielogiczne „cuda”, że wasz rozum nie jest już w stanie przyjąć PRAWD oczywistych, trudno wam
zrozumieć wszystko co jest proste i do wytłumaczenia, uważacie, że za proste, wasze usta ciągle
kłamią, bo już nie jesteście w stanie panować nad tym co myślicie i co mówicie, a czyny wasze
są dziwne i niezrozumiałe, bo opieracie się o swój ciemny rozum.
Coraz więcej wydarzeń na Ziemi, a wy wyszukujecie nieprawdopodobnych usprawiedliwień,
dajecie się okłamywać, bo wam tak jest wygodnie i nie trzeba się wysilać, aby eliminować swoje
słabości i dziwne nawyki, które stały się nałogami niełatwymi do przepracowania.
Będziecie krzyczeć mocno i głośno, będziecie się kłócić, że was zmuszano, bo wyście nie
wiedzieli, bo wszyscy tak mówią i robią, to wy też tak samo robicie, nie ma wytłumaczenia, bo
nikt was nie skuwał w kajdany i nikt was nie prowadził na siłę, to wy sami z własnej
nieprzymuszonej woli podejmujecie decyzję i wy poniesiecie jej konsekwencje, tylko swoich
decyzji, nic więcej.
Ludzie wy nie wyciągacie wniosków.
Dziś ludzie czekacie na wydarzenia i zobaczycie co się z wami stanie, jak nic nie zrozumiecie,
jak nie zaczniecie się rozwijać i tak musicie trafić do bramy jaką jest na Ziemi Jezus Chrystus,
ale wy traficie jako nieświadome zarodki.
Nikt po was nie będzie wspominał, bo ciemni i ciemności muszą ostatecznie się zatracić, aby
nigdy już nie było powrotu do królowania rozumu.
My budujemy z Jezusem Chrystusem nowe Królestwo, a wy, czy możecie powiedzieć gdzie
będziecie?

Wszystko przed wami
188.
Wszystko przed wami, najgorszy scenariusz jaki możecie sobie wyobrazić, apogeum nieszczęść,
choroby, głód, kataklizmy, wariactwa, ciemności wyżyją się do końca, to są skutki zwrotne
waszych czynów ostateczne i pomyśleć; że jeszcze wczoraj mieliście szanse wszystko sobie
odczynić, bardzo złagodzić wszystko, zostać w nowym Królestwie i dążyć swoimi czystymi
myślami, słowami i czynami do służenia PANU tu w najgęstszej materii, a po pozostawieniu
gęsto materialnego ciała powrotu ducha do domu, do poziomu duchowego.
A wy nie chcecie pracować ze sobą, tylko śmiejecie się i wyszydzacie, wysyłacie do
psychiatryka część Pana i jego apostołów, zamiast się zastanowić i logicznie pomyśleć i
natychmiast kierować się na drogę PRAWDY.
Przestrzeganie prawa PANA na Ziemi jest waszym obowiązkiem, a nie wyborem, wyborem dla
was było pójść za JEZUSEM CHRYSTUSEM lub nie, każdy miał swoje pięć minut jak został
doprowadzony, co umożliwiało jemu 100% rozwijanie ducha i pozostanie w nowym Królestwie,
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oraz budowanie od podstaw KRÓLESTWA CZYSTOŚCI TRÓJJEDYNOŚCI na Ziemi.
Innej drogi dla was nie ma, bo to droga w zatracenie całkowite, każdy kto dotarł na spotkanie z
Jezusem Chrystusem miał się obudzić duchowo, bo rozumowo mógł się tylko zatracić, nie da się
służalczo jak w ślepej wierze w kościołach służyć PANU, można tylko poprzez uczucia, intuicję i
przekonanie do tego co się czyni, inaczej to powrót do starego, każdy duch służący PANU musi
być samodzielny, odczuwający i kierujący się intuicją i podpowiedziami z wnętrza swojego, z
ducha, konieczna jest inicjatywa i samodzielność, bo nawet bierne czekanie to już jest cofanie
się, to upadek, tu trzeba nauczyć się samodzielnie działać w czystości.
Każdy miał szansę odczynienia w bezpośrednim kontakcie lub poprzez Internet tak dziś
popularny, ale wy ludzie ziemscy jesteście zawężeni do swoich problemów, rozum to zły
doradca, bo rozum nie jest w stanie zrozumieć uczuć, uczucia są tak subtelną energią iż rozum
przyziemny zupełnie nie jest w stanie w żaden sposób pojąć, ponieważ uczuć nie można
dotknąć, uczucia można przeżyć lub odczuć, a rozum mózg pojmuje tylko to, co można
namacalnie dotknąć lub zobaczyć ziemskim okiem, dlatego rozumowcy ściągnęli wszystko do

ziemi.
A uczucia są formą energetyczną, która się potrafi unosić wysoko, co jest zupełnie
niezrozumiałe dla ludzi rozumu i rozwijających sobie mózg zwany umysłem.
Trudno zrozumieć komuś kto się trzyma kurczowo ziemi, majątków i pieniędzy, kogoś kto się
kieruje Miłością duchową, ma skrzydła duchowe i unosi się wysoko w przestrzeń duchową, a
rozumowcy chcą potwierdzenia, bo dysponują tylko martwotą duchową.
Tutaj w wydarzeniach, na które wszyscy czekają świadomi czy nie, mogą przeżyć tylko ci,
którzy będą się kierować uczuciem, a nie rozumem.
Rozum zaprowadzi was prosto do głębokiego grobu jak wasza wiara głęboka.
PRAWDA w swej prostocie i czystości was oślepia, więc ubieracie ciemne okulary, ale PRAWDA
musi was obudzić choćby na chwilkę, a że nie chcecie dobrowolnie sami, to zostaniecie
wstrząśnięci i to bardzo mocno, im bardziej jesteście ciemni tym bardziej będziecie przytłaczani
do Ziemi, ale to są tylko wasze skutki zwrotne waszych działań, nie ma już odwrotu, decyzję
podjęliście i skoczyliście w przepaść.
Nie dzwońcie i nie proście, bo to i tak nic nie da, nie chcieliście słuchać do dziś, to jutro nie
będzie już dla was czasu, wasza szansa została przez was zaprzepaszczona, musicie swoją
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karmę przeżyć na sobie.
Teraz już czas na wydarzenia na Ziemi, wszystko to co PAN zapowiadał wam od 2000 lat, tak
jak sobie pościeliliście tak się wyśpicie!
Duch odejdzie z ciała ale już nie będzie miał waszej świadomości, odejdzie jako nieświadomy
niczego zarodek, musi wrócić tam skąd przyszedł, aby móc ponownie inkarnować na Ziemię, ale
już jako czysty duch, bez pamięci duchowej.
Wasze ciało ziemskie pójdzie w rozkład do ziemi i nie macie już żadnego wyboru.

Będziecie wariować dusze żeńskie ,które zmieniły swoje korzenie i dogmaty prawd.

189.
Będziecie wariować, nacisk Światła jest tak duży, że nieprzygotowane energetycznie ciało
ziemskie może bardzo chorować, natomiast energetyczne ciśnienie wyciskające na siłę
ciemności będzie powodowało w waszym umyśle, w waszym mózgu tak mocne reakcje, że wy
sami nie będziecie mogli tego opanować, będzie wam wypalało ciemne myśli, będzie wam
rozsadzało wasz rozum i choć będziecie się wtedy chcieli zmienić, to niestety już się nie da,
wybraliście wcześniej i to jest konsekwencja waszych decyzji, waszych ciemnych działań.
Jak byście się wewnętrznie otworzyli i przyjęli PRAWDĘ w wasze życie, wtedy wasze życie było
by radosne i szczęśliwe, bylibyście zdrowi i mielibyście powodzenie we wszystkim co wy
czynicie.
Ramy i prawa ciemności są bardzo zawężone i zagmatwane, a wy ludzie ziemscy daliście się
ułożyć w te zawężone ramy i już widzicie wszystko tylko w prawach ciemnych, nie umiecie już
patrzeć i działać szeroko, jasno i prosto według praw PANA, bardzo szeroko, biocie się, że
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zostaniecie wyciągnięci z tych ciemnych ram, nie widzicie już sami, że stoicie u ciemnego na
podwórku i służycie ciemnemu, to ciemni was ograniczają.
Służąc PANU nie ma żadnych ram ani ograniczeń i od was zależy jak szeroko będziecie się
rozwijać.
Ludzie musicie walczyć o siebie ducha i rozwijać się duchowo, zamiast zabawiać się wesoło,
bo czas wasz mija bezpowrotnie, ogarnęło was lenistwo duchowe i rozpasacie swoje brzuchy.
Duch nie ma wyjścia, jeżeli rozum szuka tylko zabawy i wygód, rozum wasz we wszystko wątpi,
a duch walczy, lecz rozumowe dogmaty nie pozwalają jemu się przejawić do świadomości
dziennej, przez powłokę kłamstw i obłudy.
To wy zamiast się bawić świetnie, musicie szukać PRAWDY i rozwijać się duchowo,
wyprostować swoją drogę, to wy ziemskie duchy odeszliście od przestrzegania praw PANA, sami
dobrowolnie, tak jak kiedyś odeszli Atlanci od przestrzegania praw PANA i dlatego Atlantyda
została zatopiona, choć cywilizacja była bardziej rozwinięta niż dziś na Ziemi, ludzie
mieszkający na Atlantydzie wybrali zamiast rozwoju duchowego majątki i dobra materialne, tak
samo jak dziś ludzie na Ziemi. Atlanci za brak rozwoju duchowego i odejście od praw PANA
ściągnęli na siebie skutki zwrotne, a dziś ziemscy ludzie noszą pierścień narodu, który ma
wypaloną ogniem Bożym pieczęć skutków zwrotnych i wy ludzie nosicie ten znak.
Ludzie, czy taki pierścień narodu z klątwą może wam przynieść szczęście?
Pomyślcie logicznie i odpowiedzcie sobie sami, taki pierścień należy jak najszybciej zakopać
głęboko w ziemi.

Miliony upadną całkowicie
190.
Miliony upadną całkowicie, chcą cudów, chcą kłamstw i obłudy, chcą tylko czegoś co wymyślił
rozum ziemskiego człowieka, czegoś czego nie ma, rozumowe wymyślone w dogmatach
ciemnych, w ich księgach krzywe zwierciadła ciemnoty rozumowców, zobaczycie w nich swoje
ciemne myśli, zobaczycie swoje wszystkie ciemne powiązania, ciemne rozważania, wszystko
poczujecie, wszystko musicie przeżyć, abyście wiedzieli co jest PRAWDĄ, a co zostało przez
rozum wymyślone.
Wszystkie ciemności w was zostaną wypalone, a wy zostaniecie odesłani do domu, do
poziomu duchowo istotnego ale już jako czyste nieświadome zarodki.
PRAWDA i tylko PRAWDA musi na zawsze wejść i zagościć w sercach duchów ziemskich, a w
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PRAWDZIE zawarta jest Miłość duchowa.
Płoną domy, ludzkie ziemskie wnętrza, rozsypują się w wielkie gruzowiska, wszystko ginie, pali
się ziemia, płomienie sięgają nieba, widzę domy, wypalone okna, stoją ściany zewnętrzne jak
widma zagłady ludzkości, jak z filmów grozy, wszystko upadło, oczyszczenie następuje, idzie
nawałnica, woda i powietrze oczyszczą resztę co zostało jeszcze, jest do oczyszczenia
wszystko, co jest materią niepotrzebną i do zniszczenia wszystko, co nie służy duchowi w gęstej
materii.
Droga do PRAWDY jest już przetarta, krocząc tą drogą jest wam łatwiej, jest wam wszystko
pokazane i idąc nie musicie się potykać, nie macie już żadnych przeszkód.
Jedyną przeszkodą dla was jest wasz własny rozum ziemski, zawęża was i ogranicza w
podążaniu do PRAWDY.

Szacunek do każdego Słowa
191.
Szacunek do każdego Słowa jakie wypowiadacie co chwilę, często paplacie, sami nie wiecie co
mówicie, ponieważ nie czujecie tego, tylko paplacie co rozum wam podsunie, wszystko co nie
rozumiecie, czego pojąć nie możecie.
Siła słowa każdego wypowiadanego przez ziemskiego człowieka jest tak ogromna, że gdyby
człowiek ziemski zrozumiał i poczuł co mówi szybko by zamilkł, a wy jeszcze ciągle
występujecie przeciwko drugiemu człowiekowi ziemskiemu, oceniacie, krytykujecie, szkalujecie,
rzucacie słowa na wiatr i nigdy nie dotrzymujecie wypowiadanych obietnic, ciągle i tak lekko
wam przychodzi kłamstwo i usprawiedliwiacie kłamców, bo sami kłamiecie, mówicie; że
kłamiecie w dobrej wierze, to jeszcze gorsze kłamstwo, bo z premedytacją.
Nie zastanawiacie się nad tym co krzyczycie, używacie często wulgarnych słów, tym
szkodzicie sobie i swoim bliskim, bo was bliscy tolerują, następnie dochodzi do rękoczynów, bo
już nie panujecie nad sobą, bo panuje nad wami ciemność, ale skutki zwrotne natychmiast was
dosięgną.
Ciemności rządzą wami jak chcą, a wy dajecie się wciągać w takie prowokacje, to już nie
człowiek, który rzuca się do bicia drugiego i to słabszego od siebie, nie ma na to
usprawiedliwienia, taki akt przemocy nie jest zgodny ani z ziemskim prawem, a tym bardziej
niezgodny z prawami PANA.
Nazywacie siebie „chrześcijanami”, a pojęcia nie macie, że każdy kto wierzy w Pana i część
Pana Jezusa Chrystusa, żyje zgodnie z prawami PANA, zna wszystkie prawa i przeżywa je
codziennie, jego wiara jest żywa wewnętrznie i nie należy do żadnej dziwnej organizacji, religii
ani sekty, to jest wewnętrzna wiara każdego ducha indywidualnie.
Każdy duch na Ziemi, którego wiara jest WIELKA i ŻYWA, natychmiast rozpozna część Pana
JEZUSA CHRYSTUSA po znakach jakie były zapowiadane w apokalipsie apostoła Jana, w
przepowiedniach czytanych codziennie kiedyś w domach.
Jezusa Chrystusa również można energetycznie odczuć, ale jak jesteście przez swój rozum
zablokowani, nic nie możecie odczuć, bo nie przepływa przez was energia, jesteście po prostu
martwi duchowo, z waszych ust wypływają martwe słowa, nic nie znaczące.
Wasze czyny są niezgodne z niczym i nielogiczne, bo rozum wasz służy ciemnościom.
Stres, strach, litość, to oznaki ciemnych, na takich energiach pracują kościelni, zastraszają
ludzi ziemskich, to wasza wina, że nie dążycie do Prawdy, tylko idziecie za ciemnymi, kierując się
strachem, za to każdy kto manipuluje innymi poniesie konsekwencje czynów swoich.
Każdy czysty duch by wiedział, że takie miejsca i takich ludzi ziemskich należy z daleka omijać.
Sami słuchacie innych, którzy krzyczą, iż Jezus Chrystus nie mógł się normalnie narodzić, to
niemożliwe mówią, a to oznacza, że nie wierzycie w doskonałość praw PANA, że ich nie znacie i
nie żyjecie zgodnie z tymi prawami.

219

Jedyna szansa dla ludzi na Ziemi, to natychmiastowy zwrot z drogi do piekła, trzeba
natychmiast zacząć żyć z żądaniami PANA, zgodnie z prawami PANA tu w gęstej materii.

Miecz Sprawiedliwości prosto ze Światła
192.
Miecz Sprawiedliwości prosto ze Światła wisi nad waszymi głowami, z dziesięciu dwóch
zostanie, ośmiu odejdzie jako czyste nieświadome zarodki do góry.
Wszystkie żywioły systematycznie się przygotowują i są gotowe do działania na Ziemi jako akt
Sprawiedliwości, zmiecione zostaną doszczętnie ciemności, wszystko co ciemne zostanie
rozerwane na strzępy i trafi do leja rozkładu, baczcie abyście byli po stronie Światła, abyście byli
czyści energetycznie, swoim chceniem nawet w ostatniej sekundzie zdążyli się ocknąć z letargu i
uśpienia, aby nie trafić do leja rozkładu, tylko się zmienić i podążać drogą ku Światłu, do poziomu
duchowego, poprzez Miłość będącą dziś na Ziemi.
Zasłużyliście ludzie ziemscy na lej rozkładu i jak się nie zmienicie to tam traficie, nie ma
miejsca dla ciemności i ciemnych w nowym Królestwie Tysiącletnim, nikt kto nie zasłuży sobie
swoim działaniem nie znajdzie się w Księdze Życia na Ziemi, aby wszystko co przeżywał duch do
tej pory niewłaściwie, mógł odpracować.

Szacunek do siebie ducha
193.
Szacunek do siebie ducha jest wtedy, gdy my sami siebie szanujemy myśleniem, mową czystą,
rozpoczynamy od wysyłania energii w kołobieg stworzenia i rozpoczyna się proces tworzenia
gęsto materialny.
Jeżeli duch ludzki bardzo czegoś pragnie, a jest to zgodne z prawami PANA i drogą tego ducha
na Ziemi, to wszystko płynnie się tworzy i zaraz macie realizację tego czego pragniecie i
potrzebujecie do wsparcia procesów duchowych na Ziemi.
Jeżeli nie jest to zgodne z prawami i są to ciemne nurty, wtedy można przyrównać do
wykąpania się w szambie i za chwilę ta osoba już nie czuje, że jest w szambie, a rozum
natychmiast usprawiedliwia wszystko, nawet bardzo nielogiczne zachowania i gdy partner
używa niecenzuralnych słów przeciwko swojej partnerce dochodzi do rękoczynów, rozum
usprawiedliwi natychmiast i podpowie; że to czyni z miłości.
Jasny czysty duch nigdy by tak nie postąpił, bo szacunek do partnera ziemskiego z Miłości
duchowej nie usprawiedliwi takiego czynu, obojętnie jaka jest sytuacja, zawsze należy na drodze
spokojnego dialogu wszystko rozwiązać, nawet bardzo trudne tematy.
Do takich ludzi ziemskich, którzy dziś krzyczą i używają swoich rąk do tłumaczenia miłości, nie
da się usprawiedliwić, bo czynem gęsto materialnym potwierdzili, że zawiedli i nie można im
zaufać, w każdej chwili mogą wbić nóż w plecy, następnie powiedzą; że to z miłości.
Brak zaufania potwierdza, że nie ma tu żadnej miłości, ani przyjaźni, wszystko oparte jest tylko
o korzyść materialną i przyziemne żądze, taki duch ludzki w każdej chwili jak nie pójdzie coś po
jego myśli użyje swojej siły do tłumaczenia, ponieważ jest usprawiedliwiany i tolerowany przez
partnerkę, poprzez jej rozum i jej chciejstwa, partnerzy wykorzystują słabość i litościwość
partnerek, jest to oszukiwanie siebie nawzajem, ale partnerka nie chce tego widzieć, dopiero
kiedy stanie się tragedia będzie już za późno na wyciąganie wniosków.
Partnerki po takich czynach gęstomaterialnych z szacunku do siebie muszą wiedzieć iż taki
duch ludzki nigdy się nie zmieni, a będzie jeszcze gorszy, bo ma na to przyzwolenie partnerki, ale
jak partnerka siebie nie szanuje, to jej rozum szybko zapomni takie czyny niewłaściwe, aż do
następnego razu, ale każdy następny raz jest o wiele, wiele mocniejszy w negatywnym pojęciu.
Usprawiedliwianie, że zrobił to z miłości, całkowicie kasuje takiego ducha ludzkiego, ponieważ
220

partnerka jest z nim jednorodna, czyni tak samo, toleruje takie zachowania, dopiero gdy sama się
zmieni i odrzuci fałszywą miłość i pasożyta pożegna, wtedy znajdzie się partner z jej poziomu,
który będzie darzył ją prawdziwą miłością duchową, bo do tej pory partner był pasożytem,
korzystał z naiwności partnerki.
Litując się nad partnerem wyrządzała jemu krzywdę, poprzez swoje rozumowe pojęcie miłości
staje się żywicielem energetycznym i gęsto materialnym, jeżeli jest tego świadoma wtedy mocno
odczuje to w swoim gęsto materialnym ciele, taki partner przynosi tylko negatywne energie i
nigdy nie będzie się rozwijał, co udowodnił po czynach swoich.
Każdy wybiera sam, lecz zawsze opierajcie się o prawdziwą miłość duchową, która jest
wymagająca i sprawiedliwa, nie wybierajcie rozumowo, w stresie lub strachu, bo to jest
zawężenie rozumowe i zawsze źle wybierzecie, zawsze kierujcie się uczuciem i wybierajcie na
podstawie podpowiedzi wewnętrznych czystych i jasnych, bo to głos z ducha.
Zły wybór to tak jak powrót do starej choroby, której nie da się wyleczyć.
To co zostało już uczynione nie da się odwrócić.
Człowieka ziemskiego głoszącego PRAWDĘ po czynach poznacie.

Brak odwagi waszej
194.
Brak odwagi waszej stanąć przed PRAWDĄ lub zadzwonić i jeszcze rozmawiać o PRAWDZIE,
kiedy wychodzi się z szarego tłumu, z mas.
Łatwo wam w tłumie krzyczeć, łatwo wam krytykować i oceniać, nie potraficie się nawet pod
tym co mówicie i piszecie podpisać swoim ziemskim imieniem i nazwiskiem.
Nie ma waszego zapotrzebowania na Prawdę, a wręcz odwrotnie, ukrywacie wszystko i wolicie
obłudę, żeby tylko ładnie wyglądało, nie ma zapotrzebowania na rozwój duchowy, to wy nie
chcecie ze sobą pracować, a nawet wręcz odwrotnie, wolicie ciepłe i wygodne szambo i wciąż
myślicie, że to tylko wy macie rację, bo tak wszyscy mówią i czynią, to wy też tak mówicie i
czynicie, nic nie badając rzeczowo głupoty opowiadacie, nie sprawdzając opieracie się na
starych niesprawdzonych autorytetach, inaczej mówiąc; dajecie sobie wciskać ciemnotę, bez
waszego sprzeciwu, a nawet z waszą ochotą.
Łyse wasze głowy mówią o tym, że nie ma w was rozsądku i siły, zawsze od wieków mędrcy
chodzili z długimi włosami siwymi, nie farbowali włosów i mieli siwe brody, to mądrość życiowa
oparta o ich doświadczenia życiowe i wyciągnięte wnioski, kierowali się intuicją i odczuwaniem,
a wy wręcz odwrotnie, nie ma w was mądrości życiowej, nie wyciągacie wniosków z
doświadczeń, jesteście cały czas na stresie, a wtedy podpowiada tylko rozum, wtedy opieracie
się o te ciemne autorytety, bo sami jesteście zablokowani przez stres i strach.
Rozumowcy zatajają przed wami PRAWDĘ, bo wy lubicie się okłamywać, słodzić sobie, bo
lepiej wam w błocie, w grobie, odrzuciliście prawdziwe duchowe życie na Ziemi.
Duch się nie może przejawić, bo wy nie jesteście zainteresowani budowaniem drogi prosto ku
Światłu.
Wasze nawyki, to już nałogi tak mocne, że nie potraficie się od tego uwolnić i odciąć, a wręcz
odwrotnie coraz więcej nawyków macie i ciemnych nałogów, coraz trudniej wam myśleć
logicznie, o odczuwaniu nie ma mowy, nie macie pojęcia o intuicji i o wewnętrznym odbiorze,
idziecie tylko w rozwoju umysłu i rozumu, to tylko poprzez dotyk, bo uczucie to bardzo subtelne
energie i nie da się zrozumieć rozumowo, tu potrzeba konkretnych decyzji i dużych zmian w
sobie, bo jak wy się zmienicie, to i wasze otoczenie się zmieni, dostosuje się do was
pozytywnych, energetycznych i duchowych.
Zajmijcie się każdym wypowiadanym przez was słowem, aby każde było pozytywne i służyło
drugiemu człowiekowi ziemskiemu.
Wszystko co robicie przeciwko Światłu i PANU, będziecie musieli przeżyć na sobie i to
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wzmocnioną siłą, to co wysyłacie wróci do was i w was uderzy, mocno was przygniecie, abyście
wiedzieli kogo atakowaliście i co odrzuciliście.

Jest dym na Ziemi
195.
Jest dym na Ziemi, wszystko już upada, takie wydarzenia nawet najbardziej zwariowanym
ziemskim duchom nie mogły przyjść do świadomości dziennej, w najgorszym scenariuszu, nie
potrafiliby wymyślać swoim rozumem, wyobraźnia ducha ludzkiego jest ograniczona umysłem.
Zamknięte drzwi do windy, szyb jest pusty bez windy, wpadniesz do głębokiego szybu, tam
gdzie jest twoja wiara głęboka.
Dramatyczna walka ducha z ciemnościami, ale rozum twój przegra każdą potyczkę, bo nic nie
odczuwasz, bo nic nie rozumiesz, wolisz wpadać do szybu windy, bo to znasz, choć stamtąd nie
ma dla ciebie wyjścia, ale boisz się iść do góry, bo to dla ciebie coś nowego, choć bardzo
logiczne i tutaj są same Prawdy oczywiste.
Męczysz sam siebie, a ciemność na to czeka i nie zwleka ani chwili, namawia cię przez twój
rozum do skoku, skoczyłeś i co? Już koniec, nie ma odwrotu, już się utopiłeś na zawsze w
ciemnym nurcie, nie da się tego w żaden sposób odwrócić, sam wybrałeś, miałeś swoje pięć
minut na podjęcie decyzji, a że źle wybrałeś tą szansę straciłeś bezpowrotnie, drugiej takiej
szansy nie będzie.
Możesz zostać tylko przykładem dla innych, nie chciałeś iść prostą drogą ku Światłu, to sam
się zatraciłeś.

Czas na Prawdę ostateczny
196.
Czas na Prawdę ostateczny, musicie się ludzie dowiedzieć Prawdy z kim przy stole siedzicie i że
to wasze ziemskie życie jest gówno warte.
Musicie się dowiedzieć; co ma wartość dla ziemskiego człowieka, co przekłamano od zawsze,
wasza polityka to stek kłamstw, to co w sklepach to niech w nich zostanie na zawsze, nikomu to
niepotrzebne, a nawet szkodliwe, zderzyliście się sami ze sobą.
Jak wam żywioły zabiorą bliskich, jak wam żywioły zabiorą dom i wasze bogactwa, waszą
firmę, która nie zawsze służy drugiemu człowiekowi zgodnie z prawami PANA.
Opieracie wszystko tylko o zarabianie pieniędzy i nie odczuwacie czy to jest dobre, czy złe.
Opieracie swoje życie na Ziemi na energii nieszczęścia.
Wasze domy i wasze bogactwa ziemskie już energetycznie płoną, energetycznie już to czujecie,
ale nic nie rozumiecie, bo cały czas trzymacie się ciemnego nurtu i sług ciemności, co tylko
mówią; że służą PANU, a w czynach pokazują, że służą rozumowi ciemnemu, którego posadzili
sobie na tronie i wynieśli na ołtarze.
Sprzedajecie się ciemnościom za parę srebrników, lubicie słuchać pochlebstw, a nie chcecie
poznać PRAWDY, a to droga która prowadzi prosto do grobu bardzo głębokiego.
Rozwój duchowy to praca nad sobą, pozbycie się nawyków, które nauczyli was ciemni i
nielogiczne ziemskie duchy, ale to wy na to przystaliście bez sprzeciwu i sami daliście się złapać
w pułapkę, nie macie w sobie żadnych wartości, nie macie w sobie czystości, jesteście smutni i
chorzy, nie chcecie sobie sami pomóc, a tylko wy sami macie takie możliwości i narzędzia,
których nie wykorzystujecie.

Miliony wątpliwości waszych
197.
Miliony wątpliwości waszych produkuje rozum, w każdej minucie, ściąga was w przepaść
222

energetyczną, a wy lecicie do szkoły by kształcić swój umysł.
Rozum się natychmiast włącza i już produkuje wyliczenia, tabelki, wykresy i różne dziwne
porównania nikomu niepotrzebne, bo te przewidywania robią wam psikusa i nigdy się nie
sprawdzają, a wystarczy tylko odczuć i wszystko jest wiadome, bez udziału rozumu tylko
duchowo.
Wciąż siebie i innych usprawiedliwiacie, a z uczuć waszych nie korzystacie, intuicję poprzez
którą doskonale duch podpowiada, rozumem zakuliście w dyby.
Choć czasami coś słyszycie, to rozum natychmiast wyprodukuje milion wątpliwości i burzy
logiczne podpowiedzi ducha.
To wasz interes aby odbierać podpowiedzi od PANA i kroczyć po Ziemi najlepszą drogą dla
was, oczywiście pomiędzy waszymi wyborami, ale bez intuicji, bez podpowiedzi ducha wasze
wybory są niewłaściwe, więc kroczycie bardzo krętymi drogami i wciąż wracacie do tego samego
miejsca, z waszych doświadczeń nie wyciągacie wniosków, dlatego wasza droga jest
niewłaściwa i kręcicie się wokół własnego ogona.
Niewłaściwa bo niezgodna z prawami PANA, niezgodna z niczym i brak wam pokory.
Brak wam Miłości duchowej, bo na krętej drodze nie ma niczego co by było dobre dla ducha, co
byłoby dobre dla waszego ziemskiego ciała, brak równowagi wewnętrznej.
PAN daje duchom schodzącym na Ziemię narzędzia do prawidłowego rozwoju ducha w
prawach, aby uczyć się odczuwać, ale wy schodząc na Ziemię nie chcecie szukać Miłości
duchowej, nie chcecie szukać Prawdy, natychmiast zabijacie w sobie wszystko co tylko zacznie
kiełkować żywego, bo wasz rozum woli martwotę, a duch chce być żywy, konflikt wewnętrzny
rozumowo-duchowy, dlatego rozum zamyka ducha szczelnie, nie daje jemu żadnych szans
przebicia do świadomości dziennej, rozum cały czas pilnuje i wszystko pali się na panewce,
ciemność się cieszy, że kolejny raz wasz rozum sługa ciemności wygrywa z waszym
rozsądkiem, a wy toniecie w bagnie, wydarzenia blisko i już was nie będzie bo się pożegnacie ze
swoim ziemskim ciałem.

Wszystko musi być naturalne

198.Wszystko musi być naturalne i czyste ekologicznie, wszystkie produkty jakie spożywacie,
pijecie, ubieracie na siebie, oraz tym czym oddychacie musi być prawdziwe.
Wszystkie produkty jakie są w sklepach, na targowiskach, w marketach, muszą się zmienić na
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produkty naturalne i zdrowe, produkowane najczyściej jak to możliwe.
Wszystko co wkładacie do swojego żołądka musi pochodzić z naturalnej produkcji, bo te
produkty co są w sklepach na półkach pójdą do śmietnika.
Już rolnik na polu nie może sypać żadnych sztucznych nawozów, a tylko naturalne, wszystkie
pasze dla zwierząt nie mogą być sztuczne, sama natura, to co jest produkowane musi służyć
ziemskiemu człowiekowi i jego zdrowiu, to co niewłaściwe zostanie zamknięte, jak się w wyniku
wydarzeń nie oczyści.
Dziś wszystkie rzeczy materialne są wyprodukowane w Chinach, coraz więcej afer i prawdy o
tych
tandetnych
wyrobach.

Przepowiednia się wypełnia, a dla Polaka najlepsze są i były zawsze polskie produkty, nauczcie
się wyciągać wnioski i badajcie wszystkie produkty, za które płacicie, tanie mięso psy jedzą.
A wy musicie jeść tylko zdrowe i naturalne produkty, aby wasze ciało mogło funkcjonować
prawidłowo, bo nie potrzebna jest w pożywieniu chemia, dodatki jako polepszacze smaku i
zapachu, konserwanty i barwniki i utleniacze oraz inne, które są bardzo szkodliwe w ciągłym
stosowaniu, a ludzie zatracili już możliwość odczucia prawdziwego smaku i zapachu, nauczyli
się jeść plastik, a to prowadzi do rozstania się ducha z gęsto materialnym ciałem.
Wszystko musi być oczyszczone, również naturalne odzienie, które nosicie, naturalnie
barwione, ponieważ styka się bezpośrednio z waszym ciałem, ziemski człowiek oddycha całym
ciałem i niezbędna jest oddychająca naturalna odzież.
Wełna ubrana bezpośrednio na ciało powoduje pobudzanie układu krążenia do prawidłowej
pracy i organizm wraca do zdrowia.
Plastik może jest dla oka ładny, ale dla ciała ziemskiego niewłaściwy i nie korzystny, wszystko
co naturalne da wam zdrowie, każde zjedzone nasiono, pielęgnowane w Miłości duchowej przez
ducha ludzkiego, który je uprawia jest zdrowe, jest energetyczne, każdy kto je będzie spożywał,
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będzie miał korzyść.
W nowym Królestwie Tysiącletnim wszystko musi być oczyszczone i na nowo stworzone,
czyste, jasne i proste, wszystko naturalne i zdrowe oparte tylko i wyłącznie o prawa PANA.
Ci którzy będą budować nowe Królestwo muszą sami narodzić się na nowo, aby wprowadzać
w życie ziemskie tylko to co jest korzystne i właściwe, aby żyć tylko naturalnie, zgodnie z
prawami natury.

Ludzie pielęgnujcie język polski
199.
Ludzie pielęgnujcie język polski, bo to będzie po wydarzeniach język obowiązujący na całej
Ziemi, po uproszczeniach, po oczyszczeniu z makaronizmów, wszyscy ludzie w Królestwie
Tysiącletnim będą mówić po polsku, Polacy nauczcie się należycie posługiwać czystą
polszczyzną, nauczcie się należycie dbać o wypowiadane słowa, aby były w języku polskim i na
przykład nie ok. ale dobrze, jest wiele takich zamienników.
Ciemność zaśmieca język polski, bo doskonale wie, że część Pana, Jezus Chrystus narodził się
w Polsce, w narodzie wybranym, mieszka obecnie w Opolu, chciały by ciemności abyście zostali
po stronie ciemności, ale wy z tego amoku zostaniecie wyrwani, tak mocno wstrząśnięci, że aż
odpadną od was wszystkie ciemne skorupy i strupy, zostanie czysty duch, który musi się zmienić
całkowicie, by mógł budować z Jezusem Chrystusem na Ziemi nowe Królestwo Czystości i
Trójjedyności.
Uczcie się czystego języka polskiego od nowa, uczcie swoje dzieci mówić czysto po polsku, a
ci co są poza granicami Polski, kraju wybranego, uczcie innych języka polskiego, aby łatwiej było
im się porozumieć z tymi, którzy pozostaną po wydarzeniach na Ziemi, dbajcie o to, aby jak
najczyściej mówić po polsku, dajcie innym duchom na Ziemi dobry przykład i budźcie się
natychmiast, wzlatujcie wysoko, jak najwyżej może ludzki duch.
Każdy kto świadom wydarzeń, powinien natychmiast wracać do Polski, bo dla Polaków, narodu
wybranego najbezpieczniej jest w Polsce, Polska najmniej ucierpi w wydarzeniach.
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Polacy, narodzie wybrany, trzymajcie ognisko waszych myśli w czystości, mówcie czysto po
Polsku i niech czyny wasze będą czyste, jesteście na świeczniku i świećcie jasno na całej kuli
ziemskiej.

Ratunek dla każdego ducha
200.
Ratunek dla każdego ducha, który się nie rozwija duchowo, to rozstanie się z gęsto materialnym
ciałem na Ziemi i odejście jedyną drogą przez lej rozkładu, duch oczyszczony trafi tam skąd
wyszedł, czysty i przeźroczysty, aby mógł ponownie inkarnować na Ziemię, ale już bez waszej
świadomości, bo wasz rozum wybrał materię, bogactwa materialne, pieniądze, zabawę i
ciemność cały czas was wciąga w ciemne nurty, a wy się na to zgadzacie i prędko tam
biegniecie, natychmiast podajecie rękę ciemnym energiom i nikt już wam nie może pomóc, bo wy
tego sobie nie życzycie.
Mogliście się rozwijać duchowo, ale dziś już nie ma na to czasu, wydarzenia już narastają
codziennie, to się dzieje na waszych oczach, a wy tego nie widzicie, jest coraz mocniej, tak się
nawarstwia wszystko, aż walnie w was raz i to wszystko gęsto materialne przestanie mieć
jakiekolwiek znaczenie, gdy zostanie na Ziemi 20% ludzi ziemskich.
Dziś nie słuchacie, stale we wszystko wątpicie, rozum was zatrzymuje, a ciemności was
zastraszają, a wy się dajecie i nic nie dostrzegacie, żadnego podstępu ciemności.
Z Woli BOŻEJ mieliście szansę się rozwijać, mieliście czasu aż 2000 lat, a dziś wasz czas się
kończy, będziecie żałować, będziecie krzyczeć; trzeba było mocniej nas budzić, trzeba było
mocniej na nas naciskać.
Mówicie; że ja Ismael i Mojżesz jesteśmy pod wpływem Jezusa Chrystusa, a jakby tak było, to
jaki problem działać na całą ludzkość na Ziemi, aby się zmieniła i była też pod wpływem Jezusa
Chrystusa, wtedy wszyscy by się zmienili i słuchali Jezusa Chrystusa, a to zupełnie inna sprawa,
bo to wy musicie zrozumieć, że bez nacisków sami się macie określić, bez żadnego wymuszania,
to ma być wasze chcenie podporządkowania się prawom PANA i zależnościom energetycznym,
wasze zrozumienie procesów energetycznych, bo człowiek ziemski to pył we wszechświecie, to
tylko rozum wasz myśli, że jest wielki, żywioły wam pokażą jacy jesteście maluczcy i gdzie
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musicie się zaszeregować, żyć zgodnie z prawami PANA, nie ma innej możliwości, bo jak będzie
inaczej to traficie natychmiast do leja rozkładu.
Nadchodzi wielkim krokami WIELKA CHWILA dla Ziemi, czy o tym wiecie, że czas już nadszedł,
a wy się szykujecie do zabawy, zamiast do wydarzeń.Koniecznie chcecie pójść do leja rozkładu?

*Wasz „zbawiciel”

201.
Wasz „zbawiciel”, kto to jest? Bo tak religie przekłamały prawdziwe życie Jezusa Chrystusa
Nazarejczyka na Ziemi, nie jest to żaden Zbawiciel, nikogo nie zbawił, nikomu nie zostało nic
odpuszczone, zupełnie ktoś inny, wszystko oparte na cudach, niezgodnie z prawami PANA,
nielogiczne i owiane tajemnicą, a więc wymyślone przez rozumowców, religijnych fanatyków i
kler, przez ciemnych, bo to wszystko co mówią to jest fałszywe.
Tak wam zaciemniono prawdziwy obraz iż stał się niezgodny z prawami PANA, a wy w to
wszystko co wam podano wierzycie, choć jest nielogiczne i nieprawdziwe.
Prawa PANA są jasne proste i wytłumaczalne, tu nie może być żadnych „cudów” ponieważ PAN
dał doskonałe prawa w stworzenie i sam ich nie może zmienić, a wy opowiadając takie „cuda” i
taki fałsz, wątpicie w prawa PANA i w samego Pana.
Aby Jezus Chrystus mógł zejść na Ziemię musi w prawach się normalnie narodzić, nie ma innej
możliwości, bez żadnych „cudów”, bo wtedy gdyby PAN mógł zmieniać prawo swoje dane w
stworzenie, to by dorosłego Jezusa Chrystusa postawił na Ziemi lub by Jezus Chrystus zszedł
po schodach z nieba specjalnie na dużych uroczystościach ziemskich, ale tak nie może być, to
jest bajka dla dzieci, a i dzieci by w nią nie uwierzyły, gdyby wiedziały i znały prawa PANA.
Zadały sobie ciemności wiele trudu, a wy na to zezwoliliście iż wasze dzieci też już od małego
uczone są fałszu i obłudy, wręcz są zmuszane do kłamania, zmuszane do chodzenia na religię
bez przekonania, do chodzenia do kościoła, choć to wszystko co mówią kościelni nawet dla
dzieci jest nielogiczne i zaciemnione.
Jezus Chrystus Nazarejczyk i Jezus Chrystus z Opola to jedna i to sama część Pana, tylko inne
ciało, ponieważ zgodnie z prawami PANA ciało ziemskie Jezusa, musi zostać pochowane do
Ziemi, aby się rozłożyło i nie ma powrotu do tamtego ciała ziemskiego, musiało być nowe
naczynie, czyli nowe ciało ziemskie, aby wszystko odbyło się w prawach, schodząca na Ziemię
część Pana z poziomu Bożego dostała nowe ciało ziemskie, nazwane na Ziemi Romuald
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Statkiewicz, wyciągnięte przez Pana wnioski z pobytu na Ziemi Jezusa Chrystusa po raz
pierwszy, nie pozwoliły na to aby ponownie narodził się w narodzie izraelskim, który całkowicie
zawiódł, oraz narodziny obwieszczone wszystkim, aby nie trzeba było uciekać z dzieckiem,
ukrywać się i tak dalej, resztę ludzie znacie, dopiero wtedy, kiedy obecny dziś na Ziemi Jezus
Chrystus doświadczył między ludźmi ziemskimi wielu różnych sytuacji, trzeba poznać życie ludzi
na Ziemi, aby wiedzieć jak im pomóc, sam musiał doświadczać, aż przyszedł czas przebudzenia
do swojej świadomości części Pana i wszystko zmusza do wejścia na właściwą drogę i nie ma
innej możliwości, trzeba wejść.
2000 lat temu nic ludzie nie przyjęli, wtedy kapłani występowali przeciwko Jezusowi
Chrystusowi i dziś również kościelnym nie pasuje Prawda, ponieważ musieli by się przyznać do
wszystkich kłamstw i majątki rozdać ludziom, ponieważ są własnością lokalnych społeczności,
a
nie
kościoła.

Dlatego ogłaszają w kościołach; iż Romuald Statkiewicz jest fałszywym Jezusem Chrystusem,
nikt nie badał, a opinię już wydano, choć jest nieprawdziwa tak samo jak przed 2000 lat, nie
zmienia to faktu, iż Romuald Statkiewicz jest Jezusem Chrystusem będącym obecnie na Ziemi,
czy to się podoba klerowi czy nie, wydarzenia już blisko i wtedy zobaczycie ludzie ziemscy jaka
jest PRAWDA.
Stworzone kłamstwa i dogmaty przez kościelnych i religie spowodowały iż wygodni ziemscy
ludzie nie muszą myśleć i nic robić, sądzą iż mają „odkupione” wszystkie „grzechy” przez
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waszego „zbawiciela”, co jest kłamstwem. Część Pana, Jezus Chrystus Nazarejczyk niczyich win
nie „odkupił”, a wręcz odwrotnie, zamordowanie Jezusa Chrystusa spowodowało skutki zwrotne
na Ziemi, a wy oddaliście siebie ducha pod panowanie ciemnych zakłamanych ludzi w
sutannach, nie umiecie już dziś ludzie odróżnić PRAWDY, Miłości na Ziemi, części Pana, Jezusa
Chrystusa, od tych dziwnych wymyślonych historii i „cudów”, wymyślonych aby usprawiedliwić
klasyczne bestialskie morderstwo przez kapłanów ówczesnych, udało im się tym kłamstwem
pozostać przy władzy, wtedy się udało i wy jesteście tego winni, bo musicie szukać PRAWDY, po
to przyszliście dziś na Ziemię, te same duchy co 2000 lat temu, aby sobie odczynić swoją karmę
z całego bytu, ale dziś już się nie uda i PRAWDA musi dojść do głosu, nikt nie ma żadnych szans,
żywioły
już
pracują.

To dla was ziemscy ludzie przyszedł na Ziemię drugi raz, aby was poprowadzić do PRAWDY i
Miłości duchowej, ale tu musicie się wysilić, aby to zrozumieć i pojąć duchem, a nie rozumem.
A wy ludzie ziemscy nic nie zrozumieliście i dalej sami kłamiecie o morderstwie sprzed 2000
lat, kłamiecie o życiu Jezusa Chrystusa Nazarejczyka, kłamiecie o życiu apostołów na Ziemi, dziś
jeszcze raz ostatni dostaliście szansę na dojście do Prawdy.
Ponieważ nie chcecie się rozwijać duchowo i nie macie zamiaru przyjąć PRAWDY na Ziemi, to
wydarzenia was całkowicie zmienią, to będą wasze perły, sąd ostateczny się zakończył i
ostatecznie zostaniecie rozliczeni z waszego martwego życia, ci co zostaną po wydarzeniach
bez problemów przyjmą PRAWDĘ i natychmiast zaczną rozwijać się duchowo, to co zobaczą, nie
pozwoli im mieć żadnych wątpliwości do osoby Jezusa Chrystusa.
Musicie się dowiedzieć wszystkiego o PANU, o was, o waszym smutnym życiu, o religiach, o
braku waszej wiary, o wszystkim co zostało na Ziemi zamotane i utajnione, sfałszowane, wyjdzie
wreszcie na Światło i musi zostać z fałszu oczyszczone.
Wszystko musi zostać uporządkowane w nowym Tysiącletnim Królestwie, prawa i cała Ziemia,
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nie może być prowadzona gospodarka niszcząca wszystko, czas na naturę, naturalne jedzenie,
naturalne ubranie, wszystko co jest niezbędne do życia dla ducha na Ziemi musi być naturalne i
zdrowe.
Musicie sami siebie rozliczyć i koniecznie zrozumieć po co macie się rozwijać i że jest to dla
was ludzie ziemscy korzystne, cały czas macie się kierować do PANA codziennie dziękując za
wszystko.
To że nieświadomie uczestniczyliście w uroczystościach ciemnych, nie zwalnia was od
odpowiedzialności, za każdy wasz czyn i krok zapłacicie najwyższą cenę, ostateczne rozliczenie
już się zbliża, jest bardzo blisko, coraz bliżej.

Święto Róży, Miłości, 23 stycznia
202.
Miłość wylewa się na Ziemię, dla was duchy w stworzeniu, abyście żyli zgodnie z prawami PANA,
bo to jest dla was korzystne i radosne.
Martwy duch bez Miłości duchowej, to ciemności i ciemnota wasza rozumowa.
W Miłości duchowej duch żyjący w stworzeniu to radość, czystość, spokój i ciągłe korzystanie
z suto nakrytego stołu, dziś Święto Miłości, Święto Róży, a wy ludzkie duchy nie czcicie PANA,
więc o Święcie Róży nic nie wiecie, brak wam rozwoju duchowego, a bez Miłości duchowej nie
ma życia, wszystko umiera stojąc i już w was rozum ciemności gości, brak wam uczuć i nic nie
odczuwacie, nie potraficie subtelnych energii od PANA zarejestrować, przekazywane poprzez
wasze talenty, dane duchowi schodzącemu na Ziemię, aby mógł służyć innym i odczynić swoją
karmę poprzez pracę, lecz wy się rozumowo rozkładacie i talentów swoich nie rozwijacie, nie
pielęgnujecie, płynie do was Miłość z góry, a wy serce swoje zamknęliście w lodowej skale, nie
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do skruszenia, nie do rozbicia, hołdujecie martwocie i martwym energiom, zamiast korzystać
poprzez tęczowe połączenie z górą i już się regenerujecie, macie stan pozytywny, zamiast stres i
strach
blokujący
wam
ziemskie
ciało
i
wasze
ziemskie
życie.

Wydarzenia już za progiem, a wy jesteście w lesie, nie chcecie wracać do domu, do poziomu
duchowo istotnego wam zapowiadanego od wieków, wasz rozum nie przyjmuje Miłości
duchowej, bo nie jest w stanie zrozumieć tego, tylko może duch odczuć uczuciem.
Ludzie ziemscy nie da się was wołać, bo nie chcecie słuchać, nie da się was zmusić, bo to
wasz wybór, ale dziś ostatnia szansa, choć pomyślcie logicznie i natychmiast kierujcie się do
Słowa Żywego mieszkającego między wami, to brama dla was do waszego domu prawdziwego,
do poziomu duchowo istotnego, idźcie tam szybko póki jeszcze możecie i macie sekundę na
zastanowienie.
Świętujcie Miłość duchową, szanujcie i wspierajcie na Ziemi JEZUSA CHRYSTUSA, czeka na
was w Opolu, w Polsce, w kraju wybranym przez Pana tu na Ziemi.

Oczekiwanie na obraz
203.
Ludzie czekacie na obraz, którego nigdy się nie doczekacie, dziś są nowe obrazy i nowe czasy,
nawet kolory są inne, bo inne są procesy energetyczne na Ziemi.
Czekacie aż się całkowicie zatracicie, nie czekajcie bo wasz czas przeminie bezpowrotnie i nie
zdążycie się ocalić i choć czytacie SŁOWO, nie uchroni was to przed wydarzeniami, czytacie i
czekacie, a nic się nie wydarzy co by nie było niezgodne z prawami PANA.
Zacznijcie żyć Słowem i prawami PANA, a natychmiast poprzez uczucie rozpoznacie część
Pana, Jezusa Chrystusa, bez tego obrazu, którego nikt już nie zobaczy, bo nie ma takiej potrzeby,
a i proces stary przeminął bezpowrotnie, został w tamtych czasach.
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Dziś procesy energetyczne poszły tak daleko, iż czas jest przyspieszony, a ciągle się pytacie,
więc odpowiedz macie.

Prawidłowy sposób odżywiania

204.
Prawidłowy sposób odżywiania dla ludzkich duchów na Ziemi, aby pojazd, ziemskie ciało
prawidłowo funkcjonowało, aby duch do swojego pojazdu tankował najlepsze paliwo dla tego
ciała ziemskiego.
Czyste bez żadnych związków chemicznych, jak najbardziej proste, jednorodne, jak najbardziej
niezbędne, bogate tylko w naturalne składniki potrzebne do rozwoju prawidłowego i regeneracji
komórek w każdym organizmie, witaminy, mikroelementy, metale, naturalne nieprzerobione
tłuszcze, które twój organizm jest w stanie przepracować, aby się nie gromadził w słabych
miejscach w organizmie jako tłuszczaki.
Taki tłuszcz jak margaryna sztucznie wyprodukowana w wielu różnych procesach
chemicznych, jest sztuczna i nie nadaje się do spożywania w żadnej postaci, a w procesie
podgrzewania margaryny i oleje stają się klejące, przyklejają się do jelit od środka tworząc złogi
trudne do oczyszczenia, przez te złogi organizm nie przyswaja witamin i niezbędnych
składników oraz kompletnie nie trawi.
Najwłaściwsze dla człowieka ziemskiego są tłuszcze naturalne.
Dziecko powinno pić mleko matki zawiera witaminę A i D3 niezbędną do wzrostu i
prawidłowego funkcjonowania kręgosłupa oraz dla waszych oczu, mleko matki wytwarza
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przeciwciała przeciwko wszystkim chorobom, bakteriom i wirusom.
Trzeba jeść dwa razy w tygodniu fasolę i groch, najlepiej same czyste, same nie wzdymają lecz
z innymi produktami pomieszane powodują wzdęcia w jelitach.
Fasola i groch mają składniki, których nie ma w żadnych innych produktach.
Mięso jest niezbędne w organizmie bo w nim jest najwięcej żelaza, ale mięso, które jest
hodowane w gospodarstwach, które karmią zwierzęta naturalnie, nie paszami.
Kurczaki z ferm nie nadają się w większości do jedzenia, same te kurczaki są chore, to i ludzie
którzy będą je jedli będą tak samo chorzy, słabe kości i słabe mięśnie.
Mięso najlepiej dusić w sosie własnym lub smażyć, ale bez tłuszczu, mięso ma swój tłuszcz i
nie potrzeba dokładać, natomiast smażenie powoduje przypalenie tłuszczu i wytwarza się
akroleina, która zatruwa wasz organizm.
Samo smażenie w 300ºC jest szkodliwe i w domu wdychacie związki toksyczne, które
wytwarzają się w procesie smażenia w wysokiej temperaturze.
Dobre i dobrze przygotowane pożywienie daje ludzkiemu ciału energię do funkcjonowania na
Ziemi, a duchowi możliwość przejawienia się oraz ogrzania się w porze zimowej.
Wszystkie związki chemiczne dodawane do żywności, aby dłużej stał ten produkt w sklepie,
powodują iż to pożywienie nie nadaje się do jedzenia, bo konserwanty i polepszacze smaku i
zapachu bardzo mocno osłabiają pracę nerek i wątroby, powoduje to osłabienie całego systemu
odpornościowego i skłonność do chorób wszelkiego rodzaju.
Bardzo mocno zanieczyszcza się układ krążenia i staje się niewydolny, co doprowadza nawet
do pozostawienia przez ducha ciała ziemskiego.
Produkty wysoko przetworzone również nie nadają się do jedzenia, tak bardzo są
zanieczyszczone iż organizm ma problemy z wyrzuceniem tych związków chemicznych na
zewnątrz i stajecie się najlepszym klientem dla apteki, nazywam te produkty śmieciami
rynkowymi, takich śmieci nie jadam, bo mój Ismaela żołądek nie jest śmietnikiem.
Bardzo dobrym dla organizmu magazynem wszelkiego rodzaju witamin i mikroelementów są
kasze, np.; kasza jaglana, kasza kuskus, kasza gryczana nie palona zwana białą lub zieloną,
kasze jęczmienne i wszelkiego rodzaju nasiona, suszone owoce, kasze polecam same i bez soli.
Dla organizmu potrzebne są zupy warzywne gotowane bez kości i mięsa, same warzywa, a do
zupy nie dodawajcie żadnych tłuszczy, w warzywach jest wszystko co jest niezbędne do
przyswajania wszystkich potrzebnych składników w organizmie.
Wszystkie produkty zawierają tyle soli ile potrzebuje wasz organizm, nadmiar soli nie jest
potrzebny, a wręcz bardzo szkodliwy.
Bardzo potrzebne są również surowe warzywa i owoce, ale najbardziej polecam produkty
bardziej jednorodne i jak najmniej pomieszane w jednym posiłku, warzywa i owoce należy
dobierać i równoważyć zasadowe z kwasowymi, aby nie przekwaszać organizmu.
Całkowicie powinno odrzucić się picie nałogowe kawy naturalnej, ponieważ kawa pita
codziennie, kilka filiżanek dziennie powoduje ogromne przekwaszenie oraz poważy ubytek
witamin, może doprowadzić do poważnych problemów ze stawami i kręgosłupem.
Również ciasta, ciastka i słodycze zagościły w jadłospisach na co dzień, nie ma w nich
żadnych walorów odżywczych, są tylko walory smakowe, nie są wskazane tak często, staje się to
nałogiem i nie służy szczególnie dzieciom, a dzieciom do 4 roku życia nie powinno się dawać
słodyczy w ogóle, należy podawać owoce i warzywa, które zaspokoją zapotrzebowanie
organizmu na witaminy i mikroelementy w czasie największego wzrostu młodego organizmu.
Podawanie dzieciom sztucznych witamin i antybiotyków powoduje osłabienie systemu
odpornościowego i rośnie już kaleka, przystosowany do łykania leków z apteki, niezdolny do
funkcjonowania bez prochów.
Prawidłowo rozwijające się dziecko musi dostać naturalne produkty żywnościowe, a wtedy
będzie zdrowe i radosne, będzie się dobrze rozwijało, będzie miało mocne kości i zęby, będzie
miało prosty kręgosłup.
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Jesteście tym co jecie, jesteście tym co pijecie, bardzo ważna jest czysta woda bez żadnych
ciężkich metali i różnych dziwnych dodatków, bardzo szkodliwa woda w plastikach tak zwana
mineralna, gazowana lub niegazowana, nie polecam ani jednej ani drugiej, najlepsze są filtry
oczyszczające wodę do picia, pijcie zupełnie czystą woda, która bardzo dobrze oczyszcza nerki i
cały
organizm.

Należy natychmiast odrzucić wszelkiego rodzaju przyprawy do żywności w rodzaju Vegety i
kucharka, wszystko co zawiera polepszacz smaku i zapachu, glutaminian sodu, który powoduje
utratę wzroku, kumuluje się w organizmie w wielu miejscach i osłabia prawidłowe
funkcjonowanie organów wewnętrznych.
Aspartam tak powszechnie stosowany jako słodzik w produktach lekkich i dla cukrzyków, we
wszystkich gumach do żucia, to jest najgroźniejsza trucizna pierwszego stopnia dodawana do
żywności, wielu leków i witamin, nawet dla dzieci, musi być zakazany w stosowaniu jako
dodatek.
Nie polecam żadnych jogurtów, aktimelów i im podobnych produktów, które są całkowicie
sztuczne, nie służą zdrowiu, schłodzony organizm będzie podatniejszy na wszelkiego rodzaju
przeziębienia.
Owoce najlepsze są z tego terenu w jakim mieszkacie, ponieważ cytrusy rosną w ciepłych
krajach służą do schładzania organizmu, a my mieszkamy w klimacie, w którym należy organizm
rozgrzewać i to jest prawidłowe, schłodzony organizm w czasie zimy będzie bardzo źle
funkcjonował, schłodzone nerki spowodują schłodzenie nadnerczy w dalszej konsekwencji
zachwianie pracy hormonów i gospodarki wodnej w organizmie i już można bardzo się
rozchorować, a wyniki badań medycyny akademickiej będą dobre i tylko Jasnowidz może
zobaczyć przerwy w aurze i schłodzenie organizmu.
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Zanim coś położycie na swój i swojej ziemskiej rodziny talerz, sprawdzacie sami czy to nadaje
się do jedzenia, producenci nie podają prawdziwych składników jakie stosują do produkcji wielu
różnych wysoko przetworzonych produktów żywnościowych.

Zakończenie roku rozważań duchowych.
205.
Zakończenie roku dla ludzkich duchów na Ziemi, rozliczenie całego bytu i całkowite rozliczenie
między duchami, wszystko zostało pobudzone energetycznie, dobro i zło, każdy duch będący na
Ziemi, odczuje rozliczenie gęsto materialnie na swoim ziemskim ciele.
Wasze dobre i złe cechy charakteru też zostały wzmocnione, musicie wybrać swoje dobre
cechy i iść drogą PRAWDY, a koniecznie eliminować swoje złe cechy charakteru, a jak
wybierzecie zło, to musicie upaść całkowicie, staniecie się po prostu ciemni.
Droga jest jedna w górę lub w dół, jeszcze dziś gdybyście bardzo się uparli i zechcieli się
rozwijać duchowo, to natychmiast zostaniecie wyniesieni awansem wysoko na poziom fioletowy,
będzie to w dobrej intencji, to macie szansę choć bardzo małą, ale jest i możecie dojść prosto do
bramy Królestwa Czystości i Trójjedyności.
Żywioły bardzo dokładnie uderzą tych co na to zasługują, to jest jeszcze przez was nie
odczyniona tak zwana przez was karma z poprzednich inkarnacji rozliczenie energetyczne
duchów z całego bytu tu i teraz w obecnym czasie w godzinie sądnej.
Do Polski nie inkarnowały przypadkowe duchy, tylko takie, które były przygotowywane i
chronione do czasu spotkania się z Jezusem Chrystusem wysłannikiem Pana, były
przygotowywane do odrzucenia całkowicie ciemności i ciemnoty, wciskanej przez klechy całe
tysiąclecia.
Mieli odrzucić fałsz, obłudę i faryzeuszy, a byli przygotowywani do przyjęcia PRAWDY i
MIŁOŚCI na Ziemi w osobie Jezusa Chrystusa, części PANA, bo wy ziemscy ludzie jesteście tylko
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z poziomu duchowego i duchowo istotnego, bo duch ludzki wyżej dość już nie ma możliwości.
Cała wiedza zawarta jest w duchu, jak będziecie się rozwijać w Miłości duchowej, możecie
bardzo mocno wszystko odczuwać i wtedy duch sobie wszystko przypomni, przypomni wam
wasze inkarnacje poprzednie oraz imię ducha tak jak macie imię i nazwisko ciała ziemskiego.

Wszystkie szlachetne duchy jak Maria Magdalena pierwszy apostoł Jezusa Chrystusa
Nazarejczyka, apostołowie Jan, Piotr, Szymon, Paweł i Noe, jest tu Juri Heo i wiele, wiele innych
szlachetnych duchów, którzy dziś się nie obudzili.
Śpią tak mocno, iż uważają, że Jezus Chrystus to iluzja naszego rozumu, mówią; dajcie mi
spokój, ja chcę tu na Ziemi spokojnie żyć, całkowicie się zatracili w materii, leniwym i wygodnym
życiu, nie ma dla nich już tutaj miejsca, zostaną rozliczeni z każdego ciemnego czynu, z każdej
decyzji podjętej i nie podjętej, związanej z duchem i rozwojem duchowym, bo pozwolili sobie
poprzez swój rozum zapanować nad nimi ciemnościom, ściągnęli was do piekła, do dziś nosicie
emblematy Lucyfera, diabła, demonów i piekła na swoim ciele jako tatuaże, lub na swoich
ubiorach jako malowidła całe.
Wydarzenia, które doprowadzą do rozliczenia duchów z Ziemi jest coraz więcej i ten wasz
pozorny spokój zostanie zakłócony, to wasze sielankowe życie zakończone, gdyż jest to dla was
najbardziej korzystne, choć wy o tym nie chcecie wiedzieć, ale raz na zawsze ciemność się
zatraci, a wy razem z nią.

Makijaż
206.
Makijaż, to nałożenie na twarz maski z różnych kremów i pudru, tak wy ziemscy ludzie idąc na
sylwestra i karnawał, nałożycie na siebie kuse odzienie i zrobicie sobie maski, żeby na tą chwilę
nie być sobą i nie wstydzić się za siebie, stać się kimś nierozpoznawalnym, bo jak nadużyjecie
alkoholu i wpadniecie pod stół, żeby siebie okłamać; że to nie ja, to ten z maską, ten drugi.
Nie można was porównać do człowieka, porównanie do zwierzęcia, to ujma dla zwierzaka,
jesteście tylko ludzkimi karykaturami, którzy ukrywają swoją prawdziwą twarz pod maską, mają
nika, zamiast swoje prawdziwe imię i nazwisko, wszystko po to by być nierozpoznawalnym,
wychodzą najgorsze rządze, chore instynkty, jesteście martwi, bo człowiek ziemski, to taki co się
rozwija duchowo, żyje w prawach PANA, idzie prowadzony Świetlistą drogą, zawsze kieruje się
prawami w stworzeniu, nigdy by się tak nie zachował, bo wie, że taki bale nie są ku czci i chwale
PANA.
Wszystko jest dla ludzi ziemskich, ale zgodnie ze zdrowym rozsądkiem i szacunkiem do siebie,
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zgodnie z prawami obowiązującymi na Ziemi.
Wszystko macie pozakrywane takimi maskami, ta cała wasza polityka, to tylko jedno wielkie
kłamstwo, rządze władzy, nikt nie liczy się z niczyim dobrem, typowe dorobkiewiczostwo,
ziemskie najniższe energie, nie ma wzlotów, tu się tylko mówi, brak czynów, górnolotne słowa
bez pokrycia, a to kłamstwo, bo jeżeli są świadomi tego co mówią, a nie czynią, z całą
premedytacją okłamują cały naród, w skutku zwrotnym to do nich wróci.
Producenci na swoich metkach nie piszą prawdy, o swoich produktach, tu też kłamią, skutki
zwrotne dosięgną każdego, nie czyń drugiemu co tobie nie miłe, ponieważ wszędzie kłamiecie, to
też w skutkach zwrotnych jesteście okłamywani, błyszczą wam tylko w oczach pieniądze, nic
więcej zobaczyć nie chcecie.
Nagle zostaniecie zatrzymani w tej swej gonitwie i obmyci z makijażu, z tej ciemnej maski, jaką
nałożyliście sobie sami, zostaną wam wypalone ciemne energie i zobaczycie napis; koniec, ale
już wiecie, że to nie dla Ziemi ten koniec, tylko dla was, bo zapomnieliście w tej gonitwie, że jest
PAN, tak samo jak Atlanci. Musicie obmyć twarz z tego makijażu i stać się sobą w 100%, iść na
ścieżkę rozwoju duchowego, musi to być zwrot w waszym życiu, jedyny prawidłowy wybór.
Zbyt obszerna maska i za mocny makijaż może doprowadzić do pozostawienia
gęstomaterialnego ciała ziemskiego, na Ziemi wszystko wróci do normy, tylko was już nie
będzie.
Wiele razy ziemscy ludzie próbowali przechytrzyć Pana i zawsze na tym tracili, lecz nigdy
ziemski człowiek nie wyciągał wniosków, a dziś na Ziemi jest tak samo, jak zawsze zawodzicie
samych siebie, bo nie chcecie myśleć logicznie i od zawsze wybieracie dobra materialne zamiast
siebie ducha, bogactwa nic nie powinny dla was znaczyć, to jest materia, którą duch i tak
pozostawia na Ziemi i odchodzi bez niczego, bo tam gdzie idzie są jemu nie potrzebne, tam ma
bardziej realny świat niż na Ziemi, oparty tylko i wyłącznie o Miłość duchową.

Ogień płynie na Ziemię

237

208.
Ogień płynie na Ziemię szeroko, działanie żywiołów bardzo się wzmocniło, a wy ludzie ziemscy
jesteście daleko za duchami z trzeciego świata w rozwoju siebie ducha, brak wam pokory i
rozsądku, śpicie jak zając pod miedzą, a wy jako duch świadomi jesteście zagrożenia waszego
na Ziemi w wydarzeniach. Tylko wasz rozum nie jest w stanie tego pojąc.
Ogień pali wszystko co ciemne, a wy sami jesteście ciemni i jeszcze zadajecie się z
ciemnościami, najniższe żądze krzyczą; władzy nam dajcie nad wami, a my już was załatwimy
na czarno. Największa sekta na Ziemi to religie, zakłamana i na komercję nastawiona, przez
wieki całe u steru władzy, mordowano, palono na stosie, wojny w imię PANA i tortury,
wyzyskiwano i manipulowano ludźmi ziemskimi, zresztą do dziś na wsiach taki proceder jest
ujawniany.
Jakby było tego za mało, to jeszcze spowodowali skutki zwrotne na całej Ziemi za
zamordowanie 2000 lat temu części Pana, Jezusa Chrystusa Nazarejczyka,, dziś też głową
kościoła w Polsce mógł zostać Kajfasz, który dwa tysiące lat temu wystąpił przeciwko Jezusowi
Chrystusowi Nazarejczykowi, dziś może wszystko odczynić.
A wy ziemscy ludzie, gdzie wtedy byliście, gdzie byli apostołowie, pozwoliliście na taki
bestialski mord, karma musi się wyrównać, skutki zwrotne wam ludzkie duchy za taki czyn się
przejawia, a wy jak osły uparcie powtarzacie te same błędnie podawane wam dogmaty i różne
dziwne tezy oparte o ciemnotę rozumu i te wszystkie kłamstwa.
Naród Jerozolimski zawiódł całkowicie, kapłani również całkowicie zawiedli, szerzą tylko
głupotę i okłamują ludzi ziemskich, a wy chodzicie do kapłanów, do ciemnych rozumowców i ich
religii, chorych i niereformowalnych, propagujących wiedzę średniowiecza, zaciemnioną i
zagmatwaną, szerzącą herezje, utrzymując ludzkie duchy w ciemnocie i na uwięzi, jak w kieracie
wokół nich chodzicie i ich kłam przyjmujecie, ale to wasza wina, bo na to sami się zgadzacie.
Sami siebie z tej głupoty będziecie rozliczać, ślepo im wierzycie, bo sami tak postępujecie;
kłamiecie i oszukujecie, staliście się do nich jednorodni, już dziś chodzi wam tylko o władzę i o
pieniądze, nic więcej się dla was nie liczy.
Jezus Chrystus nawołuje do PRAWDY i praw PANA jak zawsze, do życia w czystości, a wy
krzyczycie; że wam to nie pasuje, przecież to wasza sprawa, to wy poniesiecie konsekwencje.
Dziś media wysyłane przez niereformowalnych kapłanów i ich popleczników, mocno zachodzą
w swój rozum, bo inaczej już nie potrafią tego odczuć ani się kierować duchem, to rozumowo i ze
strachu występują jak faryzeusze 2000 lat temu, szukają sensacji, a media widząc Jezusa
Chrystusa, określają Jego jako normalnego o dużej wiedzy, nie potrafią na niczym negatywnym
się oprzeć, same pozytywy, konsekwencja wypowiedzi i wszystko bardzo logiczne i
wytłumaczalne, nie ma negatywnej sensacji, dla rozumowców zbyt proste, tylko prosty człowiek
swoim odczuwaniem i intuicją może zrozumieć.
Tu zakotwiczyło ŚWIATŁO na Ziemi, wszystko jasne i proste, stojąc w Świetle część Pana i
Jego apostołowie są całkowicie normalni, brak niekonsekwencji i nieścisłości, redaktorzy sami
czują doskonale, że jest wszystko prawdziwe i apostołowie całkiem normalni ludzie ziemscy,
trudno tu doszukać się sensacji, nie mogą w żaden sposób, na czymkolwiek znaleźć medialnej
sensacji, co najbardziej jest oglądalne w telewizji.
Media stają po stronie faryzeuszy i ciemności, określając jasno swoje stanowisko.
A wy ludzie, pomimo PRAWDY stojącej przed wami, stoicie jak słupy soli i już się w ogniu
palicie, wątpicie we wszystko, lecicie tylko na sensacje, to się spalicie.
A to jest dla was jedyna szansa i obojętnie co robicie; czy to redaktor z telewizji, czy z gazety,
czy dyrektor, czy sprzątaczka, lekarz czy bankowiec, żebrak czy bogacz, drugiej takiej szansy nie
będzie, raz się staje przed PRAWDĄ i trzeba wybrać, obojętnie co zrobicie, to wasz wybór, ale
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ogień na Ziemię i tak płynie, najbardziej wypali ciemnych i ciemne miejsca.
Ziemia jest zamknięta i nic co ciemne i szare się nie wydostanie, muszą wszyscy przejść, przez
bramę jaką jest Słowo, martwi duchowo i żywi duchowo, obojętne.
Wszystko się wypełnia, przyspieszenie bardzo duże, a was minuty dzielą od wydarzeń, od
oczyszczenia Ziemi, budźcie się duchy, abyście byli w 20% pozostających na Ziemi po
wydarzeniach żywych duchów.
Atlantyda znów się cofnęła, niektóre lądy się zatopią, inne pokażą się na nowo, PRAWDA MUSI
SIĘ PRZEJAWIĆ.

Każdy musi się pokazać jaki jest
209.
Każdy musi się pokazać jaki jest, aby nie było żadnych wątpliwości do żadnego ducha, który jest
tutaj, nie ma litości dla nikogo lub, że jemu się nie pomogło, że może za mało się zrobiło, aby
jemu pomóc wydobyć się z tego energetycznego bagna, każdemu kto się pokazał w polu
widzenia i kto chciał podążać drogą PRAWDY.
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Żeby nie było wątpliwości, zawsze zrobiło się tyle ile trzeba, a nawet więcej niż trzeba było.
To wy ziemskie duchy mięliście się wysilać, to miało być wasze chcenie, a nie nasze, wy po
prostu nie zdaliście egzaminu na pierwszy stopień bycia człowiekiem ziemskim, tu w najgęstszej
materii.
Ludzkie duchy, które przyszły na Ziemię odczynić swoją karmę, a zatraciły się w materii
całkowicie, iż zapomniały, że mają misję do spełnienia.
Niektórzy przyszli tylko po to by wspierać gęsto materialnie Jezusa Chrystusa, zapomnieli o
tym będąc na Ziemi.
Obojętnie co będziecie robili, obojętnie gdzie będziecie, to i tak zostaniecie doprowadzeni na
drogę do Światła, aby Światli was zobaczyli jacy jesteście, dla was w najmniej oczekiwanym
momencie, będziecie się chcieli zapaść pod ziemię.
Ale my musimy zobaczyć was takich jacy jesteście naprawdę, aby co do was nie mieć żadnych
wątpliwości, że wy jesteście ciemni, że rządzi wami rozum, że brak wam uczuć, a wy to mocno
energetycznie odczujecie w swoim gęsto materialnym ciele ziemskim.
Zawiedliście ludzie ziemscy na całej linii, zawodzicie siebie i swoich bliskich, oni choć was
ściągnęli w przepaść szybko o tym zapomną i oni będą do was mieli największe pretensje,
dlaczego wy daliście się ściągnąć, że powinniście wytrwać i jeszcze pociągnąć ich za sobą, w
ogóle nie będą chcieli was zrozumieć i w żaden sposób usprawiedliwić, dopiero wtedy będą was
obrzucać błotem, będzie dochodziło do rękoczynów, sami tego doświadczycie na własnej
skórze, bo wróciliście w to samo bagno co do tej pory byliście.
Będą wam mówili, że za mało zrobiliście, aby ich przekonać i obudzić, choć dziś się śmieją i
wyszydzają, od sekt wyzywają, ale jutro wszyscy przylecą i wszystko szybko zapomną, będą
chcieli żeby im pomóc.
A z ducha nic nie wypływa tylko rodzicie ciemne duże formy, bo jak ciemni was przykrywają, to
musicie wydalić te monstra.
Po kilku takich kontaktach stajecie się całkowicie ciemni i już nic nie będziecie odczuwali,
stajecie się 100% brudni, bo nawet gdyście się kąpali i wymylibyście się w połowie to oznacza, że
jesteście brudni, a nie czyści, czysty duch jest wtedy, gdy jest 100% czysty.
Wasza decyzja wygląda tak, jak byście skoczyli z dachu drapacza chmur i już po wyskoczeniu
chcielibyście wrócić na dach, nie da się zrobić stop klatka i wracamy do góry, to nie film tylko
realne życie na Ziemi i nie ma od takiej decyzji odwrotu, po prostu spadacie na dół.

Zabiera was lej rozkładu
210.
Zabiera was lej rozkładu do zatracenia, Młyny PANA oczyszczają ducha z negatywnych form i
energii ciemności i ciemnoty waszego rozumu, sami swoimi myślami wpuszczacie sobie
ciemnych, drzwi rozumu są cały czas szeroko otwarte i wpuszczacie demoniczne energie, które
wami rządzą, sami idziecie jak na sznurku do sekty, nie potraficie już odróżnić zła od dobra,
przykleiliście się do fałszu i tak ciągniecie całe swoje ziemskie życie, blisko Ziemi i materii.
Stoi Jezus Chrystus na Ziemi w bramie z Miłości duchowej stworzoną dla was, świadomi czy
nie, musicie tutaj trafić koniecznie, wcześniej czy później nie ważne, ale wszyscy musicie przejść
tą bramę poprzez lej rozkładu, coraz więcej ludzkich duchów z całej Ziemi już się rozlicza i jako
nieświadome zarodki trafiają tam skąd wyszli, tam dokąd powinni trafić, po pozostawieniu
ziemskiego ciała.
Woda i ogień, wszystko się nawarstwia, a wy sobie usprawiedliwiacie; że to globalne
ocieplenie, wulkany już przygotowane, a wy nie macie zamiaru odstąpić od ciemnych, to wasza
sprawa, nie da się nikogo ciągnąć na siłę, to poważny błąd każdego, nabywacie sobie miłymi
słówkami i prezencikami miłość ziemską, bo prawdziwej duchowej Miłości nie znacie i poznać
nie chcecie, wasz problem, to wy jesteście w kajdanach, a my takich w kajdanach rozumu nie
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potrzebujemy w nowym KRÓLESTWIE TYSIĄCLETNIM.
Myślicie, że jak oszust przyjdzie do was, to natychmiast wam powie; ja jestem oszustem i chce
was oszukać, to wy musicie, subtelną energią przejawiającą się poprzez ducha na splocie
słonecznym, go odczuć i odrzucić, on nigdy wam tego nie powie.
A że wy macie splot słoneczny zablokowany przez stres i strach, to nie możecie tego w żaden
sposób odczuć i do oszustów biegniecie, uważacie ich za przyjaciół.
Jak was będzie ktoś atakował, to będziecie stali i czekali na coś?
Czy będziecie się bronić?
Cały czas atakuje was ciemność, a wy macie cały czas dla ciemności szeroko otwarte ramiona,
uściski, buziaczki i ciągle was brudzą energetycznie, dlatego jesteście tacy chorzy w waszym
ziemskim ciele, a jak idziecie do lekarza, to wyniki badań medycyny akademickiej są dobre.
Ciemność przyczepiła się do was, jak rzep na psim ogonie, a wy to bierzecie za dobrą monetę,
a jest to zło największe dla was, ale wy już tego nie potraficie odczuć.

Prawda

was

kole

w

oczy

211.
Prawda was kole w oczy, Prawda o wszystkim; dotycząca waszego zdrowia, waszego życia i
wszystkiego, co wam nie pasuje tu na Ziemi, nauczono was podpasowywać wszystko pod swoje
potrzeby, lecz te wasze potrzeby są bardzo przyziemne, bardzo materialne, również rozumowo
specjalnie pod zyski materialne zmieniono dla was PRAWDĘ.
Tak, aby wam pasowało, aby wasz rozum zaakceptował, chcieliście aby PAN spełniał
natychmiast wszystkie wasze życzenia i wasze zachcianki, aby PAN stał za rogiem i zaskakiwał
was miłymi dla was niespodziankami, wszystkie wasze prośby muszą być natychmiast
zrealizowane, bo jak nie, to wy się obrazicie, przestaniecie wierzyć w Pana, taka jest wasza wiara,
wyobrażenia i życzenia.
Wiarę w Pana podporządkowaliście rozumowi i myślicie, że wystarczy raz na tydzień pójść do
kościoła, odmruczeć z obowiązku te ich „modlitwy”, posłuchać kazania, zrobić znak pokoju,
oczywiście wszystkim sąsiadom się pokazać, że przecież wy jesteście wierzący.
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Tylko pytam was; w co wy wierzycie?
Jak wy w każdej chwili swojego życia na Ziemi nie żyjecie zgodnie z prawami obowiązującymi,
danymi wam przez Pana.
Nie czcicie SŁOWA danego przez Pana, nie czcicie PANA samego, wasze życie dalece odbiega
od życia w czystości.
Grzyby was rozkładają od środka, choroba na zewnątrz i drąży was stres i strach.
Żyjecie pędząc za pieniądzem na ciemnych błędach waszych, całego waszego ziemskiego
życia.
Mówicie; lepiej krótko, a dobrze żyć, a przecież tutaj też kłamiecie, żyjecie źle, bo jesteście
chorzy i smutni, prawdą jest, że krótko, bo sami sobie zgotowaliście taki los w materii, nikt wam
nic nie zawinił, bo sami sobie kujecie każdą sekundę swojego ziemskiego życia, bo całkowicie
zapomnieliście o duchu i rozwoju duchowym, będąc na Ziemi nic nie chcecie o duchu wiedzieć.
Ćma rozumowa całkowicie was rozłożyła.
Próbujecie interweniować z prośbą u PANA, ale wy sami nie chcecie się zmienić pozytywnie, a
ciągle żądacie od PANA różnych gęstomaterialnych rzeczy, ale nic nie wymagacie od siebie, wy
jak krowy na pastwisku; ryczycie i nic więcej.
To wy MUSICIE się podporządkować prawom PANA i oddać się w całkowite prowadzenie,
rozpocząć pracę ze sobą, aby całkowicie siebie zmienić na ducha żyjącego zgodnie z prawami i
służącego PANU, to jest droga dla ducha najniżej tutaj w materii, nie ma innej drogi!
Miłość duchowa i sprawiedliwość według prawa PANA.
A sprawiedliwość sami sobie wymierzacie codziennie według tego co sami robiliście, co
robicie i co będziecie robić tutaj żyjąc w materii na Ziemi.

Duch ziemskiego człowieka
212.
Duch ziemskiego człowieka po pozostawieniu gęstomaterialnego ciała krąży po Ziemi, z braku
informacji duchowych i z powodu długiego opłakiwania przez ziemskie rodziny, zatrzymują
ducha przy Ziemi, nie pozwalają jemu odjeść ku ŚWIATŁU.
Duch schodząc na Ziemię zapomniał o wszystkim, że musi się rozwijać duchowo, szukać
PRAWDY i żyć zgodnie z prawami PANA, rozbudował sobie rozum i ego, a zapomniał o Miłości
duchowej i nic o niej nie chce wiedzieć.
Nie dajecie szansy duchowi przejawić się, aby mógł korzystać ze źródła energii jakim jest sam
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PAN, o procesach duchowych nic nie wiecie, dbacie tylko o swoje ziemskie ciało i to z marnym
skutkiem bo macie chore ciało, ponieważ nie korzystacie z natury ani z podpowiedzi i
prowadzenia duchowego.
Zapomnieliście, że schodząc na Ziemię duch przynosi sobie karmę ze wszystkich inkarnacji do
przerobienia, a nie tylko, że nie przerabiacie przyniesionej, to jeszcze nawiązujecie nowe włókna i
tworzycie sobie dodatkowo nowe tematy i problemy dużo większe niż karmiczne i wasz bagaż
duchowy rośnie, a powinien maleć, to co robicie na Ziemi nie jest zgodne z niczym, a wy
PRAWDY nie żądacie i nie szukacie, dlatego ciągle brniecie coraz głębiej w przepaść rozumową.
Ciemne formy energetyczne przez was stworzone tak mocno was przytłaczają i mocno wam
ciążą, jak duży ciemny plecak, który ciągnie was do tył i w dół, już sami nie jesteście w stanie
sobie z tym poradzić i toniecie sami z własnej inicjatywy, ciemność was zatopi bez waszej
świadomości duchowej, bo nie chcecie nic wiedzieć.
Taki duch przy Ziemi pozostający szuka sobie żywiciela, aby mógł przetrwać, a wy o tym nic
nie wiecie, uważacie że straszy i się boicie, a powinniście wiedzieć, że ten duch w taki sposób
woła o pomoc, aby jego odprowadzić ku Światłu tam, gdzie powinien być po pozostawieniu
gęsto materialnego ciała.
Wasza wina, że nie żyjecie zgodnie z Prawami Pana, dlatego po odejściu ducha z ciała, nie
wiecie co macie robić, nie wiecie co się z wami dzieje, nie macie pojęcia i trzymacie się rodziny
ziemskiej, choć was nie słyszą i nie widzą, trzymacie się gęstej materii, jest to szkodzenie sobie
duchowi i innym duchom.
Brak podstawowej wiedzy duchowej obwinia was całkowicie, to wasz obowiązek poszukiwania
PRAWDY.

Nie szukam poklasku, ani pochwał
213.
Nie szukam poklasku, ani pochwał, pomagam potrzebującym pomocy, którzy będą chcieli ze
sobą pracować solidnie i ciężko, nie obiecuję niczego, bo się nie da obiecywać, w połowie od
was zależy czy wytrzymacie pracę ze sobą, w prawdziwym rozwoju siebie ducha.
Poprzez dar jaki otrzymałam od PANA mogę oczyścić ciebie ducha, z tego co sobie do tej pory
nazbieraliście z całego bytu, a wy musicie tak ze sobą pracować, korzystając z moich Ismaela
podpowiedzi, aby utrzymać czystość ducha i zacząć żyć zgodnie z prawami obowiązującymi na
Ziemi, cudów nie ma, innej możliwości nie ma, jest tylko i wyłącznie praca wasza, abyś duchu był
czysty energetycznie i korzystał za Źródła jakim Jest sam PAN.
Jak czysty zdrowy duch, to zdrowe ciało,
Oczyszczam wasze wnętrza, a wy musicie pracować nad sobą tak, aby nie podawać ręki
ciemnym, brudnym energetycznie ludziom ziemskim, nie należy się nad nikim litować, ponieważ
energia litości jest z poziomu energii morderstwa, jak się ma miękkie serce, to trzeba mieć
twardy zadek do kopania, nie można dać nikomu ryby, można jemu tylko dać wędkę, jest to
najlepsza pomoc, to jest Prawda oczywista.
Praca nad sobą, to całkowita zmiana starych poglądów, chorych i rozumowych, PAN chce was
widzieć radosnych i szczęśliwych, żyjących w prawach PANA, a nie biadolących i chorych,
pielęgnujących choroby, a nie zdrowie.
Wszystkie wasze nawyki i nałogi musicie przepracować, aby na takich żądzach nie ściągać
sobie negatywnych energii i nie tworzyć ciemnych kanałów.
Stres i strach, was blokuje i wpędza w labirynt ciemności, należy żyć na luzie, bo nie ma nic
ważniejszego niż ty duchu i twoje zdrowe ciało ziemskie.
Tak żyjcie i wiem, że to jedyna droga do rozwoju ducha i zdrowego ciała ziemskiego, wszystko
resztę jest dodatkiem do pracy duchowej, należy korzystać z suto nakrytego stołu przez Pana,
korzystać 100% z radości życia w Miłości duchowej zgodnie z Prawdą i zawsze mówić tylko
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PRAWDĘ.
Nikt z was nie powinien interesować się innymi i nie patrzeć co mówią inni, bo to nieważne,
żyje się tylko dla siebie, nikt wam nie daje nic za darmo, to co mówią i robią inni to ich sprawa.
Pomagam i doradzam tylko tym, którzy są gotowi, aby przyjąć Prawdę i zmienić siebie na tyle
ile potrzeba, aby zbudować w PRAWDZIE nowego człowieka ziemskiego, radosnego i
szczęśliwego.
Nie da się pomóc komuś kto czeka na „cuda” i nic nie zmieni w swoim życiu, bo gdy wejdzie w
stare zależności i układy natychmiast naprzyciąga sobie takie same energie jakie miał do tej
pory.
Takie energie natychmiast blokują ducha i wszystko wraca stare i choroby też.
Nie oczkuję pochwał, ani pozytywnych opinii, ponieważ nie ma to żadnego znaczenia,
satysfakcją będzie dla mnie Ismaela człowiek ziemski, który pójdzie drogą PRAWDY i będzie z
tego powodu zdrowy i szczęśliwy, będzie żył zgodnie z prawami PANA, tak jak ja Ismael.
Tutaj musi być duże chcenie wasze, aby wyciągnąć się z rozumowych wybujałych myśli, które
mocno was trzymają i blokują w rozwoju, trzeba mocnego postanowienia zmiany siebie ducha i
konkretnych czynów, kierowanie się tylko odczuwaniem i wewnętrznymi podpowiedziami z
ducha.
Rozwoju duchowego życzę każdemu duchowi, który chce pracować i się rozwijać, żyjcie
zgodnie z PRAWDĄ i prawami PANA, a wasza aura będzie świecić, będziecie rozpoznawalni po
waszych czystych czynach i Miłości duchowej.

Wasz rozum was wpędza w ciemnotę
214.
Wasz rozum was wpędza w ciemnotę, okłamuje was i oszukuje, pobudza wasze ego, straszy was
i występuje jako ktoś w was i już macie rozdwojenie jaźni.
Oby ciemny wasz rozum nigdy już nie zasiadł na tronie, zamiast waszego rozwoju duchowego,
otwiera wam rozum ciemny kanał, a wy boicie się własnego cienia, boicie się własnego rozumu,
który jest kierowany przez ciemności, a wy sądzicie, że coś, czy ktoś was dogina i straszy, a
musicie wiedzieć, że to wasz rozum płata wam figle i nad wami zapanował, po prostu macie
rozdwojenie jaźni, wy i wasz rozum.
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Tak daleko to zaszło, że wasz rozum całkowicie zapanował nad tym co myślicie, ściąga wam
przez ciemne kanały bardzo ciemne formy, które was straszą i napędzają wam negatywne myśli
i obrazy.
Musicie koniecznie jego wykopać i całkowicie odciąć się od negatywnych myśli, ty duchu
jesteś tak zablokowany, że nic tobie nie może pomóc ani podpowiedzieć, musisz zrzucić z tronu
rozum te ciemne formy i natychmiast rozum podporządkować odczuciom swoim ducha i
instynktowi, kierować się tylko intuicją i podpowiedziami z siebie ducha, ale nie z rozumu,
przestać
bać
się
własnego
cienia.

Przestaliście logicznie myśleć i żyć zgodnie z prawami PANA, a wpędziliście się przez rozum w
kanał ciemności z demonami na czele.
Jak macie dużą wrażliwość to usłyszycie jęki i krzyki, to są odgłosy waszego rozumu i
ciemności, które was prowadzą, ponieważ znajdują wasze skłonności ciemne i natychmiast
przez jednorodność wchodzą, a wystarczy, że wy się zmienicie i rozum z tronu zrzucie,
zaczniecie żyć zgodnie z prawami PANA i wszystko się zmieni, ale najpierw musicie zacząć od
zmiany siebie.
A jak się boicie, to ciemność tylko na to czeka i was natychmiast oblepia ciemnymi lepkimi
mackami i ciemnymi energiami i już jesteście w klatce swojego rozumu, zamyka was w ślepej
uliczce bez wyjścia, a tylko dlatego, że na to sami pozwalacie.
Panika w was narasta, a wy padacie ze strachu, bo coś was śledzi, jest pod łóżkiem, coś za
szafą, a jeszcze podpowiada co macie robić w tym strachu, kanał ciemny was wciąga i zasysa,
już was ciemności trzymają w uścisku, zakładają wam obrożę na szyję i nie chcą wypuścić,
uważają was za swoją ciemną stronę.
Nie macie szans bez pomocy z zewnątrz się wyzwolić z tych więzów, bo już tego nie widzicie,
nic już nie rejestrujecie, jesteście jak pod wpływem narkotyków, z dużym strachem na karku,
przygniatają was coraz mocniej, ciężar coraz większy, możecie się wyzwolić tylko i wyłącznie
przy pomocy energii Miłości duchowej od PANA i waszego mocnego postanowienia odcięcia
rozumu od rządzenia wami, a wy koniecznie musicie oddać się w prowadzenie PANU, w oparciu
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o Światło stanowczo odciąć strach, można oczyścić ducha z energii, które dotychczas się
nagromadziły i stajecie się wolnymi ludźmi ziemskimi, to już czas na rozwój duchowy i
przepracowanie swoich słabości, aby taki stan w was nigdy nie powrócił.
Wszystko wokół was nie ma żadnego znaczenia, bo wy walczycie o siebie, o całkowite
obudzenie
siebie
ducha.

To jest dla was być albo nie być, żyć albo nie żyć, być duchowym albo całkowitą duchową
martwotą i całkowite zatracenie, powrót do domu, ale jako nieświadomy zarodek, bez ciemnych
obciążeń i bez swojego „ja”, a musicie chcieć tak mocno się rozwijać, aby tu pozostać i budować
nowe Królestwo Tysiącletnie.

PAN
215.
Służenie PANU to bezwarunkowe oddanie się w prowadzenie duchowe, bezwarunkowe życie w
prawach PANA, oraz przekazywanie energii Miłości duchowej w stworzenie, świadomy w pełni
udział w procesach energetycznych oraz przekazywanie Prawdy ludzkim duchom w
Objawieniach Prawdy, SŁOWO od Pana, trafiające prosto do ducha, to zaślubiny z czystością,
zawsze kierowanie ludzkich duchów na drogę ku Światłu.
Podążajcie drogą PRAWDY, zawsze sprawdzajcie wszystko poprzez swoje uczucia, kierujcie
się intuicją, a przekonacie się, że idziecie właściwą drogą ducha na Ziemi, zawsze tylko logiczne
myślenie, zawsze mówcie tylko PRAWDĘ, czyńcie zawsze zgodnie z prawami PANA i żyjcie w
czystości, wszystko co daje PAN jest jasne, proste, oczywiste i logiczne, to tylko ciemność
utajnia i wszystko skrywa, fałszuje Prawdę, bo brak ciemności logiki i logicznego myślenia, brak
ciemności rozsądku, bo korzysta z rozumu, a nie z uczuć, ciemności kłamią i oszukują, to
faryzeusze wywodzą się z ciemności.
Kierujcie się zawsze tylko swoją intuicją, podpowiedziami z wnętrza, baczcie abyście czysto
żyli na Ziemi, to wasze podpowiedzi będą czyste, jeżeli wy podacie sami rękę ciemnościom, to
nawet przy mocnej ochronie, może do was podejść ciemność, tylko i wyłącznie za waszą zgodą
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może was zabrudzić energetycznie, wtedy ciemność podpowiada fałszywe obrazy, które są
nierealne, wasze zadanie dbać o czystość ducha, wtedy są czyste bardzo realne obrazy, bo tylko
ciemność pokazuje wszystko w krzywym zwierciadle.
Pełny luz, całkowita czujność, aby nie dać się sprowokować nikomu, nie wchodzić w żadne
ciemne dyskusje, ani sprzeczki, w żadnym wypadku kłótnie, bo to jest właśnie oddawanie jasnej
energii ciemnemu.
Śmiejcie się z tego, wyzwólcie się od strachu i stresu, bo to są znaki ciemności, to są te ciemne
kanały, gdzie wypływa energia ciemnoty i zacofania rozumu.
Kierujcie się bezpośrednio do PANA, bądźcie radośni i szczęśliwi w stworzeniu Pana,
korzystajcie z suto nakrytego zawsze stołu, to każda sekunda bytności ducha na Ziemi będzie
sukcesem, a nie porażką.
Dziękujcie za wszystko co macie i dostajecie od PANA, codziennie wyrażając uczucia w
słowach, a otrzymacie jeszcze więcej.
Będziecie wtedy wiedzieli co to jest wiara, która jest przekonaniem, nie można wierzyć ślepo w
religie, należy kierować się do PANA, to bezpośredni akt wiary poprzez połączenie przez centra
energetyczne tęczą.
Takie połączenie jak przewód, po którym płynie energia życia dla ducha ziemskiego.

Godzina sądna
216.
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Godzina sądna, już ostatnie chwile, choć ziemscy ludzie czasu już nie mają i całkowicie chcą
upaść, z niewiedzy swojej, z braku potrzeby czystości duchowej, wasze chcenie w godzinie

sądnej, jeszcze z iskierki może rozpalić się ognisko i natychmiast należy kierować się ku Panu,
wprost na drogę ku Światłu, może jeszcze zdążycie, może jeszcze macie szansę, może jeszcze
wzlecicie do poziomu duchowego, choć to mało prawdopodobne, ale może jeszcze w ciągu
jednego dnia zdążycie się obudzić i podążać szybko do PRAWDY, kto pozostanie wie tylko PAN.
Całkowicie trzeba wyluzować, całkowicie rozumowo przestać rozbierać włos na czworo, należy
natychmiast oddać się w prowadzenie Panu, wszystko co podpowie wam duch wykonać, to jest
kierowanie się uczuciem, nie rozumem, rozum was ściąga w dół, a duch ciągnie do góry, to jest
działanie sprzeczne, należy myśleć logicznie, wyciągać wnioski z doświadczeń, kojarzyć fakty i
podporządkować rozum duchowi, duch wie co jest niezbędne do wykonania aby pozostać na
Ziemi.
Wszystko już krzyczy, wydarzenia blisko, a wy rozumowo usprawiedliwiacie sobie, bo wam to
jest wygodne, to usprawiedliwianie jest bardzo niekorzystne, w ostatnich słowach wam
przekazywanych jest informacja dla was o życiu w pokorze i w Prawdzie, musicie znaleźć drogę
w labiryncie ciemności i po nitce dojść do wyjścia, to wasz wysiłek aby znaleźć tą właściwą
drogę, nie ma możliwości was ciągnąć jak wy nie chcecie, bo to wbrew prawom PANA, ale też i
prawom ziemskim.
Każdy musi wykazać minimum zainteresowania aby można było was prowadzić drogą do
Prawdy, działacie jak część ciemnej machiny i nie potraficie już sami sobie nic uświadomić,
dlatego są obrazy, czytajcie w obrazach z Prawdy, są to objawienia dla was abyście mogli
jeszcze zdążyć się zmienić.
Godzina sądna, to krótki czas na Ziemi.

Wszystko wiecie???
217.
Wszystko wiecie??? Zastanówcie się; czy wszystko można wiedzieć, wszystko wie tylko PAN, a
wy stoicie na progu między wiedzą, a niewiedzą i mogę wam powiedzieć na pewno; że nic nie
wiecie, inaczej powiem; nic wiedzieć nie chcecie, bardzo przed Prawdą się bronicie, bardzo od
Prawdy uciekacie, nawet od informacji, które mogą zapobiec waszemu upadkowi i poważnej
chorobie, wymyślacie różne dziwne historie, im bardziej fantazyjne i kłamliwe tym bardziej przez
innych słuchane, te dziwne historie przekazywane dalej już z dodatkami pikantnymi, nic nie ma w
nich Prawdy, tak wy żyjecie na Ziemi, bez żadnych wartości.
Teorie bez pokrycia w praktyce, wymysły rozumu, zło tworzone przez was przez wieki, w tym
mocno tkwicie i nic nie chcecie słuchać, nie chcecie wiedzieć ile sobie wytworzyliście mitów i
różnych banalnych historii, które budują energię zła i ciemnoty.
Wiedza nie przeżyta to tylko informacje bez pokrycia, musi się wszystko przeżyć i sprawdzić na
własnej drodze życia, taka nieprzeżyta wiedza szkodzi innym ludziom, potwierdzono już
wielokrotnie, że leki chemiczne bardziej szkodzą niż pomagają człowiekowi ziemskiemu, ale wy i
tak je łykacie choć nie macie z tego żadnego pożytku, w każdej informacji o leku pisze ile jest
przeciwwskazań i skutków ubocznych, nie ma żadnych dobrych efektów nawet po latach
leczenia.
Z PRAWDĄ jest tak samo, mówicie; to Prawda, ale nie żyjecie zgodnie z PRAWDĄ i stale
wracacie do obłudy i kłamstwa, nic nie przyjmujecie, choć doskonale wiecie, że PRAWDA jest
jedna i oczywista.
Szukacie magików, wróżbitów i dziwnych pseudo jasnowidzów, którzy was okłamują,
schlebiając wam i mówiąc to co wy chcecie usłyszeć, co chcecie przyjąć do swojego umysłu, bo
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o duchu nic nie wiecie, dalej tkwicie w niewiedzy stojąc na progu, bo tak wam wygodnie i leniwie,
nie trzeba się wysilać, wpadliście w pułapkę, którą sami na siebie zastawiliście, musiało by być
bardzo mocne wasze chcenie aby przyjść i domagać się PRAWDY, ale wy ze swojej norki nie
wystawicie nawet nosa, nie macie zamiaru szukać PRAWDY, a przecież jak wam się coś podoba,
coś ziemskiego to z pod Ziemi to wykopiecie, bardzo się staracie, ale jak chodzi o waszego
ducha to już nie realizujecie tylko chowacie się do swojej norki i koniec.
Duch leży i musicie leżącego siebie ducha uwolnić i zrozumieć, że nie ma innej drogi do
PRAWDY jak tylko poprzez wasz rozwój duchowy i waszą wiarę przeżytą.
Można wydarzenia na Ziemi nazwać różnie, ale i tak was to nie minie, musicie wszystko na
sobie odczuć, przeżyć i zrozumieć, że od zawsze chodziło o życie ziemskiego człowieka w
prawach PANA, radosne i szczęśliwe, a wasz rozum musi być podporządkowany duchowi, a nie
odwrotnie.
Musicie wiedzieć, że wasz rozwój i wszystko wokół was, musi być zbudowane od nowa na
zdrowych duchowych zasadach, wszystko oparte o ŚWIATŁO i wtedy będzie dobrze.

Wizja i fonia
218.
Wizja i fonia w obrazie, zobaczymy kto pierwszy przekaże objawienia apostołów na Ziemi
polskiej, kto pierwszy da świadectwo Prawdy na wizji i pokaże Prawdę światu, kto będzie tak
interesowny lub otwarty duchowo, że przyjmie w swe wnętrze objawienia moje Ismaela i
Mojżesza, kto będzie tak odważny, aby w starych układach kościelnych zrobić trzęsienie ziemi w
informacjach, faktach i wiadomościach.
Przekazywane informacje przez kapłanów w kościołach, nazywających siebie sługami PANA,
nie są prawdziwe, ponieważ boją się o swoje bogactwa ziemskie, które przywłaszczono sobie
bezprawnie, bronią swojego leniwego życia w martwocie, w kłamstwie i obłudzie.
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Większość ludzi na Ziemi opiera się o autorytety księży, którzy całe wieki trzymali ster władzy,
dobrze i wygodnie sobie żyli, niczego dobrego ludziom nie przekazywali, a Prawdę zafałszowali
tak dalece, że dziś sami już nie wiedzą o co chodzi w objawieniach.
Czytając SŁOWO PANA; Wielką Księgę Objawień i Objawienia Woli Bożej pokazują się obrazy
bardzo realistyczne i wszystkie objawienia są logiczne i proste, bardzo jasne, tak jak prawo
PANA dane ludzkim duchom na Ziemię.
Ci co mają serca otwarte na Miłość duchową szybko odczują kto mówi Prawdę i nie dadzą
sobie wmówić ciemnoty, tylko ślepo wierzący w religię będą dalej ślepo wierzyć i niech im się
dzieje według ich wiary.
Przychodzi czas dla Kajfasza, musi określić się dziś zgodnie z prawem zwrotnym, musi
wyrównać się energia z przed 2000 lat, jasno określone stanowisko, czy stanie przeciwko
Jezusowi Chrystusowi, czy zrozumie swoją rolę na Ziemi, odpracuje swoje winy z przeszłości i
przyjmie PRAWDĘ w Polsce.
Wszystko co się dzieje w Polsce w Opolu jest realne i prawdziwe, a wy, każdy z was osobno,
musicie się określić, po której stronie stoicie i czy PRAWDĘ do swego serca wpuściliście.
Kto pierwszy zadzwoni dzwonem z góry, aby obudzić drzemiące duchy, które z lenistwa
oglądają telewizję.
Kto pierwszy uwierzy lub zaryzykuje, aby w przyszłości zebrać największe laury.

Będziecie bardzo zdziwieni
219.
Będziecie bardzo zdziwieni, że wszystko takie proste i jasne, a wasz rozum nie mógł tego pojąć,
bo zawężaliście się do czynności rozumowych.
Wszystko to co publikujemy w objawieniach ludzie ziemscy kiedyś czytali codziennie w
domach, o przepowiedni, o apokalipsie Jana, o wydarzeniach, o prawach PANA, zapytajcie
starszych ludzi, a wam o tym opowiedzą, niektórzy pamiętają, dziś wam telewizja pokazuje
sensacje i filmy rodem z piekła, które również zagościły w bajkach dla dzieci, pokazują wam i
waszym dzieciom negatywne formy wzbudzające emocje z życia innych ludzi, skupiacie się i
żyjecie sensacyjkami innych, pokazywanych w mediach o pikantnym podłożu, a musicie się
zająć własnym duchem, całkowicie odeszliście od praw PANA danych wam do przestrzegania na
Ziemi, do przeżywania Słowa codziennie, dlatego, że sami nie żyjecie zgodnie z prawami to nie
doceniacie ludzi o wysokich wartościach tylko hołdujecie tym, którzy w czarny sposób na
sensacyjkach wypływają z szamba energetycznego, którzy nie są czyści i nie szanują Słowa, o
takich czytacie w prasie najbardziej pikantne wycinki z ich prywatnego życia.
Zapominacie o sobie duchu, nic nie wiecie o służeniu PANU w czystych czynach poprzez
waszą czystość.
2000 lat temu nikt nie pojął do końca Objawień Jezusa Chrystusa, nikt do końca nie zrozumiał
po co przyszedł na Ziemię Jezus Chrystus i choć był zapowiadany przed urodzeniem wszyscy
ludzie zapomnieli włącznie z ziemskimi opiekunami.
Dziś chodź było zapowiadane ponowne przyjście na Ziemię Jezusa Chrystusa, części Pana to i
tak wszyscy ludzie rozumowo z niedowierzaniem, nie badając Słowa napisanego przez Jezusa
Chrystusa zajmują się Jego ziemskim ciałem i Jego ziemskim życiem w tej inkarnacji, co
zupełnie nie ma znaczenia, znaczenie ma tylko i wyłącznie Wielka Księga Objawień napisana
osobiście przez Jezusa Chrystusa, objawienia czerpane z części Pana, czyste, jasne i proste,
mówiące o Prawdzie jaką jest sama część Pana, czysta Miłość duchowa, każdy kto raz usłyszy
głos Jezusa Chrystusa będzie ciągle do tych wibracji wracał i albo przyjmie Prawdę do siebie
ducha i pójdzie za żywym Słowem Jezusem Chrystusem, lub nie przyjmie, ale i tak będzie go tak
energetycznie ciągnęło za sobą, że będzie zmuszony występować przeciwko części Panu co
spowoduje poważne skutki zwrotne, adekwatne do tego co czyni przeciwko Jezusowi
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Chrystusowi, a tym samym przeciwko PANU, ponieważ każdy musi się określić jednoznacznie;
idzie za Słowem i żyje zgodnie z prawami PANA, lub opowiada się jednoznacznie po stronie
ciemności staje się wrogiem PANA, którego część jest obecnie na Ziemi w osobie Jezusa
Chrystusa, co oznacza całkowite zatracenie z ciemnościami, które nie mogą już dłużej panować
na Ziemi, dlatego jest to ważne dla każdego ducha w materii, to jest być albo nie być dla samego
„ja”, siebie ducha.
Za jedną małą chwilę wszyscy ludzie na Ziemi będą wiedzieli co wybrali i za czym się
opowiedzieli, komu służą i czym to będzie skutkowało w ich życiu ziemskim i duchowym.
Będziecie dokładnie wiedzieli jakie to było proste, jasne i oczywiste, ale wtedy dla was nie
będzie już ratunku.
Przyjmujecie do siebie tylko to co jest dla waszego ucha przyjemne, usypiające, wyciszające
wasze mocno dobijające się uczucia, dlatego nie dowierzacie prawdom oczywistym i sobie
duchowi.
Musi wszystko dokonać się w prawach i nie ma dla nikogo odstępstwa na Ziemi, każdy
dostanie to na co sobie zapracował swoim myśleniem, mówieniem i czynieniem.
Każde wasze słowo wypowiedziane przeciwko drugiemu człowiekowi skutkować będzie
sprzężeniem zwrotnym, musicie to odczuć na sobie bardzo dokładnie, za każde bluźnierstwo
każecie się sami, według praw PANA.
Wasza wina, choć nie wiecie co sobie czynicie!

Mądry Polak po szkodzie
220.
Mądry Polak po szkodzie, to jedna z prawd powtarzanych od wieków, ale wy nie wyciągacie
wniosków z niczego, ani z waszego życia na Ziemi, ani z leczenia medyków, również wasza
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wiara oparta jest o kłamstwa i obłudę, ciągle od zawsze oddajecie siebie i swoje decyzje we
władanie ciemnościom, innym ziemskim duchom oraz szukacie w innych autorytetów, nic nie
ma lepszego w innych niż jest w was, tak samo żyją, nigdy nie wyleczy was lekarz, który jest sam
chory, nie potrafi pomóc sobie nie pomoże nikomu, nigdy nie poprowadzi was na drogę
duchową, ktoś kto sam nie jest duchowy, kto nie żyje sam zgodnie z prawami PANA, ktoś kto
kłamie i manipuluje ludzkimi duchami, zobaczcie to wreszcie i musicie zacząć zmiany od siebie
ducha.
Politycy, posłowie, rządzący okłamują was wielokrotnie, a wy i tak ich wybieracie, na nich
głosujecie, jak nie idziecie głosować, to też godzicie się na taki wybór, popieracie tych co
wybierają, to znaczy, że im wierzycie bo sami tak robicie, więc cały czas osądzacie wszystko i
wszystkich według swojego postępowania i według tego jak żyjecie.
Musicie najpierw dostać mocno po głowie, to dopiero wtedy po szkodzie robicie tak jak
mieliście podpowiedzi z siebie ducha i bez szkody mogliście mieć to, co was tak mocno
doginało.
Dziś już nie będzie możliwości podjąć decyzję po raz drugi ponieważ w godzinie sądnej nie
będziecie mogli już zmienić swojej decyzji, dlatego były przez wiele lat ostrzeżenia na Ziemię
płynące, wszystko się zakończy dla was raz na zawsze i dobrze się zastanówcie co zrobicie,
abyście pozostali po stronie tych, co się kierują prawami PANA i odczuwaniem, wewnętrznymi
podpowiedziami.
Mądrości po szkodzie już nie będzie, bo czas już swój zmarnowaliście, a ciągle wierzycie w te
cuda religijnych i kościelnych, to znaczy, że popieracie te kłamstwa i fałszerstwa, nie ma innego
wytłumaczenia, musicie codziennie czcić Pana i żyć zgodnie z prawami.
Musicie być czyści energetycznie 100%, bo 99% to za mało aby być czystym, to świadczy o
tym, że ten 99% jest po prostu brudny energetycznie, musi zostać odrzucony, nie wysilacie się
aby poznać i zrozumieć podstawy wiary w Pana, nie wysilacie się aby wejść na drogę do Prawdy,
nie wysilacie się aby rozwijać się duchowo, to oznacza, że jesteście leniwi i zmarnowaliście czas
dany wam na rozwój siebie ducha, jesteście martwi i traficie tylko do leja rozkładu, bo możecie
takim postępowaniem ściągnąć innych.

Nosicie bogactwo ducha w sobie
221.
Nosicie bogactwo ducha w swoim ziemskim ciele, nie da się porównać do żadnych bogactw
ziemskich, nawet za biliony nie możecie nabyć bogactwa ducha, bogactwo ducha jest w was, ale
wy zamknęliście się na wszelkie bogactwo duchowe, spokój wewnętrzny, pełny luz i dany przez
Pana stan bezpieczeństwa, po prostu jestem tu i teraz i wszystko jest nieważne, najważniejsze
dla mnie to mój rozwój duchowy, sprawne, zdrowe i mocne moje ziemskie ciało, pojazd dla
ducha.
Nikt na mnie Ismaela nie może wpływać, nikt nie może mi Ismaelowi nic kazać, nikt nie może
decydować za mnie Ismaela.
A wy, czy potraficie stać się mocnym i patrzeć tylko na siebie, by żyć w oparciu o Światło i
prawa PANA?
Czy potraficie choć przez jeden dzień żyć bez stresu i strachu?
Czy potraficie zaufać PANU i oddać się w całkowite prowadzenie?
Czy potraficie dziś żyć kierując się intuicją i czystym odczuwaniem?
Czy potraficie oddzielić fałsz od Prawdy i przyjąć PRAWDĘ do siebie ducha?
Czy wiecie, że ciągle przyjmujecie te kłamstwa i w nie wierzycie?
Wasze ziemskie życie potwierdza, iż ciągle jesteście w stresie i boicie się wszystkiego, ktoś
tupnie, a wy jesteście już pod stołem, ze strachu trzęsiecie portkami, nie potraficie wziąć
odpowiedzialności za własne życie, zdrowie i swoje decyzje, nie wierzycie w Pana i prawa dane
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w stworzenie.
Nie mówią wam Prawdy o wydarzeniach dziejących się na Ziemi, by was nie denerwować,
abyście nie wpadli w panikę, spokojnie żyli sobie w kłamstwie, nieświadomi iż wydarzenia się
zbliżają nieuchronnie, a tylko dlatego, że wy sobie tego życzycie, to tak jak w sklepie jest taki
towar jaki nabywają i zamawiają klienci, nikt nie sprowadzi towaru, który się nie sprzedaje,
sprowadzi tylko to co wy ludzie nabywacie, tak samo jest wokół was, wy tych kłamstw po prostu
oczekujecie, aby przed wami ukrywano Prawdę, bo wy się boicie Prawdy słuchać, macie
zapotrzebowanie na te kłamstwa, na ciemne energie i dziwne ziemskie związki rodzinne i
rodzinne koligacje.
Spółkujecie z partnerami waszych przyjaciół i waszych ziemskich znajomych, uważając to za
normalne.
A gdzie w waszym życiu ziemskim mają zastosowanie prawa PANA, jak wy robicie wszystko
na opak i tworzycie tym energetyczne luki w aurze, sami wpuszczacie ciemne energie i się
blokujecie na energię ze źródła prosto od PANA, nie chcecie o tym słyszeć, bo jest to dla was
bardzo niewygodne, trzeba by się przyznać do błędu i natychmiast wziąć się do solidnej pracy
duchowej.
Trudno by wam było wyzbyć się ciemnych nawyków i nałogów oraz dziwnych przyzwyczajeń,
przecież to takie proste i oczywiste.
Nauczyliście się żyć na Ziemi wbrew wszelkim prawom i codziennie wchodzicie w coraz
ciemniejsze energie, ciągle chcecie dyktować wszystkim co mają robić, oceniacie i krytykujecie,
wszystkich i wszystko chcecie podporządkować pod siebie swoje ego, a to są puste wartości,
kompletnie nie wykorzystujecie darów jakie otrzymaliście od PANA, nie rozwijacie swoich
talentów i bogactw jakie może wam dać wasz rozwój duchowy, to potężne bogactwo duchowe
przez was nie wykorzystywane nawet w 1%.

Cukier gorszy od soli
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.
Cukier gorszy od soli, pustoszy organizmy ludzi ziemskich w tak zwanym cywilizowanym
świecie, a to oznacza iż ten wasz cywilizowany świat was zabija, dokładnie, systematycznie i
codziennie, nie mówi się wam Prawdy o was samych, o waszym zdrowiu, o tym co jecie i pijecie,
wystarczy jedna kawa dziennie i do tego ciastko, batonik, czekolada lub coś słodkiego i już
jesteście chorzy, po kilku latach można stwierdzić poważne schorzenia układu pokarmowego,
duże przekwaszenie organizmu, chory układ krążenia i osłabiony system odpornościowy, zaraz
wam wmówią; że macie cukrzycę lub coś gorszego, a przy tak dużej ilości cukru w organizmie
wszystkie narządy powodujące oczyszczanie z toksyn słabiej pracują, organizm nie jest w stanie
przerobić tak dużej ilości cukru, tych dodatków sztucznych oraz konserwantów, których
codziennie dokładacie coraz więcej do swojego ziemskiego ciała i już hodujecie sobie różne
dziwne schorzenia i czujecie się coraz gorzej.
Karmicie słodyczami swoje dzieci, od momentu kiedy taki maluch już siada i może uchwycić
patyk w swoją rączkę, dajecie lizaki i różne dziwne słodycze, które dziecku w rozwoju nie są
potrzebne, a wręcz bardzo szkodliwe, taki lizak to tylko dużo cukru, walory smakowe, nie ma
żadnych walorów odżywczych, dziecku całkowicie zbędny, organizm dziecka nie jest w stanie
takiego cukru złożonego przepracować, zaczyna chorować, katar, przeziębienia, grypa, a to nic
innego jak tylko obrona organizmu, zaczyna oczyszczać się z tych toksycznych związków,
poprzez te schorzenia.
Dziecko do 4 lat nie powinno dostawać ŻADNYCH słodyczy, nie powinno wiedzieć, że są
słodycze, dla dziecka w warzywach i owocach oraz czystym mięsie i kaszach są składniki
niezbędne w rozwoju jego ciała ziemskiego.
Cukrem karmicie sobie drożdżaki, które potrafią pozbawić ducha ziemskiego ciała, a dziś 80%
populacji ludzi na Ziemi ma kandydozę, gniją od środka, fermentacja w jelitach, tworzą się duże
złogi, wszystko z powodu nadmiernej ilości cukru w organizmie, duży brzuch i bulgotanie w
brzuchu, w jelitach, to maszyna która produkuje gazy i związki toksyczne, do tego nieprawidłowe
odżywianie, stres i strach, rozum natychmiast was blokuje, stajecie się tylko najlepszym, stałym
klientem do apteki, o zdrowiu już nie ma mowy, daliście się złapać w pułapkę ciemnoty,
wegetujecie z dnia na dzień i nie wiecie po co przyszedł wasz duch na Ziemię.
Zajmujecie się tylko przyziemnymi sprawami, a resztę uważacie za nieważne, ciągle biocie się
tylko, że stracicie swoje majątki i pieniądze na kontach w banku.
Jesteście powoli mordowani przez tą waszą cywilizację, każdy patrzy aby więcej zarobić, nikt
nie patrzy na was, na wasze zdrowie, na wasze życie, ponieważ wy sami nie dbacie o siebie,
ponieważ wy sami nie szanujecie siebie i swoich najbliższych, nie znacie praw PANA, o
sprzężeniu zwrotnym, nie macie takiej świadomości, bo gdybyście mieli zupełnie inaczej byście
postępowali.
Przede wszystkim zacznijcie dbać o siebie ducha, duch do was woła; odrzuć rozumowe
rozważania i obłudę, natychmiast przyjmij Prawdę.

Prawidłowy sposób dbania o ziemskie ciało
223.
Inkarnując duch na Ziemię ma obowiązek dbania o darowane jemu przez Pana gęsto materialne
ciało, aby jak najdłużej być na Ziemi, mieć możliwość odpracowania karmy z poprzednich
inkarnacji, pojazd dla ducha ziemskie ciało potrzebuje przede wszystkim luzu i bezpieczeństwa.
Połączenia ciała z duchem i oparcia w Świetle, w prawach PANA, bez zasilania ze źródła
energii jakim jest Światło nie ma życia na Ziemi w materii, wyciągnęliście sobie sami wtyczkę od
zasilania swoim postępowaniem.
Ziemskie wasze ciało musi otrzymać bardzo dobre, zdrowe i naturalne pożywienie i to jest
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wasz obowiązek podstawowy, aby dostarczyć najlepsze paliwo dla swojego pojazdu, wasze
ciało musi być należycie chronione i musicie być czujni, odbierać sygnały waszego ziemskiego
ciała dotyczące pracy wszystkich organów wewnętrznych.
Ziemskie ciało musi być czyszczone naturalnymi środkami, na przykład; czystym mydłem i
odziane w jak najbardziej naturalne, oddychające materiały, aby poprzez skórę mogło ciało cały
czas oddychać i następowało oczyszczanie poprzez pocenie, w taki sposób organizm wyrzuca
toksyny nagromadzone bezpośrednio pod skórą.
Włosy działają jak światłowody, oddychają i pobierają światło, nie należy ich malować, muszą
być naturalne, pokrywanie jakimiś farbami, bo to powoduje obumieranie i blokadę naturalnych
procesów na głowie i ciele.
Kobiety i mężczyźni golą sobie włosy pod pachami i na nogach, do tego używają tak zwanych
antyperspirantów, które blokują naturalne pocenie się, jeżeli człowiek ziemski je śmieci, to te
śmieci muszą zostać wydalone poprzez pocenie i tam, gdzie są włosy na ciele, tam one są
niezbędne i pomagają w przyswajaniu tlenu na całym ciele człowieka, perfumowanie i
smarowanie ciała powoduje jeszcze większe blokady i chorobę ciała oraz niedotlenienie
organizmu, te związki chemiczne w kremach, perfumach i dezodorantach nie są obojętne dla
organizmu ludzkiego i jego zdrowia, ogolone nogi to niedotlenienie żył w dalszej konsekwencji
żylaki.
Odzież jaką ubieracie na swoje ciało powinna być naturalna, lekka i przewiewna, nic
sztucznego, zakryte ciało, obuwie tylko z naturalnych materiałów, najlepiej ze skóry, nie obcisłe
dostosowane do pogody, stopa jak oddycha uchroni się przed grzybicami.
Już od najmłodszych lat noszą ludzie niewłaściwe odzienie, co powoduje schłodzenie nerek i
narządów wewnętrznych oraz deformację ciała, u kobiety zdeformowane biodra to uszkodzony
most duchowy, po którym schodzą duchy na Ziemię, taka zdeformowana kobieta może mieć
problemy z urodzeniem dziecka.
Ciała swojego nie należy wystawiać na publiczne oglądanie na przykład; na plakatach,
występach publicznych oraz kameralnych, w reklamach telewizyjnych i temu podobnych,
ponieważ każdy patrzący na goliznę wytwarzają negatywne energie, które w skutku zwrotnym
uderzą osobę, która ciało swoje wystawiła na publiczne oglądanie.
Codzienne spacery na świeżym powietrzu około 8 km, aby utrzymać dobrą kondycję ciała,
dotlenienie, abyście się cieszyli sprawnością fizyczną do wieku dojrzałego.
Należy zadbać o połączenie ciała i ducha, to siedem centr energetycznych, które podtrzymują
przepływy energetyczne i prawidłową pracę organów.
Ciało dane nam w darze od PANA jest bezcenne, dbajcie o siebie ducha i swoje ziemskie ciało
pojazd dla ducha.

Duch ludzki, dusza zwierzęca
224.
Duch ludzki, dusza zwierzęca, taka jest różnica między duchem, a duszą, a wy wciąż mylicie i
przyrównujecie się do istotnych, do zwierząt i ich duszy.
Jest Prawda oczywista, że ciało wyzionęło ducha, a nie duszę, a wy ciągle uporczywie o duszy,
to błędy ciemnej ezoteryki, kościelnych i różnych religii.
Tak wam wszystko pomieszali, misz masz zrobili, a wy to cały czas przyjmujecie jako pewnik,
w taki sposób dajecie się traktować jak motłoch, ponieważ przyrównują was do zwierząt, wy to
jeszcze powtarzacie i sami tak mówicie na siebie, sami to uznajecie za oczywiste, wasza wina,
że nie szukacie PRAWDY, wasza wina, że tak rozumowo dajecie się prowadzić drogą kłamstwa i
niewiedzy, ponieważ bardzo prosto można to odczuć poprzez energię, co jest prawdziwe, a co
jest kłamstwo.
Wkuwacie na pamięć na studiach ziemskich różne teorie całkiem nie przeżyte, nie
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wprowadzone w praktykę, teorie tylko rozumowe dewiacje, nie mające żadnych wartości
światłych, rozwinęliście sobie rozum, a siebie ducha zakuliście w dyby, te teorie na waszej
drodze życia nie przydają się i nie sprawdzają się, a liczą się tylko wasze talenty i dary jakie
przynieśliście z duchowego poziomu.
Wkuwane przez was teorie nic nikomu nie dają, ale szeregują was pod względem rozumowym,
teoretycznym, natomiast życie weryfikuje te teorie i po ukończeniu szkoły i otrzymaniu papierka,
niezbędna jest duża praktyka i talent, to dowód na to, iż liczy się tylko rozwój duchowy, a nie
rozumowy, rozumową wiedzą można się zakopać, a wiedzą duchową można tylko wzlecieć
wysoko do poziomów duchowych.
Bardzo się staracie i zabiegacie o te ziemskie papierki, dyplomy i certyfikaty, swoje ziemskie
dzieci zmuszacie do studiowania, a nie pozwalacie im rozwijać się duchowo, zamykacie ich w
rozumowym więzieniu, zamiast im pozwolić wybrać samodzielnie i pomóc rozwijać dary i
talenty, kierowanie się uczuciami, odbiorami z ducha, aby wtedy kiedy wejdą na samodzielną
drogę życia ziemskiego nie zbłądzili rozumowo, tylko dali się prowadzić PANU najlepszą dla nich
drogą, są to przez was popełniane błędy od wieków, podporządkowywanie sobie innych pod
siebie, jest to bardzo niewłaściwe, ponieważ tworzy się kaleki rozumowe, które nie potrafią
samodzielnie funkcjonować, nie są samowystarczalni, dla nich to tragedia, a dla was skutki
zwrotne takiego niewłaściwego postępowania.
Ciągle wracacie w to samo miejsce, w te same energie, ciągle nie wyciągacie wniosków ze
swoich doświadczeń, wchodzicie ślepo w stare układy, martwe wartości, martwe wasze ziemskie
życie, jest to dla was labirynt bez wyjścia.

Idźcie i czyńcie co macie czynić
225.
Idźcie i czyńcie co macie czynić, niech się dokona co ma się dokonać, niech wszystkie ciemne
nurty przez was rozpoczęte się całkowicie zatracą, całkowicie upadną i nigdy już nie powstaną,
niech wszystkie dzwonią dzwony ziemskie bo proces się zaczyna, wszystkie ciemne wnętrza się
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rozsypią w pył, nic z nich nie zostanie, nawet nie będziecie ich ciemnych wspominać, zawiedli
wszystkich, dziś już czas końcowego rozliczenia i zakończenia, kto się obudził i idzie to dojdzie,
inni śpią i tak pozostaną, tylko ci co na Słowo Boże uczuciem odpowiadają pozostaną i wybrani z
wybranych, rodzynki duchowe będą służyć Jezusowi Chrystusowi tu na Ziemi, budować
Królestwo Czystości i Trójjedyności.
Naznaczeni krzyżem Prawdy, połączenie ze Światłem, przyjdą służyć Jezusowi Chrystusowi,
zaszeregują się sami pracując ze sobą w pocie czoła swego.
Jesteście już przed drzwiami, stoicie i się zastanawiacie, nie potraficie podjąć decyzji; idę tu tą
drogą, która da mi wszystko, nie ma cofania, to już upadek.
Stop klatka. Stoję przed drzwiami z drzwi mocno bije Światło, rozświetla całą Ziemię, nikt się
nie ukryje, a szczury uciekną do nor i tam zginą, zostaną zakopani głęboko.
Trąba zabiera wszystko i miele w sobie całą materię, nic w całości nie zostaje.
Wszystko jest czyste, są nowe góry, nie współbrzmi ciemny z niczym, dlatego upadł
bezpowrotnie, już nie próbują nic ciemnego wstawiać, ciemni wiedzą dokładnie jaka jest
PRAWDA, kościelni wszystko muszą przeżyć do końca, odczuć wszystko za niewłaściwe życie
bez duchowych procesów, za niewłaściwe prowadzenie ludzkich duchów.
Zbudujcie białą Świątynię z wysoką białą wieżą ze znakiem Prawdy na wieży, będzie
własnością tych, którzy ją wybudują i będą się nią opiekowali.
Ta księga się zamyka na zawsze i nigdy się już nie otworzy, DZIEŁO ZAMKNIĘTO.
Walą się wasze domy wasze wnętrza, palą się wasze ciała, nie współbrzmicie w prawach
PANA, duch będzie palił się ogniem Bożym.

Misja na Ziemi do wypełnienia.
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227.
Wznieś serce nad zło, to najlepsze, co można powiedzieć rozumowcom, uczucie swoje rozpal i
do Prawdy przyj jak najprędzej, wszystko się zmieni wokół ciebie jak staniesz u bramy Królestwa
Tysiącletniego, radość zagości na twojej twarzy i luz duchowy, natychmiast wpuści Miłość
duchową do twojego serca, uniesienie ponad ziemskie nieistotne sprawy, to nie są problemy, to
tylko sprawy do załatwienia, a spędzają wam sen z powiek, strach i wasz rozum wam
wyolbrzymia, z główki szpilki zrobi wam problem wielkości Ziemi, a wy dalej wszystko rozumowo
wyolbrzymiacie, jak serce swoje uniesiecie wysoko, to znajdą się ludzie ziemscy duchowi, co
wyciągną was z dna energetycznego, gdy wy podejmiecie właściwą decyzję.
Słowo Pana w was brzmi i przywołuje was do porządku, do wejścia na drogę ku Światłu, a wy
uciekacie w wasze ziemskie problemy, które sami sobie tworzycie i ściągacie na siebie skutki
zwrotne, co wy czynicie, że tak szybko tracicie swoje gęsto materialne ziemskie ciało, co
tworzycie i co robicie, że za sobą ciągniecie ciemną energię wielkości statku, co robicie, że domy
na głowie nosicie i całą rodzinę na karku.
Odrzućcie wrażenia, odrzućcie myślenie przez wasze ego, bo się cofniecie do rozumowych
czynności mózgu przedniego, a wy macie się porozumiewać ze sobą duchem poprzez splot
słoneczny, dokładniej poprzez uczucia, zawsze mówcie PRAWDĘ, aby poodcinać wszystkie
ciemne
kanały.

PAN dał wam wszystko na Ziemi, co tylko wam się zamarzyło, a wy duchy ludzkie odwracacie
się od PANA, co wy robicie, jako zależni energetycznie od PANA przegracie, wy bez PANA źródła
energii nic nie znaczycie, wy bez PANA nie żyjecie, duch może zupełnie się zatracić.
Przed waszą próżnością i głupotą nikt was nie uchroni, bo to wasza decyzja, nikt wam pomóc
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nie może, tylko wy sami możecie sobie pomóc.
Wola PANA się dokona, czy będziecie tego świadomi czy nie, to i tak przepowiednia się
wypełnia na Ziemi.
Popatrzcie ile kataklizmów dokoła, zobaczcie, co się dzieje na świecie, bo to was też dotyczy,
choć to dziś jest daleko, ale jutro może być tu, choć wy żyjecie w narodzie wybranym i w kraju
wybranym przez Pana, ale zawiedliście część Pana, Jezusa Chrystusa nie przyjęliście jak
należało przyjąć z Woli Bożej.
To wyróżnienie dla narodu polskiego, po to był polski papież, aby w swym słowiańskim kraju
powiedział Prawdę o religiach i o kościele, wszyscy ludzie by za tym poszli, ale duch zawiódł i nie
spełnił swojej misji na Ziemi, dlatego był zamach na niego, było to ostrzeżenie, miał jeszcze czas
na wypełnienie misji, niczego nie zrozumiał i nie odczytał, dlatego takie miał chore ziemskie
ciało, a duch całkowicie zablokowany, to był bełkot ducha.
Brak duchowej pokory, brak przestrzegania praw PANA, brak życia w czystości.
Nic wartościowego kościelni sobą nie reprezentują, żądni władzy i pieniędzy, takie życie nie
ma nic wspólnego z Panem.
Zalewa was woda i ogień płynący od Pana, bo czas wasz mija, nic nie robicie wcale się nie
zmieniacie, do Prawdy nie dążycie, tylko ciągle podążacie przez wasz rozum do ciemnych i
ciemnoty, do ślepej wiary w „cuda”, których nigdy nie było i nie będzie, bo to jest wbrew prawom
PANA, ale wy nie wierzycie w prawa PANA, bo nie żyjecie zgodnie z nimi, powielacie ciągle te
same błędy, głupotę i ciemnotę, nie macie w sobie nic pokory, by się zastanowić i przyjąć
prostotę Prawdy, jej oczywiste, jasne prawa i życie na Ziemi w czystości.

Aura, naturalna ochrona duszy i ducha .
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228.
Aura, naturalna ochrona duszy i ducha na Ziemi, jest kolorowa jak tęcza, kolory mówią o waszym
stanie zdrowia, o waszym samopoczuciu, waszym rozwoju duchowym, 80% ludzi na Ziemi ma
aurę szarą: brak kolorów, bardzo niewyrazistą, poprzerywaną, zablokowaną, bardzo małą, a
nawet niektórzy nie mają wcale, ponieważ ciągły stres i strach, całkowicie aurę kasuje, blokady
powodują iż duch ziemski odłącza się od zasilania przez centrum korony, zasilania przez Pana, a
pierwsza otoczka ze światła jest bardzo słaba i nie ma taki duch żadnej ochrony.

Taka poprzerywana ochrona nie działa prawidłowo, duchy pozostające na Ziemi mogą sobie
wejść i wyjść kiedy chcą i prowadzić ciało ziemskie jak im się podoba, jest to bardzo
niewłaściwe, nazywa się to opętaniem ducha przez ducha i demoniczne energie.
Na stresie i strachu przyciągacie jako jednorodne podobne energie i wszystko co złe tu się
wzmacnia, negatywne energie bardzo mocno się wzmacniają.
Każdy duch, który ma mocną, normalną aurę, zdrowe normalne nawyki, kieruje się prawami
PANA, nie przyciąga do siebie negatywnych energii, jeżeli czysto żyje na Ziemi jest bezpieczny.
Dziecko do 7 lat jest szczególnie chronione, aura jest wzmocniona, jeżeli nie przeżywa stresów
i żyje w rodzinie ziemskiej, która przestrzega praw PANA, uczy się pracować w rodzinie, uczy się
od małego odczuwania i kierowania się intuicją, świadomości duchowej, wszystko w rodzinie
opiera się o Prawdę, takie dziecko zawsze mówi Prawdę, nie będzie się bało ducha, naturalne dla
dziecka jest kierowanie się uczuciem i intuicją, to co może się wydawać, że jest dobre, dziecko
wyczuje natychmiast i mówi Prawdę prosto z mostu, nie blokuje uczuć tylko spontanicznie je
wyraża, dla dziecka jest to naturalne i bardzo normalne, nic nie owija w bawełnę, nie kłamie.
Jeżeli rodzice kłamią, to dziecko wyczuwa to natychmiast, zaczyna brać przykład z rodziców i
zaczyna kłamać, ponieważ rodzice są żywym przykładem dla dziecka, wtedy dziecko zaczyna
przyciągać sobie negatywne energie i naturalna ochrona słabnie, dziecko zaczyna chorować.
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Duch człowieka dorosłego ma obowiązek dbania o ochronę, o swoją aurę, poprzez luz,
bezstresowe duchowe życie w prawach PANA, kierowanie się do PANA.
Poprzez lejki w aurze, w momencie stresu są wciągane demoniczne energie, wytwory rozumu
ziemskiego człowieka, duchy pozostające na Ziemi, trzymające się gęstej materii, tworzą się
przerwy w aurze, tak aura nie jest w stanie się całkowicie bez procesu rozwoju duchowego
ziemskiego człowieka odbudować, musi ten człowiek uczestniczyć w regeneracji i uzupełnianiu
aury poprzez pracę w rozwoju siebie ducha, poprzez eliminowanie swoich nawyków
negatywnych i negatywnych zachowań, musi kierować się prosto do Pana, aby utrzymać
naturalną ochronę musi stale dbać o połączenie ze źródłem energetycznym, ze ŚWIATŁEM.

Prawda o religiach i kościelnych
229.
Dziś znów się przejawiają jako faryzeusze, w kościołach znów kłamstwo przekazują ludzkim
duchom, twierdzą; iż Jezus Chrystus w ciele chosti ,to fałszywy Jezus Chrystus, mówią; to nie
ten, nikt tego nie sprawdził dokładnie, a opinię i ocenę wydano jednoznacznie, dziś się już
określają, dziś muszą podjąć decyzję, a rozum ich niereformowalny, produkuje wszystko tylko
nie objawienia, produkuje im wątpliwości związane z objawieniami, sami sobie wymyślili
„paruzję”, tylko po to by wpędzić ziemskie duchy w ciemnotę, bo cały czas kościelnym chodzi o
majątki i tylko i wyłącznie o dobra materialne, duchowych wartości całkowicie brak, nic w nich
duchowego, bo są duchowni, a nie duchowi, wiedzą, że muszą rozdać przywłaszczone majątki
ludziom ziemskim, bo sami o tym mówią, czas PRAWDY dla kościołów i religii ostateczny,
godzina sądna na Ziemi nastała dla was, drżyjcie w swych ciemnych podstawach i ciemnych
waszych dogmatach.
Sięgają po majątki ludzi ziemskich, choć im się nie należą, bo świątynia budowana na wsi, w
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miastach przez duchy ziemskie jest ich własnością, własnością społeczności wiejskich i
miejskich, to nie jest majątek kościoła, a wyciągają ręce po jeszcze więcej i ciągle tym ziemskim
duchom mało.
Nikt z nich nie przestrzega praw PANA, nie żyją zgodnie z prawami i tak prowadzą w fałszu
ludzi ziemskich w zatracenie, bo sami modlą się do ołtarzy, figur i obrazów, tworzą sami
bałwochwalstwo, a gdzie pierwsze prawo Pana, ciągle naużywają imienia PANA w
pozdrowieniach i w potocznym języku, tak nauczyli ludzi ziemskich i ciągle przekraczają prawo
drugie.
Brak im pokory, żyją w kłamstwie i obłudzie, dlatego jeszcze większa ich wina, że nie przyjmują
Prawdy i prowadzą duchy ludzkie do zatracenia, jak barany na rzeź, czczą morderstwo sprzed
2000 lat i okłamują duchy ludzkie, że to morderstwo odkupiło ich winy.
To kłamstwo spowodowało sfałszowanie wszystkiego w religiach, dalej brną w kłamstwach,
„cudach”, obłudzie, stworzyli sobie dogmaty, które sami nie potrafią wytłumaczyć i nakazują
ludzkim duchom wierzyć ślepo w te bzdury zawarte w biblii, którą napisano pod potrzeby
kościoła, aby pasowała do tych kłamstw.

Prawdziwa Księga Objawień to prostota, jasność i czystość, to Prawda podana jasna i
wytłumaczalna przez Jezusa Chrystusa.
Kościelni są bardzo brudni energetycznie i wciąż ściągają na siebie coraz więcej, zwracali się
do Lucyfera o pomoc w rzucaniu klątw na duchy ziemskie, takim działaniem cały czas stają po
stronie ciemności.
Kościelni i religie nie mają takiego upoważnienia ani prawa, by dzielić ludzi ziemskich na
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duchowych i świeckich, nikt im nie dał, a tym bardziej nie dał PAN, a to jest ocenianie, a więc
przekraczanie prawa siódmego.
Wszystko co czynią nie ma żadnego znaczenia ani ważności, akt małżeństwa czy chrzest, na
pogrzebach nie odprowadzają ducha na poziom duchowo istotny, więc te wszystkie
uroczystości czynione przez nieczyste ciemne duchy ludzkie są nie ważne, całkowicie zagubieni
w materii, nie potrafią odczuć ducha i duchowych procesów, samymi pięknymi słówkami bez
czystych czynów i świadomych, życia w prawach PANA, to tylko teoria, brak praktyki, a też tą
samą teorię tak dalece wypaczono i odcięto od Prawdy, że sami już dawno zgubili drogę do
PANA, brną do piekła, które sami wymyślili by podporządkować sobie ziemskie duchy.

Dogmaty kościelne są bardzo dalekie od Prawdy i praw Pana, są rozumowo wymyślone na
potrzeby waszego umysłu i aby usprawiedliwić bestialski mord części Pana sprzed 2000 lat.
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Kościelni i kapłani tak dalece się zatracili iż całkowicie zapomnieli komu mają służyć na Ziemi,
zapomnieli, że muszą służyć tylko i wyłącznie PANU, a służą wyłącznie religiom i kościołowi,
służą
ciemnościom
i
im
sługom.

Wiara w Pana, to przede wszystkim przestrzeganie praw PANA i życie zgodne z tymi prawami,
daje się ludziom ziemskim swoim przykładem życia w prawach i służenia PANU całym swoim
bytem, czystym czynem, który jest największym wyrażaniem naszych uczuć w słowach, zamiast
mruczenia dziwnych „modlitw”, izolowania się od społeczeństwa i życia poza wszelkimi
prawami, leniwie, rozpustnie, udając służbę Panu, nie tylko że nie służą PANU, to jeszcze ciągną
za sobą w otchłań ziemskich nieświadomych pułapki ludzi ziemskich.
Historia lubi się powtarzać, ludzie ziemscy rozgrywa się wasz dramat na waszych oczach, dla
was wasza historia zakończy się tak jak przed 2000 lat, rozpaczaniem, nic wam nie zostanie
materialnego, zostaniecie tylko ze swoimi przeżyciami i doświadczeniami, zostaniecie tylko z
tym co uda wam się wziąć w ręce, jak oczywiście uda wam się uratować wasze ziemskie życie.
Tak daliście się sami poprowadzić kościelnym, leniwie i wygodnie, w fałszu, kłamstwie i za
waszym przyzwoleniem, całkowitą aprobatą, tak jest wam wygodnie.
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Nie chcecie przyjąć informacji o zbliżających się wydarzeniach, to wasza sprawa, jak zwykle
sobie lekceważycie wszystkie ostrzeżenia, historia się powtarza i zawsze nie wyciągacie
właściwych wniosków, ślepo wierzycie wszystkim tylko nie sobie.
Akceptujecie swoje słabości i ułomności, litujecie się sami nad sobą, wtedy dajecie sobie
wibrację najgorszych energii i akceptujecie takie dziwne zachowania kapłanów i ich
popleczników.
Dlatego, że daliście się prowadzić ciemnym i ich dogmatom, jesteście uśpieni, byliście mało
czujni, wydarzenia w nocy wyrwą was ze snu, serca wasze zamknięte bez Miłości duchowej, bez
prowadzenia przez Pana, dlatego stoicie w ciemności i z ciemnymi kapłanami, waszymi
autorytetami, dajecie się prowadzić w otchłań ciemności i ciemnoty, sami już nie potraficie
odczuć i kierować się uczuciami, to biegniecie do kościelnych i słuchacie ich kłamstw ze
strachu, bo boicie się Prawdy, każdy duch na Ziemi obecnie przebywający musi stanąć przed
Prawdą i się określić; wierzę lub nie, idę za Prawdą lub staję po przeciwnej stronie i jestem
wrogiem PRAWDY.

Przekazywał Jan Chrzciciel ludzkim duchom 2000 lat temu, oto jest Część Pana oczekiwana
na Ziemi, wtedy ludzie ziemscy nie uwierzyli, dziś też nie wierzą, ale ślepo wierzą kościołowi i
religiom, choć jest to sterta kłamstw nie potwierdzonych niczym, kościelni i religie kompletnie nie
wierzą w prawa PANA, wręcz zaprzeczają doskonałości i niezmienności praw Pana, zaprzeczają
swoimi czynami, mową i tymi dziwnymi „modlitwami”, doskonalą rozum i rozumowe umysłowe
dogmaty, a zatracają całkowicie uczucia i odczuwanie poprzez wiarę przeżytą, która staje się
przekonaniem, nikt i nic nie jest w stanie takiego człowieka odwieść od wiary w Pana, a jak
ktoś ślepo wierzy w religie i kościelnych ich ołtarze i figury, to płytka wiara nie przeżyta, nie
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oparta o prawa PANA nie jest przekonaniem i natychmiast taki człowiek ziemski stanie
przeciwko tym, co głoszą takie dogmaty niewytłumaczalne, jak usłyszy o PRAWDZIE na Ziemi.
Można kościelnym i religiom mnożyć przykłady nie przestrzegania Siedmiu Praw Pana i trzech
praw zawartych w krzyżu Prawdy, tu chodzi o to, aby wam ludzie ziemscy pokazać z kim
trzymacie i do kogo się „modlicie”, kogo wspieracie gęsto materialnie i jakie macie autorytety,
otwórzcie oczy i kierujcie się wreszcie bezpośrednio do PANA, do Ojca wszystkich duchów na
Ziemi.

Natura wszystko pozamiata.
230.
Natura wszystko pozamiata po was, wszystko zostanie po ciemnych i ciemnocie wyczyszczone,
wolicie ciemne bagienne energie, wybraliście i decyzje podjęliście, więc żyjecie leniwie i
wygodnie, zostaniecie zmieceni i natura pozamiata po was.
Wszystko musi narodzić się na nowo i każdy duch, który pozostanie po wydarzeniach musi
zmienić swoje postępowanie i swoje całe życie na Ziemi, przepracować wszystko na Prawdę,
innej drogi nie ma i nie było nigdy, zawsze chodziło o prawdziwe wasze życie na Ziemi w
prawach PANA, w nowym Królestwie dla ciemności nie ma miejsca.
Widać dziś, że dopiero kiedy dotyka ludzi ziemskich bezpośrednio, jak dziś Hiszpania i Francja
huraganem, potraktowana przez żywioły bardzo delikatnie, natychmiast ludzie i media
przypomnieli sobie o apokalipsie, inaczej nikt nie chce sam się budzić, aby podążać drogą ku
Światłu, zajmujecie się tylko ziemskimi sprawami, zajmujecie się tylko gonitwą za pieniędzmi, to
musicie zostać wstrząśnięci, żebyście zrozumieli i jeszcze zdążyli się opamiętać, bo wszystko
musi się przejawić bardzo mocno, zgodnie z prawami PANA na Ziemi.
Każdy myśląc, mówiąc i czyniąc, powoduje energetycznie kumulację, aż tyle się jej
nagromadzi, ile będzie trzeba, aby w skutku zwrotnym mocno was uderzyło i nie wcześniej ani
nie później tylko wtedy, gdy wy na to zapracujecie w pocie czoła waszego, zgodnie z
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doskonałymi i niezmiennymi prawami PANA.
To wy musicie zrozumieć wszystkie Prawdy oczywiste, przyjąć je do siebie ducha i żyć
zgodnie z Prawdą, musi was prowadzić Prawda i tylko Prawda.
Wszystkie prawa PANA są drogowskazem do poziomu duchowo istotnego, domu ducha, w
poziomach w świecie subtelno materialnym, zwanym przez ludzi ziemskich jako drugi świat.
Pozostający przy Ziemi duch, to ciemny duch, który z niewiedzy duchowej błądzi, bo ludzie
ziemscy nie szukają Prawdy, nie chcą uczyć się o duchowych procesach, nikt wam nie
przekazuje prawdziwego rozwoju ducha, aby wreszcie duch ludzki wszedł na drogę Prawdy
musiało Światło zakotwiczyć na Ziemi w osobie Jezusa Chrystusa część Pana samego na Ziemi.
Dopiero będąc na Ziemi Jezus Chrystus czerpiąc z wnętrza swojego, z połączenia z Panem
bezpośredniego, czyli PAN połączony jest ze swoją częścią, może nauczyć was ludzie ziemscy
prawidłowego duchowego życia na Ziemi.
Inaczej żaden duch na Ziemi będący, nawet z wysoka nie mógł trafić na drogę ku Światłu,
ponieważ Prawdę o części Pana, życiorysy, księgę objawień, religie tak zafałszowały, że dziś nic
z tego nie można zrozumieć i cała ta zafałszowana wiedza religii, kościelnych musi zostać
zniszczona, cała Prawda musi zostać od nowa wybudowana, musi być jasna prosta i logiczna,
tak jak prawa PANA, wreszcie ludzie ziemscy muszą ją przyjąć, zacząć żyć zgodnie z Prawdą i
prawami PANA.
Nikt kto nie będzie współbrzmiał w Prawdzie i w prawach PANA, nie pozostanie na Ziemi,
wszystkie duchy schodzące na Ziemię muszą się obowiązkowo podporządkować PANU i
prawom danym w stworzenie.
A obecnie wszystkie duchy muszą wcześniej czy później, przygotowane czy nie, trafić do
część Pana będącego w Polsce w Opolu.
Obowiązkiem każdego ducha jest wspieranie procesów energetycznych, po to przyszliście na
Ziemię!
Ci co pozostaną po wydarzeniach będą musieli wybudować Królestwo Tysiącletnie i zamek
który będzie służył jako miejsce przemiany siły dla części Pana, oraz przyjąć duchowe
zależności.
Wszystko musi być podporządkowane WOLI BOŻEJ.

Nigdy nie wierzyliście wysłannikom
231.
Nigdy nie wierzyliście wysłannikom, wysyłanym przez Pana na Ziemię, wierzycie dziwnym
ludzkim duchom, nazwanych przez was autorytetami, nie chcecie wiedzieć, że ci starzy chorzy
ludzie ziemscy nie są prowadzeni żadnymi światłymi wartościami, ci ludzie nie są tacy jak wy
byście chcieli ich zobaczyć, jak się dokładnie im przyjrzycie to się okaże, że są; niepoczytalni,
zniewoleni nałogami, spętani rozumem, zupełnie bez świadomości duchowej, to wy ich
wynosicie na piedestał, nie sprawdzając; co ten duch sobą reprezentuje, co ma dobrego w sobie i
co chce przekazać innym ziemskim duchom, co ma do naśladowania duchowego, co mogą was
nauczyć nowego, czego wy nie umiecie, co może się wam przydać w waszym
duchowo-ziemskim życiu.
Wyizolowani ze społeczeństwa ludzie, żyjący poza prawami ziemskimi i prawami PANA, są jak
zwierzęta z zoo wypuszczone nagle na wolność, nie potrafią żyć na wolności, tak samo ci ludzie
nie potrafią żyć między ludźmi i dać im przykład swoim życiem w prawach PANA.
Ludzki duch żyjący w prawach, świadomy sam siebie i praw Bożych, nigdy nie będzie czynił
niewłaściwie, bo jest świadom skutków zwrotnych jego myślenia, mówienia i czynienia.
Ciągle się usprawiedliwiacie, ciągle ściągacie siebie w przepaść, a dlaczego nie dążycie do
doskonałości, zawsze każdy duch schodzący na Ziemię dostaje wszystkie narzędzia, aby
jeszcze pomóc innym i to wy musicie podjąć decyzję o podnoszeniu się do poziomów
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duchowych, tego wam życzę, każdemu, kto zechce pracować ze sobą i odmienić swoje leniwe i
wygodne życie na duchowe, aby móc odczynić przyniesioną karmę z poprzednich inkarnacji, to
proste, zobaczycie jakie łatwe, jak tylko uniesiecie się o jeden poziom duchowy wyżej, to już
odczujecie różnicę i zobaczycie jakie to jasne i oczywiste, stworzenie mową Pana.
Oddajcie się swoimi prostymi słowami w prowadzenie PANU, a zostaniecie uniesieni na
wyższy poziom, abyście wiedzieli, co to jest wiara duchowa, abyście to mogli odczuć na sobie
duchu.
Jeżeli oddacie się w prowadzenie swojemu rozumowi, to zaprowadzi was do buszu i
wprowadzi was w ślepy zaułek, nie do wyjścia, to wasz rozum produkuje wam miliony
wątpliwości w ciągu minuty, bo jak zamkniecie swój rozum, a otworzycie swoje serce, to
natychmiast przyciągnie wam Miłość duchową, prosto od PANA i otrzymacie moc, która pozwoli
wam się rozwijać czysto w pokorze i w prawach stworzenia.
Myślenie to błądzenie, to ograniczenie się do dotyku, do materii, odczuwanie to intuicja,
podpowiedzi ducha, jasne i czyste, najlepsze dla was prowadzenie, ale wy już tego nie potraficie
zrozumieć, bo odczuwanie wam się poblokowało przez wasze stresy. Wy myślicie, że rozwój
duchowy to bardzo skomplikowana wiedza i skomplikowane procesy, bardzo będziecie
zdziwieni, jakie to proste, jasne i oczywiste, tak jak prawa PANA.

Wybrane duchy na Ziemi
232.
Wszystkie duchy żyjące w prawach PANA zeszły na Ziemię aby móc budować od podstaw
Królestwo Tysiącletnie, to ogromny zaszczyt uczestniczyć w tak wielkiej i priorytetowej misji,
dziś nie ma nic ważniejszego na Ziemi jak to aby duchy ludzkie były duchowe, a nie rozumowe
jak dotychczas.
Prawda wychodzi od Jezusa Chrystusa, części PANA na Ziemi i trafia do milionów, musi każdy
ludzki duch przyjąć, nie ma wyjścia, to jego ostatni wybór i najważniejszy, odrzuci PRAWDĘ to
odchodzi w rozkład, młyny Boże już działają, powoli i bardzo dokładnie, jak kogoś już złapią nie
ma szans wyjścia.
Duchy Ismanów doskonale odczuwają, ale dziś na Ziemi też błądzą i choć znajdują drogę do
Prawdy, nie kieruje się odczuwaniem i intuicją, tylko idą jak po sznurku za rozumem, idą za
materialnymi namacalnymi doznaniami.
Choć mogliby wiele zrobić na Ziemi, rozum blokuje subtelne odczuwanie, mają obrazy i
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objawienia, lecz mieszają je z ciemnymi podpowiedziami z najniższych wibracji.
Trzeba służyć w pokorze PANU całym swoim bytem, mają wszystko, co trzeba by wspinać się
do góry, do poziomów duchowych, wspinać się wysoko.
Dziś jednak mają wątpliwości, a przecież kiedyś wytrzymali wszystko, nawet szyderstwo i
śmiech ludzi ziemskich, naznaczeni pieczęcią ze Światła muszą się obudzić, innego wyjścia nie
mają.
Moc wewnętrzna duża, dziś wahanie też duże, rozum produkuje strach i miliony wątpliwości,
ale się zbierają i idą odczynić swoje słabości do miejsca przeznaczenia, nie ważne żadne
ziemskie sprawy, ważny jest duch, jego rozwój i życie w prawach.
Idźcie już w przeznaczenie, nie zwlekajcie, bo za chwilę przykryje was ducha damska spódnica
i koniec nastąpi nieodwracalny, a sami zobaczycie na drodze, co jest lepsze, nie czekajcie na
nikogo, bo się zawiedziecie i ściągniecie siebie ducha na dno ułudy, nie ma nic jak nie ma Miłości
duchowej, reszta to tylko skrawki nic nie znaczące, nie warte utraty świadomości duchowej,
prawdziwa Miłość duchowa jest żywa, nie ma żadnych problemów, jest czysta, wymagająca i
sprawiedliwa, daje wszystko to co jest korzystne dla ducha, każdy wie, gdzie jest jego miejsce i
nie będzie patrzył na dobra materialne.
Takiemu duchowi mocno SŁOWO brzmi w nim duchu i nawołuje go do rozwoju, do pracy nad
sobą, by wrócił jako rycerz Światła, aby służyć w miłości duchowej PANU, a to jest możliwe
wtedy, gdy samotnie się podąża drogą ku Światłu, kierujcie się do PANA w wielkim swoim
uczuciu, odetnijcie wszystkie włókna ciemności, bo na tych włóknach mogą was ducha ściągnąć
z powrotem, nie ma litości, to zła cecha, a korzystny jest tylko rozwój duchowy.

Nieubłaganie mija godzina sądna
233.
Nieubłaganie mija godzina sądna, a wy pod ziemią 300m gnijecie i od wydarzeń na Ziemi uciec
chcecie.
Zbłądziliście rozumowo, zbłądziliście duchowo, nie potraficie już znaleźć drogi do PANA, nie
umiecie odciąć ciemnych energii, musi być wasz duch wypalony, oczyszczony na siłę, jak nie
chcecie się oczyszczać dobrowolnie, konieczne są na Ziemi wydarzenia, bardzo mocne, bo
inaczej nic nie poczujecie i nic ze sobą nie zrobicie, znów będziecie błądzić, a to już niemożliwe,
błądzenia w nowym Królestwie już być nie może, rozumowych dywagacji nikt już stworzyć w
nowym Królestwie nie da rady, bo jemu mózg spłonie zgodnie z Bożym prawem i zgodnie z
Bożym planem na Ziemi.
Wszystko co dzieje się na Ziemi musi być zgodne z prawami PANA, inaczej spłonie już w
zamiarze, tworzyć się nie może.
Wielka Księga Objawień i Objawienia Woli Bożej do was płyną ludzkie duchy, a wy w ciemnych
wierzycie i za marne pieniądze sprzedajecie siebie ducha, w otchłań na zawsze za nimi
popłyniecie, czy tak trudno wam zrozumieć, że godzina sądna się kończy i już żadnych szans nie
będziecie mieli.
Rozum wasz, was zamknął w starej drewnianej skrzyni na klucz, a wy klucza nie macie i już
wyjść do Prawdy nie umiecie, przecież to wasze życie, przecież to wasza sprawa, że daliście się
ciemnocie i głupocie zatracić.
Wysoko nad Ziemią jestem ja Ismael, domów wokół Domu w Świetle nie ma, wszystko wokół
zniszczone, a Dom w Świetle stoi i jest bezpieczny! A wasz dom jest bezpieczny? To pytanie do
was, bo wasze ego wam mówi co innego, bo wy jesteście mądrzejsi i lepiej wszystko wiecie,
dobrze to wy zginiecie, bo wy przeciwstawiacie się prawom PANA, to wy nie żyjecie zgodnie z
prawem obowiązującym na Ziemi, dlatego jesteście wciągani pomału do leja rozkładu, nic z was
nie pozostanie i myślcie sobie co chcecie, będę i tak nawoływać i prowadzić was do Prawdy,
jeżeli mi Ismaelowi się uda was poprowadzić do Prawdy, to wy będziecie się cieszyć, a ja Ismael

269

będę prowadzić następnych prosto do PANA.
Żadnych wniosków ze swojego życia nie wyciągacie, dalej idziecie za ciemnymi, nic i nikt nie
jest was w tym stanie rzeczy poprowadzić do Prawdy, więc wydarzenia was przywołają do
porządku, do przestrzegania prawa na Ziemi i pamiętajcie abyście nie byli zaskoczeni tym co ma
się wydarzyć, nie będziecie mogli powiedzieć, że nikt was nie ostrzegał, bo idziemy z informacją
o apokalipsie, o przepowiedni i ostrzeżeniach wszędzie, gdzie tylko się da, a wy nie chcecie ich
przyjąć.
Dlatego niech każdy dostanie wszystko według wiary swojej ducha.

Wątpi tylko rozum, którym żądzi umysł nie mózg , a to duch zna Prawdę

235.
Wątpi tylko rozum, duch zna Prawdę doskonale, rozum ściąga jak najniżej, a okazywanie
wszystkim przez was uczuć, to mówicie; wstyd przed sąsiadami, skrywanie uczuć to blokady, to
nie mówienie Prawdy, inaczej mówiąc kłamanie wszem i wobec.
Czytacie Objawienia, nieliczni mówią; jakie to piękne, napełnione miłością, a inni mówią; że ich
straszy, że to sama nienawiść. Tak, to Prawda, 80% ludzi ziemskich jest po stronie strachu,
ciemności, ich duch wie, że musi się rozliczyć z działalności na Ziemi. Słowo PANA wzbudza w
duchu, który nie żyje zgodnie z prawami PANA na Ziemi lęk i wydostaje głęboko zakopane przez
rozum informacje o apokalipsie Jana, bo rozum natychmiast wpędza w panikę ducha.
Ci co czują w Słowie Miłość, to ci co w wyniku wydarzeń pozostaną na Ziemi, obudzą się,
mocno zostaną wstrząśnięci energetycznie, aby nigdy duch już nie błądził będąc na Ziemi.
Nie budujcie ołtarzy i figur, ale czytajcie SŁOWO PANA i budujcie wiarę z przekonania w sobie
duchu, budujcie przekonanie do życia w prawach, budujcie codzienne przekonanie w sobie, od
dziś na zawsze.
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Wiem, że wszyscy przyjdziecie prosić, aby was zrozumieć i wam wybaczyć, aby się na was nie
gniewać, wtedy sobie wszyscy przypomnicie nagle, że mnie Ismaela dobrze znacie, nie gniewam
się na nikogo, ale wyciągam wnioski z dzisiejszych waszych zachowań i wtedy, kiedy wy
będziecie prosić o spotkanie, dam wam to, co będzie korzystne przede wszystkim dla mnie
Ismaela.
Biadolicie, narzekacie, płaczecie i skamlacie, ciągle wszystkich oskarżacie, pomimo upomnień
opowiadacie stare nic nie znaczące historie z waszej przeszłości na które nie macie już żadnego
wpływu, taplacie się ciągle w starym błocie, tego już nie ma i nic się z tego nie zmieni, należy
patrzeć tylko tu i teraz i na przyszłość, zamiast budować swoje radosne „ja” na dzisiaj i na jutro,
to wy budujecie ciągle ciemne energie, które się potęgują i was mocno blokują.
Budujecie sobie grób z marmurowym pomnikiem za młodu, zamiast cieszyć się zdrowiem w
długowieczności zgodnie z planem Pana.
To ciągłe mielenie językiem po próżnicy, ciągłe oskarżanie innych za wasze decyzje i wybory,
powoduje natychmiast ściągnięcie was w przepaść bez prawa powrotu, nadajecie tym
negatywnym myślom formy materialne i od razu te formy was oblepiają, aż do uduszenia ciała
ziemskiego, urzeczywistniacie negatywne wasze myśli i to jest tylko przejaw skutku zwrotnego.

Apostoł Jan odebrał apokalipsę
236.
Apostoł Jan odebrał apokalipsę na Ziemi od PANA w formie odbiorów i objawień, przekazał
zapisaną wszystkim ludzkim duchom, aby dziś, kiedy apokalipsa się realizuje ludzkie duchy
mogły się przygotować do wydarzeń i przepowiedni oraz nie przespać dziś przyjścia Jezusa
Chrystusa, po raz drugi.
Przyszedł, aby poprowadzić duchy ludzkie drogą PRAWDY i rozwoju duchowego, to co dla
duchów najważniejsze.
Apostoł Jan pomimo doskonałego instynktu, dużej wrażliwości na odbiory energetyczne
ducha, kierujący się uczuciami, choć doprowadzony do mnie Ismaela dziś, nie uznał za słuszne
iść do Prawdy, nie przyszedł na Ziemię dla przyjemności, przyszedł służyć Światłu, PANU, lecz
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lenistwo i wygoda rozumu to najgorsze zło dla ducha, nie ma wyjścia apostoł Jan, musi na Ziemi
służyć PANU całym swoim bytem, bo inaczej będzie przez Światło mocno doginany, aż do
obudzenia się ducha, żeby odszedł od rozumu, a koniecznie kierował się swoimi wyjątkowymi
darami, otrzymanymi od PANA.
Każdego następnego dnia będzie miał dużo gorzej, partnerka która powinna być bramą do
poziomu duchowego, stała się bramą do upadku, jeżeli stanie na drodze apostoła Jana do
służenia PANU, poniesie skutki zwrotne takiego czynu, łącznie z pozostawieniem gęsto
materialnego ciała.
Apostoł Jan przymuszony Światłem powróci do Miłości duchowej i będzie służył PANU, jak na
rycerza przystało.
Rycerza Światła, musi rozum swój podporządkować duchowi i wrócić do Prawdy, zostawić
materialne wartości, a zacząć dbać o duchowe światłe wartości, aby znów w objawieniach
realizować
plan
Boży
na
Ziemi.

A tu wzywa PAN do pracy duchowej, trzeba zostawić wszystko, co materialne i iść za intuicją,
za odbiorem z ducha, tak jak przed 2000 lat, tak jest i dziś.
Ważny jest tylko duch i rozum musi być podporządkowany duchowi, jak się nie obudzi, to trafi
do góry, będzie musiał wrócić na nowo na Ziemię aby zrealizować plan WOLI BOŻEJ.
PAN żąda posłuszeństwa zgodnego z prawami danymi w stworzenie, apostoł Jan sam odebrał
informację o lejącym się ogniu i o wodze, dziś te wydarzenia dzieją się na Ziemi, przepowiednia
się wypełnia, a apostoł Jan nie uczestniczy w wypełnianiu energią procesów związanych z
apokalipsą.
Choć minęło 2000 lat, to dla ducha krótki czas, duch wie co jemu potrzebne, tylko trzeba dać
duchowi się przejawić i wtedy nastanie szczęście i radość duchowa, nie ma innego wyjścia,
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apostoł Jan winien jest swego uśpienia, bo odbiór był doskonały, ta kobieta poprowadzi
właściwą drogą, trzeba tylko za głosem ducha iść i się rozwijać, bo to dla ducha droga do
Prawdy.
Apostole Janie stałeś przed drzwiami do Prawdy i nie skorzystałeś ze swojego czasu, budź się
jak najszybciej, bo czas umyka i godzina sądna się skończyła, lepiej samemu dobrowolnie się
rozwijać, niż po wydarzeniach mocno przymuszonym.
Apostoł Jan ma połączenie ze Światłem, które trzeba odnowić i solidnie wziąć się do pracy ze
sobą w Miłości duchowej i w PRAWDZIE.
Apostole Janie już czas na przebudzenie i podążanie drogą ku Panu, prawdziwe poznanie, dziś
są mocniejsze procesy duchowe na Ziemi i masz obowiązek budowania Królestwa
Tysiącletniego.
Jezus Chrystus, część Pana wzywa na Ziemi do pracy, aby uczestniczyć świadomie w życiu
duchowym będąc w najgęstszej materii, partnerka życiowa musi być z tego samego poziomu
duchowego i nie może swojego partnera ściągać w przepaść, lecz podnosić swoim rozwojem
wyżej.

Jesteście tylko duchy ludzkie
237.
Jesteście tylko duchy ludzkie, bo na miano człowiek trzeba sobie zasłużyć swoim czystym
myśleniem, mówieniem i czynieniem, to życie w czystości, życie zgodne z prawami PANA.
Duchowy człowiek to taki, który się rozwija duchowo cały czas, rozwija swoje dary duchowe
przyniesione na Ziemię, jest świadomy skąd przyszedł na Ziemię, co tutaj ma do zrealizowania,
do przepracowania z poprzednich inkarnacji, czego trzeba się nauczyć na nowo i dokąd wróci
duch po pozostawieniu gęsto materialnego ciała swego.
Każdy ma dar inny, jak sam każdy jest inny, dlatego nie rozwijając swoje dary, to stają się one
dla was ciężarem, wy duchy ludzkie sami musicie wybrać swoją drogę duchową i stać się
człowiekiem, by być duchowym, dawać wszystkim wokół czystym i duchowym tylko to, co jest
korzystne, a nie miłe czy przyjemne.
Wypełnia się na was apokalipsa, a wasz rozum was usypia i zamyka was w dyby, knebluje
duchowi usta, a wy się na to zgadzacie i narzekacie; że to nie jest wasza wina.
Taki los zgotował wam wasz rozum, dlatego znaleźliście się w pułapce ciemności z powodu
własnych czynów i decyzji, jakie sami podejmowaliście w całym swoim ziemskim życiu.
Każdy z osobna i wszyscy razem tworzycie zło wokół siebie i nikt wam nie pomoże jak wy się
nie weźmiecie do pracy duchowej i zrozumiecie w końcu, że to tylko od was samych zależy w
100% wasza zmiana, bo gdyby ktoś chciał wam dać na siłę dom, to gdybyście nie chcieli go
przyjąć, to nikt nie jest w stanie was do tego zmusić, to wy musicie go chcieć mieć i się nim zająć
i dopiero wtedy będziecie mieli dom.
Nie da się na siłę nikogo zmienić, jak on tego nie będzie chciał, to nic nie da żadna praca, do
momentu, kiedy sam nie podejmie decyzję i weźmie się radośnie do pracy bez narzekania.
Jeżeli ktoś będzie chciał rzucić palenie papierosów, to podejmuje decyzje i ją realizuje, jest to
bardzo proste i łatwe, a jeżeli ktoś tylko o tym mówi i nie realizuje, to nie chce rzucić palenia
papierosów, nie będzie tego realizował i nigdy nie rzuci palenia jak nie wprowadzi decyzji w czyn,
i nikt nie jest wstanie wpłynąć na decyzje tego ducha ludzkiego.
Wszystko, co jest wokół was i co się dzieje wokół was, to jest związane z waszą pracą ze sobą
dobrą albo złą, wynik dla was bywa czasami tragiczny, musicie być mocno dogięci żebyście
zaczęli chcieć się rozwijać duchowo, to wszystko się dzieje wokół was, a wy i tak nie chcecie
pojąć prostych prawd i zależności energetycznych, nie chcecie pojąć o co chodzi, dla was jest za
trudne.
Duch ludzki musi zasłużyć sobie pracą ze sobą, aby stać się człowiekiem by powrócić, jako
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duch świadomy sam siebie do domu, do poziomu duchowego.
Szerzycie wokół siebie kłamstwo i obłudę, nie sprawdzając duchowo niczego, wina wasza
jeszcze większa, bo schodzicie na Ziemię, jako duchy i szybko tu na Ziemi o tym zapominacie,
dlatego APOKALIPSA się wypełnia na Ziemi.

To jest wyrocznia, to jest apokalipsa
238.
To jest wyrocznia, to jest apokalipsa dla was, ale wy już wcale nie chcecie nic słyszeć na temat
wydarzeń na Ziemi, a przecież każdy z was mógłby sam wydarzeniom zapobiec rozwijając się
duchowo, kierując się do PANA bezpośrednio.
Nic was nie ominie, żywioły o was nie zapomną, zadziałają zgodnie z planem PANA, jak nie
chcecie słuchać, to wszystkiego doświadczycie, to Żywioły mocno wami potrząsną, mocno wami
potrzepią aż do całkowitego obudzenia i uwolnienia was ducha i waszego uczucia, którego na
zewnątrz nie wyrażacie, bo się swoich uczuć wstydzicie, bo wolicie siebie i innych okłamywać,
niż dowiedzieć się Prawdy.
Żywioły na całej Ziemi mocno pokazują wam jak działają precyzyjnie, uderzają w cel bardzo
dokładnie, wydarzenia są coraz częstsze, są na Ziemi miejsca, gdzie po kataklizmach nic się już
nie odbudowuje, bo nie ma na to pieniędzy, ponieważ apokalipsa mocno dotyka już finanse,
wirtualne pieniądze przechodzą już do lamusa, zostaje tylko ten realny, ten, który jest naprawdę.
Giełdy na świecie całkowicie upadną, a wy o giełdach zapomnicie.
Rozum wasz nie jest w stanie objąć swoją świadomością tych wydarzeń i nie chcecie tego
rejestrować, ponieważ sam wasz rozum się boi, że zostanie całkowicie odrzucony i wy wreszcie
zaczniecie rozwijać się duchowo, tak jak duch musi, bo po to przychodzi na Ziemię.
Coraz więcej chorób was dotyka i to chorób, które pozbawiają was ziemskiego ciała, tuż przed
wydarzeniami się rozliczacie, co zrobiliście, że taki wasz koniec marny waszego ziemskiego
bytu, że nie zostaniecie w nowym Królestwie tu na Ziemi, to kara dla ducha.
Komu wyrządziliście krzywdę, że w skutkach zwrotnych taką dostaliście zapłatę, co takiego i
komu, że pozostawiacie swoje gęsto materialne ciało i odchodzicie ludzkie duchy z Ziemi,
zamiast budować Królestwo Tysiącletnie, żyć długo i szczęśliwie tu na Ziemi.
To od was zależy długość życia ziemskiego waszego, ile duch pozostanie na Ziemi, co czyni,
mówi i myśli, to spowoduje zapłatę i dostanie to, na co zasłużył, nie ma tu pomyłek ponieważ
nawiązujecie włókna i one do was wracają, jak są złe to uderzają mocno w skutku zwrotnym,
wszystko to co dajecie to otrzymujecie z powrotem, tylko zwielokrotnione.
To wasze czyny uruchamiają żywioły, wasza energia kumuluje się i do was wraca w formie
kataklizmów.
Dlatego do was wołam ponownie; bardzo się zastanówcie zanim coś zrobicie i uczynicie
komukolwiek, nie wyłączając waszej ziemskiej rodziny.
Zbliża się obecnie apokalipsa, już wydarzenia na Ziemi się zapowiadają, spadną na was jak
grom, bardzo was zaskoczą, bo nic wiedzieć o nich nie chcecie.

Fanatykom religijnym mówimy stop
239.
Fanatykom religijnym mówimy stop, tu nie ma miejsca na rozumowe dogmaty, tutaj Prawda
króluje i żywego ducha buduje, a martwotę duchową unicestwia.
Jeżeli jesteś gotowy przyjąć Prawdę do siebie ducha, do swojego serca, stań do służby Światłu
tu na Ziemi, wszystko resztę nie jest ważne, żadne materialne rzeczy, ty duchu jesteś tutaj
najważniejszy, sam podążając drogą PRAWDY sprawdzisz, że PRAWDA jest jedna i zawsze ta
sama, tylko rozumowcy wciskają ciemnotę, że jest inaczej, nigdy nie było inaczej, tylko kościelni i
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religie mają swoje półprawdy i oni uważają, że dali sobie wyłączność na ich prawdę.
PRAWDA PANA nie ma nic wspólnego z religiami i kościołami, PRAWDA nie ma nic wspólnego
z kłamstwami, tajną kościelną rozumową wiedzą.
Dziś tak samo jak przed 2000 lat stają przeciwko Prawdzie, przeciwko Jezusowi Chrystusowi,
dziś również wysyłają na spotkania faryzeuszy, tylko dziś to są media, którymi się posługują, aby
ośmieszyć i oczernić część Pana, a to już występowanie przeciwko samemu PANU, takimi
czynami się sami osądzacie, sami sobie stawiacie mur energetyczny nie do przebycia w żaden
sposób, dążycie do całkowitego rozliczenia siebie ducha..
Tylko wasz rozum wam podpowiada; że to nie możliwe, bo religie i kościelni wymyślili
wszystko, aby wszelkimi sposobami utrzymać się przy władzy, dobrze i leniwie sobie żyć w
martwocie duchowej.
Tutaj PAN was wzywa w Bożych prawach i w SŁOWIE.
Gdzie wasza intuicja, gdzie wasze odczuwanie, nie odczuwacie?
To ostatnie minuty przed wydarzeniami, nie odczuwacie, że topór wisi już w powietrzu nad
waszymi głowami, czyżby to odczytanie tych znaków było dla was takie trudne, że nie potraficie
już
logicznie
pomyśleć.

Każdy ludzki duch otrzymuje informacje od PANA na Ziemi, czytelne i jasne w wizjach sennych
i na jawie.
PAN podpowiada każdemu, lecz wy kompletnie nie odbieracie żadnych informacji, nic nie
odczytujecie, wystarczy trochę wyobraźni i logicznego myślenia i już jest obraz odczytany i
informacja jest dla ducha jak podążać drogą życia najlepszą dla was.
No chyba, że wy chcecie odejść z Ziemi raz na zawsze.
Mówi się dużo o różnych bzdurnych rzeczach, nic nie znaczących, a bardzo mało o PRAWDZIE,
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o prawach PANA, to nie jest żadna religia, to jest obowiązek każdego ducha na Ziemi
przestrzegać praw PANA, a prawa PANA wszystkich obowiązują tak samo, obojętnie kim jest
bogaczem czy żebrakiem.
Fanatycy religijni to pierwsi, którzy nie przestrzegają praw PANA, co chwilę się słyszy jak
kalają imię PANA, bez żadnego zrozumienia, brak pokory do Praw Pana tym ludzkim duchom.
Wystarczy aby wszyscy ludzie ziemscy zaczęli stosować w swoim życiu na Ziemi prawa Pana,
to natychmiast wszystko wokół nich by się zmieniło pozytywnie, ale trzeba się wysilić i
popracować, a wam się nie chce jesteście leniwi.
Większość fanatyków religijnych zna prawo wymyślone przez kościelnych na pamięć, wykute
rozumowo, nic z tego nie przyjęli i nie zrozumieli, a Prawa Pana trzeba przeżyć w sobie duchu i
zrozumieć, stać się wierzącym z przekonania, bo ślepa wiara prowadzi do piekła.

Ciężar dla rozumu
240.
Ciężar dla rozumu na Ziemi za rozumowe dogmaty, za fałsz i kłamstwa, za labirynt ciemności,
rozum zawęża wszystko do ziemskich materii, z tej drogi nie ma wyjścia, z tej drogi tylko jest
zatracenie całkowite ducha.
Rozum się nie rozwija, rozum ma tylko problemy, ciągle was wpędza w wątpliwości, a duch
czeka, aby rozum ustąpił, duch czeka na odmrożenie uczuć, na życie na Ziemi w prawach.
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Ciężar rozumu spędza wam sen z powiek, ślepo wierzycie w chore tradycje rozumu, nikomu
niepotrzebne, rozum chce was prowadzić, ale nie ma takiej drogi dla rozumu, bo to ślepa droga,
ta droga jest bardzo kręta i wąska, tu nie miną się nawet rowery, a o samochodach nie ma co
marzyć, a droga ku Światłu to szeroka trzypasmowa autostrada w górę.
Droga rozumu zaprowadzi cię do ciemności, na krętej ścieżce nic nie ma, wy macie wybrać
jaką drogą chcecie podążać będąc na Ziemi, autostrada do nieba czy, czy kręta ścieżka do
ciemności.
Ale czas waszego wyboru mija, kto nie współbrzmi w prawach PANA, jest wciągany do leja
rozkładu i nic już nie zmienicie, zresztą to wy tego nie chcecie, śmiejecie się, wyszydzacie,
porównujecie do średniowiecza, za chwilę zobaczymy, gdzie kto będzie i gdzie dojdzie, bo ja
Ismael już widzę wielu, którzy już zbłądzili w labiryncie rozumu i nie da się im pomóc, odeszli w
przeszłość.
Na drodze Prawdy zawsze jest logiczne myślenie, odczuwanie, intuicja i wolność ducha, to
ziemski człowiek żyjący w prawach PANA, czyn jego jest zawsze czysty i bierzcie przykład z
takiego ziemskiego człowieka, cały sobą służy Panu na Ziemi, tu w najgęstszej materii.
Rozum nic wam nie da, bo nic nie ma, rozum kłóci się do upadłego, a duch rozmawia i
rozwiązuje wszystkie sprawy, jakie ma na swej ziemskiej drodze.
Ciężar dla rozumu przejawia się głupotą, to rządze władania wszystkim i wszystkimi, ciągle
rozum szuka czegoś do wywoływania awantury, do zamotania wszystkiego, rozum nie ma
prostoty, rozum nie ma oparcia w Prawdzie, to szuka oparcia w ciemnocie i ciemnościach, bo
sam w sobie nie jest logiczny.
Rozum musi mieć potwierdzenie wszystkiego, bo nie ma w rozumie mądrości, jest tylko
otchłań ciemności.
Tylko duch ma pamięć duchową i doświadczenia ducha ze wszystkich inkarnacji, to wszystko
jest zawarte w duchu, cała PRAWDA od zawsze.
Duch się nie boi i nie zna strachu, to cecha rozumu, stres i strach rozumu, że zostanie odkryty i
zrzucony z tronu, bo rozum nic nie pamięta, tylko duch wam podpowiada, wasze wnętrze, to
najlepsza droga, która prowadzi prosto ku Światłu, do poziomów duchowych, w drodze rozwoju
was ducha.
Jak pozwolicie sobie duchowi poprowadzić wasz pojazd, wasze ziemskie ciało, będziecie
kroczyć z podniesioną głową do góry, będziecie na luzie wewnętrznym, oparci o prawa PANA,
będziecie żyli szczęśliwie, radośnie i w dobrobycie.
Rozum musi podporządkować się duchowi.
Rozum wasz wyszydza, wyśmiewa wszystko, śmieje się z was, że dajecie się zamknąć do
psychiatryka, jak ciągle o to prosicie, to dostaniecie i innym życzycie, bo kto pod kim dołki kopie
ten sam w nie wpada i tak wasz rozum wciągnie was w przepaść.

Zakończenie godziny sądnej
241.
Zakończenie godziny sądnej na Ziemi, to rozpoczęcie wzmożonej pracy żywiołów i punkt
kulminacyjny wydarzeń na całej Ziemi, jednocześnie się rozpoczną, oczyszczą Ziemię i wszystko
wokół, co nie współbrzmi w prawach, pozostanie wszystko co jasne, wszystkie czarne dziury
zostaną zamknięte, zostaje Światło, które rozświetli całkowicie Ziemię i jej mieszkańców, którzy
pozostaną na Ziemi po wydarzeniach, ci którzy będą pracować ze sobą dostaną wszystko, co
jest niezbędne w rozwoju ducha w gęstej materii.
A ci, co zostaną, a będą udawać lub się ociągać, natychmiast rozliczą się z pobytu w ziemskim
ciele i wrócą jako nieświadomi sami siebie, czysty duch, jako nowy zarodek rozpocznie na nowo
swój rozwój schodząc na Ziemię.
Dziś 13 marca 2009 roku rozpoczyna się nowy etap energetyczny, dobre wzrasta
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energetycznie i się wzmacnia, a zło coraz szybciej odchodzi w wyniku wzmożonej pracy
żywiołów.
Po wydarzeniach rozpocznie się ciężka praca duchów, które pozostaną i będą w Miłości
duchowej tutaj i teraz tworzyć nowe życie oparte o prawa PANA i nigdy nikt nie będzie już wątpił,
że PAN Jest i jest Panem i BOGIEM.
Już nigdy nie będziecie tworzyć kłamstw i fałszu, nie będziecie tworzyć nic co nie będzie
służyło ludzkim duchom na Ziemi.
Jak odczujecie prawdziwą Miłość duchową, to już sami nie będziecie chcieli wracać do tego
co było, bo sami podążając drogą do PRAWDY przekonacie się, że jest ta droga dla was
korzystna i najlepsza, bo to co do tej pory, jak żyliście na Ziemi, to ochłapy, resztki i pomyje ze
stołu ciemności, tego koniec już raz na zawsze.
Ci, co martwi duchowo, nigdy już nie będą mieli możliwości panowania na Ziemi, nie mają już
przyzwolenia na ciemne działania.
Z Woli PANA wydarzenia przywracają na Ziemi całkowity porządek prawny, zgodny z Prawami
i życie w Miłości duchowej, w zdrowiu, szczęściu i radości.
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Wszystko wasza sprawa
242.
Wszystko wasza sprawa, jaką decyzję podejmiecie, przyjmiecie Słowo lub je odrzucicie wasza
sprawa, nic nie można wam na siłę wcisnąć, bo wy zapominacie o sobie duchu, bo swój umysł i
swój rozum wynieśliście ponad wasze wszystko, wybraliście drogę wygodnego życia, zabawy,
smaczne jedzenie, a nie odżywcze, alkohol i używki, słodycze w dużych ilościach i uważacie, że
to najlepszy rozwój i wybór.
W polityce korupcja, w pracy tworzycie kłamliwy wizerunek o sobie, w domu fałsz i obłuda,
udajecie przed sąsiadami i znajomymi wspaniałych ludzi ziemskich, w tym wszystkim PRAWDY
nie
przyjmujecie,
a
życie
wasze
martwe
i
żałosne
jak
pogrzeb.
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Do PANA kierujecie się tylko wtedy, kiedy wam się coś dzieje niedobrego, lub jakaś katastrofa,
do PANA kierujecie się wtedy, kiedy wam wygodnie, najlepiej tylko raz w tygodniu iść do
kościoła, dać na tacę by „odkupić” tygodniowe winy i nic więcej was nie absorbuje.
Idziecie do takich samych sobie jednorodnych, których nic nie interesuje tylko wasze
pieniądze, nic wam nie dają, nawet Prawdy wam nie mówią, niczego was nie nauczą ponieważ są
rozumowcami, którzy żyją zgodnie ze swoimi dogmatami i prawem przez nich stworzonych
rozumowo, nie mają żadnych światłych wartości, oto cała wasza wiara i wiedza o PANU, to cały
wizerunek was ducha, nic o sobie duchu nie wiecie, cała ta wasza rozumowa wiedza oparta jest
o pustą wiedzę zawartą w rozumie, a nie w duchu, tak jak to konieczne i prawdziwe w
stworzeniu, oparte o prawa PANA.
Prawo wasze ziemskie występuje przeciwko wam, a wy sami stoicie pod ścianą i się cieszycie
z tego, mówicie; ja lubię ciemności, nie macie pojęcia co mówicie i o stworzeniu, daliście się
ciemnocie wyprowadzić na manowce za własną głupotę, na życzenie wasze, bo wam tak
wygodnie było i leniwie, wasza sprawa, nie można was zmuszać do przyjęcia Prawdy, bo wy
musicie zrozumieć, że to wasz interes największy w całym waszym bycie by się rozwijać
duchowo.
Rozum was kieruje na drogę, gdzie nie ma odwrotu, choć PAN wam dał wiele szans, to wyście
te wszystkie szanse zmarnowali, wy i tak cały czas wracacie w to samo, dla was to wszystko jest
bardzo mało prawdopodobne, żeby było możliwe, daliście się prowadzić fałszywymi dogmatami,
choć wiadomo od zawsze, że wszystko to, co ukrywane i utajniane to ciemnota ludzi ziemskich
żądnych władzy i pieniędzy.
Ciągle jednak wracacie w te same energie i choć po zabiegach energetycznych jest poprawa
waszego zdrowia i samopoczucia, to i tak wracacie do ludzi ziemskich, którzy prowadzą was
drogą kłamstwa, ślepej wiary w religie i kościoły, niż tym, którzy pokazują wam właściwą drogę
do PANA, ku Światłu.
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Wyrażanie uczuć w słowach
243.
Wyrażając uczucia w Słowach zwracacie się do Pana aby was pokierował najlepszą dla was
drogą, obudził w was duchu Prawdę i Miłość, która jest na Ziemi.
Wszystkie duchy schodząc na Ziemię przysięgały, że będą budować Królestwo Tysiącletnie,
odblask Królestwa Bożego tu na Ziemi, Królestwo już jest na Ziemi od 07.09.2007 roku, wiecie co
przysięgaliście schodząc na Ziemię, bo przecież informacji sami nie przyjmujecie, jesteście winni
braku wiary w Pana i prawa PANA.
Wasz rozum się panicznie boi, choć wy duchy chcecie dojść do głosu, to was duchy całkowicie
rozum ze strachu zablokował, choć wiecie iż część Pana zeszła na Ziemię, bo to było zawarte w
was duchy, to nie macie tu na Ziemi zamiaru przyjąć Jezusa Chrystusa, zbyt to proste dla was
abyście to pojęli przez rozum.
Wasze wątpliwości są tylko dlatego, że nie badacie Słowa, które głosi Jezus Chrystus, bo nie
potraficie już tego odczuć, ponieważ są to bardzo subtelne energie, a wy swoją wrażliwość
energetyczną i wrażliwość na uczucie zamknęliście w rozumie, a rozum natychmiast wysyła
wam bardzo dużo ciemnych myśli, które wy wpuszczacie do siebie ducha i od razu powstaje
chaos wewnętrzny, blokada gotowa na wrażliwość, którą można rozpoznać poprzez uczucia
część Pana Jezusa Chrystusa, jedyna droga rozpoznania, ale kościelni i religie krzyczą; że to
niewłaściwe i grzech.
Wy im wierzycie, choć już kiedyś palono na stosach kobiety, które leczyły energią na wsiach
ludzkie duchy, mówiono na nie czarownice, a one mówiły Prawdę więc były niewygodne, były
konkurencją, dziś kościół dokładnie powtarza to samo tylko w bardziej elegancki sposób, bo nie
palą na stosie, tylko krzyczą w kościołach, ciągle to samo; że wieszcz, który mówi Prawdę i
jasnowidz, który ostrzega przed kościelną ciemną bracią to grzech i sekta, to wy musicie wybrać
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sami i odczuć duchem co jest Prawdą, a co kłamstwem, nikt wam w tym nie pomoże, zabijacie
wrażliwość w sobie duchu i czas na wasz rozwój duchowy.

Zrozumieć uczucia
244.
Zrozumieć uczucia się nie da, rozumem możecie je ściągnąć do ciemności, które sami
stworzyliście swoimi rozumowymi rozmyślaniami, przyciąganiem strachu, bo strach ma wielkie
oczy, takim działaniem przyciągacie najgorsze szambo energetyczne, cali śmierdzicie tymi
ciemnościami i swoją ciemnotą, jak ze średniowiecza.
Biczujecie siebie biczami zakończonymi haczykami, czy wam tak pasuje? Odpowiedzcie sobie
sami, co dla was jest ważne i dobre.
Naukowcom zlecacie badanie uczuć, naukowcom zlecacie badanie ducha, jak oni rozumem
swoim mogą cokolwiek zbadać, kiedy sami nie mają uczuć, nie jest to możliwe, aby uczucia
zbadał ktoś, kto o Miłości duchowej nie ma pojęcia, żeby nauczyć się od kogoś kto doskonale
piecze ciasto, trzeba w praktyce te ciasta wypiekać, aby się nauczyć, bo z samej teorii ciasta nie
będzie, teoria bez praktyki nie istnieje, trzeba nauczyć się kochać Miłością duchową, bo inaczej
nic nie odczujecie i rozumem uczuć nie ogarniecie, bez doświadczania i praktyki.
Kierowca, który nie praktykuje tylko ma prawo jazdy, nigdy nie będzie kierowcą, wszystko
trzeba praktykować z uczuciem, utwór muzyczny wykonany z uczuciem, będzie miał ogromną
popularność dopóty, dopóki wykonawca będzie wykonywał ten utwór z uczuciem, jak tylko
potraktuje swój dar komercyjnie i rozumowo, natychmiast zacznie upadać.
Dlatego przede wszystkim trzeba nauczyć się kochać Miłością duchową, bo ludzie na Ziemi
stworzyli sobie miłość rozumową, która wyrażana jest tylko ustami, nauczyliście się rozumowo o
miłości mówić, a czynicie zupełnie inaczej, dlatego chronicznie brakuje wam Miłości duchowej, a
wy przecież boicie się słuchać o Prawdzie o prawdziwej duchowej Miłości, to tak jak wy
chcielibyście żyć bez uczuć, dla ziemskiego człowieka bez uczuć, to całkowity upadek
cywilizacji, to upadek ducha ludzkiego, oddaliście się w prowadzenie religiom, kościołom i
sektom, ślepo, komercyjnie i bez uczuć, dlatego błądzicie.
Duch skrępowany nie ma możliwości was prowadzić duchową drogą, nie macie moralności
ducha, nie macie Prawdy w sobie, to jak wy chcecie kroczyć drogą do PANA, najlepszą dla was
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drogą.
Rozum ma ograniczoną wiedzę, a duch ma całą prawdę zawartą w duchu i wszystkie wasze
doświadczenia ze wszystkich inkarnacji ducha, z całego bytu.
Ma duch z czego czerpać wiedzę potrzebną wam tu na Ziemi, ale tylko wtedy kiedy
pokierujecie się uczuciem, bo nigdy rozumem niczego nie zrozumiecie, przy braku uczuć
wszystko co zrobicie będzie bublem, to ciasto z zakalcem, bo rozumem nie jesteście w stanie
pojąć prostych zasad, tylko uczuciem możecie sprawdzić wszystko, co jest dobre lub złe i umieć
to zło odrzucić.
Uczucia są zawarte w duchu i tylko duchowo można to odczuć, kierować się tylko intuicją i
prowadzeniem z góry.

Objawienia
245.
Objawienia, to nie konwulsje i omdlenia, to informacja o tej osobie, że jest opętana i odbiera
teksty prosto z ciemnosci, każdy kto odbiera objawienia od PANA, przez pośredników światłych
odpowiednio przygotowanych, to trzeźwość ducha ludzkiego, to czystość i otwartość na energie
z góry płynące poprzez tęczę, wszystko jest jasne, a obrazy całkowicie realistyczne, a wy
myślicie, że konwulsje, drgawki i omdlenia to dary, nie, to tylko zwyczajne opętanie
spowodowane przez wasze działanie na Ziemi, wasze brudne myśli, słowa i czyny, dlatego
ściągacie na siebie takie opętanie i nie mówcie; że to ktoś wyjątkowy, bo to tylko szczur, którego
trzeba natychmiast odprowadzić, ale do leja rozkładu.
To, że się dajecie prowadzić ślepo i bez rozsądku, przez dziwnych ludzi, którzy uważają siebie
za duchowych, to macie takie fałszywe informacje o duchu na jakie sobie zasłużyliście i jakie
sami sobie przyciągnęliście jako jednorodne energie do was, to bardzo proste, lecz wasz rozum
niczego nie przyjmuje, woli rozum labirynt i ciągłe wątpliwości.
Osoba, która omdlewa i popada w konwulsje, w tym momencie ciało ziemskie zostaje
całkowicie opętane przez demona i należy jak najszybciej oddalić się od takiego opętanego, a nie
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należy go dotykać, aby nie przejąć energii demonicznych i samego demona, osoba opętana nie
ma nic ciekawego do przekazania, bo demon ma niewiele do powiedzenia, tylko ciemnota i
dogmaty, demon też szuka nowego żywiciela, aby mieć cały czas dostęp do energii.
Ludzie, to wasza wina, że podajecie rękę demonom i ciemnościom.
Objawienia płyną czystą drogą w formie obrazów i tekstów, czysty duch stojący w nurcie
Światła odbiera informacje w formie objawień dla ludzkich duchów na Ziemi, prosto z siebie
ducha, a duchowi przekazuje przewodnik, który stoi wyżej i stara się ducha wprowadzić poprzez
Prawdę i Miłość duchową o stopień do góry i wyżej, aby doszedł w rozwoju do najwyższego
poziomu duchowo istotnego, wyżej duch ludzki dojść nie może, może się tylko rozwijać w szerz.
Głoszenie Prawdy, to obowiązek ducha, a duch nafikał i dokładnie wie, co go czeka, dlatego
nawet słuchać Prawdy się boicie i od Prawdy uciekacie, bo rozliczenie ducha z poczynań na
Ziemi się zbliża, wy nie jesteście wciągani do leja rozkładu, tylko tam sami biegniecie, swoimi
poczynaniami, tam się szybko, coraz szybciej zbliżacie i do leja rozkładu traficie bezbłędnie, nikt
tam nie trafia przypadkowo, dobrych lej nie wciąga, tylko tych, co swoją pracą codzienną sobie
zasłużyli przez cały byt ziemski.
Objawienia są wam niezbędne, aby wreszcie dowiedzieć się PRAWDY i zacząć żyć tak jak na
ducha ziemskiego przystało.

Gry komputerowe część druga
246.
Uderz w stół, a nożyce się odezwą, ta żelazna zasada pokazuje jak wielkim problemem
nienaruszalnym przez ciemności są wszelkiego rodzaju gry komputerowe, automaty i inne im
podobne, wszyscy ci co grają, ci co produkują, ci co sprzedają nie chcą widzieć problemu, nie
chcą widzieć, co się dzieje, gdy przeleje się czara, bo wtedy jest to problem tego młodego
człowieka i jego rodziny ziemskiej.
Nikt nie widzi przyczyny, bo po co, lepiej siebie i innych okłamywać, że gry to są pouczające i
edukujące, że uczą wrażliwości, kształtują psychikę dziecka, to wszystko jest wielkim
kłamstwem, ponieważ wrażliwość, to cecha ducha i nie można się jej nauczyć ponieważ tą cechę
się ma wrodzoną, gry mogą tylko nauczyć uzależnienia gorszego niż inne nałogi, pouczająca
może być czytana bajka z morałem, psychikę dziecka ciągle grającego mogą tylko skrzywić,
nauczyć życia może tylko praca i rozwój ducha od dziecka w Prawdzie, wszystko musi być
zgodne z prawami PANA.
Możecie sobie wmawiać różne kłamstwa, ale PRAWDA jak oliwa na wierz wypływa.
Gracie o swoje ziemski życie o siebie ducha z ciemnościami i obyście wygrali, bo to nie są
żarty, to real 100%, to że wy tych ciemnych energii nie widzicie, to wasza wina ponieważ za słabo
się staraliście w rozwoju siebie ducha.
Nikt i nic nie jest wam w stanie pomóc jak wy sami tego nie dostrzeżecie i jak wy sami tej
zmiany w sobie nie dokonacie, mogą wam o tym opowiedzieć tylko ludzie co się z tych energii
wyzwolili, tylko oni będą wam w stanie pokazać jak szybko można się utopić w ciemnych
energiach i nie chcieć widzieć jak się tonie, jakie są mocne więzy, jak trudno się pozbyć takich
włókien, dostrzec siebie można wtedy, gdy się już jest na dnie, nigdy alkoholik nie powie, że jest
alkoholikiem choć pije nałogowo.
Przyjrzyjcie się automatom do gry, jakie mają kolory i formy demoniczne, demony na nich,
doskonale je odczujecie jak na nie popatrzycie duchem, wtedy zobaczycie żywe formy
energetyczne, które atakują natychmiast w świecie subtelno materialnym, ten świat jest bardziej
realny niż ten w którym żyjecie, wy mówicie; drugi świat, ten świat jest tuż obok każdego tu na
Ziemi.
Czepiacie się osoby, czepiacie się słówek, a nie wyciągacie mądrości jakie płyną z objawień,
które wam przekazuje.

284

Bo choćby jednego ducha ludzkiego obudziły odebrane przeze mnie Ismaela Objawienia Woli
Bożej, to warto było tu się wam przejawić, aby tego ducha uratować.
Przyjęcie tych waszych opinii, komentarzy, wulgarnych i bez cienia zrozumienia byłoby
zejściem na wasz poziom ciemności, a ja Ismael tu przyszłam po to, aby podciągnąć każdego,
który wyrazi taką wolę, do góry, na drogę ku Światłu, te wasze opinie to całkowicie i celnie
opisujecie siebie, piszecie to, co sądzicie poprzez swoje wnętrze i swoje doświadczenia, mówicie
i wołacie na przykład; do psychiatryka, to się wam spełni, rezerwacje w psychiatryku już macie
pewną, musicie wiedzieć, że takimi wystąpieniami bardzo sobie szkodzicie, nikomu więcej,
musicie zrozumieć i zacząć się zmieniać, to i energie wokół was się zmienią.
Każdy w swoim domu, w swoim pokoju, w swoim samochodzie, w swojej pracy czy w szkole
tworzy wokół siebie energie pozytywne lub negatywne i tak ma w życiu ziemskim, co daje, to
dostaje, tak samo jest w komputerze, każdy w swoim ma takie energie jaki sam jest, jak jesteście
martwi duchowo, to wokół was jest martwota, kompletny brak życia, bo wy zabijacie czas
przeznaczony na rozwój duchowy, graniem w gry, co powoduje iż przyjmujecie duże formy
negatywne, które się kumulują tak długo, jak trzeba abyście sięgnęli dna, ale wtedy najczęściej
nie ma już ratunku.
Ciągłym graniem, siedzeniem przed komputerem zaniedbujecie swoje ziemskie ciało, brak
ruchu, brak tlenu, ciało staje się dużo słabsze, bardziej skłonne do chorób, niedotlenienie wielu
organów i coraz słabiej się czujecie, oczy słabną, wszystko wyjdzie wcześniej czy później, nie
unikniecie tego, sami się przekonacie, wmówiono wam, że jest to dobre i tak jak sami odczujecie,
będziecie dokładnie wiedzieli, że jest to bardzo złe.
To nie są przyjemności, to jest poważny nałóg, gorszy od wielu innych, to wiedzą ci, co już
zawalczyli o siebie.
Boicie się nawet słuchać o Prawdzie, ponieważ ten strach wzbudza w waszym rozumie furie
wściekłości i natychmiast używacie wulgaryzmów, atakujecie PRAWDĘ, to przez wasz rozum
atakują ciemności, ale to wasza wina, że daliście się prowadzić ciemnocie.
Choć jesteście jeszcze młodzi, a niejednokrotnie dziećmi, to i tak nie zwalnia was od szukania
PRAWDY i odrzucenia zła, to wy macie nauczyć się żyć, aby jako dorośli dać sobie radę i być
samowystarczalnym.
Ilość nałogów nie maleje, lecz zagrożenie rośnie, alkoholizm, narkomania, tytoń, nałogowe
jedzenie słodyczy, gry komputerowe, automaty ogólnodostępne, telewizja przejawiająca się
horrorami i filmami o niemoralnym podłożu, sex bez ograniczeń na stronach internetowych,
cyber sex przez komunikatory i wiele innych, ogromne zagrożenie dla dzieci i małolatów, to nie
są żadne przyjemności, to są pułapki ciemności, ale to wy musicie wybrać sami, to wy
poniesiecie konsekwencje.
Skutki zwrotne dosięgną każdego, producenta i sprzedającego, również tego, który nabywa
swoim dzieciom takie gry, energia zatacza koło i wraca spotęgowana i uderza mocno za
każdego ducha, który wpadnie w nałogowe granie, straci równowagę energetyczną i będzie miał
problemy, powiązanie włóknami od producenta do klienta trzyma mocno, będzie trzymać aż
odpracują do ostatniej sekundy, muszą przeżyć te energie na swoim duchu, będzie piekło i paliło,
a ziemskie ciało przejawi to chorobą bardzo uciążliwą.
To tylko wierzchołek góry lodowej, o której prawie nikt nie chce wiedzieć i nie chce widzieć, a
Prawda przejawi wam to szybko, w najmniej oczekiwanym momencie.

Puknijcie się w głowę
247.
Puknijcie się w głowę, najlepiej weźcie dużą patelnię, aby mocno zabrzmiało echo puknięcia,
weźcie sobie obejrzycie filmy na YouTube, macie tu dużo z całego świata, wszystko się wypełnia,
a wy stoicie nad przepaścią i się śmiejecie, wyszydzacie, wy zaraz tam wpadniecie, czy dalej
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chcecie się okłamywać, wreszcie zrozumcie, że Prawda i czas apokalipsy już nastał, a wy się
wybieracie w przepaść?
Nie chcecie słuchać, jak bardzo niebezpiecznie dla was nad przepaścią, ale to wy musicie się
wysilić, aby to dostrzec, natychmiast trzeba uciekać stamtąd, a jedyna droga to rozwój duchowy,
a tak będziecie mocno doginani aż zrozumiecie.
Wszystko co piszecie, te wasze komentarze i oceny, dotyczą tylko was samych, bo nie życz
nikomu tego co tobie niemiłe, bo to co dajesz, to do ciebie wróci spotęgowane, pokazujecie
sobie, gdzie jesteście, jak żyjecie, to wszystko jest wokół was, to wasze wibracje są takie jak
wasze komentarze i wstydźcie się sami za siebie, a jest za co się wstydzić.
Stoicie po uszy w błocie i błotem rzucacie do momentu kiedy bezpośrednio was osobiście
dotknie nieszczęście, wtedy dopiero wołacie o pomoc i mówicie; ja jestem dobry, mnie dotknęło
niesprawiedliwie, zawsze energie wracają takie jakie się wysyła, więc dobrze poczujcie co do
was wróci zanim coś napiszecie abyście sobie sami nie wyrządzili krzywdy.
Każdy musi sam z tego wyjść, nie może być inaczej, bo prawa Pana obowiązują każdego, czy
on wierzy w Pana, czy nie, nie ma lepszego ani gorszego, dla PANA wszyscy są tacy sami, każdy
ma równe szanse, sami sobie tworzycie swoim działaniem bicz Boży, każdym wypowiadanym
słowem.
Macie przekazywane SŁOWO PANA, wy musicie przyjąć bez dyskusji i wprowadzić prawa
PANA w swoje ziemskie życie.
Wy przecież występujecie przeciwko samemu PANU i musicie się określić; czy wierzycie w
Pana, czy nie.
Muszę posprzątać te wasze śmieci, bo nie da się ich pokazać światu, nie toleruję ciemnoty i
ciemnych kanałów, a wy musicie sobie odpowiedzieć; dlaczego w was Prawda wzbudza takie
negatywne emocje, dlaczego denerwuje was Słowo Pana?
Wasze komentarze utwierdzają mnie Ismaela w przekonaniu że wybrałam właściwą drogę,
musicie pokazać swoje prawdziwe oblicze, jacy jesteście, co w sobie nosicie i jak nisko
upadacie, brniecie w dół bezpowrotnie, choć wydaje wam się co innego.
Musicie to wszystko przeżyć, doświadczyć na sobie, żebyście wiedzieli jak mocno
zbłądziliście, upadek wasz musi być przez was zarejestrowany i przeżyty do samego końca.
Nie macie o tym, co mówię, żadnego pojęcia, ale to wasza wina, bo całkowicie zapomnieliście
ludzie o duchu, a to oznacza, że zapomnieliście o sobie, tracicie szansę na rozwój duchowy,
zamieniliście czas przeznaczony na rozwój na; gry, zabawy, balowanie wesołe, żarty i picie
alkoholu bez umiaru.
Rozum wasz tutaj bardzo rozwinięty, nie dopuszcza ducha, sam rozum nie wie, że jak upadnie
wasze gęsto materialne ciało, to rozum upadnie razem z ciałem, zostanie tylko duch.
Prowokuję do rozwoju każdego spotkanego ducha, a wy wybieracie, każdemu trzeba dać
szansę, ale to wy musicie zrobić pierwszy krok, aby SŁOWO PANA w was zagrało akord Miłości
duchowej, to tak niewiele w całym bycie ducha tu na Ziemi.
Tak ciężko wam taki prosty proces zrozumieć, logicznie pomyśleć lub odczuć uczuciem.
PAN już nie czeka, czas wasz mija, a wy myślicie, że jesteście tacy dobrzy i wspaniali, a ja
Ismael wam mówię; że jesteście duchowo martwi, ani dobrzy, ani źli, po prostu was nie ma,
zasilicie lej rozkładu i nie macie nic wspólnego z dobrem.
SŁOWO wypala ciemności systematycznie, pomału i do końca, dlatego kipi w was ciemność, to
są ostatnie konwulsje ciemności, to ostatnie drgawki upadku.
Jesteście razem z ciemnościami w pułapce, wszystko wam się rozjaśni i wtedy zobaczycie,
gdzie staliście i co robiliście, aby duch się rozliczył z pobytu tu na Ziemi, albo zrozumiecie swoją
szansę i otworzycie swoje serce na Prawdę.
Przekazując Słowo PANA wiem, że dotyka dokładnie tych, którzy mają słaby punkt, to pięta
achillesowa wasza, im więcej krzyczycie i przeklinacie i was to denerwuje, tym większy problem
macie ze sobą, duch o tym wie, ale wasz rozum nie dopuszcza tej informacji do waszej

286

świadomości.

Przepowiednie
248.
Przepowiednie systematycznie, codziennie, dzień po dniu się wypełniają, były ostrzeżenia, a wy
jak niewierny Tomasz, stoicie i się przyglądacie, czytacie, słuchacie i obserwujecie, nie
zajmujecie żadnego stanowiska, ani za, ani przeciw, to wygodne, znów jesteście letni, znów
jesteście leniwi duchowo, utrzymujecie ducha cały czas w kajdanach rozumu swego, a to upadek
murowany, nie jesteście wewnętrznie czujni, podpowiedzi nie przyjdą same, nie żyjecie według
praw Pana.

Korzystacie z suto nakrytego stołu, ze wszystkiego na Ziemi, lecz wy za to nie dziękujecie,
tylko jak osły brniecie przeciwko Prawdzie, przeciwko samemu PANU, tutaj przegracie i już
widać, macie przykłady; trzęsienie ziemi we Włoszech, boją się tam ludzie ziemscy spać w
domach, ponieważ są kolejne wstrząsy, pokazują wam niedowiarkom, gdzie jesteście i że
obwiniacie Pana za swoje ciemne czyny, a powinniście za wszystko dziękować PANU, za to, że
jesteście żywi, że możecie jeszcze doświadczać aby móc się zmienić, ci co pozostawili gęsto
materialne ciało takiej szansy już nie mają.
Sami będziecie za chwilę prosili o rozwój duchowy, jak wszystko materialne stracicie, a dziś
jak ziemia się trzęsie daleko, to wy czekacie, ale tym razem nie będzie drugiej takiej szansy jak
macie dziś, nie słuchacie nawoływań do przestrzegania praw PANA, dla was godzina sądna się
zakończyła i już wszystko się spełnia coraz szybciej, wszystko zobaczycie, wszystko odczujecie
na sobie.
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Atlantyda została zatopiona, tam ludzie ziemscy poszli w dobra materialne jak dziś ludzie na
Ziemi i nie przestrzegali praw obowiązujących z Woli Bożej, plagi egipskie, pomór tych, co nie żyli
zgodnie z prawami PANA, przykładów wiele, lecz wy ludzie nie wyciągacie wniosków z pobytu tu
na Ziemi, tylko ciągle brniecie w to samo, pieniądze i żądze władzy, najniższe energie.
Bez praw PANA w waszym życiu ziemskim nie ma rozwoju duchowego i przekonania w wierze,
bo wy tu na Ziemi ślepo wierzycie w religie i kościoły, a odeszliście całkowicie od życia w
prawach, staracie się tylko o dobra materialne, o majątki, a duch kona, tak zablokowany w
dybach skuty w kajdanach, jest martwy.
Chorujecie, bo o siebie należycie nie dbacie, o siebie ducha i o swoje ziemskie ciało, bo duch,
to energia, z poziomu duchowego wypływa z góry do naczynia ciała ziemskiego aby tu
odpracować wszystko czego duch nie przepracował w poprzednich inkarnacjach, a wy
rozumowo się układacie i z ciemnymi się kumacie, rozum wami rządzi, strach wam programy
układa, a stres wam blokady zakłada na centra energetyczne, co przejawia się blokadą
oczyszczania ciała ziemskiego, a ducha tak oblepiliście ciemnymi energiami, co pokazuje wam
w ziemskim ciele chorobą, wszystkie pozostawione śmieci gniją i hodujecie sobie raka.
Co na duchu, to w ciele ziemskim widać, czysty energetycznie duch, to czyste energetycznie
ciało.
Tak wielu Polaków jest na całym świecie nie przypadkowo, będą tłumaczyć SŁOWO BOŻE we
wszystkich językach dla ludzi na całym świecie, ci którzy pozostaną po wydarzeniach zmienią
swoje postępowanie na życie zgodne z prawami PANA i będą głosić Słowo na całej Ziemi.

Składanie życzeń tak zwanych świątecznych
249.
Składanie życzeń tak zwanych świątecznych, to wasze życzenia, które przesyłacie innym, tak
jest zawsze, życzycie tego, czego wam brakuje, lub co byście chcieli mieć, choć nic w tym
kierunku nie robicie, aby wam się spełniło, więc dziś życzycie tego innym, bo wam się nie
spełniły życzenia.
Radość zagości na waszych licach wtedy, gdy wy wreszcie zrozumiecie iż prawa PANA są
najważniejsze i wtedy, gdy wejdziecie na drogę Prawdy czystej i logicznej, wtedy szybko
pójdziecie do góry, będziecie mieli wszystko by móc zmienić siebie.
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Uzdrawianie polega na tym, że to wy wierzycie i się zmieniacie, wtedy energia, którą
otrzymujecie od PANA, w was czyni energetyczny porządek, wracają naturalne procesy, które
przez stresy i strach się zatrzymały, wszystko co duch otrzymał od PANA w darze dla
ziemskiego ciała, ponieważ to wszystko co płynie od PANA jest doskonałe, tylko człowiek i jego
ziemski rozum psuje wszystko i ściąga ducha w ciemność, trudno jest wtedy, gdy rozum jest
mocniejszy niż wasze odczuwanie i logiczne myślenie, w was brak uczucia i brak choć odrobinki
Miłości duchowej, gdy nie ma w was duchowego połączenia z Panem poprzez centra
energetyczne.
Płyną życzenia; e mailem, SMS-em lub listownie, nie wysyłacie z uczucia tylko dlatego, że
obowiązek was wzywa chorej tradycji, nigdy nie zastanawialiście się co oznaczają te słowa,
które piszecie, bo gdy się zmienicie i swoje serce energetycznie rozpalicie do ognia duchowego,
do najwyższych wibracji czystości człowieka i ducha, promieniowań zewnętrznych
przejawiających się poprzez świecenie aury, naturalnej ochrony, nie będzie potrzeby pisania
takich życzeń.
Marnujecie czas, który musi być przeznaczony na przeżywanie SŁOWA, praw PANA na
objawienia i nie świętujecie Świąt, które dał PAN ludzkim duchom na Ziemię.
Od zawsze zmienialiście wszystko tak jak wam się podobało i według waszych życzeń, nie tak
jak wam dał PAN i według prawa Pana.
Ale ten czas już nastał na ostateczne rozliczenie, czas apokalipsy się zbliża nieuchronnie, a wy
się bawicie, a wy szopki sobie urządzacie z Prawdy, o ostrzeżeniach, o prawach PANA i
objawieniach nie chcecie słyszeć, nie chcecie nawet wejść na drogę prowadzącą do Prawdy,
waszego zachowania nie da się porównać do niczego, bo wy oddalacie się w otchłań ciemności,
nie znacie innego życia, nie macie pojęcia o życiu w Prawdzie, nigdy nie zrozumiecie jak żyje się
w prawach PANA, kierując się tylko uczuciem i głosem wewnętrznym, jak się nie wysilicie, to
niczego nie poznacie, bo każdy musi sam się przekonać na sobie, że nie ma innej drogi, nie ma
innego życia lepszego niż życie w czystości.
Zrozumieć, to znaczy przeżyć na swoich doświadczeniach, wiara przeżyta staje się
przekonaniem.
Każdy jest inny i każdy będzie przeżywał inaczej, my tutaj wszędzie, gdzie się da wieścimy,
krzyczymy, ostrzegamy, a wy nic z tego nie chcecie zrozumieć, nie chce się wam wysilić aby
sprawdzić i zrozumieć nawet poprzez logiczne myślenie, tylko dalej brniecie nie sprawdzając nic
i niczego, idziecie dokładnie z pokolenia na pokolenie w te same ciemne nurty kościelnych i ich
szopki, mordujecie kolejny raz Jezusa Chrystusa, czcicie energię morderstwa, a wy potrzebujecie
Prawdy i życia zgodnego z Prawdą.
A czy mówicie PRAWDĘ?

Rodzima tolerancja
250.
Rodzima tolerancja nie istnieje, jak tylko ktoś inaczej się zachowuje, inaczej żyje niż wy ludzie
rozumu, od razu jest szykanowany, szkalowany, obmawiany, opluwa się jego i wyszydza, a
nawet obrzuca się go wulgaryzmami, gdzie wasza kultura, gdzie dobre wychowanie, gdzie wasze
dobre cechy waszego charakteru, przecież to wy mówicie; że jesteście dobrzy, wykształceni i
wierzący.
Gdzie jest ta dobroć?
Gdzie w was ta kultura?
Gdzie dobre wychowanie?
Gdzie ta wasza wiara?
Wy nic i nikogo nie tolerujecie, jak tylko ktoś mówi to, co się wam nie podoba od razu
atakujecie ze strachu osobę, nie zwracacie uwagi na to, co ta osoba sobą reprezentuje, czepiacie
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się nieistotnych szczegółów, a nie patrzycie na całość i wartość przekazu.
Napędzacie bardzo mocno koło skutku zwrotnego, dokładnie tak jak mówicie i czynicie, to
wygląda jak ciemne formy skaczące ze strachu i złości, że coś im nie pasuje.
Zarozumiałość wasza jest ogromna, a wiedza wasza duchowa jest żadna, zajmujecie się tylko
budowaniem ciemnych form, a nie budujecie Światłych wartości opartych o prawa PANA
zawartych w samym stworzeniu.
Sami siebie nie doceniacie, to i innych nie doceniacie, sami zachowujecie się jak głupole, a
krzyczycie do innych, stańcie do rozmowy rzeczowej, jeżeli macie taką wiedzę, a jak na temat
rozwoju duchowego nic nie wiecie, to nie zabierajcie głosu, bo sami sobie zaszkodzicie.
Rozumowcy, ludzie ślepej wiary, ludzie słabego charakteru, to leniwe duchy zarozumiałe, a
brak w nich podstawowej wiedzy nadrabiają krzykiem i wulgarnymi słowami, wulgaryzmy używa
się jak ludziom brakuje słów i argumentów prawdziwych, to jest ciemnota najniższych lotów.
Tolerancja polega na tym, że jak mi się coś nie podoba, to tego nie oglądam i nie słucham, nie
krytykuję i nie oceniam, mogę stwierdzić fakt, że mi się nie podoba, mam świadomość praw
PANA, które obowiązują i działają równie doskonale jak są doskonałe i niezmienne, nie
nawiązuje poprzez ocenę i krytykę włókien, aby nie ponieść skutków zwrotnych takiego
działania, nie oceniaj, a nikt nie będzie oceniał ciebie, nie kradnij nikomu dobrej opinii, a nikt
ciebie nie okradnie z dobrej opinii, to co dajesz, to dostajesz.
Nie żyjecie zgodnie z prawami PANA, to brak w was tolerancji, stwierdzam fakt po wielu
doświadczeniach tu i teraz.
Miłość, której nie chcecie przyjąć na Ziemi uzdrawia, leczy, koi ból, uspokaja, daje
bezpieczeństwo, oczyszcza z ciemności i odprowadza duchy ku Światłu, a wy ludzkie duchy nie
macie otwarcia na Miłość duchową więc jesteście martwi i chorzy.
Jak przyjdą trzęsienia ziemi, tornada, jak ogień i woda was zaleje tu i teraz, to wtedy nic już nie
będziecie mogli zrobić, bo będzie za późno aby was ratować.

Godzina zero się zbliża
251.
Godzina zero się zbliża, wydarzenia narastają, aż raz uderzą ze wszystkich stron jednocześnie,
wszystko co materialne, to co tak hołdujecie, runie raz na zawsze, zostanie tylko duch aby mógł
docenić rozwój duchowy i CZYSTE WARTOŚCI.
Od nowa zacznie się liczyć kalendarz, na nowo wszystko się odrodzi oczyszczone i
uzdrowione z ciemności w nowym Królestwie Tysiącletnim.
Prawa PANA będą bardzo surowo respektowane, sprawiedliwość królować będzie na całej
Ziemi, koniec z wojnami, wszelką ciemnotą i ciemnościami raz na zawsze.
Każdy duch, który pozostanie po wydarzeniach, a nie będzie respektował praw PANA,
natychmiast zostanie odwołany, pozostawi duch gęsto materialne ciało, wróci na poziom na
którym duch nauczy się respektować prawa PANA, lub odejdzie do góry jako nieświadomy siebie
zarodek.
Duchy ludzkie pozostawione w starych zależnościach i ciemnościach na Ziemi,
spowodowaliby zło, które całkowicie zniszczyło by Ziemię, a więc interwencja PANA jest
niezbędna, wręcz konieczna, całe stworzenie czeka na godzinę zero, tylko duchy ludzkie się
całkowicie zagubiły w rozumowych działaniach, w kokonie stworzonym przez ciemności.
Wszystkie dane wam szanse już wykorzystaliście, a nawet więcej, godzina zero nastaje,
wszystko odrodzone na nowo w prawach PANA zabrzmi w pełni w naturze akordem Miłości
duchowej płynącej prosto ze Światła, inaczej już być nie może.

Polacy są bezpieczni w Polsce
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252.
Polacy są bezpieczni tylko w Polsce, w kraju wybranym przez Pana, w Europie, ale i Polska
zostanie oczyszczona z ciemności i ciemnoty, wydarzenia spowodują iż od strony morza woda
wejdzie w głąb lądu 100km i od strony granicy zachodniej również, w niektórych miejscach
więcej niż 100km.
Polacy wracajcie do Polski, bo tu jest wasze miejsce, tu jesteście bezpieczni, to nie pieniądze
są ważne, tylko wy duchy.
Nigdy nie uwierzycie?
Uwierzycie, sami zobaczycie, jak wszystko co materialne stracicie, swoje domy i majątki, to
szybko zrozumiecie kto tu jest Panem, a kto tu ma służyć i komu służyć, obudzi się wtedy w was
potrzeba służenia Światłu, wtedy objawienia staną się żywe.
Włochy na wysokości Rzymu zostaną rozpołowione w wyniku zapadnięcia się ziemi,
spowodują to trzęsienia ziemi, drżyjcie jeżeli tam jesteście, apokalipsa się napełnia siłą PANA i
żąda od was duchy posłuszeństwa, to Pan, Ojciec wszystkich duchów na Ziemi wzywa swoje
dzieci do życia zgodnie z Wolą Bożą, według praw PANA.
Czytam dla was SŁOWO przekazywane od PANA dla was duchy na Ziemi, ostrzeżenia to
przekaz dla tych, co idą drogą czystości, drogą praw PANA, prosto ku Światłu, mają otwarte
serca na przyjęcie Miłości duchowej.
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Muszą dać się poprowadzić drogą do PANA, te duchy co służyć będą Panu całym swoim
bytem.
Zwracajcie się do Pana swoim czystym czynem w każdej chwili swojego ziemskiego bycia.

Świetlista brama
253.
Świetlista brama na was czeka, prosto z góry część PANA samego, tworzy dla was bramę do
nowego Królestwa Tysiącletniego, lub do leja rozkładu, abyście rozliczyli się wreszcie z pobytu
ducha na Ziemi.
Prawa PANA obowiązują na Ziemi, a wy jak obcy, jak skażeni, jak nie z tego świata, praw nie
stosujecie, nawet prawo, które sobie sami ustanowiliście, też nie przestrzegacie, biegacie za
to do różnych religii, sekt i kościoła, a o PANU nic nie wiecie.
Myślicie, że dobrze robicie?
Myślicie, że takie wasze dziwne zachowania to rozwój duchowy?
Idąc do kościoła, czcząc ołtarze, figury i obrazy, całując znak Szatana, potwierdzacie iż wasza
wiara jest ślepa i nie przeżyta.
To kościół tak dalece wypatrzył nauki Jezusa Chrystusa Nazarejczyka, wypatrzył całkowicie
objawienia napisane przez kościelnych w biblii, całkowicie odeszli od PRAWDY, iż dziś stoją
przeciwko PANU.
Czcicie cierpienie i morderstwo Jezusa Chrystusa Nazarejczyka, ciągle powtarzacie,
popieracie ten fałsz, te kłamstwa kościelnych i ich religii, dlatego jesteście takimi modelami
jęczącymi, biadolącymi, obciążeni problemami zdrowotnymi i finansowymi, to wasz rozum was
tak programuje, abyście siedzieli cicho w ciemności i się nie sprzeciwiali.
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Nie macie pojęcia, że PAN to Miłość duchowa, to szczęście i radość, to zdrowie i pieniądze
niezbędne do rozwoju ducha na Ziemi, najlepiej jak można tu w gęstej materii.
Kościół to antychryst i jego ślepo wierzący wierni, którzy nie potrafią myśleć logicznie i nie
potrafią mówić Prawdy, rozpoznać Prawdy i przyjąć do siebie ducha, sami oszukują siebie i
innych, mówią co innego, a zupełnie inaczej żyją, nie ma ich życie nic z życia w czystości
zgodnie z prawami PANA, nie ma żadnego usprawiedliwienia na takie zachowania, życie poza
wszelkimi prawami jeżeli się głosi, że służy się PANU, to tym bardziej żyje się w prawach PANA
aby dać wszystkim przykładnym życiem swoim wzór.
Komu wy służycie? PANU, czy antychrystowi, służycie Światłu, czy ciemnościom?
Taką drogą idziecie za ciemnymi prosto do ciemności, to wasz całkowity upadek, nie umiecie
już sami dostrzec drogi do Prawdy, nie chcecie widzieć Prawdy, wszystko wokół was kościół tak
zafałszował, że nie potraficie odróżnić PRAWDY od dogmatów kościelnych, boicie się obudzenia
z tego leniwego życia, bo wiecie, że mogło by was mocno potrząsnąć i musielibyście się wziąć
natychmiast do pracy i natychmiast podporządkować się PANU, a w was jest tylko
zarozumiałość, w was jest sama pycha, nie ma już rozsądku i odczuwania ducha.
To wszystko w was za daleko zaszło i nie łatwo wam z tej ciemnej drogi zawrócić, a nawet
jest to już niemożliwe, ale to wasza wina całkowita, bo nigdy nie dążyliście do Prawdy, a o
prawach PANA nic nie wiecie i ciągle wypaczacie SŁOWO, a wysłanników PANA wyśmiewacie,
wyszydzacie i mordujecie, wasza pycha jest tak wielka, że dziś nie potraficie się już nawrócić i
PRAWDA, którą mieliście zapowiadaną od 2000 lat całkowicie odrzuciliście, bo wasz rozum we
wszystkim doszukuje się fałszu i kłamstwa, bo sami tak czynicie, sami kłamiecie i oszukujecie,
wszystko przewróciliście do góry nogami, a wy sami nie potraficie się w tym odnaleźć, choć
duch był przygotowywany przed przyjściem na Ziemię do głoszenia Słowa i przyjęcia PRAWDY.
Kościół wykierował ludzi ziemskich z drogi ku Światłu, na drogę do ciemności.
Wszystko macie przygotowane do wejścia w nowe tysiąclecie, a brniecie w ciemne, szalone i
niewytłumaczalne dogmaty kościoła i różnych religii, słuchacie kłamstw i fałszu, a PRAWDĘ
odrzucacie całkowicie.

Na całej Ziemi
254.
Na całej Ziemi żywioły dziś wam pokazują, że nie współbrzmicie w prawach, w Woli Bożej, nie
idziecie do Prawdy tylko czcicie i hołdujecie materii. Rozum ludziom na Ziemi mocno się
rozpanoszył, tak mocno iż wygodne życie jak kotarą zasłoniło wam poczucie moralności
duchowej, wpatrzyliście się tylko w dobra materialne, tak was kredytami obłożono, iż staliście się
maszynami do zarabiania pieniędzy, by tylko opłacić kredyty, całe wasze życie na Ziemi jest na
kredyt, to taka kredytowa pułapka, zaczipują was jak psy i już jesteście na smyczy, dla ciemności
to radość, jeszcze jeden przez chciwość dał się złapać w pułapkę rozumu, to labirynt bez
wyjścia, to ciężka kula u nogi.
To wszystko chcieliście dostać, a przecież każdy wie, że kredyt to lichwa układu finansowego,
a jednak dajecie się w tą pułapkę złapać, gdzie wasza czujność.
Żyjecie fałszem i w fałszu, ciągle fałsz ciągniecie dalej, choć wątpicie w ten fałsz, ale jednak
strach w was wygrywa z logicznym myśleniem, ponieważ żyjecie w stresie i w strachu, to wasze
życie wam pokazuje, że jest to zło największe cywilizacji, która zapomniała o PANU, o sile, jaką
daje PAN duchowi, dzięki PANU duch się rozwija i wraca do domu, do poziomu duchowego.
Wola PANA jest taka; iż duch musi dojść do Prawdy, czy waszemu rozumowi się to podoba
czy nie, duch i tak pozostanie, a rozum upadnie z ciałem na zawsze.
PAN nie zna złości, zazdrości, zła, zabijania, mściwości, nie zna niczego co złe jest dla
wszystkich, niezgodne z prawami, które PAN ustanowił na Ziemi, bo Miłość duchowa to Prawda i
dobroć największa, ale bardzo ważne, aby wszystko, co czynicie było zgodne z prawami Pana.
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Ciągle popełniacie te same błędy, ciągle oskarżacie Pana o wasze błędy w waszym ziemskim
życiu, a to oznacza iż o PANU nic nie wiecie, że wy w PANA nie wierzycie, praw PANA nie
przestrzegacie, to informacja o was, że w nic nie wierzycie i staczacie się w przepaść rozumu,
dlatego zawsze wam powiem; kierujcie się tylko do PANA, nie ma dla ducha innej drogi, tylko
bezpośrednio do PANA.
Na pewno przypomnicie sobie wtedy, gdy dogną was żywioły, gdy wy to odczujecie na sobie,
wtedy uwierzycie, szybko zrozumiecie, gdzie jest droga do PRAWDY i do PANA, wszystko przed
wami ale słuchać nie chcecie, więc już tylko wydarzenia wam wszystko przypomną i będziecie
dokładnie wiedzieli; kto to jest PAN, bo duch zna całą PRAWDĘ.

Naukowe dowody
255.
Naukowe dowody dla was są niezbędne, choć nikt nie jest w stanie nic udowodnić, nic co byłoby
potwierdzeniem waszych rozumowych rozważań, nikt nie jest w stanie rozumem zrozumieć
Pana, prawa PANA, wiedzę o poziomach, dopóki sam tego nie odczuje, dopóki sam tego nie
zobaczy wewnętrznym wzrokiem i uczuciem, inaczej nie jest w stanie zrozumieć i dowodów na
to mieć nie będzie, wszystko na Ziemi musi odbyć się w doskonałych prawach PANA, możecie
sobie tylko wymyślać różne rzeczy, chcieć na to dowodów ziemskich naukowców, a są to tylko
rozumowe działania, aby ludziom zaciemnić prawdziwy obraz, ale i tak ludzie ziemscy zobaczą
wcześniej czy później jaka jest Prawda bez żadnych dowodów, ponieważ pamięć duchowa
natychmiast wam przypomni całą Prawdę o procesach dziejących się na Ziemi, o apokalipsie i o
was samych, po co przyszliście na Ziemię, choć dziś słyszeć nic nie chcecie.
Dla was byłoby lepiej gdybyście wcześniej poznali Prawdę, choć wy tego nie rozumiecie, od
zawsze było tak iż atakowano ludzi, którzy odbiegali zachowaniem pozytywnym od innych oraz,
którzy reprezentowali sobą wzniosłe wartości i Prawdę, dziś nie jest inaczej, a nawet jeszcze
dużo gorzej, ludzie rozbudowali sobie rozum, który natychmiast im produkuje różne wątpliwości,
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natychmiast uruchamia się ego, bo tu nikt nie ma racji, tylko wy, wręcz wściekłość w was kipi, z
nienawiści wypowiadacie różne wulgaryzmy nie zastanawiając się nad tym, że może ten ktoś ma
rację, to jest dowód ale dla was, iż was PRAWDA pobudza, abyście się jasno określili i
wypowiedzieli za czym wy optujecie, za czym wy idziecie ślepo.
Nikt was nie będzie prosił, to wasz jest wysiłek aby iść drogą Prawdy, musicie się mocno
wysilać, gdyż na Ziemi tak mocno zafałszowano Prawdę, tak dalece, iż tylko sam kłam został z
tego
wszystkiego
tutaj.

PAN dał wam ludzkim duchom SŁOWO na Ziemię, abyście się podnieśli i wreszcie zobaczyli i
odczuli PRAWDĘ, a wy nic z tego nie rozumiecie i dalej tak samo jak kiedyś odrzucacie PRAWDĘ
choć dla was to największy majątek, dużo większy niż pieniądze.
Ale wy już tego pojąć nie potraficie, nie przyjmujecie Prawdy, bo nie badacie SŁOWA, nie
badacie Prawdy, tylko atakujecie osoby, które głoszą Prawdę.
Wy nie szukacie w Prawdzie, tylko szukacie dowodów naukowych, materialnych, rozumowych
opartych o kłamstwa na Ziemi, bo brak w was pokory do Prawdy, do PANA i do objawień
przejawiających się na Ziemi.
Wiarę w Pana zamieniliście w wiarę w kościoły, religie i sekty, tak dalece pomieszało się wam
kłamstwo z wiarą w pieniądze i wasze bożki wymyślone poprzez rozum i wyniesione na
piedestał chore autorytety, wy tak dalece w to kłamstwo uwierzyliście, że już nic innego
zobaczyć nie potraficie, media w tym kłamstwie mają swój udział, to tylko kłamstwa, całkowicie
brak w nich bezstronności, wręcz są tendencyjni, bo są zamknięci i ograniczeni przez swoje
myślenie, kłamią i oszukują, aby tylko zrobić sensację, bo wiąże się to z popularnością tych
mediów, nie ma to nic wspólnego z Prawdą, zbyt duża konkurencja, brak prawa precyzującego
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zakres odpowiedzialności za wypowiadane oskarżenia nieprawdziwe przeciwko innym, łapią na
kłamstwach tylko ochłapy, ktoś coś powie i bez potwierdzenia podaje się to w mediach jako
pewnik, sami siebie skazują na niechęć ludzi, o których jest głośno i są bardzo popularni.
Tutaj powinni mieć dowody na takie oskarżenia i pomówienia.

Ciemności was trzymają
256.
Ciemności was trzymają drobnymi pieniędzmi, majątkami, ziemskimi dobrami, trzymają was w
kłamstwie i fałszu, trzymają was w ciepłym szambie energetycznym, lecz wy już tego nie
czujecie, wy już tego nie rejestrujecie, sami nie chcecie tego zobaczyć, trzyma was martwota, a
duch zablokowany, żywego ducha już nie odczuwacie, nic dobrego z tego nie macie tylko same
problemy, splot słoneczny stresem zablokowany, przerywa wam przepływ energii płynący ze
Światła, od PANA, źródła dla ludzkiego ducha, energii życiodajnej i waszego zdrowia.
Nic już żywego nie macie tylko wasze dobra materialne, które są martwe i zostaną wam
zabrane.
Nie żyjecie SŁOWEM i ze SŁOWEM, dlatego musicie doświadczyć wydarzeń, abyście
zrozumieli, co to jest Wola Stworzyciela tu na Ziemi, abyście nauczyli się być duchowi i zdrowi,
musicie całkowicie się zmienić, na nowo zacząć życie duchowe na Ziemi, musicie wyjść z tego
błota i wejść na drogę swojego rozwoju, abyście byli tacy jak przysięgaliście być na Ziemi, wtedy
gdy duch schodził na Ziemię.
Czas waszego wyboru minął bezpowrotnie, a lej rozkładu wciąga wszystko co ciemne i
wszystkich ciemnych, reszta czyszczona jest na siłę w wydarzeniach, jak duch rokuje nadzieję
musi bardzo się wysilać, aby pozostać, na nowo się odrodzić i żyć tylko w prawach PANA, a
każdy kto się sprzeciwi lub będzie chciał wrócić do starego, natychmiast odejdzie duch z gęsto
materialnego ciała, teraz już jesteście przymuszani do określenia się jednoznacznie, a nie macie
siły by dojść do normalności poprzez Miłość duchową, to musicie zderzyć się ze SŁOWEM, aby
was obudziło, bo siła SŁOWA jest ogromna, zmusza was do dojścia do PRAWDY, lub musicie
całkowicie odpaść, zatraci się całkowicie wasze „ja”.
Wszystko jest przeniknięte energią i się wzmacnia, idzie do góry się rozwija lub idzie do leja
rozkładu, do oczyszczenia z ciemności, praca żywiołów również się wzmacnia, co widać już na
Ziemi.
Dziś przejawia się dużo różnych wariactw i zachowań nielogicznych, tu widać jak działa
Światło, to wy już wariujecie i albo to dostrzeżecie i zaczniecie się zmieniać lub pójdziecie po
prostu w rozkład.
Informacja o Jezusie Chrystusie do was płynie, informacje macie i to od was zależy czy Słowo
przyjmiecie, choć wy już wyboru nie macie, czy przyjmiecie czy nie i tak musicie trafić tam skąd
wyszliście, od was zależy czy wrócicie świadomi sami siebie czy nie.
Nikt was nie będzie prosił, ani na was czekał, przykłady już macie i te przykłady muszą wam
dać do myślenia, na sobie doświadczycie, każdy z was miał taką samą szansę, a to wy sami tą
szansę straciliście i miejcie pretensję tylko do siebie, wierzycie tylko ciemnościom, to nie
oskarżajcie Pana o to, co się z wami dzieje, wasza zarozumiałość jest bezczelna, nie przyszliście
na Ziemię cieszyć się ziemskim życiem i życiem w lenistwie, przyszliście tutaj odpracować
swoją karmę i służyć PANU całym bytem swoim w Miłości duchowej.
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Największa sekta na świecie ..to te w których ich krzyże są odwrócone do góry
nogami ... są także na ich sztandarach ale tak lekko żeby trudniej można było ten
ich fakt zauważyć ,,,,,zatem patrzcie kto i jak czyni ten znak krzyża ,,,,,

257.
Największa sekta na świecie, to kościół inny i religie, to wyizolowane ludzkie duchy całkowicie z
ziemskiej cywilizacji, świat wyimaginowany rozumowo przez religie i kościelnych, fałsz,
kłamstwa i obłuda, rozumowe teorie, dogmaty, pedofilia, zboczenia seksualne, opilstwo i wiele
innych nałogów można wymieniać, do których bynajmniej kościoły i religie się nieoficjalnie
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przyznają, coraz więcej ludzi ziemskich myśli logicznie i przestają zasilać finansowo wszystkie
te sekty, które prawnie na świecie zostały zalegalizowane, wręcz należy powiedzieć, że stoją przy
władzy na całym świecie.
Stworzono państwo Watykan opływające w majątki ziemskie, a SŁOWO, które mienią się że
głoszą, całkowicie mordują, ponieważ sami są martwi i obarczeni energią skutku zwrotnego za
zamordowanie część Pana, JEZUSA CHRYSTUSA, ale część Pana zapowiadany przez apokalipsę
Jana jest powtórnie na Ziemi i głosi SŁOWO BOŻE, biada wam oszczercom, biada wam
rozumowcom, nastał czas rozliczenia, drżyjcie w swych ciemnych podstawach, drżyjcie ci co
rozum posadziliście na tronie dla ducha i liczycie tylko na materialne dobra i majątki ziemskie
gromadzicie, zamiast rozwijać się duchowo, gdzie PRAWDA, zniekształciliście MIŁOŚĆ duchową,
zniekształciliście SŁOWO i codziennie SŁOWO mordujecie, zamiast czcić i głosić PRAWDĘ o
PANU i prawach PANA.
Z energii przepływających we wszechświecie tworzy się oko PANA wszechobecne i
wszechwidzące, zobaczcie ludzkie duchy jacy jesteście maluczcy, jak Ziemia jest mała we
wszechświecie.
Wylanie Siły w stworzenie daje tak wielką Siłę do walki z ciemnościami poprzez Miłość
duchową, iż wy sami upadniecie razem z ciemnościami, którym służycie swoim rozumem,
rozpadną się wszystkie mury z fałszywymi znakami, znakami skutku zwrotnego wszelkim
religiom i kościołom za zamordowanie wysłannika PANA.
Muszą swoje skutki zwrotne przeżyć do końca, do ostatniego ducha prowadzonego w
kłamstwach i dogmatach, duch każdego z nich musi poznać PRAWDĘ jak prowadził do piekła
rozumowego ludzkie duchy, które im zawierzyły i oddały się w prowadzenie, wasza wina, ale ich
też, ślepa wiara to wygodne życie bez doświadczeń duchowych, to martwota wszechobecna w
kościołach i religiach, tam rządzi rozum i rozumowcy oddalili się od PRAWDY tak dalece, iż stoją
zupełnie po przeciwnej stronie, zamknięci w klasztorach i kościołach, domach tak zwanych
katechetycznych, zakonach i domach zamkniętych, wszyscy bardzo zamurowani na Prawdę
całkowicie, sami sobie utworzyli uprzywilejowane prawo, nie są pod prawo ziemskie
podporządkowani, mają swoje prawo, wygodne dla nich, aby uniknąć odpowiedzialności za wiele
dewiacji i zboczeń, spowodowanych odizolowaniem się od ziemskich ludzi, inaczej się ubierają
aby się wyróżnić, inaczej żyją, nie są wzorem dla innych, tylko utajniają swoje prywatne życie.

Wychodząc poza wyizolowane pomieszczenia ubierają się tak jak inni, aby zginąć w tłumie,
ponieważ trzymają się tylko materialnych doznań, a w pracy ubierają się w czarne długie szaty,
zwane sutannami, dla nich jest to ubranie robocze, powinni nieść SŁOWO ziemskim duchom, a
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nie niosą, to wyróżniają się tylko ciemnym ubraniem rozumowo, a nie duchowo.
Mają przedstawicielstwa nawet w najmniejszej wsi w całej Polsce i wymuszają
posłuszeństwo strachem, poprzez spowiedź mają wiedzę o całej społeczności w okolicy i
manipulują duchami od wieków z pokolenia na pokolenie, rzucają „klątwy” i ekskomunikują ludzi,
którzy są konkurencją lub zaczynają widzieć PRAWDĘ i stają się niewygodni.
Dziś już nie mają oparcia w ciemnościach, bo sam Lucyfer został spętany i trafił tam skąd
wyszedł, ciemne wsparcie upadło i sam kościół nie ma żadnej mocy i rozpoczyna się proces
rozliczeń z pobytu tych duchów na Ziemi.
Ci co mają stygmaty muszą cierpieć za branie udziału na Ziemi w mordowaniu Jezusa
Chrystusa 2000 lat temu, muszą sami doświadczyć na sobie całe cierpienie jakie zadawali
części Panu, bicie i katowanie, przebijanie ciała gwoździami, aż do odejścia części Pana z ciała
ziemskiego.
Jezus Chrystus przyszedł ponownie na Ziemię i czy się to kościołom i religiom podoba czy
nie, ale i tak w ramach praw Pana i z WOLI BOŻEJ zostanie PRAWDA przejawiona i sam kościół
występując przeciwko części Panu przyspieszy w skutku zwrotnym swój całkowity upadek raz
na zawsze, wszyscy ludzie na Ziemi wiedzą, że w państwie Watykan jest skrywana PRAWDA,
więc zaczną żądać PRAWDY od przywódców kościelnych i religijnych.
Przyspieszenie działania praw PANA jest tak duże, że dziś każdy odpowiada za swoje czyny
natychmiast, aby proces oczyszczania Ziemi następował z WOLI PANA i zakończy się
całkowitym sukcesem ŚWIATŁA, KONIEC ciemnościom i ciemnocie.
PAN i część PANA samego na Ziemi, Jezus Chrystus nie ma nic wspólnego z żadnym
ugrupowaniem religijnym, ani żadnymi kościołami i sektami, sam JEZUS CHRYSTUS to PRAWDA
i Miłość na Ziemi.

Życiowe doświadczenia
258.
Życiowe doświadczenia jak perły w koronie, każdy duch musi nauczyć się funkcjonować w
gęstej materii na Ziemi, a może tylko poprzez doświadczenie różnych sytuacji, im więcej
doświadczeń tym duch mądrzejszy, jeżeli wyciąga wnioski ze swoich doświadczeń i nie popełnia
już tych samych błędów, idzie przez życie ziemskie dalej, ktoś kto ma mało doświadczeń i leniwe
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życie, nic nie może powiedzieć na wiele tematów, bo nie miał takich doświadczeń, bo ich nie zna,
dziecko aby wiedzieć co jest gorące, a co zimne musi poprzez dotyk doświadczyć gorącego i
zimnego, musi sobie nawet poparzyć palec, aby wiedzieć na przyszłość i wyciągnąć ze swojego
doświadczenia wnioski, że kominek trzeba omijać z daleka, aby się nie poparzyć, bo to boli.
Dużo na Ziemi jest duchów ludzkich letnich; ani dobrych ani złych, po prostu brak im
doświadczeń z powodu leniwego życia na Ziemi, pracują w jednej firmie całe życie ziemskie,
chodzą do pracy na 7.00 do 15.00, jakiś posiłek i siadają przed telewizorem oglądają wszystkie
seriale, a w niedziele biegną do kościoła, aby poszeptać do ucha księdzu i mieć złudzenia
„odkupienia” win z tygodnia, ślepo i naiwnie bez uczuć, zapłacą na tace i dzielą się z innymi
takimi samymi ciemnymi energiami, myślą że są wspaniali i dobrzy, biorą stertę przydziałowych
leków i chorują na zaplanowane przez ciemnotę choroby, jakby na zewnątrz coś się działo, to ze
strachu uciekną i zamykają się w domu swoim, nic nie chcą wiedzieć i nikomu nie pomogą,
najlepiej zamknięte okiennice, aby z zewnątrz nic nie było słychać, po prostu martwota,
zakłamanie poprzez ciemnotę rozumową.
To są duchy bez światłych wartości i bez uczuć, tylko poprzez własne doświadczenia możecie
ocenić; co jest dobre, a co jest złe, co jest prawdziwe, a co jest fałszem, możecie sprawdzić; czy
to jest miłość, czy tylko seks, żeby wiedzieć czy droga, którą się ma iść jest właściwa, należy nią
podążać, żeby się dowiedzieć, czy wszystko idzie jak z płatka, czy są kłody rzucane pod nogi,
wtedy wiadomo czy wybraliśmy właściwą drogę, trzeba doświadczyć, żeby wiedzieć, innej
możliwości nie ma.
Droga ku Światłu jest dla duchów na Ziemi najwłaściwszą i najbardziej prostą drogą do
prowadzenia przez Pana, wtedy korzysta się ze wszystkiego, co jest niezbędne do rozwoju
ducha, wszystko się ma, luz i tyle dóbr materialnych ile jest potrzebne, aby w swoim ziemskim
życiu korzystać ze wszystkiego co dobre i właściwe.
Jeżeli duch czegoś nie doświadczył, nie powinien na dany temat zabierać głosu, bo nie ma
takiej wiedzy, a opierając się na czyjejś wiedzy, to już herezje wygłaszane.
Całe ziemskie życie to wiele doświadczeń, im więcej tym lepiej, jest również powiedzenie; co
cię nie zabije, to cię wzmocni, to wiedza na dany temat wzmacnia, a brak wiedzy, to już strach i
natychmiast ducha wyrzuca z ciała ziemskiego, to jest niewiedza i niezrozumienie tematu.
Rozum wszakże nie zrozumie uczuć, więc tylko logiczne myślenie wam pozostało i dużo
doświadczeń dotyczących życia w prawach PANA tu i teraz w materii.

Na złodzieju czapka gore
259.
Na złodzieju czapka gore, cały czas się boi, cały czas drży o swoje marne i martwe życie
ziemskie.
Czego wy się tak boicie?
Jeżeli wy nie chcecie poznać PRAWDY o sobie i o swoim marnym życiu i słabym zdrowiu, to
oznacza, że nie będziecie mogli zapobiec wielu sytuacjom oraz profilaktycznym dbaniu o swoje
wnętrze i całe ciało ziemskie. Zawsze jest tak, że wiedząc o zagrożeniu możecie przeciwdziałać
skutecznie, a jak nie znacie Prawdy, to tylko można jeszcze bardziej pogrążyć się w problemach i
chorobie.
Gdyby Prawda was nie dotyczyła, to byście tak nie krzyczeli, nie interesowalibyście się
objawieniami z poziomu duchowego, dla was bardzo ważnymi informacjami, gore wasza czapka,
bo jest całkowicie ciemna, od dawna już czujecie, że wam się ciemności odrywają i wszystko
wam się zmienia, wszystko się wypełnia na Ziemi w prawach PANA, choć wy nie chcecie nic o
tym wiedzieć, ale wszystko i tak się wypełnia samo, z waszą wiedzą lub bez waszej wiedzy, choć
myślicie, że jak nie będziecie wiedzieć, to coś was ominie, że was to nie dotknie, bardzo się
mylicie, każdy musi dojść do PRAWDY, Żywego Słowa, Jezusa Chrystusa i bardzo mocno odczuć
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na sobie samym, a wszystko w was musi się odrodzić czyste i jasne, ciemni upadną całkowicie,
a wy musicie ze sobą pracować dla wewnętrznej zmiany siebie całkowitej.
Nie ma od tego odwrotu, od zmian i oczyszczenia nigdzie nie uciekniecie, wszędzie na całej
Ziemi muszą zapanować prawa PANA, musi zapanować dobroć, uczciwość, szlachetność, a
wszystko tylko w Miłości duchowej, dla wszystkich jednakowo, dla wszystkich musi się
wszystko stać czyste i jasne oraz doskonałe jak prawa dane w stworzenie.
Zaczerpnijcie Prawdę ze swojego wnętrza, duch wszystko wie, tylko rozum blokuje wam
Prawdę.
Ciągle się wzdrygacie, byle szmerek już skaczecie, bardzo się boicie, czyżby duch doskonale
wyczuwał zagrożenie, a wasz rozum was uspokaja i okłamuje, że wszystko jest w porządku,
wszystko dobrze, nic się nie dzieje, że wszystko, to tylko globalne ocieplenie, czyżby trzeba było
wam takich śmiesznych i niedorzecznych kłamstw, abyście dalej w kłamstwie żyli. Żywioły
działają z Woli PANA i będą działać coraz mocniej, a dla was informacja jest jasna, czas
ostateczny na zmiany się kończy, a wy dalej uparci jak osły, stoicie w miejscu i ani me, ani be, ani
za ani przeciw, wygodnie tak.
Myślicie, że wam się upiecze, albo was coś ominie, powiadam wam; obrazy i wizje są
jednoznaczne, wszystkie wydarzenia oczyszczające Ziemię z ciemności zbliżają się bardzo
szybko.
Rejestrujcie jak żywioły uderzają bardzo precyzyjnie w najciemniejsze miejsca, to są skutki
zwrotne działań tych ludzi ziemskich, niektórzy muszą zobaczyć te tragedie wasze do końca,
zostali doprowadzeni do Jezusa Chrystusa i nie przyjęli PRAWDY, rozum ich całkowicie
zablokował, ich wina największa, bo oni jako duchy schodząc na Ziemię przysięgali wspierać i
służyć PANU na Ziemi, a rozum zawiódł i ukradł miejsce należne duchowi.

Erotoman
260.
Erotoman, to taki ludzki duch, co rozum jego kieruje się żądzami najniższych wibracji centrum
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podstawy, rządzi nim seks i jeszcze stale przed wszystkimi się z tym obnosi, zwraca na siebie
uwagę mówiąc ciągle o seksie, podkreśla swoją żądzę, która ściąga jego w rozumowy obraz
erotyki, widzi ziemskimi oczami wszędzie golizny, wszystkich w wyobrażeniach rozbiera, te
żądze nie mają nic wspólnego z Miłością duchową i z PRAWDĄ.
To jest choroba i opętanie duchem, który nie odszedł do góry po pozostawieniu ziemskiego
ciała, tylko został przy Ziemi i nawiedził tego, który interesował się seksem i żądze jego rozum
całkowicie zawładnęły, a że w tym ciele są dwa duchy lub więcej, więc potrzeby i żądze są o
wiele, wiele większe, tu nikomu nie chodzi o ludzi ziemskich, tu chodzi tylko o pieniądze, duże
pieniądze, wykorzystanie słabości do komercji.
Dziś strony erotyczne w Internecie są ogólnodostępne, w każdej chwili w dzień i w nocy jest
dostęp do stron porno, nawet dzieci mają dostęp, choć taki proceder powinien być zakazany, jak
widać nikomu to nie przeszkadza, a większość dorosłych nie jest świadoma zagrożenia dla ich
nieletnich dzieci.
Oglądając porno foto i filmy pobudzone są żądze i zmysły do granic możliwości, staje się to
chorobą, dla dzieci to wypaczenie psychiki, taki młody człowiek nie jest emocjonalnie
przygotowany do tak pornograficznych ujęć, nie czas dla niego na erotykę i seks, ale to wy już
nie sprawdzacie, wy dorośli co ściągacie sobie duchy, aby się nimi opiekować, wy sami nie
żyjecie zgodnie z prawami PANA, to również dane wam w opiekę ziemskie dzieci też tak uczycie,
borą z was przykład.
Tu wy prowadzicie swoje dzieci do kościoła i zezwalacie na religię w szkołach, ciemności
opanowują was już od dziecka, będziecie tego mocno żałować, choć dziś się oburzacie i
bulwersujecie, bo macie jeszcze czarne opaski na oczach założone wam przez ciemnych, sami
na to zezwoliliście, więc zostaną wam zdarte z oczu przez żywioły, szybko ten czas się zbliża,
bardzo się zdziwicie, jak szybko wyrocznia zadziała, zaskoczy was PRAWDA na Ziemi.
Erotyczne żądze, to żądze rozumu i ego wybujałego do granic jego, ściągnęliście Miłość do
erotycznych zabaw, obnosicie się z tym sami, to i wam dane w opiekę dzieci też tak postępują,
biorą przykład ze swoich jednorodnych rodziców ziemskich.
Wszystko co robicie dziś wiąże się z erotyką i pieniędzmi, żądze władzy i rozpusty, to pokusa
rozumu, mieć władzę i dużo pieniędzy, a wtedy wszystko wokół chcecie nabyć i uważacie tylko
za swoją własność.
Wszystkie wasze fałszywe drogi zostaną zburzone, zostaje tylko PRAWDA i droga ku Światłu.
Trudno wam się wyzwolić z żądzy seksu, ponieważ dziś po ulicach chodzą ludzkie duchy
wręcz porozbierane, plakaty, gazety, telewizja, Internet wręcz króluje w erotyce na stronach,
golizny, akty i wiele różnych pokus, dostępność tak ogromna, iż razi już nawet tych
zainteresowanych, ściągacie sobie ciemności poprzez kanał podłączony do centrum podstawy.
Dać sobie z tym radę można poprzez radykalne odcięcie się od żądz rozumowych.
Ale musicie wiedzieć, iż rozwoju duchowego i Miłości duchowej nie nabędziecie za żadne
pieniądze, trzeba bardzo solidnie ze sobą popracować, solidnie się wysilić, aby takich
prawdziwych i doniosłych uczuć doznać.

Cyberseks
261.
Cyberseks przez komunikatory internetowe, niezbędny sprzęt to komputer i kamerka, już jest
seks dla każdego nieletniego, co siedzi przed komputerem, niekontrolowany przez nikogo, a
dorośli niezidentyfikowani dzwonią, przez kamerkę pokazują swoje narządy, nie chcą rozmawiać,
tylko się zabawiać, najczęściej zadawane pytanie, to; ile masz latek kochanie?
Ci faceci doskonale wiedzą, iż przed komputerem siedzą dzieci.
Cyber zabawa trwa na całego, codziennie z całego świata, króluje język angielski, sprzedają
dzieciom wirtualny szoł nagości i narządów płciowych, jest bardzo realny, to się po prostu dzieje,
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proceder trwa, przez dorosłych nie brany na poważnie, niektórzy myślą; że to żarty.
Proceder znany, lecz tu nie da się nic zrobić, mówią dorośli, ale ci, co wciągają w takie zabawy
dzieci, ściągają na siebie skutki zwrotne zgodnie z prawem PANA, nie da się bez konsekwencji
ściągać innych w szambo energetyczne jakie dorośli sami sobie stworzyli, tylko dla złudnej
przyjemności i dla żądzy rozumu, boją się dorośli kontaktów bezpośrednich, to szukają przez
komunikatory zabawy, udają niewinnych i ukrywają swoje prawdziwe oblicza, pokazują jako
awatary swoje narządy płciowe, nie mają pojęcia, że do tych zdjęć waszych przyklejają się duże
ciemne formy, im więcej osób się przygląda, tym więcej dużych form, z ciemności, z ciemnych
kanałów, wychodzą najgorsze żądze, furie, demony, a wy się w tym taplacie.
Seks zawarty w Miłości duchowej to zupełnie inny akt, bardzo ważny dla człowieka, kochająca
się para, kobieta i mężczyzna, wymieniają między sobą nurty sił, to nie może być seks z
przygodną osobą, tu chodzi o akt miłości zawarty w Prawdzie, nie mogą być to żądze rozumu, to
prawdziwa miłość z uczuć z wnętrza wydobyta.
Każdy kto żyje zgodnie z prawami PANA nigdy by czegoś takiego nie wymyślił, bo świadom
jest konsekwencji w skutkach zwrotnych tak negatywnych żądz rozumu i ciemności
wchodzących przez rozum ziemskiego człowieka.
Nudzicie się ludzie, nie macie co robić, to wymyślacie sobie ciemne zabawy, tak mocno wasz
rozum zakopał się w ciemnościach, że wy już tego nie widzicie, ego wasze buzuje; jacy wy
jesteście wspaniali i seksowni, przecież to wy tworzycie takie najciemniejsze akty i nie ma to nic
wspólnego z dobrocią i nie jesteście wspaniali, to tylko wasz rozum tak wam podpowiada, bo
sam zaprzedał się ciemnościom.
Ściągacie akt seksu do poziomu rozumowych wyobrażeń, brak wam wstydu i pokory, brak
wam moralności duchowej i moralności w prawach PANA w logicznym rozumowaniu prawa
ziemskiego, wypuściliście wasze żądze z ram praw PANA, bo rozum wami rządzi, a nie duch jak
powinno być na Ziemi, zamiast piąć się do góry poprzez rozwój duchowy, to ściągacie siebie do
szamba jakie proponują strony erotyczne w Internecie ogólnodostępne dla każdego. Cyberseks
na odległość, za darmo, podniecacie siebie sami poprzez gwałt na sobie, natychmiast w takim
nurcie ciemnym znajdują się duchy, które nie odeszły z Ziemi, a mają takie same potrzeby, więc
gwałcą was te duchy, będące blisko, korzystające z waszych żądz rozumowych.
Brak wam wiedzy duchowej u was powoduje poważne konsekwencje zdrowotne i spotykają
was różne tragedie do przeżycia dla was, abyście ze swojego działania wyciągnęli wnioski,
ponieważ cyberseks, jak natrętny rzep, trzyma się waszego ogona i nie chce puścić, to ciemność
poprzez wszystkie żądze was trzyma na uwięzi, ciągle wami steruje i chodzicie jak w kieracie,
ciągle was ciemność przywołuje do siebie, a wy się dajecie manipulować sobą.
Nie macie już siły, aby się z tych więzów wyrwać, bo daliście się omotać jak mumia egipska
bandażami, to wy tak jesteście owinięci żądzami seksu, nic już nie widzicie, żadnych wartości
światłych.
Centrum podstawy i narządy płciowe tak mocno wybujały energetycznie, że świat widzą tylko
przez obraz żądzy i na odległość ściągacie sobie ciemności, nie znacie przyczyny?
Przecież ona jest prosta, wy nie żyjecie zgodnie z prawami PANA.
Serce macie zamurowane, a narządy swoje ciągle gwałcicie i swoją godność duchową.
Jak uda wam się powrócić do normalności, zobaczycie w czym wy staliście i do jakich
ciemnych kanałów wchodziliście.
Od was zależy, czy chcecie sobie pomóc, by nie krzywdzić innych i siebie, bezwzględny nakaz,
zwróćcie się o pomoc do PANA, oddajcie się w prowadzenie, uwierzcie w siebie, otwórzcie swoje
serce na Miłość duchową, na uczucie, kierujcie się tylko jasnym odczuwaniem i intuicją, żyjcie
zgodnie z prawami PANA, codziennie czcijcie SŁOWO i rozwijajcie się duchowo, a wszystko się u
was odmieni na lepsze.
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Przejawiają się na was skutki zwrotne
262.
Przejawiają się na was skutki zwrotne coraz mocniej, a wy nadal nie przyjmujecie Żywego Słowa,
nie rozwijacie się duchowo, stale powtarzacie to samo, wracacie do tych samych starych
wibracji, do tych samych starych myśli, od zawsze wchodzicie w te same stare układy, choć
ciągle mówicie; że to ostatni raz, lecz ciągle popełnicie te same błędy i ten ostatni raz powtarza
się setny raz.
W rozwoju ducha całkowicie upadliście na samo dno, teraz nie potraficie się z tego dna odbić,
nawet rzuconą linę dla was ignorujecie, choć Polska to ten kraj wybrany i naród wybrany, który
całkowicie zawiódł i mimo deklaracji wiary w Pana i Jezusa Chrystusa, to wszyscy ludzie kierują
się do kościoła i religii, nikt nie kieruje się do PANA.
Gdzie ta wasza deklarowana wiara?
Jak się na was patrzy, to duch płacze i woła, smutek na waszej twarzy, jesteście słabi i chorzy,
mocni jesteście tylko w gębie, jak macie publikę, bo jak jesteście sami, to już strach w was gości.
Czego wy się tak trzymacie? Jak tylko problemów dużo macie z takiego rozumowego życia na
Ziemi.
Los wasz w waszych rękach, a wy wierzycie kłamcom i oszczercom, prowadzą was prosto do
leja rozkładu.
Polska gospodarczo bardzo upada, przejawi się to upadkiem finansów państwowych, wy na to
mówicie; kryzys, jesienią się rozpocznie bardzo dotkliwie, wszystkie rządy od 10 lat, prowadziły
bardzo wyniszczającą politykę i szabrowały, co się jeszcze dało, nikt z nich nie szanował polskiej
gospodarki, polskich wyrobów i polskich producentów, zaprzedali sami siebie, dlatego kryzys
dosięgnie ich najbardziej, im więcej będziecie o nim mówić i programów układać
antykryzysowych, tym bardziej go urzeczywistnicie, to są skutki zwrotne tych wszystkich ludzi
ziemskich.
Nie wchodzi się w układy z prawnikami, bo oni chcą mieć zawsze rację, choć nigdy jej nie
mają, bo wszystko rozumowo rozbierają, a będąc przy władzy zaprzęgają umysł do pracy i
układają wszystko nielogicznie, tylko rozumem się kierują, na razie robią tak jak im się podoba.
Wydarzenia rozliczą wszystkie poczynania niezgodne z prawami PANA.
Prezydent Polski chce się spotkać z papieżem, szuka sobie takich samych jednorodnych, jaki
sam jest.
To jest dla nich wyrocznia, za ich myśli, słowa i czyny.
Mieli szansę jak wszyscy by dotrzeć do PRAWDY i Prawdę przyjąć jako rządzący w Polsce,
lecz nie w głowie im PAN i wiara prawdziwa, wszystko jest na pokaz dla ludzi ziemskich, dla
elektoratu jedzie do stolicy ciemności.
Takie jest działanie ciemności i ciemnoty rozumowców i ich sług.
Będą uciekać przed PRAWDĄ i przed ludźmi ziemskimi, którzy będą żądać od nich realizacji
ich pustych obietnic.
Jesteście sami dla siebie sędziami, sami przed sobą musicie się rozliczyć, więc czyńcie
właściwie.

Brak waszej pracy duchowej
263.
Nic nie zrobiliście ze sobą, nic nie widzicie, nic co dobre nie ma z wami nic wspólnego, tylko wy
sami mówicie o sobie; że jesteście dobrzy, lecz niestety, to też jest kłamstwem, ponieważ wy
siebie usprawiedliwiacie; że nie jesteście winni tego, co się z wami i wokół was dzieje i choć
informacji macie bardzo dużo przekazywanych bezpośrednio i w rozmowach telefonicznych, to
ciągle mówicie i myślicie to samo; że jesteście dobrzy, a dobrych otacza tylko dobra energia, a
jak wy macie problemy, to znaczy, że wy nie jesteście dobrzy, tylko źli.
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Dostajecie tylko to, co sobie wypracowaliście sami, nikt i nic wam nie może przekazać złego,
ponieważ energia płynie po włóknach jakie sobie sami nawiązujecie i wraca tylko do tych, co złą
energię wysyłają, energia działa bardzo sprawiedliwie i nigdy nie uderzy tego co sobie na to nie
zasłużył, uderzy bardzo precyzyjnie tego, który jest winny, ale wy i tak nie wyciągacie wniosków z
tych działań.
Prawa PANA działają bardzo precyzyjnie, trzeba powiedzieć perfekcyjnie i nie ma tu żadnych
pomyłek.
A wy dalej biadolicie, narzekacie, nad sobą się litujecie i koło się napędza bardzo negatywnej
energii, a następnie bije was mocno po głowie, abyście się opamiętali i zaczęli podążać drogą do
Prawdy.

Popatrzcie szeroko na wszystko co było zapowiadane na Ziemi, niektórzy mówią o 2022 roku,
roku szóstki czyli 666 jako znaku ale w jej cząstce jednostkowych przemian gdzie ta ,,6,, inni nic
nie przyjmują, są filmy o apokalipsie, o wydarzeniach, przepowiednie przekazywano od 2000 lat,
aż ten czas już nastał, sąd ostateczny się zakończył, godzina sądna się zakończyła i czekamy
już tylko na wydarzenia, które oczyszczą Ziemię z ciemności i nic więcej, nastanie Królestwo
Tysiącletnie.
A to, że wy jesteście ciemni i z ciemnymi trzymacie, to wasza wina, że im ufacie, najlepiej ufać
sobie duchowi, a nie rozumowi i ciemnościom.
Nie przyglądajcie się człowiekowi, tylko badajcie Słowo jakie on wypowiada, a będziecie o nim
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wszystko wiedzieli, wszystko o tym człowieku będziecie mieli podane jak na tacy, jak was ktoś
denerwuje, to oznacza, że macie do przerobienia tą cechę, która denerwuje was u tego człowieka,
to informacja, że wy tą cechę macie mocno wzmocnioną, dlatego was to tak mocno irytuje.
Każdy stres, to otwarcie na ciemność, każda kłótnia, to podłączenie do demonicznych nurtów,
już wam płynie cały czas i nie macie na to wpływu, bo nie rozwijacie się duchowo.
Tak proste i jasne prawo PANA przez was stosowane daje wam pełną ochronę, jasną i prostą
bez komplikacji.
To rozum wasz wam komplikuje ziemskie życie cały czas, bez przerwy i wy tak byle jak
żyjecie, nie możecie na poprawę liczyć, bez poznania praw i ich przestrzegania, co innego
mówicie i co innego robicie, nic nie wprowadzacie w swoje ziemskie życie, tylko dalej biadolicie i
jesteście takimi modelami jęczącymi, którym nic nie chce się robić.
Wiary nie praktykujecie, dlatego wasza ślepa wiara jest tylko w waszym rozumie i nie
wprowadzacie jej w czyn, wy po prostu nic nie robicie z sobą, tylko dalej tkwicie w paraliżu
mózgowym, chorym waszym ciele ziemskim i umyśle.
O duchu nic nie chcecie wiedzieć, bo wam kościelni powiedzieli; że to magia, to im wierzycie
całkowicie, zrobiliście sobie krzywdę, jak im wierzycie.
Wszystko musicie sami odwrócić i zacząć żyć zgodnie z Prawdą i z prawami PANA, to w
waszym obowiązku powinno być, koniec z lenistwem duchowym.
Nie kierujecie się uczuciem, nic nie potraficie odczuć poprzez splot słoneczny, bo jest
zablokowany, wszystko macie pomieszane z waszej winy, z waszej głupoty, bo dajecie wiarę
ciemnościom i ciemnocie tu na Ziemi.
Daliście sobie założyć kajdany, a do nogi pozwoliliście sobie przywiązać kulę, dlatego tak
wam ze wszystkim ciężko, dlatego tak wam się źle żyje, to wszystko bardzo wam ciąży, sami
daliście się w te akcesoria ciemnych obwiesić, bo to fałsz i obłuda wam tak ciąży i ciągnie was w
dół.
Z Prawdą jest lekko i prosto się idzie do góry, z kajdanami i kulą u nogi cofa się w przeszłość,
ale wybór do was należy, to wy musicie podjąć decyzję, czy wybieracie drogę prostą do góry ku
Panu, czy krętą i trudną, prowadzącą w dół do ciemności.
Zawsze wybierajcie właściwie i właściwą drogę, prowadzącą tylko ku Światłu.

Powierzenie się
264.
Oto powierzam się PANU w każdej sekundzie swojego ziemskiego życia, cały czas w
podłączeniu do PANA, wszystko co czyni człowiek na Ziemi, natychmiast informacja płynie z
energią powracającą do PANA, wszystko PAN wie o każdym ludzkim duchu, który jest
podłączony tęczą do Pana i nie ma potrzeby szeptania komukolwiek do ucha, co się czyni,
ponieważ żaden ziemski człowiek nie ma prawa oceniania innego ludzkiego ducha, jest to już
manipulowanie ludzkimi duchami, ogromna pokusa dla słuchającego spowiednika, z obu stron
niewłaściwa sytuacja wymuszana przez religie i kościoły na ludziach ziemskich.
Na wsiach, w małych miejscowościach, to jeden kościelny wie o wszystkich ludziach na tyle
dużo, iż może ich moralnie szantażować i przymuszać do ślepej wiary, co jest bardzo
niewłaściwe dla obydwu, taki kapłan zbiera ze wszystkich na siebie ich energie negatywne, takim
aktem wyrządza sobie krzywdę i tym ludzkim duchom, ponieważ w miejsce tamtej zabranej
energii wpływa natychmiast taka sama energia, tylko że dwa razy tyle i ta osoba musi przerabiać
dwa razy tyle ile miała.
Nie plujcie nikomu do ucha, bo będziecie obmawiani, nie opowiadajcie nikomu o sobie, bo to
tylko wasza sprawa i dając pokusę innym musisz wiedzieć, że powtórzy waszą tajemnicę innym.
Taka spowiedź do tak zwanych spowiedników nie ma odzwierciedlenia w prawach PANA, nie
jest zgodna z Siedmioma prawami Pana tu na Ziemi w gęstej materii.
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Dlatego każdy duch ludzki musi kierować się bezpośrednio do PANA, ponieważ rozlicza się
bez pośredników, sam bezpośrednio przed Panem.
Prawa PANA są doskonałe, działające precyzyjnie i jasno w Świetle, albo wierzycie w Pana w
Pana Boga, lub nie i wtedy stajecie po stronie ciemności, przeciwko PANU, wierzycie albo nie, jak
nie, to oznacza, że jesteście wrogami, nie wierzycie w doskonałość praw i w prawa PANA,
wierzycie tylko w religie, nie ma to nic wspólnego ze świadomą wiarę w Pana.
Każde takie wasze opowiadanie w konfesjonale powoduje różne zboczenia seksualne, różne
dewiacje, to są sceny z waszego prywatnego życia tylko dla was, takim sposobem produkujecie
bardzo mocne negatywne energie, które spowodują wam skutki zwrotne jeszcze
zwielokrotnione.
Skutki zwrotne dla każdego ducha biorącego udział, będąc świadomym w takim fałszywym
spowiadaniu się innemu ziemskiemu duchowi, żaden ziemski duch nie miał i nie ma prawa
odpuszczania wam skutków zwrotnych, sami możecie odczynić to, co niewłaściwego
uczyniliście w swoim ziemskim życiu, swoje ciemne czyny.

Wśród wielu fałszywych
265.
Wśród wielu fałszywych jest ten jeden Jedyny prawdziwy i wy musicie Go rozpoznać - część
Pana, Jezusa Chrystusa, część PANA na Ziemi, Słowo, przyszedł dla was, aby wam przekazać
PRAWDĘ i poprowadzić was na drogę Światła i Miłości duchowej, bo Światło to PAN.
Musicie się mocno wysilić, aby rozpoznać część Pana tu na Ziemi.
Tak mocno ciemności się wysilają, sfałszowano Prawdę, sfałszowano apokalipsę apostoła
Jana, w której były informacje i wskazówki.
Przepowiednię, apokalipsę Jana i Słowo PANA czytano kiedyś w domach codziennie, aby
ludzie ziemscy umieli poprzez znaki i odczuwanie rozpoznać tego Jedynego - część Pana, a
odrzucić tych fałszywych, aby z Woli PANA stało się zadość uczynienie.
Ciemności atakują, choć oparcia w sile już nie mają, zdaje im się, że dadzą radę, ale PAN
unicestwi ciemności w prawach na Ziemi na zawsze.
Podpowiedzi macie, obrazy widzicie, tylko wasz rozum wam ciągle produkuje ciemne myśli i
ciągle we wszystko wątpicie, nawet w Prawdę, a wy jego słuchacie i popadacie w depresje i
opętanie.
Wy sami pozwalacie i wpuszczacie przez swój rozum ciemnotę i ciemne energie, tego jest już
tak dużo, że nie wiecie co się z wami dzieje, a nawet jak się was chce podnieść z tego upadku, to
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i tak wy nie umiecie się już podnieść i podnieść ducha.
Dziś nie przyjmujecie tego Jedynego, odrzucacie Słowo tego Jedynego, co zrobicie jak się
okaże; że mieliście szansę być bardzo blisko, mieliście szansę rozwijać się duchowo, a wy co?
Nic, kompletnie nic, wariujecie, depresje macie, stresujecie się, boicie się, chorujecie, macie
problemy coraz większe i dalej nic, kompletnie nic ze duchem nie robicie, ale umiecie wyszydzać,
rzucacie wulgaryzmami, opluwacie i pomawiacie. Jak to co wysyłacie do was się wróci i w was
uderzy
bardzo
mocno?!

Co wtedy zrobicie?
Zbliżacie się do ostatecznego wyboru, a wybór wasz powinien być jeden, ten właściwy, bo wy
sami musicie skierować się do PANA.
Wśród tych fałszywych głoszących fałsz i obłudę oraz informacje nieprawdziwe,
przekazujących kłam i mówiących o „cudach”, których nigdy nie było, musicie rozpoznać tego
prawdziwego tylko i wyłącznie po Prawdzie, którą głosi oraz po Jego czystych czynach,
rozpoznacie Jego po czystej mowie, musi być wymagający, zawsze bardzo sprawiedliwy, tak jak
Miłość duchowa od PANA. Słowo, które wam ludzie przekazuje, to płynąca do was najczystsza
energia, która pomoże wam się wydostać z bagna energetycznego, da wam siłę abyście mogli ze
sobą pracować, tutaj nie ma „cudów”, ale są energetyczne procesy zawarte w prawach PANA,
sam Jezus Chrystus na Ziemi działa tylko w ramach praw Pana i nie ma nic innego.
Jezus Chrystus przekazuje wam ostrzeżenia, pokazuje wam jak musicie żyć w prawach, jak
zachowywać się, aby Słowo odbierać i przekazywać innym.
Uczy Prawdy, uczy prawidłowego rozwoju duchowego, w którym jest uczucie na pierwszym
miejscu, a nie rozum, wszystko opiera się o Miłość duchową zawartą w Świetle w pełnym
połączeniu z Panem.
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To radosne życie w dostatku i szczęściu zgodnie z prawami PANA, sam PAN nie zna
nienawiści, nie zna zabijania ani żadnych negatywnych uczuć, tylko człowiek na Ziemi wymyślił
rozumowo wszystko negatywne; złość, stres, strach, żądze i wiele innych złych rzeczy, jest to
bardzo niewłaściwe, człowiek na Ziemi tworzy zamiast miłość duchową tylko przepaść duchową
i czarną dziurę.
Dlatego część Pana, Jezus Chrystus, musiał ponownie przyjść na Ziemię, aby wam ludzkim
duchom pokazać jak żyć w Prawdzie zgodnie z prawami Bożymi, jak żyć szczęśliwie radośnie i
zdrowo, w pełnym połączeniu energetycznym z Panem oraz płynącej energii Miłości duchowej
uzdrawiającej i wzmacniającej ludzkie duchy.

Unicestwienie duchowe
266.
Muszą odejść z gęstej materii, bo nie współbrzmią w prawach PANA, nie żyją na Ziemi zgodnie z
prawami PANA, Siedmioma prawami i trzema prawami zawartymi w krzyżu Prawdy, PAN
podpowiada tym, którzy rozwijają się duchowo i są wewnętrznie zrównoważeni, odbierają
podpowiedzi i wprowadzają w swoje ziemskie życie, bo to dla ducha najważniejsze.
Materia jest niezbędna do wspierania wszystkich duchowych procesów każdego ducha
będącego na Ziemi.

PAN pomaga duchowi na Ziemi iść najlepszą dla niego drogą, jasną i prostą, by duch nie
musiał błądzić, ale wy cały czas nie słuchacie podpowiedzi i drogą najlepszą iść nie chcecie,
choć doskonale to czujecie, choć doskonale wiecie, że stres człowieka ziemskiego zabija, ale wy
tak w stresie żyjecie i odejść od ciemności nie chcecie, choć to was zabija, ducha.
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Wibracje energetyczne ducha, to jest to czym duch promieniuje na zewnątrz, jeżeli jest
pozytywny przyciąga same pozytywne rzeczy i pozytywnych ludzi ziemskich, a jak jest
negatywny przyciąga do siebie wszystko takie samo negatywne jak i on.
Każdy musi prawidłowo i pozytywnie współbrzmieć w prawach PANA, kierować się uczuciem i
Prawdą, mówić tylko Prawdę, wyrażać swoje uczucia, wszędzie świecić przykładem dla innych.
Inaczej staje przeciwko Prawdzie, staje się ciemny i ciągle wchodzi w ciemne nurty i kanały,
wtedy promieniuje szaro i czarno, czasami brudny brąz, ma zawsze zły humor, od razu ma
depresję, jest chory, rozum go blokuje i całkowicie zamyka w labiryncie rozumowego leniwego
ziemskiego życia.
Zaczyna życie bez celu, bez sensu, traci zdrowy rozsądek, zaczyna oddawać się rozumowym
żądzom, ciemnym zabawom, pijackim libacjom i już jest zamknięty przez ciemności, nałapie
sobie demonicznych energii i zaczyna się opętanie przez ciemności.
O niektórych można jeszcze powalczyć, ale trzeba mocno nim potrząsnąć lub włożyć kij w
jego mrowisko, aby nim wstrząsnęło tak mocno, żeby się obudził i natychmiast rozwijał się
duchowo.
Jesteście martwi duchowo dlatego nic nie czujecie, za swojego pana wybraliście demona,
przez was stworzonego i czczonego w waszym rozumie i umyśle.
Dla tych form ciemnych i demonicznych bramą do leja rozkładu jest PRAWDA, czas najwyższy
ludzie na wasze całkowite oczyszczenie z ciemności, to nieważne co myślicie i co robicie,
jesteście martwi z waszego wyboru więc to, co was spotka jest wynikiem waszych decyzji, to
jest tylko już wasz problem.
Teraz jest wasza walka o wasze ziemskie życie i prawo przejawienia się ducha, cały czas
wasz rozum was oślepia i mami pięknymi wizerunkami przyszłości, a przyszłość to tylko
wydarzenia na całej Ziemi i apokalipsa, to dla was jest wyrocznia.
Wasz rozum panicznie boi się Prawdy, cały czas wam zasłania wszystko, abyście się nigdy
nie obudzili i odeszli jako martwi, a przecież duch woła o pomoc i chce być żywy w stworzeniu.

Stoi przed wami
267.
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Stoi przed wami, mieszka między wami, część Pana, a wy na temat przyjścia Jezusa Chrystusa
na Ziemię po raz drugi nic nie wiecie, albo bardzo niewiele, czy pozwolicie, aby kościół, kler,
klechy i im podobni, ponownie was tak zamotali, tak wam swoimi osobami zasłonili PRAWDĘ, że
już nic nie widzicie.
Przecież oni pętają całkowicie ducha w ciemnościach, przywiązują wam kule u nogi, jak do
nich pójdziecie, to dopakują wam ciemnych energii, które nie pozwalają wam zdrowo i logicznie
myśleć, a to wy musicie sami taką informacje przepuścić przez swoje wnętrze i sami podjąć
decyzję nie oglądając się na nikogo.
To wy musicie zrozumieć i odczuć co to jest PRAWDA i kto to jest częścią Pana, Jezusem
Chrystusem, wtedy duch wam podpowie co macie zrobić, aby z tych ciemnych więzów się
wyzwolić i podążać drogą PRAWDY i tylko PRAWDY.
Brama do poziomu duchowego lub do leja rozkładu, obojętnie, ale dla was nie jest to obojętne
ponieważ stracicie całkowicie swoją świadomość duchową i jako zarodek i tak traficie do góry.
Jak się nie będziecie rozwijać, nikt po was nie będzie płakał, jest to ważne tylko dla was, tylko
każdy osobiście musi wybrać; czy za PRAWDĄ i rozwija się duchowo, czy do leja rozkładu, to wy
musicie wybrać, każdy osobiście, bez udziału rozumu lecz poprzez uczucie, bo rozum jest
ograniczony do materii, a duch nie ma żadnych ograniczeń.
Stronicie od Prawdy, bo ciągle kłamiecie, swoje ziemskie życie zaprzedaliście ciemnościom,
straciliście swoją szansę na odrodzenie i na rozwój duchowy, co umożliwiło by wam pozostanie
w nowym Królestwie Tysiącletnim.

SIŁA PŁCI
268.
Siła płci całkowicie oderwana od rzeczywistości duchowej, nie ma znacznych różnic między
kobietą, a mężczyzną, idąc ulicą trudno rozpoznać kobietę od mężczyzny, trudno zrozumieć jak
dziś ludzkie duchy głęboko upadły, mężczyzna zniewieściał, a kobieta stała się bardziej męska,
wszystko bardzo pomieszane, sztuczne włosy, paznokcie, operacje plastyczne zmieniają wygląd
i promieniowania najbardziej właściwe dla danego człowieka ziemskiego oraz najbardziej dla
danego ducha ludzkiego energetyczne, po prostu zdeformowane duchy.
Całkowicie brak moralności, wstyd i pokora nie są znane człowiekowi na Ziemi, wulgaryzmy
słyszy się na ulicy nagminnie, zamiast dbać i dobierać słowa, to na ustach ludzi ziemskich co
drugie słowo jest wulgarne, brak szacunku do siebie, to nic się nie szanuje, nic się nie wie o
prawach PANA, to się prawa nie przestrzega, jak się samemu nie umie, to i nie uczy się innych.
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Lenistwo duchowe przez zakłamanie i ciemnotę rozumu, tak się panoszy iż całkowicie
zatracili ludzie zdrowy rozsądek i nie potrafią na siebie popatrzeć poprzez Prawdę, wychodząc z
domu kobieto popatrz do lusterka jak wyglądasz, aby swoim wyglądem nie sprowokować nikogo
do lubieżnych czynów, bo poniesiesz skutki zwrotne takiego czynu, ponieważ twój wygląd
sprowokował sytuację, która gdybyś była przyzwoicie ubrana nigdy by się nie wydarzyła, to
twoja wina ewidentna, prowokujesz mężczyzn zbyt kusym ubraniem, zbyt przeźroczystym,
pokazujesz swoje ciało i to jest niewłaściwe, dama jest ubrana zawsze indywidualnie, elegancko
i wszystko co powinno być zakryte dla innych jest zakryte i to jest właściwe.
Mężczyzna wychodząc z domu również winien popatrzeć do lusterka i wychodzić między
ludzi w kompletnym odzieniu, często się widzi facetów tylko w gatkach, zapomnieli założyć
spodni, nie wszystko pasuje między ludźmi, to też jest prowokacja, mamy tak się ubrać, aby
nikogo
nie
prowokować
swoim
wyglądem,
to
też
szacunek
do
siebie.

Siłę płci powinno skierować się w prawach PANA do rozwoju siebie ducha, ponieważ kobieta
jest bardziej duchowa od mężczyzny, to i większe możliwości odbioru, to wzór czystości, pokora
do PANA i winna być przykładem dla całej swojej rodziny ziemskiej, a dziś kierujecie się w
rozumowe żądze seksu bez Miłości duchowej, bez uczucia oparte tylko o ciemności, akt seksu
oparty tylko o żądze płytkich zdeformowanych duchów, blokujących prawdziwy swój talent
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duchowy, niezbędny do prawidłowego rozwoju na Ziemi.
Siła płci to siła wolnego ducha panującego nad swoim pojazdem, ciało jest narzędziem dla
ducha, ducha żyjącego w prawach PANA i dążącego do wzniosłego celu i powrotu do domu
ducha, do poziomu duchowego.
A wam się pomieszały pojęcia płci z narządami płciowymi i staliście się niewolnikami żądz
seksu, ciągle brak wam wiedzy na temat siły płci i rozwoju duchowego, podstawowej wiedzy
duchowej, a żądzami rozumu ściągającymi płeć do narządów płciowych i seksu bez uczuć
zupełnie bez Miłości duchowej, gorzej jak zwierzęta się zachowujecie, bo zwierzęta dążą do
zachowania gatunku, a wy nie.

Oczyszczanie Ziemi następuje
269.
Oczyszczanie Ziemi następuje, to już ten czas nastał, abyście z nakazu PANA samodzielnie
poddali się oczyszczeniu energetycznemu, jeżeli dobrowolnie z waszej woli przejdziecie do życia
w prawach, po oczyszczeniu ducha, będziecie się rozwijać duchowo, podporządkujecie się PANU
i będziecie dobrowolnie służyć ŚWIATŁU, będziecie oczyszczeni i uwolnieni od energii z całego
bytu, ze wszystkich inkarnacji, dostaniecie pomoc, aby podnieść się na wyższy poziom duchowy,
wasza karma zostanie przepracowana zgodnie z prawami PANA, ale dużo, dużo lżej, wy prawie
tego nie odczujecie.
Otworzy się dla was brama ze Światła do nowego Królestwa Tysiącletniego, musicie przejść
przez tą bramę, a jest tą bramą część Pana, Jezus Chrystus, ja Ismael i Mojżeszem, wszystko już
przygotowane do przyjęcia duchów do Królestwa na Ziemi.
Kto nie przyjmie Żywego Słowa i nie przejdzie przez bramę Świetlistą, nie uzyska duch prawa
pozostania na Ziemi.
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A my mamy wzmożoną czujność związaną z duchami, które przychodzą po pomoc, są tacy co
kłamią i są tacy którzy ze sobą nic nie robią, nie pracują duchowo, a duże wymagania mają i
chcą natychmiast „cudów”, żeby im wszystko zabrać to, co do tej pory duch na przyciągał,
swoim myśleniem, mówieniem i czynieniem, a nie chce im się ze sobą pracować, są zbyt leniwi i
strach im zasłania PRAWDĘ, ale to już ich wysiłek, choć tak ich nauczono, że wszystko dostaje
się za darmo, bez pracy i bez wysiłku.
Staje się na ulicy i prosi się o pieniądze, a wy im dajecie, to wieka krzywda dla tych ludzi
ziemskich i dla tych duchów, ponieważ przez to, że im dajecie pieniądze rozleniwiają się jeszcze
bardziej i popadają w wygodne leniwe życie bez pracy, a przecież praca uszlachetnia człowieka
ziemskiego, jeżeli z tego powodu waszego daru i litości im się coś stanie, to wy poniesiecie
konsekwencje tego, mocno zwielokrotnioną, ponieważ zabieracie doświadczenia temu duchowi,
niezbędne w jego pobycie na Ziemi.
Można winić wszystkich i wszystko, ale przede wszystkim winni jesteście sami, iż wy nie
szukacie PRAWDY, tylko przyjmujecie wszystko jak wam podają, prawda czy nie i tak wy to nie
sprawdzacie, we wszystko ślepo wierzycie.
To wy sami dobrowolnie i bez przymusu macie szukać Prawdy i doświadczać odczuwania i
wiary z przekonania waszej wiedzy duchowej, w szkole uczą was teorii, która nie przydaje się
duchowi w jego ziemskim rozwoju, w życiu ducha na Ziemi.
To zaraza cywilizacji, rozumowe rozbieranie wszystkiego ze strachu i stresu, przez ciągłą
gonitwą za pieniędzmi i rywalizacji między rozumową wiedzą i waszym umysłowym rozwijaniem
żądz ziemskich, to wszystko ściąga was w ciemność, a powinniście być czujni i na luzie, nie ma
gonitwy, wszystko co jest niezbędne i tak przyjdzie, ale tylko do wolnego ducha i żyjącego w
prawach PANA.
Wasze ziemskie życie to sterta kłamstw i oszustw, jak się wam to pokazuje, to wcale nie
wyciągacie wniosków, dalej idziecie w to samo, w fałsz i obłudę, ciągle macie żądania nie do
zrealizowania, a wy z siebie nic nie chcecie dać tylko ciągle żądacie, ale to wszystko do was
wróci, to co czynicie zatoczy koło, pozbiera podobne energie i uderzy w was z ogromną siłą, w
ten wasz fałsz i w tą waszą obłudę, w te wasze kłamstewka.
Wszystkie otoczki fałszu i obłudy zostaną zdarte i pozostanie tylko duch prawdziwy, taki jaki
jest, czy to akceptujecie, czy nie i tak oczyszczenie następuje całej Ziemi z wszelkich ciemności i
ciemnoty rozumu waszego.
Prawdy nie znacie z waszej winy, idziecie ciągle w te same ciemne kanały, idziecie do takich
samych ciemnych jak wy.
Tysiące, miliony istnień jak masa ciemnej energii mieszana jak ciasto, razem w jednolite
jednorodne ciało, zupełnie ciemne, już maleje, bo ciemności giną coraz szybciej i więcej,
ostateczne rozliczenie dla ciemnych się zbliża.
Jak chcecie się uratować w wydarzeniach, to musicie natychmiast rozwijać się duchowo i
zacząć żyć tylko w prawach PANA, duchowo, nie rozumowo, rozum należy wyłączyć całkowicie i
podporządkować duchowi, tylko czujne i wrażliwe duchy dadzą sobie doskonale radę w rozwoju,
a nie rozumowe lejce fałszu i obłudy, tylko PRAWDA was wyzwoli z tego dołu energetycznego.

Znaki czasu rozliczenia
270.
Znaki czasu rozliczenia dla wszystkich się manifestują i będą jeszcze więcej, aż musicie
zrozumieć; iż jesteście zależni od PANA, zależni od energii płynącej prosto z góry i nie macie
innego wyjścia jak się tylko i wyłącznie podporządkować.
A wy się przyglądacie, po czole się pukacie i nie do wiary odpowiadacie, stare „cuda” już nie
na czasie dla światłych i mądrych ludzi ziemskich, już wiary klechom nie dają ich ciemnocie i ich
kłamstwom, dogmatom wymyślonym, aby rzucić duchy ludzkie na kolana i łupić ich z pieniędzy,
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na rzecz ich leniwego życia, lecz Prawdy też nie przyjmują ponieważ przez te kłamstwa przez
tysiąclecia całkowicie zgubili drogę do PRAWDY i do PANA.
W kościele pycha i żądza władzy króluje, wszystko co materialne ich interesuje i nic więcej,
nic z duchowego nie mieli i nie mają, panicznie boją się PRAWDY, bo doprowadzi ich do zwrotu
tych majątków, które zagrabili, kłamiąc iż służą PANU.

Wmówiono wam ślepą wiarę, a wy daliście się zaprowadzić w labirynt ciemności i wy już nic
nie żądaliście lecz bezmyślnie daliście się prowadzić duchownym ślepcom, z duchowym nic nie
mają wspólnego, są filozofami lecz nie duchowymi, nie są w wierze z przekonania lecz
ustanowione przez nich na Ziemi dogmaty, wszystko kłamstwa, wymyślone „cuda”, w które
karzą wam ślepo wierzyć, a wy im wierzycie i za nimi idziecie choć oni kłamią i oszukują was od
zawsze.
To przecież w klasztorach i różnych obiektach zamkniętych, w piwnicach torturowano ludzi,
natomiast na piętrach śpiewano głośno kościelne pieśni, aby zagłuszyć tych, którzy z powodu
tortur jęczeli i krzyczeli, podczas tortur każdy czy był winny, czy nie, natychmiast się przyznawał
do winy, aby uniknąć bólu i tych bestialskich tortur, takie metody nie mają nic wspólnego z
prawami PANA i ze Stworzycielem.
PAN tożsamy jest tylko z Miłością, a w Miłości nie ma tortur, bicia, molestowania i
mordowania.
Szarpie wami PRAWDA, więc jeżeli sami kłamiecie przyjmiecie jako jednorodne do was
kłamstwo kościelnych i ich klech, jeżeli mówicie Prawdę będzie was wewnętrznie mocno
szarpało i jeżeli przyjmiecie Prawdę i się otworzycie na uczucia i Miłość duchową wtedy
odczujecie i zobaczycie co jest prawdziwe i oczywiste.
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„Cuda” i dogmaty

271.
„Cuda” i dogmaty, specjalność kościelnych, musieli coś ziemskim duchom wymyślać na
usprawiedliwienie, aby z siebie zrzucić winę za zamordowanie Jezusa Chrystusa Nazarejczyka,
za ten czyn zawiesili nad całą Ziemią miecz Sprawiedliwości w skutkach zwrotnych.
Tak was rzucili na kolana, że dziś bez pomocy PANA nie potraficie powstać, tak wam „cuda”
przez 2000 lat wmówiono, iż dziś nikt nie wie co to są prawa PANA, po co one są i kto to jest sam
PAN.
Zamieszali wam tam mocno w głowach, iż zeszli ludzie ziemscy całkowicie z drogi Prawdy,
ale wy nie możecie mieć do nich pretensji, ponieważ to było na wasze życzenie.
Jakże łatwo uwierzyliście w takie wielkie kłamstwa, w takie opisywane bałwochwalstwo, jak
trudno wam uwierzyć w PRAWDĘ, jak trudno wam uwierzyć, że Jezus Chrystus jest po raz drugi
na Ziemi, przecież prawa PANA obowiązują wszystkich i „cudów” nie ma i nie było nigdy, są tylko
normalne procesy energetyczne i przepływy przez wasze ciało ziemskie, energii płynącej od
PANA.
Zawsze w wielkiej waszej wierze w Pana mogą wydarzyć się uzdrowienia, ale i tak musi być
to zgodne z prawami PANA niezmiennymi i doskonałymi, ale tu ogromną rolę sami spełniacie
swoją wielką wiarą z przekonania, bo w ślepej wierze nic wydarzyć się nie ma prawa.
Wszystko co się z wami dzieje i wokół was można porównać do normalnego działania
energetycznego i nie ma tu nic „cudownego”, ale brak waszej wiedzy w temacie procesów
energetycznych powoduje, iż kościół wmawia wam, że uzdrawianie energetyczne jest
nienormalne, a wy w to wierzycie, choć jest to nielogiczne i kłamliwe, ponieważ każda wiedza
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duchowa opiera się o Prawdę oczywistą, więc zdrowie oparte jest tylko i wyłącznie na procesach
i przepływach energetycznych i to jest PRAWDA.
Medycyna akademicka tak dalece zapędziła się w lekomanię, iż zapomniano, że ciało
człowieka ziemskiego ma wszystko co jest potrzebne do samoleczenia i samouzdrawiania, do
zregenerowania się wszystkich komórek w organizmie bez żadnych leków tylko i wyłącznie
poprzez przepływy i oczyszczenie ducha, to wtedy ciało zacznie oczyszczać się z toksyn i
trucizn jakie serwuje wam cywilizacja.
To jest być albo nie być dla ducha i ciała ziemskiego, pojazdu dla ducha, wszystkim wiadomo
z przysięgi Hipokratesa, że jest soma i psyche, ciało i duch, a wmówiono wam, że jest tylko ciało
ziemskie, to wasz poważny błąd, iż przyjęliście do siebie takie wielkie brednie, to w szkole
podstawowej dzieci uczą się o komórkach ludzkich i taką podstawową wiedzę mają.
Tak mocno w te „cuda” i dogmaty uwierzyliście, iż dziś w waszym rozumie nie ma miejsca na
Prawdę, nie ma miejsca dla PANA, wszystko co jest w was, to tylko ciemność i musicie sobie
uświadomić, iż tylko i wyłącznie poprzez pracę nad sobą, eliminowaniem ciemnych nurtów i
ciemnych myśli, przyjęciem PRAWDY, pracą ze sobą, aby eliminować swoje słabości,
przepracowaniem słów, które się wypowiada, zawsze PRAWDA i tylko PRAWDA.
W naturze wszystko co jest, to nie „cuda”, ale doskonale stworzone przez Pana w stworzeniu,
są duchy ludzkie, duchy, istoty, nurty sił i formy, a to jest ogromna różnica i wy musicie tą różnicę
subtelnie zarejestrować swoim wnętrzem.
Wszystko w stworzeniu jest tak doskonale, tak prosto stworzone, iż jest perfekcją samą w
sobie.

Niepokalane poczęcie
272.
Religie wypaczyły całkowicie Prawdę i sens niepokalanego poczęcia, rozbierano rozumowo i
komercyjnie, co spowodowało iż tak dalece zmieniono prosty i jasny, zgodny z prawami PANA
proces poczęcia część Pana, Jezusa Chrystusa Nazarejczyka.
Dając pod potrzeby rozumowe i komercyjne „cudowne” zapylenie przez wiatr, kłamliwe i
fałszywe, niezgodne z prawami PANA. Niepokalane, to nie znaczy poczęte bez aktu współżycia
płciowego, a tak sugeruje i podaje kościół i religie, brak im wiary w doskonałość prawa PANA,
ponieważ sami nie żyją zgodnie z prawami i sami się izolowali od normalnego życia na Ziemi
między duchami ludzkimi.
Niepokalane poczęcie, to przygotowane czyste wnętrze ducha ludzkiego w tym przypadku
Marii i Rzymianina Kreolusa, ponieważ w poczęciu w czystości z Miłości duchowej muszą
uczestniczyć kobieta i mężczyzna, bo inaczej nie będzie poczęcia jak nie będzie zapłodnienia,
musi być akt płciowy, aby po moście duchowym mogło zejść z poziomu Bożego, część PANA.
Tu nie chodzi o wstrzemięźliwość płciową, ponieważ wstrzymywanie naturalnego popędu
powoduje chorobę i zboczenia seksualne, nie jest to naturalne wstrzymywanie się w rozumowy
sposób od naturalnych instynktów, tylko nadmierne rozbudowywanie w sztuczny sposób,
szukanie i wywoływanie pożądania rozumowego powoduje żądze, które akt Miłości duchowej
ściągają w ciemne nurty.
Sam akt płodzenia w Miłości duchowej i czystości jest niepokalany, ponieważ seks jest
częścią Miłości duchowej, ale nie może być celem, ani żądzą rozumu, tu nie chodzi o przygodny
akt, tylko i wyłącznie połączenie i współbrzmienie kobiety i mężczyzny w prawach PANA, jest to
wymiana nurtów sił, potrzebny akt we wszechświecie.
Zgadzacie się duchy ziemskie na fałsz i obłudę, na kłamstwa i dogmaty, zgadzacie się na
takie fałszywe prowadzenie przez ciemnych kościelnych, ich religie i sekty, wasza wina, iż nie
szukacie i nie przyjmujecie Prawdy do swojego wnętrza, wasza wina, że nie żyjecie zgodnie z
Prawami Pana i PRAWDĄ.
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Wątpicie całkowicie w prawa PANA, doskonałe i niezmienne, sam PAN ich zmienić nie może,
schodząc w gęstą materię nawet części Pana, muszą żyć zgodnie z prawami obowiązującymi na
Ziemi, są tak doskonałe i precyzyjne, że tu nie ma możliwości pomyłki.
Czystość wewnętrzna, to czysty duch, jego czyste myśli, słowa i czyny, to działanie na Ziemi
w prawach PANA zgodne z Siedmioma prawami i trzema prawami zawartymi w krzyżu Prawdy,
zawsze z korzyścią dla innych duchów, ale przede wszystkim szacunek i podporządkowanie się
PANU, oddanie się w Boże prowadzenie najlepszą dla was drogą.
To wy zgadzacie się na te „cuda” i „cudeńka” kościelnych i religii, ponieważ nie chcecie
podążać drogą PRAWDY, łatwiej wam iść znaną dla was drogą, bo tak samo żyjecie w fałszu i
obłudzie, wygodnie i leniwie, nie potraficie już odróżnić Prawdy od fałszu.
Wszystko na opak rozumiecie, bo nic nie chcecie słyszeć ani widzieć, tylko dlatego, że to wy
też kierujecie się rozumem i dzikimi żądzami kierowanymi przez ciemności, musicie na stałe
zmienić swoje poglądy ciemne na Prawdę i tylko jasne energie.
Mądrość Bożej Woli pokazuje wam w obrazach takie jakie wszystko jest prawdziwe, kieruje
was do rozwoju ducha, lecz wy nie rozumiecie o co chodzi, wy tego co płynie z góry nie potraficie
odczytać, nie możecie nic odczuć, bo jesteście rozumowo zablokowani, nie kierujecie się intuicją,
lecz tylko i wyłącznie rozumem, który prowadzi was do całkowitej zagłady, ponieważ wszystko w
waszym życiu ziemskim opiera się o kłamstwo.
Prawda była, jest i będzie zawsze taka sama, dla was jest to najważniejsze, aby Prawdą się
kierować i Prawdą żyć, PRAWDA dla was to czystość.

Polacy inwestujcie w Polsce
273.
Polacy inwestujcie w Polsce, to jest dla was najlepsza i najbardziej intratna decyzja, lepszej
alternatywy nie ma, wszystko co zrobicie poza granicami Polski, kraju wybranego nie uda się,
natychmiast upadnie lub będzie bardzo kulało, to z waszej winy mocarstwem stają się Chiny,
dajecie im fory, na zasadzie dorobkiewiczostwa, szybko do góry, ale upadek jest tym bardziej
bolesny, paru którzy wymyślili, dużo mniejsze pensje i słabsze dużo materiały, cena idzie w dół,
ale towar to rynkowe śmieci, coraz gorsze gatunkowo, ubrania do pierwszego prania, obuwie
jednorazowe, toksyczne i wybuchowe, ale dziś w hipermarketach nie znajdziesz polskich
wyrobów tylko chińszczyzna, oddajecie walkowerem rynki zbytu i produkcję.
Macie coraz więcej problemów z tymi bublami, każdy kraj musi mieć swoją produkcję, można
wymieniać się towarowo, jeżeli czegoś brakuje na rynku, ale wy na żądzy zarabiania pieniędzy
straciliście logiczne myślenie i duchowe odczuwanie, bo przenosicie całą produkcję do Chin, co
skutkuje upadkiem gospodarki na świecie, a Chiny rosną w mocarstwo, potęgę światową, za
chwilę przekonacie się jaki błąd popełniliście i oby nie było za późno. Chińczycy nabywają na
Ziemi co się da, zaraz będą dyktować warunki całej Ziemi, to produkcja jest kręgosłupem
każdego państwa, nie ma produkcji, nie ma pieniędzy w budżecie.
Ma kraj swoją produkcję ma pieniądze, to ludzie żyją dostatniej, proste jak budowa cepa, a wy
dajecie zniszczyć bogactwo narodowe, fabryki i zakłady produkcyjne, to produkty najlepsze na
świecie, bo polskie to najlepsze.
Chińczycy za chwilę będą dyktować warunki, bo wy już nie macie produkcji, a oni mają
wszystko, to głupota i niewiedza ludzi przy władzy, brak dobrych doradców, dobrych
ekonomistów i uczciwych polityków.
Żądze rządzących zarobienia dużych pieniędzy, doprowadzi do zniszczenia gospodarki
Polskiej co będzie skutkować zniszczeniem ich samych w skutkach zwrotnych, bo co zasiejesz
to zbierzesz.
Dla Polaka najlepsze energetycznie są polskie produkty, wykonane przez Polaków, a przecież
Polska, to kraj miodem płynący, nie ma na świecie lepszych produktów, Polska jest krajem
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wybranym przez Pana, a Polacy narodem wybranym z taką siłą tylko się wygrywa, ale tylko w

Polsce.
Polacy mają najlepsze wibracje, mają siłę i złote ręce, potrafią wszystko zrobić, a rozwinięci
duchowo wiedzą jaka droga dla nich jest najlepsza i jaka produkcja, co zrobić aby wszystko
wokół wesprzeć energetycznie, wtedy wszystko kwitnie w prawach PANA.
Polacy popierajcie tylko polską produkcję, nabywajcie polskie produkty, żądajcie w sklepach
polskich produktów, wtedy nikt tych bubli nie zamówi i urwie się ten proceder.
To bankowcy, analitycy, rządzący muszą to dostrzec, ustanowić prawo ochrony rynku
polskiego, wprowadzić to w życie, bo konkurencja cieszy się, że nie ma już polskich towarów, bo
wszyscy wiedzą doskonale jak dobre jakościowo są polskie produkty.
Dziś w Polsce wszystko opiera się o handel, nie ma produkcji, nie ma kręgosłupa, to kolos
który runie i wtedy przejrzycie na oczy, ale wtedy będzie za późno.
Te kłótnie polityków pokazują jak słabi są politycy, jak słabi są rządzący, brak im siły, bo nie
żyją sami zgodnie z prawami PANA, nie ma w nich pokory, a są w nich żądze rozumu, pieniądza i
władzy.
Wybierzcie wreszcie ludzkie duchy, które będą godnie reprezentować naród, ludzi o światłych
wartościach, prawych i mówiących PRAWDĘ, takich poznaje się po ich czystych czynach,
przestańcie kierować się kiełbasą wyborczą, pamiętajcie, POLSKA to kraj najwspanialszy na
świecie, tu są podstawy do budowy nowego Królestwa Tysiącletniego.
Mnie Ismaela prowadzi Prawda, a was kto prowadzi?
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Zwycięstwo PANA
274.
Zwycięstwo PANA nad ciemnościami ostateczne, ciemności runą na zawsze, choć wy sobie z
tego nie zdajecie sprawy, choć wy całkiem zapomnieliście po co przyszliście na Ziemię. Czy wy
chcecie runąć z nimi na zawsze? To przecież od was zależy ludzkie duchy, każdy jest kowalem
swojego
losu.

Ciemności nie mogą tu na Ziemi pozostać, nawet odrobinkę, wszystko zostanie Światłem
rozjaśnione, wszystko rozbłyśnie ostatecznie kolorami tęczy.
Połączenie ze stworzeniem musi być bardzo mocne i nieprzerywalne oraz ciągłe, nigdy już
się nie przerwie, wszystkie duchy, istoty, nurty sił i formy muszą wiedzieć co to jest Miłość
duchowa i służba PANU, gdy zejdą na Ziemię.
Żywioły już coraz mocniej wam przypominają, że spełnia się czas apokalipsy, zgodnie z
prawami PANA na Ziemi.
A wy wyszydzacie, w ciemne nurty wchodzicie, krytykujecie, kłamiecie, sami sobie szkodzicie,
to że nic o energiach nie wiecie, to już możecie mieć pretensje tylko do siebie, do swojego
wyrośniętego ponad miarę rozumu, nie zwalnia to was od konsekwencji jakie ponosicie,
wchodząc w tak wysokie wibracje energetyczne natychmiast wracają do was skutki zwrotne
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waszych myśli, słów i czynów.
Zwycięstwo Miłości duchowej i Prawdy nad rozumem i jego umysłowymi twierdzeniami, nad
autorytetami ciemności, nad złem, które panoszy się wszędzie, nad ciemnymi kanałami,
demonami wymyślonymi przez rozumowców i wszystkim co ciemne.
Ludzkie duchy przegrywacie swoje istnienie w całym bycie ducha na Ziemi, przegrywacie
wszystko dla ciemności, zastanówcie się czy warto?
Zawołania PANA są jak kotwice wam rzucone ze Światła abyście zakotwiczyli w wierze w
Pana i wspinali się w rozwoju ducha wysoko, najwyżej jak się da dla ducha ludzkiego.

Każdemu dzieje się
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Każdemu dzieje się, według jego zasług, według jego wiary, według czynów jego, każdy odbierze
swoją zapłatę, należną za wszystko, co uczynił innym ludzkim duchom i sobie, co czynił we
wszechświecie.

Głęboka wiara rozumu ludzkiego, umysłu, który rządzi wami z głębokiego dołu, w którym się
zagnieździł i wam przekazuje ciemne obrazy i ciemne formy, które są częścią waszej depresji,
która jest chorobą rozumu, taka ślepa wiara to dogmaty, tezy i teorie niewytłumaczalne, a gdzie
zdrowy rozsądek ducha, gdzie logika, gdzie w was Prawda, wszystko musi być jasne proste i
doskonałe, gdyby ludzie rozwijali się duchowo, a nie rozumowo, to na świecie wszyscy byli by
zdrowi, szczęśliwi i radośni, nie jest to utopia, jak mówicie, tylko życie na Ziemi ducha zgodne z
prawami PANA, a was od rozumowych rozważań boli głowa i macie pełno w zatokach
myślowych śmieci.
Studiujecie na uczelniach ten fałsz, te kłamstwa nauki i medycyny akademickiej, tak dalece te
kłamstwa nad waszym rozumem zapanowały, iż w tej obłudzie nie potraficie już fałszu i kłamstw
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dostrzec, tak dalece wam zamotali w umyśle, iż przyjmujecie kłamstwa rozumowych autorytetów
za prawdę i nie potraficie już odróżnić co jest wartościowe, a co kłamliwe.
Dlatego, że nie prowadzi was Prawda, to jesteście słabi i chorzy i choć macie dostępne różne
specyfiki i „cudowne” leki sztuczne, to i tak nie potraficie nimi nikogo wyleczyć, a tym bardziej
siebie i takie autorytety wasze jak religia pozostawia ciało swoje chore i niewydolne, a duch musi
uciekać z tego pojazdu, jak musiał mieć zablokowanego ducha, gdy tak chorowało ciało
ziemskie, bo taka jest PRAWDA, iż rozum wami rządzi, a nie jak powinien duch i wszystko
powinno być podporządkowane duchowi.
Dlatego każdemu na Ziemi dzieje się według jego czynów, według tego co czyni innym i
sobie, według rozwoju jego ducha, nie ma innej możliwości.
Pokażcie choć jednego ducha ludzkiego studiującego, który by to studiowanie nie przypłacił
blokadą siebie ducha na rzecz rozumu swego, takiego którego prowadzi Prawda i służy Światłu
tu w najgęstszej materii.

Kłamstwo czy fałsz
276.
Kłamstwo czy fałsz, fałsz czy obłuda, obłuda czy kłamstwo, kółko się zamyka jak nazwać wasze
ziemskie życie, to coś w czym tkwicie po czubek głowy, sami siebie oszukujecie, sami sobie
wmawiacie, że jest dobrze, wspaniale, wmawiacie sobie te kolejne obłudne historie byle tylko
pozostać w tym samym energetycznym bagnie.
Wyszukujecie sobie nieprawdopodobnych usprawiedliwień waszego rozumu byle by tylko nie
pracować nad sobą, bo to trudno mówicie i ciągle wchodzicie w to samo, ciągle wracacie do tych
samych fałszywych teorii, ciągle wracacie do tych okłamujących was ludzi ziemskich, pomimo iż
wiecie, że was okłamali, to bardzo szybko o tym zapominacie i historia się powtarza wielokrotnie,
a wy dalej nic z tym nie robicie, dalej PRAWDY nie szukacie, choć dogina was wasze działanie
bardzo mocno, to i tak tkwicie w tych kłamstwach.
Choć mówicie; że do kościoła nie chodzicie dla księdza, ale dla PANA, to tutaj też kłamiecie
siebie, po pierwsze; potwierdzacie sobie iż księża nie mówią Prawdy, potwierdzacie że kłamią, to
oznacza, że chodzicie tam, tylko po to by was oszukiwano, wcale nie wierzycie w Pana, bo sami
praw PANA nie znacie i praw PANA w swoje życie nie wprowadziliście, dlatego nie znacie
Prawdy, a o PANU nie macie pojęcia, wasza wiara jest ślepa i głucha, popieracie dlatego chorych
ślepców i ich dogmaty.
I choć wiecie iż medycyna akademicka to wielkie kłamstwo, choć wiecie, że leki z apteki
bardziej szkodzą niż pomagają, to i tak nie potraficie wziąć odpowiedzialności za swoje zdrowie i
leczyć się naturalnie, ziemskie ciało nie potrzebuje żadnych sztucznych specyfików i
suplementów diety, jak tylko coś się dzieje, to natychmiast biegniecie do lekarza i łykacie
wszystko co wam przepiszą, choć to wam szkodzi, więcej macie skutków ubocznych działania
tych leków niż w was chorób.
Kłamstwo należy nazwać takie jakie jest i koniecznie odciąć się od kłamstw, wprowadzać
wszędzie PRAWDĘ, zawsze należy rozpocząć od siebie, aby móc swoim przykładem mówienia
Prawdy i tylko Prawdy, pokazać jak żyć w Prawdzie.
Żyjąc w tym fałszu tylko ciągle złorzeczycie, ciemne energie tworzycie, żądacie od innych
tylko nie od siebie, wytykacie innym różne rzeczy tylko nie sobie, a choć raz popatrzcie na siebie i
zobaczcie jak śmiesznie wyglądacie w tym fałszu, nie żądajcie ciągle wszystkiego, a wreszcie
dajcie coś z siebie, jak wy niewłaściwie żyjecie, to i niewłaściwe energie się wokół was tworzą i
wraca do was zło, macie wtedy problemy zdrowotne i finansowe, wszystko się wam wali na
głowę.
Tak dalece w tym fałszu ludzkość na Ziemi zabrnęła, że dziś trudno wam odróżnić; co jest
PRAWDĄ, a co fałszem, gdzie kłamstwo, a gdzie oczywiste logiczne i odczuwalne duchowe
procesy, boicie się Prawdy, a z kłamstwem jesteście za pan brat.
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Kłamiecie w domu swoją rodzinę ziemską, kłamiecie w szkole, w pracy, na ulicy i okłamujecie
swoich przyjaciół, to stało się wręcz pewnikiem, że należy tak postępować, dlatego tak mocno
zdrowotnie się na was przejawia PRAWDA, jak nie przyjmiecie PRAWDY do swoich wnętrz to
będzie jeszcze gorzej.

Gołe ciało rozkazywało
277.
Gołe ciało rozkazywało, duch całkowicie zablokowany, im bardziej duch zablokowany, tym
bardziej bełkoczące ciało, proces rozwoju ducha całkowicie uniemożliwiony, rozum żądzami
ciała wykonuje żądania ciemności, pokusa tak wielka ciała iż duch nie ma zupełnie głosu, jest w
pułapce rozumu, żądza goni żądze, wszystko przez ciemności wykorzystane.
Każda luka rozumu i ciała zagospodarowana przez ciemnotę, coraz bardziej wymyślane
sytuacje, coraz bardziej mocne dla rozumu sceny grozy, aby dreszczyk emocji straszył rozum,
duch cierpiał w klatce, w pułapce i nic nie mógł zrobić, bo ziemski człowiek wymyślił rozwijanie
umysłu, a nie ducha, bez równowagi spada się na samo dno, nie ma odwrotu, ciemności krok po
kroczku coraz bardziej zakleszczały wokół szyi metalową obręcz, aby ciało chodziło w kieracie
wymyślonych przez rozum, kierowanych przez was stworzonych demonów.
A tu musi być wszystko w należytej harmonii wewnętrznej, aby gołe i puste ciało nie
rozkazywało rozumowo, co ma duch robić, bo to martwota duchowa i upadek, przyjdzie taki czas
iż wszystko zrozumiecie i wtedy, gdy ciemności całkowicie upadną, duch musi poznać PRAWDĘ,
aż do bólu rozumu, aby odejść do góry, do subtelnej energii, aby tam się rozwijać, ale martwi
duchowo całkowicie zatracą swoją świadomość, to czego będziecie się bali najbardziej.
Gry i zabawy, żądze rozumu, tu ciemności mają największe pole do popisu, a wy tutaj dajecie
się wpuścić w pułapkę, myślicie i mówicie; że gry edukują i uczą, że gry to taka niewinna zabawa,
a brak wam logicznego myślenia i rozsądku, tu tak łatwo zagubić się w małpim rozumie bez
umiaru.
Wszystko można sobie podpasować jak się chce, pod wasze potrzeby, ale nigdy nie będzie to
PRAWDĄ i nigdy nie będzie oczywiste, bo jest to kłamstwo i fałsz i nigdy nie będzie to logiczne
323

ponieważ ciemności nie są logiczne same w sobie.
Gołe ciało bez ducha nie ma żadnej wartości światłej, bo rozum z ciałem, to tylko ciemności,
wartość ma tylko duch i duchowa pamięć, a w tym musi być rozwój duchowy, praca duchowa.
Ciało to otoczka dla ducha, aby mógł funkcjonować tu na Ziemi w gęstej materii, pojazd który
prowadzony jest przez ducha, duchowy człowiek, to zdrowe ciało, jak duch zablokowany, to
chore zablokowane ciało ziemskie.
Gołe ciało nic nie bolało, duch wszystko odbiera i wszystko co was boli, to nie boli ciało, tylko
ducha boli, a będzie rozumowców jeszcze bardziej bolało i piekło, bo wasza droga do PRAWDY
jest skomplikowana i cierniowa, kręta i obłudna, jak wasze ziemskie życie.
Zmieńcie się natychmiast, bo droga do PANA jest jasna i prosta jak autostrada, życie wasze
na Ziemi stanie się wtedy proste, jasne na luzie.

Brawurowa

droga

do

Prawdy

278.
Droga do Prawdy wasza, to brawurowa jazda po wertepach, skakanie nad przepaścią,
wyskakiwanie z pędzącego samochodu, wyskakiwanie bez spadochronu z samolotu, skakanie z
wysokiego mostu do rzeki, zabawa na skarpie przepaści, to przykłady waszego życia ziemskiego
tak to wygląda energetycznie, nic z duchowego, po prostu ślepota duchowa.
Droga do Prawdy duchowa jest jasna i prosta, tak prosta, że wasz rozum nie jest w stanie tej
prostoty przyjąć, zbyt proste aby wasze ego z pokorą ugięło się i podporządkowało prawom
PANA, które obowiązują na Ziemi.
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Wy nie jesteście w stanie przyjąć Prawdy, bo wasz rozum wyrzekł się całkowicie Światła na
rzecz ciemności, a wasze ego nie przyjęło nic światłego, co płynęło z ducha, kółko się zamknęło i
rozum wziął górę nad zdrowym rozsądkiem.
Duch zamknięty w wielkiej pustce, głęboko w przepaści, jak w puszce, nie dopuszczacie
ducha do głosu, bo by wam podpowiadał PRAWDĘ, całą PRAWDĘ, byście musieli zająć
stanowisko i zacząć żyć zgodnie z PRAWDĄ, a wasz rozum musiał by się podporządkować
duchowi, a byłby to koniec królowania rozumu.
Nie widzicie tego co robicie, nie odczuwacie niczego, energia dla was nie istnieje, bo nie
chcieliście nic o niej wiedzieć, było i jest wam tak wygodnie, oczy macie zasłonięte szczelną
ciemną opaską na waszą prośbę zawiązaną, według tego co czynicie tu na Ziemi.
Choć wszyscy mają ducha tu na Ziemi, bo inaczej by was tu nie było, to schodząc duch na
Ziemię poddał się ciemnocie całkowicie nie myśląc logicznie, dziecko z pierwszej klasy wie co
dla niego dobre intuicyjnie, a wy go układacie w ramy waszego kłamstwa, z takim przykładem
idą kolejne duchy w zatracenie, upadają duchowo.
Brawura wasza jest tak duża iż czasami widać jak pędzicie po krawężniku na motorze 200km
na godzinę, pędząc spiralą, przepaść po bokach, a wy krzyczycie; nam jest wspaniale, nam jest
dobrze, adrenalina osiąga szczyty, ducha blokujecie jeszcze bardziej, duch ze strachu po takiej
jeździe kona, a wy chorujecie w ciele ziemskim i z wami coraz gorzej, nie dostrzegacie tego do
momentu, aż coś was mocno poturbuje w skutku zwrotnym, wypadek samochodowy, ktoś was
potrąci na pasach dla pieszych, lub nowotwór i tu koniec brawury, już macie czas dla siebie, ale
tu jest już najczęściej za późno na ratunek dla was ducha i na cokolwiek.
Brawura, stres i starach, to cechy ciemności i rozumu ludzkiego służącego ciemnocie.
Autostrada do poziomu duchowego jest prosta i sześciopasmowa, jedzie się jak po stole,
bezpiecznie i na luzie, wszystkie sprawy są realizowane natychmiast i bez stresu, tu każdy jest
świadom co czyni i praw Pana, świadom duch skąd przyszedł, co ma do zrealizowania na Ziemi i
dokąd odejdzie po wyjściu z ciała ziemskiego.
Niezmiennie codziennie głoszę Słowo PANA, rozwijam się, o zatrzymaniu nie ma mowy,
pragnę aby każdy podążał jak ja Ismael drogą PRAWDY.

Kto pod kim dołki kopie
279.
Kto pod kim dołki kopie, ten sam w nie wpada, nie czyń nikomu tego, co tobie niemiłe, oto dla
was informacja z prawd oczywistych, z prawa PANA w Miłości duchowej, nauczyliście się tylko
brać i rozkazywać, ciągle żądać wszystkiego, nie rejestrujecie co się dzieje z wami , jak nie
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czynicie zgodnie z prawami, nie odczuwacie energii, ponieważ tego nie sprawdzacie, wielu ludzi
ziemskich jest bardzo zdziwionych, jak im się pokaże jak działa energia, jak mocno przez nich
płynie, jak się otworzą na energię płynącą prosto ze Światła od PANA.
Wy sądzicie, że musicie ziemskimi oczami widzieć energię, widzieć energię mogą nieliczni
obdarzeni darem widzenia, ci co rozwijali się duchowo w poprzednich inkarnacjach, ci co cały
czas przez swoje ziemskie życie idąc pracują ze sobą, tu nawet nie można się zatrzymać, bo to
już upadek ducha murowany i to nieodwracalnie, cały czas wzmożona czujność i niezbędny
proces zrozumienia praw i procesów energetycznych, aby wiara w Pana stała się przekonaniem,
bo
ślepa
wiara
to
ciemnota
ludzkich
duchów,
to
zacofanie.

Jesteście duchowo zamknięci, a w waszej pamięci gości ciemność i wy musicie się od niej
wyzwolić, uwolnić siebie ducha całkowicie, inaczej upadniecie z ciemnościami na zawsze.
Cały czas czynicie niewłaściwie, wszystkich i wszystko krytykujecie, ducha tym blokujecie,
wszędzie się słyszy oceny, obwinianie innych za wasze czyny i wasze wybory, a przecież każdy
ponosi konsekwencje tylko swoich decyzji i swoich działań, wszystko co się dzieje wokół was, to
sami zaplanowaliście i wam to się wydarza, pamiętajcie, że nic nikomu się nie wydarzy jak on
sam nie będzie szkodził sobie i innym, bo to jest podkopywanie innych.
Wszystko co jest dobre dla was, dobre jest dla innych, to wszystko co jest złe dla was, to złe
jest dla innych, jeżeli rolnik produkuje dla siebie warzywa bez nawozów sztucznych tylko na
naturalnych, to oznacza iż dla wszystkich powinien takie produkować, bo takie są dobre dla
wszystkich, a dla klientów produkuje ze sztucznymi nawozami i mówi; to na sprzedaż, to tak nie
może być, natychmiast powinien zaprzestać okłamywania swoich klientów, a rozpocząć
produkować tylko naturalne produkty zgodne z prawami PANA.
Jeżeli piekarz dla siebie piecze chleb bez spulchniaczy, bez polepszaczy, a dla klientów
piecze z tą chemią, to oznacza iż to, co piecze dla klientów jest niedobre i okłamuje klientów,
jeżeli masarz produkuje kiełbasy, które nie zawierają mięsa, tylko jakieś wypełniacze, to oznacza
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iż również okłamuje swoich klientów, wróci się do tych ludzi to, co dawali innym, kłamstwo i
oszustwo, a tu należy produkować produkty, które będą przynosić zdrowie i energię dla ciała, a
tak ten klient choruje, a tym, którzy to wyprodukowali w skutku zwrotnym blokady i poważne
problemy zdrowotne i finansowe.
Produkujcie tak, abyście nie musieli nikogo okłamywać, abyście byli pewni iż czynicie
wszystko zgodnie z naturą i prawami PANA, to co produkujecie jak dobre jest dla was, to będzie
dobre dla wszystkich.
Można mnożyć przykłady takich działań, ale to wy musicie sobie odpowiedzieć; czy czynicie
właściwie, to wy odpowiedzcie sobie; czy to jest dobre i czy wasz produkt da innym zdrowie czy
chorobę, bo zawsze wróci do was to, co czynicie i nie bądźcie zdziwieni jak trafią do was żywioły
i wyrównają krzywdy jakie czynicie innym.

Powodzie to wyrocznia
280.
Powodzie to wyrocznia, to się po prostu dzieje, wy coś słyszeliście o 2012 roku, myślicie, że to
bajki, ale dziś zobaczcie jak narastają działania żywiołów na całej Ziemi, a teraz mamy w Polsce;
woda i ogień leje się z nieba, abyście się jeszcze zreflektowali, abyście się obudzili i wreszcie
dostrzegli; iż zakotwiczone Światło na Ziemi powoduje, że wszystko dostaje siłę i wy też,
możecie wreszcie się zbuntować i zacząć do wszystkich mówić Prawdę i tylko Prawdę.
Wszystko narasta, dobro i zło muszą się wyżyć do końca, sami mówicie; że takich wariactw,
nigdy nie było i wy tego nie pamiętacie, bo to Prawda, nie pamiętacie, aby żywioły tyle szkód
wyrządzały, ale powiem wam, że to nie szkody, to żywioły precyzyjnie trafiają w najciemniejsze
miejsca i zabierają tym, co czynią zło, wszystko co materialne, wasze najcenniejsze rzeczy, do
których mocno żeście się przywiązali, tak mocno iż nie wierzycie w Pana, w prawa PANA, aż
trudno was od nich oderwać, zatraciliście prawdziwe relacje.
Kolejny raz już są sygnały dla was, teraz coraz mocniejsze, ostrzeżenia płyną cały czas, wy
ludzie nic dalej nie robicie, czyżby w was za mało wiary w to, co się wokół was dzieje w PRAWDĘ,
bo w przepowiednie nie wierzycie, przepowiednie zostały przerobione przez religie pod ich
potrzeby, ale to wasza wina, że nie szukacie PRAWDY.
Dalej tkwicie w tym fałszu, dalej przyzwalacie sobie na małe grzeszki, a to nie do przyjęcia,
aby dzieci Ojca swego, PANA nie słuchały, a na Ziemi będąc służyły ciemnościom, ciemności, to
wróg Światła, PANA, a wy duchy schodząc na Ziemię zapomnieliście komu macie służyć i do
kogo macie wyrażać uczucia w słowach, zapomnieliście, że zostaliście stworzeni przez Pana i
musicie się podporządkować PANU, a nie waszemu rozumowi, który służy ciemnym.
Tak miecz Sprawiedliwości uderza w najciemniejsze miejsca działając z Miłości duchowej
wymagającej i sprawiedliwej, przywołuje ludzi do podporządkowania się PANU i prawom PANA,
zapłacicie za swoje czyny, ale nie pieniędzmi, żadne pieniądze nic wam nie dadzą, choć ich dużo
macie, to sobie ściany wytapetujecie, bo tu chodzi wyłącznie o czystego ducha, o wasz rozwój
duchowy codzienny systematyczny, a wy się zajmujecie tylko i wyłącznie zarabianiem pieniędzy
i nic więcej, brak wam pokory, brak wam logiki, brak wam PRAWDY i praw PANA.
Doginać was będzie do czasu dokąd zrozumiecie, że nie należy oddawać się w prowadzenie
ciemnym religiom i kościołom.
Tak długo będziecie żywiołami doprowadzani do PRAWDY, aż Prawdę przyjmiecie i
zaczniecie duchowo i prawdziwie żyć w Miłości duchowej.
Wszystko na Ziemi się oczyści i Ziemia wróci do naturalnego życia, jak nie zrozumiecie o co
chodzi, to tylko was już nie będzie, a Ziemia pozostanie jak zawsze czysta i odrodzona.
Obojętnie co powiecie i co zrobicie, apokalipsa się realizuje już bardzo, bardzo wyraźnie
abyście byli duchowi i wierzący z przekonania, prawdziwi i żyjący w prawach PANA.

Wołam do was
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Wołam do was, kolejny raz, kierujcie się do PANA, żyjcie zgodnie z Prawdą i prawami PANA,
wasze życie nie jest zgodne z niczym, to że wasi rodzice, dziadkowie, ich rodzice i przodkowie
chodzili do kościoła, to wcale nie oznacza, że wy musicie powielać ten fałsz i kłamstwa..

Wybudowaliście sobie fałszywy obraz prawdy kościelnej i fałszywych rozumowych
autorytetów, nie może być autorytetem praw PANA ktoś kto sam nie przestrzega Siedmiu praw i
trzech praw Pana zawartych w krzyżu Prawdy.
Dlatego woda wam się z nieba leje, dlatego ogień tam, gdzie woda nie może dotrzeć to dopala
ciemności, wszystko co materialne zostanie wam zabrane zgodnie z przepowiedniami, abyście
dostrzegli PRAWDĘ i światłe wartości, abyście nauczyli się dziękować PANU za wszystko co
dostaliście w używanie, a nie mruczeć bez uczucia „modlitwy” i myślicie, że jesteście bardzo
wierzący i wyrażający uczucia w słowach, tylko że wy wyrażacie uczucia w słowach do ołtarza, a
nie do PANA.
Nie dajcie sobie wmawiać iż to globalne ocieplenie, to Światło zakotwiczyło na Ziemi aby w
prawach PANA poprzez żywioły przywołać was do Pana.
Od 2000 lat było o tym wiadomo, apostoł Jan w apokalipsie wam to przekazywał, a wyście
oddali ciemnym kapłanom piecze nad duchem i Prawdą oraz oddaliście im Słowo PANA i wy
myślicie; że oni poprowadzą was do Prawdy, to oni zamordowali Słowo, część Pana, Jezusa
Chrystusa, a wy myślicie; że mordercy przyznają się do winy, że zamordowali część Pana, część
PANA na Ziemi, czy wy myślicie; że oni nauczą was żyć duchowo?
Kościelni, religie i im podobni, o duchu nic nie wiedzą, o PANU nie mają pojęcia, nauczyli się
opowiadać na pamięć parę regułek i o duchu zupełnie zapomnieli, dlatego żywioły wam pokażą,
gdzie jest wasze miejsce i co jest PRAWDĄ, aż duch się obudzi i pokieruje was na drogę Prawdy,
do PANA, abyście zostali wreszcie dobrymi ludźmi, a ci co nie wejdą na drogę PRAWDY odejdą
na
zawsze
w
otchłań
z
ciemnościami.
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Wołam do ducha, aby się obudził, bo wy mówicie tylko; że się rozwijacie duchowo, a nic w
kierunku rozwoju ducha nie czynicie, jesteście tylko opowiadaczami, tak jak kościelni, oni też
wam wciąż opowiadają: że służą PANU, a służą ciemnościom, służą głupocie i dogmatom, nic
duchowego w nich nie ma, nic o PANU nie wiedzą, bo nie żyją w prawach PANA, oni są tylko
opowiadaczami, aby zarobić pieniądze na swoje dostatnie życie, mają dla was tylko rozumowe
teorie, są tylko martwymi duchowo ludzkimi duchami.
A tu na Ziemię płynie energia ze Światła i oczyszcza wszystko, oświetla ciemne miejsca i
upadają ciemności na kolana przed PRAWDĄ, przed Panem, koniec wreszcie panowania
wykształconej rozumowo ciemnoty, różnych dziwnych organizacji i religii.
Dla tych co się w PRAWDZIE rozwijają pomoc ze ŚWIATŁĄ, a dla tych co do ślepej wiary się
kierują woda i ogień płynie prosto od PANA, żywioły pokażą właściwą drogę, będą wam zabierać
wszystkie wasze dobra i majątki, aż zrozumiecie dlaczego tak się dzieje i skierujecie się
natychmiast do Prawdy, do PANA, przyjmiecie prawa PANA za oczywiste i obowiązujące.
Oto dla was zadanie; od dziś otwarcie na duchowe wartości, a zamykanie się na ciemności,
trzeba iść w przyszłość tylko z Prawdą na ustach i w sercu, w duchu musicie zapomnieć o tym
wszystkim co było niewłaściwe, a musicie przyjąć Miłość duchową i przypomnieć sobie
wszystko co dobre, a zapomnieć o strachu i stresie.
Obowiązek każdego ducha na Ziemi, to podążać za Żywym Słowem i prostować drogi
PRAWDY i Słowa PANA, Słowo na was czeka, a wy wolicie tonąć w wodzie i błocie, topić swój
dobytek, a o Prawdzie słyszeć nie chcecie, tylko się śmiejecie, to musicie poznać prawa Boże by
ten wasz śmiech zamienił się w pokorę przed Panem, abyście służyli PANU zawsze i wszędzie,
dość przekory i słuchania kłamców i oszczerców na Ziemi.
Tu już wydarzenia przypominają najciemniejszym jak wyrażać uczucia w słowach, wierzyć w
Pana, odczujecie to na sobie, to są skutki zwrotne waszej ślepej wiary w kościoły, sekty i religie,
a nigdy nie wierzyliście w PRAWDĘ i w Pana.
Czas najwyższy dla was na wszystkie przypomnienia, na skierowanie uczuć do PANA,
człowiek będzie szedł kilometrami aby spotkać drugiego człowieka, to 80% ludzi na Ziemi jest
zagrożonych odejściem z gęsto materialnego ciała, aby wrócić do poziomu duchowo istotnego
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jako nieświadome zarodki.

Armia Pana – żywioły
282.
Armia PANA - żywioły, już pracują bardzo mocno, to nie jest globalne ocieplenie, to
zakotwiczona na Ziemi, część PANA samego, połączone energetycznie z Panem i ta część PANA
na Ziemi rozgrzewa wszystko, bo PAN to Światło, a Światło to energia.
Cześć PANA na Ziemi powoduje duże rozgrzanie energetyczne na tyle, aby wszyscy otrzymali
energię, aby wszyscy odczuli ocieplenie, wszyscy i wszystko się wzmacnia, działa mocniej, co
widać po pracy żywiołów - armii PANA.
Nie chcecie iść ludzie drogą Prawdy po przyjściu ducha na Ziemię, do Światła, to jesteście
żywiołami mocno doginani, aż do utraty całej materii włącznie z gęsto materialnym ciałem,
abyście wrócili do Prawdy, do Słowa PANA, do służby Światłu na Ziemi, to co duchy schodząc na
Ziemię obiecywały, to co duchy chciały na Ziemi przeżyć.
Wmawianie wam, że to globalne ocieplenie, to kłamstwo wam przekazywane, abyście nie
żądali Prawdy od rządzących, a wy w to wierzycie i jeszcze powielacie dalej.
Kłamstwa królują wszędzie, więc uważacie, że jedno więcej lub mniej żadna różnica, że to
kłamstwo jest takie niewinne, kłamstwo jest kłamstwem, to zbrodnia na Słowie, to wy musicie
chcieć żądać PRAWDY od wszystkich i wszędzie, to wy sami okłamujecie siebie.
Trzeba nauczyć się żyć w Prawdzie i nauczyć się od siebie rozliczać zgodnie z PRAWDĄ, to
jest najważniejsze dla was.
Armia PANA działa w najciemniejszych miejscach, tam gdzie są źli ziemscy ludzie, zabierana
jest im materia, aby zobaczyli w kogo wierzą i do kogo wyrażają uczucia w słowach, przecież
sami mówicie; że to KARA BOŻA, macie rację, ale to wy sami swoim czynieniem na Ziemi tą
KARĘ ściągnęliście na siebie, wy sami musicie zrozumieć, że wasze ziemskie życie nie jest
oparte o prawa PANA, nie wyrażacie uczuć w słowach do PANA tylko do kościoła i różnych religii,
nie żyjecie na Ziemi w czystości, lecz hołdujecie ciemnościom i morderstwu z przed 2000 lat, a
dziś gdy część Pana, Jezus Chrystus, jest na Ziemi, to wy nie chcecie o tym wiedzieć.
To wy musicie teraz natychmiast skierować się do Prawdy i części Pana, Jezusa Chrystusa,
pójść za Żywym Słowem, aby pozostać w Królestwie Tysiącletnim na Ziemi, którego budowa
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trwa od 07.09.2007 roku, a wy nic o tym nie chcecie słyszeć.
To wy sami daliście się poprowadzić kościołowi i religiom w pułapkę rozumu zastawioną
przez ciemności w dogmatach przez nich wymyślonych rozumowo, a nie odebrane duchowo, a
to dlatego, że oni służą ciemnościom, a nie PANU.
Ich żądze władzy i pieniędzy zasłoniły im drogę do Światła tak dalece iż całkowicie odeszli od
nauk chrystusowych, nie są duchowi i wszystko rozumowo wypaczyli.
Dziś tkwią mocno w ciemnościach i ściągają tam ludzkie duchy, które prowadzą prosto do
piekła przez nich wymyślonego, aby rzucić na kolana i straszyć ludzi ziemskich.
Tak bardzo straszyli wszystkich, iż sami się w te kłamstwa i ten strach zakopali głęboko, jak
ich wiara głęboka i nic już nie chcą widzieć tylko pieniądze, które przynoszą im wierzący w
kościoły, zarabiają pieniądze na całym Świecie, w Polsce ta firma ma przedstawicielstwa w
najmniejszych nawet wsiach, nie ma drugiej tak dużej i bogatej firmy, ale jak wy wreszcie
zobaczycie PRAWDĘ, Jezusa Chrystusa na Ziemi, sami będziecie kościelnych ścigać, już powinni
być w strachu, bo czas ten nadchodzi bardzo szybko.
Armia PANA działa z zaskoczenia bardzo precyzyjnie, abyście się z tego uśpienia ocknęli i
wrócili jak najszybciej do PRAWDY, zaczęli żyć zgodnie z prawami PANA i budowali na Ziemi
odblask Królestwa, o które duchy ludzkie prosiły.

Kościół wam przeszkodą do Prawdy
283.
Kościół wam przeszkodą do Prawdy, do PANA, do wejścia na drogę życia w prawach PANA na
Ziemi, na drodze do rozwoju duchowego, sami nie żyją w prawach, nie rozwijają się duchowo
tylko rozumowo, nie są przykładem dla innych, ukrywają swoje życie przed ludźmi, aby nikt nie
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widział jak żyją niewłaściwie, niezgodnie z Bożymi prawami, a przecież to oni krzyczą sami; iż
służą PANU, nie budują w swoim wnętrzu świątyni dla PANA, nie budują wiary opartej o PRAWDĘ
i Miłość duchową.
Ludzkie duchy podpowiedzi macie, cały czas o tym mówicie; że im nie wierzycie, bo ściągają
was z drogi do Prawdy, sami Prawdy nie przyjęli, więc żyją w kłamstwie, w rozumowych
dogmatach opartych o ciemności.
Wy dostrzegacie tylko gęsto materialne rzeczy, nie widzicie nic poza materią i dobrami
materialnymi, doceniacie ludzi, którzy są bogaci w majątki ziemskie, a nie doceniacie światłych
wartości, których nie widzicie, ale możecie doskonale odczuć energetycznie, dobra materialne
nic nie znaczą do wartości duchowych, do bogactwa duchowego, na Ziemi dla PANA bogaty jest
ten, co ma bogactwo duchowe i obojętne jest to, co ma na Ziemi, bo bogactwa duchowego nie
nabędziecie za żadne pieniądze, to bogactwo jest bezcenne, a bogactwa ziemskie mają swoją
cenę w pieniądzach.

Duchowy bogaty w światłe wartości korzysta na Ziemi z suto nakrytego stołu przez Pana, na
Ziemi jemu niczego nie brakuje, ma wszystko co jest jemu niezbędne do życia duchowego.
Duch musi się przejawić, a wy jemu nie pozwalacie, dlatego wasze problemy są coraz
bardziej nie do zrozumienia, to są kłody rzucane przez Pana, abyście zawrócili z drogi zagłady
was ducha, abyście zrozumieli, że do Prawdy z kłamcami i oszustami się nie dojdzie, tylko
dochodzi się z Prawdą i z prawami PANA w czystości i dostatku, radosnym i szczęśliwym,
zawsze zdrowym.
Dlatego żywioły wam wskazują drogę jedyną, słuszną, drogę PRAWDY.
Ślepo wierzącym w kościoły nic nie jest w stanie wytłumaczyć, że ci ludzie w sutannach nie
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reprezentują żadnych światłych wartości, nie wierzą w prawa PANA i w Pana, są tak samo ślepi i
zapatrzeni w materię, dlatego mordując kolejny raz Słowo upadną całkowicie, na waszych
oczach PRAWDA wypłynie dla wszystkich ludzi na Ziemi, wszyscy muszą się dowiedzieć, aby
wreszcie ludzie na Ziemi żyli zgodnie z Wolą Bożą, a nie tak jak im rozumowo jest i wygodnie.

Intuicja
284.
Intuicja to podpowiedzi z wnętrza twego, duch podpowiada wam jak iść przez ziemskie życie
najlepszą dla was drogą, odbiera informacje duch od przewodnika duchowego prosto z góry, od
PANA.
PAN prowadzi ludzkiego ducha najlepszą drogą tu na Ziemi, lecz na Ziemi to duch podejmuje
decyzje i ponosi konsekwencje swoich decyzji, prowadzony duchowo idzie najlepszą drogą, lecz
jak tylko zacznie rozbierać informacje rozumowo to tonie, bo rozum nie jest doradcą lecz tylko
musi podporządkować się duchowi i logicznie myśleć, to jest zadanie rozumu.
Rozum poddał się ciemnościom i błądzi, podpowiedzi z ducha ma każdy, tylko nie każdy z
nich korzysta, najczęściej korzystacie z podpowiedzi rozumu i wtedy wasze decyzje są
niewłaściwe i błądzicie jak w labiryncie bez możliwości wyjścia.
Nie wierzycie w Miłość PANA, nie wierzycie w Pana, nie znacie kompletnie prawa PANA więc
nie macie pojęcia o prowadzeniu duchowym, o tym iż stworzenie mową Pana, wszystko wokół
podpowiada w każdym momencie, tylko wy nic o tym nie wiecie i cały czas błądzicie, stresujecie
się, wasz rozum wpędza was w strach, a to już ciemności zaczynają wami rządzić, krępujecie
siebie ducha, co przejawia się chorobą ciała ziemskiego i upadkiem ducha.
Duch zablokowany, ale wszelkimi sposobami stara się wam podpowiadać, to należy subtelnie
odczuć, to jest ta pierwsza najlepsza podpowiedz, poczujcie sami jak łatwo idzie się przez
ziemskie życie dając się prowadzić PANU, jest komfort psychiczny dla ducha, śpi się spokojnie,
bo nic nie jest tak ważne jak duch, wasze zdrowie i pełny luz.
Duchowy i zdrowy to taki ludzki duch, co kieruje się do PANA, żyje na Ziemi zgodnie z
prawami PANA, daje się prowadzić najlepszą drogą, wie po co przyszedł na Ziemię, co ma do
zrealizowania na Ziemi i dokąd odejdzie po wyjściu z ciała ziemskiego.

Nie przyszedł, by was uzdrawiać
285.
Nie przyszedł, by was uzdrawiać część Pana, Jezus Chrystus przyszedł po to, by was rozliczyć z
pobytu na Ziemi wszystkich duchów ludzkich, choć przychodzicie po pomoc do część Pana i tą
pomoc otrzymujecie, całkowite uzdrowienie, ale brak waszej wiary w Pana, powoduje iż
wszystko odrzucacie, bo wiara wasza jest płytka i brak w was pokory.
Wszystkim Jezus Chrystus przekazuje SŁOWO do życia waszego ze Słowem, a wy sądzicie,
że to niemożliwe aby część Pana przyszedł na Ziemię, dlatego upadacie, bo martwicie się tylko o
materię, o wasze majątki, a o duchu i życiu w prawach nie chcecie słyszeć, wydarzenia się
rozpoczęły już na dobre, a wy myślicie; że to przypadek, nie to tylko przyczyna leży w was i
macie skutki, które odczuwacie na sobie coraz mocniej. Armia PANA żywioły już wam pokazują
swoje wzmożone działanie, będziecie duchy odchodzić z ciała ziemskiego w wielkich
cierpieniach, a jednak niczego nie chcecie przyjąć, niczego nie chcecie zrobić ze sobą duchem,
aby się rozwijać duchowo, a nie rozumowo jak dotychczas.
Musicie żyć zgodnie z prawami PANA, sami zobaczycie jakie to dla was ważne, wtedy
zrozumiecie jak was wydarzenia bezpośrednio dotkną, jak wam rodzina odejdzie i wasze majątki
znikną, jak poczujecie na własnej skórze, inaczej wniosków nie wyciągacie i idziecie jak ślepi
prosto w przepaść.
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Prowadzą was w przepaść religie i kościelni, ich żądze władzy i pieniędzy już im całkowicie
zasłoniły oczy i zablokowały duchowe odczuwanie, choć to widzicie i tak im pieniądze nosicie i
ich wspieracie gęsto materialne, dlatego im się tak majątki mnożą z waszej głupoty.
Myślicie, że Jezus Chrystus powinien być bardzo pobłażliwy i bardzo litościwy, myślicie, że
powinien wam wszystko dawać, co tylko wam się zamarzy, bardzo się mylicie, te wszystkie
cechy to cechy ciemności, religii i kościelnych.
PAN to prawdziwa Miłość duchowa, wymagająca i sprawiedliwa, nie ma nic wspólnego z
kościelnym miłosierdziem i litością zawartą w ich dogmatach.
Jezus Chrystus to część PANA na Ziemi, to MIŁOŚĆ i PRAWDA, nie ma wam nic dawać tylko
od was wymagać, to wy macie się zmienić i zacząć żyć duchowo, to wy macie się oduczyć ciągle
wszystkiego żądać, czas nauczyć się energetycznych procesów.
„Cudów” nie było i nie będzie, dziś będzie tylko całkowite rozliczenie duchów będących na
Ziemi.
Rozliczenie już następuje, szykujcie się duchy ostatecznie, otrzymacie wszystko tylko to, co
jest dla was korzystne, to wy musicie natychmiast zabrać się do pracy duchowej, choć dziś
wiadomo, że odejdzie z Ziemi 80% ludzkich duchów, pozostaną tylko ci, którzy rokują nadzieję na
zmianę i w wyniku wydarzeń się obudzą, pójdą za Jezusem Chrystusem budować nowe
Królestwo w kraju wybranym w Polsce.
Jezus Chrystus czeka na was duchy, na wasze przebudzenie lub wasze ostatecznie

rozliczenie.

Dziękuję Panie
286.
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Dziękuję Panie, za tak wspaniałe zadanie, przekazywanie PRAWDY ludzkim duchom na Ziemi.
Dziękuję Panie za zaufanie, za pomoc wszelaką. W pokorze oddaję cześć Panie Tobie
codziennie, ślę Panie podziękowanie, nie prosząc o nic, bo wszystko się układa zgodnie z
planami, wszystko co potrzebuję natychmiast otrzymuję. Dziękuję Panie za wszystkie dary, i
Miłość Twoją Panie, za dobroć i wymagania, przez to zawsze czuje Panie Twoją Sprawiedliwość.
Napełniam Panie całe stworzenie zgodnie z Twoim planem codziennie i zgodnie z prawami,
uczę Panie ludzkie duchy powrotu na drogę PRAWDY i prowadzę, aby nigdy już nie błądzili,
radość Panie moja Ismaela z tego powodu jest ogromna, iż są duchy, które widzą PRAWDĘ i idą
drogą ku ŚWIATŁU.
Radość moja Ismaela to największe szczęście, to największy majątek i bogactwo, ślę Panie
wszystkim duchom informacje WYROCZNI, informacje o wydarzeniach, aby Panie każdy duch
zrozumiał i kroczył do Prawdy.
Dziękuję Panie, że mogę wieścić wszystkim o przybyciu część Pana na Ziemię, zadanie dla
wieszcza wykonuję z Miłością Panie do Ciebie.
Buduję Panie świątynię w swoim wnętrzu dla Ciebie Panie, wytrwam wszystko i pozostanę
wiernym rycerzem Światła w stworzeniu i po powrocie do domu.

Wyrocznia dla Polski
287.
Polska kraj wybrany, całkowicie zakopany pod Ziemią, jak krety ryją duchy ludzkie pod sobą,
ciągle na nowo, rozumowo nie przyjęli Słowo, Jezusa Chrystusa.
Wydarzenia wszędzie bardzo narastają precyzyjnie w ciemności i ciemnotę uderzają, godzina
wybija ostateczna, wszystko na raz uderzy w dużym zaskoczeniu wszystkich duchów,
kompletnie nieprzygotowani, będą leżeć ciała martwe całymi stertami nikt nie będzie zakopywał,
zaraza i głód, choroby precyzyjnie przy osłabionym systemie odpornościowym uderzą we
wszystkich, ludzie w cierpieniach umierać będą na ulicach i na zgliszczach po przejściu
żywiołów, leżące duchy krzyczeć będą z bólu, mózg rozsadza, a czaszka pęka, zobaczycie, że
wszystko co macie nic nie będzie znaczyło, będziecie tylko prosić, aby was od tego bólu uwolnić.
Żywioł przychodzi znienacka, ale trafia precyzyjnie w samo sedno, duch czysty jest
bezpieczny i spokojny, ciemny duch ze strachu wykona wszystko, co rozum jemu rozkaże i
upadnie razem z rozumem, woda wleje się wszędzie, nie uciekniecie od wody, ogień was dopali,
aby duch miał pieczęć czasu jaki nastał dla was ciemnych i niedowiarków, będziecie prosić o
litość, ale nikt wam jej nie udzieli.
Był dla was czas na zastanowienie i na refleksję, teraz armia PANA żywioły przywoła was do
porządku i do pokory przed Panem.
Wasze twarze będą brzydkie i pomarszczone, mocno opuchnięte, zatrujecie się własnym
smrodem, a duch odejdzie czysty i nieświadomy tego, co przeżyje wasza świadomość i skona,
wtedy rozpoczną pracę w nowym Królestwie czyste duchy ludzkie, służące PANU całym bytem
tu i teraz.
Kanałami będzie płynęła krew, ludzkie duchy będą się nawzajem zabijać, wariacje bardzo się
już wzmagają i siłę dostają, aby wyżyć się do końca, rozliczenie ostateczne.
Jedne lądy wyjdą na powierzchnie, a inne zostaną zatopione, aby oczyszczenie było
radykalne, nie wychodźcie z domu, bo zaraza was dotknie, obsunięcia ziemi z powodu opadów
będą bardzo zwielokrotnione, góry zapadną się pod ziemię, a w innych miejscach zostanie
ziemia wyniesiona do góry, wszystko się pomiesza, nawet dzień z nocą, dla was będzie to
ratunek, zaskoczenie wielkie, wszędzie żywioły czyszczą z ciemności.
Będziecie tak zaskoczeni, że niczego ze sobą nie weźmiecie, tak wyjdziecie jak będziecie
stali, będziecie się cieszyli, że żyjecie, choć zginie wasza rodzina ziemska, wtedy zrozumiecie, że
oni są dla was bez znaczenia, bo to dla was obce duchy.
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Nie będziecie się poświęcać nikomu, będziecie w Miłości duchowej pomagali sobie
nawzajem, wyrównując energetycznie.
Wszystko, co nie w prawach upadnie na zawsze, wszystkie instytucje, które szabrują
bezprawnie przestaną istnieć z dnia na dzień, odbudujecie wszystko na nowo zgodnie z Wolą
Bożą w prawach.
Zapomnicie na zawsze co to jest zło, nigdy nie będziecie chcieli do tego zła wracać, sami
zrozumiecie i docenicie Światłe wartości.
Huragany, tornada, woda, ogień, trzęsienia ziemi i wulkany, lawa lejąca się po zboczach,
Ziemia od was odetchnie i oczyści się na zawsze.
Siła kataklizmów będzie tak duża, że zrozumiecie gdzie jest wasze miejsce i co macie czynić,
aby być czystym i duchowym.
Ból, przerażenie, zaskoczenie, tak ogromne że sami pojmiecie swój błąd i będziecie chcieli go
naprawić.
PAN na czas kataklizmów odwróci twarz, bo Miłość musi być wymagająca i sprawiedliwa, bo
inaczej tworzy się anarchia i rozpusta, to co ludzkie duchy stworzyliście na Ziemi.
Będziecie wszystkie krzyże - znaki Szatana, które są na wszystkich kościołach i w waszych
domach, sami zrzucać i zakopywać głęboko do ziemi.
I choć dziś wasz rozum wam podpowiada, że to bzdury, to jutro zobaczycie jak żywioły
uprzykrzą wam wasze wygodne ziemskie życie, aż do ostatecznego uderzenia w wasze dobra
materialne, aby duch to zrozumiał, a wasz rozum wreszcie przyjął, że jedyny ratunek dla każdego
będącego dziś na Ziemi, to rozwój duchowy.
Skończyło się was proszenie, skończyły się żarty, skończył się dla was czas przeznaczony na
rozwój duchowy, to wszystko co dzieje się wokół was dziś, jest naprawdę i wy tego musicie
doświadczyć na sobie, tych wszystkich kataklizmów, wszystko musicie stracić, aby zrozumieć,
co dla was jest ważne i bezcenne.
A teraz duchy; dzieje się z WOLI PANA!

Wyrocznia dla świata
288.
Tam, gdzie ciemna skóra ciała ziemskiego ducha, tam całkowita posucha, będą odchodzić z
głodu, nie przyjęli strawy duchowej, duchy ciemne jak skóra ich ciemna, nie przypadkowo trafili
na ciemny ląd, na trudniejsze warunki, dociskani żywiołami, bo ich duch zamroczony
szamańskimi urokami, mieli szansę odnaleźć część Pana jak wszyscy, wyjść z zamroczenia
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szamańskiego nie chcieli, żywioły wzmocnione doprowadzą duchy do leja rozkładu.
Żółta rasa i aborygeni, zapomnieli po co przyszli na Ziemię, zostaną wypaleni w buszu,
trzęsienia ziemi i wulkany, za nimi tsunami wyczyści resztę, wszystko zaplanowane w skutkach
zwrotnych.
Przyczyna i skutki, pomimo wzmożonej pracy żywiołów na całek kuli ziemskiej, wy się nie
budzicie, choć skutki ich odczuwacie na sobie, żywioły wzywają was do duchowego
przebudzenia z letargu rozumowego, niewłaściwie czynicie samą mową, cały czas bluźnicie i nic
z sobą nie robicie, tylko dalej biadolicie i narzekacie, swój rozum pielęgnujecie, im bardziej was
żywioły budzą, tym bardziej biadolicie i narzekacie, rozum kształcicie, a ducha zamykacie,
przyczyna leży w was samych, w waszym chceniu i w waszym czynieniu.
Azja; duże zniszczenia niewiele zostanie, za życie w pogaństwie, wojny, ingerencje w inne
państwa jak Rosja czyni i ciemiężenie innych narodów, byli wysoko, a upadli bardzo nisko, poszli
w materię, za mordowanie Słowa, za hołdowanie bożkom i figurom, za puste życie na Ziemi bez
ducha, pieli się w górę i upadli, klasztory i świątynie, które odwróciły się do ciemności, nie służą
PANU.
Ameryka i Kanada; miały być miodem płynące, a jest tylko rozpusta i bezwartościowe życie
na Ziemi, odejście od praw PANA na rzecz różnych religii, na rzecz rozumu, leniwe martwe
ziemskie życie bez ducha.
Interwencja w wielu państwach, kontrolowanie wpływów suwerennych państw, za rozboje i
pijatyki, za wolność seksualną zezwalającą na zwyrodnienia seksualne i dewiacje, blokowanie
duchów poprzez kłamstwa, żądze władzy i pieniędzy, jako mocarstwa przestaną istnieć.
Kataklizmy już pustoszą Amerykę od dawna, nie mówi się wam o tym PRAWDY.
Australia; nie mają spokoju od zawsze, a teraz woda, ogień i susze, szarańcza, choroby,
zaraza, głód, na końcu ten ląd się oczyści wodą.
Europa; całkowicie zmieni wygląd, jedne kraje zostaną zatopione inne zostaną odsłonięte,
zatopiona Anglia i Irlandia, całkowicie Niemcy, Francja okrojona, Portugalia zostanie wyspą,
Hiszpania też wyspa, Włochy o połowę mniejsze, Polska najmniej ucierpi w wydarzeniach, ale i
tak od strony zachodniej i od strony morza wejdzie woda 100km w głąb lądu.
Niemcy; za wojnę, za wykorzystanie siły ze Światła na mordowanie innych, jako naród
wybrany na rozpoczęcie sądu ostatecznego na Ziemi, a poszli w komercję i dobra materialne, za
zamordowanie, części PANA, Woli Bożej na Ziemi, całkowicie zostaną zatopieni, skutki zwrotne
na tym narodzie niemieckim się przejawiają, tak samo jak i na narodzie izraelskim za
zamordowanie część Pana, Jezusa Chrystusa Nazarejczyka, całkowite wyniszczenie, aby nigdy
duchy na Ziemi nie skalały się takim czynem, muszą odejść te duchy do góry jako nieświadome
zarodki, obojętnie, gdzie te duchy będą, zostaną doprowadzeni do leja rozkładu, nie ma już dla
nich ratunku.
Szykujcie się duchy do całkowitego rozliczenia.
Meksyk; będzie miał taki „meksyk”, że ta garstka ludzi, która tam pozostanie natychmiast
podporządkują się prawom PANA i PANU, ślepa wiara, picie i hulaszcze życie w całym bycie to
spowodowało.
Atlantyda; zostanie odsłonięta na nowo, aby można było budować nowe życie.
Duchy ludzkie, którzy pozostaną po wydarzeniach rozpoczną w Polsce budowę Królestwa
Tysiącletniego, wszystko wokół zamku w Złotej Osadzie, obowiązywać będzie język polski
bardzo uproszczony na całej Ziemi, wszyscy ci, którzy pozostaną, a nie będą chcieli się
podporządkować prawom PANA, wysłannikowi Pana Jezusowi Chrystusowi, czeka ich rozkład.
Jezus Chrystus czeka na was duchy w Opolu, w Polsce, przybywajcie, aby rozpocząć budowę
Królestwa Czystości i Trójjedyności na dobre, czas upływa, a wy musicie zrozumieć; iż innej
drogi nie ma, tylko poprzez rozwój duchowy lub do leja rozkładu, który was wciąga i ujrzycie
napis; koniec bytu waszego.
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Wracajcie Polacy do Polski
289.
Wracajcie Polacy do Polski, tu jest wasze miejsce, wszędzie was wyganiają, bo nie odbieracie
swoich duchowych informacji.
Polsko kraju wybrany z całego świata jedyny, gdzie przybył na Ziemię część Pana, Jezus
Chrystus, najbogatszy kraj na Ziemi, według wszystkich przepowiedni ma przyjąć Słowo.
Na cóż to wasze gadanie, gdy nic ze sobą nie robicie, tylko mówicie; że się rozwijacie
duchowo, ale wy tylko mówicie, a nic z tego nie ma, pusta mowa bez Słowa Prawdy.
Wszystko co jest wam niezbędne do życia ducha na Ziemi jest w Polsce, najlepsze wibracje
dla narodu wybranego, bo gdy usłyszycie słowa: CZŁOWIECZE JAKI JESTEŚ, to dla was będzie
już za późno, bo to słowa do ostatecznego rozliczenia, wtedy nic już nie zrobicie, nawet
gdybyście na kolanach prosili, bo czas wasz mija, każdy duch po dojściu lub doprowadzeniu do
Prawdy, musi się określić, szczególnie z narodu wybranego, tu zeszło do Polski najwięcej
duchów przysięgających służyć ŚWIATŁU, części Panu pomóc budować nowe Tysiącletnie
Królestwo.
Nie macie żadnych informacji na temat rozwoju duchowego, na temat wiary w Pana i całej
Prawdy o wiedzy duchowej, niezbędnej aby nie błądzić na Ziemi, tylko kroczyć poprzez
prowadzenie przez Pana najlepszą drogą, ale o tą wiedzę nie prosicie.
Sami siebie skazujecie na wygnanie z kraju wybranego, dlatego źle się wam dzieje za
granicami Polski, dlatego wykonujecie najgorszą pracę wszędzie, w Polsce jesteście
fachowcami, a tam sprzątaczami, to wy musicie wybrać kim chcecie być, to wy musicie
zdecydować; czy warto za tak drobnymi wyjeżdżać z Polski, za te parę groszy sprzedajecie
ducha, za te parę groszy stracie swoją największą szansę dojścia do PRAWDY, a to oznacza iż
stracie wszystko, największym majątkiem każdego ducha jest PRAWDA, majątek duchowy, a wy
szukacie tylko majątków ziemskich, nic dla ducha nie znaczących.
Dziś już tak jest niebezpiecznie za granicami Polski, że każdy wyjazd wiąże się z ryzykiem
utraty gęsto materialnego ciała podczas wzmożonej pracy żywiołów na całej kuli ziemskiej, choć
Polska w skutku zwrotnym również ma wylewnie się wody i ognia z góry, ale Polska jako kraj
wybrany najmniej ucierpi z całego świata.
Emigracja za pieniądzem się kończy, szykujcie sobie miejsce w Polsce, tu są wasze wibracje
energetyczne, tu jest wasz dom ziemski, wrócicie jak najszybciej, bo czas się zbliża wydarzeń na
całej Ziemi, czas budowania Królestwa Tysiącletniego.

Tęczowe zależności
290.
Ciemności już siły nie mają, wszyscy stoją w tęczy i kolor zaszereguje wszystkich na ich miejsce
właściwe w stworzeniu, tęczowe zależności, kolory poziomów duchowych.
Czerwoni, pomarańczowi i żółci pójdą do leja rozkładu, nawet choć kolor ich jest czysty, a
zieloni, niebiescy, indygo i fioletowi, zostają tylko tacy, których kolor aury jest tak czysty jak tęcza
jest czysta.
Nieczystych w kolorach i tych najniższych wibracji w kolorach są kierowani i wciągani do leja
rozkładu.
Duch jest połączony z ziemskim ciałem siedmioma kolorami tęczy poprzez centra
energetyczne, wszystko zależy od życia w prawach PANA tego ducha, czyste myśli, czysta mowa
i czyste czyny szeregują ducha w poziomach fioletowych czystych, jeżeli duch nie żyje na Ziemi
zgodnie z prawami PANA, czyni niewłaściwie, jest ciemny, rządzi nim rozum, nie jest duchowy
tylko materialny, wtedy zaszereguje się w brudnej czerwieni.
Ci pośredni są pomiędzy zielonym, a fioletowym, wszystko zależy od nich gdzie będą.
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Mord czcicie
291.
Mord czcicie i katolikami się nazywacie, hołdujecie cierpieniu i rozwój rozumu ponad wszystko
wynosicie, mord czcicie, a o Jezusie Chrystusie, nic nie wiecie, martwotę czcicie i ziemskie
zakłamanie czcicie.
PAN was wzywa do przebudzenia, żywiołami zmusza was do myślenia, a w was nic nie ma,
żadnego uczucia, pustka w was, wyglądacie jak pusty futerał bez instrumentu.
Tak jak żyjecie tak odejdziecie, żyjecie bez wiary w Pana, to czeka was lej rozkładu, a ten
którego wiara jest przekonaniem i życiem w prawach PANA, czeka dom, poziom duchowy.
Raz w tygodniu do klech biegniecie i dajecie im pieniądze by nabyć sobie spokój, za te
pieniądze prowadzą was prosto do bram piekieł, sami idąc na czele, już się powinni bać
konsekwencji jakie poniosą za swoje czyny, a wy za swoją głupotę.
Kłamiecie swoim wyglądem, kłamiecie w słowach, kłamiecie „modląc” się do PANA, to co
czynicie to dostaniecie, jesteście okłamywani i oszukiwani, bo sami kłamiecie i oszukujecie.
Imię Jezusa Chrystusa wzywacie co chwilę, lecz tylko po prośbie lub gdy coś żądacie, nie
umiecie czcić Pana, więc nie potraficie rozpoznać PRAWDY, MIŁOŚCI w osobie część Pana,
części PANA obecnie na Ziemi w kraju wybranym w Polsce, w Opolu.
Mord na z przed 2000 lat czcicie, a część Pana będącego na Ziemi nie widzicie, nie chcecie
nawet słyszeć, bo wam PRAWDA nie pasuje, więc żywioły wam wskażą właściwą drogę, kto
jeszcze wejdzie na drogę do PRAWDY, do MIŁOŚCI BOŻEJ, ten może zdąży zawrócić z drogi do
leja rozkładu, przy dużym wysiłku z jego strony.
Cierpienia jakie was czekają, cierpienia ducha, będą was budzić, musicie poznać wszystkie
zależności i na tym wybudować wiarę z przekonania.
Stoicie w miejscu, drepczecie nie idziecie, nie rozwijacie się duchowo, to się cofacie, nie
wiecie w co macie uwierzyć, co macie zrobić, bo nie kierujecie się uczuciami, nie kierujecie się
intuicją, podpowiedziami z wnętrza, tylko kierujecie się rozumem, który udaje ducha i wciąż się
ogranicza do miliona wątpliwości w ciągu jednej minuty, a duch jest spokojny i ma spokojną
przyszłość według swojej wiary z przekonania, morderstwo nie może być drogowskazem do
PRAWDY, drogowskazem może być tylko Słowo, Jezus Chrystus, który jest na Ziemi tu i teraz,
2000 lat już mija, czas dla was na rozwój i zmianę wewnętrzną też mija, nie oszukujcie i nie
usprawiedliwiajcie siebie, że to globalne ocieplenie.
Mordujecie będziecie mordowani, kłamiecie będziecie okłamywani, cierpienie czcicie, sami
będziecie cierpieć, duch będzie jęczał z bólu z powodu braku Prawdy, z powodu braku Słowa,
braku wiary z przekonania, braku światłych wartości.
Będziecie cierpieć z powodu ciemności w waszych wnętrzach i bagna.
Ciemnota w was się przelała uszami, wypływa przez czubek głowy, wynik bardzo negatywny,
to ocena ze ŚWIATŁA, wasze złe cechy tak się wzmocniły, że wyszło samo zło, nic dobrego w
was nie ma.

Polska po wydarzeniach
292.
Polska po wydarzeniach na Ziemi zmieni całkowicie wygląd, od strony zachodniej i od strony
morza Bałtyckiego morze wejdzie około 100km w głąb Polski, a w części południowo zachodniej
dużo więcej. Mapa jaką przedstawiam pokazuje w przybliżeniu obraz Polski po wydarzeniach.
Każdy kto mieszka na tych terenach powinien się zastanowić i podjąć odpowiednie decyzje
aby nie zostać zatopionym.
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Część Europy po wydarzeniach
293.
Portugalia, zostanie tylko południowa część jako wyspa, wokół małe wysepki, Hiszpania, tylko
część środkowa jak widać na mapie, między wyspą Francji, a wyspą Hiszpanii jest dużo bardzo
małych wysepek, tam gdzie Niemcy obecnie i Austria, to morze i to bardzo głębokie, będą
wpływać duże jednostki.
Ze Skandynawii zostaną tylko góry jak zaznaczone na mapie. Włochy, to dwie wyspy, wokół
wysepki, z Anglii i Irlandii zostanie mała część Szkocji i wokół małe wysepki.
Największy obszar jaki pozostanie to Polska, choć okrojona od zachodu i od morza, to
pozostanie jako kraj wybrany do budowania Królestwa Tysiącletniego, opartego o prawa PANA.
Między Europą, a Azją góry Ural całkowicie zatopione, a w tym miejscu bardzo dużo wysepek.

Afryka i Azja po wydarzeniach
294.
Afryka cała część północna prawie nienaruszona tylko część południowa całkowicie pod wodą,
pozostanie dużo małych wysp.
W Azji pozostanie całkowicie Mongolia, część Rosji od strony Mongolii i część Chin od strony
Mongolii oraz duża część Kazachstanu, dużo wysp i wysepek.
Mała wyspa w południowych Indiach, Japonia całkowicie pod wodą, pozostanie kilka
wysepek.
Oto co zostanie, aby była możliwość rozpocząć od nowa na zasadach praw PANA, zupełnie
nowo narodzone „ja” ludzi ziemskich na całym świecie.

Ameryka, Kanada i Australia po wydarzeniach
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295.
Stany Zjednoczone, to dwie małe wyspy pozostaną i choć Waszyngton się zostanie, to
całkowicie zostanie zniszczony, aby nigdy więcej nie rozsiewano fałszu i obłudy, anarchii i
rozpusty, leniwego wygodnego życia w martwocie opartego, wszystko musi być oparte o
doskonałe prawa PANA, dali poprowadzić się Żydom, narodowi który całkowicie zawiódł, Jezusa
Chrystusa Nazarejczyka zamordował, wszystko opierali o fałszywe zasady rozbudowane
rozumowo przez kapłanów, wszystko oparte o pieniądze, brak rozsądku.
Kanada, choć ma wszystko, to zawiedli napływowi.
Aborygeni tak gnębieni, że tylko oni się ostaną, tak jak mapa pokazuje Australii, część
środkowa pozostanie.
I oto całe terytorium nowe się odsłoni jeszcze większe niż Euro-Azja cała, zwane Atlantydą,
która została zatopiona, naród, który ściągnął na siebie skutki zwrotne za życie dla materii, ale
da wam ludzkie duchy na Ziemi nowe możliwości, dla Nowego Królestwa Tysiącletniego
prowadzonego przez Jezusa Chrystusa, wysłannika Pana.
Ameryka Południowa podzieli się na cztery wyspy, tu gdzie Brazylia morze wejdzie,
największa wyspa to cały Paragwaj, część mała Brazylii, część Boliwii i Argentyny. Kawałek
terytorium Chile, Kolumbii i Wenezueli.

Wszystko się zazębia
296.
Wszystko się zazębia, problem goni problem, żywioły coraz mocniej was dociskają, materialne
dobra wam zabierają, a wy dalej w swoim uporze czynicie jak zawsze to samo, niezmiennie i
nienaruszalnie, macie już tak wszystko wypaczone, zakodowane ciemnościami, iż nie
rozróżniacie zła od dobra, nie rozróżniacie czerni od bieli, ciemności od Światła.
Tkwicie uporczywie w swoim starym zdegenerowanym bycie, bez prawa, bez logiki, nie ma
muzyki MIŁOŚCI duchowej w was, uczucie jest dla was obce, jak PAN jest wam obcy, nie idziecie
drogą do życia, idziecie drogą do grobu, do całkowitego upadku.
Legnica, jak poległe już ludzkie duchy, nic ze sobą nie robiące, zobaczcie jak wygląda obraz
waszych dóbr materialnych po przejściu żywiołu, popatrzcie na siebie, czy dalej tkwicie w tym
kłamliwym bagnie kościelnym, czy już przejrzeliście na oczy i zaczniecie wierzyć w Pana.
Popatrzcie, wystarczą minuty, aby ducha oswobodzić z materii, a wy i tak nic nie chcecie
widzieć, dalej nie kojarzycie tego z apokalipsą, słuchacie tylko kościelnych, a oni dbają tylko o
swoje dobra materialne, bo gdyby się przyznali iż część Pana, Jezus Chrystus jest na Ziemi,
musieli by się rozliczyć ze swojej działalności dotychczasowej i oddać wszystko co zagrabili
ludziom.

Człowiecze ratuj siebie ducha
297.
Człowiecze ratuj siebie ducha, byś znów powrócił do żywych, do Miłości duchowej.
Jesteś martwy, tkwisz w bagnie, a przecież jedno twoje słowo i twój jeden zwrot do żywych,
to prośba o SŁOWO PANA, twoja praca nad sobą i zaczniesz żyć na nowo.
Życie na Ziemi, to nie jest tylko praca nad zarabianiem pieniędzy, hulanki i swawole, pijatyki i
bijatyki, życie w stresie i strachu przed dniem jutrzejszym.
Patrzycie tylko, aby się najeść, napić i pobawić, no i jeszcze musi być pełny portfel, czy takie
życie ciebie zadawala???
Czy to tobie wystarcza???
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Jak tak za tą martwotą biegasz, to tylko śmiecie energetyczne zbierasz, będziesz ściągany
przez ciemności jeszcze głębiej, szoku dostaniesz jak duch zostanie obudzony i do rozliczenia
poproszony, a ty w ciemnosciach siedzisz, w ciemności.
Przecież ty możesz żyć inaczej, lepiej, z uczuciem i prawami PANA, żywo i zdrowo na ciele
ziemskim.
Nie chcecie widzieć tego, co się stanie, nie chcecie o tym wiedzieć, ale to wy, tylko wy
możecie wszystkiemu zapobiec, jak się nie zmienicie, to będzie gorzej, a lepiej wiedzieć, że idzie
trąba powietrzna, można wtedy uratować siebie, bo materia nie jest ważna, wszystko da się
odbudować, a jak duch pozostawi gęsto materialne ciało, to nigdy już nie będzie miał możliwości
do niego wrócić, to co się wokół was dzieje, duch wie tylko wasz rozum nie dopuszcza PRAWDY
do siebie, bełkocze jakieś brednie o globalnym ociepleniu, a tu PRAWDA do ducha puka, a wasz
rozum mówi; że duch się przesłyszał.
PRAWDA i tak się wszystkim przejawi, a duch będzie się musiał rozliczyć, bo słuchał rozumu i
ciemności, zamknął uczucia, nie ma równowagi wewnętrznej, po prostu strach, a to oznaki żądz
rozumu.

„Modlicie” się do Jezusa Chrystusa z obrazka, a ON część Pana stoi przed wami, to wy
mówicie; że to do leczenia, to sami zobaczycie jak wygląda odrzucenie Części Pana na Ziemi
Jezusa Chrystusa, część Pana, wysłannik PANA, sami doświadczycie na sobie co się stanie z
waszymi ziemskimi drogami, z waszymi ziemskimi ciałami, aby duch to wszystko co uczynił
mógł odczuć i przeżyć.
Ludzie budzicie się, jeszcze jest w was nadzieja na oswobodzenie z ciemności, choć
niektórzy swoją szansę całkowicie zaprzepaścili, to my tu dla tych co jeszcze nadzieja jesteśmy
przygotowani, by wam pokazać drogę do Królestwa Czystości i Trójjedyności.
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Budźcie się duchy, bo czas najwyższy byście szli drogą jasną i czystą prosto do PANA, Ojca
wszystkich duchów na Ziemi.
Budźcie się duchy, nadzieja dla was ostatnia na samodzielną waszą drogę, bo gdy w wyniku
wydarzeń się obudzicie, to dla was będzie dużo, dużo gorzej, będziecie mocnej wstrząśnięci,
wszystko dużo mocniej przeżyjecie, bo nie będziecie przygotowani, jak sami zrozumiecie swój
błąd i przejrzycie na oczy, to dużo łatwiej będzie wam przejść przez wydarzenia na Ziemi, bo
będziecie na wydarzenia przygotowani.
Światło dotarło bezpośrednio na Ziemię przez Chrystusową Część Pana, tu wylewa się na
Ziemię energia świetlista, dla nie przygotowanych energetycznie nie do wytrzymania, im w was
więcej ciemności tym bardziej będziecie odczuwali skutki blokady ducha, tym bardziej będziecie
cierpieli, albo przyjmujecie PRAWDĘ w całości, bo w części się nie da.
Każde najmniejsze włókno ciemności przy naporze Światła ściągnie was natychmiast w
otchłań ciemności.
Ratujcie siebie, swoje „ja”, bo to duch was o to prosi, bo inaczej odejdziecie do góry, ale jako
nieświadome siebie zarodki.

Polski złoty pieniądz
298.
Polski złoty pieniądz, przeznaczony dla całego świata, waluta jedyna złota taka, wymienialna,
wybrana, a wy chcecie ją wymienić na euro, nie dacie rady, nie uda się wam. To Europejczycy, to
co po Europie pozostanie i cały świat przyjmie polską walutę, polskiego złotego jako
obowiązującą dla wszystkich.
Energetycznie najmocniejszy pieniądz, dlatego wołam do was; inwestujecie w Polsce, w
polską walutę, w polskiego złotego pieniądza międzynarodowego.
Nabywajcie tylko polskie produkty, aby odbudować to, co zostało zniszczone.
Pamiętajcie; Polska będzie na terenach zaznaczonych na mapie po wydarzeniach, tutaj
trzeba uwzględnić tereny, które pozostaną, które nie zostaną zatopione.
Polacy, czas na was, pokażcie, że potraficie rozwijać się duchowo, pokażcie, że jesteście

343

duchowi, pokażcie, że mówicie PRAWDĘ, pokażcie jak wygląda wiara z przekonania z wiedzy
duchowej.
Udowodnijcie całemu światu, że macie jako naród wybrany, przygotowany do prowadzenia
przez ŚWIATŁO wszystko i dacie radę!!!
Przyjmijcie Słowo JEZUSA CHRYSTUSA, wysłannika PANA, aby was prowadził ku PRAWDZIE.
Udowodnicie wszystkim, że macie rację i że potraficie rozwijać się duchowo!!!

Ciemny tunel was trzyma
299.
Ciemny tunel was trzyma, a Światło was dogina, a wy nie widzicie już wyjścia dla siebie i
mówicie, że go nie ma, ale wy go nie widzicie, bo nie chcecie widzieć ŚWIATŁA, wasz rozum
blokuje wam logiczne myślenie i nie chce wam pozwolić iść tą drogą, wyjść z ciemności, bo wie
rozum, że go odrzucicie jak PRAWDĘ zobaczycie.
A jak się wam ciemny tunel zawali, to wam się wszystko spali na zawsze, zostaniecie sami w
ciemności, tym trudniej będzie wam znaleźć drogę do ŚWIATŁA, do PANA.
Ciemny tunel mocno was ogranicza i wyjść wam nie można na zewnątrz, zobaczyć jak jest w
Świetle, bo ciemność wam nie pozwala, to co wam ciemność karze, to wy to wszystko robicie i
niczego nie sprawdzacie, uważacie to za pewnik, więc tak upadacie.
Jezus Chrystus wysłannik ŚWIATŁA na Ziemi wraz z apostołami czeka na was ludzie by
wskazać wam właściwą drogę do PANA, PRAWDA musi zagościć na stałe na Ziemi.
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Panie patrzymy na tych ziemskich ludzi i bardzo się dziwimy, jak ci ludzie mogą być tak ślepi
i tak głusi, na głos Panie, który powinien ich obudzić reagują agresją, a powinni otwierać się
duchowo.
Tym aktem czynią sobie Panie szkodę, poniosą konsekwencje w skutkach zwrotnych zgodnie
z prawem Twoim Panie, odwracają się, bo nie wiedzą jaka jest PRAWDA.
Ludzie dziękujcie PANU, że żyjecie i jeszcze macie szansę wszystko wyprostować, proście
Pana, aby wskazał wam rozwój duchowy, nie proście ołtarzy bo niczego wam nie wskażą, mogą
ołtarze poprowadzić was tylko w zatracenie i w was ciemność zwycięży, a musi zwyciężyć PAN
na Ziemi.

PRAWDA się dla was przejawia
300.
Prawda się dla was przejawia, abyście wreszcie zobaczyli, gdzie jest wasza prawdziwa droga na
Ziemi. Czy wy ziemskie duchy jesteście jeden stopień bliżej PRAWDY, a inni trochę dalej, to i tak
jesteście zbyt daleko, abyście mogli być zaszeregowani do duchów rozwijających się lub
uczniów, do tych kroczących drogą PRAWDY.
To jest ciągłe podążanie prostą drogą ku górze, ku PANU, nie można się nawet zatrzymać, bo
to cofanie, nie da się zaszeregować żadnego ludzkiego ducha, który tylko częściowo jest czysty i
poszukuje PRAWDY, taki duch musi się całkowicie zmienić, aby podążać tylko drogą PRAWDY,
dziś błądzenie po ciemnej ezoteryce i wspieranie się fałszywymi znakami jest nie do przyjęcia.
Część Pana, Jezus Chrystus z apostołami jest gotowy, by was duchy prowadzić najlepszą
drogą, drogą PRAWDY BOŻEJ, więc żywioły już was budzą, będzie gorzej jak się nie obudzicie z
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tego obłudnego zamroczenia, to że dziś wam wygodniej przyjąć to, co do tej pory było; anarchia i
i rozpusta, to musicie zrozumieć poprzez działanie żywiołów w prawach, że wasz rozum to są
te ciemności, które sobie sami swoim rozmyślaniem i czynieniem stworzyliście.
Teraz żywioły coraz mocniej będą działać do momentu, aż zrozumiecie część Pana i
apostołów przyjmiecie i zaczniecie podążać drogą PRAWDY BOŻEJ.
Ci co poszukują PRAWDY, to dobrze, że szukają, ale to nie oznacza, że ją przyjęli i tą drogą
podążają, wybierają tylko wygodniejszy wariant szukania, są ciągłymi szukaczami, ale nigdy
PRAWDY nie znajdują, nawet jeżeli są trochę bliżej niż inni, to na progu do PRAWDY wszyscy tak
samo nic nie wiedzą.
Musicie całkowicie przyjąć PRAWDĘ, częściowo i rozumowo się nie da, bo natychmiast
spadniecie na samo dno, będziecie mieć tylko wątpliwości, rozwoju duchowego nie można
opierać o wątpliwości, należy oprzeć tylko o uczucia i prawdy oczywiste, należy oddać się w
całkowite prowadzenie Panu, w wiarę z przekonania.
Ci co zechcą podążać z własnego chcenia, właściwą dla nich drogą, muszą się skierować na
nauki i całkowitą zmianę siebie, nie ma powrotu do starego, od przeszłości należy się całkowicie
odciąć, kierunek jest jeden, część Pana i apostołowie, będą was prowadzić do nowego Królestwa
Czystości i Trójjedyności na Ziemi.
Tych najciemniejszych, tych co nie rokują żadnej nadziei na zmianę, prawa kierują do leja
rozkładu,
do
rozliczenia.

Ci co byli doprowadzeni do PRAWDY, części Pana lub apostołów i nie przyjęli PRAWDY, będą
musieli wszystko przeżyć, by zobaczyć jak blisko byli PRAWDY, jak rozumowo dali się zatracić,
jaką misję mieli do wypełnienia na Ziemi.
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Niektórzy mieli ogromną szansę być przy Jezusie Chrystusie, lecz całkowicie zawiedli siebie,
zablokowali sobie ducha.
Rozum ich zamknął w ciemnościach, wszystkim tym zaufać już się nie da, zawiedli Pana, a
PAN wyciąga wnioski i dziś te duchy, mogą pracować tylko ze sobą i niech im się uda, choć
prawa są bezlitosne, a wy swoim czynem umożliwiliście tylko rozliczenie ducha.
Nowi, którzy przychodzą i przyjdą, muszą się mocno wysilać by podążać za PRAWDA, ale nikt
na Ziemi nie ma wyboru, dziś boli was PRAWDA, jak jej nie przyjmiecie będzie was boleć jeszcze
bardziej, aż zrozumiecie i zawrócicie na właściwą drogę do Pana.
Ty duch wołasz; ratunku, a Twój rozum mówi; globalne ocieplenie, tylko rozum może uwierzyć
w takie brednie, bo duch ma zawartą całą PRAWDĘ w sobie i duch wie o wydarzeniach na Ziemi i
o apokalipsie, rozum was zamroczył, aż do zatracenia, nic już nie widzicie bo uczuć nie macie,
sam duch to uczucie i tęsknota za PRAWDĄ, za Miłością duchową, to ogromna tęsknota za
Panem.
Rozum do materii przywarł i nie da się oderwać, ale niech wam się uda go oderwać.

Worek ciemności zwany ezoteryką ..a w nim tarot ,kabała i wróżbiarstwo...
301.
Worek ciemności zwany ezoteryką, wymyślony specjalnie dla szukających PRAWDY, aby nigdy
nie mogli jej znaleźć.
To taki ciemny kanał, który jest kontrolowany przez ciemności, trzymany na uwięzi, przypisano
ezoteryce fałszywe znaki, a wy szukający Prawdy zbyt szybko przyjęliście ezoteryczne kłamstwa
jako PRAWDĘ, jako rozwój duchowy.
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Ezoteryka nie była, nie jest i nie będzie nigdy związana z rozwojem duchowym, ponieważ jest
ciemnym kanałem podłączonym do źródła ciemności, korzysta z ciemnych energii, to jest
labirynt z którego nie ma wyjścia, jest to ciągłe błądzenie od kłamstwa do kłamstwa.
A ci co kierują się wskazówkami ezoteryki, wpadają z jednego dołka do drugiego i sądzą, iż
posiedli ogromną wiedzę o PRAWDZIE i życiu duchowym.
To ciemności wymyśliły fałszywą wiedzę, abyście nie szukali PRAWDY, abyście do PRAWDY
nigdy nie doszli, abyście mogli być kontrolowani, bo dla ciemności PRAWDA to całkowita
zagłada.
Pokazano wam fałszywe znaki, abyście nie rozpoznali prawdziwych znaków i KRZYŻA
PRAWDY, bo znak Prawdy Bożej wypala ciemności, a tak macie w fałszywym znaku ciemny
kanał, który cały czas wrzuca wam ciemną energię i jest wam coraz trudniej z takim balastem
ciemności kroczyć do PRAWDY.

Znak PRAWDY BOŻEJ daje ochronę duchom na Ziemi, oczyszcza i macie czyste pole wokół
siebie, jak sami nie wyciągniecie ręki do ciemnych, to ciemności do was nie podejdą.
Ezoteryka to tylko bardziej subtelne kłamstwa, dla bardziej wrażliwych, dla tych co odczuwają
i chcą kierować się intuicją, nic nie robią na siłę, starają kierować się podpowiedziami PANA, ale
to wszystko za mało by kroczyć drogą PANA, tu potrzeba bardzo radykalnych zmian swojego
wnętrza i pracy nad sobą.
Tak was ciemności w ezoteryce kontrolują, że jak tylko jest potrzeba, to wam coś nowego
wymyślają, abyście nie odeszli od kontroli was przez ciemności, abyście im nie uciekli do
PRAWDY BOŻEJ, wtedy PRAWDA wyszła by na jaw i musieliby się rozliczyć ze wszystkich
kłamstw.
A tak w kłamstwie wszystko hula do dziś, ale wy ludzkie duchy zasłużyliście sobie na te
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kłamstwa i podłączenie do ciemnego nurtu, bo nie kierujecie się do PANA, nie szukacie dalej
PRAWDY, tylko spoczywacie na laurach, nie chcecie odczytać informacji jakie do was płyną,
choć instrumenty i dary od PANA macie, nie kierujecie się do służenia PANU w prawach jakie
PAN dał ludzkim duchom w stworzenie.
Szukający poważnie PRAWDY dojdą co celu, będą się rozwijać duchowo, będą budować w
swoim wnętrzu świątynię dla PANA, wiara tych co znajdą PRAWDĘ będzie przekonaniem, będą
żyć zgodnie z prawami PANA i będą na Ziemi głosili PRAWDĘ, nie potrzebne są im rozumowe
autorytety, bo takie duchy mają autorytet tylko i wyłącznie w PRAWDZIE, w PANU.
Rozwijacie ziemską czynność mózgu zwaną medytacją, jest to bardzo niewłaściwe, ponieważ
dalej pozwalacie aby w was królowała ciemność, właściwy jest tylko i wyłącznie wgląd duchowy,
odbieranie obrazów i tekstów w pełnej świadomości ziemskiej, to prowadzenie przez ducha
ziemskiego ciała właściwą drogą, świadomą drogą PANA, to kierowanie się podpowiedziami
PANA i podpowiedziami w stworzeniu, bo stworzenie mową Pana, każda sytuacja pokazuje wam
czy idziecie właściwą drogą, tego jako uczeń każdy może się nauczyć, każdy kto wyrazi wolę
nauki i chęci.
Ezoteryka tak dalece zabrnęła w ciemne nurty, że dziś nie da się odróżnić PRAWDY od
kłamstw, więc ezoterykę należy całkowicie odrzucić, książki ezoteryczne spalić, ponieważ ta
wiedza prowadzi do całkowitego upadku ducha ludzkiego.

Kometa na Ziemi

302.
Część PANA jak kometa zeszła na Ziemię, kometa energia części Pana Jezusa Chrystusa
zakotwiczona w gęstej materii, zeszła część Pana by was budzić ziemskie duchy.
Brzmienie Słowa Bożego jest tak mocno wibrujące, iż budzi was duchy ludzkie bezlitośnie,
wzywa was do całkowitego posłuszeństwa PANU, waszemu Panu, lecz wy natychmiast wracacie
do starych energii, budzi się w was, ale wasz rozum agresor zaczyna mieszać wam PRAWDĘ z
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wątpliwościami, miesza wasze objawienia i podpowiedzi z ducha z ciemnymi nurtami umysłu i
już jesteście zgubieni, wpadacie w przepaść wątpliwości.
Zaraz już macie problemy i kłopoty, nawiedzają was pozostające na Ziemi duchy i oddajecie
ster w prowadzenie waszego ciała, tym duchom, zamiast brać się do pracy ze sobą, to macie
wewnętrzną szarpaninę z duchami.
Już w nic nie wierzycie, tylko w materię, nic nie robicie, tylko gromadzicie dobra materialne,
brzmienie Słowa Bożego wami wstrząsa mocno, kieruje was na drogę PRAWDY, podpowiada
wam w obrazach co macie robić, jak macie żyć, abyście żyli zgodnie z prawami PANA i aby wam
było dobrze, a wy nic nie rozumiecie i nic nie czynicie, tylko brniecie w ciemność i zatracenie, aż
do
opętania.

Chrystusowa część Pana jak kometa lśni na niebie, nad Ziemią i obejmuje energetycznie całą
Ziemię, jak w kleszczach, ciemności zamknięte w pułapce Światła, choć tego nie przyjmują, to
skutki tego odczuwają.
Ciemna siła na Ziemi, przez chwilę tą siłą z wami się dzieli, a wy myślicie, że nie wiadomo jak
jesteście silni, a wy jesteście bardzo słabi, nie znacie czystej SIŁY ZE ŚWIATŁA i płynęły do was
cały czas ciemne energie.
Kometa energetycznie uderzyła już w Ziemię, energetycznie wszystko się odbyło, fala 40
metrowa przeszła przez całą Ziemię, wy już jesteście czyszczeni na siłę z wszelkich ciemności,
dlatego całkiem ciemni już są rozliczani, wariujecie z nadmiaru energii w was, ponieważ
PRAWDY nie przyjmujecie, ponieważ dalej żyjecie w kłamstwie, więc żywioły przywołują was na
właściwy tor.
Choć wszyscy bardzo silnie odczuwają teraz coś niepokojącego, coś co nie mieści się w ich
rozumie, coś co uderzy w niepokorne ciemne robactwo z ogromną siłą żywiołów i zmiecie ich w
niepamięć na zawsze, to jednak nic sobie z tego nie robią i stawiają na materie, śmieją się i
wyszydzają, ale to ich ostatnie chwile na tej Ziemi.

Głowa i ręce
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303.

Głowa i ręce wasze mają służyć duchowi, a tu głowa chce górować nad wszystkim, ręce są po to
by wykonywać wszystko co duch podpowiada, przyjmowanie energii lub przekazywanie innym,
rękami obejmujecie swoich partnerów i swoje ziemskie dzieci, więc ręce wasze muszą być
zawsze czyste energetycznie, więc zanim komukolwiek podacie rękę do powitania bardzo mocno
się zastanówcie, komu ją podajecie, albo oduczcie się witania poprzez podawanie dłoni,
ponieważ wasze ziemskie choroby zakaźne przenoszą się głównie przez dłonie, grypy
wszelkiego rodzaju również, wszelkie zarazy, a przede wszystkim ciemne energie, których
ziemskim okiem nie widzicie, ale doskonale można je odczuć, bo wchodzie poprzez dotyk w
najbliższą otoczkę ciała ziemskiego i już nic was nie chroni.
Głowa to głównie myślenie, a w myśleniu brak rozsądku, musicie myśleć pozytywnie, na
ciemne nurty zamyka się bramę jaką sami sobie stworzyliście, aby mogła zagościć w was
radość i Miłość i Królestwo Boże na zawsze.
Witajcie się ze wszystkimi poprzez skinięcie głową lub poprzez dygnięcie i to jest właściwe,
Ziemia musi oczyścić się z ciemności, a wy musicie przestać być pośrednikami w
przekazywaniu ciemnych energii, ciemności muszą zginąć na zawsze, a wy wrócicie do
PRAWDY, do prawdziwych zachowań.
Wy się musicie zmienić i wszystko wokół was, wasza aura musi świecić PRAWDĄ i
Sprawiedliwością Pana, prawami PANA i waszych czystych czynach, by w was pozostało samo
dobro, a zło się wypaliło.
Wołam do słuchających; wprowadźcie prawa PANA w swoje ziemskie życie, to ostanie chwile
przed metą, finisz dla ciemnych duchów.
Macie szansę ogromną się wyzwolić z pułapki rozumu, w waszej głowie musi zagościć
duchowy rozwój, rozum podporządkowany światu duchowemu w waszym duchowym ziemskim
życiu.
Po to macie dłonie aby każdy produkt, każdą rzecz i każdego człowieka sprawdzić
energetycznie, dla informacji waszej, to wasz atut do prostego, najprostszego działania
energetycznego na siebie i na innych w dobrej intencji, w dobrej wierze, w Miłości duchowej
dając sobie i wszystkim tylko to co dobre, dla dobra was i ludzi ziemskich wokół.
W głowie ciemnych mózg będzie rozsadzany, przez nadmiar energii, wystrzeli z nadmiaru
Światła, ciemności roztrzaskają się o PRAWDĘ.
To jest czyszczenie Ziemi tylko, nie ma końca świata, pozostanie Ziemia oczyszczona i
podniesiona w wyższe wibracje, tylko ciemnych i ciemności już nie będzie, ściągnęli
energetycznie Ziemię bardzo nisko, dlatego ciemności odejdą na zawsze.
Wszystko się oczyszcza, więc pozostanie 20% ludzi ziemskich, postarajcie się swoim
rozwojem duchowy prawdziwym, abyście znaleźli się w tych 20% pozostających na Ziemi by
budować nowe Królestwo Czystości i Trójjedyności.
Wasze oczy ziemskie widzą to co wasz rozum chce abyście zobaczyli, PRAWDA jest całkiem
inna, ale wy jej ze strachu nie chcecie widzieć.

Pępowina was trzyma
304.
Pępowina was trzyma z ciemnymi nurtami i wy musicie ją odciąć, jak najszybciej, to są bardzo
grube włókna, trzymające was na uwięzi rozumu.
Pępowina jest giętka jak lina, ale to ciemny nurt zależności rodzinnych, tak trzymają się ci, co
mają dużo do ukrycia, dużo przynieśli sobie do przepracowania jako karmę.
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Sprzątajcie swoje wnętrza z ciemności, bo zależności praw PANA was tak zmielą, iż nic nie
zrobicie, a z przeszłością i ciemnymi zabierzecie się do leja rozkładu.
Stoicie pod ścianą, wyzioniecie ducha jak ze starym się skumacie i nic nie pojmiecie, ze
Światła PRAWDA was wzywa do służenia PANU.
Przepaść was dzieli od rozwoju duchowego, a wy mostu duchowego nie zbudowaliście, tylko
w przeszłości się grzebiecie i wasz rozum was ćwiczy na smyczy, zamiast kierować się duchem
i się uzdrawiać.
Musicie przyjąć wibrację Miłości duchowej, aby móc służyć PANU na Ziemi, móc być blisko
Prawdy, inaczej żywioły wam pokażą gdzie was zaszeregować, lub wrzucić do leja rozkładu,
gdzie mogliście być, a gdzie jesteście.
Stoicie w miejscu i drepczecie kroczek za kroczkiem, a to już zwrot do tył, tu trzeba do przodu
bez namysłu, kierowanie się intuicją i podpowiedziami z ducha, bo rozum wasz wam spłata figla
i bezpowrotnie zagrzebie was w ziemi, od tego momentu będziecie martwi i czarną kotarą
zasłonięci.

Od was zależy wasze miejsce w nowym Królestwie Czystości i Trójjedyności.
Zostawiacie wszystko co stare i idziecie za PRAWDĄ lub upadniecie na zawsze, to taka dla
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was ostania szansa, to co wy myślicie; że wam się uda i się prześlizgniecie obok Woli BOŻEJ
niezauważeni, to bardzo się mylicie, tym bardziej upadniecie i zamiast z głową podniesioną
kroczyć drogą PRAWDY, to wy taplacie się w błocie, byłych starych spraw, dla was nic już nie
znaczących i nic wam nie dających, jak tylko cierpienie duchowe, a to wasze ego chce się
odegrać na innych.
A wy nie jesteście zwykłymi duchami, tylko wybranymi, sami prosiliście się o zejście na
Ziemię, by służyć w pokorze.
Szukajcie tylko PRAWDY reszty nie ma i nigdy już nie będzie, to meta, koniec dla ciemności,
ale musicie być cali czyści, bo inaczej nie ma możliwości przejścia przez bramę do nowego
Królestwa.
Ta cała ziemska rodzina to obce duchy, nad którymi się litujecie, siebie ściągacie, a oni i tak są
ciemni, tylko ciemności się cieszą, że was mają i mocno was trzymają.

Mądrość i roztropność
305.
Mądrość i roztropność, to cecha doświadczonych starszych ludzi, lecz nie was, wy się boicie
odejścia ducha z ciała, bo o duchu nic nie wiedzieć nie chcieliście, to w strachu przed odejściem
ducha z ciała ziemskiego żyjecie, bo duch żyje cały czas, tylko pozostawia gęsto materialne
ciało, idzie wyżej uczyć się dalej.
Na wasze starsze lata biegacie do kościelnych i ich dogmaty czcicie, a wszystko to tylko ze
strachu robicie, nic w was wiary w Pana nie ma.
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W kłamstwie i fałszu na starość żyjecie i jeszcze to wszystko powielacie w swojej ziemskiej
rodzinie, młodych wprowadzacie w błąd, dlatego wasze ciało tak mocno choruje, a wy jesteście
zablokowani, do medyków akademickich biegacie i dużo leków z apteki łykacie za karę, ale nie
wyciągacie wniosków z tego co was spotyka, nie uczycie się niczego, bo rozumem się kierujecie,
zaślepiliście się całkowicie.
Mądrości życiowej w was nie ma choć głowa siwieje, ale rozum wasz czarnieje i rządzą wami
ciemności poprzez wasz rozum.
Mądrość życiowa to korzystanie ze swoich doświadczeń, korzystanie z intuicji, podpowiedzi
wewnętrznych, bez stresu i strachu, wszystko w prawach PANA, to opieranie się o Prawdę, ducha
zablokowaliście ze swojej niewiedzy, a ciało wasze słabe i chore.
Życiowe mądrości zamieniliście na wypaczone kościelne dogmaty, wierzycie tylko w kościół,
lecz oni są bardzo daleko od PRAWDY, bardzo daleko od PANA.
Biegacie na cmentarze, grzebiecie swoich bliskich, stawiacie im marmurowe pomniki i ciągle
ich ściągacie do Ziemi, nie dajecie im odejść wyżej, kara dla nich i dla was za takie czyny, to
wasza martwota duchowa i niewiedza, a nie dostrzegacie, że ciało ziemskie to tylko otoczka dla
ducha, duch żyje i was widzi, woła do was abyście go pozostawili, lecz wy go nie słyszycie, ani
nie widzicie, dlatego jemu krzywdę wyrządzacie.
Informacje odbieracie lecz was rozum i kościół podpowiada wam co innego, oni chcą zarobić
pieniądze, a wy w swojej głupocie im wierzycie, ze strachu dajecie się okłamywać, bo zamykacie
się w labiryncie rozumu.
Duch jest zawsze młody, duch jest zawsze zdrowy, blokując ducha rozumowo, pozbawiacie
ducha otoczki ciała ziemskiego, dlatego tak bardzo chorujecie.
Zamiast pomagać młodym dojść do PRAWDY, to wy starzy, ślepi, chorzy i głusi, wciągacie ich
w pułapkę kościelnych, cierpicie, bo to skutki zwrotne i sami o cierpienie prosicie, na starość
odebrało wam rozum, aby logicznie myśleć i nie dać się prowadzić jak barany na rzeź przez
kościelnych.
Wy starzy kłamiecie i taki przykład młodym dajecie, kraść ich uczycie i życia w rozpuście, to
właśnie jest głupota starcza, nauczyliście się siedzieć cały dzień przed telewizorem, na spacery
nie chodzicie i tylko swoje choroby pielęgnujecie, ciągle wyszukujecie sobie więcej chorób.
Gdybyście byli duchowi, to do końca swoich dni na Ziemi ducha, bylibyście zdrowi na ciele
ziemskim, radośni i bogaci w mądrości duchowe waszego całego ziemskiego życia.
A wy zamiast służyć ludzkim duchom i swojej ziemskiej rodzinie swoim doświadczeniem, to
wy narzekacie na wszystko, ciągle biadolicie, nagminnie przekraczacie prawa PANA, żyjecie w
kłamstwie, cały czas pielęgnujecie choroby i wyszukujecie sobie ciągle nowe choroby, zamiast
wziąć się do pracy, aby uszlachetnić siebie ducha.
Gdy idziecie na emeryturę całkowicie się zamykacie w rozumie, w kłamstwach ze strachu
przed PRAWDĄ.
To wy się ukrywacie, chowacie, mocni jesteście w gębie, ale tylko w tłumie, aby się pokazać
innym jacy to wy jesteście odważni, a tak naprawdę, wy to robicie tylko ze strachu.
PRAWDA się przejawia tylko jawnie, bo nie ma nic do ukrycia.

Nie namawiam
306.
Nie namawiam, ale was zachęcam do prawdziwego rozwoju waszego ducha, bo jak nie
zrozumiecie o co chodzi, to dla was może być już za późno, zachęcam pokazując wam obrazy
jakie odbieram, informacje co się wydarzy na Ziemi z Woli PANA, przekazuję wam wykłady
mówiące o PRAWDZIE, mówiące o tym co macie robić, aby zacząć się rozwijać duchowo,
wykłady, które informują was jakie wydarzenia będą i dlaczego to wszystko się wydarzy, od was
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zależy czy będziecie chcieli przyjąć PRAWDĘ do swojego wnętrza, do swojego serca.
Duch w waszym ciele ziemskim ma taki paraliż i takie drgawki, to wszystko przejawia się jemu

z
powodu waszej głupoty, rozumowego pojmowania świata, wszystkie kłamstwa jakie
przyjmujecie od innych, a przecież duch zna całą PRAWDĘ, wie o apokalipsie, chce wam
podpowiedzieć abyście przestali słuchać rozumu, a rozpoczęli rozwój duchowy, poprzez waszą
wiarę w Pana, drogę jedyną i słuszną.
Stoicie jak dzieci nieświadome zagrożenia nad przepaścią, nieświadome niczego i jeszcze się
wymądrzacie, udajecie, że wszystko wiecie i że wam się nic nie stanie, nic pokory w sobie nie
macie, nic nie sprawdzacie, przecież tu o was chodzi, jak osiemnastolatkowie na szybkich
motorach, pędzących pod prąd na autostradzie, których nazywają; dawcami narządów, to wy tak
samo się zachowujecie, wszystko odrzucacie, tu chodzi o ducha.
Bardzo dziś dużo ludzi na Ziemi ma depresję, nerwice, stany lękowe, zawroty głowy i
uszkodzony błędnik oraz wiele innych podobnych schorzeń, to duch wam pokazuje wasze
blokady, pokazuje wam na siłę, że źle czynicie i że złą drogą idziecie, PAN rzuca wam kłody pod
nogi, aby wam potwierdzić, że duch ma rację, kłody są po to abyście ze złej drogi zawrócili i
poszli właściwą drogą.
Gdybyście szli właściwą drogą, wszystko by się układało, wszystko idzie jak z płatka,
bylibyście na luzie, zdrowi i szczęśliwi, korzystalibyście z suto nakrytego stołu, a dziś zbieracie
tylko okruchy z pod stołu Pana, Ojca wszystkich duchów na Ziemi, dajecie sobą manipulować i
słuchacie ciemnych i ich sług.

Kobieta apostoł
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307.
Kobieta apostoł, Maria Magdalena, przed 2000 lat była uczniem i pierwszym apostołem Jezusa
Chrystusa Nazarejczyka, okrzyknięta przez kościół i religie jako; ladacznica, nie pasowało panom
w sutannach, aby kobiety były duchowe, bo by musieli ze sobą pracować, musieli by światu
oznajmić wszelakie PRAWDY, ponieważ kobiety są bardziej subtelne i wrażliwsze niż mężczyźni,
szybko odkryły by fałsz i kłamstwa kościelnych, panów w czarnych sukienkach zagoniły by w
kozi róg, a majątki i hulaszcze życie nie wchodziło by w rachubę.
Tak zastraszono kobiety, uzdrowicielki paląc na stosach i oskarżając jako heretyczki i
czarownice, iż zapomnieli ludzie jaka jest rola uzdrowiciela na rzecz medyka akademickiego,
który skazuje człowieka na ciągłe uzależnienie od apteki.
Inkwizycja kościelna tak prężnie działała, popierana również przez władze ówczesne świeckie,
iż poprzez tortury do winy przyznawał się każdy, winny i niewinny.
A tak zaszeregowali kobiety jako kuchty domowe i do rodzenia dzieci, że od zawsze kobiety są
gorzej traktowane wszędzie, nawet wynagrodzenia mają mniejsze niż panowie na
równorzędnych stanowiskach.
Natomiast kościelni mają gospodynie domowe, zatrudnione jako służące, kobieta
sprowadzona do roli sprzątaczki, służą we wszystkim, ale na to przyzwalają i takie same
wibracje mają, jak i ci duchowni kościelni.
Kobieta łatwiej odbiera wszystkie ostrzeżenia i informacje, ma prowadzić swoją rodzinę
ziemską drogą PRAWDY na Ziemi.
Zawsze partner powinien kierować się odczuciem swojej partnerki, ponieważ mężczyzna jest
bardziej gęsto materialny, jest jemu trudniej odbierać, jest bardziej ziemski, a kobieta jest
bardziej subtelna i doskonale intuicyjnie pokieruje w momencie zagrożenia, jeżeli oczywiście
rozwija się duchowo.
Dlatego 2000 lat temu pierwszym apostołem była kobieta Maria Magdalena z Magdali,
rozwijała się duchowo, przyjęła PRAWDĘ i głosiła SŁOWO BOŻE, schodząc na Ziemię jej duch
został obdarowany przez Pana darem uzdrawiania i jasnowidzenia, aby mogła służył wiernie
PANU na Ziemi.
Dziś również kler, jak kiedyś kapłani, kłamią w kościołach; iż kobieta nie może być apostołem,
co jest fałszem.
Każdy; obojętnie czy duch kobiety, czy mężczyzny, jeżeli będzie się rozwijał duchowo,
przyjmie Prawdę do swojego wnętrza, będzie żył zgodnie z prawami PANA, służył PAU tu na
Ziemi, najpierw będzie uczniem i zaszereguje się swoją pracą duchową w pierwszym kręgu
zostanie apostołem PRAWDY, nie ma znaczenia kim jest, to zależy wyłącznie od rozwoju
duchowego.
Nikt nie może apostoła mianować z ziemskich ludzi, ponieważ promieniowania same odrzucą
takiego ducha, PAN nie dał upoważnienia żadnym religiom ani kościołom, to ludzie ziemscy sami
sobie nadali takie uprawnienia i uzurpują sobie prawo do decydowania o tym; czy kobieta może
być apostołem, przede wszystkim właśnie kobiety były by najlepszymi apostołami PRAWDY na
Ziemi, dlatego tak bardzo nie pasują panom w sutannach.
Dziś również kościół i ich sługi szkalują Jezusa Chrystusa i jego apostołów, dokładnie tak
samo jak przed 2000 lat, a nawet jeszcze bardziej.
Maria Magdalena duchowo się rozwijała, głosiła SŁOWO BOŻE i odbierała obrazy i wykłady,
nigdy nie była ladacznicą, była apostołem PRAWDY i choć kościołowi i kapłanom nie pasowała
jako kobieta apostoł, to do dziś w kościołach są obrazy odebrane przez Marię Magdalenę, przez
kościelnych źle tłumaczone z niewiedzy lub z komercyjnego i rozumowego podejścia do wiary.
Nigdy kapłani i kościelni nie byli duchowi, nigdy nie żyli zgodnie z prawami PANA, strasząc
ludzi Panem, znaleźli sposób na zarabianie dużych pieniędzy i wygodnego życia, w zakłamaniu i
ciemnocie rozumu, w świecie pieniądza i rozpusty, kontrolując i manipulując duchami ludzkimi z
powodu ich głupoty i starczych lęków.
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Biblia, zawiera również odbiory Marii Magdaleny, ale dziś tak dalece zmienionych przez
kościelnych, nie ma to już nic wspólnego z objawieniami.
PAN nie ograniczył kobietom rozwoju ducha swego, dał żeńskości subtelniejsze narzędzia,
aby kobieta była strażniczką przestrzegania praw PANA oraz czystości, aby była bramą do
poziomu duchowego dla swojego partnera, kobiety łatwiej odbierają duchowe przekazy.

Palone czarownice
308.
Palone czarownice na stosach przez kościół i ich popleczników, to całkowite eliminowanie
kobiet głoszących PRAWDĘ, stojących w obronie PRAWDY, uzdrawiających energią Miłości
duchowej od PANA, mających dar uzdrawiania.
Kobiety uzdrowicielki były na wsiach konkurencją dla kościoła i kapłanów, dlatego były bardzo
skutecznie mordowane w imię PANA.
Kobiety bardziej wrażliwe i rozwijające się duchowo odbierały objawienia i obrazy
przekazywały ludziom na wsiach i małych miasteczkach, było to bardzo niewygodne dla
kościoła i religii, więc je oskarżano o herezje, torturowano, aby przyznały się do winy, sądzono
przez sądy kościelne, wydawano wyrok skazując je jako czarownice, skazując na wyjście ducha
z ciała poprzez spalenie na stosie i na oczach społeczności lokalnej ten wyrok był wykonywany.
Kościół skazywał te kobiety na męczarnię w ogniu, nikt się nie mógł sprzeciwić, ponieważ
kościoły w tym czasie były u steru władzy, zresztą są do dziś przy władzy.
Kapłani, kościelni i religie nigdy nie służyli na Ziemi w żaden sposób PANU, od zawsze pili,
bawili się, prowadzili i prowadzą rozpustny tryb życia na Ziemi, niezgodny z prawami PANA,
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siedmioma prawami i trzema prawami zawartymi w krzyżu PRAWDY.
Nigdy nie służyli PANU, tylko służyli i współpracowali z Lucyferem i ciemnościami, ciemnocie
rozumowej, będąc przy władzy robią co im się podoba, gromadząc ogromne majątki, wyszli poza
prawa ziemskie, wyzuci z czystości, stoją u bramy rozkładu, aby dokonało się ostateczne
rozliczenie, za wszystko co złego uczynili na Ziemi.
Skutki zwrotne za te wszystkie złe czyny, muszą się na każdym z osobna i wszystkich razem
przejawić już dziś, ciemnej siły już nie mają, oparcie w ciemności już się zamknęło na zawsze,
więc ciemna ich tarcza już się spaliła, a zapłata za ich ciemne czyny, które wytworzyli wypali na
ich duchu wszystkie ciemności, wrócą do góry jako nieświadome zarodki.
Tysiące lat ciemnoty kościelnych i ich sług na zawsze się kończy, nigdy już na Ziemi nie
będzie możliwości przejawienia się ciemności, religii, kościołów i organizacji w tak negatywnej
formie jak dziś są.
Nie przyjęcie na Ziemi przez religie i kościoły części Pana, Jezusa Chrystusa, czczenie
morderstwa sprzed 2000 lat, inkwizycja, wojny w imię PANA, zagrabianie mienia i wszystkich
kłamstw stawia kościoły i religie poniżej piekła przez nich wymyślonego na Ziemi by straszyć
nim duchy ludzkie.
Te wszystkie haniebne czyny religii i kościoła spowodowały ściągnięcie skutków zwrotnych
nad Ziemię, dokonuje się już rozliczenie nieuchronne, aby nigdy już nikt nikogo nie wprowadzał
w błąd, a sam prowadził rozpustne i hulaszcze życie.
Kościelni i religie czują się bardzo pewnie, lecz nic ich już nie chroni, zaskoczenie będzie ich
bardzo wielkie jak mocno i głęboko upadną na Ziemi, upadek to skutek zwrotny oszukiwania
przez
tysiąclecia
wszystkich.

Myślicie, że zostaniecie w 20%!
309.
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Myślicie, że zostaniecie w tych 20%, to bardzo się mylicie, każdy z was tak myśli, że jesteście
dobrzy, że jesteście wspaniali i że wy się rozwijacie duchowo.
Rozejrzyjcie się wokół, a wszystko wokół was wam podpowiada, że jest inaczej, że kierujecie się
rozumem, a nie uczuciem, interesują was balangi, pijatyki, przeklinacie, kłamiecie, ciągle biegacie
za pieniędzmi, przyjmujecie wszystko co wam wcisną politycy i władze oraz kościelni,
krytykujecie i oczerniacie innych.
Wszystkie kłamstwa przyjmujecie i dalej brniecie w ciemność z własnej głupoty i lenistwa, nic
nie chcecie kojarzyć, medycyna akademicka uzależnia was od leków, a przecież wszyscy wiedzą
jakie są szkodliwe, że antybiotyki wam osłabiają system odpornościowy i nie dziwcie się potem,
że grypa świńska was atakuje, bo to po prostu dla pieniędzy i władzy nad całą Ziemią ci bogaci
podkładają wam świnię, następnie was przymusowo zaszczepią i już jesteście poza ciałem
ziemskim, taki będzie koniec wędrówki ducha po Ziemi, krematoria mają już przygotowane.
Wymyślono wam pandemię, aby was wystraszyć, a wy się na wszystko zgadzacie, wymyślą
wam naukowcy, ci sowicie opłaceni; iż wszystkie te szczepionki są dobre, tylko wy coś
wymyślacie, rządzący wam potwierdzą i wy już nie sprawdzacie, a przecież każdy człowiek na
Ziemi po to ma rozum, aby kojarzyć fakty i wyciągać wnioski ze wszystkich zdarzeń, po to jest
duchowy, aby poznać i odróżnić kłamstwo i fałsz od PRAWDY.
A tu wam dadzą w różnych produktach aspartam tak zwany słodzik i jeszcze inne trucizny,
które zabijają komórki nerwowe w mózgu nieodwracalnie, abyście nie kojarzyli prawdziwych
faktów, abyście wierzyli tylko w telewizję, wypiorą wam rozum, podadzą same kłamstwa jako
pewniki, tak was wystraszyli iż wy straciliście zdrowy rozsądek i wszystko wam się pomieszało,
ale to wasza wina, nikt nie słucha tych co mówią PRAWDE, idziecie jak po sznurku do ciemności,
jakby tam wam coś dawali, a oni wam wszczepią czipa, uzależnią was od karty magnetycznej i
zrobią z wami co im się będzie podobało, tylko dlatego, że wy we wszystko im wierzycie, robicie
wszystko co oni każą, za bardzo małe pieniądze, reszta jest dla tych co was chcą zniewolić.
Pamiętajcie; z dziesięciu zostaje tylko dwóch, reszta żegna gęsto materialne ciało i odchodzi
do góry bez świadomości swojej.
To jest interwencja PANA bardzo konieczna, odeszliście od praw danych w stworzenie,
daliście się zniewolić innym duchom ludzkim myślącym iż są panami Ziemi, zeszliście w
ciemności i idziecie w kanałach ciemnych, nie odczuwacie i myślicie logicznie, więc to wszystko
co się dzieje jest ewidentnie z waszej winy.
2012 rok byłby dla Ziemi zniewoleniem ludzi przez ludzi, a PRAWDA jest taka iż ciemności
muszą odejść z Ziemi, tutaj króluje Jezus Chrystus, część Pana, Król Wielkiej materii, to jest dla
was wolność duchowa i ziemska, tu musicie zrozumieć i odczuć wolność poprzez MIŁOŚĆ
DUCHOWĄ, innej drogi nie macie.
Weźcie się do pracy duchowej abyście nie mieli do nikogo pretensji i abyście pozostali
rzeczywiście w tych 20% budując nowe Królestwo na Ziemi, oby nigdy już rozum ludzki nie
zapanował nad duchem.
Musi 80% ludzkich duchów odejść, ponieważ całkowicie zawiedli siebie i zawiedli Pana, są tak
ciemni i tak wypaczyli wszystko iż całkowicie zaprzepaścili swoją szansę wyzwolenia się z
zakłamania i ciemnoty, żądz rozumu, nałogów i dziwnych nawyków, kłamliwego panowania nad
innymi i gromadzenia ziemskich majątków, im całkowicie niepotrzebnych, a doprowadzają do
wojen, głodowania ludzi na Ziemi, chorób i szerzy się ciemnota umysłowa kształcących się
rozumowo i z wiedzy akademickiej nie mającej nic wspólnego z PRAWDĄ i nauką.
Wydarzenia z Woli PANA przyjdą dużo szybciej niż myślicie, zaskoczą was całkowicie, ale
datę zna tylko PAN, wy możecie się przygotować, rozwijając się duchowo i to jak się nie
pospieszycie to nie zdążycie, upadniecie i nic wam już nie pomoże.

Śpijcie czujnie
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310.
Śpijcie czujnie, wydarzenia zaskoczą was w nocy, żywioły przejdą niespodziewanie, zabiorą wam
gęsto materialne dobra, wasz materialny dorobek, nie chcecie dobrowolnie się rozwijać i przyjąć
PRAWDY, to PAN może uruchomić swoją armię i was obudzić z tego letargu, bo brak w was
bogactwa duchowego.

Najlepiej, aby ci co na terenach, które będą zalane, nabyli sobie kajak i spali w kajaku, bo
inaczej siłą wody zostaną zmieceni, 40 metrowa fala będzie u wybrzeży Polski, zmiecie wszystko
co będzie na jej drodze i małe szanse abyście się uratowali, abyście mogli przeżyć taką siłę
żywiołu wody.
Jak nie będziecie przygotowani duchowo, jak nie zadbacie o duchowe bogactwa, to wasze
bogactwa ziemskie stracą wartość i nic już nie będzie miało znaczenia jak wy stracicie gęsto
materialne ciało, otoczkę ducha, wtedy nic już nie da się zrobić.
Wtedy już zrozumiecie dlaczego PAN interweniuje na Ziemi, każdy duch musi poznać
PRAWDĘ.
PAN może interweniować na Ziemi tylko poprzez żywioły, interwencja niezbędna, gdyż wy
ludzie pozostawieni sami sobie pozbawilibyście się swoich ciał ziemskich się nawzajem, za
marne dobra materialne nic nie znaczące, rozum wasz to żądze władzy i pieniędzy, to jest
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rozumowy upadek ludzkości, tak rozum góruje nad duchem i zdrowym rozsądkiem.
Tym, którzy chcą zawładnąć Ziemią nie pomogą żadne pływające budowle, nic nie jest w
stanie was ochronić, skutek zwrotny dopadnie was wszędzie gdzie będziecie. udusi was wasza
własna energia skutku zwrotnego, to co zgotowaliście innym ludzkim duchom wróci do was
zwielokrotnione i energia wyrówna wszystkie rachunki, bez udziału PANA, wy sami wymierzycie
sobie sprawiedliwość, swoimi czynami.

Na Ziemi w prawach stworzenia
311.
PAN stworzył stworzenie i dał prawa w stworzenie, aby w stworzeniu wszyscy żyli radośnie,
szczęśliwie, w zdrowiu, zgodnie z prawami PANA, Siedmioma Prawami i trzema prawami
zawartymi w krzyżu Prawdy w Miłości duchowej.
Poza duchem ludzkim wszystkie istoty, duchy i nurty sił żyją w prawach na Ziemi, tylko
człowiek pokierował się rozumem i wymyślił sobie, że będzie panował nad innymi duchami
ludzkimi, będzie panował nad całą Ziemią, cały czas dąży do unicestwienia siebie i Ziemi, brak
logiki rozumu i kojarzenia faktów powoduje upośledzenie duchowe, ponieważ kojarzenie,
odczuwanie, duża wrażliwość, to cechy ducha, nie rozumu, to tutaj ludzki duch doprowadził do
całkowitej blokady ducha i kompletnie nie przyjmuje Prawdy.
Cały czas kieruje się na Ziemi rozumem, kompletnie zablokował uczucia, logiczne myślenie
podporządkowane duchowi, iż dziś jest zakopany w ciemnocie pod Ziemią, energetycznie go nie
widać, ani nie da się go odczuć, jest tak ciemny.
Wymyślają ludzie na Ziemi różne dziwne rzeczy aby innych wprowadzić w błąd, aby od nich
wyłudzić pieniądze, nawet jeżeli to wszystko, co robią jest kłamstwem i oni o tym wiedzą, to z
premedytacją działają na szkodę innych ziemskich ludzi, z premedytacją tworzą specyfiki i
żywność, różne sztuczne dodatki, szczepionki, wymyślają rozumową wiedzę, tylko po to by się
bogacić w dobra materialne, mieć coraz więcej, choć to nigdy jemu się nie przyda i on sam z tego
nie skorzysta, to z pełną świadomością działa na szkodę innych.
Nie wynagradzają innych należycie, nie dają innym godnie żyć na Ziemi, tylko poprzez
pieniądze chcą kontrolować wszystkich ludzi na Ziemi, gospodarka na Ziemi jest bardzo
wyniszczająca, tworzenie zależności finansowych powoduje iż kontrolują małe państwa, które
muszą być suwerenne i samowystarczalne.
Na Ziemi już tak dalece ziemski rozum zapanował iż ludzie całkowicie nie żyją w prawach
PANA, całkowicie odeszli od Prawdy, nie mają pojęcia iż energetycznie są zależni od PANA i
praw danych w stworzenie, że dziś cała Ziemia w zawrotnym tempie jest chyląca się ku
upadkowi.
Co byście ludzie ziemscy wymyślili, to i tak to tylko rozumowa wiedza i nie jest oparta na
Prawdzie, tylko osoba widząca energie, odczuwająca o dużej wrażliwości, może zobaczyć
faktyczne i prawdziwe zależności energetyczne ducha ludzkiego.
Tylko oparcie w PANU, w Świetle, daje ludzkiemu duchowi pełną ochronę i korzystanie z suto
nakrytego stołu, tu nie chodzi o żadne dobra materialne, tylko o wartości duchowe, które
przełożą się w świecie gęsto materialnym życiem w dostatku, ale tak aby wszyscy na Ziemi żyli
godnie, w Miłości duchowej, w prawach PANA.
Nikt nikogo nie może i nie ma prawa głodzić, więzić i mordować, należy się każdemu duchowi
godne życie w prawach PANA.
PAN spogląda na Ziemię, wszystko widzi, co wy tu ludzie ziemscy robicie, jak żyjecie i widzi
waszą martwotę, widzi, że ludzie ziemscy nie żyjecie zgodnie z prawami i Jego Wolą, dziwi się
PAN, że wy prosicie o cierpienie, o krzyż, prosicie o choroby, śmiecie jecie i błoto pijecie, sami
siebie unicestwiacie, choć moglibyście żyć na Ziemi szczęśliwie i radośnie, w radości i Miłości
duchowej.
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A wy ciągle to samo, w to samo bagno wracacie, w te same ciemne energie, ciągną was tam
ciemnymi włóknami, które wy sami nawiązujecie swoim rozumowym pojmowaniem świata
poprzez materialne dobra, poprzez żądze jakie rozum wam układa.
Jest cieplej na Ziemi ponieważ część PANA jest na Ziemi, co powoduje podwyższenie
temperatury Ziemi, dlatego musi być część PANA tutaj i teraz, aby przyjąć duże ilości przesyłanej
energii, musi być zakotwiczone Światło, aby wydarzenia mogły się odbyć tu w gęstej materii.
Możecie rozumowo wymyślać różne historie i je potwierdzać badaniami na temat ocieplenia
Ziemi, ale PRAWDA jest jedna i jedno wytłumaczenie, związane tylko i wyłącznie z sądem
ostatecznym na Ziemi, czego wy ludzie przyjąć nie chcecie, totalnie się blokujecie na Prawdę,
płacicie naukowcom aby wam zamydlali oczy.
Obojętnie jak dobrych naukowców zatrudnicie i co będą badać i tak wszystko na Ziemi
zależne jest od źródła energii jakim jest sam PAN, od praw danych w stworzenie.
Z Woli PANA żywioły podejdą tam, gdzie będzie im dozwolone, tam gdzie z Woli Bożej
unicestwia się ciemności, a tam gdzie żyjący w prawach jest ochrona PANA i nic nie pomogą
żadne specjalne bunkry, pływające jednostki czy inne, jak będą tam ciemni i ciemności żywioły
sobie z tym poradzą i ciemności raz na zawsze zginą.

Czas wydarzeń
312.
Czas w jakim będą wydarzenia zależny jest od działań ludzi na Ziemi oraz od przygotowana
komety, czyli części Pana Jezusa Chrystusa, aby mogło przyjąć dużą ilość energii prosto od
PANA, innej możliwości nie ma, a ponieważ są sytuacje, które wyraźnie wskazują na
wcześniejszy czas niż podają rządzący.
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Najbogatsi ludzi na Ziemi chce zawładnąć Ziemią, więc interwencja PANA jest konieczna i
uzasadniona. Ludzie jedzą bardzo dużo konserwantów, aspartamu i polepszaczy smaku i
zapachu oraz dodatków, których nie znamy, a które są w żywności modyfikowanej genetycznie i
produkowanej dla sklepu, aby tam jak najdłużej leżało, a to nie ma nic wspólnego ze zdrowiem,
poza tym bardzo duża ilość leków, w których nie wiadomo dokładnie co jest, powodują całkowite
uszkodzenia szarych komórek w mózgu.
Bardzo dużo ludzi ziemskich z tego powodu ma różne schorzenia, które powodują iż bardzo
szybko pozostawiają gęsto materialne ciało.
Człowiek daje sobą manipulować, nie myśli logicznie, jest ciągle zajęty leczeniem siebie, nie
dostrzega i nie kojarzy wydarzeń, które się wokół dzieją, a elity korzystają na całej Ziemi, ale jest
to całkowita wina ludzi na Ziemi, że dają sobą manipulować i jedzą takie śmieci, a zdrową
żywność kompletnie odstawiają, niektórzy sami stają się producentami takiej toksycznej
żywności.

Tragedią są gumy do żucia z spartanem, żute całymi dniami i gry komputerowe, ponieważ
ludzie zajęci są nałogowym graniem, nic nie widzą, nic nie słyszą, zaczyna się od tak zwanych
gier edukacyjnych, aby nauczyć uzależnienia, a następnie sami już ludzie wchodzą w kolejne
etapy, już bez pomocy, myśląc, że dobrze robią, a te nawyki stają się nałogami trudnymi do
uzdrowienia.
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Genetycznie ludzie przekazują z pokolenia na pokolenie osłabione naczynie dla ducha, czyli
ciało ziemskie, nie ma to nic wspólnego z nowotworami, ani z innymi chorobami, jest to tylko
odkładanie śmieci wszelkiego rodzaju w ciele ziemskim człowieka, a następnie wszystko dzieje
się z powodu stresu i strachu, wpływ ma bardzo trujące jedzenie i kompletny paraliż rozumowy,
brak wiedzy i PRAWDY.

Część Pana Wola Boża
313.
Część Pana Wola Boża przyszedł na Ziemię, aby rozpocząć sąd ostateczny, aby głosić Słowo, dał
ludzkim duchom SŁOWO PRAWDY, aby ludzkie duchy na Ziemi kierowały się SŁOWEM i
PRAWDĄ, kierowały się do PANA, wszystkie duchy na Ziemi muszą poznać PRAWDĘ, czcić Pana
całym duchem.
Część Pana Wola Boża to jedna z trzech osób w Trójjedyności PANA; Pan Bóg Ojciec, Część
Pana Wola Boża i część Pana Jezus Chrystus Miłość.
Wychodzi z poziomu Bożego jako Wola Boża, w zamku Parsifal, na Ziemi Abd-ru-shin,
ostatnio zszedł na Ziemię w narodzie wybranym w 1875 roku w Niemczech.
Naród niemiecki całkowicie zawiódł, siłę jaką otrzymali podczas pobytu Części Pana Woli
Bożej na Ziemi wykorzystali do rozpętania II Wojny Światowej, do mordowania ludzi ziemskich,
dlatego podczas wydarzeń apokaliptycznych muszą całkowicie runąć w skutku zwrotnym.
Odchodził z Ziemi nie z własnej woli, szedł do góry w białej szacie w świetlistym tunelu, prosto
do PANA.
Na Ziemi przerwano brutalnie ziemski pobyt Abd-ru-shina, choć On sam nie widział już sensu
bycia na Ziemi, ponieważ ziemscy ludzie niczego nie przyjmowali, dziś też PRAWDY nie
przyjmują, więc zerwał odchodząc energetycznie wszystkie mosty, wiedział co się na Ziemi
wydarzy, jako świetlista postać unosił się do góry, część PANA samego połączyła się z Panem.
W połączeniu z częścią PANA, Miłością na Ziemi Jezusem Chrystusem, jako Wola Boża
wspomaga energetycznie procesy na Ziemi.
Wola PANA się wypełnia, aby ludzie ziemscy już nigdy nie błądzili, szli po drodze życia w
prawach, swoim doświadczaniem na Ziemi te prawa wypełniali i przeżywali, w Miłości Bożej, już
na zawsze.
Ciemności i ciemne duchy ludzkie atakują energetycznie ŚWIATŁO, ale są to już ostatnie
drgawki ciała przed odejściem ducha, to koniec dla ciemności.
Rycerz w złotej zbroi jedzie na białym koniu po Ziemi, już jest ostateczne rozliczenie, ludzie
ziemscy idźcie za Żywym Słowem, Jezusem Chrystusem częścią PANA.
Ściana ognia Bożego płynie szerokim pasmem, ogień Boży pali wszystkie ciemności.

Krok do tyłu
314.
Krok do tyłu, aby następnie mocno ruszyć do przodu, przyjęcie PRAWDY każdej, to szok dla ludzi
ziemskich, ale natychmiast się ocknijcie i przyjcie do PRAWDY, to jedyna szansa, aby jeszcze z
tego rozumowego amoku się wyrwać, bo jak tam wrócicie, do kłamstwa, to za każdym razem
będzie coraz trudniej zrozumieć prostotę PRAWDY i z tego letargu się wyrwać.
To jest tak jak z waszym ziemskim ciałem, jak zastosujecie naturalne metody leczenia, to
zawsze jest krok do tyłu, aby wasz organizm mógł się pozbierać, organy wewnętrzne muszą
zawrócić i zacząć się prawidłowo oczyszczać z tych wszystkich przez was wrzucanych śmieci i
toksyn, bo leki i te wszystkie suplementy diety powodują natychmiast zatrzymanie procesu
oczyszczania, jak jeszcze namieszacie w swoim żołądku z 10 różnych leków, to organizm
głupieje całkowicie i wszystko się psuje, a wy jesteście tylko najlepszymi klientami do apteki,
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zasilacie przemysł farmaceutyczny, a oni wam serwują dodatkowe choroby.
A tu chodzi o to abyście byli zdrowi i szczęśliwi, bo siła w was ciemna jak szalona wykona
wszystko by was na nowo prowadzić w otchłań, tańczy w szaleńczym obłędzie byście tylko na
zawsze weszli w jej czeluście, bo stamtąd nie ma już wyjścia.
Wy ciągle w tyle, nie wyciągacie wniosków, PAN w swej wielkiej Miłości do stworzenia da wam
tylko to co jest dla was korzystne, a nie przyjemne, ponieważ to przyjemne was zabija po
troszeczkę, wy sami .już tego nie dostrzegacie, dlatego trzeba wam ściągnąć ciemną opaskę z
oczu i koniecznie wam pokazać, że jesteście krok do tyłu, ale dla was to już jest przepaść.
Nic wam po tych pieniądzach, o które tak zabiegacie, jak wszystko wam się zawali, stracicie
materię, będziecie musieli zakasać rękawy i szybko wziąć się do pracy, samo się nie odbuduje,
pieniądze nie będą do niczego potrzebne.
Zaraz po wydarzeniach królować będzie wymiana towarowa i sąsiedzka pomoc, jak wam cała
rodzina ziemska odejdzie, to wtedy zrozumiecie czym są dla was prawa PANA, zrozumiecie
czym były pieniądze i wasze rozumowe żądze.
Tego czego dziś nie chcecie przyjąć, jutro o to będziecie bardzo zabiegać i o to będziecie
prosić.
Dziś się cofacie do tyłu, a jutro będziecie chcieli biegnąć do przodu, zrozumiecie dlaczego dziś
tak was wzywam do ocknięcia z tego zamroczenia, musicie przeżyć obudzenie poprzez
wzmożone działanie żywiołów, a to może was bardzo boleć, będzie bardzo cierpiał duch, bo
wasz rozum natychmiast się wycofa, będzie udawał, że nic wam nie zrobił złego, ciemny rozum i
stworzone przez niego ego musi upaść.

Święto Czystości, Święto Czystej Lilii
315.
Dziś 7 września roku,który choć wieszczę gdzie się da, choć wołam do duchów na Ziemi, daję
wam pełną informację o rozwoju duchowym, o PRAWDZIE na Ziemi, o Świętach obowiązujących
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tutaj w gęstej materii, to ludzie ziemscy czczą tylko święta kościelne nic nie znaczące, rozumowe
i wymyślone komercyjnie.
Ludzie czcijcie Święto dane wam przez Pana na Ziemię, jak Święto Czystości, Święto Czystej
Lilii, musicie dziękować PANU za siłę wam zesłaną, abyście mogli być czyści energetycznie,
abyście żyli na Ziemi w prawach PANA, dziękować za dary jakimi jesteście obdarowywani, za
korzystanie z suto nakrytego stołu.
Za korzystanie z siły jaką PAN wam przekazuje, abyście mogli pokonywać wszystkie
przeszkody jakie będą na waszej drodze do PRAWDY, dziękować za energię jaka płynie po
promieniu czystości spływa do was Miłość BOŻA, gdy wasze ciało ziemskie jest w stanie
spoczynku, a duch ma połączenie tęczą z Panem.
Gdy wierzycie z przekonania w Pana, Ojca wszystkich duchów, wydarzają się wam same
dobre rzeczy.
Ci co nie żyją w prawach, ci co nie żyją w podłączeniu do PANA, żyją na Ziemi w strachu i
stresie, kłamią i oszukują, to niczego nie otrzymują, choć sami o sobie myślą, że są dobrzy,
ponieważ patrzą na siebie poprzez krzywe zwierciadło, nie są wobec siebie krytyczni, a zgodnie z
Miłością Bożą wymagającą i sprawiedliwą, tacy powinni być.
Czas na świętowanie Czystości, niech Czystość i Królestwo Tysiącletnie Czystości i
Trójjedyności na zawsze zagości na Ziemi całej, dla dobra wszystkich duchów.
To wy sami swoim czynieniem doprowadziliście do uwięzienia ducha przez rozum i to wasz
rozum was blokuje, bo duch musi być wolny i czysty.
Dlatego każdy kto nie da się oczyścić i uzdrowić, odejdzie do góry jako nieświadomy czysty
zarodek, duch oczyszczony ze swojej świadomości, a to jest największa kara dla ducha, dla was,
ale to wy sami zmusiliście Pana do oczyszczenia tego bagna, w którym tkwicie, jest to ogromny
dar Miłości Bożej dla was.
Uderzy w was tylko to, co wy sami myśleliście, mówiliście i czyniliście, to jest Sprawiedliwość
Boża wam dana abyście sami siebie ocenili, sobie sami sprawiedliwość wymierzyli, na tym
polega doskonałość i samoczynność praw Bożych, PAN nie ingeruje w wasze działanie, jak
żyjecie taką zapłatę sobie odbierzecie, żaden duch na Ziemi nie jest upoważniony, aby wam
„grzechy” odpuszczać.
Nic nie wiecie na temat Królestwa Tysiącletniego, poza tym, że mruczycie w kościołach
„modlitwy”, w których o to Królestwo prosicie i nawet nie wiecie, że dziś jest II rocznica
powstania na Ziemi Królestwa Czystości i Trójjedyności dla czystych duchów, które pozostaną
po wydarzeniach na Ziemi.

Zanim się wydarzy
316.
Zanim się wydarzy na Ziemi apokalipsa, zanim żywioły osiągną apogeum działania, wy możecie
jeszcze swój czas wykorzystać w swej prostocie Słowa i praw PANA, zacząć żyć zgodnie z
naturą i Panem, z Woli PANA, tu i teraz.
Rzeczywistość jest taka, iż wasze ego tak dalece upadło, bo odrzuciliście PRAWDĘ oczywistą,
choć znacie i wiecie o większości Prawd oczywistych, mówionych potocznym językiem przez
was, to i tak nie odczytujecie prawdziwego ich sensu, nie wprowadzacie Prawdy w swoje
ziemskie życie, w swój ziemski byt.
Chcecie wszystko dostać bez wysiłku, ciągle po coś wyciągacie ręce, ciągle tylko prosicie o
wszystko Pana, a nie chcecie się wysilić, aby choć poznać uczucie jakim was obdarzył PAN, nie
chcecie nic robić, chcecie tylko wszystko otrzymać i to jeszcze bez wyrównania energetycznego,
bez zapłaty, najlepiej gdyście mieli więcej niż inni obok was.
Do waszego rozwoju duchowego potrzebujecie tylko i wyłącznie tyle ile wam wystarczy, aby
godnie żyć i nie trzeba nic odkładać, ale za to trzeba zadbać, aby wszystko było czyste, proste i
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naturalne.
Apokalipsa oczyści Ziemię całą z tych co działają przeciwko Ziemi, przeciwko naturze,
przeciwko drugiemu człowiekowi, oczyści z ciemności i ciemnoty rozumu ludzkiego i wszystkich
żądz.
Lecz wasza ręka jest zawsze wyciągnięta po jałmużnę od PANA, zawsze w każdym wypadku,
robicie różne dziwne rzeczy, włącznie z kłamstwem, aby tylko coś otrzymać za darmo, aby
otrzymać pieniądze, które się wam nie należą.
Zanim się wydarzy, otrzymaliście wielokrotnie napomnienia i ostrzeżenia, każdy duch przez
przewodnika duchowego odbiera informacje, którymi jesteście bombardowani ze ŚWAITŁA o
zbliżających się kataklizmach, jesteście bombardowani energetycznie, abyście natychmiast
zaczęli się rozwijać duchowo, tu nie chodzi o ciemną ezoterykę i dogmaty kościelne, tu chodzi o
PRAWDĘ i rozwój duchowy oparty o Miłość duchową i połączenie z Panem, wasze duchowe
odczuwanie.
Zanim to wszystko się wydarzy, każdy duch na Ziemi musi zderzyć się z Prawdą, w każdy
możliwy sposób, osobiście, przez blogi, poprzez filmy, strony internetowe, telewizję, prasę,
obojętnie co kto powie, to wy musicie sami podjąć decyzję, bo tylko sami poniesiecie jej
konsekwencje, pamiętajcie, że jak wszyscy będą skakać z 11 piętra, to wy nie musicie skakać
tylko dlatego, że wszyscy skaczą, bądźcie samodzielni odczujcie to sami, nie dajcie się zwieść
innym, bo oni mogą was pociągnąć w otchłań ciemnoty rozumu ludzkiego, a stamtąd nie ma
wyjścia.

367

Siła kataklizmów
317.
Siła kataklizmów na Ziemi się potęguje, a wy dalej w swym uporze tkwicie i się na tym
zawiesicie, nic wam to nie da, gdyż tutaj na Ziemi warunki dyktuje PAN, mieliście szansę się
zmienić, lecz linę z Miłości Bożej dla was rzuconą ignorujecie, więc na wasze wyraźne życzenie
wy też zostaniecie zignorowani, musicie to poczuć na sobie.
Już teraz klamka zapadła, nie ma odwrotu dla waszych doświadczeń, teraz już tylko żywioły
wody, ognia, powietrza i ziemi pokażą wam co to jest Siła PANA i jak należy podporządkować się
w pokorze Panu, wy to musicie zobaczyć i odczuć, abyście już nigdy będąc na Ziemi nie wątpili w
Pana.
Wszystko to co wydaje się być najbardziej nieprawdopodobne jest prawdziwe, dlatego to wasz
największy priorytet i obowiązek ducha na Ziemi, podporządkować się PANU.
Przyjdą takie chłodne dni, aż ziąb będzie was przenikał dogłębnie, bo brak w was Miłości
duchowej, która rozgrzewa energetycznie, coraz mocniej będziecie odczuwali brak w was uczuć,
jak się rozgrzejecie, to zrozumiecie sami jaki błąd popełnialiście i wtedy będziecie już wybierać
właściwie i będziecie podążać właściwą drogą.
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Tylko rozumowe filozoficzne labirynty tak gmatwają PRAWDĘ, że dziś nikt o Prawdzie nie
słyszał i o Prawdzie nic nie wie, można czepiać się rozumowo słów, można czepiać się
rozumowo wyglądu, nie jest to ważne, ważny jest tylko duch, zdrowie człowieka, nic innego nie
jest ważne, wiedzą o tym tylko ci, co oddali by wszystko żeby tylko wyzdrowieć.
Materia i dobra materialne zostają na Ziemi, gdy duch odchodzi z ciała ziemskiego i nie jest
jemu nic potrzebne do dalszej drogi i dalszej nauki.
Dlatego musicie odczuć na sobie siłę kataklizmów, siłę, która da wam wiele do myślenia, lecz
nie do przerabiania rozumowego tylko do kojarzenia logicznego faktów jakie skierują was do
Światła, do PANA, do Miłości Bożej tylko w prawach i Prawdzie, to jest właściwa droga ducha na
Ziemi.
Wszystko co się wydarza na Ziemi przychodzi bardzo niespodziewanie, choć informacje z
wyprzedzeniem dostajecie i nie wierzycie, bo rozum wam zablokował logiczne kojarzenie
Coraz częściej będziecie oglądać obrazy po przejściu żywiołów, przygotujcie się na końcowe
wydarzenia na Ziemi zgodnie z zapowiedzią Pana, wydarzenia, które zmienią obraz kontynentów
na Ziemi, możecie sobie tylko wyobrazić, siłę z jaką jednocześnie żywioły zadziałają i
wprowadzą porządek w nowym Królestwie Tysiącletnim, nie możecie powiedzieć; iż nie
wiedzieliście, ponieważ o apokalipsie Jana czytano w domach przez dwa tysiąclecia.

Kręci się karuzela
318.
Kręci się wokół wszystko jak na karuzeli, bez celu, kręci się tylko w głowie, bez uczuć, bez logiki,
robi się tylko niedobrze z tego kręcenia, nikt się już nie zastanawia; po co to kręcenie, jak kierat
każdy z osobna ma założony i biega jak baran za błyskotkami świata ziemskiego i złudzeniami
rozumu, dla ziemskich bogactw, bez iskierki Miłości duchowej, nic nie wiedząc o duchu, o
rozwoju duchowym.
Można wyłonić cztery grupy do których się ludzkie duchy klasyfikujecie: elita bogatych
zwanych vipami, szamani, ci co myślą że rozwijają się duchowo, letni, ci co nic nie robią
całkowicie martwi duchowo oraz ci co pozostaną po wydarzeniach, w tej chwili jeszcze
nieokreśleni.
Posiadający szamańską wiedzę nie szukają dalej, nie rozwijają się duchowo, poprzestali tylko
na zarabianiu pieniędzy, to ich zguba, zatrzymanie to upadek ducha, również skłanianie się pod
korzyści materialne, to słabość rozumu, kanał ciemny, tutaj musi duch królować, a nie praktyki
szamańskie; tarot, karty, wahadełka i inne narzędzia rozumu, nie dają niczego pozytywnego,
upada się z powodu rozumowej wiedzy.
Każda nawet najmniejsza słabość natychmiast dyskwalifikuje osobę do uzdrawiania, słabości
tworzą kanały i włókna dla ciemności, natychmiast po słabości biegnie chora energia do
szamana, jak dużo się nazbiera to już się dzielicie z następnymi, a sami chorujecie, karuzela się
kręci, kasa płynie, ciemności już was mają i mocno w kleszczach was trzymają, szamańskiego
pojmowania świata.
Myślicie, że ta tajna, ukrywana, ezoteryczna, szamańska wiedza ma coś wspólnego z
Prawdą???
Prawda jest jawna, jasna i wytłumaczalna, niczego nie ma do ukrycia, nie ma nic wspólnego z
szamanizmem i ciemną ezoteryką.
Myślicie, że jesteście autorytetami i posiedliście ogromną wiedzę w sprawach ezoteryki, ale
nie PRAWDY, dlatego skłaniacie się rozumową wiedzą ku ciemnościom, a oddalcie się od
PRAWDY, posługujecie się znakiem Szatana, tym pokazujecie co sobą reprezentujecie, martwota
duchowa i nic więcej, wasza ewidentna wina iż zaprzestaliście poszukiwań.
Jeżeli do tej pory nie przyjęliście PRAWDY i nie rozwijacie się duchowo, to dziś macie znikome
szanse, na rozwój duchowy, choć przewodnik wasz wam podpowiadał, to wasz rozum niczego
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nie przyjmował, nie trafiliście na drogę ku ŚWIATŁU.
Początek rozwoju duchowego, to odrzucenie dotychczasowej wiedzy ezoterycznej, coś tam
wiedzącej, coś tam jest z Prawdy, ale to wszystko za mało by być w świetlistych nurtach, tu
trzeba odrzucić ego i od początku przyjmować tylko PRAWDĘ, wejść na drogę ku Światłu i
dopiero na drodze ku PRAWDZIE, przekonacie się iż droga jest właściwa.
Innej możliwości nie macie, musi każdy z osobna tego doświadczyć, musi to przeżyć sam, bo
każdy duch jest inny i każdy przeżywa inaczej, każdy ma co innego do przepracowania i ma inną
misję na Ziemi do spełnienia.
Im bardziej mnie Ismaela atakujecie, tym bardziej jestem przekonana o słuszności mojej
Ismaela misji na Ziemi, patrząc na Jezusa Chrystusa Nazarejczyka 2000 lat temu, to ciągle był
atakowany przez ciemności, kapłanów i faryzeuszy, dopiero po bestialskim zamordowaniu część
Pana czczą ludzie tylko znaki morderstwa, a Jezusa Chrystusa i nauk Jego nie wprowadzają w
swoje życie, światłe wartości do dziś nie są doceniane.
Teraz na Ziemi jest jeszcze ciemniej, jest jeszcze gorzej ze zrozumieniem Prawdy ludzkim
duchom, kościoły i religie prawnie i rozumowo umocniły się w swych kłamstwach, w elitach
rządzących na Ziemi wiadomo iż będą atakować PRAWDĘ i światłe wartości, dziś ten atak jest o
wiele mocniejszy ale też trzeba powiedzieć iż to ostatnie drgawki ciemnych przed wydarzeniami
na Ziemi.
Burzy Prawda kłamliwy świat ezoteryczny, trzeba zrozumieć, że jest to kontrolowane przez
ciemności i każdy duch musi zająć stanowisko, musi zrozumieć, że aby dojść do Prawdy trzeba
odciąć się od wszelkich kłamstw, nawet jak to mówicie; od tych najbardziej niewinnych, bo to są
również kłamstwa.
Rację ma tylko PAN, wie wszystko tylko PAN, a wy ludzkie duchy myślicie iż posiedliście
wiedzę, o której nikt nic nie wie, tylko wy, PAN o was wszystko wiedział i wie, choć wy tego nie
przyjmujecie.
PAN da wam tylko to, co jest dla was korzystne na Ziemi, warunki dyktować może tylko Pan,
Stworzyciel nieba i ziemi, ponieważ jest źródłem życia dla ducha, jest źródłem energii jaką
przekazujecie innym, gdy się rozwijacie duchowo, bo gdy się nie rozwijacie prawidłowo, to tylko
przekazujecie sobie ciemne nurty ciemnej ezoteryki i jej popleczników, kościołów i religii.
Te wszystkie dziwne nauki muszą upaść, bo to rozumowa wiedza nie reprezentująca żadnych
światłych wartości, ani żadnych uczuć, tylko wam się zdaje, że się rozwijacie, bo o to chodziło
pomysłodawcom, jesteście po prostu zmanipulowani, wszystko jest po to abyście tak poczuli,
ponieważ ciemność też ma siłę, tylko ciemną, ta siła w niczym nie jest porównywalna do Siły
PANA, do Światła, a ponieważ nigdy nie doświadczyliście Miłości duchowej, to nic o niej nie
wiecie i w ciemnych nurtach się grzebiecie, jak kret co w ziemi ryje.
Tu chodzi o waszą światłą wiedzę, o wasze światłe wartości, o przyjęcie PRAWDY, to jest
początek wiedzy jaka na was czeka, lecz ten pierwszy krok wy musicie uczynić, to wy musicie
otworzyć się na Prawdę, kierować się tylko do PANA, poprzez wiarę z przekonania, odrzucić
rozum na plan dalszy i podporządkować rozum duchowi.
Rozum wybudował wam ego wszechwiedzenia i was w tym utopił, wasze zadanie aby się z
takiego rozumowego ograniczonego kłamstwami świata wyzwolić, podążać tylko drogą
odczuwania i PRAWDY BOŻEJ.
Macie dary od PANA, macie dużą wrażliwość, narzędzia do posługiwania się darami też w was
są, tylko rozum wam zasłonę dymną stworzył i was zaślepił błyskotkami, na kłamstwach was
prowadzi do leja rozkładu.
Ludzie ziemscy, wy kompromitujecie się czyniąc niewłaściwie, niezgodnie z prawami PANA.

Nieprawdopodobne, ale prawdziwe
319.
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Najprawdziwsze choć nieprawdopodobne, to tylko wasz rozum nie jest w stanie PRAWDY
przyjąć i choć się wysilacie, to wasz mózg tak został przenicowany, iż dziś nie umiecie myśleć
logicznie i kojarzyć faktów jakie na Ziemi mają miejsce tu i teraz, przeciwko wam ludzie, ludzie
wytoczyli najcięższe działa i was mordują, systematycznie pomału za waszym przyzwoleniem,
ponieważ wy tego nie chcecie widzieć.
Wszystko to co się wokół was dzieje jest bardziej prawdziwe niż wy możecie sobie to
wyobrazić, im bardziej myślicie, że jest to nieprawdopodobne, tym bardziej prawdziwe, to
PRAWDA się przejawia wokół was, tym bardziej przeżyjecie to wszystko na duchu, im bardziej
nie
chcecie
przyjąć
PRAWDY.

Nieprawdopodobne historie są zawsze prawdziwe sami powtarzacie; nieprawdopodobne,
sami już tego nie rejestrujecie, ponieważ wasze pragnienia są dziwne i ciemne, nie służycie
Światłu na Ziemi, więc duch nie ma możliwości się przejawić.
Nie można szeptać pokątnie o PRAWDZIE, należy głośno krzyczeć, abyście jeszcze zrozumieli
swój błąd i skierowali się natychmiast do PANA, bo inaczej to dla was będzie tragedia.
Medycyna akademicka świadomie was truje, nie łykajcie tej chemii, bo to was zabija, patrzcie
co pijecie i czym oddychacie, to dla was jest ważne nie dla kogoś innego, ale wtedy, gdy wy
przestaniecie brać w tym udział zaczniecie zdrowieć, wtedy zrozumiecie co to jest PRAWDA.
Dziś obok kłamstw podają wam PRAWDĘ o wielu toksycznych substancjach i o toksycznej
żywności, podają wam składniki jakie zawierają, lecz wy myślicie, że nikt wam nic złego nie chce
uczynić, tu bardzo się mylicie, przecież patrząc na was, to wy sami siebie krzywdzicie i swoją
ziemską rodzinę.
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Wy też wykonujecie różne rzeczy, które są toksyczne, zacznijcie od siebie, sprawdźcie co
wykonujecie i jakie są to produkty, dają zdrowie czy chorobę innym ludzkim duchom, zapytajcie
się siebie; czy wy mówicie PRAWDĘ, jak wy się zmienicie i wrócicie do natury i naturalnych
produktów, to wszystko wokół was się zmieni.
Jak wy będziecie mówić PRAWDĘ, to do was przyjdą ludzie, którzy będą mówić tylko PRAWDĘ,
ponieważ wy kłamiecie, to jesteście okłamywani i zabijani, bo wy też zabijacie.
Jak wy rozwiniecie się duchowo, to nauczycie się odróżniać żywność skażoną od żywności
dobrej i zdrowej.
Wszystko co bierzecie w swoje ręce sprawdzajcie bardzo dokładnie, jakie materiały, jakie
składniki zawierają, przede wszystkim popatrzcie co jecie, zainteresujcie się co jest zawarte w
pożywieniu, aby jeść czyste nieskażone żadnymi lekami i suplementami diety, to są trucizny i
związki mocno osłabiające wasz system odpornościowy.
Żądze rozumu i chęć władzy pcha ciemnych do zagarnięcia wszystkiego, dlatego wy musicie
zacząć pracować ze duchem, rozwinąć uczucia, aby was nikt nie oszukał, aby nikt nad wami nie
zapanował, nikt wami nie manipulował.
Nigdy więcej nie powtórzył się 11 września, jeden człowiek występuje przeciwko drugiemu
człowiekowi, rodak przeciwko rodakowi, tylko dla chęci zysku, tylko dla chęci zapanowania nad
innymi, kłamstwa nad kłamstwami królują, a wam PRAWDY nie przekazują.
W swej martwocie niektórzy ludzie ziemscy zapomnieli iż każdy duch ma takie same prawa na
Ziemi ustanowione przez Pana, nikt nie jest lepszy ani gorszy, wszyscy są równi wobec PANA,
dlatego muszą żywioły w prawach nawrócić was na drogę rozwoju duchowego.
Nie obchodzą mnie Ismaela wasze opinie, nie obchodzą mnie Ismaela wasze oceny, spokojnie
przyjmę wasze szyderstwa, macie poważne problemy to się wściekacie, wydajecie o sobie
najgorszą opinię, nie obchodzą mnie Ismaela leniwi duchowo, martwi ludzie ziemscy, tylko
interesują mnie Ismaela ludzie, którzy się wysilą i będą walczyć w pokorze przed Panem o ducha,
o swoje zdrowie ziemskie.

KOMPROMITACJA, ludzie KOMPROMITACJA!
320.
Ludzie, to kompromitacja waszego rozumu, brak w was Prawdy bo zajmujecie się innymi, brak w
was uczuć, to opluwacie innych, nie szanujecie siebie, jak brak wam szacunku do siebie, to też
nie szanujecie nikogo.
Wasze ego wyprodukowało wam wasze rozumowe racje, dlatego musicie dowiedzieć się jaka
jest Prawda, choćby dla was była najbardziej nieprawdopodobna.
Zawsze PAN prowadzi każdego ducha na Ziemi najlepszą drogą, zawsze daje najlepsze
rozwiązania waszych problemów i kłopotów, lecz wy nie chcecie tych podpowiedzi słuchać,
dlatego ciągle rozumowo błądzicie.
Dla was ta droga jest najlepsza i zawsze macie oparcie w PANU, zawsze macie zdrowie i
ochronę, szczęście i radość w was gości.
A tak, wasza wersja rozumowa jest bardzo schorowana, zatruta, ciągły stres, strach, wieczne
problemy i kłopoty, ciągły brak szczęścia i radości, gości w was złość i nienawiść.
Kompromitujecie ducha przed Panem, kompromitujecie się przed ludźmi ziemskimi, a już fakt,
że nie żyjecie na Ziemi zgodnie z prawami PANA, to już was całkowicie dyskwalifikuje we
wszystkim, wtedy nazywacie się duchy ziemskie, a dopiero poprzez przyjęcie PRAWDY i życie w
prawach możecie sobie zasłużyć na miano człowiek.
Rozumem Pana nie pojmiecie, możecie tylko poprzez uczucia i poprzez subtelne odczuwanie,
logiczne myślenie i kojarzenie.
Można jeszcze zobaczyć trzecim okiem, lub w wizji sennej, oczywiście wtedy, gdy ze sobą
pracujecie, odkrywacie i pielęgnujecie swoje dary.
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W wyniku waszego fałszywego pojmowania PRAWDY, zostaliście przez ciemności ściągnięci
w najgłębszą energetyczną przepaść, zakopani jesteście w energetycznych śmieciach, to wy
sami sobie gotujecie taki los.
Nikt wam tu nie ingeruje, sami sobie tworzycie takie bagno, sami sobie tworzycie skutki
zwrotne swoim działaniem, gdy czynisz dobro dostajesz 10 razy tyle dobrej energii, gdy czynisz
zło dostajesz 100 razy tyle negatywnej energii, odbieracie wtedy samo zło.
Gdy produkujecie, macie usługi lub sprzedajecie coś co szkodzi drugiemu człowiekowi
ziemskiemu, to natychmiast dostajecie to samo tylko kilka razy wiecej, adekwatnie do waszej
winy.

Nikt inny, tylko ludzie ludziom produkują skażoną żywność, dosypują do wody różne środki
toksyczne, sypią na pole sztuczne nawozy, zaśmiecają naturę różnymi truciznami, powietrze
jakim oddychamy też jest skażone, meble ubrania i różne sprzęty emitują różne związki bardzo
toksyczne dla człowieka.
Nikt inny tego nie czyni jak tylko i wyłącznie wy sami sobie nawzajem czynicie takie produkty,
dlatego wołam do was; opamiętajcie się i zacznijcie od siebie, WSZYSTKO MUSI BYĆ
NATURALNE!!!!!!
Zobaczcie ile w żywności jest związków toksycznych kompletnie tam niepotrzebnych, a
bardzo szkodzących waszemu zdrowiu i zagrażających waszemu ziemskiemu życiu.
Dlatego dziś tak dużo jest młodzieży bardzo chorej i zdegenerowanej zdrowotnie, dlatego dziś
tak dużo na cmentarzach widać od 40 do 50 roku życia ludzi pozostawiających swoje ziemskie
ciało.
Od was samych zależy czy wy będziecie zabiegać o zdrową żywność, oto prosty przykład;
przecież każdy z was pamięta rosół z kury biegającej wolno w gospodarstwie rolnym, jeżeli taka
kura jest odżywiana prawidło, a nie paszami, ten rosół jest żółty i nie potrzebuje polepszaczy
smaku i zapachu z jakimiś spreparowanymi warzywami, do naturalnego rosołu dodaje się
marchewkę i pietruszkę oraz jak ktoś lubi lubczyk, można jeszcze inne zdrowo wyhodowane
warzywa.
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Ale jak ugotujecie rosół z tej kury z chorej fermy, to tutaj nie obejdzie się bez dodatków, bo nie
ma smaku żadnego, jak wygotowana brudna ścierka od podłogi.
Od was zależy czy wy będziecie nabywać i wymagać w sklepach zdrowej kury, czy tej z fermy,
tanie mięso nawet psy nie chcą jeść, bo też im szkodzi.
Od was zależy co będzie w sklepie, zdrowe owoce i warzywa czy chipsy i szkodzące wam
słodycze bardzo zaśmiecone różnymi toksycznymi związkami, to co wy będziecie nabywali, to
taki towar wam sprowadzą, holenderskie marchewki i pomidory szklarniowe, gdzie wielu
Polaków tam pracowało i przyjeżdżali bardzo chorzy, mocno zatruci, czy nabędziecie marchewki
i pomidory polskie gruntowe bez nawozów.
To jest kompromitacja człowieka przed człowiekiem, że was okłamują, że taką toksyczną
żywność
wam
podają.

To wasza wina jedyna, co dajesz to dostajesz, to jest mordowanie pomału ale systematycznie.
Medycyna akademicka to świadome trucie lekami, bo nie podając wam przyczyny waszych
schorzeń, skazuje się was świadomie na ciągłe dożywotnie branie lekarstw i to w bardzo dużych
ilościach, to lekomania na szeroką skalę poparta prawami ziemskimi.
To całkowita kompromitacja naukowej medycyny, leczącej latami skutki, to świadome
kaleczenie ludzi, to świadome zabijanie pomału, świadome podawanie aspartamu trującej
substancji do leków dla dzieci, wskazuje na to iż od dziecka tworzy się klientów aptecznych.
Jadąc z samochodem do mechanika szuka się najpierw przyczyny, bo każdy wie jak się
usunie przyczynę, to skutki ustaną.
Lecz ludzie nie stosujecie to u siebie, nie szukacie przyczyny, nic w sobie nie zmieniacie, a
powielacie stary zdegenerowany system chorej medycyny akademickiej.
Do baku swojego samochodu lejecie najlepsze paliwo, a do swojego żołądka ciągle wrzucacie
toksyny i związki trujące, dziwcie się potem że chorujecie, wasz samochód ma luz, a wy się
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ciągle stresujecie i blokujecie oczyszczanie.
Tu ludzie ziemscy się wszędzie kompromitujecie, podając sobie nawzajem trujące produkty i
trujące leki, okłamujecie siebie i innych mówiąc; że to dobre, że tak ma być, jest to jawne i
świadome zabijanie.
Spróbujcie udowodnić, że to nie jest PRAWDĄ.

Kawa to używka
321.
Kawa czarna, zwana mała czarna, tylko używka zbyt często stosowana, codzienne picie
powoduje bardzo mocne przekwaszenie organizmu, ogromną nadpobudliwość i problemy
zdrowotne.
A jednak każdy młody lub starszy codziennie nadużywa kawy, niektórzy rozpoczynają dzień
kawą i papierosem, to już jakby od razu z założenia zatruwanie organizmu, świadome,
codzienne, nie możecie powiedzieć, że nic o tym nie wiecie, na każdej paczce papierosów pisze;
że to trucizna.
Kawa w połączeniu z lekami to bezsenność i zawroty głowy, to bardzo poważne schorzenia
stawów oraz kręgosłupa, brak wapna w organizmie, a to już tak zwana przez medycynę
akademicką osteoporoza.
Pita z mlekiem czy bez, z cukrem, czy bez cukru, szkodzi tak samo, sami się przekonacie jak
kawę przestaniecie codziennie używać.
Jak już bardzo chcecie to raz na kwartał, to w zupełności wystarczy, więcej to już nie
wskazane, reaguje bardzo w organizmie z toksynami tworząc bardzo trujące związki.
Kawa to nie jest lekarstwo na podniesienie ciśnienia, to jest tylko taki afrodyzjak medycyny
akademickiej, jak nie wiedzą co powiedzieć jak ktoś ma niskie ciśnienie, to polecają picie kawy i
tak uczą ludzi popadania w nałóg.
Codziennie tylko jedna kawa i ciastko do tego i już macie bardzo poważne problemy
zdrowotne z kręgosłupem, układem kostnym, układem trawienia, układem krwionośnym oraz
nerkami i wątrobą, do tego jeszcze dodamy skutki i już ludzki duch biega od lekarz do lekarza, a
medycyna akademicka nie potrafi powiedzieć co jemu jest.
Przekwaszenie organizmu jest ogromne, nawet po wypiciu jednej kawy dziennie przez rok, to
już dla ciała ziemskiego szkodliwe.
Jeżeli w wodzie, którą pijecie są ciężkie metale, a w połączeniu z kawą dla układu krążenia są
to zatory, zawały serca, rany i poważne uszkodzenia trzustki i wątroby.
Ludzie są bardzo dobre herbaty ziołowe zamiast kawy.

Tysiąc dni
322.
Lepiej tysiąc dni się codziennie przygotowywać do wydarzeń, niż ten jeden dzień przespać i
zostać zaskoczonym przez żywioły.
Należy przygotowywać się zawsze na wszystko, żyjecie tu i teraz, ale przygotowujecie się
duchowo i gęsto materialnie, aby wydarzenia odbyły się tak, by was to nie zaskoczyło na Ziemi.
Wiem, że zaskoczą was wydarzenia bardzo mocno, ponieważ w nic nie wierzycie, ponieważ
tak wam zamieszano w głowach, tak wam kłamstwa wciśnięto, iż dziś nie wierzycie nawet sobie,
lecz wy na takie traktowanie sobie całkowicie zasłużyliście swoim czynieniem.
Cały czas brniecie jeszcze bardziej w ciemność i zakopujecie swoją szansę systematycznie
codziennie, nie zauważacie, że wszystko się zmieniło i teraz nie jest już tak samo jak było kiedyś,
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dziś jest bardzo duże przyspieszenie energetyczne, wydarzenia są codziennie choć trzeba się
wysilić by o nich informacje otrzymać, media są manipulowane i nie podają wszystkich ważnych
informacji.
Przyspieszenie jest potrzebne abyście skutki zwrotne odczuli na sobie natychmiast, a nie jak
kiedyś za jakiś czas, tu i teraz, natychmiast, coś złego robicie i od razu zapłatę otrzymujecie.
Żywioły coraz mocniej czyszczą was z tych dóbr materialnych, choć wy tego nie dostrzegacie,
choć wy nie chcecie tego widzieć, tak samo jak nie chcecie widzieć kłamstw kościelnych i vipów.
Zostaniecie wyrwani z tych ciemnych rozumowych dywagacji, ponieważ nie ma innego
wyjścia, tylko poprzez wasze przeżycia mocne i wypalające wszystkie ciemności w was, można
wam pomóc, abyście kroczyli prosto ku Panu.
Tylko ta droga jest w stanie was wyzwolić z kłamstw, z martwoty duchowej, ponieważ to
właśnie takich martwych duchowo da się oszukiwać i manipulować nimi, ludzi którzy są żywi
duchowo nie dają się oszukać, są bezpieczni jak pracują ze sobą.
Jeżeli wy tego nie widzicie, to PAN podejmuje takie decyzje, aby one były dla was korzystne i
abyście powrócili na drogę do PRAWDY.
Dlatego musiał ponownie urodzić się Jezus Chrystus na Ziemi, aby wam ludzie pokazać jak
należy żyć duchowo, musi budzić ducha, bo inaczej czeka was całkowita zagłada.
Hołdujecie tylko materialnym dobrom i pieniądzom, nic więcej się dla was ludzie ziemscy nie
liczy, tylko dom, samochód i dużo na koncie, a to przestaje się już liczyć, natomiast ważne jest
tylko i wyłącznie bogactwo duchowe, a martwota duchowa całkowicie już upada.
Zawsze lepiej wiedzieć co was czeka i się przygotować, niż dać się zaskoczyć i ciągle
mówicie; co ma być, to będzie, to jest przyzwalanie na ciągłe was ogłupianie przez wszystkich,
tutaj wszystko zależy od waszych decyzji i od waszych działań, od tego co myślicie i co mówicie,
jaką drogę dla siebie wybierzecie, radosne podążanie drogą, czy upadek przez rozumowe
służenie ciemnościom.
PAN, pokazuje wam najlepszą drogę, a wy zawiedliście, nic nie odczuwacie, kierujecie się
tylko rozumem, a uczucia odstawiliście całkowicie na bocznicę, nie macie już dość siły, aby
zrozumieć co jest PRAWDZIWE i słuszne.
Już tylko PAN może was wyzwolić z tego zamroczenia rozumowego i tylko poprzez wasze
mocne przeżycia, abyście nigdy tego nie zapomnieli i zawsze kierowali się wiedzą i wolnością
duchową.

Ciemny to nie brat
323.
Ciemny to nie brat, ciemny to nie żaden swat, to wróg ciebie ducha, bo to obcy duch dla każdego,
choć to ziemski brat i swat, choć to tak zwana ziemska rodzina.
Duch jego czysty, lecz rozum jego wpuścił ciemności do ciała swego, nie przyjął do wnętrza
swego Miłości duchowej, a wszedł w otwarte wrota Szatana, przyjął sobie ciemnego wroga
poprzez rozum, a ten wróg wszystko zabija tylko wokół.
Tylko PAN daje Miłość duchową, a wy sądzicie, że ten ciemny to ktoś bardzo bliski, przecież to
wasz wróg ciemny, choć wasz rozum wam podpowiada, że to rodzina, to wy to sami musicie
odczuć i odciąć się od takich ciemnych, poprzez nich działa ciemność i natychmiast ściągnie
was w otchłań, bo ich już ściągnęła.
Oni niczego już nie odczują, oni niczego już nie przyjmą i nie pojmą, bo nie przyjmują
PRAWDY do swojego wnętrza, nic już zobaczyć nie chcą, idą bezmyślnie w czeluść ciemności.
Rodzina, to ktoś kto kroczy z tobą twoją drogą ku ŚWIATŁU, to ktoś kto tobie ufa, kocha cię
prawdziwą Miłością duchową, dzieli z tobą twoje troski i sprawy jakie masz do przepracowania,
to ktoś kto idzie ręka w rękę, ma wspólny wzniosły cel duchowy.
Jak z tobą nie kroczy razem, jest już pogrzebany, sam siebie pogrzebał w ciemnocie rozumu z
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braku zaufania do PRAWDY, do PANA, jedna jest droga życia na Ziemi tylko do Pana.
Ciemny tunel ich trzyma, z którego nie ma wyjścia, oni idą w zatracenie, a ty musisz podjąć
właściwą decyzję, uratować siebie by pozostać na Ziemi i służyć wiernie PANU.
Wszystkie duchy schodzące na Ziemię to dzieci Pana, zapomniały o Panu, dlatego czas już
najwyższy, aby sobie przypomniały po co tu przyszły, jeżeli są ciemne to muszą upaść, ale choć
na chwilkę przed upadkiem muszą dowiedzieć się jaka jest PRAWDA, ponieść konsekwencje
swoich
niewłaściwych
decyzji.

Aby duchy, które chcą się rozwijać na Ziemi, mogły budować swoje życie na Ziemi w Prawdzie
i czystości, zawsze opierając się w wierze z przekonania w Pana i szacunku do swego
duchowego pochodzenia.
Nigdy na Ziemi nie zapanuje ciemność, nigdy nie zapanuje rozum ludzki, dziś bez woli ludzki
duch musi podporządkować się prawom PANA danym w stworzenie i żyć zgodnie z prawami,
budować Królestwo Tysiącletnie Czystości i Trójjedyności.
Wszystkie duchy, które odejdą jako nieświadome zarodki, będą budować nową świadomość
duchową jak zejdą na Ziemię po wydarzeniach, podporządkowaną całkowicie WOLI BOŻEJ.

Kim ty duch jesteś?
324.
W tym pytaniu zawarta jest najważniejsza dla ciebie ducha informacja, kim naprawdę jesteś,
co tu na Ziemi masz do przepracowania, po co jest siła płynąca od Pana.
Jesteś duchową istotą w stworzeniu Pana, a duchowa istota zobowiązana na Ziemi żyć w
prawach Pana.
Siła płynąca od Pana jest widoczna dla ducha poprzez wzrok duchowy, można też uczuciem
ją subtelnie odczuć, trzeba tylko uwolnić sobie duchowi odbiory od Pana i dać się poprowadzić
najlepszą dla ducha drogą.
Jesteś energią tworzącą i budującą wokół siebie ducha wszystko pozytywne lub negatywne,
zależy to od tego co myślisz, mówisz i czynisz, ogromna moc twórcza, najczęściej była
wykorzystywana negatywnie.
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Wszystko co się wydarzy w twoim ziemskim życiu w prawach Pana, jest i będzie pozytywne,
od ciebie ducha zależy moc korzystania z darów od Pana.
Pan dał duchowi na Ziemi wszystko co jemu jest potrzebne do odpracowania karmy i
odbudowania siebie ducha w bardzo pozytywnych energiach, suto nakryty stół i dar który trzeba
rozwijać.
Różnica między nami a zwierzętami jest taka iż, duchy ziemskie mają świadomość siebie
samego a zwierzęta takiej świadomości nie mają.
Duch ludzki w ciele ziemskim czy bez, zawsze powie ja jestem, zwierzęta nie, dlatego jest
różnica pomiędzy duchem ludzkim a duszą zwierzęcą i nie należy porównywać.
Duch jest energią zawsze pozytywną, ale poprzez rozwój rozumu ludzie wpuścili sobie
ciemności, poprzez rozum upadali, teraz czas na rozwój ducha albo powrót do góry.
W stworzeniu duch ludzki jest małą cząstką całości, wszystko potrzebuje równowagi
energetycznej.

Ziemskie odszkodowanie
325.
Ziemskie odszkodowania, to nie jest należnie temu, który stara się o odszkodowanie, nie ma
przypadków, wszystko dzieje się w prawach PANA, trzeba odpracować to, co się uczyniło innym,
a nie korzystać jeszcze z tego tytułu z odszkodowania, ten ludzki duch powinien zapłacić za
wszystkie szkody jakie uczynił, powodując wypadek, utratę mienia, przejście żywiołu.
Co dajesz to dostajesz, każda najmniejsza kraksa spowodowana jest przyciągnięciem się dwu
jednorodnych osób, które uczyniły podobne energetycznie niewłaściwe czyny, to przyciąganie
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spowodowało zderzenie, nastąpiło energetyczne wyrównanie w gęstej materii.
Gdyście zawsze żyli zgodnie z Siedmioma Prawami Pana i trzema prawami zawartymi w
krzyżu PRAWDY, nic takiego by się nie wydarzyło, a o przejściu żywiołu, czy o innej podobnej
sytuacji zostalibyście poinformowani przez ciebie ducha, przez twoje wnętrze.
Całkowicie pomieszano pojęcia praw danych w stworzenie, całkowicie podporządkowano pod
potrzeby układów i ludzi żądnych władzy i pieniędzy, nie liczy się nic, tylko wypaczone z logiki i
rozsądku prawo ziemskie, które jest dla ludzi układów i u steru władzy.
Ostrzeżenie dla każdego ducha na Ziemi; zanim weźmiecie odszkodowanie bardzo się nad
tym zastanówcie; czy to się wam należy?, czy to co się wam wydarzyło jest skutkiem zwrotnym
waszych działań?, czy te pieniądze dostając mówicie PRAWDĘ?, bo inaczej bardzo się wam
wszystko skurczy i zamiast zyskać bardzo dużo stracicie.
Ponieważ żyliście do tej pory w niewiedzy, doświadczaliście różnych sytuacji, lecz niewiedza
nie eliminuje skutków zwrotnych waszych działań, nawet obwinia was jeszcze bardziej, dlatego
iż nie szukacie PRAWDY i nie żyjecie zgodnie z prawami PANA, to jest obowiązek każdego ducha
na Ziemi.
Jak tylko ciągle się żąda, nie dając nic od siebie, wszystko się skraca, ponieważ wszystko to
co się z wami dzieje zależy od was samych, od waszego rozwoju duchowego, nic nad to.
W prawach PANA wszystkie energetyczne szkody wyrównują się same, jak jeszcze
dostaniecie nienależne wam odszkodowanie, pomimo waszych opłat ubezpieczeniowych, to i tak
energetycznie wszystko wyrównuje się zgodnie z Siedmioma Prawami Pana i trzema prawami
zawartymi w krzyżu PRAWDY.
Nie możecie powiedzieć; że nie wiedzieliście, ponieważ nieznajomość praw nie zwalnia was
od odpowiedzialności za czyny i jest to obojętne, tak samo jest w prawie ziemskim jak i prawami
PANA.

„Musztarda po obiedzie”
326.
Ostrzeganie, mówienie wam PRAWDY, cały czas do was płyną ostrzeżenia, a wy dalej nic nie
przyjmujecie, nie będą ważne wasze deklaracje po wydarzeniach, ale ważne są dziś, dlatego
jeszcze niektórzy mają szansę ogromną się obudzić, bo inaczej będzie to dla wielu „musztarda
po obiedzie”.
Coraz mocniejsze energie ze Światła płyną i was coraz mocniej do Ziemi przegniatają, macie
coraz więcej trudności, coraz mocniej was wzywają, a i tak nic zrozumieć z tego nie chcecie i
niczego nie kojarzycie.
Bardziej cenicie ciemne nurty i ciemną stronę życia na Ziemi, niż Bożą Miłość i Prawdę, niż
bezcenną dla was duchową wiedzę, ponieważ im bliżej do Pana tym prościej, tym trudniej
prostotę Prawdy zrozumieć rozumowcom.
Oddajcie się w prowadzenie Panu, najprościej jak to możliwe swoimi słowami, kroczcie dla
siebie najlepszą i najprostszą drogą, wybierajcie właściwie, kierujcie się tylko intuicją nie
rozumowo, abyście mieli wzniosły duchowy cel, abyście mogli powrócić do domu, do poziomu
duchowego.
Właściwa droga jest wtedy, gdy wszystko się układa, nie ma kłód rzucanych przez Pana, jak
będzie wam PRAWDA towarzyszyć w myślach, mowie i w czystych czynach, które są
największym wyrażaniem uczuć w słowach, ta czystość oznacza iż idziecie właściwą drogą.
Jak będą kłody pod nogami lub trudności, trzeba sprawdzić czy ta droga jest właściwa
poprzez wgląd duchowy, patrzcie tylko i wyłącznie na Miłość duchową, wymagającą i
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sprawiedliwą, opierajcie się tylko i wyłącznie o wartości duchowe, tylko o Pana i żyjcie tylko w
prawach PANA, pieniądze i dobra materialne nie mogą być oparciem, ponieważ gdy je stracicie,
to wtedy upadniecie, a jak będziecie się opierać o wartości duchowe, wtedy wszystko
odbudujecie, duch tylko ma wartości światłe, rozum nic nie ma, jest tylko kręta ścieżka w dół, w
zatracenie.
Jak nie uwierzycie w siebie ducha, w wartości duchowe, wszystko wam się rozsypie w pył, jak
walące się budynki po trzęsieniu ziemi, po prostu górka gruzu i nic więcej.
Słabi jesteście, energii Światła nie macie, jak chcecie egzystować na Ziemi, kwitnąć, być
zdrowym i radosnym, tylko poprzez was ducha możecie tu i teraz, natychmiast podjąć decyzję i
rozpocząć od zmiany siebie, należy natychmiast przyjąć PRAWDĘ i wszystko co było do tej pory
zamknąć w przeszłości, należy stać się nowym światłym człowiekiem.
Światły człowiek to taki, który kroczy po drodze PRAWDY, mówi tylko i wyłącznie PRAWDĘ,
żyje w czystości i zgodnie z prawami Pana, jest wzorem dla innych, Światły nie oznacza wykute
na pamięć setki książek, bo to rozumowa wiedza, a tu chodzi o wiedzę duchową, a duch
wszystko wie, całą Prawdę i całą wiedzę potrzebną jemu do pobytu na Ziemi ma, tylko wy tą
rozumową wiedzą z książek blokujecie przejawienie się ducha.

Narodziny nowej siły
327.
Narodziny nowej siły, mocniejszej, zgodnej z prawami PANA, świadomej, kierującej się
instynktem natury, wzniosłej i czysto zrodzonej tu na Ziemi, w naturalnych odwiecznych
prawach, zawartych w Słowie PANA, prostych i świetlistych, zawartych w Miłości duchowej i
spokoju.
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Gdy choć raz odczujecie narodzenie siły, mocy natury, zrozumiecie, że nie ma na Ziemi nic
piękniejszego, jak natura i człowiek w prawach żyjący, w czystości, wszystko czyste, skromne,
żyjące w pokorze.
Przepiękne stworzenie, stworzone przez Pana, wszystko doskonałe, zna swoje miejsce, natura
kieruje się instynktem, wie co jest dobre i właściwe, co jest złe i chybione.
Wszystko, co w naturze żyje w prawach ma pomoc PANA, energetyczne zasilanie, pomoc w
prowadzeniu, podczas pobytu tu na Ziemi w ziemskim życiu.
Wokół was codziennie na nowo budzi się życie, budzi się stworzenie by nieść radość
tworzenia, nic nie dostrzegacie, bo martwocie ziemskiej hołdujecie, zapatrzeni jesteście i ciągle
biegacie za pieniędzmi, narzędziem służącym do rozwoju ducha, narzędziem, a nie celem, dla
was jest to cel największy, nie chcecie znać praw Bożych, nie chcecie poznać moc siły zrodzonej
w naturze, Słowo, które niesie wam PRAWDĘ.
Pan i Ojciec źródło energii i źródło życia duchów we wszechświecie wzywa was do
posłuszeństwa zgodnego z Wolą Bożą, jeżeli się nie podporządkujecie, nie będziecie się rozwijać
duchowo zgodnie z prawami, poniesiecie karę jaka była zapowiadana przez apokalipsę Jana od
2000 lat, to jest dla was korzystne i każdy z was musi się zmienić lub nie ma innej drogi jak
powrót do duchowości jako czyste zarodki.
Ostatni akord, zagra wszystko jednocześnie, każdy odczuje moc nowonarodzonej siły, nic
wam nie pomogą wasze „świętości”, bo są fałszywe, wasze domy, wasze dobra, wasze bogactwa
rozpadną się w pył, byście budowali wszystko od nowa zgodnie z Wolą Pana.
Codziennie macie już informacje o narastających klęskach żywiołowych, abyście jeszcze mieli
choć chwilkę na zmianę siebie, nie zmieniajcie innych, zmieńcie siebie, a wszystko wokół was się
zmieni, będziecie zdziwieni jakie to proste.
Schodzi na Ziemię na nowo kolejny raz duch, moc narodzin mówicie, wy się bardzo cieszycie,
rodzi się dziecko, a powinniście płakać nad jego losem na Ziemi, nad tym co wy jemu dajecie
jeść, zaraz po narodzinach pozwalacie go szczepić, choć jest to bardzo szkodliwe i nikomu nie
potrzebne.
Poicie go skażoną wodą, dajecie jemu jakieś dziwne spreparowane chemicznie pożywienie,
które nie nadaje się do jedzenia, trujecie swoje dzieci tym wszystkim, od małego pozwalacie na
osłabianie przez farmakologię jego sytemu odpornościowego i sami pracujecie nad tym, aby
jego uzależnić od apteki już na całe jego ziemskie życie.
Nie dziwcie się, że chorujecie, nie dziwcie się, że macie depresje i stany lękowe, że wariujecie,
że to wszystko wokół was tak działa, że bardzo wcześnie duch musi odejść z gęstomaterialnego
ciała, sami na to pozwalacie i się do tego przyczyniacie sami.
To są kolejne dowody na to iż błądzicie, jesteście ślepi i głusi, po prostu martwi duchowo.

Czyste niebo nad nami z gwiazdami
328.
Czyste niebo nad nami z gwiazdami i księżycem w pełni, nad wami burzowe chmury i księżyc
schował się do dziury, by nie widzieć jak ostatnie baty ciemność dostanie, ciemność już ostatnie
noce ma, aby wolność duchowa nastała i nigdy już nas nie nękała ciemność na Ziemi.
Klucze do szczęścia każdy ma, lecz nie każdy kluczami otwiera te właściwe drzwi, trafia do
właściwych ludzi, trafia do właściwych zamków.
Jest ludzki duch co się w ostatniej chwili przecisnął przez bramę już prawie zamkniętą, udało
jemu się, czy wykorzysta tą szansę tylko od niego zależy, od jego duchowej pracy, od decyzji
jakie podejmie, aby mógł być apostołem Prawdy.
Miłość duchowa króluje i wam ludzie ziemscy wydarzenia końcowe na Ziemi serwuje, to
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jedyny dla was ratunek, choć wy nie wierzycie, to uczestniczyć w nich musicie, albo się w wyniku
wydarzeń zmienicie, albo wrócicie tam, gdzie was PAN wzywa.
Ciemność już ostanie drgawki ma, strach wewnętrzny już was mocno trzyma, wy myślicie, że
to was nie dotyczy, lecz duch zna PRAWDĘ, ostrzega was, lecz rozum wam wolność duchową
ogranicza, błądzicie rozumowo, martwota duchowa was opętała, nic już was nie minie.
Wszystko zaplanowane, macie już pogrzebane wszystko w martwocie, nie ma szansy abyście
zrozumieli bez wstrząsu energetycznego, że najważniejsze dla ducha na Ziemi tylko, to rozwój
duchowy i wolność duchowa.
Ogień Boży wylewa się z naczynia kielicha, energetycznie procesy już się wypełniły, na Ziemi
widać bardzo wzmożoną pracę żywiołów, codziennie macie informacje o dziejących się
kataklizmach, choć media bardzo ograniczają informacje, aby nie wywołać paniki, a tu panika
sama się wywoła i co wtedy ogłosicie na całej Ziemi - stan klęski żywiołowej.
Ciemności myślą, iż trzymają was w szachu, ale niech pamiętają, że ostanie SŁOWO i tak
należy tylko do PANA, to PAN decyduje o prawach i ich wypełnianiu, a czas dla was na zmiany
już się skończył i zostaliście już podzieleni, na tych co pozostają po wydarzeniach i tych co w
wyniku wydarzeń odejdą do góry jako nieświadome zarodki.
80% ludzi musi odejść, nie rokują żadnych nadziei na zmianę, pozostanie 20%, tylko ci którzy
radykalnie odrzucą kłamstwa i fałsz, przyjmą PRAWDĘ i rozpoczną w prawie PANA budować
nowe Królestwo, odblask Królestwa Duchowego tu na Ziemi.

Zwrócenie uwagi na Polskę
329.
Zwrócenie uwagi na Polskę w każdej dziedzinie, na całej płaszczyźnie utajnionej wojny
przeciwko ludzkości, to też jest wypełnianie się apokalipsy, ludzie na Ziemi występują przeciwko
ludziom, a tu chodzi o pokazanie narodu wybranego, w tle III wojna na Ziemi na jawie, niech wam
się nie wydaje, że to halucynacje.
Każda wojna musi wytworzyć ludziom ziemskim, którzy tę wojnę wywołali skutki zwrotne i to
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bardzo zwielokrotnione, mordowanie oraz zabór to zbrodnie od których rozum nie może się
wyzwolić, żądze rozumu władzy i zdobycia dużych pieniędzy uwalniają w ludziach najniższe
instynkty, uwalniają martwotę duchową i kłamstwa rozumowe.
Dalej już nic nie ma, to tylko ciemność się im kłania nisko, bo tylko na ciemności sami swoim
działaniem sobie zasłużyli.
Polska błyszczy wszędzie jako kraj wybrany, Polska w każdej dziedzinie musi się pokazać na
arenie międzynarodowej, każdy na Ziemi powinien wiedzieć, gdzie leży na mapie Polska i że tutaj
w tym kraju wybranym przez Pana jest część Pana, Jezus Chrystus na Ziemi.
Walki wręcz polityków, to tylko czarne tło rozumu, nic nie znaczące, bo wszystkie ciemności
runą, a oni z nimi.
Ważą się ludzie wasze losy, a wy mówicie; że nic was to nie obchodzi, wy stoicie jak osły,
uparcie dążycie do ciemności, ŚWIATŁO cierpliwie czeka na wasze zmiany, na wasze
przebudzenie.
Nikt z was nigdzie indziej nie trafi, jak tylko do Jezusa Chrystusa i apostołów lub do leja
rozkładu, który już najbardziej ciemnych zabiera do Światła jako nieświadome zarodki.
Wszyscy bez wyjątku traficie do PRAWDY, do Miłości duchowej lub się zatracicie całkowicie,
ale wasz zdrowy rozsądek przeważy nad głupotą, jeszcze przez chwilkę będziecie się
wymądrzać, a potem sami zobaczycie co jest prawdziwe, a co jest fałszem.
Każdy Polak potrafi wszystko zrobić, jak to mówią; ma złote ręce, wielu Polaków ma w rękach
narzędzia i dary, trzeba je tylko rozwijać i pielęgnować, należy najwięcej czasu jak się da,
podarować sobie, a nie innym, jak wy się wewnętrznie zmienicie, to i wokół was ludzie będą
musieli się zmienić i dostosować się do waszych promieniowań, nie zmieniajcie nikogo tylko
siebie, nie zajmujcie się nikim tylko sobą.
Każdy Polak, który zszedł w tej inkarnacji do Polski, zszedł z misją do wypełnienia do służenia
PANU, tylko najbliżsi Jezusa Chrystusa to armia 300 000, która ma zadanie budowania
Królestwa tu na Ziemi, w Polsce kraju wybranym.
Sportowcy mają siłę na to by zdobywając medale pokazać jak silna jest Polska, dla Polaka
sportowca, każdy polski „najgorszy” trener będzie sto razy lepszy niż „najlepszy” zagraniczny, od
was Polacy zależy abyście wreszcie uwierzyli w siebie, uwierzyli sobie w to co czujecie i abyście
przyjęli PRAWDĘ, część Pana, Jezusa Chrystusa wysłannika Pana, wtedy siła jaką otrzymacie
będzie jeszcze większa i będziecie energetycznie bardzo mocni, wtedy zobaczycie co to jest
rozwój duchowy w Miłości duchowej.
Na terenach chronionych zaznaczonych na mapie Polski, wszystkie czyste energetycznie
inwestycje tworzone przez Polaków, które będą służyły duchowi ludzkiemu, będą się rozwijały,
ale jeżeli produkt tam tworzony będzie niekorzystny dla ludzkiego ducha ta firma całkowicie
upadnie, dlatego zwracajcie uwagę co tworzycie, co produkujecie, co sprzedajecie, to wszystko
to dawanie, musi służyć dla drugiego energetycznie i dla jego zdrowia, musi być korzystne.
Strategia dla Polski musi jednoznacznie określać czystość w myślach, w słowach i czystość w
czynach, jeżeli ktokolwiek uczyni wbrew tym zasadom będzie ponosił zwielokrotnione świadome
skutki zwrotne swoich czynów.
Każdy Polak nie powinien pozwalać na podporządkowywanie się innym narodom,
korporacjom czy globalizacjom, jest to bardzo niewłaściwe, ponieważ to Polska jest krajem
wybranym, ma siłę do tego by budować Królestwo Tysiącletnie na Ziemi z Jezusem Chrystusem
na czele, nie zależy to od upadłych energetycznie narodów, nie zależy to od żadnych pieniędzy,
tylko od waszej wiary w Pana i waszej siły.
Wszyscy słabi muszą upaść i choć mają dużo pieniędzy i choć mają dużo chemicznej broni,
nie są w stanie zapanować nad Ziemią, tutaj decyduje PAN.
Wszyscy silni energetycznie, rozwinięci duchowo, są chronieni, dadzą sobie radę ze
wszystkim, nie jest w stanie nic im zagrozić, ich chroni PAN.
Jeżeli wasza wiara jest mocna i jesteście czyści to dobrze, ale jeżeli wy nie wierzycie w PANA,
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nie żyjecie zgodnie z prawami PANA, to drżyjcie w swoich podstawach i obojętnie kim jesteście
na Ziemi, to nie ma znaczenia, dla PANA wszyscy jesteście równi.

Pilnujecie pieniądze
330.
Pilnujecie pieniądze, im więcej macie tym bardziej jesteście zablokowani i chorzy, tym bardziej
ich pilnujecie, dla was tym gorzej, im więcej pieniędzy macie tym bardziej możecie wariować.
Duch ludzki traktuje pieniądze jako jedno z narzędzi, którym trzeba się posługiwać, aby
rozwijając się duchowo, nic wam nie zabrakło, zawsze był nadmiar.
Rozum traktuje pieniądze jako cel w ziemskim życiu i już się rozum topi w żądzy pieniądza,
tak rozum blokuje ducha, iż trudno tutaj już cokolwiek zrobić, gdy rozum panuje zamiast ducha
zdaje jemu się iż posiadł całą ziemską wiedzę bo ma pieniądze i że wszystko może sobie nabyć.
Wiedzy duchowej i wolności duchowej nie nabędziecie za żadne pieniądze, jest to niemożliwe,
ponieważ wiedza i wolność duchowa mogą być tylko i wyłącznie przez ducha przepracowane,
zrozumiane i w czyn jego wprowadzone, od razu widać po czynach i mowie jego iż jest
rozwinięty duchowo.
Jak fale morskie uderzają o brzeg, tak Światło w was uderza, aby was duchy budzić, abyście
powrócili do duchowo żywych.
Słowo płynie wartkim nurtem do serc waszych, trafia i rozbija skały jakie tam macie i lód, to
rozum wasz schłodził ducha, zbudował duchowi kamienną fortece, którą Światło rozbije w pył, a
wy dostaliście informacje o PRAWDZIE i musicie podjąć ostateczną decyzję; idę i żyję zgodnie z
PRAWDĄ lub nie, wasz wybór ostatni i ostateczny.
Inwestując w negatywne wibracje od razu skazujecie się na plajtę, jeżeli budujecie domy, które
emitują szkodliwe związki chemiczne, będziecie mieli poważne problemy jako skutki zwrotne
waszych działań, jeżeli produkujecie medykamenty, które bardziej szkodzą człowiekowi, również
poniesiecie tego skutki zwrotne, za każdego ludzkiego ducha, który będzie miał uszczerbek
zdrowotny, z powodu łykania tych medykamentów.
Jeżeli produkujecie żywność, która ma dużo związków chemicznych szkodliwych dla zdrowia
ludzkiego, tutaj również odpowiada ten, który jest właścicielem takiej firmy.
384

Wypłacacie wynagrodzenia, które nie są adekwatne do wykonanej pracy, nie może być ani za
mało ani za dużo, duch doskonale wie ile to jest, jak w sam raz, za tą solidnie wykonaną pracę.
Pilnujecie pieniądze, a siebie ducha tym zatracacie całkowicie i nieodwracalnie.

Rządzący prawnicy
331.
Popatrzcie jak kuglują, przyjrzyjcie się dokładnie, wszystko podpasowywane pod siebie, załatwią
każdego kto tylko im „podskoczy”, w ciemne nurty ciemnego prawa ziemskiego jest bardzo łatwo
„umoczyć” każdego, kto nie jest czysty energetycznie.
Sami są brudni, to i brudnych wciągają w to szambo, na każdego kto stanie im na drodze, a
nie chce się podporządkować prawnikom i przeszkadza w zdobyciu absolutnej władzy,
natychmiast zarzucają swoje sieci i już łapią ich w tą samą pułapkę w której siedzą, w którą sami
siebie zapędzili, choć tego nie widzą, są prawnikami choć ukradli księżyc, zabawa się skończyła,
więc to całe prawo ziemskie tylko na układach wzajemnych i koligacjach rodzinnych się kręci,
poza fałszem nic uczciwego nie ma.
Nikt uczciwy nie da się wrobić w te manipulacje, więc wrabiają sobie jednorodnych,
niewinnych nie zamkną i nie oskarżą, bo są chronieni, są czujni, przypadkowo nikt nie ponosi
konsekwencji działania praw Pana, bo przypadków nie ma, są tylko właściwe wyrównania
energetyczne.
Nikt nikogo nie poderwał by na kwiaty, piękne słówka i muzykę, gdyby nie był jednorodny do
niego samego, w tym przypadku kłamią i oszukują obydwoje, pani i pan, w interesach trzeba być
czystym, wtedy wszystko płynie wartkim nurtem.
Jak mówi się o Świetle i Miłości, a czyni się co innego, to skutki zwrotne będą okrutne, bo
naużywa się SŁOWA i zaufania, bo jak Słowo się rzekło kobyłka u płotu, sam premier wie coś o
tym.
Kto pod kim dołki kopie ten sam w nie wpada, więc panowie prawnicy poniosą konsekwencje
swoich knowań, zagonią siebie takim działaniem w kozi róg, od praw PANA nie ma odstępstw,
wszystko się wyrównuje w swoim czasie.
Burzą wam żywioły te ramy chciwości i żądzę władzy absolutnej, burzą wam ten wasz
obłudny kłamliwy świat, dostaniecie w zamian prawa Boże, które musicie przestrzegać, lub
odejdziecie ku Światłu bez swojej świadomości, czyste duchy bez rozumowych żądz, wolni od
kłamstw i obłudy, czysty zarodek obdarty z fałszu nauczy się żyć na nowo w prawach PANA, gdy
zejdzie na Ziemię.

Nie zniżam się dla korzyści materialnych
332.
Nie zniżam się dla korzyści materialnych, nie będę kłamać, aby zarobić pieniądze, zawsze mówię
wam Prawdę, czy wam się to podoba, czy nie, czy to przyjmiecie i zaczniecie za tym kroczyć, od
was zależy, ale wszystko musi być wyrównane energetycznie, za dobrą, solidną i skuteczną
pracę, należy się solidne wynagrodzenie, nie może być ani za mało, ani za dużo, musi być jak w
sam raz, inaczej mówiąc; taki złoty środek.
Co łaska, to dogmat kościelny, najlepiej uzupełniany przez kościelnych, ale nie mniej niż i tu
zostaje wypowiedziana kwota, pomieszanie z pomyleniem, nie ma nic co łaska, bo to nie jest
wyrównanie energetyczne, jak idziecie do sklepu, to też wam każą płacić co łaska?
Czy podane są kwoty, jakie należy zapłacić?
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Nie dostaniecie towaru jak za niego nie zapłacicie, tyle ile od was zażądają, tyle ile jest warta
praca tam wykonana plus dodatek dla tego, który tam sprzedaje.
Każdy musi mówić o tym produkcie PRAWDĘ, całą PRAWDĘ, co tam jest i jakie dodatki, czy
ten produkt spełni wasze wymagania, ale musi być wszystko prawdziwie podane na
opakowaniu.
Za darmo nikt nic nie dostaje, wy idziecie do pracy i wynagrodzenie dostajecie i tak samo jest
z każdą wykonaną pracą na rzecz innego człowieka.
Ale zawsze należy mówić PRAWDĘ, ponieważ PRAWDA uszlachetnia wszystkie duchy na
Ziemi, ponieważ tylko PRAWDA otwiera wszystkie zamknięte serca, bardzo zlodowaciałe i zimne,
tylko PRAWDA doprowadzi was do sukcesu duchowego i sukcesu ziemskiego poprzez pracę ze
sobą, tylko w rozwoju ducha.
Mówiąc zawsze Prawdę, śpicie spokojnie, nie musicie zastanawiać się komu co
powiedzieliście, nie musicie bać się, że zostaniecie odkryci i będziecie się wstydzić, jak wy się
zmienicie, natychmiast przyciągniecie do siebie ludzi, którzy będą tak jak wy mówić zawsze
Prawdę, nie starajcie się zmieniać nikogo, bo to się wam nie uda, ale uda się wam zmiana siebie.
Jak przejdą żywioły, wyrównają wszystko, mogą liczyć na pozostanie tylko duchowi, tylko
tacy, którzy uwierzą w siebie, przyjmą Prawdę, bez żadnych ograniczeń, będą kroczyć tu i teraz z
podniesioną głową, będą kroczyć nie oglądając się na ciemnych i ich krewnych.

Siła ognia Bożego
333.
Siła ognia płynie na Ziemię, ognia Bożego, a wy ludzie nie macie tyle siły by się uchronić przed
Sprawiedliwością Bożą, wasza wina, wasza karma, wasz rozum przemycający duchowi
ciemności.
Muszą wyrównać się wszystkie energie z wszelkich zależności, koło już się zamyka na
zawsze dla was ciemnych, to że macie władzę ziemską nic wam nie pomoże lecz jeszcze
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bardziej was obwinia, zobaczycie że tak naprawdę to tylko wam się zdawało; że coś macie,
zostaniecie rzuceni na kolana, bo musicie doznać pokory; przed Panem, przed prawem PANA,
przed żywiołami armią PANA.
Jak wszystko co macie stracicie, to wtedy przyjmiecie Prawdę, bo będziecie tacy sami jak
wszyscy ludzie na Ziemi, nic się od nich nie różnicie, poza tym, że macie trochę więcej papierków
i bardzo rozbudowane żądze rozumu i ego.
Musicie poznać Prawdę jak wszyscy, przyjąć ją do swojego wnętrza, poznać prawa PANA.
Choć jesteście ziemsko bogaci, to nic wam to nie pomoże, zostaniecie potraktowani tak jak sobie
energetycznie wypracowaliście, wyrównanie czeka.
Ciemna siła upada na zawsze, a wszyscy ciemni razem z nią, jak się wyrwiecie z ramion
ciemności to zostaniecie, jak się z objęć ciemności nie wyzwolicie to upadniecie razem z
ciemnościami.
Wasze problemy się potęgują, bo ciemne są i brudne, zawsze są sprawy do załatwienia, a wy
robicie z igły widły, a to w was, to wibracje strachu i ciemnoty rozumu ludzkiego, nie ma strachu
dla Światła, bo to tylko wibracje ciemności, to tylko rozumowe wrażenie mózgu przedniego.
Duch ma logiczne kojarzenie i odczuwanie, daje się prowadzić PANU najlepszą drogą dla
ducha, świadome odbiory, świadome wyzwolenie z ciemności, bo dziś musicie zrozumieć; że
PAN żąda od was lojalności i wiary.
Odrzucić trzeba wszystko co ciemne i nielogiczne, trzeba być pokornym do praw Bożych i
kierować się tylko do Światła, wszystko musi się wyżyć do końca i musi upaść, lecz wy nie
musicie się z nimi zabierać, wy możecie zostać w nowym Królestwie Tysiącletnim.
Wasze wibracje pokazują ciemne kanały, to co przeżyjecie to wasz skarb największy, choć wy
o tym jeszcze nie wiecie, dlatego wydarzenia apokaliptyczne wszystko wam przypomną, a
pamięć duchowa wam wszystko utrwali w duchu, abyście nigdy już o Prawdzie nie zapomnieli,
abyście nigdy już nie skłaniali się ku ciemnościom.
Nienawiść w was kipi, słysząc Prawdę uwalnia w was najgorsze żądze, a wy już nie potraficie
nad tym zapanować, choć niektórzy nie hamują swoich zapędów i bardzo wulgarnie wybuchają,
nie wiedzą iż to jest przyczyną ich problemów, nawiązują z ciemnymi włókna i już im wysyłają
niespodzianki demoniczne w postaci energii ciemnych, które burzą wam wasz spokój i waszą
sielankę.

Pod ciemnością nocy
334.
Pod ciemnością nocy, by was zaskoczyć przyjdą wydarzenia, runie wszystko co materialne i
wasz ciemny rozum, winda zabiera cały czas do góry nieświadome już siebie ludzkie zarodki,
zabiera je tunel świetlisty na poziom duchowo istotny, zabiera wasze duchy całkowicie
oczyszczone, ze wszystkiego, zostaje czysty zarodek.
Wasza tożsamość się całkowicie zmieni na prawą i całkowicie wolną od ciemności, zapomni
wasz rozum, co to jest ciemność.
My tutaj już czyścimy każdego kto chce i rozumie, co tą są prawa PANA i po co one są, aby już
żyć w prawach na Ziemi i zgodnie z Wolą Bożą. Wydarzenia, to tylko całkowite oczyszczenie
Ziemi, to nie jest koniec, to dopiero początek wszystkiego i nowego Królestwa Tysiącletniego
Czystości i Trójjedyności.
Wy odchodzicie do góry jako nieświadome zarodki, a my tutaj budujemy nową świadomość
ludzkości w PRAWDZIE i w Miłości duchowej, o starym całkowicie zapomnicie, przyjmiecie nowe,
musicie na nowo się odrodzić, na nowo przez ze Światła otrzymać ochronę duchową i odnowić
połączenie ze Światłem, ale tylko tych, którzy będą pracować ze sobą duchem, nie z rozumem.
Winda unosi się do góry, płyną do góry na każdej półce zarodki ludzkie, jest ich coraz więcej,
czystych i nieświadomych, a wy myślicie; że unikniecie rozliczenia, sami zobaczycie, jak już
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doświadczycie na sobie, to już automatycznie upadniecie, odpłyniecie jako nieświadome zarodki,
już bez informacji dalszych, wasza świadomość się spali w ogniu Bożym, bo nie rozwijaliście się
duchowo i to was samoczynnie rozliczyło całkowicie, od rozliczenia w prawach nie ma odwrotu,
chyba, że wy natychmiast przejawicie się w uczuciach duchowych i w Miłości duchowej.
Mózg wasz zatruty, a rozum wpuścił ciemności, duch przez to nie może się przejawić, a ogień
Boży już czeka.
Myślicie; że to niewiarygodne i nieprawdziwe, myślicie; że my mamy fatamorganę, ale to wasz
rozum wam zrobił psikusa i zagnał was w labirynt ciemnoty i dogmatów, zobaczycie sami co jest
prawdziwe i wiarygodne, bo musicie to odczuć w duchu, aż was zaboli i wtedy natychmiast
odejdziecie, taki smutny będzie wasz koniec, jak sami chcieliście tak dostaniecie.
Udajecie baranka, a w środku w rozumie wilk siedzi, demona stworzyliście, w rzeczywistości
przybrał formę materialną, więc oddajecie jemu hołd, dlatego świadomie musicie za to zapłacić
najwyższą cenę dla ducha; świadomość duchową, odjedziecie windą do góry jako nieświadome
zarodki, ale najpierw wszystko przeżyjecie i odczujecie w swojej świadomości, będzie bolało i
piekło.

Małe przyczyny, duże skutki
335.
Małe przyczyny, duże skutki, to dla was informacja o prawie PANA obowiązującym na Ziemi,
każda myśl, każda podjęta decyzja i każdy czyn jest przyczyną, a z tego powstają skutki,
wszystko zależy od was czy wy myślicie, mówicie i czynicie czysto, wszystko działa tu w gęstej
materii na prawie skutku zwrotnego.
Prawa PANA cechuje doskonałość i niezmienność, dlatego nic nikogo nie ominie, nic nikomu
nie zostanie zapomniane, wszystko musi się wyrównać, dla pojedynczego ducha, dla rodziny
ziemskiej, dla miejscowości, narodu i kontynentu i dla całej ludzkości na Ziemi.
Prawa dotyczą każdego ducha będącego na Ziemi bez wyjątku, nikt z duchów nie ma takiej
władzy, aby komukolwiek odpuścić jego niewłaściwe czyny, aby kogokolwiek mianować w
rozwoju duchowym, nie ma takiej możliwości, tylko podczas rozwoju duchowego, gdy duch
wchodzi na wyższe poziomy duchowe otrzymuje osobiście informacje o swoim rozwoju i
wszystkie jego mianowania.
Im wyżej jesteście w rozwoju duchowym tym bardziej działa w was najmniejsza wasza
słabość, to są małe przyczyny, a skutki są bardzo duże im bardziej jesteście świadomi praw
Bożych, tym bardziej musicie się pilnować, aby sobie poprzez rozum nie wpuścić ciemności,
choćby najmniejszy kanał, jest w stanie po nim wejść demon i was całkowicie obezwładnić i
opętać.
Wszystko co czynicie dobrze czy źle, to do was wraca energia, dobra lub zła, jeżeli wy nie
stosujecie się na Ziemi do praw ziemskich, to oznacza iż nie żyjecie zgodnie z prawami PANA, tu
w gęstej materii to pokazujecie.
Intuicja wam wszystko podpowiada jak macie czynić, aby wszystko było zgodne z prawami
PANA, lecz w wasz rozum wkradł się chochlik i wam podpowiada, ale te podpowiedzi
sprowadzają was w przepaść, jak ktoś jest w przepaści, a wy chcecie jemu pomóc wyjść, to nie
możecie jemu podać ręki bo on was od razu tam wciągnie i nie pomożecie, a jeszcze sami tam
wpadniecie, a jak sformujecie linę ze Słowa Bożego wtedy ten duch ludzki sam o własnych siłach
wyjdzie z tej przepaści rozumowej, a wy tam nie wpadniecie.
Przyspieszenie dziś jest bardzo duże, wasz czas na zmiany ucieka wam między palcami,
odchodzą ciemni partiami, nie wyjdzie ciemny z Ziemi jak nie zostanie oczyszczony ze
wszystkich ciemnych otoczek, ciemność jest w całkowitej pułapce, bez możliwości ominięcia
leja rozkładu.
Przy tak dużym przyspieszeniu skutki zwrotne przejawiają się natychmiast, jedno słowo
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wypowiedziane przeciwko drugiemu ludzkiemu duchowi, krytyka lub ocenianie niezgodne
całkowicie z prawami PANA, może spowodować bardzo poważne dla was skutki zwrotne, może
was to drogo kosztować, nawet z utratą gęstomaterialnego ciała i powrotem ku Światłu jako
nieświadomy zarodek.
Małe przyczyny, duże skutki, im bliżej wydarzeń na Ziemi, tym bardziej skutki zwrotne się
potęgują i tym bardziej się przyspieszają, zrobicie coś niewłaściwego nawet przeciwko sobie, a
kara jaka was czeka za to jest ogromna.
Litość jaką okazujecie innym i sobie, również może spowodować skutki zwrotne, bo tylko
wam się wydaje, że wy pomagacie innym, wy im bardzo szkodzicie litością, a za to dostajecie po
głowie abyście nigdy więcej tego nie czynili, a wy nie potraficie odczytywać lekcji jakie w swoim
życiu ziemskim macie, nie wyciągacie odpowiednich wniosków z tych lekcji, dlatego ciągle
jesteście coraz mocniej przyciskani do ziemi, baty są coraz mocniejsze i ciągle upadacie.
Nie odrabiacie lekcji z życia, jesteście złymi uczniami, z wniosków nie korzystacie, więc
musicie wrócić na poziom duchowo istotny, choć schodząc na Ziemię duch przysięgał; że będzie
służył PANU i się uczył oraz rozwijał dane dary przez Pana, to wszystko zapomnieliście i dlatego
w skutku zwrotnym musicie odejść jak najszybciej, by już sobie duchowi nie szkodzić.

„Co łaska”
336.
„Co łaska”, to slogan kościelnych, choć oni swoje usługi bardzo drogo wyceniają, lecz dla tych co
dar od PANA otrzymali, mówią; że za darmo powinni pracować.
Kłamstwo w nich i w was króluje, dlatego biegniecie do jednorodnych i przyjmujecie
kościelnych slogany, bo Prawda natychmiast was rozlicza, a kościelni was głaszczą, dlatego
łatwiej wam przyjąć ich kłamstwa niż PRAWDĘ jasną, świetlistą, wymagającą i sprawiedliwą.
Nigdy nie żyliście w Prawdzie, to nie macie porównania, biegniecie do kościelnych i myślicie;
że oni wam powiedzą Prawdę i tylko Prawdę, a oni o Prawdzie nie mają pojęcia i nie chcą mieć,
żyli i żyją w kłamstwie skalani wojnami, mordowaniem, klątwami, ekskomunikami i największym
morderstwem na Ziemi, które stało się skutkami zwrotnymi dla Ziemi, za zamordowanie części
Pana, dajecie się im ludzie ziemscy prowadzić jak barany na rzeź, wasza wina.
Nie potraficie logicznie pomyśleć i poprzez skojarzenia odczuć, co jest Prawdziwe, a co
fałszywe, żyjecie dokładnie tak jak te ich „co łaska”.
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Tu się wam zamyka bramę do ciemności, a wy szybko biegniecie by ją na nowo otworzyć i
znowu płaczecie; że wam niedobrze, przepraszacie i prosicie o pomoc.
Kościelni w ciemnych szatach chodzą i choć na szyi koloratka biała, to w środku martwy duch
całkowicie, na Prawdę zablokowany, nauczyli się na pamięć „modlitw” kościelnych, to sądzą, że
znają Prawdę i Miłość duchową, a tu ani jedno, ani drugie nie gości w ich sercach, a w głowie
tylko rozum króluje i diabelskie harce prowokuje i choć na te swoje uroczystości jasne szaty
ubierają, to w środku zgnilizna i ciemnota.
Sami by chcieli żyć ponad stan, nie żyjąc w prawach PANA, opływać w bogactwa ziemskie, a
resztę ludzi ziemskich, rzucili by na kolana, wysłali do najcięższej pracy do służenia im, każą
dzielić się ostatnią kromką i chodzić najlepiej w jednej sukience, wszystko co się ma najlepiej
zanieść im do kościoła, aby lepiej mogli żyć, to ślepa wiara w ołtarze tak ich prowadzi w
najciemniejsze czeluście, poprzez rozumowe żądze władzy i pieniędzy.
Prawdziwa wiara z przekonania i wiedzy duchowej osiągniętej poprzez rozwój duchowy, to
radosne i szczere z uczuciem dziękczynne wyrażanie uczuć w slowach z wnętrza płynące prosto
do PANA, co w sercu to na ustach, zawsze bogactwo duchowe, wszystko co jest potrzebne do
życia tu na Ziemi jest i jest dostatek wszystkiego.
Brakuje tylko tym, co wierzą w kłamstwa i w kościelnych, w ich religie i dogmaty, dlatego te
duchy są chore i ze strachu chodzą do kościelnych.
Kto kieruje się do PANA, żyje w spokoju, w prawach PANA, żyje w bogactwie duchowym i
ziemskim, odrzuca sam takie slogany jak; „co łaska”, wie że należy wszystko wyrównać
energetycznie, zapłacić za uzdrawianie tyle ile zostanie jemu powiedziane, tak jak w sam raz, nie
za dużo i nie za mało.
Zawsze niech was prowadzi PRAWDA, a wtedy nie będziecie mieli żadnych wątpliwości.

Tylko dla vipów
337.
Tylko dla vipów, to osobna kategoria duchów ludzkich dużo bardziej zamkniętych, które z
powodu działalności gospodarczych, inaczej mówiąc; dużego biznesu, całkowicie zatracili
połączenie z duchem, tutaj liczy się tylko materia i bardzo ponad miarę rozbudowane ego, choć
tak naprawdę w środku w tym pojeździe jest trzęsący się jak galareta duch, który nie potrafi się
przebić poprzez żądze rozumu do gromadzenia dóbr materialnych i rządzenia Ziemią,
wszystkimi ludzkimi duchami na Ziemi będącymi obecnie tutaj w gęstej materii.
Wszystko co najlepsze, wszystko tylko im się należy, nikomu innemu, tak uważają te martwe
duchy, na pieniądze i bogactwo ziemskie nastawione, nic co duchowe nie jest im znane, uważają
że to też można nabyć.
Prawdziwego rozwoju duchowego nie da się nabyć, tutaj króluje tylko duch, pieniądze są ale
nie są celem, ani czymś co się zdobywa, solidnie pracujący nad sobą duch przyciąga swoim
pozytywnym promieniowaniem tyle pieniędzy ile potrzebuje, aby żyć dostatnio, aby mieć
wszystko co jest dla ducha tu na Ziemi potrzebne, aby iść drogą do Prawdy.
Tak mocno niektórzy zablokowani, a z tego powodu chorzy, że nie korzystają z tych
nagromadzonych ponad miarę dóbr ziemskich, ochroniarze wsadzają do samochodu bo nie
potrafią już o własnych siłach wejść i wyciągają z samochodu, bo o własnych siłach już nie
może sam, cóż za marne ziemskie życie tego ducha, cóż za marny będzie koniec jak się nie ma
informacji o duchu, gdzie odejdzie duch jak wyjdzie z ciała ziemskiego.
W oczach złotówki, brak uczuć i taki ktoś mówi; że ja jestem dobry, ja jestem wspaniały, bo
mam dużo pieniędzy, nic to, gdy brak Miłości duchowej, nic to, gdy choroba drąży ciało ziemskie,
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a rozum zawęża tylko do gromadzenia więcej i jeszcze więcej pieniędzy.
Tacy uważają iż można naginać prawo ziemskie, a tym samym dają informacje, że nie żyją
zgodnie z Bożymi prawami, nie w głowie im PAN, martwią się tylko o swoje dobra materialne, na
pokaz, dla szpanu, czasami jakiś gest dobroczynny w postaci drobnej kwoty przeznaczonej na
cel charytatywny, nic więcej.
Uważają, że zdrowo się odżywiają bo nabywają najdroższe produkty, nie chce się nic robić, to
je się posiłki w restauracji i dużo słodyczy, prawidłowe odżywianie mówią; to dla biednych, nas
stać na najlepsze, lecz to wszystko co spożywają, to są najgorsze śmieci, najbardziej niezdrowe
produkty za duże pieniądze.
Zawsze był i jest najlepszy złoty środek, nie da się wszystkiego nabyć, nie jest bogaty i
szczęśliwy ten kto ma dużo pieniędzy, wręcz odwrotnie, bogaty i szczęśliwy jest ten kto nie musi
pilnować pieniędzy, martwić się; czy są dobrze zabezpieczone, czy dom jego jest bezpieczny, czy
ktoś go nie okradnie, martwić się; czy jestem bezpieczny.
Zakładać alarmy i zatrudniać ochroniarzy, bogaty jest ten co jest duchowo rozwinięty, ma
świadomość swojej siły poprzez wiedzę duchową i PRAWDĘ, ktoś co bogactwo ma w swoim
wnętrzu, nie musi pilnować majątku, zajmuje się tylko sobą.
Nie ochronią ich przed żywiołami żadne bunkry, pływające fortece, czy inne wymyślone
budowle, ponieważ PAN wszystko widzi, zna słabe punkty każdej budowli, może działać
przeciwko ciemnocie i ciemnościom w każdy zgodny z prawami sposób, aby wam ludzkie duchy
dać to co korzystne dla was choć wam się to nie podoba.
Choć chemitrale rozpylane bardzo intensywnie, choć są specjalne szczepionki dla vipów, choć
specjalne metody leczenia dla vipów, choć dla nich wszystko co im się wydaje najlepsze, nie
uchroni tych duchów ludzkich nic, żadne pieniądze nic nie dadzą. Król jest jeden Jedyny na
Ziemi, po wydarzeniach zrozumiecie, że najważniejszy był, jest i będzie tylko wasz rozwój
duchowy, priorytet to wiara w Pana.
Choć grypą chcecie zabić większość ludzi na Ziemi, to i tak wam się to nie uda dojść do
władzy nad Ziemią ponieważ PAN czuwa.
Pandemia wywoływana dekretami i ustawami, choć wszystko przygotowane do
wyprowadzenia was ducha z ciał ziemskich na szeroką skalę, to wy ludzkie duchy sami swoim
czynieniem pozwalacie, aby te choroby się rozprzestrzeniały, to wy narzekacie na lekarzy, ale jak
coś się z wami dzieje, to szybko biegniecie do medyków akademickich i dajecie się okłamywać,
dajecie im wiarę.
Nie można w żaden sposób mówić o sprawiedliwości, o prawie ziemskim jak dzieją się takie
rzeczy przeciwko ludziom ziemskim, to jawne zabijanie, reszta jest po prostu śmieszna.
Choć wiadomo nie od dziś; iż medykamenty mają więcej skutków ubocznych niż leczenia,
wiadomo nie od dziś; że najwięcej duchów odchodzi z ciała w szpitalach po tak zwanych
operacjach, często sami mówicie; operacja się udała tylko pacjent nie wytrzymał, często sami
pokazujecie błędy lekarzy na sobie i co z tego jak wy nie wyciągacie wniosków z takich działań i
szybko robicie to samo, możecie mieć pretensję tylko do siebie.
Należy koniecznie zaprzestania podawania dłoni do witania, koniecznie zaprzestania
osłabiania sobie i swojej rodzinie systemu odpornościowego ciągłym podawaniem
antybiotyków, rozpocznijcie natychmiast prawidłowo się odżywiać, czyste ekologicznie,
warzywa, kasze, czyste mięso, owoce rosnące w tym klimacie do rozgrzewania organizmu, bez
cukru, słodyczy, produktów na drożdżach, bez żadnych polepszaczy smaku i zapachu, bez
konserwantów, bez sztucznej chemii, tylko czyste i jak najprostsze produkty, picie czystej wody
osmotycznej, bezwzględny zakaz spożywania jakichkolwiek leków i korzystania ze szczepionek.
Natychmiast przyjęcie PRAWDY i rozwijanie się duchowo, oparte o Wielką Księgę Objawień i
Objawienia Woli Bożej zgodnie z Siedmioma Prawami Pana i trzema prawami zawartymi w
krzyżu Prawdy, to jak natychmiast skierujecie się do PANA uchroni was od zagłady.
Wy płacicie podatki, a rządzący skazują was na zagładę poprzez utratę gęsto materialnego
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ciała, opryskując was chemitralami, mówiąc; iż jest to tylko odkażanie, to farsa czy PRAWDA,
musicie sobie sami odpowiedzieć, a przecież brakuje pieniędzy w szpitalach, szkołach, wielu
budżetach gminnych.
Dziś żaden prywatny interes nie jest wart waszego upadku, żadne pieniądze nie są warte
czeluści jaka was tam czeka, nic wam nie dadzą prośby jak dziś jeszcze nie skierujecie się do
przyjęcia Jezusa Chrystusa na Ziemi, przyjęcie PRAWDY jaką jest część Pana.
Najbogatsi na Ziemi, dali sobie prawo decydowania co się ludzie z wami stanie, weźcie
wreszcie ster wasz w swoje ręce i pokażcie im co to jest rozwój duchowy, przecież wy nie
przypadkowo urodziliście się w Polsce, przecież wasze duchy są przygotowane do rozwoju,
przygotowane do budowy nowego Królestwa Tysiącletniego tu na Ziemi.

Grypa świńska, pandemia
338.
Grypa świńska i pandemia, strach dla ziemskich ludzi, dużo więcej dziś ginie na drogach ludzi
ziemskich, dużo więcej duchów odchodzi z ciał ziemskich w szpitalach z powodu błędów
lekarskich i nikt tego nie rejestruje, nikt nie chce znać Prawdy.
To wy ludzie musicie zakończyć te ciemne gry, aby wam nikt nie podkładał w skutku
zwrotnym świni, dlatego jest nazwa gry-pa, stworzenie mową Pana, to jasne i oczywiste, ale wy
się nie rozwijacie duchowo, to czytać i interpretować obrazów od PANA nie potraficie.
Niszczyciel zawitał u wybrzeży Polski, to informacja iż wydarzenia bardzo blisko, do tego
jeszcze strzela z broni palnej, kolejna informacja dla was, że to się już dzieje tylko wy tych
wydarzeń nie rejestrujecie, informacji ode mnie Ismaela wieszcza nie przyjmujecie, więc czeka
was niemiła niespodzianka, trzeba się przemieścić w głąb Polski bo inaczej czeka was zalanie,
fala 60 metrowa wody, zmieli wszystko co stanie jej na drodze.
Jak nie wierzycie to wasza sprawa, ale lepiej rok wcześniej się wyprowadzić z tego terenu niż
o godzinę za późno, choćby nawet o minutę za późno poznać PRAWDĘ i upaść, lepiej się
rozwijać duchowo i pozostać tu na Ziemi w nowym Królestwie Tysiącletnim.
Grypa jest przenoszona przez chemitrale, rozpylane wszędzie, gdzie są duże aglomeracje
miejskie, a resztę ludzie sami przeniosą poprzez podawanie dłoni na przywitanie, już
zapowiadana od dawna, ale jeszcze iluminatom się nie udało wywołać dużej epidemii, wszystko
odbywa się na razie na straszeniu, więcej duchów odchodzi z ciała, gdy się szczepią i następuje
poszczepienne zapalenie płuc, lub zawarta w szczepionce rtęć po prostu zatruwa, już oficjalnie
powiedziano; iż rządy i obsługa mają inne szczepionki, to też dla was informacja, aby się nie
szczepić, to nic nie daje, a ryzyko jeszcze większe.
Prawda jak oliwa na wierzch wypływa, a wy tą PRAWDĘ ukrywacie sami do swojej
świadomości nie wpuszczacie, po prostu nie chcecie wiedzieć, tego że wam ktoś może coś złego
zrobić, a ja Ismael wam powiem; że cały czas jesteście zatruwani i cały czas się na to zgadzacie,
żujecie gumy, które zawierają najbardziej trującą substancję na Ziemi tak zwany słodzik, o
nazwie prawidłowej aspartam, w pożywieniu cały czas od wielu lat jecie trujące substancje
dodawane do żywności, dlatego też chorujecie, w wodzie w kranie macie inne substancje trujące
z chlorem i fluorem włącznie, do tego jeszcze opryski z samolotów, zrzucane na was z powietrza,
grzyby, wirusy, bakterie, metale ciężkie.
Czy ktoś wam to robi?
Czy wy sami na to przyzwalacie i tak samo czynicie, wszystkich wokół okłamujecie i takie
produkty sprzedajecie, albo produkujecie, nic ująć, nic dodać.
Wszystko tylko po to, by zarobić dużo pieniędzy, rozum was do tego nakłania, ale wy do tego
sami stworzyliście swojemu rozumowi takie cieplarniane warunki, rozum wasz was okłamuje i
skazuje na całkowity rozumowy upadek.
To są skutki zwrotne kierowania się rozumem, a nie duchem, dlatego im wy wcześniej
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skończycie grę o własne duchowe życie, zakończycie tą martwotę duchową będziecie świadomi
co się wokół was dzieje, co wkładacie do ust jako pożywienie, skończycie z jakimiś
suplementami diety, zaczniecie się prawidłowo odżywiać, to wtedy nikt was nie oszuka, bo wy
sami nie będziecie oszukiwać, nikt wam nie poda trucizny w pożywieniu, bo wy jej nikomu nie
podacie, wasza świadomość duchowa wam na to nie pozwoli, jak będziecie mieli zdrowego i
mocnego ducha, to i wasze ciało ziemskie będzie zdrowe i mocne, takie chemitrale nie wyrządzą
wam żadnej szkody.
Gdy system odpornościowy osłabiony; złym odżywianiem, metalami w wodzie, suplementami
diety, medykamentami, antybiotykami, aspartanem i nie widomo czym jeszcze, to wtedy właśnie
chorujecie i ściągacie ciało z ducha jak płaszcz w młodym jeszcze wieku, nic o duchu nie
wiedząc, tylko strach w was gości, bo wiedza wasza jest zerowa, poza śmieciami z różnych
ciemnych książek, dlatego boicie się cokolwiek powiedzieć i komukolwiek się sprzeciwić, bo
tylko martwota w was i zgnilizna.
Pandemii nie da się wywołać dekretami, nie da się na papierze, czy w dyskusjach, ale wasz
strach może ją spotęgować wielokrotnie, ponieważ strach to wasz wróg nr 1, również roznosicie
zarazki poprzez podawanie dłoni na przywitanie.
Tutaj aby się uchronić trzeba zastosować się do zaleceń; bez strachu i stresu, przekażcie
innym, aby przestali się bać, a zastosowali naturalne zioła i najlepsze od zawsze przepisy
domowe, a zaprzestali brania sztucznych witamin łącznie z witaminą C.
Tylko natura, spokój i rozwój ducha, abyście nauczyli się kierować tylko intuicją, a nie
rozumem, może was uratować.

Szczepionki
339.
Szczepionki przeciwko chorobom wymyślonym przez ziemskich rozumowych ludzi, medycynę
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akademicką, tylko po to by zarobić miliardy, by was doprowadzić do poważnych chorób, by
interes lekowy kręcił się dalej, a wy wpędzeni w choroby byście jak najczęściej nabywali leki.
Tym sposobem duch opuszcza wasze ziemskie ciało, bo duch i tak odchodzi zdrowy i czysty,
wolny od takich śmieci, wolny od rozumowej ciemnej świadomości.
Szczepionki i przeciwciała są w was, wszystko co jest niezbędne, aby wasz system
odpornościowy was ochronił, jest w was, nic syntetycznego w was nie zadziała tylko może was
wpędzić w kłopoty zdrowotne, a o to chodziło właśnie pomysłodawcom.
System odpornościowy jest układem, który działa samodzielnie i samoczynnie, natychmiast
jak jest zagrożenie w organizmie, uruchamia wszystko co jest niezbędne, aby was ochronić
przed wszystkimi chorobami.
Łykając antybiotyki osłabiacie system odpornościowy tak dalece, iż całkowicie przestaje
pracować, nie chroni was przed niczym, wtedy takie choroby jak świńska grypa, was atakują i
wygrywają.
Nie były nigdy i nie są potrzebne żadne leki i szczepionki wyprodukowane syntetycznie,
medycyna akademicka was okłamuje od wieków, wszystko tylko po to, by od was wyciągnąć
wasze zarobione pieniądze, jak nie wiecie o co chodzi, to chodzi właśnie o pieniądze, ten
przemysł jest najbardziej opłacalny, ponieważ wy nic o sobie nie wiecie i wiedzieć nie chcecie,
dlatego zawsze wpadacie w panikę i natychmiast biegniecie do medyków akademickich i
oddajecie się w ich ręce, a oni już was kaleczą i odbierają wam zdrowie.
PAN dał duchowi doskonale stworzone ciało ziemskie, otoczka dla ducha, taki wspaniały
płaszcz ze wszystkimi systemami, zapobiegania, ostrzegania, samoleczenia, samooczyszczania
i wytwarzania antidotum na wszystko, to wszystko działa tylko u tych, którzy rozwijają się
duchowo, prawidłowo się odżywiają, dbają prawidłowo o ducha i o swoją otoczkę duchową.
PAN dał wam zioła, abyście mogli się wspomagać w nie domaganiach waszego ciała
ziemskiego, a medycyna akademicka chce całkowicie zakazać stosowania ziół, eliminują swoją
naturalną konkurencję, a wy na to przyzwalacie, bo ziół nie stosujecie, choć jest to apteka od
PANA od zarania dziejów, nie chodzi o suplementy diety, chodzi tylko i wyłącznie o zbierane na
łąkach przez was samych zioła.
To duch jest zablokowany i podpowiada wam abyście przestali grać, a wzięli się do pracy
duchowej, bo wam podkładają świnię, pożegnajcie te wasze gry i hazardy na Ziemi, a wasze
problemy zaczną się rozwiązywać, choć wy już tego nie widzicie.
Żądajcie od medyków i lekarzy zaświadczeń przed szczepieniem dla was i waszych dzieci, że
wy i wasze dzieci są zdrowe, aby można było was zaszczepić, nikt wam takiego zaświadczenia
nie wyda, ponieważ nigdy nie można powiedzieć w 100%, że jesteście zdrowi, w momencie
szczepienia, jest to ogromne zagrożenie dla każdego, żaden lekarz nie wyda takiego
zaświadczenia, a to oznacza iż mają świadomość zagrożenia ze strony wszystkich szczepionek,
nigdy nie dawały zdrowia. Polski minister ma rację odrzucając szczepionki, ale wy ludzie ją
krytykujecie i oceniacie choć racji nie macie.
To też są dla was skutki zwrotne, ponieważ nie przyjmujecie prowadzenia PANA, ponieważ nie
kierujecie się do PANA, cały czas uparcie hołdujecie martwocie, licznie odwiedzacie cmentarze i
tam płaczecie nad martwym ciałem, choć duch z tego ciała stoi obok was i wam pokazuje, że
jest, to wy jego nie rejestrujecie, bo się duchowo nie rozwijacie, tylko rozumowo idziecie w
zatracenie, do kościelnych i ich dogmatów, trzymacie się nielogicznej martwoty i ciemności, bo o
życiu nic nie wiecie, a to tylko wasza wina, bo życie to PAN.
Dla żywych duchowo nie są potrzebne żadne szczepionki ani leki, doskonale poradzi sobie
jego system odpornościowy z takimi chorobami, sama świadomość i wiedza duchowa leczy, bo
zdrowy duch, to zdrowe ciało ziemskie.

Ostateczne odliczanie
394

340.
Ostateczne odliczanie, na ścianie zegar minuty i sekundy odlicza, nic już tego nie cofnie, nikt was
nie zmusza, więc się nie wysilajcie na te żałosne krytyki SŁOWA BOŻEGO, bo sobie szkodzicie, tu
nie o mnie Ismaela chodzi, tylko o was, ja Ismael jestem już na drodze, a wy nie, nie dam się
przez nikogo ściągnąć, mogę wam rzucić linę, ale nie podam wam ręki, bo wasza ręka to włókno
do czeluści ciemności.
Odliczanie już tak mocno tyka, iż w głowie się czuję jak każde uderzenie mocno się odbija, jak
blisko już do tego ostatniego akordu żywiołów, aż dreszcz przepływa przez plecy, a wy patrzycie
na ciemnego brata, ciągniecie ciemne partnerki za sobą, to jak smród się za wami ciągnie i już
was topi w tym bagnie, wreszcie odetnijcie się od nich, ruszcie do przodu, jak nie chcieliście
słuchać podpowiedzi, to teraz sami o własnych siłach podążajcie dalej, wszystkie podpowiedzi
płynęły prosto z góry do was, lecz wy boicie się co powiedzą sąsiedzi, a Słowo PANA
lekceważycie.
Partnerka przygarnięta rozumowo, brak miłości duchowej powoduje upadek całkowity ducha
nietuzinkowego, ale rozmienił się na drobne, nie współbrzmi w prawach to nerki chłodzi. Oj
partnerka nie jego, nie rozliczyła się ze starych włókien z poprzednim partnerem, a to oznacza iż
nie żyjecie zgodnie z prawami PANA, to jak można mówić o rozwoju duchowym jak się kłamie
nadal, nie wyciąga się wniosków ze swojego postępowania i te same błędy popełniane.
Każdy duch musi poznać PRAWDĘ przed jego ostatecznym rozliczeniem, każdy miał swoje
pięć minut, czasami trochę więcej, wiara wasza bardzo słaba, bo i słabe mosty budowaliście,
chcieliście po linie przechodzić, a nie po moście, nie da się tak troszkę wierzyć w Pana, a troszkę
nie wierzyć, bo to automatycznie kasuje wszystko co pozytywne, zostaje sama negacja, wiara
musi być przekonaniem, nie da się nikogo popychać by coś zrobił, musicie sami zrozumieć
poprzez swoje przeżycia, albo zrozumiecie, albo nie, wszystko od was zależy, od waszej pracy
duchowej, od waszej intuicji.
Każdy może upaść, ale należy natychmiast się pozbierać, otrzepać z tych ciemności i nadal
podążać właściwą drogą, bo jeżeli się nie podniesiecie i nie będziecie podążali dalej, to koniec
murowany i nic was przed tym nie uchroni, najwyżej zaszeregujecie się gdzieś dalej, nie
będziecie blisko Króla, a mogliście być blisko, lecz to już nie możliwe, pamiętajcie; każdy jest
kowalem swojego losu.
Kolejny raz myślicie; że znowu się uda, nie tym razem, powtórek już nie ma i nigdy nie będzie.
Jeden dzień dla PANA, to tu na Ziemi 1000 lat, to kilka inkarnacji, choć jak duch żyje w
prawach PANA nie musi przychodzić na Ziemię, a teraz przyszliście budować odblask Królestwa
tu na Ziemi i co?
Co się z wami dzieje, dla jakichś tam drobnych i cielesnych doznań zapomnieliście o duchu,
zapomnieliście przestrzegać praw PANA, tak szybko zapomnieliście o PRAWDZIE na Ziemi, tylko
dlatego iż nie współbrzmicie w prawach nic wam się nie układa, ciemności dają wam na
pocieszenie was trochę pieniędzy, trochę ciemnej siły i to was zadowala, za to ciężar jaki wam
zrzucą ciemnych energii do przepracowania utopi was całkowicie, energie te jak duży kamień
przywiązany do szyi i wy chcecie z nim pływać po rzece? Nie ma takiej możliwości i już toniecie
w ciemnościach, nawet tego nie dostrzegacie.
Zbliżamy się do tej ostatecznej chwili, wy myślicie; że to koniec świata. Nie! To tylko koniec
ciemnego rozumu i rozumowców, koniec ciemności, to tylko oczyszczenie Ziemi, aby więcej nie
powtórzył się pęd w materię, Ziemia i jej mieszkańcy będą duchowi, szczęśliwi i zdrowi.

Krytykujecie SŁOWO PANA
341.
Krytykujecie SŁOWO PANA, wyśmiewacie, wulgarnych słów używacie, oceniacie i krytykujecie,
bardzo sobie tym szkodzicie, ze SŁOWEM PANA się nie dyskutuje, należy je przyjąć do swojego
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wnętrza i wprowadzić w swoje ziemskie życie.
Odbieram obrazy i objawienia dla was w formie tekstu, nie dyskutuję czy mi Ismaelowi się
podoba czy nie, nie oceniam i nie krytykuję, mam za zadanie przekazać dla ziemskich ludzi w
formie nie zmienionej, tylko mam podać w formie takiej jakiej odbieram, co cały czas czynię.
Żaden ludzki duch nie może krytykować SŁOWA PANA, nie ma prawa zmieniać praw danych w
stworzenie, musi każdy duch żyć w prawach PANA i odbierać wszystko co płynie z góry, tym żyć
i
korzystać
z
suto
nakrytego
stołu.

Nikt was nie zmusza do czytania czy słuchania, ale jak już weszliście na stronę i czytacie lub
słuchacie, to zachowujcie się jak przystało na kulturalnego ludzkiego ducha, to szacunek do
samego siebie, nie zapraszam nikogo kto nie chce ze sobą pracować, nie zapraszam tych co
stają przeciwko PANU, nie zapraszam tych co oceniają i krytykują, zapraszam tylko tych co chcą
się utożsamić ze SŁOWEM PANA, chcą wprowadzić w swoje życie i nim żyć aby stać się
człowiekiem wierzącym z przekonania, ślepa wiara to kłamstwa i farsa na Ziemi.
Tu chodzi o znaki PRAWDY, a nie znak Szatana, który pokazuje wam wasze skutki zwrotne na
Ziemi a znak PRAWDY, to znak krzyża równoramiennego, a w nim zawarte cztery zielone serca
na znak Miłości zawartej w PRAWDZIE, nie ma i nie było innych znaków PANA na Ziemi, tylko
religie przyjęły sobie fałsz na Ziemi, aby was ludzie ciemności kościelnych i różnych religii
prowadziły prosto do ciemności, w żadnym kościele nie mówią wam PRAWDY, od powstania
religii i różnych dziwnych organizacji.
To wy musicie odczuć co jest Prawdą, a co kłamstwem i jasno każdy się określić, od was
zależy co się z wami w dniach rozliczenia ostatecznego dla każdego bytu stanie, czy odejdzie na
poziom duchowo istotny jako nieświadomy sam siebie zarodek, czy pozostaniecie na Ziemi po
wydarzeniach by budować Królestwo Tysiącletnie, to nie żarty tylko dla was ważna chwila, nie
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ma z czego kpić bo za chwilę będziecie panikować, widać to po grypie świńskiej, która jest też
wydarzeniem apokaliptycznym dla wielu.
Nie ważne czy jesteście dorosłymi już ludzkimi duchami, czy dzieckiem, choć wy uważacie, że
dziecko jest nie świadome siebie, ale ma w ciele ziemskim dorosłego ducha, który doskonale wie
co jest prawdziwe, a co nie.
Dziś to rozliczenie wszystkich duchów, nawet tych co teraz schodzą na Ziemię z całego bytu
ze wszystkich inkarnacji od początku tego bytu.
Oceniacie i krytykujecie, piszecie różne wulgaryzmy, musicie wiedzieć iż tylko i wyłącznie
dotyczy to wszystko co piszecie was samych, ponieważ to co przeżywacie w swoich wnętrzach,
to co w waszym sercu, to jest na waszych ustach, dotyczy tylko was samych, jest to informacja o
was, jacy jesteście, co myślicie i co czynicie, nie ma to nic wspólnego z prawami PANA,
pokazujecie swoje prawdziwe oblicze.

Droga ducha na poziom duchowo istotny
342.
Droga ducha na poziom duchowo istotny poprzez ziemskie przeżycia, jako doświadczenia dla
ducha, to cała wiedza jaką duch się kieruje we wszystkich inkarnacjach, duch zna PRAWDĘ więc
podpowiada poprzez prawa PANA, to logiczne kojarzenie i odczucia ducha.
To ciągłe dążenie do doskonałości poprzez Prawdę i prawa PANA dane ludzkim duchom w
stworzenie, Siedem praw i trzy prawa zawarte w krzyżu Prawdy.
Duch schodząc na Ziemię otrzymuje za każdym razem nowe ziemskie ciało, nową otoczkę,
ochronę, nowy pojazd, bo ciało to pojazd dla ducha, aby mógł poruszać się tu w najgęstszej
materii, aby mógł na nowo doświadczać różnych sytuacji, uczyć się odróżniać dobro od zła,
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Światło od ciemności.
Duch nie może zejść na Ziemię w to samo ciało co było, ponieważ tamto ciało po odejściu
ducha uległo rozkładowi, nigdy już nie powstanie, musi być całkowicie nowe ciało.
Nawet część PANA na Ziemi zgodnie z prawami musi wejść w nowe ciało ziemskie, nie może
być inaczej.
Dla ducha jest to droga, to tak jakbyście wsiedli do samochodu i jechali po drodze, tak duch
wskakuje do ziemskiego ciała i podąża drogą do poziomu duchowego, do domu dla ducha.
Jadąc samochodem trzeba mieć prawo jazdy i trzeba nauczyć się jeździć, auto trzeba
zatankować i o nie zadbać aby wam dobrze służyło, tak samo duch musi nauczyć się chodzić,
jeść, mówić, musi nauczyć się wszystkiego co jemu jest potrzebne do egzystencji na Ziemi w
nowym ciele, a wszystko zależy z jaką misją przybył.
Jak wam się zużyje samochód, to wymieniacie na nowy, tak samo duch jak zużyje się jemu
pojazd, ziemskie ciało musi zmienić je na nowe, wtedy narodzi się ponownie w nowe ciało i znów
musi nauczyć się wszystkiego od nowa, jak mamy nowy samochód, to również mamy nową
instrukcję obsługi.
Nie da się ze starego zdezelowanego samochodu zrobić nówki, zawsze będzie pomarszczona
blacha i stare części, tak samo nie da się z osiemdziesięciolatka zrobić szesnastolatka choć w
środku jest zawsze młody duch.
Droga jaką podążacie samochodem to wyboje, dziury, raz asfalt, innym razem zwykła polna
droga, to stacja paliw - trzeba zatankować i u mechanika zrobić przegląd, od czasu do czasu jak
się dużo jeździ to wymienia się różne części, natomiast duch ma doskonały pojazd, sam się
regeneruje, sam się oczyszcza, ma samoleczenie poprzez systemy układu ostrzegania i
odpornościowego wtedy gdy jesteście podłączeni do źródła, do PANA wszystkie układy
samoczynnie pracują.
Potrzebne jest tylko bardzo czyste jedzenie, aby ciało mogło się odbudowywać poprzez
podział komórki, otrzymało wszystkie składniki potrzebne do budowania i funkcjonowania tego
ciała, niezbędne czyste powietrze i czysta woda, musicie robić przeglądy i utrzymywać
połączenie energetyczne w czystości.
Do samochodu też musicie wlać najlepsze paliwo oraz najlepszy olej aby było dobre
smarowanie wszystkich układów w samochodzie, tak samo w ciele ziemskim, wszystkie
produkty muszą być jak najbardziej naturalne i żadne syntetyczne sztuczne jedzenie nie wchodzi
w rachubę, bo natychmiast zachwiejemy całym układem samoregeneracji i samooczyszczania.
Samochód trzeba czyścić wewnątrz, myć na zewnątrz i tak samo trzeba myć ziemskie ciało,
trzeba je ubrać w naturalne produkty i chronić przed zimnem oraz przed nadmiernym gorącem.
Oczyszczanie wewnętrzne ciała poprzez prawidłowe oczyszczanie i picie bardzo czystej
wody.
Na drodze jak jedziemy samochodem trzeba stosować się do prawa drogowego i uważać na
innych użytkowników, trzeba być w ciągłej czujności, jak to mówią; trzeba mieć oczy wokół
głowy, tak samo duch musi stosować się do praw PANA i zachowywać ciągłą czujność duchową
aby nic was nie atakowało w subtelnych energiach, aby nie zderzyć się z innymi ludźmi na
drodze i zawsze wybierać zgodnie z intuicją, dać się prowadzić przez Pana najlepszą drogą dla
ducha, aby jak najwięcej skorzystał duch będąc na Ziemi.
Jeżeli jedziecie zgodnie z przepisami prawa ziemskiego i jesteście czujni to dojeżdżacie
bezpiecznie na miejsce, gdy duch podąża po swojej drodze na Ziemi zgodnie z prawami PANA,
to dojdzie rozwojem duchowym do poziomu duchowego i nie będzie musiał schodzić duch na
Ziemię.
Gdy rozrabia, nie żyje w prawach, na nowo wciąż musi schodzić na Ziemię by się nauczyć żyć
duchowo i nie ściągać poprzez rozum ciemności, tworzyć ciemności, kłamać, oszukiwać i inne
ciemne sposoby mordowania Słowa i nauczyć się żyć w Prawdzie lub jest pozbawiany
wszystkich otoczek swojej świadomości duchowej, wraca na poziom duchowo istotny jako
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nieświadomy zarodek, aby ten zarodek na nowo zbudował nową świadomość.
Wszystko co duch czyni i prawa PANA są bardzo proste i jasne, tu nie może być żadnych
wymyślonych przez kościół „cudów”, wszystko musi być zgodnie z prawami Pana i w Prawdzie,
tylko wybujały rozum ludzki, bardzo zdeformowany zdegenerował odczuwanie i logiczne
kojarzenie, wrażliwość duchową zepchnął do slumsów i sam zasiadł na tronie dla ducha, udaje
duchowego, produkuje miliony wątpliwości tylko po to, by nie zostać zrzuconym przez ducha z
tronu, dlatego iż ludzki duch na to przyzwolił, leniwie, wygodnie i martwo duchowo.
To wy wybieracie jaką drogą na Ziemi podążacie, nikt i nic nie może wam przepowiedzieć
przyszłości, bo wszystko zależy od decyzji przez was podejmowanych, takie są konsekwencje,
jeżeli radośnie podążacie w prawach PANA i w PRAWDZIE, to macie radosne szczęśliwe życie i
zdrowie, gdy podążacie drogą cierpienia i drogą krzyżową, to chorujecie i jesteście nieszczęśliwi,
smutni, nic was nie cieszy, nie ma w was PRAWDY i PANA, żyjecie w kłamstwie i fałszu
prowadzeni przez ciemności do zatracenia.
Wy daliście swój pojazd zaprzęgnąć przez ciemności, nie prowadzicie sami swojego pojazdu,
swojego ciała ziemskiego przez ducha, tylko poprzez rozum jesteście prowadzeni przez
kościelnych na szafot, to tak jakbyście oddali swój portfel do rozporządzania sąsiadowi, a wy
sami nie mogliście z tych pieniędzy skorzystać, bo zawsze wam sąsiad by zabierał wasze
zarobione pieniądze.
Wy nie korzystacie z podpowiedzi PANA tylko kościelni wami rządzą, choć sami nie potrafią
żyć w prawach PANA, są chorzy i zablokowani, ale chcą was nauczyć, jak ktoś sam nie żyje w
prawach nikogo nie nauczy, a przy tym was okłamują, choć przecież wy sami pozwalacie się
okłamywać, sami tam biegacie ze strachu i niewiedzy, wasza wina.
Z wami czy bez was PRAWDA przejawi się na Ziemi, buduje już odblask zapowiadanego przez
Pana ludzkim duchom Królestwa Tysiącletniego, czy wy będziecie chcieli uczestniczyć w
budowie zależy tylko od was samych, jaką decyzję podejmiecie takie konsekwencje tej decyzji
poniesiecie.
Jeżeli podążając drogą upadniecie, wasze przekonania staną się nieprawdziwe, lub
zostaniecie energetycznie odrzuceni, to natychmiast należy przestać się nad sobą litować i
użalać, trzeba się natychmiast podnieść, otrzepać i podążać dalej właściwą drogą PRAWDY, ego
nie może wam dyktować warunków, rozum wasz będzie wam podpowiadał różne bzdury, a wy
słuchajcie siebie ducha i wracajcie jak najszybciej na drogę Światła, to jedyna słuszna droga
prowadząca ducha prosto ku Panu.
Przecież jak idziecie na spacer i upadniecie, to natychmiast odruchowo się podnosicie i
oczyszczacie się z tego upadku, duchowo to musi wyglądać tak samo, nie szlochajcie i nie
płaczcie, narzekanie nic nie da, bierzcie się do roboty i wracajcie do żywych duchowo jak
najszybciej, nie ma innej drogi i nigdy nie było, do góry i w dół na zatracenie.
To wszystko co się wokół was dzieje nie jest przypadkiem. jest tylko konsekwencją działania
ciebie ducha na Ziemi, zgodnie z prawami PANA.

Kult papieski
343.
Kult papieski stworzony przez ślepo wierzących w kościół i ich ślepe autorytety, duże pieniądze
na dewocjonaliach tego typu da się zarobić, kolejne obrazki z podobizną dobrze się sprzedają.
A tu zwykły ludzki duch, wynoszony na ciemne ołtarze, niczym nie różniących się od innych,
chory, opuchnięty i bełkoczący, zdeformowany i niewierzący w Pana, podnoszony fałszywie na
rozumowych dogmatach do góry, choć na to nie zasłużył w żaden sposób, by jego nawet
pamiętać.
Nie służył PANU na Ziemi, tylko służył kościołowi, ślepo i rozumowo, nie odbierał informacji do
niego płynących, tylko szedł w przepaść, prosto do leja rozkładu.
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Miał misję do wypełnienia, której na Ziemi nie wypełnił, choć informacje dostał pełną, lecz
pokierował się interesem kościoła, a nie służył tu na Ziemi Panu, „modlił” się do ołtarzy i figur,
fałszywy znak trzymał zawsze w ręce, więc pokazywał co ma w głowie, tylko ciemności, kult
tylko ciemny, nie może być ludzki duch „święty”, bo Święty jest tylko PAN.
Zwykły ludzki duch może dojść tylko do poziomu duchowego, wyżej nie ma mowy, przy
stopniach tronu Pana by się spalił, nie można się przyrównywać do PANA w żaden sposób, bo to
bałwochwalstwo i świętokradztwo, za to w prawach PANA czekają jego skutki zwrotne.
Nie powiedział ludzkim duchom PRAWDY w swoim słowiańskim kraju o religiach, o PANU, o
morderstwie z przed 2000 lat, o zmienionej rozumowo apokalipsie Jana, PRAWDĘ o tym co
czynił kościół przez setki lat na Ziemi, a powinien, bo po to ten duch będący drugi raz papieżem
przyszedł na Ziemię, przysięgał schodząc służyć SWIATŁU, a tu na Ziemi wszystko zapomniał,
„modlił” się do masonów, a zapomniał do PANA, znał PRAWDĘ skrywaną w Watykanie, ale nie
oznajmił
jej
światu.

To wszystko bardzo źle o nim świadczy, dlatego zamach go dosięga jako ostrzeżenie, lecz nie
chciał przyjąć informacji, że w kraju wybranym w Polsce wszystko jest energetycznie
przygotowane, aby spełnić żądanie PANA, Prawda musi być na pierwszym miejscu, a nie kościół,
bo kościół, to tylko świecka instytucja.
Sam kościół, to tylko nielogiczne wymyślone historie dla niepoznaki, że kłamią, dla ludzi aby
przyszli i przynieśli pieniądze, bo ci tam chcą wygodnie i leniwie żyć.
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Duch już w tak niesprawnym ciele nie mógł się utrzymać, na oczach całego świata odchodził,
nie miał spokoju by w ciszy odejść, stał się medialny lecz nie duchowy, jak przepuścić jego przez
Prawdę oczywistą; zdrowy duch, to zdrowe ciało, pokazuje się PRAWDA, jakby służył PANU i żył
w prawach byłby chroniony i byłby do dziś zdrowy, miał mocne ciało ziemskie i specjalnie
przygotowanego ducha, to wszystko stracił bo energetycznie upadł.
Prawdę o tym duchu ludzie ziemscy muszą poznać, aby nie czcili kultu fałszywego, lecz
zaczęli prawdziwie czcić Pana zamiast starego chorego ziemskiego człowieka, który niczym się
nie przysłużył w czczeniu PANA, ani nie przysłużył się ludzkim duchom na Ziemi, dalej hołd
oddawał ołtarzom.
Prawa PANA dla tego ducha były całkowicie obce i niezrozumiałe, nie pomagał PANU w
głoszeniu SŁOWA, lecz całkowicie był oddany ciemnościom i ciemnocie rozumu, służył w sposób
nieprawdziwy i nielogiczny, służył tylko ciemnościom.
Wszystko co was spotka na Ziemi jest konsekwencją waszego działania, a więc ten duch
uczynił coś co spowodowało taki skutek zwrotny, zamach tak poważne ostrzeżenie, lecz nie
wyciągnął wniosków, a jeszcze był czas do powiedzenia w swoim słowiańskim kraju PRAWDY
dla całego świata, nie ma przypadków, tu działają doskonałe prawa PANA, o których JP2 nie miał
pojęcia, bo gdyby miał, swoją misję wypełnił by należycie.
Nie był duchem z którego należy brać przykład, nie można stawiać go za wzór, nosił dziwne
szaty i był głową innego państwa, bardzo zwrócony ku Ziemi, nawet jego postać wyraźnie to
pokazywała, nie kierował się ku górze, ku Panu, kierował się do Ziemi, do ciemności, słowa jego
nic nie znaczące, nie rozwijał się duchowo tylko świecko i rozumowo, kierował największą
świecka firmą na świecie jaką jest religia katolicka.
Sam fakt zezwalania całowania po pierścieniach jego ręki, pokazuje ciemnotę tego ducha,
zakłamanie i fałsz jakiemu hołdował, chciał się wywyższyć ponad wszelką Świętość jaką jest
tylko i wyłącznie PAN, Ojciec wszystkich duchów.
Nie nakazał ludziom kierowania się do PANA, tylko pielgrzymowania do jego osoby.
Wszystkie pielgrzymki do miejsc, które wymyślił kościół, w te rozumowo wymyślone
objawienia, które również popierał, pokazują wam jaki kłam gościł w sercu tego ducha ludzkiego.
To jemu PAN powierzył misję naprawienia szkód jakie wyrządził kościół przez swoje działania
przez wiele wieków na Ziemi, mordowanie w imię PANA, wojny, szabrowanie i ciemnota,
straszenie ludzi dla pieniędzy, sądy kościelne, oskarżanie o herezje i palenie na stosie, tortury w
klasztorach i innych miejscach, gdzie kościelni się przejawiali, knowania i spiski przeciwko
władzy, a największą zbrodnią, która zaważyła na losach wielu, to zamordowanie 2000 lat temu
części Pana, Jezusa Chrystusa Nazarejczyka, akt ten spowodował skutki zwrotne dla duchów na
Ziemi, dziś wszystko mogło odbyć się o wiele łagodniej, gdyby ten duch ludzki oznajmił PRAWDĘ
wszem i wobec w swoim słowiańskim kraju o kłamstwach kościoła.
Wszystkie kłamstwa kościoła i jego popleczników muszą zostać wyjaśnione, wszystkie „cuda”
jakimi się podpiera kościół do dziś wreszcie wyprostowane, dość na Ziemi ciemnoty, dość
wynoszenia fałszywych „świętych” kościelnych na ołtarze, bo to karanie w ciemnocie duchów
ludzkich, powtarzam wam; ŚWIĘTY JEST TYLKO PAN BÓG, a wam duchy ludzkie daleko nawet
do miana człowiek, bo każdy człowiek na Ziemi będzie wyrażał uczucia w słowach do PANA, a
nie do fałszu i obłudy, do ołtarzy i obrazów, bo to przekroczenie Prawa Pierwszego.
Ponieważ cały kościół i wszyscy kościelni nie żyją zgodnie z prawami PANA, to skutki zwrotne
poniosą ostateczne, państwo Watykan będzie podwodne, aby nigdy już nie starali się
wprowadzać w błąd żadnego ducha schodzącego na Ziemię.
Trzeba znać prawa PANA, nie na pamięć jak uczy kościół, lecz trzeba je zrozumieć i przeżyć,
wprowadzić w swoje życie ziemskie, dokładnie według nich żyć, wtedy ma się świadomość iż
wprowadzanie w błąd, prowadzenie ludzi jak barany na rzeź, spowoduje skutki zwrotne dla
ducha i trzeba będzie to wszystko odpokutować nic nie zostanie odpuszczone jak chętnie
odpuszcza wszystkim kościół, jak przyniosą im duchy ludzkie pieniądze do kościoła.
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PAN nie dał kościołowi takich uprawnień, aby odpuszczali komukolwiek ich niewłaściwych
czynów, aby komukolwiek zezwolili na życie niezgodne z prawami PANA, na te wszystkie „cuda”
wymyślone i spowiedź, nie ma takiego przyzwolenia, wy sami ludzie tam biegacie do nich i im
zezwalacie, aby was tak źle traktowali i okłamywali, to wasz wybór.
Prawa PANA działają samoczynnie i wszystkie krzywdy, wszystko co złego czynicie musi
zostać wyrównane energetycznie, obojętnie czy wam ktoś na Ziemi odpuści wasze niewłaściwe
czyny, czy nie, to i tak zgodnie z prawem PANA konsekwencję poniesiecie swoich czynów.
Czas na PRAWDĘ dla wszystkich!

Nałożnica, kucharka i sprzątaczka
344.
Nałożnica, kucharka i sprzątaczka, tak zwana żona, miała być partnerką we wszystkim, a stała
się własnością mężczyzny, jeszcze do tego, że pracuje sama, robi sprawunki i wszystko w domu,

pilnuje i opiekuje się wspólnymi dziećmi, bo pan jest bardzo zajęty zarabianiem pieniędzy, gość
w domu, zawsze bardzo elegancki, na wszystko ma czas, dla wszystkich miły i sympatyczny,
tylko nie jest sympatyczny dla swojej tak zwanej żony.
Wyliczana co do złotówki ze wszystkich sprawunków, o wszystko musi zadbać sama, na
wszystkie swoje potrzeby zarobić, a pan mąż ma dużo pieniędzy, bo sobie zarobił, ale nie dla
rodziny. Same, tak zwane żony, na to się zgodziłyście, stałyście się nałożnicami za darmo,
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jeszcze dopłacacie, sprzątanie i gotowanie, to tylko w ramach bycia w tym domu , często w złotej
klatce, robicie, nie upominając się o swoje, dałyście się tak traktować, to tak macie.
Sprzątaczka, to jeden etat, drugi, to kucharka, a reszta też nie może być za darmo, za darmo to
tylko zwykły seks, a przecież partner musi współbrzmieć z partnerką w prawach PANA, w Miłości
duchowej tu na Ziemi.
Nałożnica, to taka kobieta, której mężczyzna wszystko płaci, a tu partner otrzymał kobietę na
własność co zwie się żona, chce od niej pieniądze i aby wszystko robiła, kobiety, to wasza wina,
wy na to przyzwalacie i na taki los się godzicie, za waszą zgodą udział w tym spektaklu bierzecie,
udajecie jeszcze, że wam jest dobrze przed sąsiadami.
Sama nie dośpi, nie doje, wygląda jak kuchta domowa, a mężczyzna w domu staje się
gościem, bo nie chce na to patrzeć, woli znajome, które wyglądają i zachowują się jak damy,
ocknijcie się panie, stańcie się kobietami świadomymi w stworzeniu żyjącymi w prawach,
szacunek do siebie i do wszystkich wtedy stanie się oczywisty.
Partner z Miłości duchowej do swojej partnerki ma ogromny szacunek, pomaga jej we
wszystkim, pracuje również w domu, spełnia jej i rodziny tylko korzystne energetycznie potrzeby,
dzieli się wszystkim co sam ma i jest to korzystne energetycznie, nie ma tajemnic i nic nie
ukrywa przed partnerką, faworyzuje tylko swoją partnerkę, a inne kobiety nie istnieją, wie że
partnerka w jego życiu ziemskim odgrywa ważną rolę, nie jest nałożnicą, sprzątaczką ani
kucharką, jest partnerką.
Taka para żyje na Ziemi w prawach PANA, ma wzniosły duchowy cel oraz współbrzmi w
naturalny sposób poprzez wiarę w Pana.

Ludzie przejrzyjcie na oczy
345.
Ludzie przejrzyjcie na oczy, bo żywioł was zaskoczy, tam w australijskim buszu ogień nie
zostawia ludziom żadnych złudzeń, pali busz, a przy tym nie oszczędza domostw, a woda w
Anglii nie pozostawia w 2,5 metrowej wodzie żadnych ich materialnych dóbr, Turcja spływa
błotem, śnieg zasypuje miejsca. gdzie spada go niewiele, toną dwa promy z 200 osobami na
pokładzie, wszystkie najciemniejsze miejsca, a wy mówicie; że jest wszystko dobrze i nic się nie
dzieje, jak wy nie zrozumiecie, zaczniecie się rozwijać duchowo, to nikt o was nie zadba,
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wszystko tak jak oni stracicie co materialne, a niektórzy pozostawią tu na Ziemi swoje ziemskie
ciało i swoją świadomość.
Odejdą do góry, bardzo szybko poprzez lej rozkładu, dziś już nie ma innej drogi, bo po to
przyszedł Jezus Chrystus na Ziemię, aby was duchowo martwych rozliczyć i budować nowe
Królestwo Tysiącletnie.
Przecież wy wszystko przeczuwacie, tylko rozum wam odsuwa to wasze przeczucie do
lamusa i odpowiada; że wasz duch nadaje się tylko do psychiatryka, a wasz rozum chce wami
rządzić poprzez wasze żądze, a nie poprzez rozwój duchowy, a to już martwota duchowa.
Odczuwacie, macie narzędzia do odbioru, ale wszystko poblokowane, jesteście tak obłożeni
ciemnymi energiami, kłamstwami, fałszem i rozum wami rządzi, a nie duch, dlatego nie potraficie
odczuć
co
jest
właściwe,
a
co
nie.

Do lekarzy chodzicie latami i jeszcze bardziej was kaleczą, a tu przychodzicie i chcecie, aby
jednym zabiegiem energetycznym wszystko wam uzdrowić i zrobić was natychmiast
szczęśliwymi ludźmi, oczywiście z waszej strony żadnego wysiłku, nic nie chcecie się zmienić, to
dlatego nic wam nie wyjdzie, nic wam się nie układa, nic was nie cieszy, bo nie wierzycie sobie,
bo nie wierzycie w Pana, wasza wiara jest ślepa lub wcale jej nie ma.
Uwierzyliście tylko w ciemności i tylko im hołdujecie, do nich biegacie i tylko ciemnym i
nielogicznym ufacie, dlatego coraz gorzej wam się wiedzie i coraz gorzej zdrowotnie, ponieważ
ciemności całkowicie tracą swoją ciemną siłę, wy również tą ciemną siłę tracicie i nie wiecie
nawet, że jest to dla was korzystne i dobre.
Przyjdzie taka jedna noc i wszystko odmieni, obudzi was ducha, a wszystko resztę się zawali,
choć dziś nie wierzycie, to tworzycie sobie filmy o wydarzeniach, abyście choć wyobrażenie mieli
jaki będzie czas wydarzeń, co się będzie na Ziemi działo.
Mówicie; że jestem odważna, to nie odwaga mnie Ismaela tutaj doprowadziła, ale
świadomość praw Pana i świadomość tego, co was czeka w wydarzeniach, może uda się was
obudzić wcześniej, nie poprzez wydarzenia tylko poprzez waszą świadomość, świadomość roli
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jaką odgrywacie w stworzeniu, w prawach PANA, wszystko od was samych zależy, bo dziś
stoicie na drodze jak osły i tylko się przyglądacie, żadnych decyzji nie podejmujecie.
Macie wizje senne i obrazy o wydarzeniach, o Jezusie Chrystusie, ale te wizje podpowiadają
wam ciemni, choć sam Jezus Chrystus jest PRAWDZIWY, NAJPRAWDZIWSZY, to krzyż i korona
cierniowa, to zasługa tylko ciemności, dlatego wam takie obrazy pokazują, aby was utwierdzić w
tym fałszu, w którym do dziś tkwicie i tych fałszywym dogmatom wymyślonym przez
kościelnych, lepiej było by dla was gdybyście natychmiast przyjęli PRAWDĘ do swojego wnętrza.

Dzwonicie i przed bramą stajecie!

346.
Dzwonicie i przed bramą stajecie, jak sobie żarty stroicie i się śmiejecie, PRAWDY nie
przyjmujecie, to brama staje się dla was lejem rozkładu, wszystko zacznie się wam psuć, nic
wam nie będzie wychodziło, zaczniecie chorować, choć przez was działają ciemności, to wy nie
chcecie o tym wiedzieć, tym szybciej upadniecie, bo ciemności już w niczym oparcia nie mają,
nawet zaplecze ciemności zostało ŚWIATŁEM oczyszczone, to już koniec, koniec ciemności.
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Jak byście się przyjrzeli swoim działaniom, tak logicznie i z uczuciem, to byście wiedzieli, że
mówicie sami do siebie, te wasze wulgarne słowa zadziałają dokładnie na was samych, bo to są
właśnie skutki zwrotne, wystarczy popatrzeć na wszystko przez Prawdy oczywiste; nie życz
nikomu tego, co tobie nie miłe, co dajesz to dostajesz, mówisz i masz, śmieje się ten co śmieje
się ostatni, widzisz drzazgę w oku drugiego, a nie widzisz kłody w swoim oku.
Pokazują wam wasze słowa jacy jesteście, co macie do przepracowania, czego nie nauczyli
was

wasi rodzice, a czego nie nauczyliście własnych dzieci, to co was tak bardzo denerwuje w
innych, to macie spotęgowane w sobie, ale ego wasze nie chce tego zobaczyć, bo wie jak się
zmienicie, to ego wasze i wasz rozum upadnie, a wy odżyjecie na nowo, ale jak tego nie
zrozumiecie, to odejdziecie przez lej rozkładu na zawsze.

Jezus Chrystus, po to przyszedł na Ziemię, aby wam pokazać drogę ku Światłu, lecz dziś dla
was brama jest ognista, jak się zbliżacie, a intencje wasze nie są czyste i jesteście ciemni zbyt
mocno, wtedy w bramie się palicie, energetycznie przestajecie istnieć, a wszystko tu na Ziemi
opiera się na energiach, więc to duchowe unicestwienie dla was, zanim zadzwonicie, by sobie
żartować, mocno się zastanówcie, nie ma żartów, to energetyczny proces najprawdziwszy ze
wszystkiego na Ziemi.
Płynąca energia przez część Pana Jezusa Chrystusa to OGIEŃ BOŻY, to dla was wyrocznia, to
wydarzenia, abyście wrócili na ścieżkę wiary w Pana tu na Ziemi, na ścieżkę do PRAWDY, lecz
wasze zwlekanie, brak wiary spowodował już skutki nieodwracalne, wierzycie tylko kłamcom i
oszczercom, rozum wasz całkowicie zdeformowany, ale tylko z waszej winy, doprowadził was do
upadku.
Wypełnia się przepowiednia, wydarzeń apokaliptycznych coraz więcej, to wasza sprawa czy
chcecie to zobaczyć, czy przejdziecie obojętnie obok i zostaniecie w nocy zaskoczeni, a może w
dzień, to od was zależy co się z wami stanie, to wy jesteście kowalami swojego losu, a tu trzeba
popracować nad sobą zmienić się i budować nowe swoje „ja” oparte o MIŁOŚĆ DUCHOWĄ.
Pamiętajcie; jak wszyscy będą wariować wy nie musicie.
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Rycerz ŚWIATŁA
347.
Rycerz ŚWIATŁA otrzymał zbroję, miecz i tarczę od PANA, lecz rozum jego sfiksował i posłuchał
ciemności, nie uwierzył w swoje odbiory, nie uwierzył sobie duchowi, ciemności przez jego
rozum ściągnęły jego do piwnicy.
Wiara tego ludzkiego ducha bardzo słaba, wierzy tylko w pomazańców. Pytał; czy chodzić do
kościoła, przecież to wasz wybór, to wy musicie wybrać; czy wierzycie w STWORZYCIELA, czy
wierzycie Szatanowi i jego sługom.
Walczył już z ciemnościami, lecz byle podmuch wiatru i już zmiana o 360 stopni, to oznacza iż
nie utrzymał ognia duchowego w sobie, zbyt słabo rozpalił iskrę jemu przydaną, więc
natychmiast upadł, dziś to ostatnia szansa, to właśnie było najważniejsze dla tego ducha 5
minut, nie wykorzystał, odebrałam informacje; bardziej był Filip niż siła, no taki Filip z konopi, nie
potrafił stanąć na wysokości zadania i kroczyć dumnie z podniesioną głową, dając przykład
innym.
Dał się pogrzebać żywcem za jakieś dziwne rozumowe poglądy innych duchów ludzkich, bo
nie można powiedzieć ludzi, jeżeli wierzą innym, a nie sobie.
Kim jesteś puchu marny iż chcesz się wywyższać ponad stan twój na Ziemi, trzeba najpierw
zbudować w swoim wnętrzu świątynię dla PANA i uwierzyć mocno w swoje odbiory, aby opierać
się o nie w chwili zwątpienia rozumu waszego.
Inaczej bez wiary jesteście zgubieni, nic o duchu nie wiecie, byle jakiś człowieczyna może was
ściągnąć, książki napisane ciemnym pismem są ciemne i łatwo to odczuć, ale rozwój duchowy,
to proces trwający całe ziemskie życie ducha, uczy się cały czas, nie może być zwątpienia bo to
już rozum wam płata figle, to oznacza iż jesteście niestali w uczuciach; co innego mówicie i co
innego robicie, nie żyjecie zgodnie z prawami PANA.
Więc sami się pchacie wręcz do leja rozkładu.
Choć sam tego nie zauważył, to stał się z rycerza ŚWIATŁA, rycerzem ciemności.

Wszyscy przyjdziecie
348.
Wszyscy przyjdziecie, nie macie wyjścia, musicie trafić do bramy dla duchów ludzkich jaką jest
JEZUS CHRYSTUS, choć dziś się upieracie, choć dziś jeszcze nie wierzycie, bo to nie mieści się
w waszym ciemnym rozumie, a kościelnym nie pasuje, bo musieli by się natychmiast rozliczać z
działalności na Ziemi, to i tak przyjdziecie wcześniej czy później, ale dla was lepiej jak wcześniej,
im później tym gorzej.
Przejawi się na Ziemi taka jedna noc, która wszystko odmieni, dla was to będzie oznaczało
jedno, kierunek lej rozkładu.
Wtedy nic już od was nie będzie zależało, choć dziś to jeszcze wy możecie samodzielnie
wybrać swój rozwój duchowy z waszej dobrej woli i to by było dla was najbardziej korzystne.
Jak minie ta noc kulminacji wydarzeń, to już wtedy jak uwierzycie, to dla nielicznych będzie to
oznaczało pozostanie, ale dla większości lej rozkładu i powrót jako nieświadome zarodki.
Winda cały czas pracuje i zabiera do góry tych najciemniejszych, tych którzy nie rokują już
żadnej nadziei na rozwój, czy przyjęcie PRAWDY do swojego wnętrza, to są dla nich skutki
zwrotne ich doświadczania ducha tu na Ziemi, choć wam się to nie podoba, to nie ważne,
mieliście tyle czasu ile trzeba, abyście mogli to zrozumieć i odczuć, aby się zmienić i podążać
drogą ŚWIATŁA, w waszym interesie było szukanie PRAWDY.
Każdy otrzymał informację o Jezusie Chrystusie będącym obecnie na Ziemi, więc każdy
wybrał swoją drogę, duch doskonale wie co się stanie, tylko wasz rozum nie chce wiedzieć i od
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razu produkuje wam milion wątpliwości i wpędza was w zakłamanie.
PAN ostrzega każdego cały czas, płyną z góry informacje, choć wy ich przyjąć nie chcecie to
już wasz problem tu na Ziemi.
Bardziej was interesują pieniądze, samochody, domy, jedzenie i materia, zobaczymy co
zrobicie jak zostanie wam to zabrane, zostaniecie sami po wydarzeniach, zobaczycie wtedy jak
byliście głupi i puści, jak ślepi i głusi na wołania PANA.
Wszyscy przyjdziecie i będziecie mieli pretensje, że was się nie przyciskało, abyście się
obudzili, ale tu chodzi o to; abyście sami dobrowolnie i bez przymusu się budzili, to znowu
byłaby ślepa wiara, a tu chodzi o wiarę, którą macie sobie wybudować na waszych przeżyciach i
doświadczeniach, tu i teraz, w tej inkarnacji z doświadczeniami z całego bytu, ze wszystkich
inkarnacji ducha.
Przyjdziecie, bo musicie, to tak jak musicie jeść i oddychać i wodę pić, bo inaczej z ciała
odejdziecie, tutaj to jest obowiązek ducha wiara w Pana, korzystanie ze źródła jakim jest sam
PAN.

Mocne uderzenie przez zaskoczenie
349.
Duży asteroid u wybrzeży Kanady i Grenlandii mocno uderzy w Ziemię przez zaskoczenie,
spowoduje przebiegunowanie oraz pęknięcie Ziemi, ogromne fale na morzu, wylewanie się lawy
z pęknięcia, przez uderzenie wszystko się za trzęsie, runie wiele domów, fala przejdzie przez
wiele państw, zmiecie wszystko co będzie na jej drodze, wszystko się wzruszy, wulkany będą
wybuchać i wiele innych zjawisk, związanych z tym uderzeniem.
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Wszystko bardzo prosto i jasno się układa, a was wszystko zaskoczy jak zwykle, nic wiedzieć
nie chcecie, to i przez zaskoczenie się dowiecie o PRAWDZIE, Żywym SŁOWIE, natychmiast
wszystko sobie przypomnicie, o to chodzi, wtedy będziecie podążać drogą ŚWIATŁA jak
przystało duchowi na Ziemi, być żywym duchowo w stworzeniu.
Jedna chwila zamieni w pył wszystko, co fałszywe wybudowaliście sobie w kłamstwie i
obłudzie dogmatów kościelnych i różnych dziwnych religii i sekt.
Wszystkie wasze dobra materialne dla ducha nic nie znaczące stracicie zostaniecie odarci do
żywego czystego ducha, abyście z drogi zatracenia zawrócili i wreszcie trafili na drogę do
ŚWIATŁA, żyjąc w prawach PANA na Ziemi, w Prawdzie i Miłości duchowej.
Taka jest Wola PANA na Ziemi, wszystkie duchy, istoty i nurty sił muszą żyć w prawach PANA,
tego się od nich żąda.
Jeżeli duchy ludzkie nie wypełniają Woli PANA na Ziemi, trzeba ich do tego przymusić
ponieważ jest to dla tych duchów ludzkich najkorzystniejsze, aby już na Ziemi nie powtórzyło się
parcie w materię i całkowitą martwotę duchową, martwota duchowa powoduje; choroby,
nienawiść i zatracenie.
Dostały duchy ludzkie na Ziemi wiele szans na zmianę tej martwoty duchowej, chorego
ziemskiego ciała i głupoty rozumu, lecz duchy nie wykorzystały tego, choć Miłość Pana jest
nieograniczona i ogromna, to wszystko jest tylko w sferze subtelnej materii, a nie jest
przepracowane w gęstej materii.
Brak czynu, który u duchów ludzkich blokuje strach rozumu, powoduje iż traci ten duch
logiczne myślenie i kojarzenie faktów, kojarzenie PRAWDY, nie ma możliwości wtedy kroczyć
drogą Światła i idzie prosto w lej rozkładu, opiera się wtedy o nielogiczne tezy, formuły i dogmaty
kościelne, które wprowadzają zamęt i chaos.
PAN w swej wielkiej Miłości obudzi duchy ludzie poprzez wydarzenia, musi ich mocno
wstrząsnąć, ich przeżycia wyryją tak mocne doświadczenia, nigdy ten duch już nie będzie dążył
do martwoty duchowej, schodząc na Ziemię będzie od dziecka rozwijał się duchowo, korzystał z
suto nakrytego stołu w Miłości duchowej, żyjąc na Ziemi w prawach PANA.
Każdy z osobna i wszyscy razem jesteście odpowiedzialni energetycznie za swoje myśli,
słowa i czyny, choć nie chcecie słyszeć o wydarzeniach to one się już przejawiają z waszym
świadomym udziałem lub bez, każdy mógłby się rozwijać duchowo, co spowodowało by
osłabienie skutków zwrotnych dla ziemskich ludzi.
Do tej pory nie rozwijaliście się duchowo, lecz poprzez myślenie i wasz rozum rozwijaliście się
tylko w sferze myśli, tylko gęsto materialnie, nie macie równowagi duchowo ziemskiej oraz
bardzo często uszkodzonego ducha, co przejawia się kalectwem w gęsto materialnym ciele, tutaj
na Ziemi wszystko przejawia się dokładnie takie jakie jest.
Nic nie może być ukryte, wszystko jawne i czyste, uczucia uwolnione i kierowanie się tylko
intuicją, podpowiedziami z wnętrza.
Wszyscy ciemni poodcinani, nawet jeśli są ziemską rodziną, każde włókno ciemności
natychmiast podczas wydarzeń ściągnie was w ciemność, po fakcie nie ma odwrotu, tutaj nawet
nie będzie żalu, bo już nie będzie świadomości.
W Polsce kraju wybranym przez Pana do budowy Królestwa Tysiącletniego na całej Ziemi,
zostanie wybudowana ogromna wieża, w samym centrum zamku, która na zawsze pozostanie
centrum duchowym, miejscem przemiany Siły, w tej wieży Jezus Chrystus, otoczony przez
Ismanów, będzie w zamku na Ziemi przyjmował bezpośrednio promieniowania od PANA i
przekazywał ludzkim duchom.
Takie centrum przemiany SIŁY stanie się dla ludzkich duchów inspiracją do dalszej pracy
duchowej tu w gęstej materii, ciemny rozum upada całkowicie i na zawsze.
Pamiętajcie Jezus Chrystus, część Pana, ze mną Ismaelem i Mojżeszem czeka na was
przygotowanych do rozwoju duchowego w Opolu, w Polsce, czas mija nieubłagalnie więc nie
zwlekajcie, bo potem będziecie pluli sobie w brodę.
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Taka jedna chwila
350.
Taka jedna chwila, zmieni wasze życie, odwróci wszystko o 360° w duchowy proces, choć dziś
nic o tym wiedzieć nie chcecie, to jutro wszystko natychmiast sobie przypomnicie, będziecie
wiedzieli co jest PRAWDĄ, co kłamstwem i natychmiast duch wam podpowie; kto to jest JEZUS
CHRYSTUS, dlaczego przyszedł na Ziemię po raz drugi, dlaczego PAN żąda od was
posłuszeństwa i wiary z przekonania w prawach, jakie ustanowił na Ziemi.
W tej jednej chwili zapomnicie o swoich wszystkich dobrach materialnych, będziecie tylko
ratowali swoje życie, nic innego nie będzie was od tej chwili interesowało jak tylko przeżycie do
jutra.
Rozmiar zniszczeń po uderzeniu asteroidów będzie tak duży, iż żaden duch będący obecnie
na Ziemi nie będzie miał żadnych wątpliwości co do apokalipsy, która zapowiadała skalę
zniszczeń, oraz jak można uchronić Ziemię przed kataklizmami, lecz żaden ludzki duch nie
przyjął informacji do siebie na tyle by zmienić swoje postępowanie choć byliście nawoływani
przez Jezusa Chrystusa, mnie Ismaela oraz Mojżesza.
Nie będą ważne żadne konta bankowe, domy, samochody, czy inna ziemska materia, dla was
stanie się ważny tylko rozwój duchowy.
Wszystko trzeba będzie odbudować od nowa, ale już na zdrowych zasadach, zgodnych z
prawami PANA i naturą jaka nas otacza, nikt nikomu nie będzie wyrządzał szkody, wręcz
odwrotnie wszyscy będą sobie nawzajem pomagać, ponieważ zostanie garstka ludzi na Ziemi,
więc ważna będzie wzajemna pomoc.
Centrum przemiany siły będzie w Polsce, w zamku, powstanie ogromna wieża, która będzie
górowała nad wszystkim, Jezus Chrystus będzie tam przyjmował energię od PANA i przekazywał
ludzkim duchom na całej Ziemi.
Na początku będzie bardzo trudno, ale swoim uporem sami wpędziliście się w taką przepaść,
to teraz musicie wyjść o własnych siłach kierując się intuicją, natychmiast będzie nauka jak żyć,
aby przetrwać, zamiast rozwijać swoje dary dziś rozwijacie rozum, a on wam płata figle i nic was
nie nauczył, on tylko kpi z was, dlatego macie trudniej, to tak jakby głupka posadzić na tronie
króla, tak właśnie wasz rozum wami rządzi.
Zamek będzie również centrum duchowym na Ziemi całej bez wyjątków, gdyż wszyscy ludzie
muszą się podporządkować tylko pod prawa PANA, żyć zgodnie z nimi, więc wszyscy będą
uczeni życia duchowego od podstaw, odbiorów i kierowania się tylko intuicją.
To właśnie z Polski, kraju wybranego wyjdzie na całą Ziemię PRAWDA i MIŁOŚĆ DUCHOWA,
aby ludzkie duchy miały siłę budować na Ziemi nowe KRÓLESTWO TYSIĄCLETNIE.
Upadnie przemysł, który truje ludzi, nie będzie molochów nikomu niepotrzebnych,
rękodzielnictwo stanie się ważne i ogródki warzywne obok domów, wszystko hodowane
naturalnie bez sztucznej chemii i nawozów sztucznych, zobaczycie jak wygląda życie w naturze i
zgodnie z prawami, dość na Ziemi całej oszczerców, kłamców, ludzi żądnych władzy i pieniędzy.
Tutaj rozwijać będą ludzkie duchy swoje dary przyniesione od PANA, każdy będzie godnie żył
w prawach PANA, radośnie i szczęśliwie, nic jemu nie zabraknie.
Ta jedna chwila odmieni wszystko, nie będzie na Ziemi żadnych dużych aglomeracji,
ponieważ to nie służy ludzkim duchom, rozbuduje się mocno wymiana towarowa, pieniądze
będą, ale tylko po to, by służyć w rozwoju duchów na Ziemi.
Bogactwo duchowe będzie miało najwyższą cenę.
Atlantyda jak kontynent zostanie na nowo odkryta, teraz posłuży ludzkim duchom w rozwoju
swoimi dobrami materialnymi, ponieważ atlanci byli o wiele bardziej rozwinięci niż obecnie
ziemianie.
Król Jezus Chrystus nauczy was ludzie ziemscy jak żyć w Prawdzie, Miłości duchowej
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zgodnie z prawami na Ziemi.

Skutki po uderzeniu asteroid
351.
Skutki jakie będą po uderzeniu asteroid są niewyobrażalne dla was ludzie, wiadomo że jedno z
uderzeń będzie u wybrzeży Kanady i Grenlandii, fala jaka wytworzy się z tego uderzenia będzie
ogromna, na pierwszy rzut od strony Europy fala uderzy w; Islandię, Irlandię, Francję, Hiszpanię,
które to państwa są bezpośrednio nad morzem, natomiast Polska jest osłonięta, a fala jak dotrze
do brzegów Bałtyku, do Polski będzie 60m, więc wyjściowa fala może być wielokrotnością tej u
brzegów Polski.
Przepowiednia się wypełnia całkowicie i do końca, ponieważ woda i ogień będzie się z nieba
lać w ogromnych ilościach, huragany, lokalne podtopienia, lokalne pożary, to namiastka tego co
ma nastąpić.
Ponieważ wiara wasza jest tylko w myślach, nie ma uczuć, brakuje czystego czynu waszego i
deklaracji waszej iż wierzycie w Pana z przekonania.
Wierzycie w jakieś organizacje, sekty i kościoły, kompletnie nie wierzycie w Pana, jesteście

zamknięci całkowicie i szczelnie jak zakorkowana butelka i nic do was nie może trafić.
Dlatego aby was odkorkować musi być bardzo mocne uderzenie prosto w wasze drogocenne
rzeczy materialne, wszystko to co wam przeszkadza, aby przyjąć PRAWDĘ do swojego wnętrza.
Jedno takie uderzenie całkowicie odmieni wasz stosunek do materii, będziecie od tej chwili
wiedzieli co to jest proces duchowy, ponieważ cały czas rozumowo myślicie; iż nic tu na Ziemi
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nie zależy od PANA, to natychmiast będziecie dokładnie wiedzieli jak się o tym przekonacie; iż
wszystko co dzieje się na Ziemi jest zależne od procesów duchowych jakie w prawach żąda od
duchów na Ziemi PAN, nic innego tutaj nie ma znaczenia.
Skutki uderzenia asteroid odczuje dokładnie każdy duch na Ziemi, nikogo nie ominą
wydarzenia, nikt nie zostanie zapomniany, każdy kto jest na tyle przygotowany aby przyjąć
PRAWDĘ, to wydarzenia wypalą na jego duchu grubymi pręgami piętno, aby nigdy nie zapomniał
duch schodząc na Ziemię, że musi być duchowy.
Każdy mocno przeżyje, to co ludzie zobaczcie, upewni was w wierze w Pana, wasz rozum ze
strachu natychmiast się wycofa na należne jemu miejsce, bo tutaj tylko o was chodzi, materia nie
jest ważna.
Wasze osiągnięcia na Ziemi nie służą duchom w żaden sposób, to była niszczycielska i
szabrownicza gospodarka skierowana tylko w żądze rozumu, nie służyło to naturze ani nikomu.
Teraz poniesiecie konsekwencje i rozliczycie się z pobytu na Ziemi, każdy z osobna, każdy
musi dowiedzieć się jaka jest Prawda i sam siebie rozliczy z takiego działania.
Wszystko będzie trwało bardzo krótko, zaskoczenie ogromne, nie zdążycie nic zabrać, nawet
możecie nie zdążyć się ubrać, o reszcie nie ma mowy.
Będziecie szczęśliwi, że żyjecie i natychmiast zaczniecie budowę w prawach waszego życia i
będziecie dokładnie wiedzieli, że trzeba skierować swoje kroki prosto do Królestwa
Tysiącletniego, musi natychmiast po wydarzeniach ruszyć budowa zamku, miejsca przemiany
Siły.
Wszystkie żywioły zadziałają jednocześnie pobudzone do działania poprzez uderzenie
asteroidy; ogień, woda, powietrze i ziemia, po przejściu przez ląd woda zbierze wszystko,
przemieli, duże uderzenie wody zawali nawet duże budynki, nikt tutaj blisko morza czy oceanu
nie przeżyje, przy tak potężnej fali nie ma żadnych szans.
Każdy powinien obejrzeć symulację uderzenia asteroidy i podjąć właściwą decyzję, Polska
jako kraj wybrany przez Pana jest najbardziej bezpiecznym miejscem na świecie.

Świadomość siebie samego
352.
Świadomość siebie samego nie pozwala mi Ismaelowi wierzyć nikomu kto nie jest duchowy i nie
zna PRAWDY, ponieważ sami ze strachu przed odejściem ducha z ciała ziemskiego biegacie do
kościelnych, a oni jeszcze bardziej was straszą i nic nie rozumiejąc boicie się odejścia ducha z
ciała ziemskiego.
Nie wiecie i nie macie pojęcia o tym że ty duch żyjesz dalej i jesteś dalej pomimo, iż wyszedłeś
z ziemskiego ciała, to i tak dalej istniejesz, to tylko jest tak iż duchy, które są w ciele ziemskim,
ziemskim okiem was nie widzą, ale doskonale mogą was odczuć i wy możecie ich widzieć i
wszystko rejestrujecie.
Zmienia się tylko wam to, iż jesteście bez otoczki ducha, ciała ziemskiego, ściągacie tą
otoczkę jak ściąga się płaszcz, ziemskie okrycie, tak duch ściąga ciało ziemskie z siebie,
ponieważ wy o tym pojęcia nie macie dlatego boicie się tego przejścia w świat subtelno
materialny.
W świecie subtelno materialnym możecie bez ciała ziemskiego bardzo szybko się
przemieszczać i być szybko w kilku miejscach, możecie rozmawiać z innymi duchami nie
używając słów.
Moja Ismaela świadomość nie pozwala mi ukrywać PRAWDY, nawet uważam iż należy
koniecznie do was krzyczeć o PRAWDZIE, o wszystkim co powinniście poznać będąc w ciele
ziemskim na Ziemi, całą PRAWDĘ o duchu, o procesach duchowych, o rozwoju duchowym, a
najważniejsze o PANU i prawach PANA obowiązujących na Ziemi.
Opieram się o Prawdę, o prawa PANA, żyję na Ziemi zgodnie z prawami PANA i wiem jak
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przyjdzie czas przejścia w świat subtelno materialny, to przejdę bez lęku, w pokorze, w pełnej
mojej Ismaela świadomości siebie.
Nie ma we mnie Ismaelu strachu przed odejściem z ciała ziemskiego, ponieważ mam wiedzę
o duchu, dlatego ludzie ziemscy powinniście pozostawić te kłamstwa kościelnych i ich religii,
tym którzy kłamstwa głoszą, PRAWDY wam nie mówią, zacząć od zrozumienia praw PANA, które
są bardzo proste, jasne i wytłumaczalne, wtedy zrozumiecie co to jest duch.
Świadomość samego siebie powoduje iż jesteście świadomi praw i prawd jakie płyną z góry i
są dla was podpowiedziami, są oparciem na Ziemi i sama świadomość nie pozwala na
przekraczanie praw, na okłamywanie innych, na tworzenie rzeczy, które szkodzą innym, zawsze
świadomość powoduje iż króluje w was Miłość duchowa, Prawda i prawa PANA, dajecie innym
tylko to co jest dla nich korzystne, a nie przyjemne, wtedy wiecie, iż do was wróci tylko korzystna
energia.
Wypróbujcie,
a
sami
się
o
tym
przekonacie.

Autorytet moralny
353.
Autorytet moralny świeci przykładnym życiem w prawach PANA wszystkim ziemskim duchom tu
na Ziemi, zawsze jest czysty moralnie i czysty, jest świadomym duchem w stworzeniu, wie skąd
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przyszedł na Ziemię, jaką ma misję do wypełnienia i dokąd odejdzie po opuszczeniu ciała
ziemskiego, nie ma chwil słabości i nie usprawiedliwia siebie, że jest tylko człowiekiem.
Autorytet moralny, to nie jest grupa ludzi żyjących w izolacji, zamkniętych i stroniących od
ludzi, lecz ludzie duchowi żyjący pomiędzy ludźmi, aby pokazać im jak żyć, aby nie błądzić
rozumowo, martwo w stworzeniu, ale są wzorem życia duchowego, nie mylić z duchownymi, bo
to nie ma nic wspólnego, pokazują jak stosować i przestrzegać prawa PANA w codziennym
życiu, są zawsze i wszędzie duchowymi nauczycielami, uczą jak korzystać w prawach z suto
nakrytego stołu przez Pana, jak kierować się tylko intuicją, ponieważ rozum jest
przyporządkowany duchowi zawsze we wszystkim, nawet w logicznym myśleniu.
Jak podążać drogą ku Światłu, nie bać się odejścia ducha z ciała ziemskiego, być całkowicie
świadomym procesów energetycznych w stworzeniu, poznać zależności energetyczne, ponieważ
kościelni nauczyli was tylko stresu i strachu, to należy koniecznie tego się pozbyć, bo to nic
dobrego dla was nie wróży, tylko całkowite zatracenie.
Każdy autorytet moralny nie ma nałogów, nawyków i słabości, jest świadom praw PANA, wie
że to co daje ludzkim duchom z Miłości duchowej, to do niego spotęgowane wraca, nie ocenia
nikogo i nie krytykuje, nie obmawia, mówi zawsze tylko Prawdę, zawsze korzystną dla innych i
dla niego.
Ma szacunek do innych ludzi ziemskich, bo szanuje siebie.
Autorytetu moralnego nie da się mianować, nie jest w stanie żaden ludzki duch na podstawie
jakichkolwiek ziemskich papierków autorytetem legitymować się, autorytet moralny trzeba sobie
w rozwoju siebie ducha wypracować i duch każdy to odczuje, jak będzie się kierował uczuciem,
to doskonale będzie wiedział.

Rozpoczęcie wydarzeń na Ziemi
354.
Wydarzeń czas ostateczny nastąpi, gdy duży krzyż, szatański znak, który reprezentuje wszystkie
kościoły upadnie i duże figury fałszywe obok niego.
Minie trzy ziemskie dni od tego momentu, asteroidy uderzą w Ziemię i wszystko na zawsze dla
was się odmieni.
Czas ten jest już blisko, te informacje płyną na Ziemię z Woli BOŻEJ, z Miłości BOŻEJ do
stworzenia.
Wydarzenia apokaliptyczne niosą wam duchy ludzkie życie, Miłość, Prawdę i Sprawiedliwość
Pana.
Czekajcie na ten czas spokojnie, bać się mogą tylko ciemne duchy ludzkie i rozumowcy,
którzy poprzez swój rozum do swojego wnętrza wpuścili ciemności i ciemnotę.
Ten czas już nastał, na który czekaliście ludzkie duchy, istoty i nurty sił.
Ludzkie duchy szykujcie się do rozliczeń ostatecznych.

Nie pokonacie fali
355.
Nie pokonacie fali, choć mocno się będziecie wysilali, choć zaangażujecie wszystkich
naukowców i rozumowców, nie dacie rady, ponieważ przeciwko wam stają żywioły, armia PANA,
tylko i wyłącznie mogliście skutki zwrotnie waszych działań poważnie złagodzić, gdybyście się
duchowo rozwijali, a nie rozumowo, natomiast cały czas ograniczacie się rozumowo, utknęliście
pod ziemią w windzie, która musi jechać do góry.
Nic nie zależy od waszego rozumu, ale wszystko zależy od rozwiniętego ducha, tutaj warunki
dyktuje PAN, a wy ludzkie duchy musicie się podporządkować.
Choćbyście wszyscy się sprężyli i wszystko co macie zaangażowali przeciwko nadchodzącej
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fali, to i tak nie dacie rady, bo to nie zależy od rozumowej siły mięśni tylko od energetycznej Siły
PANA.
Nawet buty po was nie zostaną, wszystko się utopi, siła wody jest tak ogromna, drąży nawet
skały, nic na swojej drodze nie zostawia, oczyszcza wszystko, przepracuje to ziemia, powstanie
już nowe i czyste, natura się odrodzi w czystości.
Nie myślcie sobie, że będzie ktoś po was płakał, albo ktoś was żałował, ci co pozostaną będą
się cieszyć iż uratowali swoje ziemskie życie i nie będą chcieli tego czasu, ani tych, co zginęli
wspominać, ich świadomość już będzie inna.
Nic nie macie do stracenia, ale macie wszystko do zyskania, wciąż błądzicie rozumowo, bo
wciąż chcecie wszystko stracić, jak zaczniecie się rozwijać duchowo, to wam zacznie wszystko
rosnąć i zyskacie, jak się nie będziecie rozwijać duchowo, to wszystko stracicie, nawet gęsto
materialne ciało oraz swoją świadomość.
To wy okłamujecie siebie nie wyrażając swoich uczuć, nie mówicie tego, co czujecie, więc
kłamiecie, Prawdę skrywacie w sobie, a usta wasze kłamią, te kłamstwa zbyt łatwo z was płyną,
przez wasze żądze seksu, władzy i pieniędzy, nie potraficie już zrozumieć co to jest czystość i
Miłość duchowa, bo sami wszystko wokół siebie fałszujecie, dlatego brak w was zrozumienia
PRAWDY.
Z próżności waszej i pychy rozumu zamykacie sobie drzwi do PRAWDY, do wiary z
przekonania, całkowicie świadomej i zrozumiałej, całe wasze życie jest włożone w rozumowe
ramki, jeździcie ciągle po tym samym torze, tych samych szynach, tam i z powrotem.
Duchowe życie, to ciągle coś nowego, kto ryzykuje świadomie ten żyje, to ciągła improwizacja,
ciągła czujność i praca duchowa ze sobą, świadoma i zrozumiała wiedza duchowa, tutaj chodzi
o świadome podążanie drogą prostą i jasną, beż żadnych ramek rozumowych i torów.
To wy musicie nauczyć się wybierać właściwie, odczytywać mowę Pana w stworzeniu, czytać
i przeżywać SŁOWO PANA, przekazane wam ludzie na Ziemię przez Pana, pilnować, aby nigdy
rozum wasz nie zasiadł znów na tronie dla ducha, aby nie wciągnął was w tory myślowe, należy
przyjąć zasady wiary Jezusa CHRYSTUSA, kroczyć tą drogą, bo Jezus Chrystus poprowadzi was
prosto ku Panu.
Tyko na drodze ŚWIATŁA jesteście bezpieczni i chronieni przez armię PANA, żywioły, bo jak
macie ciemności w swoich wnętrzach żywioły was będą z tych ciemności oczyszczać.

Paranoja medycyny akademickiej
356.
Paranoja do potęgi, gdy państwo produkuje alkohol, papierosy, trującą żywność i to samo
państwo mówi o programach zdrowotnych, tworzy przepisy stanowiące o zdrowiu lub
chorobach. Co tu jest kłamstwem, a co PRAWDĄ? Co to ma oznaczać dla tych ziemskich ludzi?
To samo państwo zakazuje i każe za narkotyki, a kawa jest reklamowana i polecana przez
medycynę, a zawiera narkotyk - kofeinę, jest również bardzo szkodliwa zdrowotnie.
Poleca się leki i medykamenty, które są bardzo szkodliwe, a przepisują lekarze, aby leczyć
choroby ziemskich ludzi, bardziej szkodzą niż leczą. Więc; czy to jest pomoc, czy unicestwianie?
Unicestwianie medykamentami świadome, codziennie, pomału i systematycznie!
Coraz więcej medykamentów bardzo szkodliwych, ponieważ osłabiają system odpornościowy,
staje się suplementami diety, są sprzedawane nawet na stacjach benzynowych i hipermarketach,
łatwość dostępu dla wielu, bardzo reklamowane w telewizji i w mediach, na każdym kroku, nawet
dzieci wiedzą, że są szkodliwe, a jednak przepisy zezwalają na ich sprzedaż, tłumaczą się; że
każdy musi wybrać sam, każdy odpowiada za siebie sam.
Można mnożyć przykłady zakazów i nakazów, można mnożyć przykłady paranoi okłamywania
duchów ludzkich, gdy chodzi o ich zdrowie, te wszystkie nazwy chorób ziemskich wymyślone
rozumowo powodują wiele pomyłek w diagnozach i błędów lekarskich.
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Jest w szpitalach psychiatrycznych tysiące osób opętanych i nawiedzonych duchem, lecz
medycyna akademicka nie ma o tym pojęcia, więc ich szpikuje się lekami i sterydami w
konsekwencji najczęściej tracą te duchy swoje gęsto materialne ciała.
Każdy duch na Ziemi ma takie samo prawo do PRAWDY zapewnione przez Konstytucję ze
Światła, a tu tylko kłamstwo popędza kłamstwo, nic więcej powiedzieć się nie da, na taką ilość
kłamstw w każdej dziedzinie medycyny akademickiej, wszystko jest tutaj rozumowe, nic z ducha
choć przysięga Hipokratesa mówi o psyche i some, choć ciągle się słyszy, że o duchu nic nie
wiadomo, bo go nie można dotknąć i zobaczyć, wszystko ściągnięte tylko do ciała ziemskiego,
choć
nie
od
dziś
wiadomo;
że
jak
zdrowy
duch,
to
zdrowe
ciało.

Wszystko na opak, zamiast pomagać jeszcze bardziej pogrąża, nie mówi się PRAWDY, bo na
kłamstwach zarabia się ogromne pieniądze, utrzymuje się ludzkie duchy w niewiedzy i w strachu,
już są na stałe do końca ziemskiego życia klientami aptecznymi, bo tak ich fachowcy medycy
poinformowali, tak ich skazali na ciągłe chorowanie.
A gdzie etyka lekarska, gdzie PRAWDA o profilaktyce, zdrowym odżywianiu, o oczyszczaniu
organizmu, o samoleczeniu i możliwościach samoregeneracji każdej komórki waszego
organizmu? Możecie siebie okłamywać, możecie nie chcieć tego widzieć, to wasza sprawa, ale
okłamywanie ludzi ziemskich, to już skutki zwrotne tragiczne. Jak wy medycy akademiccy
możecie spokojnie spać?
Tak dalece sfałszowano prawo, aby medyka zmusić do wypisywania na receptach dużo
leków, całkowicie medycynę naturalną wyeliminować jako konkurencję, kłamiąc i oszukując na
temat prawdziwego uzdrawiania energią płynącą od PANA, tego od czego ziemski człowiek jest
całkowicie zależny, bez energii nie ma życia na Ziemi, bo wszystko jest energią i niezbędna jest
równowaga energetyczna, wtedy jest zdrowie.
Nie mówi się Prawdy o cukrzycy, którą głównie wywołują grzyby w trzustce i wątrobie, o
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nowotworach i podobnych chorobach, zamiast PRAWDY, wydaje się wyrok na tego ziemskiego
człowieka, w ciągłym stresie, dużo leków, złe odżywianie i już jest chory ziemski człowiek, jak
odłączy się jego od źródła energetycznego, to już zaczyna się pozbawiać ducha pojazdu, czyli
gęsto materialnego ciała.
A medycyna akademicka ma same „sukcesy”, bo aptek coraz więcej, więcej niż sklepów
spożywczych, a świadomość ludzi ziemskich coraz mniejsza, bo coraz więcej ludzi odchodzi z
powodu błędów medycyny akademickiej.
To dla was ludzie wielkie nieszczęście iż wy tak biegacie do medyków akademickich, a nie
wierzycie sobie, nie wierzycie w doskonałość PANA i doskonałość waszego ziemskiego ciała,
Prawda oczywista wyraźnie mówi; zdrowy duch, to zdrowe ciało.
Medycyna akademicka opiera się na szukaniu w genach, odkrywaniu nowych syntetycznych
leków, które mają jeszcze więcej skutków ubocznych oraz jeszcze więcej przeciwwskazań,
ponieważ coraz więcej ludzi staje się odpornych na działanie leków, to i są coraz mocniejsze, ale
odbija się to na waszym zdrowiu, macie jeszcze więcej chorób, które są z powodu brania leków.
Unicestwiają was pomału, ale systematycznie, a wy swoim przyzwoleniem robicie tak jak wam
karzą, każde wasze zażywanie leków powoduje w was zatrzymanie oczyszczania z toksyn,
blokuje wam nerki i wątrobę, natychmiast oczyszczanie organizmu się zatrzymuje i już macie
problem bardzo poważny, hodujecie sobie choroby, które powodują gnicie tych śmieci w
organizmie.
Nerki jako organ oczyszczający najczęściej nie bolą, ale powodują ogromne skutki, same są
przyczyną, której nie widać i nie odczuwa się, więc na skutki nie trzeba długo czekać, każde
wahanie ciśnienia we krwi, niewydolność nadnerczy, dalsze skutki; to zła praca tarczycy, oczy
również, to zła praca nerek i trzustki, okulary to proteza, jak energetycznie wyleczy się nerki i
trzustkę natychmiast poprawi się wzrok, ale medycyna akademicka nie mówi wam PRAWDY,
więc leczą was latami na choroby, które są skutkami, a skutki można leczyć 100 lat i nie
wyleczyć, ponieważ nikt nie chce was wyleczyć, na tym polega kłamstwo medycyny
akademickiej, to jest największy interes na świecie, apteki są tego najlepszym przykładem.
Wreszcie zobaczcie i odczujcie to na sobie, jak wyleczycie sobie przyczynę w organizmie, to
skutki ustąpią same bez niczyjego udziału, ponieważ wasz organizm ma wszystko co potrzebne,
aby was wyleczyć z tych wszystkich wymyślonych przez medycynę akademicką chorób.
Nie trzeba antybiotyków by wyleczyć przeziębienie, ale medycyna wam natychmiast je
serwuje, medycy mówią wam; że bez antybiotyków się nie wyleczycie, to właśnie jest największa
bzdura, tak jak można pomidor wyhodować bez nawozów sztucznych i antybiotyków, ten
pomidor jest zdrowy i odżywczy dla człowieka, tak człowiek może się wyleczyć bez
medykamentów i cieszyć się wspaniałym zdrowiem, do późnego wieku starczego w pełnej
sprawności ciała ziemskiego i umysłu oraz być duchowym.
Nie potrzebne są żadne szczepienia dla dziecka, które się rodzi, ani żadne leki, jest jemu
potrzebne mleko matki, aby zdobywał naturalną odporność i był zdrowy, bardzo prawidłowe
odżywianie, czysta woda, nie z plastików tak zwana „mineralna”, tylko najlepsza - osmotyczna,
również czyste powietrze, nie skażone chemikaliami syntetycznymi, farbami z nowych mebli i
ubranek oraz wymalowanych ścian, aż dziw iż ten noworodek w takich toksynach w ogóle
przeżywa.
Jest wiele takich sytuacji, gdzie ludzie powodujecie sami, słuchając innych, swoje choroby i
nie dziwcie się, że was oszukują, bo wy oszukujecie innych i ta cała karuzela kłamstw napędzana
przez was działa, dlatego dla was to skutek zwrotny waszych działań w stosunku do innych, nie
liczą się pieniądze, ale zdrowie wasze i innych, to co jest dobre dla was, dobre jest dla innych, to
co jest złe dla was, jest złe dla innych.
Czyńcie tylko to, co jest korzystne dla was i dajcie innym tylko to, co jest dla innych korzystne,
a zmieni się wasze ziemskie życie na lepsze, wtedy będziecie zdrowi i szczęśliwi.
PRAWDA musi przebić się przez tą fałszywą i kłamliwą medycynę akademicką.
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Przekraczacie drugie prawo Pana
357.
Kalacie imię PANA nagminnie, przekraczacie prawo Drugie, informacji od posłów ze Światła nie
przyjmujecie, to przed ogniem Bożym nigdzie nie uciekniecie, wszędzie gdzie będziecie tam was
dosięgnie, dojdzie ogień tam, gdzie jego wołacie i o rozliczenie ostateczne prosicie.
„Modlicie” się do ołtarzy, przekraczacie Pierwsze prawo Pana, nadużywacie w bardzo
potocznej mowie imienia PANA, a najwięcej ci co służą ciemnościom w swoich ciemnych
szatach.
Każdy ziemski człowiek, który obecnie zaniedbuje w każdy sposób siebie ducha, dał się
opanować przez swój rozum ciemnościom, każdy kto „modli” się do figur, obrazów i bożków, tym
samym służy ciemnemu i ciemnościom, otwiera sobie wrota do ciemności, musi za to ponieść
karę
w
skutkach
zwrotnych.

Będziecie bili czołem w Ziemię, ponieważ „modlicie” się gorliwie do kościoła, a kościoły były
bramami do ciemności, to tak gorliwie żywioły będą wypełniać Wolę PANA, wyrażanie uczuć w
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słowach prosto do PANA, wiara w Pana, może uchronić was od bardzo mocnych wydarzeń na
Ziemi.
Wyrażać uczucia można na stojąco, siedząco lub leżąco, to nie ma znaczenia, znaczenie ma z
jakim uczuciem wysyłacie wyrażanie uczuć w słowach do góry, prosto do PANA, wy po
wydarzeniach będziecie bić czołem w Ziemię, chociaż to już wtedy nic nie da, a tylko dlatego, że
wszystko stracicie, dziś nie wierzycie, ale jutro będziecie wiedzieli co to oznaczało dla was,
wszystkie ostrzeżenia, co te informacje dla was oznaczały, nie wierzycie sobie - nie wierzycie
nikomu, nie szanujecie siebie - nie szanujecie nikogo
Jest wielu różnych szarlatanów, ludzi, którzy nie mówią PRAWDY, którzy gdzieś tam wyczytali
czyjeś przepowiednie i dziś te przepowiednie przekazują ludziom zdeformowane, sami zresztą
są zdeformowani, takim ludziom wierzycie, choć te przepowiednie ich są nieprawdziwe,
ponieważ upiększyli je własnymi słowami, ciemnymi, upiększono je dodatkami, fałszywym
znakiem, automatycznie taka przepowiednia traci swoją ważność.
PAN ma jeden znak, złoty Krzyż równoramienny w kole z czterema zielonymi sercami, który
jest znakiem PRAWDY i Miłości duchowej prosto od PANA, a to, że wy o znaku nic nie wiecie, to
wasza wina, ponieważ to wy zaniedbaliście na Ziemi informacje od PANA, to wy jako duchy nie
szukacie PRAWDY, lecz brniecie dalej w kłamstwa ciemność, obłudę, sami siebie okłamujecie
nikogo innego, siebie i swoją rodzinę, dlatego wasza rodzina nie ma do was uczucia i zaufania,
dlatego są kłótnie i awantury, dlatego pijatyki i bijatyki, zdrada i nienawiść.
Wybudowaliście sobie fałszywy świat oparty o ciemne zasady, musi was PAN przywołać do
przestrzegania praw i życia na Ziemi w prawach i czystości, na zawsze już ten wasz fałszywy
świat zostanie rozbity w pył.
Apokalipsa już wchodzi w swój ostatni etap kulminacji wydarzeń.

Oto jest Ten, na którego czekacie

358.
Oto jest Ten, na którego czekacie, oto jest ten który przynosi wam Miłość i Prawdę, dla was
jedyna droga do domu dla ducha, do poziomu duchowego.
Część Pana Jezus Chrystus, osiągnął na Ziemi czystość diamentu oszlifowanego przeżyciami
między wami ludzkimi duchami, świecącego jasno, czysto, przejrzyście, tak aby ludzki duch to
odczuł energetycznie, tak aby się obudził i zobaczył wzrokiem duchowym jego, część Pana tu na
Ziemi w kraju wybranym, w Polsce, obecnie w Opolu.
Tylko słabi energetycznie tak jak kościelni, boją się przyjścia Jezusa Chrystusa na Ziemię, bo
kłamstwa ich zostaną wreszcie odkryte i wyjawione na światło dzienne, dla was ludzie ziemscy,
abyście wiedzieli komu służyliście w kościołach.
Wola Boża będąc na Ziemi pozostawił testament dla Jezusa Chrystusa, zapisując SŁOWO
dane przez Wolę Bożą duchom ludzkim, aby dotarli poprzez PRAWDĘ do PANA.
Wola Boża część Pana pozostawił wszystko co pozostało po nim dla Jezusa Chrystusa części
PANA samego na Ziemi, nic ziemskim duchom nie zostawił, ponieważ sam napisał; iż pozrywał
wszystkie energetyczne mosty.
Z Wolą Bożą, Jezus Chrystus stanowią z Ojcem Jedno, tu na Ziemi jest połączenie z Ojcem
bezpośrednie, tu Jezus Chrystus działa na Ziemi jako część PANA.
Po to apostoł Jan przekazał ludzkim duchom apokalipsę na Ziemię, aby dziś wreszcie ludzkie
duchy przyjęły należycie posła ze ŚWIATŁA, wspierały gęsto materialnie i się rozwijały, aby
mogły dziś budować swoje wnętrza w oparciu o SŁOWO i MIŁOŚĆ duchową na Ziemi.
Brama PRAWDY i Miłości duchowej się dla was ludzie zamknęła, brama Jezusa Chrystusa, nie
skorzystaliście ze swojej szansy, to ogniem Bożym zostaniecie wypaleni energetycznie, a
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żywioły dokończą dzieła gęsto materialnie, to koniec dla was ciemnych się już zbliżył, by wypalić
ciemności ostatecznie.
Wasze życzenia nie zostaną spełnione, bo knujecie przeciwko PANU z ciemnymi, nie
skorzystacie z suto nakrytego stołu, bo on dla tych co żyją w wierze z przekonania i w prawach
PANA, dla ciemnych pozostał tylko lej rozkładu.
Jezus Chrystus, na którego czekaliście obecnie wypełnia misję na Ziemi, choć wy jesteście
daleko energetycznie, was nie ma, to doskonale odczujecie podczas wydarzeń, wszystko
będziecie wiedzieli, nawet wiecie, gdzie macie się skierować po wydarzeniach.

Czarne limuzyny
359.
Czarne limuzyny, to takie czarne wasze wnętrza, obszerne i ciemne, tu pokazujecie jacy jesteście
czarni, jacy jesteście niereformowalni w procesach duchowych, wybujały, obszerny, przysadzisty
rozum i zablokowany, wystraszony duch, nic nie może zrobić, tak zamknęliście jego w kajdany i
dyby, iż dziś duch martwi się o was, wie że nic już z wami nie da się zrobić, decyzję ostateczną
podjęliście i aby to zamanifestować nabyliście sobie czarne wnętrze, limuzynę ciemności.
Jak ktoś podejmuje ostateczną decyzję, to chce ją zamanifestować; to jest moja decyzja.mówicie i czarnymi autami jeździcie prosto z ciemnych energii.
Czarna limuzyna, czarny garnitur i wasz wygląd energetyczny z czarnymi rogami na głowie,
czarny ogon wystaje z pod garnituru, jak byście siebie zobaczyli, to sami byście się wystraszyli,
tak wyglądacie energetycznie, rodem z ciemności, czasami nawet takie awatary pokazujecie w
komunikatorach i w różnych waszych blogach.
Ciemności upadają już całkowicie i te wasze czarne wnętrza też muszą zniknąć z dróg,
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pozostaną tylko jasne, wszystko co światłe i czyste, dlatego musicie zrozumieć dlaczego
upadacie, dlaczego jest tyle kolizji na drogach, dlaczego tyle się wydarza, jak was to dotyka
bezpośrednio, to wtedy zmusza was to do refleksji, lecz tylko na chwilkę, zbyt krótka ta chwilka
by duch mógł się przejawić, zbyt słabe lub wcale wniosków nie wyciągacie i dalej brniecie
prowadzeni przez ciemnych do bram ciemności, bo tam wrota otwierają wam diabły, choć wy ich
ziemskim wzrokiem nie widzicie, to oni was obsługują poprzez wasz rozum, który stał się sługą
ciemności.
Mówicie; że do kościoła nie chodzicie, ale na śluby, chrzty i jakieś ich ciemne uroczystości
biegniecie szybko, wszystkie tak zwane święta obchodzicie, choć to tylko komercja i obłuda, bo
przecież kościół to największa firma świecka na Ziemi, to największa komercja, wszystko
wymyślone rozumowo pod pieniądze, nie ma o duchu mowy, o PANU nic nie wiedzą, bo w prawa
PANA nie wierzą, bo w samego Pana nie wierzą, bo gdyby wierzyli, nigdy by nikogo nie
zamordowali, do majątków ziemskich by nie parli, rozwijali by się duchowo, a nie rozumowo jak
dziś w szkołach i na studiach teologicznych typowo świeckich.
Przecież to wasza sprawa, gdzie chodzicie, co robicie, to wy poniesiecie konsekwencję swoich
decyzji i działań, to wy musicie być tego świadomi.
Wy tutaj jesteście bardzo zajęci, interesy robicie, a tu wam ktoś mówi o rozwoju duchowym,
przecież wy zajmujecie się „bardzo ważnymi sprawami”, a tu mówi ktoś o apokalipsie, że
wszystko się zawali, upadnie, wy mówicie; nie to nie w moim świecie, nie mam na to czasu,
czasami mówicie; to nie moja bajka, dlatego wstrząs będzie jeszcze większy dla was, wszystko
wzmocnione, abyście wyskoczyli z tych ciemności, z tej martwoty i wrócili na stałe do żywych
duchowo, bajka jest jedna i ta sama, minęło 2000 lat i rozliczenie czas zacząć, każdy duch musi
się ocknąć i przypomnieć sobie wszystko.
Było wygodnie i leniwie, to było bardzo złe, mówicie; nikt nas nie uczył PRAWDY, albo to inna
informacja; nikt z was nie szukał PRAWDY, a zawsze oskarżacie innych, tu też, to wy musicie się
wysilić, nikt o was nie zadba, jak wy sami o siebie nie zadbacie, jak wy PRAWDY nie szukacie
tylko pieniądze wam w głowie i nic więcej.
Interes wam nie ucieknie, a jak będziecie duchowi, to i wasz interes będzie bardziej intratny, to
od was zależy; czy chcecie być wolnymi i świadomymi duchami, czy chcecie być niewolnikami
majątków i pieniędzy, czy chcecie się cieszyć i radować z sukcesów, czy chcecie być
niewolnikami korporacji, banków, giełd i innych uzależniających finansowo instytucji.
Prawa, które nie mają nic wspólnego ze Sprawiedliwością, medycyny, która jeszcze bardziej
wpędza w choroby, można mnożyć przykłady kłamstw i fałszywych obłudnych rozumowych,
płytkich żądz rozumu ludzkiego, który myśli tylko jakby zarobić jeszcze więcej, a przecież
człowiek ziemski odchodząc z ciała ziemskiego nie zabiera niczego, czasu jest tak mało dla
ducha tu na Ziemi.
Trzeba wykorzystać każdą chwilę, aby cieszyć się wolnością duchową, zdrowiem, dziękować
PANU za to co się otrzymało w darze, bo tutaj na Ziemi nic nie jest waszą własnością, wszystko
otrzymujecie w używanie.
Duchowi na Ziemi jest potrzebny jeden dom do zamieszkania, niech ma nawet trzy, trochę
pieniędzy, aby na bieżąco płacić rachunki i wszystkie zobowiązania, trochę może być więcej, aby
zawsze był nadmiar i nigdy nic nie zabrakło, dobry pojazd do przemieszczania się, koniecznie
działka wokół domu, ogródek z warzywami i owocami, spokój i harmonia wewnętrzna.
Miliardy na koncie, to choroba rozumu, którą należy wyleczyć, nigdy do końca ten duch tego
nie wykorzysta dla swoich potrzeb, lub swojej rodziny ziemskiej, tylko ciągle musi pilnować i się
martwić, że jemu znikną.
Tu na Ziemi jak się sami przekonacie, to czarne wnętrze najlepiej wymienić na rozwój
duchowy, w pełnej duchowej świadomości siebie.
Nie ma, nigdy nie było, nigdy nie będzie nic ważniejszego niż wasze duchowe bogactwo, wasz
rozum wykształcony i napompowany rozumowymi mądrościami płytkimi i bez praktyki, nic nie
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wartymi, ściąga was w najniższe wibracje czarne, to już jest praktycznie upadek ducha, nic nie
da się temu duchowi wytłumaczyć, ponieważ on myśli, że jak ma kilka fakultetów, ma kilka
tytułów ziemskich nadanych poprzez wykuwanie na pamięć dziwnych książek, ma dyplomy i
certyfikaty, to jest najmądrzejszy na świecie, że posiadł całą ziemską wiedzę, może ziemską
posiadł, ograniczoną i płytką, bo duch ma nieograniczone możliwości rozwoju i wiedzy nie tylko
ziemskiej.
Jest siedem poziomów rozwoju duchowego, lecz wy ludzie jak dochodzicie do trzeciego to już
pasujecie, dalej jedziecie jak po torze, uważacie, że to szczyt waszych możliwości.
Próbują niektórzy teorią, dziwnymi nazwami lub ubiorem się wznieść na wyższy poziom, a tu
„stop” nie da rady, tylko poprzez duchową pracę możecie się unieść wysoko na najwyższy
poziom, droga do góry jest tylko jedna poprzez wszystkie poziomy, nauka musi być solidna, bo i
nauczyciel bardzo wymagający, ale sprawiedliwy.

Rozpoznacie Pana po słowach
360.
Rozpoznacie Pana po słowach jakie usłyszycie i po czynach Jego, czystych, jasnych i
wymagających od was posłuszeństwa, nie myślcie sobie; że będzie was głaskał, mówił miłe
słówka, będzie wam schlebiał, wszystko wam wybaczy i was oczyści z ciemności, to nie tak, to
nie ten czas, tutaj jest czas na rozliczanie was z tego, co zrobiliście tutaj na Ziemi, jako duchy,
które miały szansę się zmienić.
Nic na Ziemi nie zrobiliście, a jeszcze bardziej poszliście w materię i rozwój waszego rozumu.
Żądze władzy absolutnej widać po rządzących, a jeszcze do tego potrzebujecie dużo pieniędzy,
tu nie ma demokracji, to najgorszy odłam kapitalizmu totalitarnego, ponieważ władza występuje
przeciwko ludności.
Nie patrzcie na ciało Pana, bo nic nie zobaczycie, bo to tylko ziemskie ciało, a część Pana z
poziomu Bożego, nie trzeba prześwietlać ziemskimi przyrządami, bo nic nie zobaczycie, tutaj
można odczuć tylko duchem, swoim czystym i otwartym wnętrzem, to rozum wasz chce tymi
przyrządami ziemskimi sprawdzić, te przyrządy i tak nic nie pokażą, a duch tego nie potrzebuje,
bo dokładnie wie, że to Pan jest, Jezus Chrystus, część Pana.
Tylko wasz rozum potrzebuje potwierdzenia i certyfikatu autentyczności, duch wie dokładnie,
ale wasz rozum nie dopuszcza ducha do głosu.
Jezus Chrystus jest; wymagający i sprawiedliwy, na Ziemi żyje zgodnie z prawami PANA,
wymaga od siebie, to i od was ludzie ziemscy wymaga przestrzegania praw i życia waszego w
prawach na Ziemi.
Informacje płyną wartkim nurtem o tym, iż część Pana, Jezus Chrystus jest między wami
ludzie tu na Ziemi, w Polsce, w Opolu, a wy udajecie, że to nie prawda, chowacie głowę w piasek,
mówiąc; my nic o tym nie wiemy. Macie poważny problem! Jaki? Już niedługo się dowiecie,
będziecie wiedzieli; co dziś mieliście zrobić, jak mieliście postąpić, jak żyć by zmienić się i
natychmiast przyjąć PRAWDĘ.
Teraz na wszystko już za późno, postąpiliście jeszcze gorzej niż przed 2000 lat. PAN jest na to
przygotowany, wie że wasz rozum prym wiedzie we wszystkim, że wasz rozum szuka sobie
usprawiedliwień i tłumaczy ciemności we wszystkim, lecz wasz rozum nie wie, że jego
ograniczenie jest duże, a duchowo ziemski człowiek może tysiąc razy więcej, rozwój duchowy to
dla rozumu całkowity upadek.

Odcinacie gałąź na której siedzicie
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361.
Odcinacie gałąź na której siedzicie od drzewa, które jest dla was źródłem życia, taka decyzja
wasza natychmiast uruchamia machinę czasu jaki wam pozostał do wydarzeń, nie jesteście już
w stanie zapobiec zagładzie waszego ciemnego życia na Ziemi.
Duch pozbawiony ciała ziemskiego, wszystkich otoczek, waszej świadomości, odejdzie na
poziom duchowo istotny, do Źródła Życia, by w kołobiegu stworzenia ponownie inkarnować na
Ziemię, ale już jako duchowy zarodek, a nie rozumowy, który nie sprawdził się, więc musi odejść
na zawsze, choć wy tego dziś nie przyjmujecie, to jutro swoją świadomość stracicie,
świadomość siebie.
Nikt z was nie podjął walki o siebie, wciąż pytacie; co ja mam robić, wciąż zadajecie te same
pytania, ciągle wracacie w zależności rodzinne i koligacje finansowe, nie rozumiecie, że
wszystko na tej Ziemi od PANA zależy, a nie od was i waszych ciemności, ale wy będąc na Ziemi
musicie wiedzieć iż jesteście podłączeni energetycznie do poziomu takiego w którym się swoim
czynieniem zaszeregowaliście.
Chcąc wejść wyżej musicie kierować się intuicją i podpowiedziami z wnętrza, eliminować
swoje słabości, nawyki ciemne i ciemne nałogi, żądze rozumu, nadmierny popęd płciowy, który
sami wywołujecie poprzez przydawanie uwagi; erotyce, stronom erotycznym w Internecie,
oglądanie filmów erotycznych i tym podobnym tematom, ściągacie energię ze wszystkich centr
energetycznych do centrum podstawy, to choroba, którą energetycznie trzeba wyleczyć, ale wy
musicie się pilnować i nie popełniać ciągle tych samych błędów.
Musicie nauczyć się sami podejmować decyzję, bo jak mieliście podpowiedzi, to nie
korzystaliście z podpowiedzi, to teraz czas iść samemu, zmierzać się z tematami, podążać drogą
Prawdy zgodnie z prawami PANA, za opiekę i surowego nauczyciela podziękowaliście PANU,
więc czas dla was by być blisko się zakończył, teraz wy musicie udowodnić PANU, że sami
dobrowolnie będziecie szli w stworzeniu zgodnie z prawami i w czystości, duchowo, głosząc
SŁOWO.
Nie można ślepo prowadzić kogoś, wskazywać jemu ciągle drogę, bo stworzy się kolejna
religia, ślepa i z dogmatami, a tu chodzi o to, abyście byli samodzielni, wierzący w Pana z
przekonania, szli drogą sami, współbrzmieli w prawach, każdy sam od nikogo niezależny,
kierujący się tylko duchowo, bez rozumowych wywodów, prosto jasno i zgodnie z prawami.
Wielka Księga Objawień Jezusa Chrystusa, Objawienia Woli Bożej odebrane przeze mnie
Ismaela, Odbiory Mojżesza, niech będzie dla was latarnią w ciemnościach w jakie zabrnęliście
sami, hołdując rozumowi, a nie duchowi, podpowiedzi były, podpowiedzi jak skierować się na
drogę do Światła, to wystarczy abyście podążali poprzez swoje podpowiedzi prosto ku PANU.
Są tacy, co tą gałąź na której siedzieli całkowicie odcięli i już spadają, nie da im się pomóc, ale
niech każdy swoim chceniem rozpocznie od czytania codziennego Objawień Woli Bożej i Wielkiej
Księgi Objawień, przyjęcia PRAWDY.

Jesteście współwinni
362.
Jesteście współwinni wielu procesom dziejącym się na Ziemi, bardzo negatywnym, czy wiecie o
ty
Czy wiecie, że uczestniczycie w ciemnych rytuałach?
Czy wiecie, że to wy przekazujecie energię ciemnym, ich wzmacniacie, im pomagacie w tych
ciemnych obrządkach, wspieracie ich również gęsto materialnie, przez to stają się jeszcze
mocniejsi, a wy słabniecie i na zdrowiu podupadacie.
Pomagacie im również w tym, że was chcą unicestwić, rządzić wami, chcecie się
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podporządkować ciemnościom?
Choć nie byliście tego świadomi, to i tak konsekwencje musicie ponieść, ponieważ doskonałe,
niezmienne prawa PANA działają nieodwołalnie, dziś bardzo są przyspieszone i wzmocnione.
To tak jak byście grali w pokera o swoje jestestwo tu na Ziemi, być albo nie być dla ducha, dla
jego ziemskiego życia, ponieważ mieliście czas, który zmarnowaliście, dlatego dziś jest o wiele,
wiele gorzej energetycznie niż można było się spodziewać, kompletnie nie przyjęliście PRAWDY.
Nie jesteście świadomi, to nie oznacza iż jesteście zwolnieni od odpowiedzialności za to co
czynicie, nie jesteście zwolnieni od odczuwania i życia duchowego tu i teraz, mieliście szansę
wszyscy, nawet ci najciemniejsi, zawrócić z drogi upadku i pójść drogą ku ŚWIATŁU.
Cały czas odmawiacie uczestniczenia w rozwoju siebie ducha, stajecie wręcz przeciwko
PANU i przed swoim domem szopki stawiacie z ciemnym kultem, szopki, które są kanałem do
ciemności, tym samym określacie się iż wiara wasza jest ślepa, wierzycie tylko w kościół, a nie w
Pana, pokazujecie bardzo wyraźnie w co wierzycie.
Nie ma litości dla nikogo, bo to energia z najniższych wibracji, trzeba też wiedzieć, że jak
komuś wybaczacie, musicie pamiętać i wyciągnąć właściwe wnioski iż ten ktoś może wam jak
się odwrócicie natychmiast wbić nóż w plecy i zrobi to bez zawahania, to jest wasz największy
wróg, a nie partner czy partnerka, dla was obcy duch.
Demon ciemności, to odpowiedni tytuł, dla tego co „modli” się do ciemnego pana, rzuca
„klątwy” i ekskomunikuje tych co mówią PRAWDĘ, ponieważ kościołowi nie po drodze ze
ŚWIATŁEM, z Panem.
Jesteście współwinni tym ciemnym rytuałom i ciemnym obrządkom ponieważ bierzecie w
nich udział bezpośredni, to tak jak byście stali i patrzyli się jakby kogoś mordowano, a wy byście
nie interweniowali, tylko się przyglądali, czyli jesteście winni tak samo jak ci co to czynią,
ponieważ oni zajmują się czarną magią, choć biała magia mówią; jest inna, to dziś wam powiem;
iż jest to również magia, czyli czarne szamaństwo, które kościelni chcą wybielić.
Magia jest tylko ciemną energią, jak żyje się w prawach PANA czyni się tylko dobro, to nie ma
mowy o ciemnych obrządkach i magicznych szamańskich rytuałach, trzeba też wiedzieć iż tych,
którzy stosują jakąkolwiek magie lub ciemne rytuały czekają skutki zwrotne nie do odwołania,
nawet gdyby niektórzy ludzie chcieli dziś to co uczynili odpokutować, to czeka ich za to potężna
kara i lej rozkładu, smutny koniec tego bytu.

Czas odliczania rozpoczęty
363.
Czas odliczania rozpoczęty do ostatnich ostatecznych rozliczeń duchów na Ziemi, po obietnicy
PANA jaką dał duchom schodzącym na Ziemię, wszystkie duchy mogły się zmienić na
duchowych lecz na Ziemi całkowicie rozum, mózg przedni zawładnął ludzkim duchem, nic nie
pamięta z duchowego życia ponieważ rozum nie ma takich doświadczeń, bo to tylko duch
pamięta wszystkie swoje inkarnacje, rozum nic nie wie, rozum ma tylko ciemne żądze.
Odlicza się czas do ostatecznych wydarzeń, musi upaść całkowicie fałszywy obraz
wybudowany przez kościół Jezusa Chrystusa, fałszywy obraz wszystkiego, łącznie z fałszywym
kultem Maryjnym, nic bardziej fałszywego co zostało oparte o kłamstwa i „cuda” wymyślone,
włożone w usta Jezusa Chrystusa wypowiedzi, które nigdy Jezus Chrystus nie wypowiedział, są
to tylko kościelne pomówienia i chciejstwa kościelnych i ich sług.
Zawsze chodziło kościelnym tylko o władzę i pieniądze, nic wartościowego nie mają do
powiedzenia, więc PRAWDA jak oliwa na wierzch wypływa, te ich kłamstwa muszą wreszcie
całkowicie upaść, szatański kościelny znak spali się w ogniu BOŻYM raz na zawsze.
Kolejny raz wołam; wracajcie Polacy do Polski, za chwilę pozostanie tylko jedna możliwość
powrotu, wyłącznie przez Afrykę, będzie to dla was droga przez mękę, wszystkie drogi będą
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zamknięte, ponieważ są informacje iż Polska jest najbezpieczniejszym krajem na Ziemi, to
wszyscy będą chcieli być w Polsce, wtedy dla was może nie być miejsca.
Nie przyjmują ludzkie duchy informacji, że obojętnie gdzie będą i tak rozliczenie czeka
każdego, lecz w Polsce, Polacy, naród wybrany ma największe szanse przetrwania, tutaj do
Polski zeszło najwięcej duchów, które rokują nadzieje na to iż będą się rozwijać duchowo,
dlatego jak was wyrzuca z innego kraju, lub tak wszystko się układa, że nie macie pracy i gdzie
mieszkać, wszystko wam podpowiada żeby wracać, to się nie zastanawiajcie, bo czasu jest
bardzo mało i natychmiast wracajcie.
Jeżeli jesteście w Irlandii, Holandii, Niemczech, Islandii, Wielkiej Brytanii, Francji, Danii lub w
innym zagrożonym kraju, to decyzja wasza powinna być jedna; wracamy, ponieważ fala, która
dojdzie do tych krajów będzie tak duża, że na tym terenie nic nie pozostanie po fali, nikłe szanse
aby ktoś się uratował, a nawet jak pozostanie, to może sobie nie poradzić z przetrwaniem tak
tragicznych warunków, wtedy to będą wyjątkowe sytuacje, a na to liczyć nie można.
Apokalipsa po to była zapowiadana abyście wyciągnęli wnioski z wydarzeń z przed 2000 lat i
nie popełnili tego samego błędu, dziś już wiadomo iż błąd wasz jest ten sam, żądze rozumu
władzy i pieniędzy zasłoniły wam prawdziwy rozwój duchowy, zablokowały ducha.
Kościelni aby was przyciągnąć w każdy możliwy sposób, budują wam szopki tak zwane
„żywe” ale dla was to wszystko jest martwe, bo nieprawdziwe, więc robią sobie z was szopki i nic
więcej.
Chcą abyście uczestniczyli w tych ich ciemnych nieprawdziwych rytuałach i szopkach, sami
przecież mówicie jak coś się wam dzieje w ziemskim życiu; ale szopka, to też stawiają wam
szopki, bo to ciemne obrządki.
Oni wam mieszają w głowach, a czas już się odlicza, wy dalej im wierzycie i im stawiacie
pomniki, to wszystko za chwilę całkowicie upadnie, wasze domostwa, ogrody, wasze
samochody, wszystko co macie pójdzie w nicość tylko dlatego, że wy się nie rozwijacie
duchowo, a ciemni i tak wam o tym nie powiedzą, oni wiedzą, że muszą wszystko stracić
PRZEPOWIEDNIE I APOKALIPOSĘ znają w oryginale, nie to co wam podają, całkowicie zmienione,
abyście nie wiedzieli o co chodzi, bo byście ich z tych ciepłych posadek powyganiali, wy byście
ich natychmiast pociągnięci do odpowiedzialności za te wszystkie brednie jakie wam
opowiadają.
Przyjdzie taki czas iż będą kościelni uciekali przed tymi, którzy w nich ślepo i bezgranicznie
wierzą, wtedy zrzucą te ciemne szaty, aby przed wami uciec, ale wy i tak ich rozliczycie, a prawa
PANA rozliczą ich za każdego ducha w błąd wprowadzonego.
Odliczanie rozpoczęte do punktu, w którym wszystko się przenicuje, abyście mogli wrócić do
żywych i duchowych na zawsze.

Prawda jak oliwa
364.
Prawda jak oliwa na wierzch wypływa, choć dla niektórych to nie wygodne, choć dla niektórych
to całkowita zagłada, bo są ciemni, tu wszystko od dziś musi się oprzeć tylko na PRAWDZIE, to
Prawda prym wiedzie we wszechświecie, a tu na Ziemi prym chcą wieść ciemności, to tylko ich
ciemne żądze i ich ciemne życzenia.
Gdy na Ziemi ludzie ziemscy zawiodą tym razem, upadnie cała Ziemia, zostanie unicestwiona,
czyste duchy odejdą na poziomy duchowe, a ciemni do leja rozkładu, jeszcze inni na inne
galaktyki nauczyć się żyć w Miłości duchowej i w prawach PANA.
Manipulują wami ziemskimi duchami, do tego używają magii i wróżbiarstwa, czarnych
szamańskich rytuałów, aby was duchy zniewolić i na stałe do ciemności przywiązać, abyście już
z tego padołu nie mogli wyjść ku Panu.
A tu MIŁOŚĆ BOŻA do was woła; duchy wracajcie do domu, do poziomu duchowego, na razie
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nikomu się nie śniło, aby cokolwiek zrozumieć, choć wszystko jest jasne i proste, choć wszystko
świetliste i czyste, to wy tego nie widzicie, bo ciemności wam oczy zasłoniły ciemnymi okularami
przeciwsłonecznymi, a tu trzeba się wysilić i wzrok wytężyć należycie, aby duchowy obraz
odebrać i jeszcze go zrozumieć duchowo, bo rozumowo w tym temacie duchowym nic nie
zrobicie.

A tu czeka na was Jezus Chrystus i prawa PANA, które wypełniają pustkę na Ziemi
energetyczną, które napełniają czystością i szczęściem we wnętrzu waszym wiarę z przekonania
i świadomości waszej, pełnej czystości.
Każdy kto chce żyć duchowo tu w nowym Królestwie Tysiącletnim, a logicznie myśli i odbiera
wizje o apokalipsie, niech wraca natychmiast do Polski, by nie znaleźć się w oku cyklonu.
Nie trzeba mówić o czystości i się przechwalać, bo to jest oczywiste, iż jak ktoś żyje w
prawach PANA to jest czysty i prawy, nie trzeba tego wynosić na piedestały i tak taka osoba
natychmiast staje się wzorem dla wszystkich duchów, które to odczuwają, nigdy nie będzie
wzorem dla ciemności, nie trzeba o tym mówić, to każdy duch odbiera nawet na odległość, jak
każdy kieruje się odczuwaniem, a nie rozumem, rozumem nic nie odczujecie.
Myślicie, że nic się nie stanie, choć odczucia macie dobre, duch też wam podpowiada, bo ty
duch wiesz, że już czas apokalipsy nastał.
Macie wewnętrzny niepokój, medycyna wam to diagnozuje, że to depresja, schizofrenia i inne
dziwne schorzenia, tylko strach w was jest, bo nie macie wiedzy duchowej, na temat ciebie
ducha, na temat wszechświata i PRAWDY w nim zawartej, rozum wam tylko produkuje
wątpliwości i was uspokaja, a duch do was krzyczy; uciekajcie stamtąd, bo tam jest
niebezpiecznie, a wasz rozum to bagatelizuje, choć sytuacja dla was jest bardzo poważna.
Może jeszcze zdążycie wrócić do Polski, a jak wam się nie uda wrócić, a zostaniecie po
wydarzeniach na Ziemi, to pamiętajcie; lądem pieszo przez Afrykę. Na granicy Polski, Polacy
będą wpuszczać tylko Polaków.

Zaraza cywilizacji
365.
Zaraza cywilizacji w każdej dziedzinie waszego ziemskiego życia, stres, strach, zjadane toksyny,
wdychane chemitrale, kłamstwa wam wciskane nagminnie i we wszystkim, tak jak prawo

ziemskie przez was, dla was uchwalone, to kolejna zaraza.
Nic już nie będzie takie samo po każdym kolejnym kataklizmie, po każdym kolejnym przejściu
żywiołów w waszym ziemskim życiu, lecz wy cały czas myślicie; że to „globalne ocieplenie”, a tu
na całej kuli ziemskiej mrozy i śnieżyce, to wam ludzie pokazuje iż jesteście okłamywani, ale wy
tego nie chcecie już widzieć.
Zaraza panoszy się wszędzie, to nie choroby waszego ziemskiego ciała, to choroba waszego
rozumu i chce rozum do tej zarazy wciągnąć ducha.
Źródło zarazy na Ziemi zostanie całkowicie unicestwione i wtedy ci, co przyszli na Ziemie, by
pomagać w budowaniu Królestwa Tysiącletniego natychmiast się obudzą duchowo i będą
rozumieli iż przyszli głosić Słowo Boże, a nie litować się nad innymi i tym aktem wyrządzają im
krzywdę.
Rozum kłamie, wymyśla podstępy, ma żądze płytkie, przyziemne i zaraźliwe, jak zakaźna
choroba, natychmiast inni kierujący się rozumem postępują podobnie i podpinają się do demona,
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czyli ciemności, a to już upadek ducha, bo zostaje wciągnięty w szambo.
Tak dalece to zaszło iż za rozwijanie rozumu dostaje się papierki, dyplomy i certyfikaty,
studiujecie filozofie i teologie, piorąc swój rozum i umysł całkowicie i nieodwracalnie, to są
kolejne kajdany, kolejne metalowe obręcze na ducha.
Zaraza rozumu panoszy się wszędzie, bo to jest zaraza całej cywilizacji, rozum który opiera się
o ciemnotę i ciemności, to są te „cuda” i niezrozumiałe dla rozumu tezy i teorie, tylko brak logiki,
bo to jest konsekwencja rozwoju duchowego, logiczne myślenie oparte o duchowe procesy proste
i wytłumaczalne, zrozumiałe dla każdego prostego ziemskiego ducha.
Ta choroba opętała dziś wszystkich ludzi na Ziemi, poza nielicznymi przypadkami, które
można policzyć na palcach jednej ręki, to wy ludzie ziemscy jesteście tą zarazą zarażeni i do
szpiku kości przesiąknięci, nie da się wam nic wytłumaczyć, bo wy wszystko opieracie o
kłamstwa i litość, jak to mówicie; o miłosierdzie, tylko że to wasze miłosierdzie, to wyrządzanie
krzywdy innym duchom, a tu chodzi o to abyście im duchowo pomogli i podciągnęli ich na wyższy
duchowy poziom.
Za tą zarazę cywilizacji zapłacicie najwyższą cenę dla ducha jak może tylko istnieć, utrata
całkowita świadomości duchowej przez was samych, nigdy już nie będzie wasze „ja” ani wy sami,
tylko świadomość ciebie ducha będzie się budować od nowa, świadomość zupełnie nowa nie
wasza, wy zginiecie w świadomości zupełnie.
Teraz te formy, które tworzycie zostają unicestwiane i przestają istnieć, ale wy też
energetycznie natychmiast upadacie i będziecie musieli rozliczyć się z pobytu tu na Ziemi, pobytu
ducha w ciele ziemskim, bo ty duch jesteś czysty tylko zakładasz na ducha kajdany rozumu, to
wszystko jest oczyszczane i rozliczane.
Tak bardzo żądze się rozpanoszyły, iż dziś ludzie unicestwiają ludzi za kilka nic nie
znaczących groszy, żądze seksu, władzy, pieniędzy i zdobywania dóbr materialnych pchają te
rozumowe duchy do unicestwiania, wojen, mordowania dla zdobycia jeszcze więcej, choć to jemu
i tak się nie przyda, a stanie się dla tego ducha skutki zwrotne i na długo do przepracowywania
tego co czynił złego innym duchom na Ziemi, trzeba być tego świadomym.
Mówiąc o Miłości duchowej trzeba pamiętać, iż jest wymagająca i zawsze sprawiedliwa, tutaj
nie ma mowy o wykorzystywaniu innych w sposób materialny, duchowy czy w każdy inny
niewłaściwy, tylko wszystko musi być zgodne z prawami PANA, prawe i czyste, i wtedy prawa
ziemskie będą bardzo ograniczone do minimum, bo każdy duch będzie w pełniej świadomości
praw czynił wszystko co dobre dla niego i innych na Ziemi.
Zarazę cywilizacji trzeba koniecznie wykorzenić i wyleczyć wszystkich z rozumowych dewiacji
na rzecz duchowego rozwoju, a każdego ducha, który nie będzie się chciał służyć PANU i żyć
zgodnie z prawami PANA musi odejść z ciała ziemskiego, natychmiast musi się rozliczyć.

Czysta prostota w ostrzeżeniach
366.
Dowiecie się jak cenne dla was były ostrzeżenia, które tu w Objawienia Woli Bożej publikuję, jak
cenne informacje dla was, aby uchronić się przed wydarzeniami, które za chwilę będą faktem, a
wy mogliście być tu w Polsce, bezpiecznymi i móc się uczyć rozwoju duchowego.
Zobaczycie i odczujecie jak drogocenne dla ducha każdego jest SŁOWO PANA, jak drogocenny
jest przepływ energetyczny, Siła jaką otrzymujecie od PANA, aby być silnym i zdrowym, płynącym
od ŻYWEGO SŁOWA BOŻEGO na Ziemi.
Tu w Polsce byliście chronieni, a tam w świecie baty dostaniecie, bo uciekliście spod ochrony
PANA za pieniędzmi do krajów, które zostaną całkowicie zalane jak; Irlandia, Anglia, Niemcy,
Holandia, Belgia, Francja, Stany Zjednoczone, Kanada i wiele innych, lecz wy nie odczytaliście
poważnie wszystkich ostrzeżeń, nie przyjęliście nic co ważne było dla was, dla ciebie ducha.
W was musi być chcenie, to wasze musi być zrozumienie, iż dziś stoicie u progu wydarzeń, a
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wy myślicie, że kościół was ostrzeże i poda wam PRAWDĘ, oni sami się boją rozliczeń
ostatecznych, wiedzą że wszystko stracą, a jeszcze będą ścigani przez parafian, wszyscy razem i
każdy z osobna.
Ze strachu na twarz padają, bo przyciągają swoim negatywnym czynieniem takie ciemne
sytuacje, nie ma przypadków, wszystko dzieje się zgodnie z doskonałymi prawami PANA.
Choć ciągle się na te prawa powołują, to nie żyją zgodnie z nimi, bo nie mają o prawach PANA
pojęcia.
Będziecie słuchać każdego Słowa PANA, będziecie czytali mowę Pana w stworzeniu, wszystko
wokół was.
A teraz przed wami lekcja przetrwania, fala będzie bardzo duża, poczujcie czy dacie radę,
natychmiast wracajcie do Polski.
Świetlista postać w nurcie Światła jest już gotowa, by was prowadzić do góry, a wy idźcie i
głoście; część Pana, Jezus Chrystus jest w Polsce, w Opolu.
Pamiętajcie; po wydarzeniach nie będzie innej drogi, tylko przez Północną Afrykę, tutaj
przesmyk zostanie dla was, abyście mogli wrócić do Polski nie mocząc nóg.
Ogromne fale spowodują wiele szkód, trzęsienia ziemi obudzą jeszcze wulkany, potężna fala
uderzeniowa powietrzna również dokona swoich zniszczeń, tylko po to, by zabrać wam te złudne
dobra materialne i zburzyć wasz fałszywy świat oparty tylko o kłamstwa.
PRAWDA na was czeka, więc się pospieszcie i już nie zwlekajcie.

Miłość Boża płynie
367.
Miłość Boża płynie po promieniu Czystości, aby wam ludzie wypalić wasze ciemności, aby wam
ludzie wskazać drogę do PANA, to taki ostatni akt Miłości duchowej, MIŁOŚCI BOŻEJ, abyście się
opamiętali, z drogi zatracenia zawrócili i poszli drogą PRAWDY.
Kościół upadł symbolicznie, ich przywódca został na siłę ściągnięty, ponieważ sam nie chciał
ustąpić i przyjąć pokorę do PANA, to został rzucony na ziemię, twarzą w dół, nieprzypadkowo, ale
wy nie umiecie czytać mowy Pana, przemawia do was PAN symbolicznie w obrazach, upadają
dwie najważniejsze figury w kościele, to oznacza energetyczny upadek kościoła dziś, co jutro
przejawi się upadkiem gęsto materialnym.
Połączenie PANA z Częścią Pana, Jezusem Chrystusem mocno rozżarzone, część Pana świeci
jak świetlista kometa z warkoczem ognistym, dziewięcioramienna gwiazda, nastąpiło połączenie
trzech piramid w jedno, tu na Ziemi to część PANA samego, MIŁOŚĆ i WOLA BOŻA, to PRAWDA w
Trójjedyności PANA się przejawiająca tu na Ziemi.
Wy ludzkie duchy o symbolach nie macie pojęcia, rozum wasz wykształcony ziemsko ściągnął
ducha w niewiedzę i ciemnotę, całkowicie zablokował odczuwanie i logiczne myślenie na rzecz
rozumowego rozbierania wszystkiego, a to mordowanie ducha i martwota duchowa.
Macie przed sobą wydarzenia oczyszczające Ziemię z ciemności, a po wydarzeniach stanie
przed wami JEZUS CHRYSTUS, brama dla ducha każdego zbłąkanego, abyście wybrali drogę do
Królestwa Czystości i Trójjedyności, gdzie KRÓLEM jest część Pana będący drugi raz na Ziemi,
rozpoznacie część Pana po Słowach Jego i świecącym ogniście wnętrzu, przez was widzianym
jako kometę dziewięcioramienną z warkoczem ognistym.
Dziś 23 stycznia Święto Róży, Miłości duchowej, świętujcie ludzie Święta dane wam przez
Pana, przyjmujcie ludzie energię, która wypali w was ciemną waszą stronę rozumu, wtedy
wrócicie do PRAWDY i w MIŁOŚCI duchowej będziecie żyli tu na Ziemi, to podstawa
funkcjonowania w prawach PANA.
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Sto lat po narodzinach
368.
Sto lat po narodzinach Jezusa Chrystusa Nazarejczyka kościół na podstawie objawień Marii
Magdaleny pierwszego apostoła i innych apostołów, włącznie z odebraną apokalipsą Jana pisał
ewangelię i biblię, tak aby wszyscy ludzie kierowali się do kościoła, by nie mieli pojęcia o
prawdziwych objawieniach, i aby ukryć najbardziej bestialskie morderstwo Jezusa Chrystusa
Nazarejczyka.

Tak zmienili fakty, aby wszystko było skierowane na straszenie ludzi ziemskich, a dla kościoła
przynosiło duże dochody, spisek przeciwko ludzkości się udał, utrzymywali i utrzymują pełną
kontrolę nad ludźmi, rzucili ludzi na kolana, strasząc diabłem i piekłem przez nich stworzonym
rozumowo.
Lecz jak pomyślicie logicznie, to już obojętne; czy sto lat, czy trzysta, czy nawet tysiąc,
ponieważ nikt już po stu latach nawet nie był w stanie powiedzieć dokładnie; co powiedział Jezus
Chrystus, a co wymyślili ludzie, którzy te opowiadania sobie przekazywali z pokolenia na
pokolenie, trudno zapamiętać wszystko z rozmowy, którą prowadzicie dzień wcześniej, a co
dopiero przekazywane sobie z trzecich ust, czy nawet z pokolenia na pokolenie.
Ponieważ zataili PRAWDĘ przed ludźmi przez nastawienie tylko komercyjne, dlatego całość
materiału odebranego przez apostołów Jezusa Chrystusa Nazarejczyka przepracowano tak, aby
ten materiał nie wzbudzał podejrzeń parafian i nakierowywał ich na kościół i religie.
Sami o tym morderstwie mówią, sami podają fakty potwierdzające ich udział, trzeba tylko
poprzez skojarzenie faktów wreszcie przyjąć informacje, bo rozum ich i wasz całkowicie
podporządkował się Szatanowi, dlatego akceptowaliście te wszystkie kłamstwa, „cuda” kościelne.
Prawa PANA są tak doskonałe, jasne, proste i wytłumaczalne, iż o „cudach” nie ma mowy, tak
dalece kościół zdeformował PRAWDĘ iż dziś studia teologiczne, to całkowita manipulacja ducha
poprzez rozum.
Kościół upadł całkowicie nieodwracalnie, kiedyś wymuszano posłuszeństwo torturami, sądami
kościelnymi, paleniem na stosie, mordowaniem, inkwizycją, wyklinaniem i rzucaniem klątw na
parafian i ludzi, którzy się z takimi ciemnymi praktykami nie zgadzali, dziś to się odbywa bardziej
elegancko poprzez media i rządzących, którzy ulegają kościołowi. Takiego człowieka, który mówi
PRAWDĘ, lub jest niewygodny politycznie, szkaluje się w mediach lub wciąga się w nieistniejącą
aferę i zanim ten człowiek wyjaśni wszystko, medialnie już nie istnieje.
Ktoś, kto ma inne poglądy lub nie chce się podporządkować kościołowi, doprowadzany jest do
bankructwa lub do depresji i sam się unicestwia, taki czyn nie rzuca na nikogo oskarżeń i nikt nie
ponosi winy za odejście tego ducha z ciała ziemskiego tu na Ziemi.
Przyzwalacie ludzie na to, aby kościół i kościelni byli bezkarni, tolerujecie różne zboczenia
seksualne, dewiacje, izolowanie się za murami i dogmatyzm tych duchów ludzkich.
Przypisujecie kościołowi przywileje, na które nie zasłużyli, a które sobie sami nadali, nikt im
tego nie nadał, a tym bardziej PAN, ponieważ zamordowali część Pana, Jezusa Chrystusa
Nazarejczyka.
Biblia i ewangelie to księgi rozumowe, które nie zawierają PRAWDY, nakierowują ludzi
ziemskich do kościoła, aby przynieśli pieniądze i najlepiej, gdyby nic nie żądali w zamian, tylko się
cieszyli, że dali, wszystko trzymane rozumowo pod kontrolą, aby nikt nie odkrył PRAWDY, aby nikt
nie dążył do PRAWDY, tylko ślepo wierzył w to, co napisał kościół, tolerują inne religie, ponieważ
też opierają się o tą przez nich wyprodukowaną na potrzeby kościelnych księgę sfałszowanych
wglądów duchowych, napisana w języku, który nie jest zrozumiały prostemu człowiekowi.
Czytając biblię czy ewangelię wchodzicie ludzie w ciemne nurty rozumowej wiedzy
kościelnych, jak nauczycie się jej na pamięć, to i tak nic nie pojmiecie, bo brak tam prostoty praw
PANA, obrazy jakie się tu pokazują są zafałszowane przez kłamstwa jakie są tam napisane,
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ponieważ PAN to przede wszystkim wszystko jasno wytłumaczalne i z uczuciem, prosto i
logicznie, nie ma „cudów”, bo wszystko tu na Ziemi musi być zgodne tylko i wyłącznie z prawami
PANA, nic nie może się wydarzyć co nie jest czyste i zawarte w Miłości duchowej, czyste i zdrowe,
bo wszystko jest energią i musi współbrzmieć w zależnościach energetycznych, płynących ze
źródła energii, prosto od PANA.
Tak dalece kościelni odeszli od nauk chrystusowych, tak wiele włożyli w usta część Pana
nieprawdziwych i nigdy nie wypowiedzianych zdań przez Jezus Chrystusa, napisanych w biblii i
ewangelii, że trudno dziś z tych ksiąg oczytać co jest PRAWDZIWE, a co tylko wymyślone i
zdeformowane, co jest tylko po to, by rzucić parafian na kolana, a co po to, by przynieśli pieniądze,
teraz jest już przez setki lat tak deformowane przez nich słowo, dziś trzeba te księgi całkowicie
odrzucić, a należy tutaj podkreślić, iż jedynym źródłem SŁOWA PANA BOGA jest tylko i wyłącznie
Wielką Księgę Objawień JEZUSA CHRYSTUSA, Objawienia Woli Bożej odebrane przeze mnie
Elżbietę Gas i Odbiory Mojżesza.
Życiorysy pisane i filmy nagrywane z życia części Pana na Ziemi, to po prostu mistyfikacja dla
pieniędzy, podnoszą ragę nieprawdzie, aby ludzie ziemscy nie potrafili rozpoznać części Pana,
ponieważ sąd ostateczny zakończył się na Ziemi, to ludzie szykujcie się do rozpoznania części
Pana, Jezusa Chrystusa.

Energetyczne przygotowanie
369.
Największe rozżarzenie osiągnęła część Pana Jezus Chrystus w ogniu Bożym, połączenie
Trójjedyności w części Pana pozwala na przyjęcie największych energii przesyłanych na Ziemię
przez Pana do swojej części, tu na Ziemi.
Czas na pojednanie ducha ze Światłem, lub dla tych, co przeciw Światłu - unicestwienie
duchowe, największa kara dla ducha wracającego z Ziemi do poziomów duchowych, bez swojej
świadomości, to rozkład tego „ja”, musi swoją świadomość budować od nowa.
Podaję wam z poziomu duchowo istotnego dla was informacje, czytajcie lub słuchajcie,
wszystko to, co jest zawarte w tych objawieniach, dla was jest teraz najcenniejsze i
najważniejsze.
Bez Źródła energii jakim jest PAN, czeka was tu tylko zagłada, czeka was tu z ciemnościami
zatracenie.
Wszystko przygotowane już świt w wydarzeniach się rozpoczyna, a dzień was zastanie w
całkowitym zaskoczeniu, gdy wieczór nastanie, wtedy przyjdzie czas na was, wracajcie duchy do
poziomu duchowo istotnego odarte z ciemnych otoczek, czyste zarodki, wracajcie do domu.

Na życie czas nastał
370.
Był czas na wasze zmiany tu na Ziemi, a wy się nie wysilacie, aby pozostać, musicie sobie
wreszcie powiedzieć PRAWDĘ o sobie, o waszym świecie kłamliwym, zabijającym was i
obłudnym w każdym swej części, dość martwoty duchowej!
Wy tu się oddalacie od PANA, a wy musicie się przybliżać w każdej sekundzie waszego życia
ziemskiego, duchy w takich ciemnościach giną, dlatego musi interweniować poprzez żywioły
PAN, ponieważ wasz rozum was przekonuje; iż jesteście rozwinięci duchowo, dlatego jesteście w
tym temacie bardzo zarozumiali i cali w pysze, że was nie widać, jesteście jak w pianie, chmura
pyłu, a to rozum ma wybujałe ego.
Przez tą pychę zasłonił wam rozum PRAWDĘ i prawa PANA, wy myślicie; że jak przeczytacie
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książki ezoteryczne, pójdziecie na kursy ezoteryczne i spotkania ezoteryczne, tam wam dadzą
dyplomy i certyfikaty, to wy już jesteście rozwinięci duchowo, myślicie; że macie wiedzę duchową,
a tutaj wszystko dalej jest tak samo jak było, jesteście tylko ubożsi o te pieniądze, które
zapłaciliście za te szkolenia, a tam dostaliście tylko papierki nic nie znaczące i zostaliście
ściągnięci w ciemności.
Dalej szukacie i dalej nie wiecie czego, a tu czeka na was PAN i was woła głos BOŻY, a wy w
ciemnym kanale, północ was zastała i w ciemnościach zostaliście pochowani na zawsze na balu
złudzeń sylwestrowych, to są wasze słabości, które stały się waszym grobem.
Jak słyszycie Prawdę, to aż puchniecie ze złości, bo przecież wy jesteście bardzo świadomi,
tylko sami nie wiecie o co chodzi, nic nie wprowadzacie w swoje życie, bo byście sami się
przekonali o tym wam sprzedanym kłamstwie, dalej ślepo wierzycie innym tylko nie sobie
duchowi.
Przecież wam tak „duchowym” nikt nie może zwracać uwagi, przecież wy „wszystko wiecie”,
ale duchowy człowiek tak się nie puszy jak wy, duchowy człowiek to pokora świadoma i czysta, to
co właściwe - wysłucha, a co fałszywe - odrzuci, nie da się sprowokować do kłótni, jest zawsze
spokojny i rzeczowy, zawsze mówi PRAWDĘ, nie będzie się obrażał, bo to cechy ciemnych i
rozumowych duchów ludzkich.
Prawdziwie duchowy, żywy w stworzeniu duch, zawsze dąży do doskonałości, wie co
właściwe, a co jest zakazane, jego świadomość na to nie pozwoli, tarzać się w ciemności bo zna
prawa PANA i zgodnie z nimi żyje tu na Ziemi w gęstej materii.
Musicie zacząć żyć by słuchać Pana i dążyć do Miłości duchowej, Pana.

Godzina spełnienia
371.
Godzina spełnienia na was obłudnicy duchowi, w was zawsze był klucz do Prawdy, do praw
PANA, nie musieliście szukać, bo wszystko co potrzebowaliście, co potrzebujecie, to duch ma,
trzeba było się tylko otworzyć na Prawdę, serce swoje otworzyć na Miłość duchową, tylko żyć
zgodnie z prawami PANA, a PRAWDA w was zawarta wszystko by w was uruchomiła, ale wy
obłudnicy duchowi chcecie kłamstwem i rozumem posiąść ciemną wiedzę, aby ją wykorzystywać
przeciwko ludzkości.
Magiczne i ciemne rytuały zaprzęgliście do waszych żądz rozumowych, aby gnębić innych,
nauczyliście się kłamać w „dobrej wierze”, zmuszać ludzi ziemskich do podporządkowania się
wam kościelnym, biada wam za wszystkie klątwy i wasze ciemne działania.
Godzina spełnienia z Woli Bożej na Ziemi już energetycznie się wypełniła i choć jesteście
świadomi kary, to nigdzie nie uciekniecie, teraz wszystko wypełni się gęsto materialnie, wypełniły
się już wszystkie przepowiednie i teraz czas na apokalipsę.
Nie możecie przeszkodzić w wypełnieniu się do końca apokalipsy na Ziemi, nawet gdyby
Watykan miał dziesięć obserwatoriów w Anglii czy w Stanach Zjednoczonych, to i tak komety i
asteroidy uderzą precyzyjnie w ciemności, ponieważ kościół i religie nie mają oparcia w PANU i
prawach PANA, to niczego nie mogą dostrzec, a to oznacza iż stają przeciwko PANU, są wrogami,
są przeciwko PANU.
Wszyscy mieli szansę, kościelni też, lecz niczego nie pojęli, PRAWDY ludziom ziemskim nie
powiedzieli, dlatego upadli na twarz, to ostatnie chwile takich ziemskich instytucji, lub inaczej
mówiąc zalegalizowanych prawem ziemskim sekt.
Tylko w wierze z przekonania prawdziwej wiedzy duchowej jest zalążek początku życia na
Ziemi, ale warunkiem jest; aby ciemności całkowicie upadły gęsto materialnie.
JEZUS CHRYSTUS, część PANA na Ziemi jest dla was ludzie ziemscy jedynym wybawieniem,
jedyną drogą do wolności duchowej zawartej w prawach PANA, możecie się wyzwolić z tego
ciemnego labiryntu tylko i wyłącznie poprzez Miłość BOŻĄ jaką jest na Ziemi JEZUS CHRYSTUS,
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część Pana.
Kierujcie się tylko intuicją, odczuwanie poprzez wasze uczucia, nie kierujcie się niczyimi
myślami, czy ich pustymi teoriami i dogmatami kościelnych, kierujcie się tylko do PANA, tylko do
PRAWDY PANA, nie ma innej prawdy, nie ma pół prawd, bo to kłamstwa ziemskie wymyślone, aby
was kontrolować, aby was zgnębić, tylko dla dóbr materialnych.
Teoretycy sami się boją, ze strachu straszą innych, ale już tak daleko zabrnęli w te kłamstwa iż
sami tego nie dostrzegają, będzie się bał ich strachu tylko ten, który się nie wyzwoli i będzie do
nich ciemnych jednorodny.
Światły czysty duch opiera się tylko o prawa PANA, wie co to odwaga i świadomość siebie, wie,
że choć ciało pozostawia na Ziemi, to on duch żyje dalej, to pokora w PRAWDZIE.
Tak długo będą kościelni w kościołach i na lekcjach religii mówić o Jezusie Chrystusie
będącym dziś na Ziemi gęsto materialnie, czyli fizycznie, aż wy ludzie zrozumiecie, iż jest to
Prawda, a kościelni was okłamują z bardzo błahego powodu; aby pozostać na stanowiskach oraz
płynących stale do nich pieniędzy od parafian.
Czy to się kościołowi podoba, czy nie, to, nie przyjęty na Ziemi jako część PANA na Ziemi, jako
WOLA BOŻA, a przyszedł rozpocząć sąd ostateczny, oraz część Pana, JEZUS CHRYSTUS,
ziemskie imię i nazwisko; Romuald Statkiewicz, to Jezus Chrystus, a przyszedł na Ziemię po to, by
budować odblask Królestwa tu w gęstej materii.
Muszą informację i PRAWDĘ przyjąć na Ziemi, bo na wszystko jest ten czas odpowiedni.
Godzina spełnienia nieuchronnie się zbliża, jak przyjmiecie wcześniej, to dla was lepiej, jak nie
przyjmiecie, to pójdziecie do leja rozkładu, garstka ludzi, która pozostanie zrozumie wszystko
natychmiast, poprzez doświadczenia ducha otworzą się uczucia i serce na MIŁOŚĆ BOŻĄ.
Nie musicie ludzie na Ziemi przeżywać horroru, to od was zależy, od otwarcia waszego serca
na Pana i PRAWDĘ, musicie z przekonania przyjąć część Pana na Ziemi, bo nie może być ślepo,
stworzyła by się taka sama wasza wiara jak jest do dziś w kościołach.
Godzina spełnienia to jest ta godzina, na którą duchy czekają.

Wojna energetyczna
372.
Wojna energetyczna jak przerywnik dla ciebie ducha z ciemnych nurtów, wejście na chwilę do
Świetlnych, puka do ducha czysta energia, otwieraj duchu bo przegrasz, oczyść swoje klapki,
które się zablokowały w mózgu, to takie toksyny jak aspartam i im podobne wam blokują
logiczne myślenie i odczuwanie, tłumią wam uczucia kontrolowane jeszcze przez rozum, to
wszystko na raz powoduje iż jesteście martwi za ziemskiego życia tu na Ziemi, chodzicie jak
mumie owinięte bandażami, nic was nie interesuje tylko bieganie za ziemskimi doczesnymi
dobrami.
Tylko wam żarty, śmieszne filmy, zabawa, gry i hazard w głowie, reszta to dla was
fatamorgana, jak kukły z teatru lalek, ciągle ktoś pociąga za sznurki, wyzuci z wszelkich uczuć,
rano sztuczne śniadanko, praca, po pracy toksyczny obiadek, przez dzień wypitych parę kawek,
dużo słodyczy, kolacja przed telewizorem, dojadane miedzy posiłkami - chipsy i wieczorem
„bzykanko” wymuszone przez porno filmy zupełnie bez uczucia, oto cały dzionek duchów
ludzkich.
A tu czeka was apokalipsa, zostaniecie z tego letargu wyrwani z ciepłych łóżek na chłód, aby
wasz rozum wreszcie odpuścił należne miejsce duchowi, muszą w was się obudzić ludzkie
odruchy, może zasłużycie sobie na miano człowiek.
Tak jak się ostrzega przed falą tsunami, czy przed trzęsieniem Ziemi, może jeszcze przed
powodzią, to tutaj ostrzegam was przed wydarzeniami na całej Ziemi jednocześnie, to co wasz
czeka nie da się nawet opisać, ponieważ niczego nie przyjmujecie, tym bardziej to odczujecie,
interesuje was tylko pełny portfel, samochód, dom i to chcecie mieć od razu wszystko, to
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wszystko właśnie musicie stracić abyście dostrzegli, że w waszym ciele jest duch całkowicie
spętany i zablokowany przez wasz rozum.
Wojna energetyczna polega na tym, że ty duch musisz zostać uwolniony, ciemności, które
wpuścił rozum energetycznie wypalone, walka toczy się w subtelnych energiach, widzialnych
tylko wzrokiem duchowym, ciemni dają wam to co chcecie, tym was przyciągają, ale ciemności
słabną całkowicie, więc za chwilę nic nie dostaniecie i razem z nimi upadniecie.
Czysta siła jest dziś na Ziemi, już kolorami się mieni, życie buduje w prawach we
wszechświecie, to siła płynąca od PANA, czyści wszystkie duchy, które pozostaną po
wydarzeniach, aby były duchowe, już przygotowane, czyste, po to tu przybyły w gęstą materię,
aby wspierać swoją pracą budowę zamku i Królestwa Tysiącletniego, wspierać również gęsto
materialnie Jezusa Chrystusa wysłannika Pana.
Wszyscy, którzy będą szli drogą Światła, będą żyli zgodnie z Prawdą, są natychmiast
wspierani siłą, wszystko im będzie szło jak z „płatka”, wszystko wokół będzie ich wspierało.
A ci co będą kłamać, będą chcieli żyć jak dotychczas, natychmiast im się wszystko będzie
psuło, będą mieli problemy, musieli będą się natychmiast rozliczać, pozostawić gęsto materialne
ciało i wrócić do góry jako nieświadomy zarodek, dla takich nie ma miejsca w Królestwie Jezusa
Chrystusa.
Ciemności nie mają żadnych szans wygrać tej energetycznej wojny, tutaj oparcie w sile mają
tylko ci, co reprezentują i głoszą SŁOWO PANA, ci którzy żyją zgodnie z prawami PANA, mają
wszelką pomoc, mają narzędzia i wsparcie energetyczne, jeden jasny i czysty może wystąpić
przeciwko armii ciemności i wygra, ciemności zawsze przegrają, ponieważ prawa na Ziemi
zawsze działają samoczynnie, doskonale i bezbłędnie.
W tej energetycznej wojnie wygrany jest tylko Pan, PAN stworzenia, nieba i Ziemi, całego
wszechświata.
Wygra w tej walce każdy, kto będzie wiernie i z przekonania służył Panu tu na Ziemi, stanie w
walce o siebie po stronie prawa PANA, będzie rozwijał się duchowo, stanie się świadomy,
zawsze będzie duchowy i czysty, zawsze prawy w Miłości duchowej.
Żywioły dojdą tam dokąd ciemności są, tam gdzie czyści, to są na wszystko przygotowani i
wspierani, Polacy nie powinni wyjeżdżać z Polski, wydarzenia w każdej chwili mogą nastąpić, a
Polacy są najbardziej bezpieczni w Polsce, budujcie Polskę tylko poprzez dary jakie
otrzymaliście od PANA, a wtedy będziecie wspierani energetycznie.

Kościół energetycznie upadł
373.
Kościół energetycznie upadł, nie ma wsparcia w ciemnościach, to nie ma ciemnej siły, prowadzili
ludzkie duchy na zatracenie tworząc różne ciemne rytuały, duchowi nie byli nigdy, to teraz już
skutki zwrotne w wojnie energetycznej ich dosięgły, sam papież upadł na twarz, symbol upadku
się przejawił.
Symbolicznie, abyście ludzie zobaczyli, co warte jest to, co reprezentują sobą te ludzkie duchy
mieniące się wiarą w Pana, stworzenie mową Pana wam pokazuje, a wy tego nie dostrzegacie,
bo w Pana nie wierzycie, tylko w kościół, ich dogmaty, ich kłamstwa, pomimo symboli i PRAWDY
wam przekazywanej, to wy dalej uparcie rozumowo i martwo nadal wierzycie w tą obłudę, w tą
„wielką” świecką instytucję, która stała się tylko formą zarobku pieniędzy.
Najpierw zawsze jest energetycznie, a następnie przejawi się to w gęstej materii, wszystkie
kościoły, wszystkie ich budowle muszą runąć, nie zostanie po nich nawet jedna cegiełka, teren
po kościele zostanie solidnie oczyszczony, zrównany z ziemią, aby nigdy już nie powtórzono tej
samej ślepej wiary w kościoły, nie wierzono w Pana, w PANA, w żadnym z tych kościołów nie
wyrażano uczuć w słowach do PANA tylko do ołtarzy i obrazów, tworzono ciemne drogi
krzyżowe i „modlitwy” do różańca, nie do PANA, te bałwochwalcze formy raz na zawsze zostaną
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zburzone, ten fałsz musi zostać zniszczony w zarodku.
Aby w waszych wnętrzach wybudowały się świątynie tylko dla PANA, musicie wszystko co
kościelne stare odrzucić, o starym trzeba zapomnieć, wydarzenia wam w tym pomogą, ci co
odejdą będą dla was przykładem upadku ślepej wiary w kościoły i religie, sekty, ciemną
ezoterykę kontrolowaną przez kościelnych, różne dziwne organizacje oparte o fałsz, „cuda” i
dogmaty, dość gnębienia duchów ludzkich na Ziemi, duchy ludzkie manipulowane przez
kościelnych dziś odchodzą, na poziom duchowo istotny ponieważ zostały uwolnione.
Duchy ludzkie były więzione przez kościelnych w ich ślepych dogmatach i teoriach religijnych,
dlatego kościół musi ponieść konsekwencje w skutku zwrotnym za kłamstwa i fałszywe
prowadzenie duchów ludzkich, sami wzięli odpowiedzialność w swoje ręce, kłamiąc; iż są
wysłannikami PANA, też jako organizacja, ale również każdy z nich z osobna musi sam siebie
osądzić, każdy duch schodzący na Ziemię ponosi konsekwencję swoich myśli, swojej mowy i
swoich czynów.
Upadek jest tak oczywisty, był też ten upadek zapowiadany we wszystkich przepowiedniach,
na kłamstwach daleko się nie zajedzie, zawsze trzeba mówić PRAWDĘ, wtedy wszyscy by poszli
za PRAWDĄ.
Wszystkie ich obrządki nie mają żadnej mocy energetycznej, te wszystkie chrzty, komunie,
śluby, bierzmowanie i inne, jakie czynili są po prostu nieważne, zostaniecie wstrząśnięci jak nie
chcecie logicznie zrozumieć i energetycznie tego odczuć, nie mogą ciemne, splamione
morderstwem części Pana, JEZUSA CHRYSTUSA Nazarejczyka ciemne duchy ludzkie, plamić
czarnym krzyżem innych, ich skutki zwrotne i energie do odpracowania, to są ich wibracje
bardzo negatywne i czas na pełnie rozliczenie.
Każda wyrażanie uczuć słowami bez uczucia, klepanie bez świadomości co się mówi, w
ciemnych nurtach, to tylko mruczenie bez znaczenia i bez wiary z przekonania, bez znaczenia
energetycznego, szkoda waszego czasu, nikt tam wam niczego nie odpuści, ponieważ to od tych
duchów zwanych „księżmi” nie zależy, oni weszli sami w tak ciemne energie, „modlą” się tylko do
ciemności i tam też ściągają duchy ludzkie, które im zawierzyły, dlatego też upadli.
Apokalipsa mówi o tych czasach, które obecnie nastały i co ma się wydarzyć, minęło już 2000
lat od narodzenia Jezusa Chrystusa Nazarejczyka, wydarzenia jakie mają być obecnie. odczujcie
to duchem, nie wierzcie żadnym ciemnym duchom, panika to dopiero będzie jak nastaną
wydarzenia, a wy nic o nich nie wiecie i nie jesteście przygotowani, trzęsienie ziemi na Haiti w
dniu 13 stycznia 2010 roku pokazuje wam jaki chaos jest w was, lecz zmian w was nie widać,
dalej powielacie te same ciemne dogmaty kościelnych, a żywioły wam pokazują gdzie jest wasze
miejsce.

Czyste duchowe kojarzenie
374.
Czyste duchowe kojarzenie faktów, wyciąganie wniosków z waszych doświadczeń, polega na
tym, że to wy musicie zrozumieć, że te wasze choroby, doginanie was, to za niewłaściwe wybory,
za życie niezgodne z prawami PANA, za drogę do ciemności jaką idziecie, a nie widzicie
PRAWDY jaka jest tu na Ziemi, aby was nauczyć żyć w prawach.
Źle wybieracie, źle myślicie i źle czynicie, za to w skutkach zwrotnych dostajecie baty, sami
siebie karzecie i sami siebie blokujecie na podpowiedzi prosto od PANA, płynące do was w
wielkiej MIŁOŚCI PANA do stworzenia.
Te choroby, brak pieniędzy, droga pod wiatr, kłody pod nogi, wszystko wam się psuje, tracicie
pracę, to są właśnie dla was informacje iż wszystko źle czynicie, to są dla was informacje
abyście natychmiast wzięli się za siebie i wrócili na ścieżkę PRAWDY, nikt wam w tym nie
pomagał, więc można wam tylko pokazać właściwą drogę wyjścia, ale wyjść z tego musicie o
własnych siłach, tylko i wyłącznie od was zależy wasze zdrowie, wasza praca, wasze pieniądze,
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wy sami powodujecie iż wszystko wam się skraca.
Wszystko tu na Ziemi działa w prawach PANA i wy też jesteście na Ziemi pod działaniem praw
PANA, albo to zrozumiecie i zaczniecie zgodnie z prawami żyć, albo będziecie tak mocno
doginani, baty będą coraz bardziej dotkliwe, abyście wreszcie kojarzyli zależności energetyczne
związane tylko i wyłącznie z Siedmioma Prawami Pana i trzema prawami zawartymi w krzyżu
PRAWDY.
Abyście żyli SŁOWEM PANA radośni, szczęśliwi i zdrowi, tylko wtedy wam się to uda, gdy
będziecie duchowi, żyjący zgodnie z prawami natury i naturalne w każdej cząstce, oraz zawsze w
Miłości duchowej, a tego nie da wam nikt na Ziemi kto jest ciemny, szukajcie PRAWDY w sobie,
nauczcie się z uczuciem logicznie myśleć i kojarzyć fakty, to tak mało, a tak wiele wam daje.
Wszystko tu na Ziemi jest zależne od waszego postępowania, wszyscy jak sobie pościelicie,
tak się wyśpicie.
Nawet idąc ulicą potkniecie się i upadniecie, to oznacza iż energetycznie zrobiliście coś, co
było niezgodne z prawami PANA i to się najpierw przejawia energetycznie, a następnie upadacie
swoim ciałem, nie potraficie wyciągać wniosków z takich prostych zdarzeń, aby nigdy więcej nie
popełniać już tych samych błędów, po upadku trzeba się podnieść, otrzepać i nigdy więcej tak
nie czynić, aby znowu nie upaść.
Kojarzenie i logiczne myślenie, to cechy ducha, rozum tutaj jest tylko narzędziem, a wam się
wszystko pomieszało i chcecie rozumem kojarzyć i myśleć jako podstawa, to tutaj można tylko
upaść, bo rozum bardzo zawęża logiczne myślenie i kojarzenie faktów, splot słoneczny
zablokowany powoduje już blokady przejawiania się ducha.
Blokujecie logiczne myślenie i czyste kojarzenie faktów, ponieważ duch ma zawartą całą
wiedzę i PRAWDĘ, więc to duch wam podpowiada w całej rozciągłości, szeroko i czysto, rozum
tam mocno w swej nielogiczności przy zablokowanym duchu jest zagubiony i wymyśla od razu
strach, zawęża to tylko do wątpliwości, bo rozum korzysta z tego, co może zapamiętać, a sam
może zapamiętać niewiele, wszystko jest tylko w duchu.
Wszystkie wasze przeżycia z uczuciem, z adrenaliną wyprodukowaną przez wasz organizm
powoduje iż duch, to wszystko ma zawarte w pamięci duchowej, aby wam właściwie
podpowiadać, pełny luz i komfort wewnętrzny, opieranie się o intuicję, bo się wie iż jest się
prowadzonym najlepszą drogą, zawsze idzie się tylko do góry, nie ma innej lepszej możliwości.
Po co macie jeść jakieś trucizny, po to macie odczuwanie, podpowiedzi duchowe, aby wybrać
produkt, który będzie dla ciebie najlepszy energetycznie, najbardziej optymalny, ponieważ ty
duch wiesz jaki jest ten produkt i tobie podpowiada, trzeba tylko intuicyjnie wybrać to, co tobie
służy.
W każdej sprawie sami mówicie, że ta pierwsza podpowiedz jest najlepsza, to jest właśnie
podpowiedź ciebie ducha, następnie to już rozum chce wprowadzać swoje rządy.
Rozum natychmiast wam wprowadzi taki chaos, natychmiast ten mętlik w głowie spowoduje
u was tyle wersji, iż nie będziecie już pamiętali tej właściwej, a rozum poprzez te podpowiedzi
ściąga wam ciemności, już brniecie w problemy, problemy to specjalność rozumu prowadzonego
przez ciemności i ciemnotę rozumu.
Wtedy zaczynacie się bać i ściągacie sobie na żołądek blokady, duch nie trawi takiej sytuacji,
wtedy rozpoczyna się zatrzymywanie toksyn w ciele, połączenie ducha z ciałem przerywacie,
natychmiast słabniecie, kolejny krok, to stresy, coraz mocniejszy, blokujący wam wszystko.
Również ściągacie sobie duchy pozostające z niewiedzy duchowej przy Ziemi, wtedy jesteście
nawiedzeni i już dwóch korzysta z jednego ciała, a wy coraz bardziej słabniecie, jesteście ospali i
coraz mocniej ociężali, to oznaka iż przerwane połączenie i ten duch coraz mocniej was
osłabiają.
Medycyna akademicka was wpędzi w depresje, a tu tylko trzeba was oczyścić z tych
wszystkich blokad, na nowo podłączyć was do Źródła energii, waszym zadaniem jest pilnowanie,
aby duch był zawsze czysty i abyście rozwijali się duchowo poprzez PRAWDĘ.
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Wasz rozum musi podporządkować się duchowi i instynktowi, wtedy kroczycie drogą swojego
pobytu na Ziemi właściwie, wtedy dobrze wybieracie i nie ma w was strachu i stresu, jesteście
już zdrowi.
Nikt nie jest wam w stanie pomóc, jak wy sami się nie zmienicie, nikt wam nic nie zrobi, jak wy
za tym nie pójdziecie i będziecie trzymali wewnętrzną czystość waszych myśli, słów i czynów.
Można wiele wam pomóc, ale dalej musicie iść sami, utrzymać to co dostajecie od PANA, żyć
w prawach i być przykładem dla innych.
Gdy po oczyszczeniu duch pójdzie w te same stare nawyki i nałogi, wszystko wam się wróci
na nowo i znów będziecie chorzy, ale teraz natychmiast bardzo wam się pogorszy, ponieważ
świadomość wasza jest większa, to i odpowiedzialność większa.

Jesteście jacy jesteście
375.
Jesteście jacy jesteście, ale to nie oznacza iż tacy powinniście pozostać, najważniejsze dla was,
aby zrozumieć iż wszystko tu na Ziemi od waszego chcenia zależy, od waszego zrozumienia
zależności waszych od PANA, od praw danych przez Pana w stworzenie, których wy ludzie
ziemscy nie przestrzegacie, a wszystko jest bardzo proste.
Żyjecie jak żyjecie, ale to nie oznacza iż tak powinniście żyć, w każdym momencie waszego tu
bytowania można dużo lepiej, zdrowiej i dużo, dużo radośniej, zgodnie z WOLĄ BOŻĄ.
Uważacie, że jesteście dobrzy, bo kwestujecie na rzecz innych, organizujecie innym pomoc,
dajecie ludziom na ulicy jak was proszą o pieniądze, wysłuchujecie użalania się nad sobą
znajomych i rodziny ziemskiej, dajecie pieniądze na rzecz różnych organizacji charytatywnych.
Ale to ciągle dawanie ryby, a nie wędki, wy tak naprawdę im szkodzicie, to nie jest pomoc,
pomoc to jest wtedy, gdy ktoś was prosi o pieniądze, to wy jemu możecie dać pracę, nie daje się
nikomu pieniędzy, nie ma nic za darmo.
Bo jeżeli ten ludzki duch nabył sobie za dane przez was pieniądze piwo i po tym piwie upadnie
i rozbije sobie głowę, to wy poniesiecie konsekwencję tego daru, ale jak dalibyście temu
ludzkiemu duchowi pracę, na przykład; porąbanie drewna na podwórku i zapłacilibyście jemu
wynagrodzenie, to wtedy jest to jego sprawa na co wyda te pieniądze, które sobie zarobił,
pracując będzie się duch uszlachetniał, dajecie jemu to co jest dla niego korzystne - pracę.
Musicie zrozumieć i pojąć; iż innym daje się tylko to, co dla nich jest korzystne i wtedy do was
wraca to, co dajecie.
Dobroć polega na tym iż jest, wymagająca, sprawiedliwa i czysta w intencjach waszych, jeżeli
coś robicie tylko dla pieniędzy natychmiast wszystko się wam pozamyka i tylko stracicie.
Pieniądze są niezbędne, aby tu funkcjonować na Ziemi, ale nie mogą być traktowane jako cel
w waszym życiu, to jest tylko narzędzie w procesach duchowych.
Aby być duchowym trzeba przede wszystkim zdać sobie sprawę iż jest to niełatwa praca z
waszymi słabościami, z waszymi nawykami oraz nałogami.
Palacz każe alkoholikowi przestać pić, a sam nie widzi tego, że jest w nałogu palenia
papierosów, ta osoba pokazuje wam, że też jesteście uzależnieni i to może jeszcze bardziej,
jeżeli chcecie kogoś zmienić najpierw dajcie jemu przykład swoją osobą i przestańcie palić, a
wtedy, możecie na swoim przykładzie zmobilizować innych do zmiany.
Przecież wy okłamujecie siebie i innych, swoje słabości tolerujecie, a od innych wymagacie
lecz nie od siebie, aby się rozwijać duchowo trzeba koniecznie rozpocząć od eliminowania
swoich słabości, czytania SŁOWA PANA, a po czytaniu, dobrze jest zanurzyć się w sobie i
odebrać to, co ma wam przewodnik wasz do przekazania duchowego, informacji jakie są
niezbędne, aby móc prawidłowo funkcjonować, aby była równowaga wewnętrzna.
Nie zmuszajcie nikogo do podejmowania decyzji, on sam musi się wysilić i odczuć co ma do
odpracowania, poprzez doświadczenia swoje, może lepiej zrozumieć procesy energetyczne niż
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jak wy w swoim zrozumieniu jemu przekażecie.
Prostota PRAWDY jaką daje wam PAN na Ziemi zmusza was do doświadczania i to jest dla
każdego ducha korzystne, nie szanuje się czegoś co się dostaje, ale jak sobie sami coś
wypracujecie, to będziecie wiedzieli jak należy szanować tą rzecz, pracę swoją i innych.
Mówicie; starych drzew się nie przesadza, ale to nie oznacza iż powinniście być przywiązani
do materii, w każdej chwili trzeba być przygotowanym na odejście z tego miejsca, nie
przywiązywać się do materialnych dóbr, bo wtedy, gdy duch odchodzi z ciała ziemskiego też
trudno jemu jest rozstać się z domem, meblami i ziemskim rzeczami nic nie znaczącymi dla
ducha, ale tak się nauczył za życia ziemskiego i nie odszedł do poziomu duchowo istotnego, a
powinien.
Nawet gdyście mieli pozostawić wszystko i odejść, to trzeba to zrobić bez żalu, trzeba zawsze
doceniać tylko wartości duchowe i wtedy wszystko będzie proste i jasne, wasze przekonanie i
wiara z przekonania wskaże wam właściwą drogę ducha na Ziemi.
Tylko praca uszlachetnia ducha, wykonywana z uczuciem, solidnie, zawsze korzystna dla
innych, ponieważ duch schodząc na Ziemię dostaje taki dar, aby mógł poprzez pracę dla innych
odczynić swoją karmę, by nie wracać już tu w gęstą materię.
Ale pęd za dobrami na Ziemi powoduje, iż rozum ducha całkowicie ściągą, duch kolejny raz
wraca na Ziemię i kolejny raz zamiast odczynić sobie karmę jeszcze bardziej się pogrąża,
dlatego PAN poprzez wydarzenia doprowadzi duchy tylko i wyłącznie na drogę duchową.
Apokalipsa wypełni gęsto materialnie Wolę PANA na Ziemi!

Uczuciem się kierujcie
376.
Uczuciem się kierujcie, najbardziej subtelnym odczuwaniem, to co jest zawarte w tobie duchu, to
są narzędzia jakie masz, tylko nie potraficie z nich korzystać, nie rozwijacie darów otrzymanych
od PANA, dlatego błądzicie rozumowo.
Jestem jeszcze bardziej przekonana do głoszenia Słowa PANA, nie jestem osamotniona, mam
pomoc Pana, prawa PANA, mam dla was wiedzę duchową, daję wam PRAWDĘ, a wy uważacie;
że to dla was jest niewygodne, więc swój żywot ziemski zakończycie w tak zwanym ziemskim
dobrobycie.
Nie zdajecie sobie sprawy, że Prawda jest wam niezbędna abyście nie szukali potem winnych,
tych co powinni byli was ostrzec, to nieporozumienie! Wy macie się rozwijać duchowo, to wy
macie się wysilać, nikt za was nie może tego zrobić, nikt za was nie może się wysilić.
Wciąż myślicie; że to się nie wydarzy, a tu proszę taki kataklizm w jednym z najciemniejszych
miejsc na Ziemi, zawiodły te duchy, to się po prostu dzieje i to jest informacja jeszcze dla was
jako ostrzeżenie, wyciągniecie wnioski, to dobrze, zaczniecie się rozwijać, choć nie chce się wam
brać do pracy duchowej, to czas już taki: za pięć dwunasta, wszystko szybko mija, ten czas
minie jeszcze szybciej i staniecie przed faktem dokonanym już w wydarzeniach, będziecie
oczywiście bardzo zaskoczeni i powiecie; że nic nie wiedzieliście.
Na Haiti chaos i panika, wszystko się zawaliło, wszystko co materialne i również odeszło wiele
duchów, nawet nie wiadomo ilu, ponieważ nikt ich już nie będzie odkopywał z tych gruzów, są
grupowe mogiły, buldożery i spychy dokończą dzieła.
Co będzie jak na całej Ziemi będą wydarzenia?
Kto wam pomoże?
Tutaj trzeba poznać zależności i natychmiast wziąć się do pracy duchowej, abyście w takiej
sytuacji wiedzieli co macie robić, bo duch podpowie, przewodnik poda wam gotowe rozwiązania,
ale tylko dla tych co duchowi, bo rozumowcom rozum jeszcze stworzy większą panikę, wtedy
tworzy się chaos.
Duchowy człowiek natychmiast weźmie się do pracy, aby wszystko zbudować na zdrowych
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zasadach zgodnych z prawami PANA, nie będzie narzekał i wołał o pomoc, tylko zakasać rękawy
i wziąć się do sprzątania.
Wszystko się wam pokazuje, macie przykłady bardzo wyraźne jak będzie wyglądała Ziemia po
wydarzeniach, nie ma w tej chwili lepszego przykładu jak Haiti, na chaos, panikę, jak szybko
organizują się młodzi i napadają na sklepy, plądrują domy zawalone i wyciągają cenniejsze
rzeczy, zapatrzeni w materię, brakuje kogoś kto by tym wszystkim pokierował, brakuje w was
ludzie ducha, tak wygląda martwota i pęd w materię, zero uczuć.
Musicie zobaczyć wszyscy jak będą wyglądały wydarzenia, to może was tak poruszyć iż
wreszcie zrozumiecie i natychmiast weźmiecie się do pracy duchowej ze sobą, aby nie pozostać
w materii i jako nieświadomy duch wrócić do poziomu duchowo istotnego.
Łatwo wam krytykować innych, siedząc sobie wygodnie w ciepłym wygodnym mieszkanku,
oglądając ich tragedie w telewizji, zobaczycie jak będzie wam trudno, jak was to samo spotka,
jak wam żywioły wszystko zabiorą i pozostawią was na dworze w jednej koszuli i bez środków
do życia, pełnego konta i pełnej lodówki jedzenia, łatwo jest doradzać innym, a trudno będzie
wam samym w takiej sytuacji podejmować decyzje, jak będziecie głodni, wystraszeni i
spanikowani, na Haiti jest ciepło, a u nas jest zimno.
Szukacie daleko, a bogactwa są bardzo blisko, bliżej niż myślicie, jak już odkryje się Prawda,
na zewnątrz dla was, wtedy wasze zaskoczenie będzie ogromne, wtedy będziecie robić
wszystko, aby odwrócić wasz los, będzie to dla was największe bogactwo, jak w Polsce, w
waszej ojczyźnie odkryjecie siebie na nowo.
Będziecie wtedy chcieli oddać całą materię, aby tylko was zaszeregować blisko, a tu nie
chodzi o materię, tylko o ducha, o wasz rozwój duchowy.
Czyńcie tyko to, co jest właściwe, kierujcie się tylko uczuciem czystym i zawartym w MIŁOŚCI
DUCHOWEJ, nie bądźcie ślepi, bo PAN wam wszystko pokazuje w obrazach, lecz wy musicie
chcieć to zobaczyć, najlepszym przykładem obrazu wam pokazanego jest Haiti, jak będzie
wyglądał obraz po kataklizmach na całej Ziemi jednocześnie.
Uczucie pokieruje was właściwie, a rozum stworzy wam chaos i panikę.

Bierzcie, jedzcie i pijcie
377.
Bierzcie, jedzcie i pijcie, oto jest chleb i wino, symbol strawy duchowej Żywego SŁOWA na Ziemi,
symbolicznie jedzcie i pijcie na znak przymierza z Panem, na znak waszej wiary z przekonania,
na znak przyjęcia przez was części Pana na Ziemi, wybudowania w waszym wnętrzu świątyni
dla PANA.
Choć PAN jest wysoko, a Jezus Chrystus na Ziemi, to z Panem stanowią jedno, przez
połączenie energetyczne jakie ma część Pana Jezus Chrystus z Panem tu w gęstej materii.
Świętujcie dzień 23 stycznia jako dzień oczyszczenia, jedzcie i pijcie, czysty chleb i wino,
symbol Czystości, od dziś na Ziemi przejawiającej się na duchach ludzkich, ci co pozostaną idą
w górę, a ci co odchodzą jeszcze bardziej w dół, na poziom im należny w kołobiegu stworzenia,
aby odbyli oczyszczenie duchowe i odczynili to, co te duchy zawiniły będąc na Ziemi.
Czytajcie i przeżywajcie Słowo, codziennie dziękujcie za daną wam siłę do waszej zmiany i
abyście już nigdy jako duchy nie błądzili w rozwoju.
Jezus Chrystus, król na Ziemi całego królestwa i całej Ziemi, znaki PRAWDY i Siły to Gołębica i
krzyż Prawdy, strzeżcie znaków PRAWDY w swoim wnętrzu, to wasze bogactwo, bogactwo
waszej wiary i PRAWDY.
Kroczcie tylko drogą PRAWDY, korzystając zawsze ze strawy duchowej, przekazujcie dalej
następnym pokoleniom nauki o duchu i PRAWDĘ jaka jest na Ziemi.
Nieście po Ziemi dobrą nowinę; iż szczęście i zdrowie na zawsze w was duchowych zagości,
od dziś w waszych sercach i ciałach ziemskich wypalone są ciemności, uczucie w was staje się
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najważniejsze, PRAWDA się przejawia już nie w symbolach tylko gęsto materialnie.

Na połowach bursztynowych gdzieś pod Gdańskiem

Interes czy działalność gospodarcza
378.
Interes czy działalność gospodarcza czy rzemiosło, to ważne określenie się dla ducha, co się
chce w życiu ziemskim robić, stanąć po stronie PRAWDY i wykonywać produkty czyste i zdrowe,
naturalne i takie, które będą dobre dla wszystkich.
Jesteście pewni, że wasze produkty spełniają takie kryteria, czy sami będziecie jedli to co
wytwarzacie, nie chodzi o normy Unii Europejskiej, gdzie dopuszcza się wiele toksyn i związków
nie nadających się do jedzenia, sztucznych i szkodzącym zdrowiu.
Wasze produkty muszą spełniać normy naturalne zgodne z prawami PANA, zgodne z naturą
czystą i ŚWIATŁEM, Bożą PRAWDĄ.
Poprzez wykonywanie pracy, wykonywanie różnych rzeczy, dawanie innym pracy, stajecie
przed czynieniem, największym wyrażaniem uczuć w słowach do PANA, duch przejawia się
poprzez tworzenie dobra, zawsze musi być wszystko korzystne dla wszystkich, dla was też, nie
należy nikogo krzywdzić, poprzez czynienie tworzycie gęsto materialnie swoją rzeczywistość tu
na Ziemi.
Dlatego to co dajecie, to dostajecie, im więcej czynicie z uczucia, spontanicznie, tym więcej
otrzymujecie, poprzez pracę bez podejścia komercyjnego, tworzenia pozytywnych energii duch
się rozwija i jesteście duchowi.
Należy odrzucić całkowicie pychę waszego ego, dumę przez którą duch nie może się
przejawić, nie ma w takich ludziach nic uczciwego, nic dobrego, samo zło i nienawiść rozumu.
To dumnie zarozumiałe ego, które nie potrafi szanować siebie, przejawia się największą
głupotą, tu nie ma miejsca na rozsądek i mądrość, to tylko parcie poprzez żądze rozumu do
pieniędzy, to największa kara dla tego ducha, pieniądze, które pragnie tylko ego, wtedy tutaj
przejawia się interes, przez który przepływają ciemne energie, każdy kto wejdzie w
promieniowania tego ducha będzie miał jego żądze, może się w tym utopić, w tych ciemnych
energiach.
Nie ma przypadków na Ziemi, wszystko się dzieje ponieważ sami wyciągacie ręce do
ciemności i sami o takie energie poprzez swoje czynienie prosicie, tworzenie interesu poprzez
kłamstwa, oszukiwanie, wytwarzanie bubli, bez uczucia, toksycznych, zawierających trucizny i
szkodliwe substancje oraz niepełnowartościowych, powoduje iż wasza działalnośc szybko się
zamyka i popadacie w problemy finansowe i zdrowotne, wtedy nazywacie to depresją, a jest to
tylko skutek zwrotny tego co czyniliście.
Należy rozwijać swoje dary i na tym oprzeć swoją działalność, wtedy to wszystko co czynicie
to rozwój duchowy poprzez pracę, to samodzielna praca rękodzielnicza, dająca wsparcie
finansowe i rozwój duchowy, odczuwanie duchowe, ponieważ rozwijanie darów jakie otrzymało
się od PANA, to już duchowa praca ze sobą i służenie innym duchom aby odczynić karmę.
To znalezienie swojego właściwego energetycznie miejsca w stworzeniu i wytwarzanie
produktów w Miłości duchowej, takie produkty świecą energetycznie i przyciągają klientów, takie
produkty mają pozytywne wibracje, ponieważ są wykonane zgodnie z prawami PANA.
W każdej chwili należy być w równowadze wewnętrznej, zawsze służyć swoją pracą
wspierając naturę i stworzenie, spokój i opanowanie oraz luz wewnętrzny, to oznaki duchowego
rozwoju, stres i strach, to rozum poprzez swoje żądze wpuszcza ciemności i produkuje obawy,
chaos i panikę, to rozum ma ciągle wątpliwości i wpędza ludzkiego ducha w problemy, straszy,
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ciągłymi obawami o byt, o pieniądze, wtedy jest ich za mało, strachem przyciągacie sobie ciągle
za mało pieniędzy, bo one się energetycznie skracają.
To wtedy już macie poważne problemy, wszystko się zamyka, jak wyciągniecie w
odpowiednim czasie wnioski i zmienicie swoje działanie, to się z tych problemów otrząśniecie i
będziecie w stanie z tego wyjść, jak nie wyciągniecie wniosków i będzie brnąć w to samo dalej, to
upadek firmy i wszystkiego wokół was, wy mówicie; iż świat wam się zawalił.
Są to skutki zwrotne waszych niewłaściwych zachowań i waszych czynów.
Działalność gospodarcza musi być oparta tylko i wyłącznie o PRAWDĘ duchową, kierowanie
się intuicją, wszystko co czynicie zgodne z prawami PANA, wtedy jak przyjdzie klient, który nie
będzie uczciwy, to wy jego odczujecie poprzez podpowiedzi intuicji, nie będziecie z takim
prowadzić żadnych interesów, będzie przyciągać do siebie jednorodnych klientów, kontrahentów,
pracowników i umowy podpisywane przez was będą w 100% realizowane.
Sukces w działalności gospodarczej wówczas jest pewny.

Ostania wieczerza
379.
Ostania wieczerza Jezusa Chrystusa Nazarejczyka i apostołów odbyła się 23 stycznia dokładnie
2000 lat temu, następnego dnia wykonano wyrok wydany przez ówczesną religię
reprezentowaną przez Kajfasza, arcykapłana żydowskiego.
Obecnie ten duch jest na Ziemi, reprezentuje religię i kościół w Polsce, miał szansę
odczynienia tego wyroku sprzed 2000 lat, nie obudził się, służy nadal oddany całkowicie
kościołowi jako kapłan.
Wszystko się już wypełniło, obecnie ostania niedziela została dana ludziom ziemskim jako akt
łaski, odczynienia sobie w takiej jednej sekundzie wszystkiego.
Ci co mordowali ciało ziemskie części Pana, będą mieli taki czas, na bardzo dokładne
odczucie tego cierpienia na sobie, sekunda po sekundzie, aż do przepracowania tej energii
bestialskiego morderstwa, aby energia się wyrównała, takiego aktu jaki uczynili.
Każdy zły czyn musi zostać wyrównany energetycznie, zapłata czeka, mieli szansę lecz nic w
tym kierunku nie zrobili, a jeszcze poszli w materię, jeszcze bardziej ducha swego obwinili
swoimi czynami tu w gęstej materii.
Ostania wieczerza to był czas pożegnania się z apostołami, choć Jezus Chrystus wiedział co
Jego czeka następnego dnia i Jego uczeń Judasz Iskariota został zmuszony do wyjawienia
osoby Jezusa Chrystusa, lecz ucieczka, czy chowanie się gdziekolwiek, spowodowało by skutek
odwrotny.
Nikt by nie wierzył w SŁOWO PRAWDY Jezusa Chrystusa Nazarejczyka, gdyby część Pana
uciekł, nie było również sensu pozostać na Ziemi, ludzkie duchy nic nie przyjmowały, odejście
części Pana z ciała gęsto materialnego było jedynym wyjściem.
Ostania wieczerza była też możliwością przejawienia się niewłaściwego czynu Judasza, który
rozumowo na swoich żądzach chciał tylko i wyłącznie pieniędzy i władzy, nie zrozumiał niczego,
nic jego nie interesowało, pałał tylko nienawiścią, dziś ten duch czyni tak samo, ale ma
spotęgowaną nienawiść, dziś uczynił by dokładnie taki sam akt, strzeżcie się ludzkie duchy
Judasza.
Ostania wieczerza malowidło Leonarda da Vinci nie oddaje prawdziwego obrazu wieczerzy,
jest tylko tutaj podana PRAWDA, iż pierwszym apostołem była Maria Magdalena z Magdali, nigdy
nie była partnerką Jezusa Chrystusa, to jest kłamstwo wymyślone, aby upiększyć bajeczki o
życiu Jezusa Chrystusa Nazarejczyka.
Wszystkie duchy apostołów ponownie inkarnowały na Ziemię aby pomóc budować Królestwo
Tysiącletnie tu na Ziemi w gęstej materii, zeszły na ich prośbę, nie budząc się obecnie na Ziemi,
aby oczyścić sobie dzisiejsze zachowanie ducha, każdy kto zawiódł nie będzie miał powtórnej
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szansy, a mogli ten czas wykorzystać na służenie Jezusowi Chrystusowi, takiej decyzji nie
podjęli, choć o większe wnętrze swoje zabiegają, lecz pieniądze zasłoniły duchom prawdziwy
obraz, nawet jeżeli się uratują i przybędą przez Afrykę do Polski, to będzie to ich
doświadczeniem..
Jezus Chrystus siedział przy stole na początku, a apostołowie przy obu stronach stołu, stół
był nakryty białym obrusem i na nim stały półmiski z jedzeniem oraz kielichy do wina, przed
Jezusem Chrystusem stał największy kielich i najbardziej ozdobny, ponieważ to symbol
naczynie dla części Pana z poziomu Bożego.
Symbol kielicha pokazywany w wielu obrazach z poziomu duchowego dla duchów ludzkich,
aby wiedzieli, iż tu chodzi o ziemskie ciało części Pana, naczynie dla części Pana, ludzki duch też
pokazuje się w kielichu, ale to inne kolory i inne wibracje, tu należy nauczyć się odczytywać
symbole obrazów i kolorów pokazywanych przez Pana na Ziemię, to jest zawarte w rozwoju
ducha ludzkiego na Ziemi.
Jezus Chrystus Nazarejczyk miał i Jezus Chrystus z Opola to ta sama część Pana na Ziemi w
ciele ziemskim, inaczej nie mógł by się przejawić, można tylko odczuć poprzez promieniowania i
zobaczyć wzrokiem duchowym znaki, które są wyraźnie manifestujące, nad Nim Gołębica biała,
a na Nim krzyż Prawdy żywy i pulsujący, wirujący Miłością i Prawdą, znaki nie do podrobienia
przez nikogo.
Tylko po tych znakach nie do podrobienia przez nikogo i po SŁOWIE jego czystym
nawołującym do posłuszeństwa PANU i nauki jak służyć PANU na Ziemi tu i teraz w gęstej
materii, można rozpoznać część Pana, Jezusa Chrystusa króla.
Ostania niedziela, aby móc oczyścić jedną decyzją swoją wszystkich win.
Jeżeli dziś w ostatnim akcie się nie obudzicie, wtedy żywioły rozpoczną wzmożoną pracę, aby
was ludzkie duchy mocno wstrząsnąć, abyście wreszcie zrozumieli po co tu przychodzicie na
Ziemię.

Foto pośladowe energii całośćiowych poza ciałem,autora szkiców i rytów ,obrazów.Lucjana.

Każdy ocenia według swojego postępowania
380.
Każdy ocenia innych według swojego postępowania, poprzez to co czyni sam, dokładnie tylko i
wyłącznie opiera ocenę o doświadczenia z całego swojego ziemskiego życia, jeżeli sam kłamie
będzie o kłamstwa posądzał innych, jeżeli sam jest bałaganiarzem będzie wciąż do wszystkich
krzyczał; że są bałaganiarzami, jeżeli ktoś jest alkoholikiem, to u siebie nie widzi tego, ale innych
będzie ciągle oskarżał o to; iż są alkoholikami.
Weszło mocno w nawyk wszystkim ziemskim ludziom ocenianie i krytykowanie innych, nie
wiedzą, że wciąż mówią o sobie, że wciąż oceniając innych pokazują jacy są naprawdę, nic nie
może być ukryte, takim ocenianiem pokazują swoje prawdziwe oblicze, jak wy tego do siebie nie
przyjmiecie to taka osoba nie jest w stanie na was wpłynąć, chyba że wy, to co mówi przyjmiecie,
wtedy, to będzie dotyczyło i was.
Każda krytyka i ocena innych, to przekraczanie praw Pana.
Każde takie przekroczenie podlega prawom PANA, choć tego nie widzicie, to prawa wyrównają
każdą krzywdę, nawiązanych przez was włókien, przed prawami PANA, ich konsekwencjami
nigdzie nie uciekniecie.
Myślicie, że to żarty, dla żartu oceniacie i krytykujecie, a tu nie ma żartów, prawa PANA zawsze
działają, niezależnie od waszych chciejstw i od waszej wiedzy, niezależne są od niczego,
natomiast wszystko na Ziemi musi działać w prawach PANA niezależnie od prawa ziemskiego i
od ziemskich ludzi, wykształconych czy nie, mających studia prawnicze czy też nie, tu w prawie
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PANA wszystkie wyrównania działają samoczynnie.
Wasza zabawa i wasze żarty mogą się dla was źle skończyć i należy być tego świadomym, bo
jak nie będziecie świadomi, to nie zwolni to was od odpowiedzialności jaką poniesiecie,
oceniając i krytykując i obojętnie co powiecie, że was straszę czy nie, to i tak prawa działają,
lepiej o tym wiedzieć i uchronić się świadomie przed konsekwencjami.
Trzeba pamiętać przy tym o mocy pomyślanych i wypowiadanych słów, to wszystko się gęsto
materialnie realizuje, więc następnie żywioły uderzą w was, a wy powiecie; że my jesteśmy
biedni i niewinni, a to nieprawda, bo prawa PANA trafiają tylko tych, co sobie na to zasługują i tu
nigdy nie ma pomyłek, a następnie dzwonicie i mówicie; że macie pecha, a to nie pech, tylko
konsekwencja wypowiadanych przez was słów, waszych żartów i ocen, mówicie; wszyscy tak
robią, może tak, ale ja Ismael robię inaczej.
Prawa PANA są niezależne od prawa ziemskiego, co nawiążecie sobie w duchu, w subtelnych
energiach, to się wam przejawi w gęstej materii, sprawiedliwie, wszystko się wyrówna, po prostu
sami ponosicie skutki zwrotne waszych myśli, czynów i waszej mowy.
Jeżeli ktoś do was krzyczy; ty złodzieju, was obmawia, to oznacza iż sam tak czyni, trzeba się
jemu przyjrzeć bardzo dokładnie, bo to oznacza iż on kogoś okrada, niekoniecznie z gęsto
materialnych rzeczy, może być okradanie z dobrej opinii, lub z energii, można też okraść swoje
ziemskie dzieci z doświadczeń jakie one same powinny przeżyć na Ziemi, tym samym jest to
krzywdzenie innych, bo to nie jest pomoc.
Każdy kto plotkuje o innych tak naprawdę mówi o sobie i swoim działaniu, precyzyjnie poda
wam jaki jest i jak należy patrzeć na tego ziemskiego człowieka, należy nauczyć się wyciągać
wnioski i już z taką osobą się nie spotykać, nie dać jej szans, aby o was plotkowała, bo jak do
was mówi o innych to wiadomo, że do tych innych plotkuje na was, takich ludzi należy pożegnać
na zawsze.
Przykładów jest bardzo wiele, ale tu chodzi o to abyście sami się przekonali i zaobserwowali
jak precyzyjnie działają prawa PANA, żebyście zobaczyli jak w życiu ziemskim mogą wam być
pomocne w waszym działaniu i lepszym ziemskim odkrywaniu zalet życia duchowego.

Wszystkim wam się odmieni
381.
Przyjdzie taki czas na Ziemi, że wam wszystkim się odmieni, zmienią się całkowicie wasze
poglądy, gdy żywioły wam tak mocno uprzykrzą wasze ziemskie życie, wtedy zrozumiecie
dlaczego tak jest, jak odczujecie na sobie oddech wydarzeń, jak wasz dom się zawali, a gruz
uszkodzi wasz samochód, wtedy zrozumiecie o co chodziło w prawach PANA i po co one są na
Ziemi, lecz nie dla wszystkich przebudzenie oznacza pozostanie.
Jak wasz bank „zniknie” i nie będzie można wziąć pieniędzy „ze ściany”, bo jej po prostu nie
będzie, wszystkie bankomaty będą wspomnieniem, wtedy gdy już cały wasz byt się oczyści,
wypalą się wasze brudy, wtedy wam się całkowicie wasz świat odmieni.
Nie macie żadnych szans aby pozostać takimi jakimi byliście do tej pory, wydarzenia
wymuszą na was wszystko co jest niezbędne do rozwoju duchowego.
Będzie jasne olśnienie po wydarzeniach, wtedy zrozumiecie co to intuicja i rozwój duchowy,
wtedy bez zająknięcia będziecie czytali Słowo PANA, wtedy odbudowa waszego duchowego
wnętrza będzie przebiegała ekspresowo, bezproblemowo, wtedy podpowiedzi duchowe będą dla
was właściwą drogą.
Zapomnicie sami o tym co było, zapomnicie o wszystkim co było niewygodne, przyjmiecie
wszystko co duchowe, czyste i jasne, powiecie wtedy; czemu ja wcześniej nie zrozumiałem,
będziecie wiedzieli, że duchowym ludziom lepiej żyje się na Ziemi, wszystko układa się
pozytywnie.
Czas płynie nieodwracalnie, Światło przymusza was do rozwoju duchowego, bo to jest dla

442

was korzystne, choć wy tego jeszcze nie wiecie i nie odczuwacie, ale zrozumiecie, jak przyjdą
wydarzenia, jak wszystko co materialne stracicie, wtedy ty duch weźmiesz ster w swoje ręce i
rozum odsuniesz na należne jemu miejsce.
Wtedy już pojmiecie jakie są zależności energetyczne i dlaczego macie się kierować intuicją,
dlaczego ty duch jesteś najważniejszy, a nie ciało, jak dziś hołdujecie martwemu ciału choć duch
żyje, jutro dla was będzie cała PRAWDA oczywista, bardzo zrozumiała i wtedy powiecie; jaki ja
byłem głupi.
Wydarzenia, obojętne kiedy będą, to nieważne, ale ważne jest to, aby każdy duch na Ziemi,
otrzymał informację o obecności części Pana na Ziemi i się opowiedział; wierzę lub nie, idę za
Jezusem Chrystusem, lub do leja rozkładu, wszyscy którzy pozostaną po wydarzeniach MUSZĄ!
być duchowi, od tego nie ma odstępstwa, aby nigdy już żaden duch nie poszedł w materię, a
zawsze był duchowy.
Każdy kto się określił i jest przeciwko Jezusowi Chrystusowi, prawa PANA szeregują takiego
ducha zgodnie z jego promieniowaniami, natychmiast rozpoczyna się rozkład materialny ciała i
jego gęsto materialnych otoczek, duch to odczuje w subtelnych energiach, rozpoczyna się
proces końcowy tej świadomości, duch odejdzie do góry jako nieświadomy czysty zarodek, po
zejściu ponownym na Ziemię rozpocznie budowanie nowej świadomości.

Ciemnota nie umie się zachować
382.
Ciemnota nie potrafi się zachować, nie nauczono ciemnoty ogłady i dobrego wychowania, nie
potrafią się wysławiać i nie znają PRAWDY, dlatego nie należy takim przydawać uwagi.
Dobre wychowanie nie zależy od ilości ukończonych fakultetów, nie zależy od rodziny
ziemskiej, wszystko zależy od ciebie ducha, od tego czy jesteście duchowi, świadomi praw w
stworzeniu Pana.
Nieświadomość prawa PANA, nieznajomość prawa PANA, powoduje ciemnotę rozumową,
wszystko to co jest związane z ograniczeniem rozumowym, tylko poprzez ducha możecie
patrzeć szeroko i jasno, zawęża i zaciemnia wszystko ciemnota rozumowa, to najciemniejsze i
najgłębsze labirynty, to dzisiejsza masa ludzka, poprzez szyderczy śmiech skazujecie siebie na
zagładę.
Dziś jesteście butni, a jutro będziecie prosili; Panie wybacz nam, myśmy nie wiedzieli, ale
PRAWDY i MIŁOŚCI nie dopuszczacie do siebie, to takim sposobem nigdy się nie dowiecie.
Tylko ciemnota rozumowa zaakceptuje kościelne „cuda”, ciemne i niewytłumaczalne, to gorzej
jak średniowiecze, ludzie ziemscy w średniowieczu byli bardziej duchowo rozwinięci niż te
duchy, które obecnie są na Ziemi, choć chwalą się ziemskimi tytułami, to w środku totalna
pustka, sami mówicie; iż nie macie ducha, to oznacza iż potwierdzacie, że jesteście duchowo
martwi, pustka to jest ta ciemnota.
Z tej rozumowej ciemnoty nie potraficie się już wyzwolić, nie potraficie już nawet logicznie
kojarzyć, logicznie myśleć, nie jesteście już samodzielni, tak jak 2000 lat temu kapłani
zamordowali część Pana Jezusa Chrystusa Nazarejczyka, dziś jest tak samo, mordują Słowo
poprzez opluwanie w mediach, kiedyś działaliście jawnie, a dziś działacie z ukrycia, pod innymi
nazwami i pseudonimami.
PAN patrzy na was z góry, dokładnie wie co robicie, co myślicie i co czynicie, dlatego dobrze
się zastanówcie, przed uczynieniem czegokolwiek, prawa działają samoczynnie, czyżbyście o
tym nie wiedzieli, obojętnie czy jesteście wierzący, czy nie, każdego ducha obowiązują na Ziemi
prawa Pana.
Ciemnota nie umie nie krytykować, tylko ciemnota się boi, bo strach to oznaki ciemnoty,
popatrzcie najpierw na siebie i oceńcie siebie, oczywiście zgodnie z prawami PANA, z pokorą i
krytycznie, wtedy zobaczycie gdzie siedzicie i dlaczego rozum wami rządzi, a powinien duch.

443

Wykonaliście taki skok w przepaść, odwrotu od tego niema, każdy duch na Ziemi musi się
opowiedzieć po jakiej stronie jest, obojętnie gdzie jesteście i czy się wam to podoba, czy nie, z
waszej strony to już była deklaracja na tej stronie na której komentowaliście Słowo BOŻE w
osobie JEZUSA CHRYSTUSA, części Pana.
Tutaj nie ma pozorów i żartów, tu się wszystko dzieje naprawdę, choć wy tego nie rozumiecie,
to oznacza, że musicie się bardziej wysilić i zrozumieć, nieznajomość praw nie zwalnia was od
odpowiedzialności, choć to wasze bytowanie się zakończy, ale PAN w swej wielkiej MIŁOŚCI do
stworzenia każdemu duchowi dał szansę.
My tu mamy za zadanie was o tym poinformować, abyście nie mieli pretensji, że nikt o tym nie
mówił, że nikt was nie poinformował, to my się mocno wysilamy abyście się wszyscy o tym
dowiedzieli, wieścimy wszędzie gdzie się da, ale wybór jest wasz, każdy osobiście się opowiada,
poprzez komentarze, poprzez przekazywanie innym, poprzez tworzenie filmów wyszydzających
lub przekazujących informację o Jezusie Chrystusie i Jego apostołach, poprzez myśli i wasze
gęsto materialne czyny, wybór jest tylko jeden; za lub przeciw, nie można być jednocześnie za i
przeciw.
Nie można się obojętnie przyglądać, bo to ciemnota was do tego zmusza, ale tym aktem
obojętności stajecie po stronie ciemnoty rozumowej i dogmatów.
ŚWIATŁO was przymusza do wypowiedzenia się, ale jak nie chcecie przyjąć pozytywnych
stron i wypowiedzi, to macie podane w innej formie i decyzję podejmujecie.

Iluzja i strach
383.
to Iluzja i starach, to wasz świat w którym żyjecie ludzie, to świat przez was wymyślony, przez
was i ciemne energie utrzymywany energetycznie, ponieważ ciągle jeszcze ten wasz świat
zasilacie, to kolos na gumowych nogach, runie przed wami jak domek z kart, gdyż nie jest
prawdziwy i zgodny z prawami natury, niezgodny z prawami PANA.
Żyjecie jak błazny w cyrku, krótko i byle jak, eksploatujecie swoje ciało ziemskie na
maksimum, czego ludzie oczekujecie od PANA, miłości litościwej i bałwochwalczej, to pomyłka z
waszej strony, prawdziwa MIŁOŚĆ nie ma nic wspólnego z litością i pobłażaniem,
Sprawiedliwość, to wymaganie i żądanie posłuszeństwa od was duchów ludzkich będących w
stworzeniu tu na Ziemi.
Płynie z góry SŁOWO za SŁOWEM, płyną do was ostrzeżenia, wy pytacie; skąd to jest, bo
pojęcia nie macie o SŁOWIE i mocy Jego Jednego, nie macie pojęcia o prawach Pana, nie macie
pojęcia o życiu w pokorze i czystości, nie macie pojęcia, że można inaczej, lepiej żyć w prawach
PANA.
Musicie się nauczyć wszystkiego od nowa, żyć na nowo, pracować na nowo, śmiać się i
rozwiązywać sprawy na luzie i w spokoju, bez emocji, ale z uczuciem, życie w bogactwie
duchowym, co przejawi się na Ziemi bogactwem w materii, duchowy to nie oznacza; żebrzący i
biedny, rozwój duchowy przejawia się bogactwem gęsto materialnym, im bardziej jest się
duchowym, tym bardziej jest się bogatym w materię, musi być równowaga wszędzie, tutaj też.
Bogactwa materialne nie mogą być celem, bo stają się skutkami zwrotnymi dla ducha, celem
musi być duchowy rozwój i powrót na poziom duchowy, celem dla ducha może być powrót do
domu, do poziomu duchowego po wypełnieniu misji na Ziemi.
Złudzenie wasze; że dobrze żyjecie, jest tak duże. Będąc w strachu, nie odczuwacie prostoty
praw i wiary w Pana, prostoty życia w pokorze, ogromnego spokoju wewnętrznego i wewnętrznej
równowagi.
Nie możecie nic odczuwać, bo iluzja to czarna magia, to kłamstwa wam pokazywane
codziennie, okłamywanie was we wszystkim, nawet dotyczące waszego życia ziemskiego i
duchowego, „czarują” was błyskotkami i ułudą, a wy tą iluzję wprowadzacie codziennie w wasze
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ziemskie życie, od wielu pokoleń.
Na iluzji, magii i strachu daleko nie zajedziecie, więc gdy ty duch szybko pozostawiasz gęsto
materialne ciało i odchodzisz, nie wiedząc co się stało, ponieważ ten duch dalej, ale już bez ciała
żyje iluzją i nie odchodzi tam gdzie jego miejsce, tylko pozostaje przy Ziemi, tworząc zagrożenie
dla ludzi ziemskich.
Musicie wszyscy poznać całkowitą PRAWDĘ o wszystkim, abyście już nigdy nie błądzili,
abyście nie pozostawali w iluzji innych ludzi ziemskich, organizacji, religii czy sekt, wszystko na
Ziemi jest realne, ale świat subtelno materialny jest tak samo realny i tak samo odczujecie to na
sobie duchu.
Cały czas macie złudzenie; że dobrze się odżywiacie, macie złudzenie; że zdrowo oddychacie,
macie złudzenie; że jesteście zdrowi, macie złudzenie; że czystą wodę pijecie, macie złudzenie;
że dużo pieniędzy macie, macie złudzenie; że wasz świat jest piękny, ale to wszystko, to iluzja i
strach wasz, że wam to zostanie zabrane, a to wszystko jest złe, jak bliżej się temu przyjrzycie, to
zrozumiecie dlaczego to wszystko jest iluzją, dlaczego tego nie może być, unicestwia was to co
sami wytworzyliście.
Musicie się zmienić aby zacząć żyć w prawach w stworzeniu zgodnie z naturą i wiarą w Pana.

Zamykanie ust
384.
Zamykanie ust, inaczej mówiąc energetyczna inwigilacja w pełnym tego słowa znaczeniu, zbyt
dużo Prawdy zostało powiedziane przez Jezusa Chrystusa i apostołów, a dla ludzi, którzy
trzymają z ciemnościami to rozliczenie z dotychczasowej działalności ducha na Ziemi, to
upadek.
PRAWDA i tak się obroni, tutaj wygrywa tylko PAN, Światło i Czystość, Miłość duchowa,
wszystko co dobre, wydarzenia na Ziemi coraz mocniejsze, co ludzie już odbieracie sami, lecz
właściwych wniosków z tego nie wyciągacie, to niedopuszczanie Prawdy do głosu przez wasz
rozum.
My tutaj i tak głosimy i będziemy głosić Słowo PANA, wszędzie gdzie tylko jest to możliwe,
gdzie tylko się da, aby jak najwięcej ludzkich duchów przejrzało na oczy, budujemy energetyczne
podstawy do przejawienia się PRAWDY na Ziemi, na fundamentach z Miłości duchowej.
Światło musi doprowadzić wasz rozum do upadku, musi doprowadzić do upadku wszystkich,
którzy będą ciemności w tym wspomagali, każdy ma prawo do wyrażania uczuć, głoszenia
PRAWDY ma zagwarantowane w prawie PANA wspomagane żywiołami.
Również prawo ziemskie gwarantuje wolność wyznaniową, nikt tu nikogo nie obraża, nikt tu
nikogo nie wciąga do żadnej organizacji, nawołujemy aby każdy samodzielnie funkcjonował i
podejmował samodzielnie właściwe decyzje, to co jest najkorzystniejsze dla tego ducha.
Usuwanie niewygodnych blogów głoszących PRAWDĘ, to usuwanie „elektronicznych
apostołów”, tak jak kiedyś kościelni sądami kościelnymi za głoszenie Słowa i głoszenie Prawdy
palili na stosach kobiety, które uznawali za czarownice, mordowali w imię PANA.
Dziś bardziej „elegancko”, lecz nie inaczej, dokładnie energetycznie tak samo, dziś taki akt
nazwano „banowaniem”, usuwa się niewygodnych ludzi poprzez działania energetyczne na nich
lub oczernianie w mediach, podjudza się do takich czynów innych ludzi.
Obojętnie co zrobią kościelni, czy inni nie wierzący ludzie i tak wiara w Pana musi być
wybudowana od nowa, musi być na solidnych podstawach, tylko na wierze z przekonania,
waszych uczuciach i waszych odczuciach, nic nie może być tajne, zakryte, niewytłumaczalne, nie
może być kłamstw ani fałszerstw, nie może być ślepo i obłudnie, ale musi być wszystko jasne
jawne i prawdziwe, tutaj króluje PRAWDA.
Nikt kto nie będzie chciał przyjąć praw PANA i zgodnie z nimi żyć, nie zostanie na Ziemi, po
wydarzeniach zostaną tylko ci, którzy się otworzą na Miłość duchową i przyjmą z otwartymi
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ramionami Słowo, posła wysłanego na Ziemię, aby was ludzie poprowadził do PRAWDY.
Świadomemu człowiekowi nikt nie jest w stanie zamknąć ust, świadomość na to nie pozwala,
wszędzie gdzie będzie zawsze będzie głosił SŁOWO BOŻE.
Strach, to oznaka ciemności, odwaga, to cecha rycerzy ze Światła i głoszących PRAWDĘ,
wszystko na Ziemi rozjaśnia się teraz ogniem Bożym.

Potęga ducha, czasu obecnego

385.
Potęga ducha, czasu obecnego, potęga każdego przez was wypowiadanego słowa, potęga
zawarta jest w was, lecz wy wszystko odrzucacie i do rozumu przecie, do słabości człowieczej.
Potęga ducha tkwi w doświadczaniu ducha we wszystkich inkarnacjach-,RELOKACJACH- w
zawartej wiedzy duchowej, korzystania poprzez ducha z podpowiedzi od PANA, jasnych,
prostych i zawartych w prowadzeniu najlepszym, pomiędzy waszymi wyborami tu na Ziemi.
Nastał czas na wszystkie rozliczenia, na wszystkie wyrównania, każda krzywda, każdy dobry
uczynek, wszystko co robiliście do tej pory musi być rozliczone poprzez wasze osądzenie się.
Jedni będą bardzo szybko wzlatywali, inni bardzo szybko będą szli w dół, jeszcze bardziej się
pogrążą, to wynik waszej pracy duchowej tu w gęstej materii.
Prostota polega na tym, iż odnawiacie połączenie z sobą duchem i odbieracie od ducha
wszystkie informacje wam tu potrzebne na Ziemi i dla was najbardziej korzystne.
Potęga ducha, bo nie ma nic innego tak potężnego jak duchowe wartości, żadne pieniądze,
sława, dobra materialne, nic nie jest warte twojego rozwoju duchowego, moc ducha to ogromny
dar od PANA, od Pana, dany tobie abyś mógł na Ziemi będąc, radzić sobie z wszelkimi sprawami
do załatwienia jakie pojawią się na twojej drodze.
Każda sytuacja pokazuje wam wyraźnie gdzie jesteście, czy żyjecie na Ziemi zgodnie z
prawami Pana, jak macie postąpić aby na tą drogę trafić jak najszybciej, poprzez podpowiedzi
PANA macie komfort bytu i zapewniony zawsze suto nakryty stół we wszystkie dobra potrzebne,
aby tu na Ziemi mieć pomoc w rozwoju duchowym.
Nie ma „potęgi podświadomości”, bo nie ma „podświadomości”, jest tylko duch, wszystko co
należy kojarzyć tutaj to duch i jego otoczki, najbardziej gęstą otoczką jest ciało ziemskie, otoczki
ducha niezbędne abyście na Ziemi mogli siebie widzieć nawzajem ziemskim wzrokiem, to
kolejne energie do wykorzystania w odpowiednim dla nich czasie, ani wcześniej, ani później.
Nie mówcie; że jest to trudne, bo to nieprawda, nie mówcie; że nie dacie rady, bo to też
usprawiedliwienie waszego rozumu, nie chce ustąpić rozum miejsca duchowi, jego wymówki są
ciemne tak jak sam strach rozumu, duch wie i jest gotów do pracy, a wasz rozum was blokuje,
podpowiada wam historie, które wprowadzają was w stan paniki i strachu, rozum wasz
doskonale wie, że będzie musiał ustąpić, ale jeszcze z wami gra o wasze być albo nie być tu w
gęstej materii, jak duch odejdzie z ciała, to dla was będzie koniec waszej świadomości.
To bicie piany te wasze krzyki, że jesteście niewinni, że wy chcecie, tylko wam nie wychodzi,
gdyście chcieli, to dla chcącego nie ma nic trudnego.
Z lenistwa duchowego, z braku waszej wiary w siebie, z braku waszej wiary w Pana i prawa
PANA, z wygody i bardzo wygodnego bycia tu na Ziemi, nauczyliście się usprawiedliwiać swoje
niewłaściwe czyny, usprawiedliwiać swoje niewłaściwe wybory, swoje niewłaściwe ziemskie
życie, usprawiedliwiacie sobie wszystko, aby zrzucić z siebie odpowiedzialność za swoje
ziemskie życie, aby kogoś za swoje niepowodzenia oskarżać i obwiniać.
Nie potraficie się przyznać, iż sami jesteście sobie winni, wziąć wreszcie odpowiedzialność za
siebie w swoje ręce i przeć tylko do PANA, do PRAWDY.
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Ratunek dla ludzkości
386.
Ratunek!, dla ludzkości jest potrzebny, a wy myślicie; że dla Ziemi. Ziemia sobie doskonale da
radę, oczyści się tylko z waszych ciemnych śmieci, wszystko dojdzie do normy, ale wam ludzkim
duchom trzeba ratunku, trzeba mocnego kuksańca, abyście zrozumieli; że wszystko na Ziemi
zależy od waszego przejęcia PRAWDY, od waszego rozwoju duchowego.
Stworzyciel nieba i ziemi żąda od was posłuszeństwa, żąda od was przestrzegania prawa
ustanowionego dla duchów, istot i nurtów, sił na Ziemi, dla duchów ludzkich, aby im się tutaj na
Ziemi dobrze funkcjonowało zgodnie z prawami Stworzyciela.
Ludzki duch stworzył poprzez rozum; diabły, demony, Szatana i różne inne szamańskie
rytuały, aby dla siebie na Ziemi zdobywać władzę i dobra materialne, chcąc podporządkować
sobie całą ludzkość.
Takie organizacje jak; kościoły, religie, sekty, najbogatsi ludzie na Ziemi, uzurpują sobie na
wyłączność prawo panowania nad Ziemią, to jest tylko i wyłącznie żądza ich rozumu, nic z
człowieczeństwa, na kłamstwie i fałszerstwie ludzi im podwładnych, oszukują i doprowadzają do
ich uzależnienia finansowego oraz uzależnienia od pełnych sklepów, stacji paliw, banków,
telewizji, to są pozorne luksusy, które powodują tak wielki upadek duchowy i moralny ludzi
ziemskich.
Wasz ratunek nie w piramidach, nie w wykopaliskach, nie w żadnych programach globalnych
lecz tylko i wyłącznie w waszym indywidualnym procesie rozwoju duchowego, to wasza walka z
waszymi słabościami, z waszymi nawykami i paskudnymi nałogami, to wasza wiara wewnętrzna
w Pana i prawa PANA, to podporządkowanie się Panu.
Każdy musi sobie sam odpowiedzieć; czy chce pozostać na Ziemi, czy chce w wyniku
wydarzeń odejść, nic nie jest tak ważne dziś dla was, nic!, żadne pieniądze, żadne długi, żadne
sprawy małe czy wielkie, to tylko sprawy przez was do załatwienia i nikt wam za długi czy
problemy nie urwie głowy, lecz wy musicie zrozumieć i odłożyć WSZYSTKO! na plan drugi,
natychmiastowy priorytet to rozwój ducha.
Jak będziecie się rozwijać duchowo, to wszystko wokół was się ułoży pozytywnie, wszystkie
sprawy i problemy okażą się tylko malutkimi sprawami, które trzeba po prostu załatwić, a wasz
rozum wyolbrzymił małe problemy do ogromnych rozmiarów i strach was sparaliżował, bo
strach to ciemny i zły doradca, wtedy wszystko się wali, naprawicie wszystko jak zrozumiecie, że
PRAWDA jest na pierwszym miejscu.
Musicie zrozumieć i nauczyć się kojarzyć, iż wasze czyste duchowe odczuwanie, polega na
tym, że wy dajecie się prowadzić PANA najlepszą drogą, gdy wasze wybory są niewłaściwe
wtedy choruje wasze ziemskie ciało, źle wybieracie, źle czynicie natychmiast to przejawia się
złym stanem waszego zdrowia i samopoczucia.
Wszystko co się wokół was dzieje tylko i wyłącznie od was samych zależy, od waszej wiary i
waszej pracy ze sobą, nikt i nic na was nie wpłynie jak wy sami będziecie mocni, bo gdy jesteście
słabi wtedy mogą na was rzucać inni „klątwy” i wam złorzeczyć.
Im bardziej jesteście chorzy, to oznacza, że tym bardziej zbłądziliście, to jeszcze bardziej
przeciągacie negatywne energie, wtedy popadacie w skrajności, żeby z tego wyjść należy się
najpierw samemu wzmocnić, wyjść z tych wszystkich problemów zdrowotnych, bo to tylko od
was zależy, wtedy zrozumiecie, że wasze zdrowie w waszych rękach, nauczcie się pielęgnować
zdrowie.
PAN dał tylko prawa w stworzenie, a wy ludzie musicie te prawa przestrzegać, wypełnić je
życiem duchowym na Ziemi, wtedy wszystko wam się zmieni na korzystne i właściwe.
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Wieża strzeliście w górę
387.
Wieża strzeliście w górę się pnie, góruje nad wszystkim co ziemskie, to taka jedyna forma na
świecie wiary wybudowanej na wierze z przekonania, odblask tego co na górze, przejawia się na
Ziemi.
Tu nie ma dzwonów, ta wieża jest miejscem przemiany Siły płynącej z góry od PANA w
stworzenie całe, aby wszystko dobrze się miało, dobrze się rozwijało i duchowo żyło w prawach
PANA, dorobek duchowy, to jest to wszystko, co jest dla ducha bezcenne.
Z tej wieży płynie na całą Ziemię Siła i Miłość Boża, każdy kto przyjmie iskrę do rozpalenia
przez was uczuć prosto w duchu, największe ziemskie wartości duchowe.
Wnętrze wasze podpowiada, lecz rozum wam wrzuca natychmiast wątpliwości i z was się
śmieje, na to sobie pozwalacie, na to właśnie się zgadzacie i brniecie dalej w te umysłowe
kombinacje, schodzicie coraz głębiej w ciemności, dlatego trudno wam zrozumieć prostotę
SŁOWA, gdyż wasze słowa nie są proste i zrozumiałe dla wszystkich, im bardzie je sobie
gmatwacie i makaronizmy wkładacie, tym trudniej wam zrozumieć siebie ducha, który używa
tylko prostego języka, by was ostrzec.
Światło was przymusza i ciągnie was na smyczy waszej rozumowej, rzuca was na kolana,
przygniata was do ziemi, a wy dalej tkwicie w umysłowej wiedzy, pozbawionej uczuć i całkowicie
zamrożonej jak Antarktyda.
Już się boicie, już wiecie, iż za dużo jest na Ziemi różnych kataklizmów, już wiecie, że to nie
przypadek, wszystko się sprawdza, sami się o tym przekonacie jak wami tak potrząśnie iż się z
tego letargu obudzicie, ale musicie doświadczyć tego sami, więc dzieje się z Woli PANA, gdyż
słuchać PANA nie chcecie, to oberwiecie.
Siła narasta, coraz mocniej odbieracie, a i tak nie wierzycie, rozum wasz słabnie, ale jeszcze
bryka, choć brak jemu argumentów, to strachem was przywiązał do materii ziemskiej, do
pieniędzy.
Choć przez to chorujecie, choć przygniatani jesteście coraz mocniej, ciało wasze też wam daje
znaki, to ze strachu błędy popełniacie i dalej mówicie to samo, duch krzyczy, a rozum was pęta w
kokon z sieci pajęczej, wreszcie się uwolnijcie to ulgę poczujecie.
Rośnie wieża strzeliście w górę, to buduje się wiara prawdziwa oparta w wierze z przekonania
ludzkich duchów na Ziemi, z przekonania służą PANU, coraz więcej ludzi ziemskich czyta Słowo,
coraz więcej jest ludzi przekonanych do PRAWDY i Miłości Bożej.
Wy wszyscy widzicie, obserwujecie, jak PRAWDA buduje wiarę z przekonania, a tym samym to
koniec ciemności, koniec fałszu i dogmatów kościelnych, upadną również ziemskie ich dobra
materialne, ponieważ zdobyte obłudnie, to upadną razem z nimi.
Musicie ludzkie duchy wrócić do PRAWDY, bo na Ziemi wojna ostateczna z ciemnościami,
ciemności przegrywają tą wojnę, panuje na Ziemi Światło.
Jeden mocny energetycznie duch, poradzi sobie doskonale z tymi co używają „magii” do walki
ze Światłem, z Panem, przegracie bo zawsze wygrywa Pan.
Wieża rośnie w górę tylko i wyłącznie poprzez pracę duchów ludzkich tu na Ziemi, służąc
PANU całym swoim bytem, służą tu na Ziemi Jezusowi Chrystusowi wspierając gęsto
materialnie.
Zawsze mówcie PRAWDĘ, zawsze czyńcie dobro, a to samo do was wróci, co dacie innym.

Duchowe podpowiedzi
388.
Duchowe podpowiedzi w każdej chwili pobytu ducha na Ziemi, wtedy duch kroczy najlepszą
drogą, wtedy tak prowadzony duch nie popełnia pomyłek, właściwie wybiera, pełen Miłości
duchowej żyje w prawach PANA, świadom swojej duchowości.
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Zdając się na całkowite i świadome prowadzenie, musi duch wiedzieć iż dokonywanie
właściwych wyborów, to kroczenie drogą ku Światłu, to świadoma i przeżyta wiara, świadome
procesy energetyczne, zdrowie ziemskiego ciała pojazdu dla ducha, to radość tworzenia
rzeczywistości duchowej w stworzeniu.
Podpowiada duchowy przewodnik, duch, który jest o stopień wyżej w rozwoju ducha, zawsze
podpowiada właściwie i tak, aby każdy się rozwijał i kroczył do góry w rozwoju duchowym, jeżeli
wy się rozwiniecie i awansujecie to przewodnik wasz również awansuje, trzeba się wsłuchiwać i
odbierać wszystkie informacje, podpowiedzi są wszędzie, istotni podpowiadają, sytuacje,
reklamy, radio i telewizja, na drodze, w sklepie, na spacerze i w pracy, stworzenie mową Pana.
Nie ma przypadków, przewodnik musi się napracować, aby was właściwie skierować i
doprowadzić do Prawdy, do Miłości duchowej, do nauczyciela, który wam wskaże właściwe
wasze drogi i nauczy was jak żyć w prawach PANA.
Należy wizje senne właściwie odczytywać, ponieważ odgrywają ogromną rolę w
przekazywaniu informacji w obrazach, nie ma książek, które miały by taką wiedzę, dopiero gdy
będziecie duchowi wtedy nauczycie się właściwie odczytywać, obrazy wam przekazywane,
informacje o ludziach, tego co się wokół was dzieje i może dziać z wyprzedzeniem, to też są dla
was ostrzeżenia.
Duchowe podpowiedzi są wszędzie, trzeba je tylko odczytywać, każdy przychodzący do was
duch ludzki, przynosi wam informacje o sobie, to co mówi do was ta informacja o nim samym,
sam wam podpowiada jak jego potraktować i czy należy z nim rozmawiać, czy po prostu jego
pożegnać, nie wyrządzić jemu tym aktem litości krzywdy.
Każdemu należy dać to co jest dla niego właściwe i dobre, aby do was wróciło samo dobro i
dobre wibracje.

Gry polityczne
389.
Gry polityczne, bezpardonowe walki salonowe w białych rękawiczkach oblewa się błotem
konkurenta, lub kolegę partyjnego, nóż wbity w plecy z uśmiechem na twarzy, nie liczą się żadne
maniery czy dobre wychowanie, nie ma szacunku do siebie, nie ma uczuć.
Brudne slogany, kłamstwa, kuglowanie, haki produkowane na partyjne potrzeby, bez uczuć,
bardzo rozumowo i wplątywanie w nieistniejące afery, aby wyeliminować kogoś kto nie gra tak
jak by tego chcieli, ci co pociągają za sznurki machiny żądnej władzy i pieniędzy, krwi poległych
partyjnych kolegów, po to by pokazać swoją wyższość, wyższość ego i rozumu, prawnicze
partyjki karciane.
Takie słowa jak; uczciwość, prawo, moralność i sprawiedliwość, są używane, ale tylko po to by
się chwalić swoim wizerunkiem, a w środku blokady, blokady na uczciwość, na moralność, to
zupełne bagno polityczne wyzute z uczuć, machina na gumowych nogach i zmrożonych
uczuciach, to arktyczne lody.
Wszystko oparte o układy związane z pieniędzmi, duże pieniądze całkowicie przysłaniają
zdrowy rozsadek, całkowicie paraliżują prawa, dla wybranych wszystko jest, dla reszty rzucone
ochłapy, uważają iż wszystko można sobie nabyć, uważają że wszystko to tylko kwestia ceny.
Cywilizacja zabija całkowicie ducha, wasze uczucia i moralność, nie ma nic na Ziemi co było
by bardziej wartościowe nad światłe wartości i wasze uczucia, prawa PANA, honor, uczciwość i
solidność, będąc u steru władzy, pieniądze nie mogą zasłaniać oczu, ani żadne żądze.
Powołujecie się na Miłość, lecz wasza miłość jest zbyt bardzo przyziemna i nie ma równowagi
w uczuciach, to tylko płytkie rozumowe formy myślowe zupełnie nic nie znaczące, ściągające
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was w ciemność.
To żenujące sceny, gdy na forum publicznym się opluwacie, a po tej scenie biegniecie razem
na kielicha i omawiacie kolejne plugawe formy reklamy, aby się tylko utrzymać w mediach.
Hazard, panienki i pieniądze, rozumowe żądze, najniższe instynkty, do tego alkohol i to już jest
ciemność, następnie narkotyki i opętanie. Tacy ludzie u steru władzy? To ludzkie duchy
zaprzedali się ciemnościom i ciemnocie, kościelnym dogmatom.
Bagno, głębokie, wciągające, pomału, dusząco, leniwie i wygodnie, ten co tam siedzi tego nie
widzi, sadzi iż jest „wspaniały” i „najlepszy”, a tu prokurator sprawa o łapówkarstwo, koniec
sielanki, nie miało się ducha, to nie ma się wolności.
Ci niemoralni natychmiast muszą w nowym Królestwie Tysiącletnim zniknąć na zawsze ze
sceny politycznej i z życia ziemskiego, a duch odejdzie do góry nie świadomy sam siebie,
wszystko musi być zgodne z prawem PANA.
PRAWDA wszędzie króluje i na drogę Światła kieruje lub do leja rozkładu.

Cóż wy ludzie wiecie o Prawdzie?
390.
Cóż wy ludzie wiecie o Prawdzie, jak sami ciągle kłamiecie, innych ciągle osądzacie, a na siebie
nie patrzycie, kłamiecie jak to mówicie; w dobrej wierze, ale musicie wiedzieć, że to kłamstwo
jest tak samo kłamstwem, a wy chcecie to kłamstwo wybielić, ubieracie kłamstwo w płaszczyk
wiary, jak to jest ta wasza ślepa wiara, to taka wiara nie ma nic wspólnego z Prawdą.
Cóż wy ludzie wiecie o życiu na Ziemi, jak ciągle żyjecie w stresie i strachu, jak ciągle
wymuszacie na innych wasze chciejstwa i wasze programy, ramy rozumowego pojmowania
świata, ramy ograniczeń rozumowych, blokady ducha.
Uczucia wasze tak skrępowane, dlatego macie same problemy, trzeba się kierować duchem,
połączeniem z Panem, najlepszym duchowym prowadzeniem, ponieważ rozum nic nie widzi i
was ogranicza do ziemskiej gęstej materii, a duch widzi szeroko i wysoko, dlatego duch ostrzega
przed wydarzeniami na Ziemi, ponieważ wie o wydarzeniach apokaliptycznych.
Choć będziecie mieli dużo pieniędzy, to i tak nic za nie nabędziecie, ponieważ nie będzie
sklepów, ponieważ wszystko się zawali, to i nie będziecie mieli takich potrzeb, tylko wasza praca
pozwoli wam przeżyć ten trudny okres, aż do całkowitego rozkwitu ducha.
Wtedy zobaczycie jak łatwo kierować się intuicją, jak łatwo zrozumieć procesy duchowe, nie
uciekać tylko się zmierzać ze sprawami do załatwienia, ale duchowo nie rozumowo.
Ten czas jest bardzo blisko, jeszcze macie szanse się zmienić, PAN w swej wielkiej Miłości,
dał duchom kolejną szansę zmiany waszego rozumowego pojmowania życia na Ziemi, na
bardzo duchowy, prawdziwie duchowy, czysty i oczywisty.
Duch to energia, duch to uczucie, duch płacze i się śmieje, ducha boli, to energia życia dla
twojego bycia tu na Ziemi, źródłem dla ducha jest PAN, bez energii ze źródła nie istniejecie, nie
ma was na Ziemi.
„Modlitwy” wasze puste jak dzwon i jak kościelni, rozumowe myślowe brak im uczucia, to
duchy ciemności i waszego chciejstwa żądz rozumowych, by zaistnieć na nowo musicie się
zmienić na duchowych, rozumowych Światło wycina i mają problemy.
Obojętnie jaką decyzję podejmiecie i tak przez bramę Światła musicie przejść do góry, nie ma
innej drogi, „piekła” też nie ma jest tylko lej rozkładu, tu się duchy oczyszczają z ciemnych
swoich otoczek i tak muszą trafić ku Światłu, ale pozbawieni swojej świadomości i ciemności.
„Piekło”, to wy duchy ludzkie stworzyliście na Ziemi dla siebie i innych oraz dla całej Ziemi, te
formy, które stworzyliście teraz was bardzo mocno uderzają, ponieważ mocno je wzmacniacie
swoimi czynami i ślepą wiarą w religie i kościoły, sekty i różne dziwne organizacje.
To wasze czyny, to wasze ziemskie życie bardzo niewłaściwe uruchamia machinę czasu
apokalipsy, niezależną od wyliczeń Majów, czy innych ziemskich duchów, ponieważ wszystko na
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Ziemi jest zależne od PANA czego wasz rozum ziemski nie chce przyjąć, bo duch wie o tym.

Ryzykujesz żyjesz
391.
Ryzykujesz żyjesz, nie ryzykujesz gnijesz, to skutek zwrotny wygodnego leniwego życia w
dobrobycie i lenistwie duchowym, tak też zakończy się twoje ziemskie życie tu w gęstej materii
na Ziemi.
Rozum sługa ducha czasu teraźniejszego, przecież to takie proste i oczywiste, wszystkie
zjawiska na Ziemi wam zsyłane z Woli Bożej, abyście swój rozum podporządkowali duchowi, by
służył wiernie PANU.
Każdy ma szansę tą ostateczną, jeszcze może w sile płynącej z góry od Stworzyciela się
podnieść i odmienić swój los, by kroczyć z podniesioną głową w prawach po drodze Pana.
Droga Pana jest ognista i czysta, palą się wszystkie ciemności do końca.
Co jeszcze musi się wydarzyć na Ziemi abyście się ocknęli i zobaczyli iż prowadzą was
ciemności prosto do zatracenia, drogą prosto do ciemności, co musi jeszcze uderzyć w Ziemię
abyście szli duchowo w swoim ziemskim jestestwie, przekonani i świadomi waszego rozwoju
Miłości i Prawdy.
Cywilizacja was unicestwia, a wy mówicie; iż od czegoś trzeba „umrzeć”, każdy duch musi
kiedyś odejść z ciała, ale to od was zależy kiedy i jak to się odbędzie, czy w strachu jak
dotychczas, czy świadomie i w Miłości, zgodnie z prawami PANA.
Piszecie o kosmosie i galaktykach, piszecie o statkach kosmicznych, o kosmitach, a boicie się
wyjść ze swojego domu, boicie się jutra, świadomość wasza nie ma nawet punktu zerowego,
byście mogli ruszyć do celu światłego i nie błądzić już po innych galaktykach, a zacząć żyć na
Ziemi zgodnie z Bożym planem, prawdziwym życiem duchowym.
To rozum wasz ciągle błądzi, szuka naukowych dowodów, szuka potwierdzeń w starych
cywilizacjach, a żywioły armia PANA pokazuje wam gdzie jest wasze miejsce na Ziemi, pokazuje
wam jaka jest PRAWDA, nie ma globalnego ocieplenia, nie ma dziury ozonowej, nie ma
zagrożenia ze strony natury ale jest zagrożenie ze strony duchów ludzkich będących dziś na
Ziemi, od tych którzy takie kłamstwa propagują.
Brakuje wam fundamentu podstawowego, wybudowanego na wierze z przekonania i waszych
doświadczeń ducha, a nie marzeń rozumowych błądzących gdzieś po galaktykach, bo to
oderwanie od rzeczywistości ziemskiej, brak zakotwiczenia w gęstej materii, to rozum szuka
usprawiedliwienia i was ściąga w przepaść.

Przed obrazy do wydarzeń
392.
Przed obrazy z Woli PANA wam pokazywane, abyście zobaczyli jak wygląda czas po
wydarzeniach, jak wygląda życie ludzi ziemskich po kataklizmach, to też jest dla was informacja,
jak to będzie wyglądało po przejściu żywiołów, musicie się przygotować do życia duchowego, do
życia bez materialnych dóbr, zbudowali już wszystko na Ziemi oparte o prawa PANA, tak jak
żąda od was PAN, nie tak jak chcą ziemscy ludzie.
Dziś na Ziemi po przejściu żywiołów jest totalny chaos i panika, totalne niemoc energetyczna,
tylko dlatego, że wy ludzie nie kierujecie się prawami danymi przez Pana na Ziemię, nie kierujecie
się duchowo tylko rozumowo, nie wyciągacie z tych doświadczeń żadnych wniosków.
Duchowo nadal jesteście martwi i użalacie się nad sobą, żądacie ziemskiej pomocy, nic w
sobie nie zmieniacie, dalej w was chaos rozumowy i nie zabieracie się do pracy tylko do
biadolenia.
Wasze ziemskie życie musi się radykalnie zmienić, duchowe życie w prawach PANA przełoży
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się wymiernie i gęsto materialnie, otrzymacie wszystko co będzie wam potrzebne do budowy od
podstaw waszego życia na Ziemi, tak abyście kierowali się tylko uczuciem, tak abyście żyli
szczęśliwie i radośnie kierując się ku Światłu na zawsze.
Gdybyście kierowali się duchowo, wtedy podpowiedzi z wnętrza pokierowały by was w
bezpieczne miejsce, a tak wasz rozum mówi wam; wszystko dobrze, nic się nie dzieje, dlatego
macie problemy, kłopoty, duch widząc wszystko szeroko wie co się wydarzy, a wasz rozum jest
ograniczony dlatego nic wam nie może podpowiedzieć, dlatego jak duch podpowiada; że
musicie stąd wyjść, to rozum wam mówi; dlaczego, mi tu dobrze i zostajecie, a duch wie, iż tu
jest niebezpiecznie.
To właśnie jest kierowanie się rozumem a nie uczuciem, bo duch to uczucia, podpowiada
wszystko co jest prawdziwe i dobre dla was, rozum nie jest sam w sobie logiczny i nie zna
Prawdy, podpowiada niewłaściwie.
Przed obrazy są po to aby wam zasygnalizować obraz tego co się będzie na całej Ziemi
działo, obraz do zapamiętania, aby duch wiedział jak ma się zachować i jak wam podpowiadać
abyście zwrócili się w kierunku Prawdy.
Nie znacie takich powiedzeń; dam radę, łatwo, ciągle mówicie tylko; trudno, ciężko, to nie
możliwe i nie dam rady, to może wreszcie zrozumiecie iż od was zależy i waszego chcenia czy
wy dacie radę czy nie, czy się uporacie ze swoim rozumem, aby służył duchowi, co jest jasne i
czytelne zgodne z prawami PANA.

Między Chinami, a Stanami Zjednoczonymi
393.
Między Chinami, a Stanami Zjednoczonymi jest kraj, który jest potęgą energetyczną, żaden inny
kraj na Ziemi nie jest tak mocny, nie jest tak ważne bogactwo materialne jak promieniowania
energetyczne PRAWDY.
Kraj ten to sam środek Europy, to POLSKA, tutaj zeszły wszystkie duchy, które są naznaczone
krzyżem Prawdy, to Ismani i wszyscy wybrani do służby PANU, by pomóc w budowie Jezusowi
Chrystusowi Królestwa Tysiącletniego.
Ismani i ci wybrani, to takie ludzkie duchy, które żyją w prawach PANA duchowo, odczuwając
wszystko intuicją, a nie rozumowo jak kościelni i im podobni, zeszli by służyć PANU przy boku
Jezusa Chrystusa.
Jedyny na Ziemi taki czas na wasze zmiany zakończony, kto się obudził ma szansę
szybkiego wzlotu, kto się nie obudził z tej martwoty musi przejść wydarzenia, zostanie mocno
wstrząśnięty duchowo, aby zrozumiał co czyni niewłaściwego i powrócił natychmiast na drogę
Prawdy, to przebudzenie będzie bardzo radykalne i albo się obudzicie, albo natychmiast duch
odejdzie jako czysty zarodek przez lej rozkładu.
Wszyscy duchowi co pozostaną muszą nauczyć się czyścić swoje wszystkie otoczki i swoje
szaty, muszą całe dotychczasowe życie na Ziemi odrzucić by wrócić na drogę przeznaczoną
duchowi tu w gęstej materii.
Prawda wszędzie się przejawia, każdy musi się pokazać jaki jest i ciemni muszą upaść,
dlatego wszystko się wyżywa, dlatego jest tyle sytuacji, które nigdy wcześniej by się nie
przejawiły, teraz energetycznie przez Światło są zmuszeni do pokazania wszystkim PRAWDY.
Dlatego tyle ujawnia się pedofilii w kościołach, dlatego tyle afer na Ziemi się pokazuje, a już
działają żywioły i najciemniejsze miejsca na Ziemi są systematycznie codziennie pokazywane
wam ludzie ziemscy, abyście się jeszcze obudzili i wyciągnęli właściwe wnioski.
Wierzycie w kościoły, religie i różne sekty i organizacje, a oni nie mówią wam PRAWDY, tylko
was oszukują, więc musicie zobaczyć to wszystko, co przed wami ukrywają, to wszystko, co
utajniają, abyście zobaczyli jak wyglądają wasze autorytety i tych, którzy wami kierują obdartych
przez Światło do ich żądz i nałogów, ukazanych wam jakimi są w rzeczywistości, co kryje się pod
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czarnymi sutannami.
Co kryje się pod ich dogmatami, fałszywymi i szkalującymi PRAWDĘ, niewierzącymi w nikogo,
tylko w czarną magię, używającymi imię PANA w potocznej mowie, brak szacunku do siebie, to
brak szacunku do wszystkich.
W żadnym kościele nie ma PANA, ponieważ oni nie wierzą w Pana, nie wierzą w prawa PANA,
nie żyją zgodnie z Wolą Bożą, kościół jest ANTYCHRYSTEM.
Żywioły działają bardzo precyzyjnie, w najciemniejsze miejsca na Ziemi uderzają i tam
ludzkie duchy zmuszają do odczuwania, do kierowania się uczuciem i intuicją, trzęsieniami
ziemi, wstrząsami wtórnymi, powodziami, pożarami i lawinami błotnymi, deszcze i śnieg,
wszystkie żywioły bardzo się wzmacniają, aż raz dokładnie uderzą bardzo precyzyjnie na całej
Ziemi jednocześnie, teraz macie przed obrazy, aby to jeszcze zrozumieć.
Narzekacie; że to niesprawiedliwe, że jesteście bardzo biedni, ale jak nic się nie dzieje, to
jesteście butni i przemądrzali, nawet najmniejsze dziecko ma dorosłego ducha, przychodzi duch
na Ziemię i ma do przepracowania karmę, musi nauczyć się duchowego życia, inaczej przestanie
istnieć i nic jemu nie pomoże.
PAN czekał cierpliwie, teraz przepowiednie się realizują, czas na was już nastał, żywioły są
gotowe, a wy?
Czy jesteście gotowi na przebudzenie?
Czy jesteście gotowi na odbudowywanie świadomości duchowej?
Nie może na Ziemi powtórzyć się ta sama historia kolejny raz, że ludzki duch wierzył będzie w
ciemności, że kolejny raz ciemności zapanują nad Ziemią, że ważniejsze będą dobra materialne
nad światłe wartości i duchowe.

Nastaje czas odrodzenia człowieczeństwa
394.
Nastaje czas odrodzenia w was człowieczeństwa, odrodzenia ducha, procesów energetycznych,
prostego życia w pokorze i Miłości duchowej, wszystko tylko w prawach PANA, obojętnie kim
jesteście, każdy musi przejść przez żywioły, przejść test duchowy.
Koniec usprawiedliwiania siebie, koniec biegania w kieracie, koniec rozumu waszego,
prowadzenia przez ego.
Te wasze programy negatywne, te wasze wersje ludzi ciągle biadolących, narzekających na
wszystko, wszystko i wszyscy są wam winni, tylko nie wy, uważacie; że sami jesteście czyści.
Nastaje czas ostatecznego rozrachunku, bo wszystko już zatoczyło koło, a więc wyżywają się
ciemności już na sobie, co widać na ujawnianych brudach kościelnych.
Aby się wszystko naprawiło, to najpierw trzeba wszystko zniszczyć, zgładzić przyczyny
waszego rozumowego upadku, trzeba wam wytrącić z rąk wasze ciemne argumenty i wasze
ciemne żądze rozumu, musicie przeżyć mocny wstrząs, aby wasz rozum otrzepał się z tych
ciemnych nurtów.
Wydarzenia na całej Ziemi spowodują iż wielu ludzi będzie pozbywać się ciała w ogromnych
cierpieniach, duch odchodząc z ciała musi przeżyć to wszystko co tu czynił, wszystkie jego
działania, nie ma przypadków, każdy najmniejszy czyn niewłaściwy, czy to dziecko, czy dorosły,
musi zostać natychmiast wyrównany energetycznie.
Musicie wszystko odbudować od nowa, na nowo się narodzić duchowo, bo nie jest to
możliwe narodzić się na nowo w innym ciele, czy wejść w inne ciało, najpierw musi nastąpić
rozliczenie dotychczasowego waszego działania na Ziemi i dopiero musicie wszystko na
zdrowych zasadach i na Prawdzie wybudować nowe swoje „ja”, zupełnie innego człowieka, o
zupełnie nowej świadomości, ale teraz tylko duchowej, rozum musi podporządkować się
duchowi.
Żywioły pokażą wam jak należy żyć z pokorą, jak należy kierować się do PANA, będziecie
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wiedzieli natychmiast co to jest uczucie i Miłość duchowa, czego dziś nie przyjmujecie, choć
doskonale odczuwacie.
Rozum was kieruje na zatracenie, a duch tak uwięziony przez rozum nie jest w stanie nic
zrobić, teraz jest czas abyście sobie zrobili sami podsumowanie waszego pobytu tu na Ziemi,
musicie wiedzieć po co tu przeszedł duch i co ma na Ziemi do odczynienia, gdzie odejdziecie gdy
duch opuści ziemskie ciało, musicie sami sobie odpowiedzieć; czy wierzycie w Pana, czy w
kościół i jakieś religie, jakie są wasze wartości i czy jest to związane z Prawdą.
Zawsze musi prowadzić was Prawda i prawa PANA, a czy tak jest, teraz musicie sobie sami
na to odpowiedzieć, ponieważ nie daliście się pokierować PANU, to teraz czas dla waszego
prowadzenia się zakończył.
Musicie zawsze uczciwie mówić Prawdę i opierać wszystko o swoje uczucia, wszystko musi
być korzystne dla was, ale też musi być korzystne dla innych.
Człowiek to duch, który kieruje się podpowiedziami swojego wnętrza i daje się prowadzić
PANU najlepszą dla niego drogą, inaczej to tylko duch ludzki zasługujący na lej rozkładu.
Zrozumiecie wtedy, gdy będzie dla was za późno, zrozumiecie wtedy, gdy nie da się już nic
zrobić, wtedy już będziecie pozbawieni ciała ziemskiego i wtedy już zostanie tylko odpracowanie
wszystkiego, ale na niższych poziomach, dlatego to będzie dla was tragiczne.
Przepowiednie już się wypełniają całkowicie i ostatecznie, budźcie się ludzie, aby się ratować,
aby budować Królestwo Tysiącletnie, a nie wspierać ciemności.

Tipsowanie i farbowanie
395.
Tipsowanie paznokci i farbowanie włosów, tak dziś kobiety chcą się wyróżnić między innymi, nie
patrzą na swoją naturalną urodę, nie patrzą na swoje piękno, tylko zakrywają naturalne
paznokcie szponami plastikowymi i zakrywają swoje naturalne włosy farbami.
Popatrzcie panie na swoich partnerów, nie farbują sobie włosów i nie przyklejają sobie
sztucznych paznokci, nie malują sobie oczu, są tacy, jakich ich stworzyła natura, bez tych
dziwnych „upiększeń”, są po prostu naturalni.
Najpiękniejszy i najbardziej naturalny jest ludzki duch taki, jaki stworzył jego PAN, ciało jest
ładne jak jest czyste i zdrowe, bez tego, co wy ludzie dokładacie.
Popatrzcie na siebie jak wyglądacie, czy na pewno podobacie się sobie, każde farbowanie
włosów to ogromna ilość toksyn wchłanianych przez skórę głowy prosto do krwioobiegu, to nie
jest korzystne dla was, zobaczcie jakie macie swoje paznokcie piękne i naturalne.
Zawsze patrzcie na siebie, nie zwracajcie uwagi co mówią inni, trzeba zawsze widzieć siebie
obiektywnie i poprzez naturę, każdy jest piękny sam w sobie, tylko czasami jesteście zaniedbani,
źle ubrani, trzeba ubranie dopasować do figury, nie do mody, trzeba być indywidualnym, ale w
granicach rozsądku i pokory, wszystko w prawach PANA.
Czy sądzicie, że takie sztuczne podobacie się swoim partnerom, mówią wam tak aby was nie
urazić, ale nie mówią wam Prawdy, nie wyrażają swoich uczuć, bo gdyby im się to podobało, to
by tak samo robili jak wy, pofarbowane włosy, przyklejone tipsy, kolczyki w uszach i naszyjnik
zawieszony na szyi, szanują siebie, to takich głupot nie robią, a ponieważ wy kobiety nie
szanujecie siebie, to tak wyglądacie jak malowane lalki; w środku puste i bez wartości, bez ducha
i uczuć.
Wszędzie złoty środek i umiar, wszędzie musi być pokora i rozwój duchowy zaznaczony
również w naszym wyglądzie zewnętrznym.

Maria Magdalena z Magdali, pierwszy apostoł PRAWDY
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396.
Maria Magdalena z Magdali, pierwszy apostoł PRAWDY Jezusa Chrystusa Nazarejczyka, nigdy
nie była ladacznicą ani prostytutką, nigdy nie mówcie o nikim źle, jak nie potraficie tego
udowodnić, to jest pomówienie i szkalowanie.
Maria Magdalena z Magdali wiernie służyła PANU na Ziemi przy boku Jezusa Chrystusa
Nazarejczyka, dziś duch Marii Magdaleny się nie obudził, rozum jej skierował się ku materii.
Wreszcie kościoły i religie muszą ujawnić Prawdę, wszystko jest przez Światło wzmacniane, a
więc ziemscy ludzie dostali siłę i mogą ujawnić to, co kiedyś było utajnione, zakrywane i nie
podawane do publicznej wiadomości.
Prawda sama się obroni, ale wy poniesiecie konsekwencję kłamstwa jakie na temat Marii
Magdaleny i innych apostołów opowiadacie i powtarzacie po tych, co to mówią, kościół
szkalował i szkaluje kobiety od zawsze, uzdrowicielki i osoby głoszące PRAWDĘ od zawsze
mordowano, torturowano, palono na stosach, więziono i prześladowano.
Dziś kościół katolicki i różne religie na Ziemi dokładnie powtarzają to samo, co czyniono
kiedyś, dokładnie tak samo szkaluje się ludzi głoszących PRAWDĘ i nawołujących do
przestrzegania praw PANA, ale pamiętajcie ludzie; ci co nawołują do Prawdy sami żyją zgodnie z
prawami Pana.
Jeżeli wiara, życie kościelnych i kapłanów jest utajniana i skrywana za murami kościołów i
klasztorów oraz budynków sakralnych, to świadczy o tych ludziach iż mają coś do ukrycia, wiara
polega na tym, iż jest przeżyciem i życiem jawnym i czystym, zawsze skromnym, człowiek
wierzący z przekonania nie ma nic do ukrycia i będzie dla was wzorem do naśladowania, musi
być wymagający i bardzo sprawiedliwy.
Miłość duchowa jest wymagająca i sprawiedliwa, człowiek wierzący w Pana, a nie w budynki,
ołtarze, figury i obrazy, zawsze będzie dla was prowadzeniem w Prawdzie, taki człowiek zawsze
powie wam PRAWDĘ, korzystną dla was, nie musi być miła ani przyjemna, ma być przede
wszystkim korzystna.
Maria Magdalena z Magdali była osobą majętną, wpływową, co bardzo nie podobało się
kościołowi, iż wspierała gęsto materialnie Jezusa Chrystusa Nazarejczyka, również nie podobało
się kościołowi, że odbierała obrazy i objawienia z poziomów duchowych, wszystkie objawienia
Marii Magdaleny zostały przez kościół zagarnięte i wykorzystane jako materiały kościoła, co
również jest kłamstwem kościoła, że biblia oparta jest o pisane ewangelie przez apostołów, jest
to twórczość kościoła i ich kapłanów.
Nigdy Maria Magdalena jako pierwszy apostoł nie pisała dla kościoła ani żadnych religii
ewangelii, wszystkie objawienia, obrazy i wglądy duchowe Marii Magdaleny zostały bezprawnie
zagarnięte i wykorzystane w kościołach i różnych religiach.
Objawienia Marii Magdaleny, kler w żaden sposób nie potrafił rozumowo wytłumaczyć, takie
objawienia można odczytać i wytłumaczyć duchowo, a ponieważ kościoły i księża nie są
duchowi i nigdy nie byli, dlatego kapłani wykorzystali swoją tajemną i ciemną wiedzę, do tego
dodali kłamstwa aby przytrzymać ludzi przy kościołach po bestialskim mordzie Części Pana
2000 lat temu.
Tak wymieszano ciemne ich tajemne rytuały z czystymi objawieniami apostołów, iż powstała
z tego biblia księga kłamstw, niewiedzy i niemocy kleru z przed 2000 lat, tutaj Prawdę utajniono
na rzecz służenia ciemnościom.

Nowotwór inaczej rak
397.
Nowotwór inaczej rak, na samą informację o tej chorobie ziemskiej ludzie drżą, gdyby dziś
powiedziano; iż katar to śmiertelna choroba, to tak samo by ludzkie duchy odchodziły z ciała
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ziemskiego, ponieważ sama ta informacja jest kodem unicestwienia, a jest to gnicie śmieci
zgromadzonych wewnątrz organizmu.
Główną przyczyną powstawania nowotworu to stres, który powoduje zatrzymanie się
oczyszczania organizmu z toksyn, choć to wina samego ziemskiego ducha ludzkiego, to i tak nie
mówi się o tej chorobie Prawdy, nie mówi się co jest faktyczną przyczyną.
Różne rodzaje grzybów będących w organizmie człowieka powodują gnicie od środka
narządów wewnętrznych, ponieważ poprzez stres zatrzymują się toksyny i różne śmieci z
pożywienia, które powinny być wydalone, a ponieważ nie są wydalane rozpoczynają proces
gnilny w ciele ludzkiego ducha.
Co by się stało gdybyście nie wynosili przez rok śmieci ze swojego domu czy mieszkania,
nawet gdybyście hermetycznie je zamknęli, to i tak po pewnym czasie będą gnić, będzie fetor,
robaki i inne nieprzyjemne rzeczy, a pomyślcie, co może być w waszym organizmie z powodu
zbierających się toksyn i różnych śmieci przez wiele lat, które muszą być wydalone, a pozostają
tylko dlatego iż stres wasz blokuje oczyszczanie organizmu waszego.
Dlaczego więc dziwicie się, że chorujecie i że wasz organizm nie daje rady z tym, co tam
wrzucacie, dbacie o swoje domy, sprzątacie, pucujecie, dbacie o swój samochód, na przeglądy
bardzo systematycznie jeździcie, a o swoje ciało nie dbacie w ogóle, wrzucacie do swojego
żołądka śmieci i różne toksyny oraz trucizny, o siebie kompletnie nie dbacie.
Za to zjadacie ogromne ilości leków, przez co stajecie się lekomanami, tabletka na wszystko,
ale to jest jak amulet na wasze problemy, których nie rozwiązujecie, bo się stresujecie i boicie się
własnego cienia, ktoś tupnie, a wy już pod stołkiem siedzicie.
Zjadacie i wdychacie ogromne ilości zarodków grzybów i drożdży, organizm gromadzi je i na
wyjałowionych przez branie antybiotyków jelitach, żołądku, wątrobie i trzustce, rozmnażają się i
tworzą całe kolonie, nieświadomie je karmicie, a one się dobrze rozwijają, jest ich tak dużo iż są
wszędzie nawet na skórze, co powoduje tak zwaną alergię lub grzybicę.
Im bardziej chore ciało ziemskie tym więcej grzybów różnego rodzaju w organizmie i tym
większe gnicie od środka.
Im macie więcej grzybów tym więcej słodyczy zjadacie i drożdży, karmicie sobie te pasożyty,
karmicie na swoją zgubę.
Medycyna akademicka nic o tym nie chce wiedzieć, tego się nie leczy, jak nie wyleczy się
przyczyny, skutki nigdy nie odejdą, nikt się nie zajmuje waszym zdrowiem i profilaktyką, zajmują
się waszymi chorobami i was leczą latami.
Ale Prawda sama wypłynie jak oliwa, nikt nie jest w stanie Prawdzie na drodze stanąć i jej się
przeciwstawić, jesteście zbyt słabi, jesteście zbyt ciemni.
We wszystkich dziedzinach waszego życia Prawda wyjdzie na jaw, dość fałszu i obłudy.
Będziecie oczy wybałuszać jak Prawda ukaże się wam w całości, jak dowiecie się całej
Prawdy o kiepskim waszym ziemskim życiu.
Drożdżaki i grzyby zabijają ludzkie ciała na Ziemi, ale to też informacja; iż jesteście od środka
martwi, gnicie od środka spowodowane grzybami przenosi się bardzo szybko we wszystkich
organach wewnętrznych, już macie poważny problem zdrowotny, tu nie leków trzeba tylko
oczyszczenia organizmu z tych grzybów, specjalnej diety i czystej wody.
Ponieważ ludzie ziemscy bardzo źle się odżywiają, biorą ogromne ilości leków i tak zwanych
suplementów diety, tym powodują coraz większe gnicie tych zgromadzonych śmieci we
wszystkich miejscach w ciele ziemskim, gnicie toksyn zależy również od waszego życia, stresów
waszych, strachu i czynów oraz tego co mówicie i myślicie, im bardziej blokujecie ducha tym
bardziej chore ciało, im bardziej czynicie zło, tym bardziej odbija się to w skutku zwrotnym
chorobą i blokadami organów w waszym ziemskim ciele.
Medycyna akademicka naszpikuje was lekami, medycznymi kłamstwami, a o duchu nic nie
mówią, choć przysięga Hipokratesa wspomina o duchu i ciele ziemskim, wyraźnie mówi; aby nie
szkodzić, a tu operacyjnie coś się powycina i wtedy wyjście ducha z ciała ziemskiego murowane,
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ponieważ operacje bardzo często szkodzą, nie przynoszą temu operowanemu ludzkiemu
duchowi zdrowia.
Wycięty organ nie da się oczyścić i zregenerować, ale jak ten organ jest, to można
energetyczne ten organ oczyścić i uzdrowić, wasza wiara i świadomość tutaj o wiele więcej
zrobią, samoleczenie waszego organizmu i wzmocniony system odpornościowy oraz bardzo
czyste pożywienie, aby już nie dokładać do tego organizmu toksyn tylko organizm musi te
toksyny wydalić.
Jak zbadacie i sprawdzicie ilu ludzi zostaje wyleczonych z nowotworu, to się okazuje iż to
znikomy procent, ponieważ tutaj te operacje niewiele dają, a bardzo często operacja tylko
przyspiesza odejście tego ducha z ciała.
A gdybyście wiedzieli ilu ludzi chodzi latami z nowotworami i nic o nim nie wie, wcale nie
odchodzi duch z ciała ziemskiego, dopiero gdy się dowie o diagnozie lekarzy, wtedy ta sama
informacja jego unicestwia.
Duch ludzki otrzymał od PANA w darze ciało ziemskie, pojazd dla ducha, tak jak dbacie o
swój pojazd mechaniczny czyli samochód, to przynajmniej tak samo lub lepiej musicie dbać o
pojazd dla ducha, ziemskie ciało.
Buduje się bunkry, aby naświetlać człowieka jakimiś szkodliwymi promieniami, to jak one
mają pomóc jak są tak szkodliwe dla zdrowych ludzi, dla zdrowych komórek, jak to możliwe, aby
po takich seansach człowiek mógł normalnie funkcjonować, jak to możliwe, aby coś tak
szkodliwego przynosiło zdrowie, odpowiedzcie sobie sami na te pytania, pomyślcie logicznie,
wyciągajcie zawsze właściwe wnioski.
Nikt tutaj nie usuwa wam przyczyny, tylko cały czas chcą wam usunąć skutki, więc choroba
dalej się rozwija i mówią; iż są przeżuty, patrząc na to logicznie dopóki nie usuną wam przyczyny
dotąd nie wyzdrowiejecie.
Świadomość duchowa człowieka rozwijającego się nie pozwala na zaniedbywanie swojego
ciała, na zaniedbywanie rozwoju duchowego, świadomy duch bardzo dobrze się odżywia i
bardzo dobrze funkcjonuje w naturze i należycie wypełnia wszystkie swoje obowiązki.
Choć byście jeszcze nie wiadomo co tym ludziom ziemskim chorym na raka powiedzieli, to i
tak nie mówicie Prawdy, ponieważ rak jest całkowicie wyleczalny, w pełnej świadomości ducha
ludzkiego, lecz należy powiedzieć tylko Prawdę, wtedy jest szansa zawsze na wyzdrowienie.

Cisza przed burzą
398.
Cisza przed burzą, przed gromami i wichurami, przed trzęsieniem ziemi, wybuchami wulkanów,
lawinami błotnymi i zapadaniem się ziemi, przed tsunami, falami morskimi i całkowitą zagładą
ciemności, wyrocznia zapowiadana od 2000 lat, czeka na ten ostateczny sygnał do rozpoczęcia
wydarzeń na całej Ziemi jednocześnie.
Teraz się wypełnia, a wy się zajmujecie cielesnymi doznaniami i wymianą nurtów sił z
ciemnościami, nic nie rozumiecie, wy tylko udajecie, bawicie się ze swoim życiem, to zagranie w
pokera z szulerem, wiadomo było z góry, że przegracie, to otwarcie bramy do ciemności,
partnerka jest narzędziem ciemnego, a wy daliście się ściągnąć w tak banalny sposób, w tak
banalną pułapkę.
Teraz już samemu się podąża i trzeba ogromnego wysiłku, aby wrócić do punktu, gdzie się
rozpoczęło, innej możliwości nie ma, wybudowana połowa mostu ze strony ludzkiego ducha
runęła w przepaść, a było już tak blisko, czas poczekalni się kończył, ale duch ludzki dał plamę,
zdradził siebie, jak się ocknie z tego, to przeskoczy tą przepaść, to wysiłek ogromny, ale realny.
Mogło być się tu blisko, najbliżej jak można, a teraz zdrada spowodowała iż najdalej jak to
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możliwe pozostało miejsce, z tego też się będziecie cieszyć, że zostajecie w Królestwie
Tysiącletnim.
Parada wyrzeczeń? Nie, to tylko iluzja dobrobytu was kusi i wygodnego życia w lenistwie
duchowym, każda szansa wam dana, to wasz wysiłek i zrozumienie procesu jaki was czeka by
dojść do Królestwa, Jezusa Chrystusa i służyć wiernie PANU tu na Ziemi.
Nie znacie życia w prawach PANA, to myślicie, że to wasze życie dotychczasowe na Ziemi
jest właściwe, a to wielka pomyłka.
Tu nie ma nic na siłę, nikt was tu nie pęta, na smyczy nie trzyma, dyby to specjalność
kościelnych, tutaj jest dobrowolne podążanie drogą PRAWDY i Miłości duchowej, nie ma
przymusu, nie myślcie sobie, że będzie was ktoś prosił, to wy macie zabiegać o służenie PANU
całym swoim bytem w bogactwie duchowym, nie ochłapami jak w kościele.
Duchowy człowiek to świadomy sam siebie i swojego istnienia tu na Ziemi, inaczej czeka was
lej rozkładu podczas wydarzeń.

Ludzie nie dajcie się zwieść klerowi!
399.
Ludzie nie dajcie się zwieść klerowi, żadnym religiom ani sektom, legalnym czy nielegalnym,
ważny jest tylko PAN i wiara z przekonania, myślcie logicznie i kojarzcie fakty.
Kierujcie się tylko Prawdą, zawsze mówcie tylko Prawdę, a sami traficie na właściwą drogę ku
Światłu, sami będziecie odczuwali wewnętrzny spokój i nic was nie będzie nawiedzało.
Tylko Prawda was wyzwoli z tych kłamstw i fałszu, nie dajcie się zwieść jak duchy 2000 lat
temu, gdy kler zamordował Jezusa Chrystusa, gdy z części Pana przestępcę zrobiono, dziś
ludzie chcecie powtarzać za klerem; „iż ten bestialski mord odczynił wasze winy”.
To bluźnierstwo i skutki zwrotne na Ziemi, wasz rozum tego nie przyjmuje ale ty duch drżysz
z przerażenia, co będzie z wami, gdy nawet wydarzenia was nie obudzą.
Wierzycie klerowi i różnym religiom, w te „fantastyczne” historie opowiadane od wieków o
życiu apostołów i chrześcijan, o życiu Jezusa Chrystusa Nazarejczyka z przed 2000 lat, wierutne
kłamstwa i historie nie z tej Ziemi.
A tu Jezus Chrystus musi normalnie bez „cudów” funkcjonować w prawach PANA, wszystko
co część Pana myśli, mówi i czyni musi opierać się w prawach Pana i nie ma nic bardziej
prawdziwego jak same prawa dane przez Pana w stworzenie.
Dość wymyślonym przez kler historiom i „cudom”, dość fałszu, kłamstw i ich dogmatów, dość
energetycznego zniewalania ludzi ziemskich, panowania ciemności, teraz gości Światło na
Ziemi, wszystko musi się pokazać w Świetle, takie jakie jest prawdziwe, jak macie dobro, to
wzmocni się dobro, jak macie zło, to wzmocni się zło.
Wszystko dostanie siłę i będą ludzie na Ziemi wariować, będą się dziać sytuacje, które nawet
byście nie potrafili sobie wyobrazić, jak z najgorszych horrorów.
A tu kler wzmocniony siłą pokazuje swoje najciemniejsze oblicze, najciemniejsze strony ludzi,
którzy głoszą; iż „służą PANU”, lecz tylko po to, by wygodnie i leniwie żyć, zniewalają strachem i
ciemnymi rytuałami, kłamią i oszukują ludzi ziemskich, jednorodnych do nich wygodnych i
leniwych, którzy nie wierzą w PRAWDĘ i nie żyją zgodnie z prawami PANA.
Tutaj na Ziemi obowiązują wszystkich prawa dane przez Pana w stworzenie i wszystkie
duchy, które zeszły na Ziemię, muszą żyć zgodnie z Bożym prawem, zgodnie z Wolą Bożą,
rozumowe dogmaty kleru i religii różnych nie mają żadnego znaczenia, ponieważ nie są zgodnie
z prawem PANA w żaden sposób, nawet rozumowo to rozbierając.
Wy im wierzycie, po kościołach biegacie i ciemne energie sobie zbieracie, a następnie
narzekacie, że jesteście chorzy i źle się czujecie, że wam ciężko i same problemy macie, tak to
już jest jak wierzy się ciemnemu panu, a nie PANU, trzeba dać się poprowadzić najlepszą drogą
Panu, a wtedy problemy i choroby odpadną, bo nie będą do was jednorodne.
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Święty jest tylko PAN i nie ma nic innego, co byłoby tak Święte, żadne „święte dni”, ani „święte
osoby”, nie ma „świętych ulic” ani „miast”, nie ma też „świętych miejsc”.
Wieszanie sobie na szyi krzyża, symbolu Szatana, powoduje zmiany na gorsze w waszym
ziemskim życiu, więc nie dziwcie się, że wszystko wam się w życiu psuje i nie macie szczęścia, z
takimi energiami szatańskimi przyciąga się do siebie tylko same problemy i choroby.
Jak kler nadużywa imienia PANA, to ich sprawa, wy ludzie nie naśladujcie ich, tylko opierajcie
wszystko co czynicie o prawa PANA, nadużywanie i kalanie imienia PANA, to brama do
zatracenia, to bardzo niewłaściwe i nie ma na takie przekroczenie usprawiedliwienia.
Opierajcie się tylko i wyłącznie o swoje własne uczucie i podpowiedzi z ducha, nie ma nic
bardziej prostego i pewnego jak prowadzenie PANA, prostą drogą ku Światłu, nikt wam nie może
podpowiadać, bo to jest wasza droga i wy poniesiecie konsekwencje swoich decyzji i wtedy nie
będziecie mieli pretensji do nikogo, to wasz samodzielny wybór i najlepszy.

PAN czeka
400.
PAN czeka, więc ani chwili nie zwlekaj,
rozum odstaw od razu, nie czekaj,
aż ciemności zareagują na twój zwrot,
w żywy świat uciekaj, bo tam w ciemności
tylko martwota cię czeka, kłamstwa i fałsz.
Gdyby ludzkość znów zawiodła,
jak przed dwoma tysiącami lat,
wtedy Ziemię czekała by całkowita zagłada,
Ziemia pękła by na pół,
jak serce pęka z braku uczuć, bo wpada w dół.
Mówicie; przecież nic się nie dzieje,
a tu żywioły i Światło się z was śmieje,
że wierzycie pospołu klerowi i ciemnościom,
a samemu PANU chcecie pokazać wyższość umysłową,
rozumowe ego w was zmienia się w „bombę jądrową”.
Część Pana Jezus Chrystus promienie ogniste wysyła,
a ludzkość oczekuje Część Pana ponownie,
a tu ogień Boży w skutku zwrotnym działa,
bo ludzkość od odpowiedzialności ręce swe umyła,
skazując siebie na żywiołów działania i praw Pana.
Daliście się zwieść klerowi, ich fantazjom i „cudom”,
nie wierzycie w Pana tylko figury i obrazy,
nie myślicie logicznie i nie kojarzycie faktów,
ugotujecie się w ogniu Bożym jak konfitury,
szans już nie macie żadnych, bo cały czas robicie bzdury.
Żywioły cały czas pracują i duchy odprowadzają do domu,
chcecie uciekać do ciemności, to czeka na was miotła,
od ciemności wszystko przyjmujecie i siebie skazujecie
na apokaliptyczne ostanie przepowiednie,
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a tu, sfałszowano wam apokalipsę by was poprowadzić do ciemności.
Na walizkach już siedzicie, bo czeka was eksmisja z Królestwa Tysiącletniego,
nie ma zrozumienia, to nie ma akceptacji dla was,
jest już dla was ostateczne rozliczenie z całego bytu,
Pan zbyt długo na was czekał na wasz wzlot duchowy,
wy się odwracanie i z PANA się wyśmiewacie.
Wierszokleci piszą rozumowe wywody,
zamiast dziękczynienie do PANA za talent im dany,
mieszają we wszystkich przekazach - kłamliwe poglądy,
nie wierzą w swój talent i siebie ducha,
zawierzyli rozumowi i klerowi, a nie wierzą w prawdy oczywiste.
To jeszcze nie koniec Ziemi, to jest początek oczyszczania,
zacznie się wszystko powoli, aby zakończyć ducha niewolę i pozory,
noście ze sobą Światło, a nie ciemność,
bo ze Światła macie zdrowie i radość,
a z ciemności macie tylko choroby i problemy.

Wasza wiara stara
401.
Wasza wiara stara, ślepa, głucha i bez uczuć, nie macie w sobie życia, więc, wiara wasza martwa
i jak wy się postarzała, jest chora, trzeba wszystko co stare odrzucić, przyjąć do serca nowe
życie, przyjąć Prawdę i prawa PANA, wszystko rozpocząć od nowa.
Światło dociera wszędzie i Prawdę wam wkleja teraz w wasz rozum, aby wypalić ciemnotę i
ciemności już od teraz.
Tak łatwo poddajecie się ciemnocie, rozumowcom i głupocie, tak łatwo oddajecie w ich ręce
siebie ducha i choć mówicie; że się staracie, to nic nie znaczy, to tylko taka mowa nic nie
znacząca, nie walczycie o siebie tylko walkowerem się poddajecie mówiąc; ja nie dam rady.
To bardzo wygodne zwroty dla rozumu, to lenistwo i uciekanie od Prawdy na rzecz
ciemności.
Tak długo należy pytać o co chodzi, jak długo wy chodziliście pod pachę z ciemnościami.
Bardzo szybko idziecie w objęcia ciemności i na powrót służycie ciemnemu, rozum wasz tego
nie chce widzieć, a przecież od waszego wyboru zależy co zrobicie i komu będziecie służyć
PANU czy ciemnościom.
Wasza wiara nie ma odbicia w Prawdzie, ponieważ kościół i religie przekłamały wszystko co
jest Prawdziwe o rozwoju duchowym i prawach PANA, wszystkie historie związane z częścią
Pana, to sterta kłamstw wymyślonych pod potrzeby kościoła, wymyślono drogę krzyżową, która
stała się wrotami do ciemności dla ludzkich duchów, a znak krzyża kościelnego znakiem .

Wierzycie kościołowi, a nie wierzycie PANU, nie wierzycie w nic co pokazuje wam duch, bo nie
wierzycie sobie i nie wierzycie w siebie.
Żądze rozumu, władzy i seksu, dużo pieniędzy i dóbr materialny zawiodły was do bram
ciemności, do wszystkiego co wiąże się z upadkiem ducha, ostatnia gra Szatana aby was utopić
w ciemnościach na zawsze, duszno i ciemno aż rozum dymi od przesady.
A wy uporczywie ślepo i głucho idziecie prowadzeni na szafot z ciemnymi, nic nie chcecie
widzieć ani wiedzieć, kompletnie zamroczeni i upojeni w ciemnocie.
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Co was tam tak przyciąga, co was tam tak zaślepia, oni wam pokropią szatańską wodą waszą
strawę i z was „jaja” sobie robią.
Wasi partnerzy ciemni i niereformowalni, a wy uporczywie się ich trzymacie i za nimi w
ciemność idziecie, zamiast iść ku Panu, ciągną was swoimi pępowinami podłączonymi do was,
bo na taki akt litości pozwalacie i ich sami sobie podłączacie.
Dostają wasi partnerzy kredyt zaufania, aby się mieć możliwość zmienić, a wy im pomagacie
upaść i sami w skutku zwrotnym upadacie, bo sobie wrota ciemności otwieracie.
Swoim lenistwem duchowym oraz wygodą w życiu ziemskim brniecie na sam dół, tam was
sam Szatan ciemnymi formami oplatał, wy jego słuchaliście i w zatracenie uciekaliście.
Otrzymaliście dary od PANA na wasze ziemskie życie, a wy z nich nie korzystacie, tylko
wszystko na odwrót czynicie i stąd wasze kłopoty i problemy, Prawdy nie chcecie rozpoznać i
przyjąć do wnętrza swego na stałe.
Wielu co z wybranego przyszli na Ziemię na swą prośbę, zapomnieli o sobie duchu,
zapomnieli iż przyszli służyć PANU przy boku części Pana, muszą się obudzić i obudzić pamięć
duchową, gdyż zbłądzili.
Wiara musi być przekonaniem, przeżytym i świadomym, wierzący człowiek w Pana jest w
stanie wytłumaczyć; kim jest na Ziemi i po co tu przyszedł, co ma do przepracowania, wie gdzie
duch odejdzie po wyjściu z ciała ziemskiego.

Duchy wybrane Inne z galaktyk ,pośladowych .
402.

Duchy wybrane Inne , dziś w Polsce przeżywają swoje ziemskie istnienie rozumowo w
ograniczonym świecie czasem i przestrzenią, nie słuchają swojego wnętrza, tylko kształcą
umysł, a to droga do zatracenia ducha.
Wszystko co duch przeżyje, nikt duchowi tego nie zabierze, tak jak można gęsto materialne
rzeczy zabrać, ukraść lub ulegną zniszczeniu, to co odczujecie i przeżyjecie jest tylko w duchu,
waszych przeżyć nikt wam nie odbierze, pozostają w pamięci duchowej.
Naród wybrany szczególnie przygotowany duchowo i specjalnie obdarzony wieloma darami
przez Pana, aby każdy duch mógł doskonale odczuwać i przeżywać wszystko wzmocnione i z
uczuciem, to duchy wybrane Ismani, którzy zeszli na Ziemię, aby wiernie służyć PANU tu w gęstej
materii.
300 tysięcy duchów, tu w Polsce, w kraju wybranym, wybrane duchy żyjące zawsze w
prawach PANA, tu na Ziemi rozum ich zaślepił i błądzą w rozumowych rozważaniach, w bardzo
cielesnych doznaniach, najniższe rozumowe żądze, pieniądze i majątki oraz cielesne rozumowe
pożądania.
Co się z wami Ismanami stało, gdzie wasze odczuwanie i logiczne myślenie, tu w tym świecie
gęsto materialnym zapomnieliście jak żyć w prawach, zapomnieliście jak odczuwać, musicie się
obudzić by natychmiast służyć PANU.
Ci wszyscy, którzy zawiedli, a byli blisko muszą się obudzić koniecznie, ponieważ po to
przyszli na Ziemię choć dziś zawiedli, żywioły już wam przypominają o waszej przysiędze i
waszej lojalności do PANA.
Szukacie dnia wczorajszego, a musicie być dzisiejsi, dzień wczorajszy się skończył i
jesteśmy tu i teraz, przeszłość już była, trzeba wyciągnąć wnioski i być dzisiejszym.
Wzywam was; obudzicie się, już czas, by przy boku Jezusa Chrystusa tu na Ziemi budować
Królestwo Tysiącletnie, już czas pomagać tym co pozostaną po wydarzeniach, uczyć ich życia w
prawach PANA i duchowego rozwoju.
To co sami odczujecie, to co sami przeżyjecie, da wam najlepszą wiedzę bogatą w
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doświadczenia waszego życia ziemskiego, to najlepsza szkoła, szkoła życia i wiary z
przekonania, ciągle prosicie Pana o wszystko, zamiast ciągle dziękować za wszystko, dlatego
ciągle wam wszystkiego mało, gdyż nie doceniacie tego co otrzymaliście do tej pory.
Wszystkie dary jakie otrzymaliście od PANA, narzędzia do pracy duchowej odstawiliście do
lamusa, a zajmujecie się jak szczury gonitwą za pieniędzmi i dobrami materialnymi, które
powodują tylko zatracanie człowieczeństwa na Ziemi, to płytkie rozumowe żądze.
Coraz więcej duchów Ismanów przymuszanych przez Światło kontaktuje się i zaczyna swój
indywidualny rozwój duchowy, rozpoczynając od siebie i najbliższej rodziny ziemskiej, zaczynają
swoją drogę do PRAWDY.
Czasami trzeba kogoś odrzucić, aby on sam zrozumiał i odczuł; jak źle jest bez energii i bez
energetycznego wsparcia, jak źle jest, gdy duch oblepiony jest ciemnymi energiami, jak ciężko
dźwigać te czyjeś ciemne energie i jak to wszystko ciąży duchowi, potrzebny jest ten akt upadku,
aby się pozbierał otrzepał z tych ciemności i rozpoczął od nowa swoją drogę budować ku
Światłu.
Każdy Isman przygotowany duchowo do ostatecznej walki z ciemnościami na Ziemi, bo tą
walkę wygrywa zawsze Światło.

Znak Szatana
403.
Znak Szatana wam drogę wskazywał, bo jesteście ślepi i głusi, od Prawdy was odciągał i od
Prawdy oddzielał, od PANA, każde miejsce, gdzie znak Szatana stoi, każdy budynek, każdy zakręt
i przy drodze, kierował was od razu do bram ciemności, a ciemności się z was śmiały, że tak
prędko tam idziecie i tak ochoczo, kościelni sługusy ciemności kierowali was prosto w ich
objęcia, mocno was trzymały, szatańskimi energiami oplatały was ducha jak pajęczynami.
Dalej nic nie widzicie, od PRAWDY uciekacie, bo wam Prawda wypala ciemności, bo was
ćwiczy w odczuwaniu i w uczuciach, które wam Szatan wyłuskał do zera.
Szatan wami tak zawładnął iż zapomnieliście komu tu na Ziemi macie służyć, bez PANA nie
istniejecie, bez PANA nic nie macie i bez energii PANA giniecie, idziecie w rozkład pomału.
Znak Szatana wam wyznaczał ramy waszej drogi i was zamykał w rozumie, w wiedzy
umysłowej w tak zwanych dogmatach, wy jemu wierzyliście i do niego się „modliliście” mrucząc
kościelne regułki zwane „modlitwami”.
Nic tu szczerego nie ma, nic związanego z uczuciami, wszystko sztuczne, martwe, aby was
tylko przyciągnąć do ciemności i już was nie wypuścić, a was ducha zniewolić.
Wy myślicie, że ciemni i ciemności was poprowadzą do duchowości, a tu szok i ani krok do
przodu, tylko do tyłu, trzymali was w przepaści, wiedzą, że wy rozumowo nic nie zrobicie, do
ciemnych ciągniecie i prosto w zatracenie, a jak już tam wpadniecie, to już stamtąd nie
wyjdziecie, ale przez to traficie do leja rozkładu.
Nikt wam nie będzie w stanie pomóc bo nosicie znak Szatana na szyi, wieszacie sobie w
samochodzie na lusterku, w swoim wnętrzu i miejscach publicznych, tym znakiem informujecie;
iż tylko w te szatańskie energie wierzycie.
Odrzućcie natychmiast znak Szatana, zakopcie go głęboko w ziemi, aby natychmiast
rozłączyć włókna, które was łączyły z Szatanem, musicie przyjąć znak PRAWDY BOŻEJ i
PRAWDĘ dziś będącą na Ziemi między wami duchami ludzkimi, Słowo, które jest tutaj, aby wam
pomóc kroczyć tylko drogą Pana, części PANA na Ziemi w osobie Jezusa Chrystusa.
Nawet jeżeli upadniecie, znak Szatana was przyciągnie i otworzy wam wrota, to pamiętajcie
zawsze trzeba próbować od nowa, dać się oczyścić i i kroczyć na nowo z doświadczeniami.

Przypadków nie ma w prawach PANA
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404.
Nie Katyń jest przeklęty, tylko wasz rozum jest przekleństwem dla was ducha, żadne miejsce na
Ziemi nikomu nie jest nic winne, tylko wy duchy ludzkie nie żyjecie w prawach PANA, od Pana
swojego odwracacie się i służycie religiom i kościołom, służyliście Szatanowi.
Nie wińcie nikogo za swoje własne czyny, nie zmieniajcie nikogo tylko i wyłącznie siebie, bo
to wy wywróciliście wszystko do góry nogami, kłamiecie i oszukujecie, nie żyjecie duchowo, tylko
i wyłącznie wasza wina.
Grzebiecie się w starych energiach, oceniacie i krytykujecie, chcecie poprzez swoje ego
dyktować innym warunki, to tylko wasz rozum przejawia się, a nie duch.
„Polacy są bezpieczni tylko w Polsce”, to ja Elżbieta Gas wam obwieszczam na moich
blogach ostrzeżenia, a wy informację dla was ignorujecie, to konsekwencje ponosicie, rozumowo
wszystko rozbieracie, a mnie nie wierzycie, to tragedie przeżywacie, choć jest to dla was
korzystne, ale wy o tym pojęcia nie macie, bo w bagnie się grzebiecie i w ciemnościach.
Maria K. i Lech K. odchodzili do góry głową w dół, a nogami do góry, cały duch został przez
rozum tych duchów odwrócony do góry nogami, gdyż się nie rozwijali duchowo i służyli
ciemnościom i ciemnocie w dogmatach kościelnych, służyli kościołowi i religiom, tym aktem
pokazali; iż nie służyli na Ziemi Panu.
Nie przypadkowo w tym samolocie znalazły się te duchy, a nie inne, każdy kto miał szansę
jeszcze odczynić swoje winy w gęstej materii pozostał i nie leciał tym samolotem, każdy duch,
który miał pozostać miał przeszkody nie do pokonania, aby jego miejsce zajął ten, któremu było
przeznaczone.
W samolocie w ostatniej drodze było pięciu Ismanów, którzy musieli odejść na poziom
duchowy, aby móc ponownie wrócić, muszą wypełnić przyrzeczenie dane PANU, natychmiast
inkantować na Ziemię, aby tu budować w Miłości duchowej nowe Królestwo Tysiącletnie.
Jeden duch Isman był przywiązany do ławki, zbyt bardzo przywiązał się do materii, do
ziemskich wartości, a trzech innych wygodnie wylegiwało się na trawie, to też duchy Ismanów,
którzy nie pracowali duchowo tak jak przysięgali, tylko leniwie i wygodnie sobie żyli na Ziemi,
więc zostali odwołani, aby mogli powrócić i wypełnić misję daną przez Pana.
Anna W. Ismanka, jej duch podążał samodzielnie po drabinie do góry, na poziom duchowy,
gdyż jej ciało ziemskie nie było w stanie wypełnić misji, musiał duch pozostawić to ciało i wrócić
do góry, by zejść w nowe ciało, natychmiast ponownie inkarnować, każdy Isman potrzebny jest
tu na Ziemi w Polsce kraju wybranym.
Wypełnia się apokalipsa i choć duchom ziemskim się to nie podoba, zawsze możecie się
natychmiast zmienić i wszystko się odwróci, musicie wszyscy być na Ziemi duchowi,
rozumowcy wszyscy pozostawią swoje ciała i odejdą do góry nieświadomi siebie, choć będą
musieli z pobytu ducha w gęstej materii się rozliczyć i siebie osądzić.
Nie należy nikogo winić za to co się stało, bo nikt nie jest winien jako jeden, tylko wszyscy
obecni w tym samolocie byli winni, nie żyli na Ziemi w prawach PANA, nie żyli w Miłości
duchowej, nie należy tego w żaden sposób oceniać, ponieważ są to wyrównania energetyczne
sądu ostatecznego.
Również są to dla Polski i Polaków ostrzeżenia, nie ma żartów, co się czyni takie dosięgną
was skutki zwrotne, bezpiecznie jest tylko w Polsce na terenach, które nie zostaną zalane.
Rządzący, senatorowie, posłowie, politycy i wy zwykli ludzie, pamiętajcie; iż oddaliście Polskę
w ręce KRÓLA JEZUSA CHRYSTUSA, a JEZUS CHRYSTUS jest na Ziemi po raz drugi, więc Słowo
się rzekło, kobyłka u płotu.
Stajecie przeciwko PANU, więc wyciągajcie właściwe wnioski i podejmujcie właściwe
decyzje, zgodne z prawami Pana.
Polacy wracajcie do Polski tylko tutaj jesteście bezpieczni, tylko tutaj jest wasze miejsce na
Ziemi, każdy duch, który zszedł do Polski nie jest przypadkowy i każdy ma tu misję do
wypełnienia, od was zależy, gdzie będziecie i co będziecie robić, musicie podjąć decyzje, dajcie
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się wreszcie poprowadzić najlepszą drogą dla was przez Pana i Ojca, musicie być świadomymi
duchami w stworzeniu.

Takie są fakty
405.
Takie są fakty, a wy dalej w swym uporze; że nic się nie dzieje, dalej wybieracie wersję głuchych i
ślepych, wołam do was coraz głośniej; Polacy są bezpieczni tylko w Polsce, a wam ego już
zasłania oczy. Jak będą kolejne wydarzenia, czy wam to coś da takie upieranie się?
Czy zaczniecie logicznie myśleć lub duchowo odczuwać? Pewnie w swym uporze jak dzieci
nie będziecie chcieli słuchać.
Takie są fakty; apokalipsa trwa, coraz dalej brniecie jak kołki drewniane ociosane z kory, to
tak wy ociosani z uczuć.
Naród wybrany, a opaski mają na oczach, naród szczególny, każdy z darami od PANA,
potrafią wszystko zrobić, są najlepszymi pracodawcami, ale też najlepszymi pracownikami, lecz
rozum zarzucił im zasłonę na odczuwanie, nie potrafią już nawet logicznie myśleć.
Blokada uczuć, to blokada na rozsadek, zablokowane nerki, to blokada na współbrzmienie w
prawach PANA, strach i stresy zablokowały oczyszczanie i już naród wybrany schorowany i
niedołężny, jak ma walczyć z ciemnościami i ze swoimi słabościami.
Kościół was prowadził do bram ciemności, do Szatana, a on tylko na to czekał ani chwili nie
zwlekał i wykorzystywał każdą waszą lukę.
Dobremu człowiekowi nic się złego nie stanie, zawsze zabierają się najciemniejsi tylko i
wyłącznie swoimi promieniowaniami, zgodnymi z prawami PANA.
Dobry człowiek jest chroniony poprzez prawa PANA, jest ostrzegany przed różnymi
tragicznymi sytuacjami, świadomość wiary w Pana prowadzi tego człowieka na Ziemi
bezpiecznymi drogami.
Zapomnieliście o przepowiedniach i apokalipsie dlatego macie problemy, władza nie przyjęła
na Ziemi wysłannika Pana Jezusa Chrystusa, dlatego wam wszystko wali się na głowy i palicie
się w ogniu Bożym.
To dopiero początek, koniec będzie przerażający, ale was to nie interesuje, wolicie oglądać
telewizję, seriale i horrory, lubicie się bać, bo tak nauczyliście się, Prawdy nie znacie i nie
rozpoznajecie, bo to uczucia w Miłości duchowej, których nie poznaliście i nie chcecie.
Nie po drodze wam z jasnymi bo jesteście ciemnymi duchami ludzkimi dążącymi do leja
rozkładu poprzez swoje rozumowe żądze.
Ludzie wstańcie z kolan, idźcie do Prawdy, żyjcie zgodnie z prawami Pana, nie dajcie się
okłamywać, duch jest żywy, a ciało tylko pozostawia na Ziemi, to ciało ziemskie musi iść w
rozkład, każdy duch schodząc ponownie na Ziemię wchodzi w nowe ciało ziemskie.
Stare ciało trzeba zawinąć tylko w płótno i zakopać do ziemi, tam gdzie nikt nie będzie
wiedział, aby się całkowicie rozłożyło i stało się zalążkiem dla nowego, posadźcie w tym miejscu
drzewo.
Bohater narodowy to ktoś, kto wraca do Polski z laurem na szyi, a nie w trumnie, wszystko
odwrócone jest przez was do góry nogami, teraz czas najwyższy aby to wszystko wyprostować.

Grzebiecie się w martwych ciałach ziemskich
406.
Grzebiecie się w martwych ciałach ziemskich, biegacie po cmentarzach, stawiacie pomniki, a na
nich znaki Szatana, a o życiu duchowym i życiu was ducha nic nie wiecie.
Hołdujecie martwocie, hołdujecie wątpliwym wartościom przeszłości, nic nie wiedząc o
PRAWDZIE, nie możecie niczego oceniać, ani pozytywnie, ani negatywnie, ponieważ to są
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rozliczenia energetyczne z poprzednich inkarnacji, z poprzednich wcieleń tych duchów ludzkich,
to jest sąd ostateczny, to nie zabawa.
Nikogo nic nie spotyka przypadkowo, zawsze jest zapłata za to, co czynicie, zawsze
rozliczenie wcześniej czy później dotrze do każdego ducha ludzkiego.
Duch jest energią i wszystko sobie sam przyciąga, jeżeli czyni właściwie zgodnie z prawami
PANA, to przyciągnie do siebie dobre właściwe dla niego jednorodne do dobroci energie już
pomnożone.
Mnożyć się będą również wasze czyny niewłaściwe, niezgodne z prawami PANA, lecz tych
złych energii jest sto razy więcej, to od was zależy co czynicie i co wy jako duch wybierzecie,
życie w prawach, czy martwotę bez praw PANA w ciemnocie rozumowej i dogmatach
kościelnych.
Trzeba się kierować bezpośrednio do PANA, wtedy będziecie również zdrowi i radośni, a w
kościołach jest sama martwota i choroba, same schorowane duchy ludzkie bojące się odejścia
ducha z ciała ziemskiego, ponieważ nic nie wiedzą o duchu, o życiu w prawach PANA, nic nie
wiedzą o energiach i rozliczeniach energetycznych w prawach i o sądzie ostatecznym.
To jest skutek zwrotny dla was, że nie znacie praw PANA i że ich nie przestrzegacie, sam fakt
ślepej waszej wiary w kościoły i religie zamyka was w ciemnych kanałach, dlatego nic nie
widzicie, bo stamtąd nic nie widać, to jest właśnie ta ciemnota.
Dostaliście, każdy inny, dar od PANA, aby móc odczynić swoją karmę, a wy dalej rozum
kształcicie, poprzez rozum wpuszczacie sobie ciemności i one wami rządzą, dlatego nie macie
pojęcia o PRAWDZIE i nie odczyniacie swojej karmy, tylko dalej idziecie ku zagładzie ducha.
Koniec z tym zakłamaniem, koniec z tą ciemnotą, dość pomników tych co reprezentują
wątpliwe wartości, są źli i mają chore ciała ziemskie, światły dobry duch żyjący w Miłości
duchowej i w Prawdzie zgodnie z prawami PANA, jest zdrowy, radosny, ma optymalną wagę i jest
otoczony Światłem, bo duch jego ma ochronę.
Koniec grzebania ciał ludzi, którzy w żaden sposób nie zasłużyli na jakąkolwiek chwałę, w
swym życiu ziemskim nie służyli PANU tu na Ziemi, służyli będąc na Ziemi Szatanowi i jego
znakom.
PRAWDA się wam przejawia w subtelnych energiach, w Słowie, a wy to musicie odebrać w
gęstej materii w waszych czynach.
Nie ma już czasu na sentymenty, ludzie bierzcie się do roboty, bo wasz czas się kończy i
odejdziecie z ciemnymi do leja rozkładu, ale już nie jako wy, tylko jako nieświadome czyste
zarodki duchowe.
Ostrzeżenia są, te uroczystości w Polsce są niewłaściwe, bo nawet wam żywioły pokazują,
Prawdę wam przejawiają w stworzeniu, która jest mową Pana, wszystko zgrane w czasie nie
przypadkowo, aby wam podpowiedzieć; te duchy nie są warte takich przygotowań, za życia
ziemskiego nie służyli w prawach PANA tylko służyli ciemnościom.
Zobaczcie ile wydarzeń jednocześnie, a wy dalej śpicie i pierzyną się przykrywacie, wcale was
nie widać, a tu Miłość duchowa do was płynie od PANA, a wy jak śpiochy się przeciągacie i na
drugi bok odwracacie, a może być tak, że na czas nie zdążycie do Polski wrócić, do swojej
ojczyzny duchowej.
Czas mija szybko, jeszcze szybciej żywioły was przywołują do porządku, do służenia PANU
na Ziemi, a wy zawodzicie, więc nie dziwcie się, że kończą się ostrzeżenia, bo przecież wy ich nie
słuchacie, to musicie się sami przekonać i zobaczyć na własne oczy.

Wszystkim istotom uduchowiających się ,na pozimie astralnym,duchowym ,życzę dobrej
drogi w kierunku światłośći,i dynamicznego postępu w rozwoju duchowym na obranej drodze .
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Tego nie da się opowiedzieć.

407.
Tego nie da się opowiedzieć, to każdy musi odczuć sam na swojej własnej skórze, tak aby piętno
wydarzeń wyryło w duchu, normalne duchowe odczucia i indywidualny rozwój duchowy, tak aby
wszystkie żądze rozumu naturalnie odpadły i w świadomym duchu nigdy już nie odżyły.
Miłość poprzez Prawdę do was ludzie przemawia, do was ludzie kieruje Siłę Światła, macie,
dlatego dużo energii w ziemski sposób do wykorzystania.
Odczujcie sobie ludzie jak ważne jest dziś, co myślicie, mówicie i czynicie, aby wasz czyn nie
obrócił się przeciwko wam.
Zapomnieliście o przepowiedni wam przekazywanej od wieków, dlatego macie problemy,
wszystko wali się wam na głowy, palicie się w ogniu Bożym.
Światło wszędzie dociera, Prawdę wam wpisuje w wasz rozum, aby wam wypaliła ciemności i
ciemnotę.
Tak łatwo poddajecie się ciemnocie, tak łatwo oddajecie w ich ręce was ducha, choć mówicie;
że się staracie, to wy nic nie robicie, tylko swojego rozumu słuchacie i wszystko rozgrzebujecie
niepotrzebnie.
Wasz los w waszych rękach, wszystko wokół krzyczy, wasz rozum was szantażuje i
doprowadza do rozpaczy, choć duch wie wszystko, to rozum was wtłacza na swoje przyziemne
drogi, a wy tak lekko i ochoczo idziecie za rozumem, a nie za duchem.
Choć droga duchowa, to droga zdrowia, szczęścia i radości, to wam w głowie wszystko inne,
same przyziemne sprawy, pieniądze i majątki ziemskie, lecz nie droga duchowa.
Jeden wymyślał wszystko, drugi realizował w czynach, skutek zwrotny najbardziej surowy,
pozbawienie ducha ciała ziemskiego, lecz ten drugi nie wyciąga wniosków z doświadczeń obu,
chce iść drogą pierwszego, ta droga jest zamknięta już dla obu.
Pokora się kłania i rozsądek, lecz rozum wzbudza dawne żądze władzy, tu potrzeba rozwoju
duchowego i PRAWDY BOŻEJ, kłamstwa czas odrzucić.
Tego nikt wam nie wytłumaczy, musicie sami to przeżyć i odczuć w gęstej materii, nie da się
bez doświadczeń własnych, pereł duchowych, pójść teoretycznie w zakłamaniu drogą do góry,
wiara nie przeżyta to tylko teoria, trzeba to koniecznie przepracować duchowo.
Wy jednak uważacie; że lepiej wiecie, więc baty już dostajecie, również po kieszeni, skraca się
wam wszystko, więc to oznacza iż błądzicie rozumowo, tak długo będziecie szturchani aż
zrozumiecie, aż odpowiednie decyzje podejmiecie.
Pierwszy wulkan się uśpi i zapadnie się, ale za nim dwa następne wybuchną z ogromną siłą,
erupcja będzie o wiele większa, straty ogromne, wiele firm z tego powodu upadnie i odejdzie
wiele duchów na poziom duchowo istotny, ziemia się wielokrotnie zatrzęsie, domy się zawalą, a
wy tu w kraju wybranym w Polsce jeszcze macie szansę się obudzić i podążać drogą PRAWDY
BOŻEJ.
Tego ogromu zniszczeń i cierpienia nie da się opowiedzieć, nie da się wam pokazać obrazu,
zresztą wy i tak nie wierzycie, dalej brniecie w zatracenie, choć mówicie; że się rozwijacie,
przecież wy macie podpowiedzi duchowe, tylko ich nie odczytujecie, bo sobie duchowi nie
wierzycie, nie wierzycie w prowadzenie PANA, dobre stosunki i rozum dalej wami rządzą.
Wy to wszystko przeżyjecie, dostaniecie tyle ile możecie udźwignąć, nic nadto, wszystko tyle
ile trzeba, aby was obudzić z tego zamroczenia rozumowego.
Ismani muszą się obudzić, tak długo będą wołani do służby Światłu, tak mocno będą budzeni,
aż ich rozum wreszcie odda prym duchowi, staną się rycerzami PANA na Ziemi, duchami
PRAWDY.
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Niemoc was ogarnia i bezsilność
408.
Program waszego rozumu jest fałszywy i ciemny, dlatego niemoc was ogarnia i bezsilność
duchowa, stres, strach i biadolenie, pielęgnujecie choroby, a popatrzcie za oknami znów wiosna,
natura wam pokazuje prawdziwy kołobieg stworzenia, budzi się wszystko do życia.
Natura jest doskonała sama w sobie, a wy ludzie chcecie przechytrzyć samych siebie i
doskonałość tego co stworzył PAN na Ziemi.
Zawsze budzi się na nowo i zawsze jest przepięknie, nie trzeba zmieniać natury, to wy
musicie się do niej dostosować i to wy musicie się zmienić.
Nauczcie się cieszyć z każdej sekundy na Ziemi waszego życia, nauczcie się korzystać z suto
nakrytego przez Pana stołu, lekcja będzie brutalna ale konieczna dla was, nauczcie się
wykonywać wszystko w Miłości duchowej i prawach PANA.
Pokochajcie wszystko, a nauczycie się żyć radośnie, szczęśliwie i zdrowo, natura daje wam
wszystko zdrowe i dla was korzystne, więc oddajcie naturze to co wam dała w dwójnasób, a
zobaczycie ile wam odda za ten wasz czyn czysty i dla was korzystny.
To nie leki z apteki dają zdrowie tylko świadomość duchowa, energia ze źródła życia na Ziemi
i natura, a praca was uszlachetnia.
Macie wyrzuty sumienia, atakujecie Prawdę, a wtedy gdy będzie już po wydarzeniach
zrozumiecie jakie błędy popełniacie dziś, duch wie ale rozum nie chce wiedzieć, takie
wystąpienia są dla was niekorzystne.
Wylanie Siły w stworzenie wzmacnia wszystko i wszystkich, teraz będzie coraz więcej takich
przypadków, gdzie ludzie ziemscy będą się rozwijali duchowo i szli drogą Prawdy lub będą
wariować i pozbawią siebie ducha ciała gęsto materialnego, pójdą w rozkład.
Żywioły tak was dogną iż zapomnicie o swojej butności, a staniecie się pokorni, wierzący i
bardzo uczuciowi, będziecie dmuchali na zimne, aby nigdy już ta wersja ciemności się nie
powtórzyła, aby wasz rozum nie zapanował nad wami.
Wszystko co materialne już tracicie, pieniądze w miliardach strat się przejawiają, a wy nic nie
widzicie, już w Europie i w Stanach Zjednoczonych, kataklizmy i katastrofy pochłonęły dużo
pieniędzy waszych, a będzie dużo więcej takich wydarzeń, oj dzieje się na Ziemi, może to
wreszcie dostrzeżecie i zdążycie na czas rozwijać się duchowo i wrócić do Polski.
Będziecie coraz bardziej Światłem przymuszani do konkretnej decyzji, coraz bardziej
odczujecie obcość w innych krajach, będziecie bezsilni, gdy wydarzenia przyjdą do was, wtedy
już będzie za późno na żale i tłumaczenia, musicie to zrozumieć jak najprędzej, wasz czas
przelatuje wam przez palce, za chwilę to wszystko będzie faktem.
A ponieważ sami nie podejmujecie decyzji właściwych, to jesteście zmuszani poprzez
zdarzenia i zderzenia z różnymi sytuacjami, abyście wreszcie pojęli i wzlecieli lub odeszli w
pokorze jako nieświadome zarodki, wszystko musi się wam zmienić, musicie trafić na drogę
PRAWDY.
Każdy duch na Ziemi musi wiernie istnieć tu w gęstej materii w prawach PANA, nie ma
wyjścia, ty duch o tym wiesz.

Hej Ismani!!!
409.
Hej Ismani!!! Gdzie jesteście, dlaczego was tak trzyma materia? Zamiast za Miłością duchową,
poszliście za ciemnymi, macie się kierować do PANA.
Każdy Isman ma zadanie do wykonania na Ziemi zgodne z Wolą Bożą, każdy duch przysięgał
wiernie tu w gęstej materii służyć Jezusowi Chrystusowi oraz budować Królestwo Tysiącletnie.
A wy Ismani za ziemskimi sprawami się uganiacie i do ciemnych uciekacie zamiast do
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ŚWIATŁA, pomieszały się wam uczucia i do ziemskich doznań je kierujecie, zamiast do Pana,
gdzie w was ta hardość Ismańska i czystość.
Wam Ismanom nie uda się oszukać siebie, a tym bardziej Pana, każdy Isman dojdzie lub nie,
a gdy pozostawi ciało i duch odejdzie, to i tak będzie musiał wrócić na Ziemię, aby wykonać
zadanie zaplanowane i może wtedy odejść na poziom duchowy.

Wołam do was; budźcie się, służba czeka, tu w Polsce w Opolu wszystko przygotowane, dla
was, mieszkania i praca, wszystko jak z płatka wam pójdzie by wykonać Wolę Pana.
Wszyscy co zawiedli wyjechali, by wam miejsce pozostawić i dobre wibracje, ten co wibracji
nie przyjmuje, to jemu pociąg się szykuje w inne miejsce dla niego przygotowane.
Granica wibracji jest dla was w promieniu 40 km, kto pierwszy ten lepszy, nie zwlekajcie bo za
chwilę miejsca wam zabraknie, im prędzej się obudzicie i uczuciem pokierujecie tym szybciej
wam duch podpowie co macie tu robić, Opole będzie kwitło w czasie wydarzeń na Ziemi.
Gospodarczo przy takim zasileniu Ismanami; aż 200 tysiącami region zakwitnie i ruszą
wszystkie budowy, potrzeba zaopatrzyć te duchy we wszystko.
Nie bójcie się własnego cienia, to wy jesteście wybrani, ci co służą zawsze PANU, to rycerze
Światła, mocni i elokwentni, wam wszystko się udaje, bo macie swoją duchową świadomość.
Świadomość duchowa daje wam przewagę nad duchami wszystkimi na Ziemi, wy wiecie, że
każde odejście ducha z Ziemi, to nie jest unicestwienie duchowe, to tylko odejście ducha z ciała
ziemskiego, duch żyje dalej.
Hej wy duchy z Wrocławia, czy już wiecie co straciliście?
Straciliście wszystko co można było zyskać wczoraj, dziś i jutro, a więc ducha swojego i
duszę w całośći te wasze tylko wyłączni to je , oddaliście walkowerem ciemnościom.
Nie patrzcie na czas, który upływa, ale popatrzcie co mogliście w procesach energetycznych
zyskać, jak mogliście się rozwijać, dziś mogliście być wysoko, a jesteście poniżej wszystkiego.
Każdy musiał i musi dostać szansę, jedni szybciej inni później, każdy miał swoje pięć minut
aby się przy Jezusie Chrystusie przejawić i określić jednoznacznie, opowiedzieć jestem za lub
przeciw, innej drogi nie ma.
Każdy Isman to wie od razu jak tylko dostaje informację, wewnętrznie czuje Wolę Bożą i
zadanie jego do wykonania, wie po co tu przyszedł na Ziemię i doskonale wie iż jest darami przez
Pana naznaczony, zawsze sobie radził i teraz też sobie poradzi, wszystko się jemu uda.
Choć wam się wydaje, że wam los nie sprzyja, to Prawdą jest iż musicie doświadczyć
wszystkiego i sami wydobyć się z tego bagna, by móc pomóc innym, każde wasze
doświadczenie jest warte brylantu, to wasz dorobek na wydarzenia abyście mogli na bazie
swoich doświadczeń pomóc innym, więc nie narzekajcie, nie biadolcie, nie zmuszajcie do zmiany
innych, to wy musicie się najpierw zmienić aby móc żądać tego samego od innych.
Musicie sami być silni i energetyczni, wtedy wymuszacie swoją siłą zmianę na innych, wtedy
poprowadzicie innych najlepszą dla nich drogą, drogą PRAWDY BOŻEJ.
Nie oczekujcie podziękowań, cieszcie się z sukcesu innych, a sukces do was przyjdzie
niespodziewanie, zaskoczy was, zrozumiecie wtedy jak ważne były wasze doświadczenia na
Ziemi, dla waszego ciała ziemskiego i ducha.
Czyste myśli, słowa i czyny wasze doprowadzą was do mnie Ismaela, aby Miłości na Ziemi
pomóc w oczyszczaniu z ciemności.

Zatruwają was wasze ciemne myśli
410
Zatruwają was wasze ciemne myśli, słowa i wasze ciemne czyny, krok za wami jest wasza
karma, ściąga was jak kara za wasze czyny w poprzednich inkarnacjach, choć tego pojąć wasz
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rozum nie potrafi, to i tak wszystko musicie do końca odpracować tu na Ziemi.
Nie potraficie pojąć; co to jest duch, nie wiecie dlaczego wy nie możecie kierować się
rozumem, a musicie kierować się tylko duchem, wnętrzem, które otrzymuje bardzo dobre
podpowiedzi z góry, od samego PANA, jesteście bardzo dobrze wtedy prowadzeni, gdy słuchacie
tych podpowiedzi i kierujecie się ku samemu PANU.
Rozum wasz, należy to pojąć wreszcie, nie jest duchem, nigdy nim nie był i nie będzie, rozum
jest aby duchowi pomóc w kojarzeniu faktów i logicznym myśleniu, duch sam ma całą wiedzę
zawartą ze wszystkich inkarnacji i wiedzę ze wszystkich waszych doświadczeń, tych dobrych i
tych złych, rozum natomiast musi być podporządkowany całkowicie duchowi, jak wierny sługa.
A wasz rozum objął nad duchem władzę i całkowicie ducha sparaliżował, takie zniewolenie
prowadzi do poważnych chorób i do całkowitego upadku ducha, to zatruwanie ciała i marskość
wątroby, to unicestwienie duchowe.
Wasze ciało jest pojazdem dla ducha, a rozum jest narzędziem w tym ciele, a nie w duchu,
dlatego jako narzędzie nie może dyktować warunków, może tylko pracować dla ducha, duch
odchodząc z ciała, pojazdu dla ducha, pozostawia w tym ciele mózg.
Najbardziej właściwe i korzystne dla każdego ducha na Ziemi jest wyrażanie uczuć, to co
czujecie to mówicie, ponieważ do tej pory ograniczał was rozum, to ciągle na ustach było coś
innego niż w sercu, to już kłamanie i oszukiwanie innych, tym samym oszukiwaliście siebie, nie
wiedząc nawet, że źle czynicie, na takie czyny nie ma usprawiedliwienia w prawach PANA.
Rozum przez swoje tendencje do rządzenia i rozkazywania ściąga duchowi najciemniejsze
energie, najciemniejsze formy, a tym samym podporządkowany jest ciemnościom, kłamie i
fałszuje wszystko aby utrzymać swoją pozycję, ponieważ dopuszczając ciemności rozum oddał
się pod panowanie ciemnościom.
Takie ciemne formy przyklejają się do ducha, zatruwając ducha i ciało ziemskie, zaczynają
się choroby, duch nie trawiąc takiej sytuacji opakowuje się w ciało ziemskie aby jego nikt nie
dotykał, wtedy ciało ziemskie zwiększa swoją objętość, jest opakowane w tłuszcz i jak to
mówicie; jesteście puszyści, choć różne rzeczy robicie i różne dziwne diety stosujecie, to efekt
tego jest mizerny, choć trochę schudniecie, to i tak szybko następuje efekt „jo-jo”.
Tutaj należy koniecznie oczyścić ducha z tych ciemnych form oraz uwolnić uczucia z tych
rozumowych lejców, wtedy efekty są rewelacyjne dla ducha i dla ciała ziemskiego.
Odtrujcie swój rozum, a duch i wasze ciało ziemskie odzyska równowagę niezbędną do życia
tu na Ziemi, do służenia PANU w gęstej materii, będziecie mieli optymalne ciało ziemskie, pojazd
dla ducha.

Promieniowanie krwi
411.
Krew to życie na Ziemi, nie płynie krew to przerwane życie ziemskie i duch odchodzi ze swojego
pojazdu, idzie na wyższe poziomy przepracowywać to, co nie przepracował jak był na Ziemi.
Duch się przejawia poprzez splot słoneczny, centrum promieniowania większości układów w
ciele człowieka oraz poprzez promieniowanie krwi.
Gdy bardzo jest zanieczyszczona krew wtedy duch nie ma możliwości się przejawić
prawidłowo, nie ma możliwości czysto odbierać swoich uczuć, wszystko jest zafałszowane,
ciemności o tym wiedzą i tak was mocno atakują, aby was jak najwięcej zanieczyścić, abyście
nie mogli siebie ducha posłuchać.
Ciemnych się trzymacie i dlatego upadacie, woda wam się na głowę leje, a wy dalej użalacie
się, praw PANA nie przestrzegacie, biadolicie i narzekacie, a o apokalipsie nic wiedzieć nie
chcecie, to na zawsze zginiecie.
Ty duch już nigdy na Ziemię nie wrócisz, to skutek zwrotny dla was za brak posłuszeństwa i
pokory przed Panem.
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Krew wasza skażona przez ciemności, a tu na Ziemi wszystko musi być czyste i świetliste,
musicie żyć duchowo, zamiast świetlistego połączenia z Panem, łączyło was demoniczne
połączenie z ciemnościami.
Promieniowanie krwi skażone ciemnymi energiami, duch zniewolony i nie może się w żaden
sposób z tych ciemnych więzów uwolnić.
Woda się z chmur leje by was oswobodzić z materii, abyście wreszcie zrozumieli o co chodzi
w tym ziemskim życiu, iż na pierwszym miejscu jest PAN, reszta się nie liczy.
Moc żywiołu wody wam pokazuje jacy jesteście maluczcy, jak bezradni, niepokorni, nie
myślący logicznie i nie wyciągacie wniosków z tych zdarzeń, brniecie dalej ku zagładzie, jak
byście tego nie widzieli, jak byście tego nie czuli, tylko do ciemnych lgniecie i im fory dajecie, a
oni was robią na szaro.
Ciemnościom ich macki się palą, już na dno spadają, zostaną zasypani i skasowani na
zawsze, z życia duchów ludzkich wymazani ze świadomości.
Już prościej się nie da do was przemawiać, prościej wam wytłumaczyć działania praw
Bożych na Ziemi, wy myślicie, że to nierealne, rozejrzyjcie się wokół, przecież to właśnie się
wypełnia apokalipsa, a wy wymyślacie różne globalne ocieplenia albo, że to z powodu wulkanu,
byle tylko sobie usprawiedliwić swoje lenistwo duchowe.
Wydarzenia na Ziemi systematycznie wam się przejawiają, coraz mocniej, że źle czynicie, że
do ciemnych kościelnych chodzicie, że w Pana nie wierzycie, przecież wam to jest pokazywane
bardzo wyraźnie, wam narodowi wybranemu.

A wy dalej w pustce żyjecie, ciemności za waszym przyzwoleniem wszystko wam zabierają, z
waszej energii korzystają, z waszych pieniędzy, bardzo mocno ich zasilacie i ich słuchacie,
ciemności rosły w potęgę, a wy słabniecie i chorujecie.
Promieniowanie krwi waszej pokazuje dokładnie jacy jesteście, duchowi czy rozumowi,
promieniujecie Słowem PANA duchowo, albo promieniujecie czarnymi energiami rodem z
ciemności, od was zależy kim chcecie być.
Tutaj nic się nie ukryje, nawet zwierzęta widzą ciebie ducha w jakich jest ciemnościach, jak
promieniuje i dlatego pies ciebie atakuje, on widzi czym promieniujecie.
Jak jesteście pozytywni, to pies wam nic nie zrobi, a jak jesteście ciemni, to was pogryzie, on
atakuje w was te ciemności.
Krew musi być czysta, wasz rozum podporządkowany duchowi, rozum to sługa ducha, wtedy
przejawicie się duchowo na Ziemi, to dla was duchów jest najkorzystniejsze.
Nie klęczcie przed ciemnościami, bo oddajecie im hołd, musicie wyrażać uczucia w słowach
do PANA, czcić Pana i oddawać hołd PANU czystymi myślami, czystą waszą mową i czystym
waszym czynem, który jest największym wyrażaniem uczuć w słowach do Pana, tu nie trzeba
klęczeć jeżeli żyje się w prawach PANA, największym waszym wyrażaniem uczuć w słowach jest
wasz czyn.
PAN to widzi, wie że źle czynicie, wie że za wszystko poniesiecie odpowiedzialność zgodnie z
prawami PANA, nie karze was i nie nagradza, wy sami siebie osądzacie poprzez swoje czynienie,
ponosicie konsekwencje tu i teraz na Ziemi.

ISMANIA

412.
Ismania jest krainą wokół zamku na Ziemi, na której zamieszkają Ismani, wybrane duchy do
budowania Królestwa Tysiacletniego zgodnego z prawami PANA, obecnie w Polsce, to jest
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pierwszy krąg, najbliższe osoby wokół Jezusa Chrystusa.
Ismani budźcie się, już czas na was aby budować swoje ‘ja’ w duchowości, wydarzenia budzą
już ludzkie duchy, a wy jeszcze sami śpicie.
Jak poczujesz; iż jesteś Ismanem, weź się natychmiast do pracy duchowej, zapoznaj się z
objawieniami, wprowadzaj prawa w swoje życie i szykuj się do przeprowadzki na tereny dla was
przygotowane.
Energetycznie najlepszy teren dla Ismanów wokół zamku, promień otaczający wokół 100km,
oczekuje już na przybycie króla Jezusa Chrystusa, ale teraz obecnie w Opolu, wokół Opola 40km.
Ziemia jest przygotowywana energetycznie na ostateczne uderzenie przez żywioły
jednocześnie na całej Ziemi, wszystko musi być tak przygotowane, aby ludzkie duchy się
obudziły i zabrały do pracy, trzeba odbudować wszystko na podstawie praw PANA.
A wy Ismani musicie być wzorem dla innych duchów, przykładem jak żyć by prawa PANA
stanowiły podstawę i mocny fundament do wiary z przekonania.
Tutaj w Ismani budujemy rzeczywistość w Prawdzie i w prawach PANA, palimy ogniem
Bożym ciemności, uczymy ludzkie duchy jak żyć, aby być duchowym i czystym, odbudować na
bazie wiary z przekonania duchową świadomość.
Uczymy odczuwania, samodzielności i uczucia Miłości duchowej, rozwijania swoich darów,
Największa Arena spotkań na Świecie może pomoeśćić 2,5 miliona i cały czas się buduje.!!!!
służenia wiernie PANU na Ziemi poprzez te rozwinięte dary.
Kraina energią płynąca i Miłością duchową, rozkwitać będzie na waszych oczach jak kwiat
lilii w czystości i PRAWDZIE, wspomagana naturą, wtedy ci co nie współbrzmieć będą w prawach
PANA odejdą gdzie indziej, tam gdzie będą jednorodni.
To zaszczyt mieszkać w Ismanii i być Ismanem, będziecie ludzie żyć w prawach aby im
dorównać, aby ich naśladować.
Tutaj w Ismanii obowiązują tylko prawa PANA, wszystko będzie współbrzmieć w Woli Bożej,
duchy Ismanów są specjalnie przygotowane do służenia PANU i budowania Królestwa
Tysiącletniego Czystości i Trójjedyności na Ziemi.

Złudzenia ślepej wiary w kościoły
413.
Jeszcze nie widzicie, choć wszystko co materialne tracicie, choć żywioły wam zabierają waszą
przeszkodę abyście byli duchowi, to musicie przeżyć na swoim ciele i w duchu, musicie przeżyć
ból, nie ma dla was litości ani współczucia, ponieważ to jest niewłaściwe i dla was niekorzystne.
Dla was tylko ból duchowy, abyście natychmiast się obudzili i poszli drogą duchową.
Woda wszędzie będzie, zatopi ciemności, choć wasze domy są w dole, a ich kościoły na
górkach, to z górek spłyną z błotem do dołu, te budowle ciemności zwane kościołami.
Dość kultu ciemności i tej obłudy na Ziemi, teraz są wypłukiwani i oczyszczani ci
najciemniejsi, teraz żywioł wody wypierze tych najbrudniejszych, a ogień dopali resztę
ciemności.
W stanie Prawdy i Miłości duchowej teraz was żywioł wody dogina, a żywioł ognia już czeka
by was dopalić ostatecznie, pomoże żywioł powietrza, a żywioł ziemi zatrzęsie wami abyście
poczuli, że tu na Ziemi jesteście, ci co ocaleją zrozumieją o co chodzi w prawach PANA.
Musicie się otrząsnąć z tych rozumowych żądz i tych rozumowych teorii, duch już czeka aby
przejąć ster waszego ciała ziemskiego i nakierować na właściwa drogę.
Idźcie i żyjcie na Ziemi jak żąda od was PAN, a wtedy zbudujecie wasz duchowy świat na
nowo, zdrowo i radośnie, właściwie energetycznie.
Wszystko na Ziemi otrzymało już energię Światła, teraz wspomagają zadanie jakie mają
żywioły do wypełnienia, aby was duchy budzić, aby was duchy prowadzić drogą Światła,
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najprostszą drogą.
Nic nie odczuwacie bo wzrok duchowy blokujecie, podpowiedzi ducha nie słuchacie, więc na
nowo się tego nauczycie i wszystko na nowo odbudujecie w swoim życiu ziemskim, jak się
sprzeciwicie i do ciemnych odejdziecie to razem z nimi wpadniecie do leja rozkładu,
natychmiast.
Szybciej niż myślicie będziecie odczuwali wszystko, bo inaczej nigdzie nie dojdziecie, kłody
będą tak duże iż pozostanie tylko powrót do rozwoju ducha, innej drogi nie ma, ta jest jedna,
tylko do góry, drugi koniec tej drogi to lej rozkładu, a na tej do dołu na zawsze świadomość
stracicie, nie macie już wyboru.
Energia czeka już by was na nowo wzbudzić do życia duchowego, wzbudzić w was Miłość
duchową, jedną iskrą zapaloną musi rozpalić się ognisko uczuć do Pana, aby na zawsze już
płonąć.
Choć żywioł wody wam dobytek ziemski zabiera, to wy i tak szopki sobie robiliście i ołtarze i
do ciemności na klęczkach szliście, choć do PANA możecie z podniesioną głową iść, to i tak
wybieracie zatopienie, nie dajcie się kierować do ciemności, odczuwajcie wreszcie, kościelni was
okłamują i prowadzą na zatracenie ducha.

Ściana deszczu wam się na głowy wylewa
414.
Ściana deszczu się wam na głowy wylewa, to przepowiednia się spełnia i falami codziennie się
do was zbliża, zabiera wam domy, sprzęty i samochody, gospodarstwa, czasami cały wasz
dobytek ziemski, a wy nic nie rozumiecie.
Żywioły wam uprzykrzają wasze ziemskie jestestwo, przypominają wam; iż są prawa PANA
przez was nierespektowane i nieprzestrzegane.
Pora dla PANA oznajmić wam PRAWDĘ, choć wam się to nie podoba, choć nie chcecie
zrozumieć, to żywioły będą tak długo jak trzeba na was działać, aż wreszcie zrozumiecie i do
PANA swoje uczucia skierujecie, bezpośrednio bez żadnych pośredników.
Choć przykładów macie wiele, znaków na Ziemi i na niebie jeszcze więcej, to wasz rozum
niczego nie przyjmuje, a oczy wasze nie chcą widzieć.
Rozum, sługa ducha, siedzi na tronie dla ducha, rządzi wami i nie ma zamiaru ustąpić,
dlatego żywioł wody wypłukuje wam materię, a ogień wypala ciemności.
PRAWDA musi w was zabrzmieć mocnym akordem, nigdy nie było wymyślonej przez religie i
kościoły drogi krzyżowej, nigdy nie było Golgoty, kapłani wymyślili drogę krzyżową, aby ukryć
przed wami bestialskie morderstwo na Jezusie Chrystusie Nazarejczyku.
Ludzie, którzy przyjmowali PRAWDĘ, nigdy by nie dopuścili aby kapłani, czy rzymscy
żołnierze na ich oczach zamordowali Jezusa Chrystusa, apostołowie nawet gdyby mieli stracić
swoje ziemskie życie stanęli by w obronie, nigdy nie dopuścili by do ukrzyżowania, ta bajka
kościelnych musi zostać całkowicie wyjaśniona i Prawda powiedziana wszem i wobec.
Dość fałszu i „cudów” kościelnych.
Jezusa Chrystusa Nazarejczyka zamordowano skrycie w więzieniu, a ciało wydano
apostołom i rodzinie ziemskiej, ciało zostało pochowane do ziemi w miejscu o którym nikt nie
mógł wiedzieć, ponieważ kościoły i religie do dziś urządzały by sobie szopki i martwe ciało
Jezusa Chrystusa stało by się relikwią, roznoszone by było po kawałku, po całej Ziemi w różnych
kościołach, tu przejawia się ciemnota i brak wiary w Pana wszelkiego rodzaju kapłanów i im
podobnych.
Coraz więcej odkrywa się PRAWDY, dla was to szok, a dla nas tutaj żyjących w prawach Pana,
to świadomość PRAWDY, to część Żywego Słowa, które na Ziemi musi się całkowicie odkryć
przed wami ziemskimi duchami, a wy musicie je przyjąć, nie macie żadnego wyboru, to WOLA
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BOŻA wam się przejawia, w całej swojej czystości.
Ci którzy nie zdążą przylecieć samolotami z Europy i ze Stanów, Kanady oraz innych krajów
do Polski, będą szli przez ziemię izraelską, dokładnie tą fałszywą drogą krzyżową, abyście na tej
drodze rozpoznali PRAWDĘ i abyście rozpoznali, iż ta droga była wymyślona przez kapłanów i
kościelnych.
Ponieważ dziś bierzecie w takiej wymyślonej drodze krzyżowej udział, chcecie brać na siebie
winy kościelnych i ich sług, dlatego musicie tą drogę przejść samodzielnie i wszystko
rejestrować.
Smród z tego kłamstwa ciągnie się za wami duchami ludzkimi, aż wszystko wyczyścicie i
PRAWDĘ przyjmiecie do swojego wnętrza.
PAN cierpliwie i konsekwentnie wymusi na was przestrzeganie prawa, musicie się zmienić na
jasnych i pozytywnych.
Kraina miodem płynąca dla Polaka jest w Polsce, wy to nazywacie ‘Kanadą’, teraz to Polska,
musicie zakasać rękawy i w prawach PANA odbudować swoją rzeczywistość, wtedy
zrozumiecie, że tylko odczuwaniem i intuicją musicie się kierować, wasz dom postawicie w
miejscu, w którym woda nie dojdzie, żywioły będą wam pomocne w budowaniu i nigdy nie
wystąpią przeciwko wam żyjącym w prawach PANA.
Ci, którzy dziś odchodzą z ciała ziemskiego byli niereformowalni, nie chcieli uwierzyć w Pana,
nie chcieli przyjąć PRAWDY.
Wy mówicie, że odchodzą dobrzy ludzie, gdyby byli dobrzy nic im by się nie stało, a tak muszą
pozostawić ciało ziemskie w skutku zwrotnym, ponieważ innym wyrządzali krzywdę, byli
przeszkodą dla innych w rozwoju ich ducha, w doświadczaniu na Ziemi.
Wy macie wszystko powywracane, Prawda przenicowana, dlatego nie rozumiecie co się
wokół was dzieje, jak przyjmiecie PRAWDĘ, to zrozumiecie o co chodziło, wtedy rozwiniecie się
duchowo, PRAWDA już na was czeka.
Muszą odejść ci, co nie żyją w prawach PANA, by zrobić miejsce tym, którzy chcą się rozwijać
duchowo i żyć na Ziemi w prawach PANA radośnie i szczęśliwie.
Musicie zrozumieć, że bogactwo ducha, to jest to, o co musi zabiegać duch na Ziemi,
bogactwo gęsto materialne wtedy przejawi się adekwatnie do rozwoju duchowego, nie należy
zabiegać o dobra materialne, być zaślepionym tylko i wyłącznie w pieniądze, tutaj trzeba mocno
oprzeć się o swoje uczucia i o siebie ducha, wtedy wszystko otrzymacie, co będzie wam
potrzebne.
Żyjcie w prawach, głoście Prawdę i Słowo PANA, uwierzcie w siebie, tylko pozytywne
wibracje, dajcie sobie fory w rozwoju siebie ducha, nie oglądajcie się na nikogo, jak się później
przekonacie nie są warci tego, jeżeli wam nie wierzą, jeżeli wam nie ufają.
Ściana deszczu czyści gęsto materialne miejsce dla czystych duchów, dla przejawienia się
PRAWDY i wiary z przekonania, żywioły wam pokazują, gdzie żyjcie i kim jesteście.
Żywioły, armia PANA nikogo niewinnego nie skrzywdzą, tylko tych, którzy sobie swoim
myśleniem, mówieniem i czynieniem na to solidnie zapracowali.

PRZYMIERZE zerwane
415.
PRZYMIERZE zerwane przez Pana, aby was ludzkie duchy rozliczyć, aby was ludzkie duchy
pociągnąć do odpowiedzialności za wasze ziemskie życie, za wasze bieganie za materią.
Żebyście przestali myśleć, że żyjecie na Ziemi właściwie, że dzieje się wam krzywda gdy
żywioły wam zabierają waszą materię, to są wasze przeszkody wiary w Pana w waszego Pana i
Ojca wszystkich duchów na Ziemi.
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Musicie ludzie ziemscy zrozumieć i odczuć, że na Ziemi to co się wam dzieje jest wyłącznie z
waszej woli, z waszego działania na Ziemi, to wy sami jesteście kowalami swojego losu,
kowalami swojego ziemskiego życia zgodnego lub nie z prawami PANA, prawa PANA działają
samoczynnie, doskonale i zawsze sprawiedliwie.
Przymierze zerwane dla waszego dobra i waszego przebudzenia jako duchowych, im szybciej
tym dla was lepiej, kościoły i wszelkie religie przeszkadzają wam zrozumieć PRAWDĘ i prostotę
praw PANA, kłamstwo wszelkich kapłanów utrzymuje was w śpiączce rozumu.
Nie potraficie już odczuć ŻYWEGO SŁOWA PANA, nie potraficie już poznać posłów PANA, nie
rozumiecie uczuć, tak dalece rozwinięty macie rozum i rozumowe teorie, dla was tylko już mocne
budzenie przez armię PANA żywioły.
To koniec wołania do was duchy, wracajcie do domu.
Posłowie PANA czekają, informacje wam dają, a wy ich wyśmiewacie, wyszydzacie w Słowo
Prawdy nie wierzycie, to ogniem Bożym zostaniecie potraktowani, bo po stronie wroga stajecie,
po stronie ciemności, musi ogień Boży wam wypalić na duchu pieczęć PRAWDY, zawrócić was z
drogi do ciemności, wysłać was do góry abyście powrócili na poziom duchowo istotny i budowali
swój byt od nowa.
Na Ziemi ludzkie duchy wszystko powywracały, ego i żądze rozumu jednych spowodowały iż
jedni zarabiają miliardy, żyją ponad stan, a inni żyją w ubóstwie i nie mają co jeść, chora
medycyna akademicka uszkadza ludzkie ciała i blokuje lekami chemicznymi ducha, w
pożywieniu macie same trucizny, oddychacie toksynami, a wasz rozum zrobił z siebie ducha
niewolnika.
Wszyscy na Ziemi kłamią i oszukują, siebie i innych, pozbawiają was zarobionych waszych
pieniędzy nie patrząc na nic, aby tylko zarobić nawet kosztem zdrowia innych.
Woda na Ziemi jest brudna, mocno przez ludzkiego ducha zanieczyszczona, zrobiliście z
matki Ziemi, która was żywi śmietnik, dlatego odejdziecie aby już nie szkodzić, tylko na nowo
jako nowy duch się narodzić, zacząć żyć na Ziemi, na nowo budować wszystko w prawach i w
PRAWDZIE, a Miłość duchowa będzie wam wskazywać drogę z pokorą i w czystości.
Zerwane Przymierze was zmusi poprzez wydarzenia na Ziemi do powrotu na drogę ŚWIATŁA
lub tylko unicestwienie duchowe, czysty zarodek wróci do góry, bez swojej świadomości.
ARKA PRZYMIERZA otwarta i wszystko się na was wylewa, PRZYMIRZE zerwane, to wojna z
ciemnościami, a na koniec się w potęgę ducha zmieni i otworzy drogę duchowym, ciemnościom
koniec na zawsze.
Kościelne przykazania was przygniatają, do ziemi ściągają, nieprawda w nich zawarta was
pęta, ciągnie was swoimi ciemnymi włóknami i ciemnymi żądzami rozumu ich pomysłodawców,
którzy pod potrzeby kościoła zmienili Prawa PANA, ciągnęli was do zatracenia.
Nikt wam zwykłym ludziom nie powie PRAWDY, jak wy sami logicznie nie skojarzycie lub
zmusicie rządzących i kościelnych do wyjawienia publicznego wszystkiego.
Żywioły wam już wyraźnie pokazują jak szybko można wam zabrać wasze ziemskie
materialne dobra.
Widać wtedy iż nic wartościowego w was nie ma, tylko panika, żal do PANA, a przecież PAN
dał prawa w stworzenie i wy musicie mieć żal tylko do siebie, iż daliście się poprowadzić
ciemnocie i facetom w sutannach do leja rozkładu, oni zostali w starożytności ze swoimi
dogmatami i tymi dziwnymi szatami, a wy im uwierzyliście nic nie sprawdzając.
PAN do tego co wy czynicie na Ziemi nie ingeruje, choć wam podpowiada, jak macie żyć
najlepiej, jak iść po drodze aby wszystko się dobrze układało, ale wy z tych podpowiedzi nie
korzystacie, ciągle upadacie i pozwoliliście aby was prowadziła ciemność do leja rozkładu.
Dlatego PAN musi zainterweniować poprzez żywioły aby was z tego ciemnego zamroczenia
wyrwać, cierpliwość PANA się skończyła, a duchy na Ziemi nie dotrzymały przyrzeczenia i przez
2000 lat się nie zmieniły lecz nawet zeszły jeszcze niżej niż były.
Przymierze między Panem, a ludzkimi duchami zostało przez Pana zerwane bo SŁOWO dane
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przez duchy nie zostało dotrzymane.
Arka Przymierza na nowo zostanie zamknięta, gdy w nowym Królestwie Tysiącletnim
Czystości i Trójjedyności ludzkie duchy nauczą się człowieczeństwa w pełnym tego słowa
znaczeniu.
Arka Przymierza PANA z ludzkimi duchami, z człowiekiem tu na Ziemi w gęstej materii.

Może miesiąc, a może dwa lecz czasu duchowego nie ziemskiego......
416.
Może miesiąc, a może dwa, może pół roku, może za rok, to już kompletnie nie ma znaczenia dla
nas, a dla was ma ogromne znaczenie, ten czas może dla was być tą chwilką, aby jeszcze
skorzystać z tej szansy i wzlecieć duchowo, wykorzystać każdą możliwość rozwoju siebie
ducha, lot do góry prosto do duchowości, aby pozostać na Ziemi w nowym Królestwie.
Datę ostatecznych wydarzeń zna tylko PAN, choć wy już to odczuwacie, materię tracicie, choć
jeszcze nie wiecie dlaczego, to dla nas wszystko jest jasne i oczywiste, bardzo mocno
odczuwalne.
Choć kościelni wam robią wodę z mózgu, okłamują was i oszukują, to my tu wam podamy
całą PRAWDĘ, prawidłowo wszystko ułożymy, wszystko w PRAWDZIE wytłumaczymy, a wy sami
musicie PRAWDĘ przyjąć do swojego wnętrza, jeszcze zrozumieć i ją odczuć aby nie powtarzać
starych błędów i nie budować znowu ślepej wiary.
Nikt was nie zmusza, nikt wam nic nie nakazuje, to wy sami z własnego chcenia musicie
podjąć decyzję i ją z własnego chcenia wykonać, bo z niewolnika nie ma pracownika.
Abyście poznali wreszcie wszystkie energetyczne zależności, abyście wreszcie wyzdrowieli i
doszli do siebie ducha, czysto, jasno i prawidłowo.
Do tej pory mogliście wybrać, teraz musicie się całkowicie podporządkować prawom PANA,
kiedyś wyście wybierali, a ponieważ wasze wybory były złe i niewłaściwe, to teraz za was
wybiera Pan i Ojciec, zmusi was do podporządkowania się zgodnie z prawami, dostaniecie
wszystko co jest dla was najkorzystniejsze.

Żądze rozumu
417.
Duch poprzez żądze rozumu, poprzez przydawanie uwagi ciemnym i obślizgłym energiom,
ciemnym duchom i ciemnościom, miało być dla świadomego ducha doświadczeniem i
wzmocnieniem, świadomym odrzuceniem żądz rozumu, stało się pułapką z której nie ma
wyjścia.
Kusi wasz rozum, a duch podpowiada; nie daj się, lecz rozum w was wygrywał do tej pory, to
ciemności przez wasz rozum was kusiły abyście weszli do ciemności, wtedy staniecie się ciemni,
natychmiast was mocnym uściskiem trzyma i wciąga coraz dalej i głębiej.
To są te nałogi i nawyki oparte o kłamstwa kościoła i rządzących na Ziemi, wszystko
sfałszowano, począwszy od ziemskiej rodziny i zależności rodzinnych, kłamstwa związane z
waszym zdrowiem i życiem, dlatego całkowicie zablokowani jesteście przez to na duchowe
odczuwanie.
Kuszą was ciemności, a wasz rozum to przyjmuje, te kłamstwa zapamiętujecie i powtarzacie
po swoim rozumie, ducha nie słuchacie, to ciemności wami rządzą.
Musicie zrozumieć, że budujecie swoją rzeczywistość wokół siebie z energii dla was
niewidzialnej wzrokiem ziemskim, to co myślicie tym tworzycie energie, które przyciągają do
siebie pozytywne lub negatywne energie w zależności od tego jak myślicie, mówicie i czynicie.
Energie te się bardzo szybko potęgują zbierając i przyciągając jednorodne energie, które są
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wokół, jeżeli myślicie, mówicie i czynicie pozytywnie, to przyciągacie do siebie natychmiast takie
same energie wokół was dziesięć razy tyle, cieszycie się zdrowiem i radością, wszystko wokół
was kwitnie, korzystacie z suto nakrytego stołu przez Pana na Ziemi.
Lecz jeżeli myślicie, mówicie i czynicie negatywnie, biadolicie i narzekacie, innych
obmawiacie, pielęgnujecie choroby, nie żyjecie zgodnie z prawami PANA, hołdujecie materii,
dogmatom religijnym i martwocie duchowej, wtedy również przyciągacie energie jednorodne do
tych, które wysyłacie, ale sto razy więcej przyciągacie tych negatywnych energii, więc
natychmiast się blokujecie, chorujecie, macie problemy i brakuje wam pieniędzy na życie na
Ziemi.
Żądze ciemności są tak dla was wygodne iż wy natychmiast bez namysłu tam się do
ciemności kierujecie, ich ciemne energie na siebie ściągacie, a ich z tych energii uwalniacie,
jesteście za to przez prawa PANA natychmiast rozliczani, ale wy tego nie widzicie, nie chce wasz
rozum ustąpić i przyjąć PRAWDĘ o energiach abyście wokół siebie budowali tylko pozytywne
energie zgodne z prawami w stworzeniu.
Wybudowany przez was kult seksu, erotyczne strony, chodzące po ulicach roznegliżowane
osoby, to największe pokuszenie, ponieważ wtedy ściągacie sobie całą energię do centrum
podstawy i to was całkowicie zniewala, jesteście ciągle podnieceni seksualnie, nic was nie
interesuje tylko seks, a inni to wykorzystują, wami manipulują, ale jak widać skutki zwrotne
takich czynów uderzają w samych pomysłodawców.
Jecie i tyjecie, bo problemów swoich nie rozwiązujecie, to żądze w walorach smakowych, nikt
nie patrzy na walory odżywcze, syntetyczne jedzenie was opakowuje w ciało, nie chcecie by was
dotykano, problemów coraz więcej, żądze coraz większe, takie zaśmiecone energetycznie
wnętrze w uścisku ciemnoty i ciemności trzymane nie schudnie, koniecznie potrzeba wsparcia
energetyczne i całkowitego oczyszczenia z tych toksyn.
Żądze na każdym kroku wam się pokazują, lecz wy już nie jesteście w stanie odróżnić co
dobre, a co złe, daliście się całkowicie poprowadzić ciemnocie i pozwalacie aby oni na was
wymuszali ciemne zachowania, zatraciliście odczuwanie i logiczne myślenie, bo przyjęliście
kłamstwa kościoła i rządzących jako prawdy i im hołdujecie, a PRAWDĘ PANA nie rozumiecie i
odrzucacie wyszydzając i opluwając, za co zapłacicie najwyższą cenę, ale to wasz wybór, za to
są skutki zwrotne.
Kuszą was ciemności w każdej chwili waszego życia, dlatego iż pozwoliliście im podejść
bardzo blisko do was, poprzez wasz rozum, daliście sobą rządzić i pozwoliliście na
manipulowanie wami.
Czas abyście zrozumieli; iż na Ziemi musicie żyć w prawach PANA, wtedy nie będzie mowy o
tym aby świadomy duch dał się kusić, świadomie odrzuci wszystko co z nim nie współbrzmi i nie
jest jednorodne.

Zniewolenie ducha
418.
Zniewolenie ducha przez innego drugiego ducha, zniewolenie przez rozum i rozumowe lęki,
doprowadzające ducha ludzkiego do całkowitego paraliżu ciała ziemskiego, zwane opętaniem
przez formy subtelno materialne wymyślone przez ludzki rozum na Ziemi i zmaterializowane w
subtelnej energii, atakujące ducha i wciągające w obślizgłe ciemne energie.
Słyszcie głosy i widzicie duchy, których nie ma, a wasz rozum wam podpowiada i podsuwa
takie obrazy, od was zależny czy ten strach odrzucicie i nie dacie się ciemnościom poprzez wasz
rozum straszyć i zniewalać.
To walka i albo unicestwienie, albo życie duchów na Ziemi, ciemności chciały całkowicie
zawładnąć Ziemią i zapanować ciemną władzą nad wszystkimi duchami.
Od zawsze na Ziemi ludzie w swoich domach potrafili przeprowadzać egzorcyzmy,
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odprowadzać duchy na poziom duchowo istotny i robić operacje energetyczne tak zwane
fantomowe, nie jest to dziś żadną nowością, to nie jest żadne odkrycie, naturalny duchowy dar,
całkowicie zatracony i zdominowany przez ciemne nurty.
Tak dalece inkwizycja, sądy kościelne, palenie na stosie i mordowanie osób głoszących
PRAWDĘ wyzuły duchy na Ziemi z odczuwania i logicznego myślenia poprzez strach, że do dziś
duchy ludzkie nie wiedzą nic o sobie duchu i nie widzą siebie ducha.
Nadal czynią wszelkie religie i kościoły dokładnie to samo, że nawet nie można poprzez
logiczne myślenie i odczuwanie nauczyć ducha prostych zasad PRAWDY i Miłości duchowej.
Zbyt daleko zaszło już zniewolenie ducha ludzkiego przez ciemności.
Dlatego tylko mocne wydarzenia i zabranie materii duchowi, może spowodować obudzenie
ducha i prawidłowe odczuwanie oraz logiczne myślenie, sprowadzenie rozumu do roli sługi
ducha.
Zniewalacie siebie sami przez to, że pozwalacie swojemu rozumowi aby służył ciemnościom,
a wy poprzez to służycie ciemnocie zatrzymanej w rozwoju siebie ducha w średniowieczu, a
nawet w starożytnych pogańskich piramidach.
Medycy dla pieniędzy i swojego wygodnego życia w dobrobycie zaganiają was do apteki, jak
gospodarz kaczki zagania do zagrody, byście ciągle chorowali i im dobrobyt zapewniali, nic nie
chcecie widzieć, to mordują was pospołu z klerem i władzą ziemską.
Czas ludzie ziemscy na wyciąganie przez was wniosków i całkowite poddanie się swojemu
odczuwaniu, odczuwanie zaprowadzi was prosto do PRAWDY, jak odczujecie PRAWDĘ to
zrozumiecie jaką sobie sami krzywdę wyrządzaliście.
Medycyna akademicka i prawo ziemskie odłączone zostało od kleru i dogmatów kościelnych,
ale zupełnie od nich nie odstaje, nadal wszystko traktowane jest jak w sądach kościelnych, tu się
przejawia ciemnota rozumu.
Nie dajcie się zniewolić aptece i medycynie akademickiej, wasz organizm i wasze ciało
będzie całkowicie zdrowe jak wy będziecie uczyli się trzymać czystość duchową wokół waszej
aury, będziecie rozwijali się duchowo i żyli na Ziemi zgodnie z prawami PANA.
Uczcie się rozwijać swoje dary otrzymane od PANA, duża wrażliwość to ogromna możliwość
rozwoju, a wy się swojej wrażliwości wstydzicie i swoje uczucia rozumem kontrolujecie, a to
oznacza blokadę ducha i poważne problemy zdrowotne.
Zniewolenie ducha polega na tym, że wy nic nie odczuwacie tylko rozumowo wszystko
rozbieracie i wasz rozum prym we wszystkim wiedzie, a powinien duch, wtedy wszystko jest w
normie, duch prowadzi należycie ciało ziemskie, a rozum służy tylko do logicznego kojarzenia i
przyjmowania ziemskiego ale nie duchowego.
Tak dalece daliście sobie zagmatwać PRAWDĘ iż dziś poprzez wasz rozum służyliście
ciemnościom, pozakładali wam na trzecie oko i splot słoneczny takie blokady, że nie macie
możliwości się przejawienia duchowo, ale nie miejcie do nich pretensji, bo to na wasze
jednoznaczne przyzwolenie, to wy jesteście temu winni i możecie mieć pretensje tylko do siebie.
Nie potraficie się energetycznie bronić i choć mimo wszystko jesteście i tak mocniejsi od
ciemności, to dajecie sobie wrzucić ciemne myśli i obrazy, wtedy popadacie w strach i już was
ciemności raczą swoimi ciemnymi dogmatami i obrazami, okłamują i zniewalają, a wy to
wszystko przyjmujecie za wasz pewnik, a to wasz błąd ogromny.
PAN wam daje wszystko co potrzeba do godnego życia na Ziemi ducha ludzkiego, a wy
dajecie się na łańcuchu prowadzić ciemnościom i wieszacie sobie krzyż ciemności na szyi.
Musicie sami chcieć zbudować swój świat oparty tylko i wyłącznie o PRAWDĘ zawartą w
prawach PANA i tego wam życzę.

Raz, dwa, trzy
419.
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Raz, dwa, trzy i dalej już nie ma nic, siedmiu odchodzi na zawsze budować swoją świadomość
od nowa, zamknęli swoją decyzją rozdział swojego duchowego życia na Ziemi nieodwracalnie.
Raz, dwa, trzy, głucha cisza, zamarło wszystko dookoła, aby mogło na nowo się obudzić i żyć
w prawach PANA, choć tego nie przyjmujecie, choć fochy stroicie, to żywioły wam pokazują
wasze śmieszne życie ziemskie, wołanie PANA was nie budzi, to żywioły, armia PANA wam
pokaże jak jesteście bardzo zależni od PANA, jak sami bezradni.
Wasza karuzela, waszego ziemskiego życia się wali, musicie wszystko w swoim ziemskim
życiu zmienić na właściwe duchowe, a nie rozumowe jak do tej pory.
Najpierw wszystko się powywraca, aby można było na nowo w prawach poukładać, aby nowe
można było zbudować, stare i niereformowalne należny odrzucić, całkowicie zburzyć i
zapomnieć iż było coś tak niewłaściwego.
Raz, dwa, trzy zostajesz ty, od czwartego do dziesiątego do leja rozkładu, od tego nie ma
odstępstw, zostają tylko ci co pną się do góry z pomocą nauczycieli, macie tu na Ziemi duchy,
które już są przygotowywane aby was uczyć.
Boga ty nie przyjmujesz, to żywiołami zostaniesz potraktowany jak na to zasłużyłeś swoim
czynieniem, kompletnie odwracając się od PANA, może wreszcie zrozumiesz iż apokalipsa to
nie żarty, tylko całkowite wypełnienie.
W Bogatyni nie mieszkają przypadkowe duchy, nikt przypadkowo nie straci domu, tylko ci co
na to solidnie zasłużyli, łamiąc prawo Pana.
Każdy miał szansę się zmienić przed wydarzeniami, ale skorzystało niewielu, to już teraz
żywioły armia PANA przystąpiły do działania bardzo intensywnie.
Znajomi, koledzy, dawni przyjaciele rodzina ziemska, mieliście największą szansę z
możliwych być blisko, bliżej już się nie da, by być przy źródle energii, jakim jest część PANA na
Ziemi, ale zabrakło wam wiary i uczuć aby rozpoznać poprzez uczucia króla będącego dziś na
Ziemi, nie wierzycie sobie, to nie uwierzyliście w moje Ismaela objawienia.
Zaufanie to podstawa wiary i szacunek do samego siebie, PRAWDA jest zawsze ta sama,
nigdy nie będzie inna.
Wiara z przekonania buduje wnętrze człowieka na Ziemi oparte o jego duchowe właściwe
doświadczenia i kierowanie się tylko intuicją oraz uczuciami, a nie rozumem, nigdy rozum nie
zrozumie Prawdy i uczuć bo jest sam ograniczony czasem i przestrzenią, tylko duch wszystko
odczuje i rozpozna właściwie.
Dlatego żywioły was coraz mocniej doginają, abyście rozpoznali uczucia w swoim wnętrzu.
Walą i topią się wasze domy i wasz dobytek, a wy ziemscy ludzie oskarżacie Pana o wasze
niepowodzenia, o wasze problemy, oskarżacie; że was niewinnych dotyka klęska, że wy nie
jesteście winni, musicie zrozumieć, że to tylko wasza wina i dla was kara za życie niezgodne z
prawami Pana.

Rozterka ducha Ismana
420.
Rozterka ducha Ismana, bo zawiódł Pana, nie rozpoznał prawdziwych uczuć, pokierował się
swoim rozumem i teraz jest w rozkroku, jedną nogą w łóżku partnerki, a drugą nogą stoi w
służbie Pana.
Partnerka cieplutka, ale uczucia raz rozpoznane Miłości duchowej nie dają wytchnienia,
Światło przywołuje ducha do służenia PANU na Ziemi, no i jest rozterka.
Partnerka jest narzędziem ciemności, poprzez rozum swój dała się zniewolić, jest dla ciebie
Ismanie pokuszeniem. Ty sam musisz się z tego wyzwolić, taka twoja karma.
Nigdy nie zaznasz spokoju, jak będziesz oddalał się od Pana, tylko w uczuciach Miłości
duchowej i w prawach Pana jest twoja realizacja i spełnienie duchowe, masz zadanie i musisz je
wypełnić wobec PANA na Ziemi całej, inaczej będziesz nieszczęśliwy i ciągle doginany przez
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Światło.
Światło pali ducha ogniem Bożym, duch to odczuwa i doskonale rejestruje, oj źle z partnerką,
to nie ta miłość i źle bez Pana, rozkrok coraz większy, aż zabraknie oparcia i wpadniesz duchu
Ismana w przepaść, to pułapka zastawiona przez ciemności, dałeś się złapać.
Sam teraz nie wiesz co masz zrobić, twój wybór, ale wybierz właściwie, PAN czeka na twoje
spełnione zadanie.
Partnerka nie jest warta takich wyrzeczeń, należy zadbać najpierw o siebie, stać się tak
mocnym, aby jej pomóc, inaczej ściągnie ducha Ismana na poziom ciemności.
W duchowej Miłości nie ma litości, jest za to wymagająco i sprawiedliwie, muszą być tylko
korzystne wibracje, Isman daje wszystkim tylko to, co jest dla innych korzystne nie przyjemne,
dla partnerki ziemskiej też wibracje litości nie są korzystne.
Jak jest niewłaściwe działanie, to są skutki zwrotne dla ducha, czasami nieodwracalne, choć
duch się zreflektuje, że źle zrobił, ale już nie ma dla niego ratunku, ponieważ młyny Boże działają
nieubłaganie, trzeba zawsze działać na Ziemi w prawach PANA.
Duchu Ismana nie zwlekaj, nie czekaj, aż coś ci spadnie, sam musisz się łokciami rozpychać
o swoje, nikt tego za ciebie nie zrobi, dałeś się złapać rozumowo, ale teraz możesz sam
dobrowolnie z tej pułapki wyjść, kierować się tylko uczuciem i rozpocząć wszystko od nowa w
prawach Pana, radośnie i szczęśliwie.
Ismanie nie możesz nie wykonać zadania na Ziemi, bo nie ma takiej opcji dla ciebie i innych.

Wypełnia się misja JEZUSA CHRYSTUSA
421.
Wypełnia się misja JEZUSA CHRYSTUSA na Ziemi, całkowicie i nieodwracalnie ciemności tracą
oparcie i upadają, na Ziemi panuje ŚWIATŁO, wam ciemnym duchom tylko się zdaje, że macie
władzę i pieniądze.
W prawach PANA nie ma pojęcia „osoba fizyczna” czy „osoba prawna”, jest tylko ludzki duch
żyjący w prawach PANA lub nie, ci co nie żyją w prawach PANA tracą wszystko zgodnie z tymi
prawami, również swoją świadomość aby nigdy na Ziemi nie powtórzyło się to, co było do tej
pory.
Pęd w materialne dobra raz na zawsze upada, ludzki duch wykorzystuje materię tylko do
swojego rozwoju duchowego, wtedy gdy pieniądze staną się waszym celem stracicie wszystko.
Ludzki duch, który nie żyje w prawach i się sprzeciwia, występuje przeciwko PANU odejdzie
na poziom duchowo istotny bardzo szybko pozostawiając wszystko na Ziemi, odejdzie przez lej
rozkładu, bez swojej świadomości.
Walka żywiołów przeciwko ciemnościom trwa, jeżeli jesteście po stronie ciemności, to wasz
upadek pewny razem z ciemnościami, to jest właśnie wasz pech, że trzymacie z ciemnotą
rozumową.
Każdy duch, będący czy nie na Ziemi, zawsze podlega prawom PANA, nigdy nie podlega
innym prawom, zawsze tak było i będzie, bezpośrednio czy pośrednio oddziałując na szkodę
innym duchom na Ziemi ponosi konsekwencje w skutkach zwrotnych, zapłata we właściwym
czasie zawsze jego dosięgnie zgodnie z prawami.
Wymyślono rozumowo osobę prawną aby uniknąć odpowiedzialności indywidualnie i
zbiorowo, to tylko pojęcie duchów ziemskich, w gęstej materii nie odzwierciedlające prawa
PANA, tak samo wszyscy podlegają tylko i wyłącznie prawom Pana we wszechświecie i ponoszą
konsekwencje swoich decyzji i swoich działań.
Wszystkie takie podziały i prawo ziemskie upadną, tak jak cała materia, to tylko oczyszczenie
Ziemi z tych rozumowych bezprawnych działań ducha ludzkiego i tych ciemnych duchów,
wszystko musi podporządkować się prawom Stworzyciela.
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Rozkład duchowy się wam szykuje, bo duchy są martwe i zamrożone, przez wasz rozum
zablokowane.
Słowa rozwój duchowy działają na was jak czerwona płachta na byka, natychmiast się
nadymacie i dogmatami rzucacie jak kościelni, wierzycie ślepo w kościół, wierzycie ślepo w
lekarzy, wierzycie ślepo we władzę, a oni was oszukują, trują was wodą, żywnością i lekami,
fałszywym słowem, różnymi chorobami.
Nie wierzycie swoim odczuciom i sobie, nie wierzycie sobie duchowi, to oznacza iż nie
wierzycie w Pana, choć podpowiedzi macie, to rozum wasz wszystko odrzuca, a wy błądzicie i
upadacie.
Jezus Chrystus napełnia żywioły energią tak aby mogły należycie działać na Ziemi, to armia
PANA, która wypełnia Wolę Bożą pomagając Jezusowi Chrystusowi w wypełnieniu misji.
Płacz wasz ludzie ziemscy będzie tak wielki jak wielka jest dla was Ziemia, wielkie i potężne
są żywioły, dla was ogromne zagrożenie, ponieważ nie żyjecie w prawach dlatego wszystkiego
się boicie, żywioły wspomagają tych co w oparciu swojej wiary z przekonania tworzą
fundamenty nowego Królestwa Tysiącletniego, wszystko musi współbrzmieć w prawdziwych
zależnościach energetycznych.

Ludzkie duchy żyliście w oparciu fałszywych poglądów
422.
Ludzkie duchy żyliście w oparciu fałszywych poglądów i fałszywych znaków, ezoterykę
uważaliście za autorytatywną w dziedzinie rozwoju duchowego, PRAWDA jest taka iż; ani
ezoteryka, ani kościoły, ani żadne religie nie mówią PRAWDY o duchu, o PANU, nie mówią
prawdy o wierze z przekonania, wszyscy ci ludzie ziemscy są dalecy od rzeczywistej wiedzy
duchowej i dalecy od wiary z przekonania.
PAN wysyła do was duchy melodię Miłości duchowej, melodię korzystną dla siebie ducha, a
wy się od Pana odwracacie i do ziemskiego bogactwa przecie zamiast do duchowego.
Choć to dla siebie ducha zagłada i upadek, to i tak cały czas wracacie do starego
zgrzybiałego poglądu; iż kościoły wam odpuszczą winy, że oni wam coś dadzą, a tu oni wam
mogą dać tylko blokady i choroby, bo im więcej macie energii ciemnych, tym bardziej jesteście
zablokowani i chorzy.
PAN ma dla was najlepsze wibracje dla ducha, a wy się odwracacie i do ciemnych
kościelnych uciekacie, do zagłady was ducha, idziecie prosto do leja rozkładu, młynów Bożych.
Ludzkie duchy, wszystko teraz się zmienia, macie problemy, jest wam zabierana materia i
macie obowiązek rozwijać siebie ducha.
Stworzenie mową Pana cały czas wam podpowiada, a wy nic z tego nie odczytujecie, bo
uczucia i logiczne myślenie zamknęliście do lamusa, wy chcecie dyskutować z Panem, a tu wam
PAN pokazuje, iż nie ma dyskutowania tylko musicie wszystko wykonywać, inaczej będziecie
musieli zmierzać się z coraz większymi problemami.
Rozum wam rozsadzi z nadmiernego myślenia, a ciało ziemskie odpadnie od was jak nie
wasza skorupa i zostaniecie sami z waszymi problemami, aby je przeżyć, bo nic wam z tego nikt
nie odpuści, lecz to wszystko wam się będzie jawić zwielokrotnione, dla was to będzie najgorsza
wersja waszego odpracowania karmy.
Jedynie to rozwój duchowy w Miłości duchowej może wam ulżyć w odpracowaniu karmy,
gdyż tutaj innej drogi nie ma i nigdy nie było, byliście całe wieki oszukiwani.
Dlatego dziś tyle jawi się PRAWDY o religiach i kościołach, ich dziwnych organizacjach,
ponieważ wy ludzkie duchy musicie poznać najprawdziwszą PRAWDĘ i prawa PANA, musicie się
zmienić i odczynić to, co do tej pory niewłaściwie czyniliście, tylko od waszego chcenia wszystko
zależy.
Tylko znak RÓWNO RAMIENNEGO KRZYŻA jest znakiem PRAWDY PANA.
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A wy wasz znak, który jest znakiem ciemności, stawiacie i wieszacie wszędzie, ten znak was
ściągnie w bagno najciemniejszych energii, to znak rozpoznawalny ciemnych kościelnych i ich
wyznawców, którzy nazywają siebie ‘katolikami’ lub ‘chrześcijanami’, ten znak nie ma nic
wspólnego z Panem.
Christchurch miasto w Nowej Zelandii, w dosłownym tłumaczeniu ‘kościół Chrystusowy’,
mocno zniszczone przez trzęsienie ziemi w skali Richtera 7,1 daje wam informację, iż ten wasz
kościół jest nic nie wart, bo nie ma takiego kościoła w prawach PANA i tak ta wasza fałszywa
wiara zostanie zburzona.
Musicie swoją wiarę zbudować od nowa w sobie duchu opartą o prawa PANA, a nie o
dogmaty kościelnych, które was prowadzą prosto do wydarzeń apokaliptycznych.

Czy wy ludzie wiecie?
423.
Czy wy ludzie wiecie, że dziś 07 września jest Święto Czystej Lilli, a wy nie świętujecie, choć
informacje macie, choć to Święto dane wam na Ziemię przez Pana?
Czy wy ludzie wiecie, że wasz brak wiary w Pana, brak waszej wiary w prawa PANA, spotęguje
wasze skutki zwrotne?
Czy wy ludzie wiecie, że wina wasza coraz większa, coraz mocniej będą żywioły armia PANA
zabierać wam wasze materialne dobra, a wy coraz mocniej będziecie to odczuwać?
Musicie iść prostą drogą, musicie kroczyć drogą PRAWDY, nie macie innej możliwości,
rozwijacie się duchowo albo do leja rozkładu, musicie wybrać drogę rozwoju duchowego, bo
niżej są tylko ciemności, bo niżej macie już tylko bagno, będziecie stamtąd uciekać aż się będzie
kurzyło za wami, choć tam jest mokro.
PAN daje wam możliwość wejścia do szczęścia i zdrowia.
PAN nie wie dlaczego wybieraliście do teraz ciemności, dziś wybierzcie tylko właściwą drogę,
rozum wasz wpędza was w problemy, a tu czeka na was suto nakryty stół, tu czeka na was
czystość, szacunek i radość, a wy wciąż martwotę wybieracie i kościelne kamienie.
Wasze uczucia i odczucia są najważniejsze, sami to zrozumiecie jak wydarzenia na Ziemi
przeżyjecie, wydarzeń na Ziemi coraz więcej, już nie możecie powiedzieć; że tyle wydarzeń
zawsze było, bo sami już widzicie, że to kara dla was i to jest PRAWDA.
Stworzyliście sobie rozumowo ‘Chrystusowy kościół’, aby was dyscyplinował, ale wpadł w
ręce sfrustrowanych duchów żądnych władzy i pieniędzy, nie dbających o duchowy rozwój lecz
tylko zaspokajających swoje potrzeby.
Jesteście tak samo winni jak ci, co tak czynią, ponieważ cały czas tolerujecie i popieracie ich
zachowania, bardziej jesteście zainteresowani tym co o was powiedzą inni, niż sobą duchem i
waszym rozwojem wewnętrznym.
Bardziej biegniecie do kościoła, aby się innym pokazać, niż dla potrzeby ciebie ducha, bo nic
tam nie ma co by was rozwijało duchowo, tam tylko martwota duchowa.
Powielacie stary niesprawdzający się schemat, przez który wszystkie duchy na Ziemi mają
poważne problemy, duch jak był wcześniej na Ziemi w innych wcieleniach, tak samo był karcony,
aby zrozumiał poprzez mowę Pana w stworzeniu, aby zrozumiał iż źle czyni.
Nigdy nie wyciągaliście wniosków z waszych kolejnych pobytów na Ziemi, wy uważacie, że tu
przychodzicie aby wygodnie i dostatnio przetrwać ten czas i nie macie zamiaru niczego się
uczyć ani nic odpracowywać ze swojej karmy, dlatego tak mocno skumulowana negacja
powoduje tak ogromne skutki zwrotne, zbieracie teraz żniwo ze wszystkich inkarnacji z całego
bytu waszego.
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Ciemności oplatają ducha

424.
Poprzez rozum wchodzą ciemności i oplatają ciebie ducha, jak pająk oplata pajęczyną muchę,
mucha nie ma żadnych szans, ale wy możecie się uwolnić od ciemności dzięki waszym
decyzjom, odrzucającym wasze rozumowe żądze.
Weźcie się natychmiast do pracy duchowej służąc wiernie PANU tu na Ziemi, tym sposobem
oderwiecie się od ciemnych włókien ciemności, bo was pętały przez wasze nałogi.
Oparcia w piekle już nie macie, bo piekła już nie ma, zostało skasowane i na zawsze już
zasypane, bierzcie się duchy do pracy, aby się rozwijać duchowo, to ostania wasza szansa, jak
nie skorzystacie odejdziecie w pełnej nieświadomości ducha, bo zawierucha się szykuje na
Ziemi, aby was wszystkich wyzwolić od ciemności.
Rozumem nie pojmiecie ducha, a duchem nie zrozumie ciemności i waszego działania
poprzez rozum, to dwie różne wibracje energetyczne, duch to wysokie loty, a rozum niskie loty
ograniczone czasem i przestrzenią.
Tak daleko to zaszło iż dziś całkowicie paraliżuje wam świadomość i ziemskie ciało, dlatego
nie potraficie odczuwać i nie macie pojęcia o PRAWDZIE, rządzi wami wasz rozum.
Zamiast inwestować w siebie, nabywacie sobie różne materialne dobra, które dla was znaczą
tyle co opętanie ducha ciemnościami, ponieważ opieracie wszystko o rozum, a nie o duchowe
odczuwanie.
Zachowujecie się jak obcy, wszystko niszczycie, nie żyjecie na Ziemi zgodnie z naturą, nie
jesteście duchowi, byliście za mało czujni i ciemności złapały was ludzkie duchy w pułapkę,
dlatego musicie odejść do góry, aby móc się przejawić na Ziemi na nowo, ale już z nową
świadomością.
Nie ma nic co byłoby przypadkiem, wszystko na Ziemi dzieje się z waszej przyczyny,
wydarzenia też, to wy staliście się obcy w stworzeniu, bo działacie przeciwko naturze, musicie
odejść aby obudzić siebie ducha, bo brak duchowości całkowicie zamyka was w ciemnocie
rozumowej.
Ciemności, które giną już na Ziemi zamknęły was w prawach ziemskich, co spowodowało
wasze zatracenie, dlatego o prawach PANA nie macie pojęcia, nie rozpoznajecie ich i nie żyjecie
według praw Pana.
Wydarzenia to kara dla was, którą sobie sami wymierzyliście, aby duch mógł do praw Pana
przylgnąć, obudzić się, zacząć żyć na Ziemi jak przystało na ducha, rozum całkowicie odrzucić i
zepchnąć do roli służenia duchowi.

Duch odchodzi niespodziewanie
425.
Duch odchodzi niespodziewanie i zostaje sam bez ciała ziemskiego, widzi wszystko lecz
przestaje być widzialny dla innych będących w ciele.
Duch odchodzi niespodziewanie, a wasz rozum nigdy nie jest przygotowany, gdy duch chce
odejść z gęstomaterialnego ciała, wasz rozum wszystko blokuje i przez ciemności waszego
rozumu powiększacie sobie karmę, a to jest dla was niekorzystne.
Lepiej byłoby dla was gdyby duch odszedł z ciała i już więcej ciemnych włókien sobie nie
nawiązywał.
Duch odchodzi niespodziewanie lecz wy z tych wszystkich waszych doświadczeń nie
wyciągacie wniosków, opłakujecie martwe ciało, gdy duch z tego ciała koło was spaceruje, to wy
się jego boicie, bo jego nie widzicie wzrokiem ziemskim.
Duch odchodzi niespodziewanie, zaskakuje wszystkich i zawsze odchodzi nie w porę, zawsze
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za prędko, nawet ci co myślą iż są rozwinięci duchowo są zaskoczeni, ale nieświadomy jest
zszokowany, co się stało; przecież ja dalej żyje. Myślicie iż wasz duch umiera razem z waszym
ciałem ziemskim?
A tu zaskoczenie, duch jest żywy, żyje.
Jako czysty zarodek idzie wyżej, bo był ciemny na Ziemi, nie chciał służyć Panu, skalał się
ciemnościami.
Duch odchodzi niespodziewanie, dlatego lepiej być zawsze przygotowanym na każdą
ewentualność, wtedy nie jesteście zaskoczeni, zawsze żyjcie na Ziemi tu i teraz, ale pamiętajcie,
że jutro może was ducha już nie być w gęsto materialnym świecie, teraz jesteście tu, a jutro
możecie być gdzie indziej, zawsze trzeba być przygotowanym do drogi ducha, do domu, do
poziomu duchowego, nie ma lęku, duchowi najlepiej jest w jego prawdziwym domu.
Tu na Ziemi przestają królować ciemności, wszystko co ciemne nie będzie nawet
wspominane, wszystko co ciemne systematycznie upada, dla jasnych to radosne zakończenie
negatywnej bajki, wydarzenia przed wami, Polacy są najbezpieczniejsi w Polsce.
Cisza przed burzą, ostatni akord, preludium zagrają żywioły dla ŚWIATŁA, wy w tym ostatnim
akordzie jesteście po stronie wroga, nie czytacie informacji od PANA.
Prawda jest taka; iż „śmierć” została wymyślona przez ludzi ziemskich ponieważ ich rozum
nie jest w stanie wytłumaczyć wyjścia ducha z ciała ziemskiego, co jest normalnym aktem w
naturze i w prawach PANA, a wy się takiego wyjścia panicznie boicie, bo o sobie duchu nic
kompletnie nie wiecie, nawet ci co mówią; iż są duchowi.
Duch odchodzi z ciała, a wasza wiedza jest taka; iż przestajecie istnieć, a tu szok jesteście i
wszystko dopiero się dla was rozpocznie, będziecie wiedzieli jaki był wasz błąd na Ziemi, dopiero
wtedy będziecie cierpieli.
Zaskoczenie dla was będzie tym większe im większe mniemanie wasze o waszej duchowej
wiedzy, bo wy jesteście leniami duchowymi, którzy myślą; iż właściwie żyją na Ziemi,
przyswoiliście sobie jakiś wycinek z całej wiedzy duchowej i to jeszcze absolutnie nieprawdziwej
i myślicie; że zostaniecie oszczędzeni.
Duchy ludzkie odchodzić będą do góry w dużych ilościach, ponieważ bardzo na Ziemi sobie
szkodzą, powiększając cały czas swoją karmę, stan przejścia będzie dla was wielkim
zaskoczeniem, wtedy się o tym przekonacie; iż PRAWDA jest tylko po stronie PANA, a „cuda” i
kłamstwa są po stronie ciemności, które muszą całkowicie zostać unicestwione.

Ziemia zejdzie z gór
426.
Ziemia zejdzie z gór, powywraca wam cały ziemski dobrobyt, wasz kłamliwie poukładany świat,
zabierze wasze drogi, domy, samochody i wszystko co macie materialne.
Dalej się dajecie okłamywać, ze swojego ziemskiego pobytu nie wyciągacie wniosków,
wszystko się wam z rąk wymyka, żywioły na was coraz mocniej działają, a wasz rozum dalej
urzęduje i wami rządzi tak jak ciemności chcą.
Macie kolejną szansę gdy spotkacie mnie Ismaela na ulicy, w sklepie, urzędzie albo w innym
miejscu, a wy kolejną szansę marnujecie, jeszcze jedną aby zwrócić się o pomoc, o prowadzenie
duchowe, możecie porozmawiać, nauczyć się pracować ze sobą, nie ma przypadków we
wszechświecie, powinniście tą kolejną szansę natychmiast wykorzystać, są duchy, które takiej
szansy już nie mają.
Sami błądzicie i nie potraficie odczytać prawidłowo wszystkich informacji płynących od
PANA.
Ewenementem dziś jest spotkać Jezusa Chrystusa, niewątpliwie natychmiast powinniście
przeprosić za swoje działania, tutaj to największa szansa aby znów powrócić na drogę PRAWDY,
zapewne uczyniliście coś co spowodowało iż taki ogromny zaszczyt was spotkał, to szansa
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której nie powinniście zmarnować, nie patrzcie na nikogo tylko na siebie.
Wokół Jezusa Chrystusa już powinno być tysiące ludzi, a wy zawiedliście, choć wasze
pochodzenie szlachetne, jesteście Ismanami, to nie obudziliście się, rozum wami rządzi i ciemna
masa, faceci co się przebierają i szopki sobie z ludzkich duchów urządzają.
W głowie wam pieniądze się przejawiają, a nie rozwój ducha, w głowie materia króluje i ducha
wam zagrzebuje w ciemnocie, głęboko pod ziemią.
Pycha w was jest tak ogromna, iż zanika w was całkowicie duchowe odczuwanie, takie
ziemskie zachowania powodują, iż wyrośnięte ponad miarę wasze ego zamyka was, szykujecie
się duchowo do całkowitego rozliczenia, przecież to sąd ostateczny, to ostateczne rozliczenie
duchów.
Ziemia pozostanie czysta, odrodzona na nowo, duchowa w stworzeniu całym, gotowa by
budować Królestwo Tysiącletnie, oczyści się tylko z was ciemnych i ciemności.
Ziemia zejdzie z gór i niektórych przygniecie, ruchy Ziemi są tak duże, tak mocno odczuwalne,
nic się nie dzieje tylko dla tych co ślepi na wszystko i głusi, ale zaraz im też się odmieni widzenie
i słyszenie.
Ludzie będą jedli ziemskie ciała innych z głodu, z braku żywności, wszystko to wokół was już
się dzieje, żywioły was ostrzegają i informacje istotni wam cały czas podsuwają pod wasz nos,
tylko wy ich nie chcecie odczytywać.
Szarańcza, zimno, kataklizmy, plagi, lejąca się woda i ogień z nieba cały czas, a wy nic na to,
tylko ramionami wzruszacie i od PRAWDY uciekacie, w ciemności objęcia wracacie, zamiana
wnętrza na czarne czy szare to wybór rozumu, a Ziemia wszystko przyjmie i tak pozostanie, a wy
odejdziecie z ciała ziemskiego by powrócić na poziom duchowo istotny, ale już bez ciemnych
naleciałości i bez rozumu.
Nie wysyłacie uczuć w słowach do PANA, złorzeczycie, kłamiecie, krzywdę innym
wyrządzacie, kradniecie innym ich dobre imię, kradniecie swoim dzieciom doświadczenia
życiowe tu na Ziemi, tym samym okłamujecie siebie bo w prawach PANA nie żyjecie, a to nie jest
Miłość duchowa tylko litość, obłuda i fałsz.
Rozmieniacie się na drobne, los wami szarga, ciemności z was kpią, a wy dalej uporczywie
tak samo czynicie i w te same ciemne energie wchodzicie, jak byście nie chcieli widzieć tego co
się wokół dzieje, jak byście nie chcieli odczuć swoich własnych uczuć, które nigdy was nie
okłamią, tylko wasz rozum was okłamuje, wciąga was poprzez strach w lej rozkładu.

Jestem WYROCZNIĄ dla Ziemi
427.
Jestem WYROCZNIĄ dla Ziemi ja Duch i wysłannik, nie przyjęliście ostrzeżeń, ani żadnych
informacji, nie przyjęliście Prawdy, wasze ziemskie życie nie uległo żadnym zmianom na lepsze,
choć wydarzeń na Ziemi coraz więcej, to wy uparcie swoje dalej forsujecie, więc się rozliczycie i
wasza świadomość duchowa przestanie istnieć, czas na kulminację wydarzeń.
Zagubiliście się już w tych swoich kłamstwach, sami sobie krzywdę wyrządzacie,
pamiętajcie; Isman, to nie jest taki zwykły duch, tylko wybrany, który żył w prawach i solidnie
zapracował sobie na to, że został wybrany do tej misji na Ziemi, nie przyszedł na Ziemię by się
bawić, by żyć dla przyjemności, przyszedł po to by być przykładem dla ludzkich duchów życia w
prawach PANA i by wypełnić misję jaką otrzymał schodząc na Ziemię.
Choć to dla was przerażenie, choć dla rozumu panika, to i tak nic nikogo nie minie, musicie
wszystko przeżyć na sobie, dlatego że nie słuchacie PANA, nie żyjecie w prawach, to szybko
pożegnacie swoje ziemskie ciało, by ponownie wrócić na Ziemię.
To jest wyrocznia dla was ziemscy ludzie i choć mówicie; że lepiej krótko żyć ale w bogactwie
ziemskim, to będziecie z tego powodu bardzo cierpieli, duch to wszystko w subtelnych energiach
będzie musiał odpracować, ale to dla ciebie ducha korzystne.
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Musicie ponieść konsekwencje szkód jakie wyrządzaliście Ziemi i innym duchom tu w gęstej
materii.

Pęka rurociąg
428.
Most duchowy między wami ludzkimi duchami, a Panem z waszej winy zerwaliście, więc teraz
każdy z osobna na nowo będzie musiał wybudować most duchowy, własnymi siłami i w Miłości
duchowej, wasz wysiłek i wasze chęci muszą być potęgą wytrwałości.
Rurociąg pęka, wycieka substancja, powiększa się wyciek i ta substancja wybucha, wyrwa po
wybuchu jest ogromna i cały czas się pali, nikt tego nie może ugasić.
Pęknie Ziemia, a wybuch spowoduje trzęsienie Ziemi, zginie wielu ludzi ziemskich, straty
materialne ogromne, zabierana jest materia, dla was nic nie znacząca, a wy za nią płaczecie i
jeszcze bardziej się grzebiecie w martwocie duchowej.
Tyle duchów odchodzi z ciała, a wy dalej nic nie przyjmujecie i apokalipsie nic wiedzieć nie
chcecie, mówicie; a co tam raz się żyje, a ja Ismael wam mówię; iż to nie prawda, duch żyje cały
czas i cierpienie dopiero was czeka po odejściu ducha z ciała ziemskiego.
Cierpienie ciebie ducha, bo ciało to naczynie, pojazd dla ducha i samo ciało nie ma odczuć,
samo ciało nie boli, wszystko co dzieje się w ciele ziemskim związane jest z cierpieniem ducha i
duchowymi problemami, rozwój duchowy polega na tym iż przepracowujecie to wszystko co na
duchu, a wtedy ciało ziemskie zdrowieje i duch jest wtedy radosny i szczęśliwy oraz zdrowy.
Zamiast kierować się sobą duchem i swoim odczuciem, to wy nabywacie sobie wahadełka i
inne narzędzia ciemności, dane wam po to abyście od ciemnych ich ciemne energie ściągali i
sobie szkodzili, macie się rozwijać duchowo, iść do góry do poziomów duchowych.

Odrodzić się na nowo duchowo
429.
Odrodzić się musicie na nowo, ale już tylko duchowo, w tym samym ciele wasza świadomość
duchowa musi całkowicie się zmienić, nie chodzi o to abyście się urodzili w nowym ciele
ziemskim, ale chodzi o to abyście się zmienili korzystnie dla was duchowo.
Nie szukam waszej akceptacji, nie oczekuję od was nawet zrozumienia, ale ten czas
nadchodzi, gdy będziecie szukali mojej Ismaela akceptacji i mojego Ismaela towarzystwa, choć
dziś się odwracacie, to jutro zmienicie swoje zdanie, będzie wam bardzo niezręcznie.
Nurt prosto ze ŚWIATŁA do was duchy ludzkie płynie, jak przyjmiecie to dobrze, na właściwą
drogę wejdziecie, jak nie przyjmiecie to będziecie mocno energetycznie dociskani, taka jest Wola
Pana, wy musicie być tu na Ziemi ułożeni w prawach PANA, a nie tak jak wy chcecie, bo to wbrew
naturze, wbrew porządkowi w prawach Pana zawartymi.
Ismani uzdrowiciele, przyzwyczajajcie się do odczucia; iż obok was będą duchy ludzkie
odchodzić z ciała ziemskiego, to dla was stanie się normalne, dla nich ma być ostatnią lekcją jak
żyć na Ziemi duchowo na zawsze, dla was tylko odczucie waszego zrozumienia zależności
energetycznych, zawartych w prawach Pana.
Musi ludzki duch zrozumieć; iż korzystniej dla niego pozostawić ciało na Ziemi, aby poszło w
rozkład i wejść w nowe ciało, aby pozostać na poziomach duchowych, już sobie nie powiększać
swoich win, powiększać tak zwanej przez was karmy.
Wyzdrowienie polega na tym; iż przyjmujecie PRAWDĘ i zgodnie z nią żyjecie, a wtedy energia
płynąca od PANA w was porządkuje energię w waszych komórkach i zdrowiejecie, bardzo prosty
sposób uzdrawiania, medycyna akademicka wszystko mocno zagmatwała abyście nigdy nie
wyzdrowieli, abyście stale im do apteki przynosili pieniądze.
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Nie można trzymać na siłę ducha w ciele, które jest niewydolne i chore, bo to krzywda dla
ducha, trzeba zostawić wszystko co jest związane z duchem prawom PANA, duch ludzki musi
mieć w pełni sprawny ‘nowy pojazd’, jak wraca do góry i jeszcze wszystkiego nie przepracował
wraca na Ziemię w nowe ciało, to jest właściwe i korzystne dla wszystkich.
Nikt na Ziemi do dziś nie mówił PRAWDY o życiu ducha, życiu po odejściu ducha z ciała
ziemskiego, nikt nie miał pojęcia; iż istnieją poziomy duchowe i tam na poziomach duchowym
tak samo kwitnie życie jak na Ziemi, lecz tam ciemni nie mają miejsca, nie mogą w żaden sposób
tam się zbliżyć.
Tylko na Ziemi duch ciemny może się spotkać z jasnym duchem, na poziomach duchowych
mogą zaszeregować się tylko duchy jednorodne i duchy, które się rozwijają, pracują duchowo,
duchy ciemne zostają na poziomach, które pozwalają im odpracować ich pomyłki na Ziemi i
pomyłki w poziomach duchowych.
Jest siedem poziomów duchowych jak siedem kolorów tęczy, jak siedem kolorów centr
energetycznych łączących ducha ludzkiego z jego ciałem ziemskim.
Jak czyścimy z negatywnych energii ducha, przez was zgromadzonych i ściągniętych od
innych ciemnych form energetycznych, choroby z ciała ziemskiego natychmiast ustępują, gdy
postąpicie odwrotnie zaczniecie usuwać choroby z ciała ziemskiego bez oczyszczenia ducha,
wtedy ta choroba uderzy w was zwielokrotniona i możecie nie mieć szansy wyzdrowieć.
Jak odrodzicie się duchowo wtedy wasze ciało ziemskie stanie się jędrne, mocne i piękne, jak
będziecie promieniować energią Miłości duchowej wtedy duch przyciągnie do siebie bardzo
pozywanych ludzi, pozytywne sytuacje, wasze ziemskie życie będzie bez problemów, bogato
duchowo i bogato ziemsko.

Poziomy duchowe
430.
Pierwszy poziom.
Duchy ludzkie jesteście obecnie na Ziemi tu w gęstej materii na czerwonym poziomie, będąc
tutaj jak jesteście zablokowani nie widzicie wyżej ułożonych poziomów, również wzrokiem
ziemskim nie zobaczycie subtelniejszych energii, musi się duch rozwijać aby widzieć wzrokiem
duchowym.
Zakładają wam ciemności, za waszym przyzwoleniem i bez przyzwolenia, bez waszej wiedzy
ale z winy waszej, ponieważ się na to zgodziliście i nie szukacie PRAWDY, mocne ciemne
blokady, abyście nie widzieli co jest prawdziwe, nie zobaczyli i rozpoznali Jezusa Chrystusa,
części Pana na Ziemi.
Walka z ciemnościami odbywa się w subtelnych energiach i wy o tym nie jesteście
informowani, wy o tych procesach nic nie wiecie, a to poważny błąd, ta wiedza dla was jest
niezbędna.
Drugi Poziom.
To jest materia koloru pomarańczowego, w której materializują się wasze myśli i was atakują
choć wy tego w gęstej materii nie rejestrujecie, wzrokiem ziemskim nie widzicie, bo macie
pozakładane przez religie i ezoterykę oraz inne organizacje nie mające wiedzy duchowej bardzo
mocne blokady.
Te ciemne energie czynią w tobie duchu ogromne spustoszenie, korzystają z waszej energii,
dlatego wy się bardzo źle czujecie choć wyniki badań medycznych są „dobre”. Choć tego nie
widzicie, to na głowie i ramionach nosicie ogromne ciemne formy lub ciągniecie je za sobą, co
powoduje iż jesteście ciągle zmęczeni i śpiący, ciągle was coś boli i nie macie chęci do życia.
Abyście mogli się rozwijać duchowo, abyście mogli kierować się swoimi uczuciami i
PRAWDĄ, trzeba najpierw wam te blokady usunąć, te blokady z ducha skasować, aby świat

486

duchowy stał się dla was odczuwalny i realny tak jak gęsto materialny.
Wasz rozum pracujący w materii bardzo łatwo poprzez swoje ciemne skłonności odcina
ducha pracującego w wibracjach subtelnych energii, nie pozwala poprzez uczucia przejawić się
duchowi, co też powoduje odcięcie od energii i podpowiedzi Pana.
Tutaj też pozostają duchy ludzkie, które nie odchodzą na należne im poziomy po odejściu z
ciała ziemskiego, zatrzymują ich; domy, samochody, majątki, opłakujące rodziny ziemskie,
nieprzepracowane tutaj na Ziemi energie oraz brak podstawowej wiedzy o duchu, ponieważ
wszystkie religie i tego typu organizacje kłamią i stają się firmami do zarabiania pieniędzy.
Te pozostające duchy ludzkie też wpływają na was w sposób negatywny poprzez wasz
rozum, kłamią was, oszukują i podpowiadają oraz podrzucają wam swoje choroby i problemy,
ciemne myśli, wrzucają wam swoje nie przepracowane energie.
Taki proceder jest nader niewłaściwy dla ducha ludzkiego będącego w ciele ziemskim jak i
dla tego, który pozostał przy Ziemi z powodu ziemskich spraw.
Trzeci poziom.
Żółty poziom, to subtelna materia tutaj duch otrzymuje ostatnią subtelną otoczkę przed
wejściem do gęsto materialnego ciała ziemskiego
Tutaj odbywa się wiele procesów energetycznych związanych z duchami ludzkimi, z Ziemią,
istotni nawiązują włókna między duchami ludzkimi lub je rozwiązują, tutaj wyrównują się
energetyczne wszystkie zależności, co przejawia się w gęstej materii.
„Raj duchowy” nie istnieje, to kolejna bajka wymyślona przez ciemności abyście nie wiedzieli,
gdzie ma iść duch po odejściu z ciała, nie było Ewy i Adama, bo nie było „raju”, każdy duch
schodzi na Ziemię i wrócić powinien na należny jemu poziom, który sobie wypracował będąc na
Ziemi.
Czwarty Poziom.
Istotne, z którego schodzą na Ziemię wszystkie zwierzęta ma kolor zielony, zwierzęta nie mają
świadomości samego siebie tak jak jesteście duchy ludzkie, świadomi sami siebie, macie ducha,
a zwierzęta mają dusze.
Piąty poziom.
Poziom duchowo-istotne, to poziom koloru niebieskiego, z którego na Ziemię schodzi duch
ludzki, to dom dla ducha ludzkiego, tutaj uczy się wszystkiego, jeżeli tego nie przepracowuje na
swoim poziomie, wtedy schodzi na Ziemię aby doświadczać i wyciągać z tych pobytów wnioski.
Musi setki razy być doświadczany, aby zrozumiał i powiększył wiedzę duchową, na Ziemię
będzie schodził tyle razy ile trzeba, aby solidnie się nauczyć, by tych samych błędów już nigdy
nie powtarzał.
Duch schodząc na Ziemię otrzymuje kilka otoczek, inaczej nie mógłby być tu w gęstej materii,
te otoczki, jak również aura ma chronić przed ciemnymi energiami i obcymi duchami, przed
ciemnymi atakami.
Lecz duch ludzki poprzez; stresy, podawanie ręki, myśleniem, czynieniem zła drugiemu
duchowi i naturze, powoduje iż jego aura jest poprzerywana, ma lejki z powodu stresów, duch
traci całkowicie ochronę i staje łatwym łupem dla ciemności, kompletnie tego nie rozumiejąc.
Nie zwalnia ducha brak wiedzy o prawach Pana i zależnościach energetycznych od
odpowiedzialności, bardzo szybko dziś przychodzą do was skutki zwrotne, choć wy tego nie
rozumiecie i ciągle narzekacie mówiąc; my jesteśmy niewinni, to nie my, nas spotyka wszystko
przypadkowo.
Prawa Pana działają wszędzie i nigdzie nie ma przypadków, wszystko jest zapłatą za wasze
myśli, mowę i czyn, prawo przyczyny i skutku.
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Szósty poziom.
Na poziomie duchowym koloru indygo są duchy innego gatunku niż ludzkie duchy, specjalnie
przygotowane do życia w prawach Pana, Ismani, schodzą na Ziemię zawsze wtedy, gdy trzeba
pomóc części Pana w uczeniu życia w prawach ludzkie duchy.
Mają misję do wypełnienia, zawsze schodzą z darami i są chronieni, duch Ismana czuje się
między duchami ludzkimi jak obcy, jak nie z tej planety, zawsze inni, bardziej doświadczani, ale
są bardzo mocnymi duchami.
Jak człowiek zbyt bardzo rozbuduje sobie rozum i ciało ziemskie przestanie funkcjonować
należycie odchodzi do domu by zejść na Ziemię ponownie w nowym naczyniu, ziemskim ciele,
wypełnić muszą należycie zadanie jakie schodząc na Ziemię ślubowali wypełnić.
Siódmy poziom.
Inny gatunek wyższy, kolor fioletowy, to już nie duch, to zupełnie inny gatunek, tutaj
przygotowuje się ten inny gatunek do prowadzenia Ismanów, do prowadzenia duchów ludzkich
w momencie jak wraca część Pana do góry.
Każdy poziom ma jeszcze w swoim poziomie siedem poziomów, aby tutaj również było
zróżnicowanie względem zaszeregowania się energetycznego zgodnego z rozwojem tego
gatunku duchowego z jego poziomu.

Dokąd tak biegniecie?
431.
Dokąd tak biegniecie? Wyzioniecie ducha, jak siebie ducha nie znacie, PRAWDY nie znacie,
czyżbyście przed PRAWDĄ uciekali, czyżbyście przed ostatecznym rozliczeniem uciekali i karą
za wasze czyny, nie uda wam się uciec.
Negatywna wasza mowa do was się wraca, mocno was uderza, wulgarne słowa wam ciemne
kanały otwierają, najciemniejsze energie wam ściągają, dlatego brak wam pracy, która by was
uszlachetniała i przynosiła wam ziemskie owoce, pieniądze, jako zapłata za waszą pracę.
Teraz będzie was dociskała energia coraz mocniej, ze Światła płyną coraz mocniejsze nurty,
duchy ludzkie będą odchodzić w tysiącach jednocześnie, do czasu aż zrozumiecie i PRAWDĘ
przyjmiecie i to poczujecie z jakiego powodu jesteście karceni.
Niewola, to zły czas dla ducha, dlatego musicie świadomie wybrać drogę PRAWDY, już czas
na was abyście się rozwijali duchowo, przyjmowali i przekazywali promieniowania ze Światła,
szykujcie się już na prowadzenie duchowe.
Niosą głowy w koszu, tych co głowy spadły, to kolejne rozliczone duchy, stąd nie ma innej już
drogi dla ciemnych jak przez lej rozkładu, wy myślicie; że ktoś inny zadba o was i was uratują, to
bardzo błędne myślenie, oni też odejdą oczyszczeni przez lej rozkładu.
Czy świni przydadzą się perły na szyi? Ciemni nie skorzystają z duchowej wiedzy, oni chcą
zabawy, rozpustnego życia na Ziemi i pieniędzy, dużo pieniędzy, to ich najbardziej zadowala.
To nie hańba i wstyd być duchowym, to dla was duchy największe dobrodziejstwo, czystość i
duchowość, zrozumiecie jak w wydarzeniach stracicie tą całą materię, wtedy duchowy będzie
widoczny dla wszystkich i bezcenny.
Oddacie wszystko by się nauczyć odczuwać i iść droga PRAWDY, przestaniecie natychmiast
kłamać, a PRAWDA stanie się dla was wzorem.
Wszystko dziś stoi na głowie, musi się wszystko odwrócić i stanąć twardo na nogach,
kościelni muszą ustąpić na rzecz Pana, w pokorze przyznać się do wszystkich kłamstw i porażek
na Ziemi, przestać zniewalać poprzez strach ludzi ziemskich, tylko dla ziemskich korzyści.
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8 stopni w skali Richtera
432.
8 stopni w skali Richtera nawiedzi Polskę, zaskoczy wszystkich, to wielki akt dobroczynny dla
tych duchów aby się zmienili, bo inaczej nie chcą zrozumieć kto tu jest pierwszy.
Nadal tkwią w ciemności i ciemnocie rozumowej, wszystko co kościelne, chrześcijańskie i
katolickie muszą odrzucić, bo jest to wszystko bardzo fałszywe i na kłamstwie się opiera, a duch
ma Prawdę w sobie, nie w wiedzy rozumowej.
Doskonale duch wie co dobre i prawdziwe, natychmiast odrzuci kłamstwo lecz wy ludzie
ziemscy nie kierujecie się duchem i uczuciem, wy kierujecie się rozumem i teoriami rozumu
popartymi dogmatami religijnymi, nic nie znaczącymi, ale was blokującymi.
Możliwości rozwoju duchowego wam coraz szybciej uciekają, wydarzenia się zbliżają, a wy w
amoku ciemności tkwicie, nic nie widzicie, a ciemności się z was śmieją.
Jak się zorientujecie to jeszcze zdążycie się rozwijać duchowo, wtedy rozliczenie się dla was
zatrzyma i będziecie bezpieczni, inaczej upadniecie energetycznie i ducha ciała pozbawicie, a to
już tragedia, całkowite rozliczenie z całego bytu.
Cały czas Pan wam podpowiada i rzuca wam linę, abyście się z tych przepaści rozumowych
wyciągnęli i szli drogą ku ŚWIATŁU.
Jak wy to zrozumiecie, iż od was wszystko zależy, od waszego myślenia, mówienia i
czynienia, wtedy Pan dla was rozwijających się podpowie poprzez przewodnika duchowego,
abyście już nie błądzili i natychmiast szli drogą PRAWDY, wracając na poziom duchowo istotny.
Nie pozwólcie manipulować sobą ciemnościom, skazujecie siebie na przegranie walkowerem,
oni tylko na to czekają by was pogrążyć.
Ogień Boży wypala wszystkie ciemności i oczyszcza was ducha, ale to musi być wasze
mocne chcenie.
Oto wychodzi SŁOWO z Polski na całą Ziemię, wy będziecie SŁOWO przekazywać, dalej
bardzo szybko PRAWDA rozprzestrzeni się na wszystkie kontynenty.
Iskra Miłości duchowej wypływa od każdego rozwijającego się ducha, od każdego
wierzącego z przekonania.
APOKALIPSĘ OGŁOSZONO ludzkim duchom, żywioły już się przejawiają bardzo mocno, a
będzie dużo, dużo mocniej, to już się dzieje.
Żywioły ognia, wody, powietrza i ziemi, przybierają na sile, płynie energia, narasta i szykują
się żywioły do uderzenia, wszystko w gotowości bojowej, wojna z ciemnościami jeszcze trwa.
Domy wasze i dobra wasze materialne rozwalą żywioły, to skutki zwrotne działają bardzo
precyzyjnie aby was budzić duchy, pieniądze będą przepływać przez wasze palce, a wy z nich nie
skorzystacie.
Banki już zaczynają upadać, wtedy upadnie wszystko, bez pieniędzy nie umiecie
funkcjonować tu w gęstej materii.
Bat jaki kościoły uknuły przeciwko ludzkości, przeciwko duchom, teraz się kieruje przeciwko
nim samym, mocno ich w skutku zwrotnym uderzy, to początek upadku na kolana przed Panem.

WYROCZNIA z Woli PANA
433.
Kościół przegrał walkę ze ŚWIATŁEM, to już ostatnie podrygi ciemnych kościelnych i ich sług,
czas na ostateczny upadek, nigdy na Ziemi nie będzie już takiej obłudy i fałszu żadnych
dogmatów, tylko wolny duch i prawa Pana.
Dość rządzenia i panowania nad duchem Szatana wymyślonego przez kościół, takie formy
już nie istnieją piekło skasowane, unicestwiane są tylko formy, które tkwią w ludziach ziemskich,
te wszystkie ciemne duchy do leja rozkładu.
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Energetycznie walka kościoła przeciwko ŚWIATŁU przegrana, wygrywa Pan i tutaj w gęstej
materii to się przejawia bardzo mocno i ewidentnie, nic już religiom i kościołowi się nie uda.
POLSKA jest tym krajem, który z WOLI PANA został wybrany aby stąd wyszła PRAWDA na
całą Ziemię, już apokalipsa o tym wspominała, dlatego dziś tutaj WOLA i MIŁOŚĆ jednocześnie
działają, aby proces upadku ciemności przebiegł ostatecznie i nieodwracalnie.
Wydarzenia na Ziemi całej będą bardzo intensywne, natomiast Polska zostanie oszczędzona,
na tyle ile potrzeba aby stąd ruszyło wszystko na nowo, wszystkie ciemne miejsca znikną na
zawsze, proces oczyszczania Ziemi wchodzi w końcową fazę.
Tutaj w Polsce też będą trzęsienia ziemi, tornada, powodzie oraz wszystko co trzeba abyście
ludzie zrozumieli; że czas rozliczenia duchów rozpoczęty, zakończy się wtedy, gdy wy
zrozumiecie swoją rolę duchową na Ziemi.
Możecie nazywać jak chcecie; apokalipsa, armagedon, wydarzenia, 2012, wszystko
sprowadza się do jednego, nadchodzi milowymi krokami do was czas rozliczenia, a wy musicie
ten czas bardzo mocno na sobie odczuć.
Miłość duchowa w was zamarzła całkowicie, odgrodziliście się od PRAWDY murem, a to
właśnie dla was to wszystko się szykuje, abyście wreszcie przestali żyć w rozumowej martwocie,
abyście przestali rozmyślać, a zaczęli odczuwać i zrozumieli raz na zawsze; jest tylko Pan

Cywilizacja na Ziemi upada
434.
Cywilizacja na Ziemi upada i zanika gdy człowiek unicestwia człowieka, gdy człowiek człowieka
karmi antybiotykami, siarką, rtęcią, fosforem, aspartamem i innymi substancjami trującymi
dodawanymi do żywności, wody pitnej, rozpylanej w powietrzu, dopalaczami, dosypywanej
wszędzie gdzie się da.
Gdy medycyna akademicka zamiast leczyć kaleczy, nawet medycy akademiccy jak sami
chorują szukają uzdrowienia i wsparcia w medycynie naturalnej.
Pytacie; dokąd to zmierza, po prostu do zagłady, nic nie ujdzie uwadze prawom Pana, KAŻDY
kto występuje w roli łamiącego prawa poniesie konsekwencje w apokalipsie, która się zbliża.
Kraina cieni, która powstała na Ziemi zmieni się w krainę szczęśliwości w prawach PANA
poprzez wydarzenia apokaliptyczne, w całkowitym oczyszczeniu z ciemności.
Wszyscy wierzący z przekonana wybudują na nowo wszystko od podstaw, każdy budynek z
fałszywym kościelnym znakiem zostanie zburzony, jeżeli ten znak macie na szyi, dla żywiołów to
znak; że wierzycie w kościół, wtedy odejdziecie natychmiast z ciała ziemskiego, od razu się
rozliczacie.
Kraina szczęśliwości to KRÓLESTWO TYSIĄCLETNIE, które w Woli Pana tryskać będzie
MIŁOSCIĄ Bożą nieustanie każdego dnia od rana do rana.
Miłość Pana przejawia się w naturze w każdym najmniejszym stworzeniu i roślinie, na ziemi,
w powietrzu i w wodzie, wszystko wokół daje wam dowody na istnienie Pana i praw Pana,
poprzez uczucia wasze możecie rozpoznać; co jest dla was korzystne, a co was zabija.
Wy jednak jak w hipnozie, tylko zobaczycie pieniądze od razu wam rozum lejce zakłada,
uwalniają się żądze i w was nic dobrego już nie ma, dla pieniędzy stajecie się mordercami.
Podczas wydarzeń wszystko tak się pomiesza iż kat zrozumie swój błąd, a ofiara stanie się
katem, w tym czasie pokaże się każdy taki jaki jest, a nie taki jaką miał maskę założoną dla
innych.
Jaka to cywilizacja jak ludzki duch nie ma możliwości rozwoju, nie ma możliwości godnego
życia, nie rozwija swoich talentów i darów, zapędza się w kozi róg z powodu żądzy władzy i
pieniędzy innych, to już jest mordowanie innych, co za różnica pomału czy szybko efekt końcowy
jest ten sam.
Jak to jest możliwe aby ludzki rozum tak pętały ciemności, nie idzie to w dobrym kierunku,
ponieważ człowiek na Ziemi całkowicie wszystko niszczy, niszczy Ziemię, naturę i samego
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siebie.
Brutalnie musi zostać ten proceder przerwany, jedynym wyjściem jest terapia szokowa, im
więcej wydarzeń tym wy ludzie ziemscy zaczynacie coraz rozsądnej myśleć i wyciągać wnioski.
Jak na Ziemi będą kwitły jabłonie, wtedy rozpocznie się czas powodzi i potopów, szykujcie się
ludzie.
Szykujcie się ludzkie duchy, albo się zmienicie i w Pana uwierzycie, zaczniecie kierować się
uczuciem albo już na was tylko apokalipsa się realizuje, wybierajcie, od was samych wszystko
zależy. Skierujcie się tylko do Pana, to jest dla was najwłaściwsza droga.

OTWIERA wam oczy PRAWDA
435.
PRAWDA bez czarowania i magii otwiera wam oczy, wszystko zrozumiecie, nic przed wami
PRAWDA nie ukrywa, nic nie utajnia, jesteście ostrzegani i o wszystkim informowani, Pan nad
wszystkim czuwa.
Otrzymujecie wszystko to, co jest korzystne dla ducha i jego egzystencji, wszystko to co
spowoduje iż staniecie się duchowi, zdrowi i radośni, reszta musi odpaść, jak strupy od
wygojonej rany, wszystko zgodnie z prawami Pana.
Wszystko co dzieje się na Ziemi to z powodu waszej ślepoty, gdyż nie stajecie po stronie
Pana ale ustawiacie się po stronie ciemności i ciemnoty kościelnej i religijnej.
Pan was przywołuje do pokory lecz już tego nie widzicie, nie odczuwacie, koniecznie trzeba
wami potrząsnąć tak mocno abyście się ocknęli lub odeszli z tego ciała.
Pan nie oczekuje od was abyście składali jakieś ofiary, abyście budowali pomniki, abyście
budowali świątynie, w nich przepych, a na zewnątrz głodujący ludzie, to bałwochwalstwo, to
ciemnota, która wami zawładnęła.
Jak mała jest wasza wiara gdy ją porównać do pomnika jaki wystawiliście Jezusowi
Chrystusowi części Pana, jak malutkie jest wasze rozumowe pojęcie o energiach, to cielec
wybudowany na uśpienie i zaspokojenie EGO ziemskiego człowieka.
Tu na Ziemi wielka może być wasza wiara w Pana, większa jak Ziemia, Pan to widzi, wy tego
okazywać w ziemski sposób nie musicie, gdyż energetycznie wszystko wysyłane jest do Pana
poprzez wasze uczucia.
A wasze uczucia są całkowicie zablokowane, przepływy przez centra energetyczne też, więc
nie wysyłacie uczuć do Pana tylko układacie się z ciemnotą i ciemności wami manipulują.
Zabiegacie o względy kościelnych i rządzących, zabiegacie o to aby ciemnościom dobrze się
wiodło, a oni was za to kłamią, oszukują was i wami pomiatają.
Żyjcie na Ziemi w prawach Pana, budujcie swoją wiarę z przekonania, dbajcie o siebie, a to
wystarczy abyście byli widoczni i wielcy energetycznie we wszechświecie, wtedy nie będziecie
budowali pomników, bo będziecie świadomi swojej wielkiej wiary, nie będą wam potrzebne na to
dowody ziemskie, bo będziecie to odczuwali poprzez uczucia.
PRAWDA musi zagościć w każdym duchu, to drogowskaz do duchowo istotnego poziomu,
domu dla ducha, musicie być świadomi praw Pana, siebie ducha i istnienia ducha
energetycznego w zależnościach energetycznych.
Taka świadomość siebie ducha, wybuduje wam zdrowie, radość i życie świadome w prawach
Pana.
A tak słaba jest wasza wiara, nie potraficie uwierzyć sobie duchowi, wątpicie nawet czy wy
jako duch naprawdę istniejecie.
W Pana nie wierzycie, bo nie potraficie uwierzyć w swoje uczucia, w swoje duchowe
odczuwanie, bez żadnych narzędzi swoimi rękami oraz poprzez splot słoneczny, ale te blokady
was mocno trzymają na uwięzi ciemności.
Trzyma was wasz rozum tak zwyczajnie w kieracie, sami musicie to odciąć, gdyż na siłę w nic
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nie uwierzycie, jak nie wyjdzie inicjatywa od was.
To dla was niełatwe zadanie, ale łatwo jak byście chcieli dalibyście radę ciemnościom i
ciemnocie waszego rozumu, zamiast kalać się w błocie, wyjść na wyżyny duchowe.
Dopiero po wydarzeniach zrozumiecie, jak zostaniecie mocno trzepnięci, przywołani do
duchowego porządku na Ziemi, każdy z osobna w swoim przeżywaniu.
Dla wielu wtedy już nie będzie odwrotu, już tylko rozliczenie, czego bardzo się boicie, bo wy
jako duch o tym wszystkim wiecie, doskonale odbieracie, ale wasz rozum szybko was usypia na
nowo.
Nic tak bardzo nie rozbudowaliście jak wasz rozum, wasze myślenie, tutaj rozum
bezwzględnie króluje i wam rozliczenie ostateczne zapewnia, sami mówicie; ja to muszę
zobaczyć, dlatego musicie na sobie odczuć i zobaczyć apokalipsę.
Na razie Ismani rozumowo wiedzą i PRAWDA do nich przemawia, ale gdyby dziś było
zawołanie Pana do służenia na Ziemi, wtedy by się okazało, że was tutaj nie ma, bo po prostu nie
wierzycie w swoje uczucia.

Siebie ducha kalacie
436.
Siebie ducha kalacie, karzecie, kąpiecie w brudach energetycznych, wiążecie z ciemnościami,
wycinacie narządy z ciała ziemskiego, pozbawiacie siebie ducha pojazdu ciała ziemskiego i
bardzo się dziwicie jak to się stało, przecież uważacie, że jesteście tu i teraz bardzo dobrzy,
litościwi, miłosierni i wszystkich kochacie lecz bez uczuć, to wszystko pozostaje tylko w sferze
mowy, nic więcej, energetycznie bez uczuć nie istniejecie.
Wy duchy bez uczuć możecie jedynie się tylko kierować do całkowitego rozliczenia, bez
uczuć na Ziemi nie ma dla was miejsca, bez uczuć giniecie, trujecie siebie, bez uczuć chodzicie
po Ziemi jak pijani, niszczycie naturę, tworzycie takie molochy jak; religie, medycyna
akademicka, prawo ziemskie i rozumowa nauka.
Zamiast kierować się prawami Pana prostymi i jasnymi, to wy tworzycie przepisy prawne,
których wasi specjaliści muszę się dobrze nagłowić aby je prawidłowo odczytać.
Wszystko utajniane, ciemne, skrywane, poufne, ponieważ to wszystko jest przeciwko wam
duchom, tak jak w kościele, sądy kościelne pokazywały jak to było kiedyś wypaczone i ze
sprawiedliwością nic wspólnego nie miało i dziś też nic nie ma.
Przecież prawo ziemskie oddzieliło się od kościoła i dlatego skierowane jest w takie same
ciemne nurty jak kościelni.
Apokalipsa to nic innego jak skutki zwrotne, które się na was wypełniają, przyczyna leży w
całym waszym bycie ducha i we wszystkich pobytach waszych na Ziemi. Ten pobyt jest ostatni,
to rozliczenie całego bytu, to że wy jako duchy tego nie rozumiecie, to też z waszej przyczyny, bo
nie szukacie PRAWDY.
Dajecie się odtruwać jedzeniem i napojami, powietrzem i lekami, nauka wasza jest rozumowa
i teoretyczna, kłamstwa jak to mówią; dla waszego dobra, nie ma tajemnych prawd to największa
bzdura, wszystko musi się przejawić takie jakie jest PRAWDZIWE i jawne, nic nad to.
Jak może być to wszystko prawdziwe jak opiera się na fałszu?
Oddzieliła się nauka od kościoła, jak w kościele tylko kłamstwa, więc poszła nauka tą samą
drogą co oni kościelni, za pieniądze naukowcy badają różne rzeczy bardzo stronniczo i nie
prawdziwie.
Oddzielona od kościoła medycyna akademicka tak dalece odeszła od PRAWDY i naturalnego
leczenia iż dziś prawo ziemskie zmusza lekarzy i medyków do wypisania lekarstw, jeśli się nie
zastosują, to sankcje prawne ich czekają, nawet jeśli się nie zgadzają, to wypisują ze strachu
przed prawem ziemskim.
Gdzie tu brane pod uwagę dobro pacjenta, jak wy sami nie zadbacie o swoje zdrowie, to o
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was nikt nie zadba, medykamenty was pomału doprowadzą do utraty ziemskiego ciała, ale to wy
sami ludzie musicie wybrać co chcecie mieć, zdrowie i radość, czy strach i choroby.
Tu nie ma nigdzie prawdziwej profilaktyki, medycyna akademicka jak nie wie co zrobić, to
wtedy ‘profilaktyczne’ stosuje się chemię i radioaktywne naświetlania, wtedy każdy zdrowy
organizm jest już bardzo chory, trzeba mieć ‘końskie zdrowie’ żeby to wytrzymać, jak to sami
mówicie ale wniosków z tego nie wyciągacie.
KAŻDE ZASTOSOWANE MEDYKAMENTY czy inne chemiczne środki mają bardzo duże skutki
uboczne oraz wiele przeciwwskazań, na które nikt nie zwraca uwagi, liczą się tylko pieniądze.
Dlatego wasze zdrowie podupada, coraz więcej płacicie i coraz bardziej chorujecie, z własnej
woli staliście się dla medycyny akademickiej bardzo stałym źródłem dochodu.
Oni chcą waszych pieniędzy, a wy kompletnie nie dbacie o swoje zdrowie, stale popełniając
podstawowe błędy w odżywianiu, w myśleniu, mówieniu i czynieniu, nie stosujecie praw Pana.
Dlatego musi nastąpić was obudzenie ponieważ dziś nic nie chcecie przyjąć, nic nie chcecie
zrozumieć poprzez logikę i wasze uczucia, to tylko już apokalipsa może was wyrwać poprzez ból
z tego letargu, nie ma już innego wyjścia.

Moc i siła ducha
437.
Pan dał każdemu duchowi na Ziemi moc i siłę tworzenia materialnego i gęsto materialnego,
każdy duch musi najpierw nauczyć się zależności energetycznych tworzenia i budowania energii
pozytywnych opartych o PRAWDĘ i MIŁOŚĆ.
Na Ziemi liczy się tylko energia i korzystanie ze Źródła jakim jest Pan i wszystkie poziomy
duchowe, które przekazują z wyższych poziomów dla ducha informacje o wszystkim co duch
potrzebuje i dla jego ducha podpowiedzi.
Nic na Ziemi i wokół was nie dzieje się przypadkowo, nie ma przypadków, jest tylko
karmiczne wyrównanie energii lub skutki zwrotne.
Dla każdego ducha będącego obecnie w ciele ziemskim stworzyły się szanse poprzez ten
pobyt w gęstej materii z całego bytu, możliwość odczynienia wszystkiego, każdego
najmniejszego przewinienia z innych pobytów lub obecnego, jak nie odczyni, to czeka na niego
lej rozkładu.

Ale wy sądzicie; że wszystko dzieje się obok was, że w was nie ma winy i nie macie wpływu
na wasz pobyt na Ziemi.
Nic bardziej mylnego, nic bardziej fałszywego, o to chodziło ciemnościom abyście swój
własny żywot ziemski oddali im we władanie i wy to do tej pory robiliście.
Do tej pory prawdziwe ziemskie życie kościelnych było ukryte i utajnione, nikt nie miał prawa
ich kontrolować, teraz Pan odkrywa całą PRAWDĘ o kościelnych, gdyż ŚWIATŁO pokazuje wam
tak jak jest prawdziwie bez ukrywania, musicie ludzie zobaczyć w co wierzyliście, komu
oddaliście swoje duchowe życie w prowadzenie.
Teraz czas na waszą świadomość siebie ducha, ty duchu to nie ktoś obok, trzeba zrozumieć
iż duchu całkowicie od początku do końca kreujesz na Ziemi swoim losem, poprzez prawa Pana,
wszystko tu dzieje się z powodu twoich działań.
Wszystkie wasze myśli, wszystko to co mówicie i co czynicie, tym tworzycie to co się z wami
dzieje i wokół was, nikt nie może na was wpływać bez waszej zgody, wy wybieracie i tak się
dzieje, jak pielęgnujecie radość i szczęście to ono będzie w was, bo tym będziecie promieniować
i do siebie przyciągać wszystko co dobre i radosne.
Jak tylko będziecie pielęgnować zło i choroby, to one będą was ciągle męczyć i was
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nawiedzać, a wokół was będą tacy sami ludzie jak wy, bo takich cierpiących i chorych
przyciągniecie.
Jak pielęgnujecie zło, to słabniecie i chorujecie, tacy ludzie właśnie chodzą do kościelnych, a
jak będziecie pielęgnować dobro i Pana wtedy macie moc i siłę ducha.
Ciemności wszędzie się wam wklejają, ale wy duchy na to pozwalacie, to się dzieje za
waszym przyzwoleniem ze strachu, ciemności wam włażą wszędzie gdzie pozwalacie.
Zawsze jak tworzycie w myślach, to musi się to przejawić w czynach waszych, ale wy to
musicie puścić energetycznie w ruch, w kołobiegu stworzenia.
Takie powiedzenie jak; ‘no’ nie zatrzyma tobie duchowi proces tworzenia, jest wiele innych
słów, które bezwiednie używacie, a one działają przeciwko wam.
Żeby tworzyć gęsto materialnie musi najpierw energia zatoczyć koło i do was wrócić, dlatego
bardzo się zastanówcie co wypowiadacie, bo tym właśnie przeciągacie lub odpychacie od siebie
wszystko co jest wam potrzebne tu na Ziemi.
Moc jaką ma każde SŁOWO zmusza was do refleksji.
Polacy jako naród wybrany są uczuciami na siłę związani lecz inne narodowości nic uczuć
nie mają, są tylko po prostu ziemsko ze swoją rodziną zawiązani, dlatego nie ma energii,
wszystko się wali i rozpada.
Rozkład fałszywych waszych wartości jakie zagościły w waszym rozumie, rozłożą grzyby
mutanty w waszym ziemskim ciele jakie zrzucane są poprzez chemitrale.
Ponieważ moc i siłę ducha wykorzystujecie przeciwko ludzkości, to w prawach Pana
przyciągniecie sobie zapłatę, która się okrutnie na was przejawi, nikomu się nie uda oszukać
praw Pana.

Pionier duchowości
438.
Pionier duchowości, to ten duch, który na pierwszej linii walczy z ciemnościami, to ten duch co
przecierał wam drogę do poziomu duchowo istotnego, domu dla ducha.
Wtedy wy duchy macie swoją drogę duchową bardzo uproszczoną, idziecie po śladach tego
co był pionierem, łatwiej wszystko wam przychodzi na tej drodze duchowej, łatwiej wszystko
zrozumiecie i przyjmiecie.
Bez duchowego rozwoju, bez świadomości duchowej to dla was ślepy zaułek, to podążanie
do celu, którego nie ma, koniec za zakrętem, dalej to mur nie do przejścia.
Każdy musi doświadczyć tego ślepego zakrętu, ale wy ciągle do niego wracacie i kolejny raz
nie wyciągacie wniosków, zakręt coraz bardziej zakręcony, a wy duchy coraz bardziej nieżywi.
Kościelni używają przeciwko wam duchom czarnej magii i walczą ze Światłem po stronie
ciemności, choć walkę przegrywają, to do tego się nie przyznają, że ŚWIATŁO wygrywa na całym
froncie, kościelni i im podobni nie mają już żadnych szans.
Ciemności upadają już gęsto materialnie, dlatego swoje ciemnie szyki zwierają, ich opowieści
iż walkę z Szatanem przegrywają są nieprawdziwe, ponieważ Szatan był po ich stronie, ale dziś
już Szatana nie ma, został unicestwiony.
Trudno się wam ludzkie duchy idzie, gdy się nie ma oparcia w Świetle, a jeszcze trudniej jak
jesteście ślepi i głusi, wtedy wszystkie doświadczenia was przerastają, popełniacie wiele błędów.
Wtedy już nie idziecie tylko się czołgacie.
Droga każdego ducha na Ziemi jest inna i nie można przyrównywać się do nikogo, tak jak
każdy jest inny i nie ma dwóch takich samych osób, nawet bliźniaki się różnią.
Każdy ma co innego do przepracowania, jednych karma jest mała, a innych ogromna, nie da
się niczego upraszczać ani wypośrodkować, każdy musi dostać dokładnie to co jemu jest
potrzebne do odpracowania jego karmy.
Taki dar, który pozwoli odpracować to co zawinił duch lecz wy nie uczycie się pracować
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poprzez wasze talenty i dary, lecz brniecie leniwie i jak najbardziej beztrosko w ciemnych
nurtach rwącego życiowego potoku.
Było by wam łatwiej żyć na Ziemi w pełnej świadomości siebie ducha, pełna skrucha do drogi
pełnej przeciwności obecnego życia, bycia nieświadomym i głuchym na uczucia.
Prawda w was duchu i uczucia wyzwolone z tej nieświadomości pozwolą wam w tym życiu
ziemskim zobaczyć wreszcie siebie ducha i dostrzec jak jesteście energetycznie zależni od praw
Pana.
Prawa Pana ułatwiają wam tu na Ziemi dostanie bycie, pełne radości i zdrowia.
Pionier może być tylko jeden, następców jest zawsze wielu, podążających za pionierem jest
też zawsze wielu.

Mów Prawdę, nie kłam
439.
Mów Prawdę, nie kłam, wyrażaj swoje uczucia, to najcenniejsze co masz na Ziemi w dalszej
drodze, poprzez mówienie Prawdy i wyrażanie uczuć dasz wszystkim to, co dla nich jest
najkorzystniejsze, bo powiesz im tak jak jest rzeczywiście i dowiedzą się jacy są naprawdę, ich
prawdziwe ziemskie bycie.
Przestań siebie ducha i ich ducha okłamywać, to bardzo zła cecha i pozbawia ciebie uczuć,
blokujesz swoje gardło, bardzo ciemne wibracje, ściągają ciebie w otchłań ciemności.
Słuchaj siebie ducha, bo twój rozum ciągle kłamie i zataja tobie Prawdę, ty już tego nie
dostrzegasz, dlatego ciągle kłamiesz, o to właśnie chodziło ciemnościom, dla ciebie to choroba i
lej rozkładu.
Przechodząc przez lej rozkładu, młyny Boże, przeżyjesz wszystko tysiące razy, bardzo
wzmocnione, abyś ty duchu to zrozumiał i odczuł co czyniłeś na Ziemi niewłaściwie.
Przede wszystkim okłamujesz siebie ducha w każdej dziedzinie twojego życia ziemskiego, jak
zobaczysz i przeżyjesz jak to wyglądało, wtedy zrozumiesz jaki to był koszmar twojego bycia.
Kłamiesz wtedy gdy jesz i śpisz, wtedy gdy się spóźniasz, wtedy gdy rozmawiasz, nawet
wtedy gdy oglądasz telewizję, to zaraza która drąży ciebie ducha, odrzuć to.
Kłamstwo ciągle wypływa z twych ust, stajesz się nadgorliwy i niedobry, twój rozum tylko
mówi ci; że jesteś dobry i wspaniały, a to znów kłamstwo.
Stając przed lustrem siebie ducha też okłamujesz, nie potrafisz krytycznie na siebie popatrzeć
i powiedzieć sobie PRAWDĘ i tylko PRAWDĘ, PRAWDA teraz jest dla ciebie najważniejsza,
pamiętaj to ostateczne rozliczenie całego bytu ciebie ducha.
Wyraź uczucia w słowach do Pana, daj Panu dowód na to, że wierzysz, że wiara twoja ducha
jest z uczuć i jest twym przekonaniem.

Centrum Europy
440.
W samym centrum Europy ogromne SERCE mocno tętniące MIŁOŚCIĄ BOŻĄ, energię MIŁOŚCI
BOŻEJ na was przelewa, a wy omotani i opętani ciemnościami mówicie; my nie, my dziękujemy,
my jesteśmy katolikami.
Tak wielkie wyróżnienie, wielkie szczęście Polaków spotkało, a wy w amoku, w ciemnym
uścisku przez kościelnych prowadzeni idziecie prosto do rozliczenia siebie ducha przez lej
rozkładu, jedynie może was uchronić świadomość siebie ducha i rozwój duchowy poprzez
Miłość Bożą, nic nad to.
Biegniecie do kościelnych, do ich kościoła i tam oczekujecie spełnienia, przecież ci ludzie tam
są bardzo chorzy, ślepi i głusi na MIŁOŚĆ BOŻĄ, to wy musicie sami zdecydować, nie oglądając
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się na nikogo, wybrać swoją wiarę, zdecydować o waszym poznaniu PRAW PANA, nikt was nie
będzie zmuszał, nikt was na siłę nie będzie ciągnął, wybieracie, konsekwencje za zły wybór tylko
wy poniesiecie, nikt inny.
Jest bardzo subtelna różnica pomiędzy współczuciem, a litością, pomiędzy MIŁOŚCIĄ
DUCHOWĄ, a ziemskim pożądaniem, wy tą różnicę musicie odczuć poprzez uczucie swoje
ducha, a nie rozumu.
Tak samo ze wszystkim, to wy musicie uczuciem poprzez siebie ducha wybrać życiowego
partnera, aby MIŁOŚĆ DUCHOWA w tym związku trwała i była pielęgnowana przez cały związek.
Musicie wybrać wasze najbardziej energetyczne miejsce na Ziemi do zamieszkania, najlepsze

dla was sprzęty, nie ważny jest sam wygląd lecz ważne jest wszystko i musi być zawsze
równowaga, złoty środek.
Czerpcie od Pana MIŁOŚĆ jak najwięcej, niech was napełnia, płynie przez was i wypływa
przez was do stworzenia.
Pożywienie dla was musi być odżywcze, smaczne i dla was najbardziej optymalne, tak aby
wasze ciało ziemskie długo na Ziemi wam służyło, wszystko wytrzymacie jak MIŁOŚĆ
przekazujecie.
Jest też bardzo subtelna różnica między waszym odczuwaniem, a wrażeniem rozumu, co dla
wielu jest niełatwe do przejścia lecz to już wy musicie się wysilić i podążać drogą PRAWDY aby
wybrać właściwie swoją duchową drogę życia na Ziemi.
Pan was otacza uczuciem MIŁOŚCI, a wy MIŁOŚĆ odrzucacie, a cały czas jeszcze
przyjmujecie wibracje ciemności przejawiających się przez religie i kościoły.
Cały czas występujecie przeciwko PANU, nie rejestrując subtelnej różnicy, między energiami.
Dziennikarze jak „pieski” ciemności na uwięzi, realizują wymogi ciemności, nic o tym nie
wiedząc, ale ich nie wiedza nie zwalnia ich od odpowiedzialności za swoje czyny w Prawach
Pana.
Trzeba trzymać na Ziemi z mocnymi, a nie ze słabymi co już upadają, pieniądze nie dają
mocy, tylko pętają żądzami rozumu.
MOCNY jest ten co w PRAWACH PANA realizuje na Ziemi BOŻY PLAN zgodnie z MIŁOŚCIĄ
BOŻĄ i WOLĄ BOŻĄ.
PRAWDA PANA na Ziemi się przejawia, moc daje ludzkim duchom aby wszystko co
niewłaściwe się ujawniło i PRAWDĘ o życiu ziemskim wam pokazało, o rządzących, o religiach,
ich zboczeniach i ich fałszywym życiu ziemskim, a wy musicie to zobaczyć i ich odrzucić, to jest
wasze doświadczanie i wasz wybór.

Czas spełnienia obietnicy
441.
Nastał czas spełnienia obietnicy WOLI BOŻEJ, wydarzenia apokaliptyczne codziennie się
przejawiają, codziennie coraz intensywniej i mocniej, jest wiele znaków na Ziemi ‘spadających z
nieba’ lecz nikt ich nie odczytuje.
Zatraciliście ludzie wszystkie swoje dary i logiczne myślenie, zatraciliście zdrowy rozsadek i
naturalne ludzkie odruchy, wasz obecny cel to tylko gęsta materia, wszystko co człowiecze jest
wam całkowicie obce i nieznane.
Pamiętajcie! Bogaci i rządzący na całej Ziemi szybko o siebie zadbają, a wam nawet pary z
ust nie puszczą, powiedzą; że to dla waszego dobra abyście w panikę nie wpadli, każdy duch na
Ziemi musi sam się o siebie ducha zatroszczyć i natychmiast poznać całą PRAWDĘ.
To jedyna droga do Pana, aby móc odpracować swoje wszystkie nałogi i karmę, poprzez
świadomość siebie ducha.
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Zapomniał wasz rozum iż to wy jako duch się nie budzicie, to wasza wina, tylko narzekacie,
krytykujecie, oceniacie i wulgaryzmami rzucacie, bo tak ubogie jest wasze słownictwo.
Jeżeli w was nie byłoby zapotrzebowania na rytuały ciemnosci, to by ich nie było, tak samo w
sklepie jak byście chińszczyzny nie nabywali, to by w sklepach były polskie produkty.
Apokalipsa nabiera rozmachu, płynie na Ziemię energia Miłości Bożej, aby was duchy uwolnić
od ciemności i ciemnoty, nie chcecie dobrowolnie, to zostaniecie wydarzeniami zawołani do
określenia się, do pokazania waszej prawdziwej twarzy, prawdziwego oblicza.
Odczytujcie mowę Pana dla was duchy wysyłaną w obrazach i słowach, odbierajcie ludzie
informacje, wszystko się wam symbolicznie już pokazuje, trzeba uczyć się wyrażać uczucia aby
nie kłamać nikogo.
Buduj ludzki duchu siebie w wierze z Prawdy i na prawach Pana opartej, nie daj się ściągać w
bagno ciemnoty i ciemności, nie jesteś listkiem na wietrze targanym huraganem.
Żadne bunkry, statki kosmiczne, arki, inne budowle oraz fortece, nie dadzą rady armii Pana
żywiołom, popatrzcie jak woda wartko płynąca w powodzi potrafi samochody i inne sprzęty
poprzestawiać jak zabawki.
Żywioły ognia, wody, powietrza i ziemi ze wszystkim co ciemne dadzą sobie radę bez
żadnych problemów, narzędzia to; huragany, tornada, wulkany, opady deszczu, śniegu, trzęsienia
ziemi, choroby, zaraza, spełnia się obietnica wam duchy dana od Pana.

Radosna spontaniczność
442.
Radosna spontaniczność to wolność duchowa, szczęśliwa i żywa w stworzeniu Pana, to sukces
na wszystkich waszych stopniach, to potężny wzlot do góry, natychmiastowy.
Brak wam ludzie ziemscy spontaniczności, radość na waszych licach też nie gości, bo cóż to
za radość w strachu i stresie, wy o radosnej spontaniczności nic nie wiecie.
Radosną spontanicznością przyciągniecie najbardziej niezdecydowanych smutnych ludzi
ziemskich, wy w nich rozbudzicie tą spontaniczność, to dla nich te pięć minut, jedyna szansa na
obudzenie uczuć, to ogień duchowy bucha, ten duch żyje w prawach Pana i takimi pozostańcie
do ostatnich dni ducha na Ziemi.
Ktoś kto sobie duchowi i uczuciom swoim nie wierzy, to listek na wietrze targany
ciemnościami, nie da rady się przebić i nigdy nic nie zrozumie o stałości uczuć, nic nie pojmie
poprzez logiczne myślenie, bo w nim duchu nie ma logiki gdyż pozwolił aby zagościły w nim
wątpliwości.
Radosna spontaniczność to wiara bez końca, przeżyta stała się przekonaniem. Cóż wy ludzie
bez uczuć i przeżyć w Miłości duchowej możecie powiedzieć o sobie duchu, o swoim jestestwie
tu w gęstej materii?
Różnica jest ogromna między tymi co żyją z przekonania w wielkiej wierze, opartej o prawa
Pana i MIŁOŚĆ, a tymi co nigdy nie odczuli swojej duchowej wrażliwości, nigdy nie poznali i nie
odczuli MIŁOŚCI, nawet nie wiedzą co tracą w każdej sekundzie tego wspaniałego ziemskiego
jestestwa siebie ducha.
Trzeba pamiętać iż ci co żyją w prawach Pana mają porównanie, bo też kiedyś gnili w tych
ciemnych energiach, ale wyzwolili się z tych ciemnych energii, potrafili zrozumieć uczucia i je w
sobie odblokować lecz ci którzy wątpią, nigdy nie wyzwolili się z ciemności, już mogą nie mieć
takiej drugiej szansy.
Ci co nigdy nie doznali uczuć MIŁOŚCI, nie mogą nawet odnieść się do wspomnień, nie mogą
nawet sobie tych dwóch odczuć porównać, nie da się inaczej jak trzeba to przeżyć.
To jest tak jak z jazdą samochodem, jak ktoś raz stanie się kierowcą i nigdy więcej nie będzie
jeździł jako kierowca, nie połączy się jako jedno z samochodem, nie pozna przyjemności i
radości z prowadzenia samochodu.
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Dlatego każdy wątpiący w uczucia siebie ducha, wątpiący w prawa Pana i Miłość, nigdy nie
dozna i nie rozpozna rozumem prawdziwej radosnej spontaniczności.
Życzę wam wszystkim abyście żyli na Ziemi duchowo w wielkiej radosnej spontaniczności i
wolności was ducha, abyście doznali na zawsze uczucie MIŁOŚCI, będąc wolnym od stresów i
strachu, tak jak ma żyć duch każdy na Ziemi po wydarzeniach.

Życiowa maskarada
443.
W dziwnych ubiorach, dziwnych czapach, w rękach narzędzia czarnej magii, jeszcze siedzą i
dostrzec swojej przegranej nie chcą, nigdy się już nie podniosą, oparcie ciemności upadło, czeka
ich kataklizm w skutkach zwrotnych, chorzy i słabi, grubi i opętani, nic nie znaczą, w ŚWIETLE są
nadzy i odarci z fałszu, to KONIEC ciemności.
Wszystko prawdziwe się o nich ujawni, w Świetle się pokaże odarte z fałszu i obłudy, musi
każdy z nich stanąć i siebie osądzić w prawach PANA.
To będzie dla nich największa kara, przed tymi ludźmi których okłamywano i nimi
manipulowano, trzeba będzie przyznać się do wszystkiego co się czyniło przeciwko PRAWOM
PANA.
Zobaczycie jacy są maluczcy, jak wynosili się na piedestały, ubierali siebie w aureole i
wynosili na ciemne ołtarze, kłamali w objawieniach i „cudach”, wszystko od nich jest
nieprawdziwe.
Życiowa maskarada, ubrana jak klaun artysta komediowy występujący w cyrku, groteskowy
wygląd o nietypowym kształcie, ciemne formy na nich i w nich.
Przemykający między ludzkimi duchami jak cienie przeszłości, jak zła strona ich ziemskiego
życia, całkowicie zapomnieli o sobie duchu, tragikomedia, nie wiadomo; czy się śmiać, czy
płakać.
Błahostka, karykatura życia opartego w prawach Pana, a ci tam odgrywający bat ludzkości to
komedianci udający ‘czystych’ przed ludzkimi duchami.
A w tygodniu wypełzają na zewnątrz tych zamkniętych domów i klasztorów jak robactwo,
zero uczuć i odczuwania, typowe kierowanie się rozumem, tylko ziemskie żądze.
Maskarada polega na tym; że co innego mówią, a co innego czynią, wielu odchodzi z tak
rozumowego życia gdyż nie wytrzymują tak negatywnych energii.
Bal maskowy w ich życiu, to ciągła procesja z parafianami, mająca podłoże
magiczno-rytualne, nawiązując do upadku duchowego ludzkości, prowadzonej przez kościoły, to
są te ich maskarady.
Przymykanie oczu na Prawdę stając się mistykiem religijnym, to ich tajemna wiedza, która
skutecznie zamyka PRAWDĘ w kajdanach kontemplacji, rozumowemu pojmowaniu wiary
człowieka, to typowy styl kościelny zamykania ludzkich duchów w kościołach, a ukrywania
PRAWDZIWEJ DUCHOWOŚCI.
Takie praktyki oparte o mistykę, rytuały, kontemplację, manifestują to wszystko w wymiarze
doktrynalnym, czyli oparte o rozum i typowe gęsto materialne życie, nie ma to nic wspólnego z
wiarą twoją ducha i prawami Pana.
Pogarda, dla tych ciemnych duchów, to zbyt słabe słowo, za stworzenie; „piekła i raju”, który
nigdy nie istniał, a stał się dla człowieka celem, ale tylko ziemskim i w ziemskim ciężkim
wymiarze bo opartym o kłamstwo.
Kara dla nich nie potrzebna gdyż skutki zwrotne mocno ich dosięgną w odpowiednim czasie,
oni już drżą ze strachu.
W Prawach Pana nie ma tajemnic, nie ma tajemnych objawień, wszystko jest jawne i czyste,
oraz bardzo proste.
Do wiary w Pana nie trzeba maskarady, mistyki, tajemnych rytuałów, tajemnych objawień,
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żadnych tajemnic, dziwnych znaków, gdyż wiara to utrzymywanie w sobie duchu połączenia
energetycznego z Panem, źródłem energii i życia na Ziemi, to ciągłe dziękowanie poprzez
uczucia i całkowite bezgraniczne oddanie się Panu w Miłości.
Gdyby dziś ludzie na Ziemi poszli za Jezusem Chrystusem, indywidualnie, rządy we
wszystkich krajach na Ziemi realizowały by politykę naprawy wypaczonych praw Pana, przyjęto
by prawa Pana i Prawdę, wrócono by całkowicie do natury, apokalipsa na Ziemi by się
zatrzymała!
Żywioły przestały by działać przeciwko człowiekowi na Ziemi.
Ludzie, Pan czeka na was ducha zmiany, całkowity rozwój duchowy, to wszystko co dzieje się
na Ziemi od was ludzie zależy, od waszych myśli, mowy i waszych czynów.
Dziś rządy wszystkich państw nie mówią wam PRAWDY, sami przygotowują się do wydarzeń,
a was okłamują.

Siłę otrzymujecie ze ŚWIATŁA
444.
Siłę otrzymujecie ze ŚWAITŁA, płynie do was energia Miłości, a wy duchy siłę przyjmujecie i się
buntujecie, wreszcie walczycie o swoje prawa.
Siła w was narasta, stajecie się mocni, zdolni do przyjęcia PRAWDY, zdolni do wiary z
przekonania, do zawalczenia o godne duchowe życie.
Wszystko zaczyna się od doświadczeń ducha, każde doświadczenie czyni was bogatszym,
mądrzejszym i pokorniejszym do praw Pana.
Do tego wszystkiego co czyni duch w naturze, w kołobiegu energetycznym jest mocnym
ogniwem w przekazywaniu bogactw duchowych.
Wtedy gdy przepracujecie karmę lub nie, to i tak musicie wrócić do domu lecz możecie wrócić
bogatsi o doświadczenia ducha na Ziemi, lub bez swojej tożsamości duchowej, jako czysty
zarodek.
To od was zależy; gdzie się znajdziecie, co będziecie przepracowywać, nie mówcie; że to
trudne, że nie dacie rady, bo takie się specjalnie dla was stanie, gdyż o to prosicie i takie energie
tworzycie.
W prawach Pana jest wolność, zawsze sprawiedliwość, wszystko zbierzecie zgodnie z tym co
zasiejecie, nic nie dzieje się przypadkowo.
Jak potoczy się wasze ziemskie życie zależy od ducha, a nie od rozumu, rozumowcy to ginący
już typ, gdyż opiera wszystko na cielesnych doznaniach.
Poplątały się ludziom pojęcia; ducha z duszą zwierzęcą, poplątały się pojęcia PRAWDY z
kłamstwami, pojęcie Miłości duchowej z seksem jako żądzą rozumu.
Przez stulecia okłamywano ludzi ziemskich aby duchy błądziły w subtelnych energiach, z
pokolenia na pokolenie kłamstwo rosło i dziś już wracają do nich skutki zwrotne.
Dlaczego kłamią; dla żądzy rozumu, dla ukrycia mordów na wysłannikach ze ŚWIATŁA, brnęli
w potokach błota, wspierani przez ciemności, słabli i dlatego okradali duchy ludzkie z energii.
Każdy z nich też dostał siłę, wzmocni się w nich wszystko co uczynili innym w każdej z
przeżytych na Ziemi inkarnacji, to wszystko w potoku PRAWDY wypłynie na wierzch.

Nastał czas PRAWDY
445.
Nastał czas PRAWDY, to ostateczne uderzenie w ciemności, wydany wyrok przez Światło, cała
Ziemia oczyszcza się z tego plugastwa.
Nie zajmujcie się Ziemią, ona sama sobie da radę będąc jednym z czterech żywiołów, to
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mocny oręż Pana, dla ciemności zagłada, a wy duchy ludzkie zajmijcie się sobą, umacnianiem
duchowości i rozpalaniem uczuć.
Żywioły dadzą sobie radę ze wszystkim, dla was to skutki zwrotne waszych podejmowanych
decyzji; dobrych i złych, wszystko musi zostać wyrównane.
Siła w was narasta, będziecie osiągać duchowe sukcesy, albo będziecie tonąć w błocie
swoich złych czynów, niewłaściwego życia ziemskiego.
Wasze uczucia, to ogromny potencjał duchowy, to moc wasza przez rozum wyeliminowana z
waliki o ducha, a to przegrana, gdyż to wasza broń najcenniejsza przeciwko ciemnocie i
ciemnościom.
Staliście się bez uczuć narzędziem ciemnych, więc do tej pory was wykorzystywali, Światło
daje wam siłę abyście się wyzwolili i podążali drogą wytyczoną prawami przez Pana, ta droga
jest dla was ducha najlepszą drogą tu w gęstej materii.
Potężna siła wam dana nie wykorzystywana od was odejdzie w przeszłość, a wy pójdziecie w
niepamięć poprzez lej rozkładu.
Chcieć to móc, a móc to chcieć, zawsze wychodzi, że to ma być wasz wysiłek, wasze chcenie,
na duchowe prowadzenie, nikt was do niczego nie zmusi, a tym bardziej Pan, który dał prawa w
stworzenie i wy sami tu do dziś mieliście szansę odnaleźć siebie ducha i uwolnić swoje uczucia.
Szans było wiele, ale czas upływa przy tak dużym przyspieszeniu bardzo szybko i wasza
szansa upływa z tym wartkim płynącym nurtem ze ŚWIATŁA.
Reżimy upadają, bo praw Pana nie przestrzegają, żądni władzy i pieniędzy o narody nie dbają,
bogactwa materialne zdobywają, za pomocą totalitaryzmu trzymając w rękach pod
wszechobecną kontrolą wszystko.
To wojna wszechobecna przeciwko totalitarnej władzy, ludziom na Ziemi Pan wysłał siłę aby
wygrali, to apokalipsa wam pokazuje upadek dyktatorów, to brak zgody duchów ludzkich na
monopol władzy.
Ta wojna energetycznie przegrana przez ciemności, teraz przejawia się w gęstej materii,
każdy dyktator o tym nie wie, iż duch jego w następne ciało wejdzie tam gdzie sam gnębił ludzkie
duchy, w najgorsze miejsce, aby doświadczył każdej sytuacji.
Kończy się kontrolowanie ludzi na Ziemi nieświadomych praw Pana, nieświadomych skutków
zwrotnych, okłamywanych przez religie, dyktatorów i im podobnych.
Nastaje czas oczekiwany na Ziemi od wieków, CZAS PRAWDY.

Zaciska się pierścień wokół Ziemi
446.
Zaciska się pierścień wokół Ziemi, wydarzenia narastają, siła płynie nieustannie, wszystko się
zmienia i wzmacnia, nic już nie będzie takie samo.

Powtórki są z o wiele większą siłą, efekt jest piorunujący, gdyż nie przyjmujecie informacji, nie
odczytujecie znaków, to klapki z oczu zostaną zdjęte poprzez wydarzenia.
Nic nie dzieje się przypadkowo na Ziemi, gdyż w prawach Pana nie ma przypadków, jest to
zgodne z prawem; przyczyny i skutku, choć nie wierzycie, choć nie przyjmujecie, to apokalipsa
trwa.
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Wszystko na Ziemi po wydarzeniach odrodzi się na nowo, choć niewielu zostanie, to ich
doświadczenia wskażą im właściwą drogę.
Odejście ducha z ciała ziemskiego to nie tragedia, to nie może być smutek, to radość iż duch
odchodzi do domu, na poziom duchowo istotny, wycieczka na Ziemię się skończyła.
Na Ziemi kataklizmy będą tam gdzie ich przyciągnie skutek zwrotny, tam gdzie ciemności
mieszkają i was jako narzędzi używają, za waszą zgodą.
Tam gdzie ludzie nie żyją w prawach Pana, gdzie biedni i chorzy, to tacy którym brak wiary z
przekonania, brak pokory do praw Pana, tam żywioły - armia Pana daje wam kolejną lekcję, uczy
was jak żyć w prawach.
Lekcji jest coraz więcej, a wy szukacie przyczyny we wszystkim, nadwyrężając swój rozum, a
tu trzeba uruchomić wreszcie uczucia i zrozumieć; że to wszystko dzieje się w doskonałych
prawach Pana i nie przypadkowo.
To oczywiste, że dziś nie chcecie dobrowolnie z waszej inicjatywy uczyć się rozwoju
duchowego, nie macie pojęcia co tracicie, jak bardzo zubożacie ducha, nie wiecie nawet iż życie
duchowe na Ziemi jest o wiele bogatsze i szczęśliwsze.
A tu się pierścień coraz bardziej zaciska i czasu dla was coraz mniej, szansa może być tylko
jedna, możecie przejść koło swojej szansy i nawet nie zauważycie bez uczuć, że to chwila dla
was, bo rozum jej nie rozpozna.
Kataklizmy, to jak listy do was wysyłane na przebudzenie, a wy śpicie i nic nie słyszycie, nie
macie czasu dla siebie ani sekundy, to co dziś się dzieje na Ziemi już wam powinno otwierać
oczy bardzo szeroko.
To z waszej strony musi być wysiłek, bo inaczej obudzicie się w centrum wydarzeń, w oku
cyklonu na wakacjach w ciepłych krajach.
Wszystko zrozumiecie, każde słowo chłonąć będziecie i wielokrotnie powtarzać aby sobie
dobrze utrwalić; to są SŁOWA Pana, poprzez objawienia do was przemawia Pan.
To wy musicie w ostrzeżeniach i objawieniach odnaleźć MIŁOŚĆ, przyjąć ją i podążać tą
drogą, drogą PRAWDY.
Zobaczcie jak bezradny jest ludzki duch, gdy chodzi o żywioły, wulkany, tornada, huragany i
trzęsienia Ziemi, które trwają tylko 30 sekund, zabierana jest wam materia, a wy tych znaków nie
odczytujecie, choć one są tak wyraziste.
Stworzenie cały czas podpowiada lecz nie macie narzędzi do odczytywania, nie macie już
pojęcia jak odczytuje się obrazy płynące z duchowości do was duchów.
Nauka was nie interesuje, chcielibyście wygodnie i leniwie wszystko dostać, a to co
niewygodne i do odpracowania uważacie; iż trzeba wam to zabrać, wszystko natychmiast wam
poukładać.
A tu trzeba się wziąć do pracy i samemu odpracować wszystko co uczyniliście innym
duchom w tej inkarnacji i w poprzednich, nie ma litości, bo to krzywdzenie was i wtedy karma się
powiększa.
Prawa Pana dotyczą każdego lecz tu chodzi o to abyście świadomie z pokorą je stosowali, a
staną się waszym oparciem, staną się waszym życiem, wtedy będziecie szczęśliwi i zdrowi.

Christchurch
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447.
Christchurch tłumacząc po Polsku dosłownie chrystusowy kościół, ta miejscowość w Nowej
Zelandii daje wam ludzkim duchom informację, stworzenie mową Pana.
Trzęsienia ziemi w Christchurch, to poważne ostrzeżenie od Pana, że ten wasz fałszywy
kościół, ta wasza fałszywa religia musi całkowicie zostać rozbita w pył, po żadnym kościele ani
takich budowlach na całej Ziemi nie zostanie nawet jedna cegła, wszystko zostanie zmielone i
rozsypane na budowę nowych dróg po wydarzeniach, wszędzie.
Dziś jeszcze chcą na was wymuszać kłamstwem i podstępem, chodzenie do kościoła i na
religie, jeśli jakieś dziecko nie chce chodzić na religię, to katechetki lub zakonnice wymuszają
okłamując rodziców.
Wiara każdego człowieka tym bardziej dziecka musi być oparta o PRAWDĘ.
Nikt i nic nie ma Prawa wymuszać jego wiary i decyzji jaką rodzice i dzieci mają prawo
samodzielnie podjąć.
Dostajecie ludzie siłę i energię po to aby takim aktom przemocy fizycznej i psychicznej się
przeciwstawić, musicie wybrać PRAWDĘ, nie dać się okłamywać, musicie im wreszcie
powiedzieć; iż kłamią.
Każda taka sytuacja pokazuje wam, iż każdy musi odkryć swoje prawdziwe oblicze, pokazać
się wam taki jaki jest, okłamuje was, czy mówi wam PRAWDĘ.
Każde państwo na Ziemi musi być oddzielone od tych znaków fałszywych, nakazowych i
dziwnych przepisów, które wbrew prawom Pana powstały i ściągają ludzkie duchy w ciemność.
Wymuszono w szkołach lekcje religii, na tych lekcjach nie uczy się dzieci; odczuwania,
kierowania się uczuciem, wiedzy duchowej, tu są same dogmaty, kłamstwa o Panu, o Bożych
prawach, rozwija się umysł, a nie rozwija się ducha, dzieci straszy się „piekłem” i opętaniem.
Ponieważ kościół nie ma oparcia w Panu, przede wszystkim bardzo przekraczają prawa Pana,
sami nie stosują w swoim ziemskim życiu praw Pana, to nie powinni być autorytetem dla nikogo.
A tu nakazowo wymuszano podporządkowywanie się kościołowi, teraz czas na was ludzie,
PRAWDA się o nich przejawia, a wy musicie sami dobrowolnie im się sprzeciwić.
Pan nie wymusza od was deklaracji wiary, nie wymusza na was podporzadkowanie się Panu,
wy musicie zdecydować sami, jak będziecie żyli na Ziemi zgodnie z prawami, to sami
zrozumiecie co jest dla was właściwe poprzez doświadczanie, ale Pan na was tego w żaden
sposób nie wymusza.
Ostrzenia są wcześniej, po to abyście sami dobrowolnie poszli drogą PRAWDY, abyście sami
świadomie taką drogę wybrali.
Każdy z was dostaje tyle samo siły i każdy tą siłę może wykorzystać tak jak uważa za
stosowne, ale każdy musi pamiętać, iż to wszystko musi być w ramach praw Pana.
Pan dał prawa w stworzenie i w te prawa nie ingeruje, nie nagradza was i nie karze, ale jak na
Ziemi ludzkie duchy ściągają na siebie skutki zwrotne, to Ziemi grozi zagłada, wtedy ingeruje Pan
poprzez armię Pana - żywioły.
Na tym polega różnica, że PRAWDĘ musicie wybrać sami, a kłamstwo na siłę chcą wam
wcisnąć, dlatego tak mocno się buntujecie, bo nie nauczono was dokonywać właściwych
wyborów ale nauczono was ślepego posłuszeństwa w ślepe kościoły i religie.
Wszystkie skutki zwrotne, żywioły, siła wam przekazywana przez wysłanników Pana,
kataklizmy i zarazy pokazują wam PRAWDĘ, a wy musicie dobrowolnie dokonać dla siebie
najwłaściwszych wyborów, zgodnych z prawami Pana.
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Kataklizm
448.
W pełnym tego słowa znaczeniu wszystko to, co dzieje się na Ziemi spowodowane przez żywioły,
armię Pana.
Każdy kataklizm, to skutki zwrotne działania ludzi na Ziemi, prawo przyczyny i skutku zawarte
w prawach Pana.
Nikt i nic nie może tego zmienić, możecie zmienić tylko siebie ducha i rozpocząć nowe życie
na Ziemi aby zapobiec dalszym kataklizmom.
Nie trzeba dziś wiele na Ziemi zdarzeń aby na przykład; reaktory atomowe zagroziły
egzystencji Ziemi, jak niebezpieczne są źródła energii wymyślone przez rozum ziemskiego
człowieka, a przecież Pan dał ziemskim duchom wszystko naturalne, bez jakichkolwiek zagrożeń
dla człowieka tu w gęstej materii.
Pomimo tak ewidentnego kataklizmu w Japonii, to w Polsce kraju wybranym zagorzała
dyskusja na temat budowy elektrowni atomowej.
Nikomu nie uda się wybudować na terenie Polski elektrowni atomowej, gdyż zagraża naturze,
a tu z Polski wychodzi PRAWDA i wszystko co naturalne.
Pan dał to co potrzebujecie do życia na Ziemi, proste, naturalne i zdrowe dla wszystkich i nikt
nie musi się obawiać o swoje życie ziemskie jak będzie duchowy.
Pan da wam w podpowiedziach takie rozwiązania każdego tematu, takie wynalazki i projekty,
które są zgodne z prawami i naturalne, ale musicie nauczyć się duchowo je odczytywać i
wprowadzać w ziemskie życie.
Na Ziemi duchowi jest potrzebna; naturalna zdrowa żywność, czyste powietrze, czysta woda,
naturalna medycyna i rozwój duchowy.
Reszta to materia przywiązująca na stałe ducha; do ziemskich spraw, do rzeczy, pieniędzy i
stąd tworzą się żądze rozumu.
A tu trzeba piąć się duchowo do góry, aby wykorzystać swoją wiedzę w pracy gęsto
materialnej, utrzymać się i zapłacić wszystkie rachunki.
Kataklizm dociera do ludzi dziś, gdyż Ziemia musi ulec oczyszczeniu całkowitemu z
ciemności, musi wszystko wrócić do naturalnego stanu rzeczy.
Tu w ostrzeżeniach i objawieniach macie wszystko napisane, czytajcie, przeżywajcie i
wprowadźcie w swoje ziemskie życie, te perły nie są dla wieprzy bo i tak je podeptają.

JAPAN
449.
Logicznie skojarzcie ludzie, uważnie, wyciągając wnioski przeczytajcie tytuł JA PAN, znów Pan
wysyła do was informacje, znów pokazuje poprzez nazwy, iż nic nie robicie i Pana podpowiedzi
nie słuchacie, a przecież to dla was najlepsza droga i najważniejsza.
Kolejny raz, coraz mocniej armia Pana żywioły dają wam lekcję, a wy nie otwieracie oczu, nic
nie chcecie widzieć, nic nie chcecie słyszeć, tylko wam w głowie materia.
Jak łatwo was pozbawić materii, jak łatwo wam wytrącić wasze argumenty, gdyż wiara wasza
słaba i bez przekonania, trzymacie się jak rzep psiego ogona rozumu i naukowych dowodów,
które wprowadzają was w błąd.
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Pan zawsze daje wam szansę na zmianę, ale wy musicie chcieć z niej skorzystać, do wyboru
macie dwie drogi, kierować się drogą PRAWDY i MIŁOŚCI lub młyny Boże.
Życie na Ziemi w prawach Pana lub odejdziecie z Ziemi jako duchy, odchodząc do góry przez
młyny Boże zostaniecie pozbawieni wszystkich otoczek, do poziomu duchowo istotnego dojdzie
czysty zarodek duchowy.
Wszystkie ostrzeżenia od dawna ludzkim duchom przekazywane, nikt nie może powiedzieć; iż
o apokalipsie nie słyszał.
Wszędzie wokół was cała natura i prawa Pana wskazują wam drogę duchową zgodną z
naturą, zawsze korzystną dla was i bardzo prostą.
Bardzo proste są prawa Pana dla ducha, ale dla rozumu i jego ziemskich żądz, wszystko jest
tajemne i ukrywane, im bardziej tym wasz rozum bardziej upada i was topi.
Nic na Ziemi nie odbywa się przypadkowo i wszystko jest informacją dla was w obrazach, a
wy musicie te obrazy odczytać i wprowadzić zmiany korzystne dla was ducha.
Nie możecie powiedzieć; że nikt was nie nauczył odczytywania mowy Pana, PRAWDA jest
taka, iż wy nie chcieliście się nauczyć, nie byliście do dziś zainteresowani odczytywaniem
obrazów podawanych wam z góry.
Myślcie logicznie, kojarzcie fakty i wyciągajcie wnioski ze swoich doświadczeń, bo
Japończycy nie wyciągnęli wniosków ze swoich doświadczeń i choć przeżyli niektórzy atak
bomby atomowej, to wybudowali sobie elektrownie atomowe, które dziś są zagrożeniem dla
Ziemi.
Nic wam nie zostanie zapomniane, wszystkie tematy jakie sobie ściągnęliście na siebie
musicie przepracować do końca.
Każdy kto ma coś negatywnego w sobie duchu, przepracuje te energie wielokrotnie więcej,
będziecie uciekać przed sobą i swoimi słabościami, które nie chcecie przepracować, to
wzmocnią się energetycznie i dadzą wam w kość.
Będziecie wariować i chorować, będziecie głodni i zmarznięci, w męczarniach i bólu bez
materii i opacia w ciemnościach, aż zrozumiecie albo odejdziecie do góry.
Każdy napromieniowany ludzki duch, to złapany już przez młyny Boże w skutku zwrotnym, nie
przypadkowo, za cały byt, za wszystkie inkarnacje ducha, to trwa długo, musi każdy zrozumieć;
co czynił i co czyni obecnie.
Każdy duch musi zrozumieć; jakim prawom podlega, po co tu przyszedł na Ziemię i czym ma
się kierować, aby przyjąć PRAWDĘ.
Kataklizmy tak się nasilają, aż któregoś dnia ogarną całą Ziemię jednocześnie, wtedy to
będzie całkowity upadek ciemności, tu nie ma wygranych czy przegranych, tu chodzi o powrót
do PRAWDY wszystkich duchów ludzkich, ciemności muszą zostać unicestwione.

Czas na Europę
450.
Nastał czas na Europę, aby odczuła wydarzenia, wszystko się wzmocniło i ludzie ziemscy
wariują, bo siła wzmacnia wszystko, dobro i zło.
Każdy duch na Ziemi, odczynia i wyrównuje energie, te dobre do niego wracają, ale te złe tym
bardziej, wszystko już zatoczyło koło i się rozlicza, skutki zwrotne są bezzwłocznie, jest wasz
czyn i natychmiast zapłata.
Nic nie ujdzie nikomu, gdyż prawa Pana precyzyjnie działają i energetycznie wszystko
wyrównują, nic nie zostanie zapomniane, nic zakopane, wszystko właśnie teraz się odkrywa dla
oczu i uszu duchów na Ziemi będącym w ciele ziemskim.
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Wszystkie żywioły bardzo precyzyjnie uderzają w ciemności, w duchy ludzkie które zawarły
przymierze z ciemnymi, pozbawiają ciała ziemskiego, aby ten duch mógł jeszcze się z pod
panowania ciemnych uwolnić i rozwijać się duchowo.
Gdybyście siebie szanowali to innych byście nie krytykowali i oceniali, gdyż dokładnie to
samo do was wróci tylko zwielokrotnione, świadomość wasza na to nie powinna pozwolić, ale
nie macie świadomości siebie ducha, nie macie świadomości praw Pana to rozum was
wpuszcza w ‘maliny’.
Nie chcieliście i nie chcecie jeszcze słuchać PRAWDY, kroczyć dla was najlepszą drogą, ale
żywioły wam pokażą właściwą dla was ducha drogę, poprzez duchowe odbiory i uczucia.
ŻYWIOŁY wzmocnione ogniem Bożym płynącym cały czas przez część Pana na Ziemi
wyrównują w prawach wszystkie wasze niewłaściwe czyny, wszystko to co sobie teraz jeszcze
na Ziemi będąc wypracowujecie w pocie czoła.
Sytuacje kiedyś nie do pomyślenia, tu i teraz staną się codziennością, wszystko stanie się
możliwe, ciemni będą atakować ciemnych, ciemności naciskane Światłem muszą się wyżyć do
końca.
Apogeum nieszczęść, cierpienia, bólu, wydarzeń na Ziemi, apokalipsa osiąga już punkt
kulminacyjny, to upadek wszelkiego zła na zawsze.
Ten dzień wyzwolenia duchów ludzkich z ciemnoty i zakłamania będzie wielkim jedynym
szczęściem i świętem zarazem, nie czczonym nigdy więcej.
Wszystkie duchy zapomną, że kiedyś na Ziemi było panowanie ciemności, tutaj na Ziemi
zawsze już króluje MIŁOŚĆ i PRAWDA.
Małpie królowanie rozumu, ciemnoty ludzkiej, kłamstw, fałszu i dogmatów raz na zawsze
kończy swój los na Ziemi, wszystko się oczyszcza.
Możecie się ludzie ziemscy spodziewać wszystkiego; wydarzeń, kataklizmów, wody i ognia,
ziemi i powietrza w każdej chwili, od tego momentu nie ma spokoju, każdy z was i energie
ciemne wyżywają się jest ostatecznie, to wygrana walka z ciemnościami.
Od tego momentu bezpieczni są tylko ci co się rozwijają duchowo, żyją zgodnie z prawami
Pana oraz ci, którzy rokują jakiekolwiek nadzieje na przebudzenie duchowe, reszta ludzi
ziemskich może się spodziewać w każdej chwili, w każdym miejscu wszystkiego, nie jesteście
bezpieczni, gdyż nie uwierzyliście Panu.
Pomimo ostrzeżeń i objawień na Ziemi podążacie drogą w przeciwnym kierunku niż MIŁOŚĆ i
WOLA BOŻA.

Bójcie się ludzie PANA
451.
Bójcie się ludzie Pana, bójcie się ludzie tego co nastanie, bo jak nie potraficie być duchowi to z
ginących ciemności tylko strach w was zostanie, będziecie się bali własnego cienia.
Nie ma w was rozsądku i pokory, dlatego musicie zrozumieć co jest dla was najważniejsze
poprzez armię Pana żywioły będą działania prowadziły na Ziemi aż do skutku, aż zrozumiecie i
do Pana się skierujecie z wyrażaniem uczuć i w słowach.
Każde działanie na Ziemi żywiołów to skutki zwrotne waszych decyzji, niewłaściwych
czynów, każdy duch na Ziemi nie przypadkowo trafia w centrum działania kataklizmów, im dalej
będziecie od Polski tym bardziej odczujecie w sobie duchu tęsknotę do Pana.

505

Każdy duch w narodzie wybranym Polsce miał sposobność wybrać możliwość przejawienia
się jako duch po doświadczeniach ziemskich, lecz was rozum opanował całkowicie, więc
wydarzenia wam przypomną kim jesteście i jakie zadanie macie do wypełnienia na Ziemi.
Bójcie się ludzie Pana, wtedy obudzi się w was szacunek do siebie i szacunek do Pana,
będziecie wiedzieli jak należy solidnie przestrzegać praw Pana, jak żyć na Ziemi by stać się
przykładem dla innych.
Będziecie przeżywać tragedie osobiste, każdy z osobna i wszyscy razem, po to by zrozumieć
wszystkie na Ziemi dziejące się procesy energetyczne.
Zdjęte blokady z waszych uczuć, to wasza wolność duchowa, to wasze przekonanie w
prawach Pana i w wierze.
Prawda obudzi tych co poszukują prawdziwie i z uczuciami, chcą konsekwentnie ze sobą
pracować w prawdzie i w prawach Pana, nie boją się przeciwności, nie boją się oceny i opinii
innych duchów, nie dadzą sobą manipulować.
Jeżeli nie chcecie ze sobą pracować, nie będzie działało oczyszczenie i uzdrowienie, tylko
wierzący z przekonania przyjmują dary od Pana i podążają drogą duchową.
Wielu w SŁOWACH Pana odczyta ostateczny wyrok na siebie, choć Słowo to Miłość
promieniująca w Prawdzie z woli Pana.
Tylko wasze duchowe przekonanie poprowadzi was duchy prostą drogą, nic nie będzie was w
stanie z tej drogi ściągnąć.
Przełom dziejów, który nastał pokaże wam najbardziej katastroficzne zakończenie
oczyszczania z ciemności, które spowoduje narodziny nowej ery duchowej na Ziemi.

Transformacja ducha
452.
Transformacja ducha trwa niezależnie od waszych poglądów i waszych chciejstw, na Ziemi
wszystko się przemienia, przede wszystkim człowiek zmienia siebie ducha poprzez
doświadczania na Ziemi będąc w ciele.
To zawsze był i jest najbardziej naturalny proces energetyczny na Ziemi, zgodny z prawami
Pana, świadomy i czysty.
Tylko doświadczenia w wielu różnych najcięższych sytuacjach nauczą ducha pokory,
cierpliwości i Miłości.
Jako duchowi będziecie żyli na Ziemi z pokorą pochylać głowę przed Panem, będziecie z
własnej nieprzymuszonej woli i swoich chęci pomagać wszystkim, którzy żyć chcą w prawach
Pana i choć teraz zostaniecie zmuszeni do przyjęcia PRAWDY, to dla was jest korzystne i
najlepsze, bo sami nie chcecie się duchowo rozwijać.
Zostaniecie zmuszeni poprzez doświadczenia, abyście mogli świadomie, z korzyścią dla
siebie na przyszłość żyć zdrowo i radośnie.
Tak mocno wypaczono na Ziemi PRAWDĘ, że teraz już nie ma wyjścia, trzeba wam wskazać
właściwą drogę poprzez przymuszenie, ale jak wy duchy doświadczycie tej drogi PRAWDY, nie
będziecie chcieli nigdy z niej już zejść.
Duchowi ludzkiemu w transformacji przeszkadza ego, pycha i zarozumiałość, od zawsze to
samo, rozumowe żądze władzy, pieniędzy i seksu, najwyżej osiągaliście poziom trzeci, a w
zarozumiałości swojej chcieliście porównać się do samego Pana.
Ciągle powtarzacie; że jesteście boscy, do Pana zwracacie się jak do ‘kolegi’, kalacie imię
Pana w swoich słowach co chwilę nie zwracając uwagi na prawo Pana.
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To ludzie na Ziemi ułożyli sobie Słowo Pana według swoich żądań i potrzeb, nie patrząc i
zwracając uwagi na Wolę Bożą.
Tak daleko się zapędzili iż zmienili na Ziemi prawa dane przez Pana na Ziemię ludzkim
duchom aby im się tutaj w gęstej materii leniwiej i łatwiej żyło, aby wciąż siedzieli w
ciemnościach i kościołowi przynosili zyski.
Wypaczono Słowo Pana, wzywając do mordowania w imię Pana, kłamiąc i oszukując duchy
ludzkie, władza ziemska i kościelna pęta i zniewala ducha.
Moc jest w was i potęga ducha, to wy musicie powiedzieć im; koniec, teraz chcemy PRAWDĘ i
tylko PRAWDĘ.
Duchowy człowiek to bogaty we wszystko co ziemskie ale przede wszystkim duchowe
wartości są dla niego na pierwszym miejscu.
Bogactwo ziemskie to bardzo złudne słowa gdyż nie wiadomo co dla kogo one znaczą, zbyt
duże możliwości rozumu doprowadzają ludzi z dużą ilością pieniędzy do zguby, gdyż nie są
świadomi zagrożeń i praw Pana.
Nie należy was nieświadomie odłączać od rozumu, gdyż musicie świadomie wybrać drogę
duchową, jak jej poprzez apokalipsę nie przyjmiecie, to wasz wybór, wy poniesiecie
konsekwencję niewłaściwego wyboru.
Nikt was na łańcuchu ciągnął nie będzie, musicie sami zrozumieć; iż tylko uczucia wasze są
dla was drogowskazem, który poprowadzi was prosto do góry, na wyżyny duchowe, tam gdzie od
pokoleń powinniście funkcjonować duchowo i zdrowo w prawach natury, w symbiozie ze
wszystkim co naturalne i zdrowe dla was.

To nie ‘KONIEC ŚWIATA’
453.
To nie ‘KONIEC ŚWIATA’, to tylko oczyszczenie Ziemi poprzez armię Pana żywioły z ciemności,
to tylko oczyszczenie ducha ludzkiego z fałszywych poglądów poprzez doświadczanie.
Dla niektórych duchów będzie to rozliczenie całego bytu i budowanie nowej świadomości, to
budowanie na Ziemi nowego świadomego ducha ludzkiego.
Musi minąć kilka pokoleń aby rozum człowieka zapomniał o ciemnocie i dogmatach,
bogactwo ziemskie musi być porównywane do wartości duchowej, a nie jak dziś do korzyści
materialnych, im więcej ktoś ma tym jemu się ZDAJE, że ma większy autorytet, ten mit musi
upaść bezwzględnie.
Wartości duchowe muszą stać się dla was duchy drogowskazem w życiu ziemskim, a
autorytetem ten co jest duchowy, KONIEC PANOWANIA CIEMNOTY NA ZIEMI.
Świat istniał i będzie istniał, tylko Ziemia jak ludzie nie będą się rozwijali duchowo rozpadnie
się na pół i jako taka planeta przestanie istnieć.
Ale teraz jest wiele duchów ludzkich, które się rozwijają i obecnie nie ma takiego zagrożenia
aby Ziemia miała przestać istnieć, to tylko ciemności z braku logiczności straszą ludzkie duchy.
Koniec straszenia, koniec stresów, koniec panowania rozumu, koniec ciemności, Ziemia się
oczyści i wreszcie zacznie żyć naturalnie zgodnie z WOLĄ BOŻĄ.
Jeszcze powtarzacie po ciemnościach i ciemnocie te kłamstwa, ale po intensywnych
wydarzeniach, po waszych ziemskich przeżyciach apokaliptycznych zapomnicie o FAŁSZU,
nauczycie się świadomie żyć duchowo zgodnie z prawami PANA tu i teraz na Ziemi.
Wyścig szczurów za pieniędzmi dobiega do mety, to finisz dla żądzy rozumu, nie będzie już
nigdy kultu seksu, kultu papieży, kultu dziwnych ludzi chorych i zdeformowanych rozumowo.
Pieniądze są narzędziem w rozwoju ducha ludzkiego, nie mogą być blokadą dla ducha, to też
energia tworzona przez ziemskich ludzi i musi być pozytywna, pieniądze będą służyć po to by
wymienić je na potrzebne towary lub usługi.
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Teraz będą bardziej intensywne wydarzenia gdyż jest coraz większy przypływ OGNIA BOŻEGO
na Ziemię, apokalipsa realizuje się w swej końcowej fazie, to co przeżyjecie da wam początek
naturalnego bytowania, a całkowicie zginą ciemności i około 80% duchów wyjdzie z ciała by
rozliczyć się z całego swojego bytu, wrócą jako nieświadomi na poziom duchowo istotny.
Wyciągnijcie ludzie ziemscy właściwe wnioski i zacznijcie się rozwijać duchowo Pan dał wam
jeszcze chwilkę na wasze opamiętanie i wiarę z przekonania, koniec ślepej wiary.
Nie ma końca Świata to bardzo niewłaściwe określenie i całkowicie nieprawdziwe.

Oczekiwania rozumu
454.
Oczekiwania rozumu wprowadzają was w błąd, ciemności tylko czekają abyście nie rozumieli; że
rozwój duchowy nie ma nic wspólnego z myśleniem, nauką akademicką czy wiedzą rozumową,
książkową, musicie wiedzieć iż rozwój duchowy polega wyłącznie na wydobyciu wiedzy z ducha.
W duchu jest wszystko co jest wam potrzebne aby kroczyć bezpiecznie, stanowczo i z
przekonaniem na drodze PRAWDY.
Doskonale duch wszystko odbiera, uczuciami się kierując wytycza sobie najwłaściwszą drogę
krocząc po Ziemi duchowo.
Jak tylko zwątpicie w siebie wasz rozum wam wyprodukuje miliony wątpliwości, po to tylko
aby was ściągnąć z drogi PRAWDY.
Każdy musi być przekonany do tego co czyni, gdyż ślepa wiara budzi i budziła zawsze wiele
wątpliwości, nie można zasłonić sobie oczy i iść po drodze, gdyż ślepiec szybo upadnie, a ktoś z
przekonaniem i wiarą kroczący drogą, widzący i kierujący się swoimi uczuciami, dojdzie do
domu na poziom duchowo istotny, nie będzie się przewracał.
Kościół w swojej nielogiczności i braku duchowości na przykład; pierwszego ucznia’ Marię
Magdalenę z Magdali nazwali ‘ladacznicą i prostytutką’, ale zrobili też święta, taki akt potwierdza
ich intratność w każdym calu tego co robią, nie uczą nikogo duchowego życia, są nielogiczni i
zakłamani od początku.
Wszystko co kościelne to przede wszystkim wymuszone, co w skutkach zwrotnych się
przejawia, nie należy wymuszać wiary, a tym bardziej małych dzieci, gdyż nie są te duchy
świadome tego aktu.
Każdy duch na Ziemi musi świadomie wybrać sam bez zmuszania, choć dziś należy nauczyć
ludzi na Ziemi przede wszystkim świadomości, gdyż poprzez kłamstwa świadomość człowieka
ziemskiego odcinano przez wiele pokoleń. Udało się im prawie całkowicie.
Nielogiczność rozumu i strach doprowadza ludzi ziemskich do obłędu, dlatego jak ŚWIATŁO
wzmacnia wszystko, to ci ludzie będą wariować.
Choć rozum wasz oczekuje spokoju, dobrobytu ziemskiego i władzy to na całej kuli ziemskiej
będą w każdej chwili w różnych miejscach jednocześnie kataklizmy.
Każdy wyjazd na wakacje, czy do rodziny za granicę Polski może zakończyć się w samym
centrum działania żywiołów, gdyż ostrzeżenia są wyraźne i przede wszystkim dla Polaków,
powinniście je wprowadzać w swoje życie.
Ale to wy wybieracie i wy podejmujecie decyzje dotyczące waszego życia ziemskiego, a wiec
to wy poniesiecie konsekwencję swoich wyborów, dlatego gdy wyjedziecie poza granice Polski
nie wołajcie o pomoc.
Oddalając się z pod ochrony Pana musicie wiedzieć, że przestajecie być chronieni, po to są
ostrzeżenia, bo ci co świadomie z przekonania wierzą w Pana są chronieni i w Polsce kraju
wybranym włos im z głowy nie spadnie, gdy wyjadą to też mogą zostać zaskoczeni przez
kataklizm.
Świadomość ludzi wierzących z przekonania nie pozwoli na lekceważenie informacji
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duchowych objawień i ostrzeżeń płynących od Pana.
Jak wy nie potraficie rozpoznać PRAWDY swoimi uczuciami, to wasza wina, gdyż uczucia
zamknęliście do rozumu, a to dla was oznacza błądzenie.
Rozum wybiera tylko to co leniwe, swoje żądze władzy, pieniądza i seksu, wszystko wymusza i
nas okłamuje, nie chce korzystnego dla ducha rozwoju, gdyż wie że musiał by oddać władzę nad
ciałem i drogą na Ziemi duchowi.
Duch idzie na Ziemi i swoje ciało prowadzi najbardziej właściwie i korzystnie, wie jak
podejmować decyzje, które dla niego są dobre i będą służyły tylko jego rozwojowi, nigdy nie
wybierze czegoś co jest nie korzystne i nie ma nałogów bo jego świadomość na to nie pozwoli
aby taplać się w błotku energetycznym.
Rozum natomiast wybiera wszystko co najgorsze dla ducha, bo rozum sam w sobie nie jest
logiczny i nie ma świadomości, to jest ‘podświadomość’ o której ciągle mówią ezoterycy, to tylko
blokady i wiedza rozumowa nigdy nie przeżyta i nie sprawdzona teoria czyli bzdury i kłamstwa.
Wszystko co jest oparte o wiedzę kościoła, różnych religii, biblii i ezoteryki jest fałszywe,
dogmatyczne, rozumowe i blokujące waszą duchową świadomość.

Jest wiele fałszywych sygnałów
455.
Jest wiele fałszywych sygnałów o ‘końcu świata’, o apokalipsie, o Jezusie Chrystusie, o
ciemnościach również, kościół i różne organizacje fałszują informacje o historii, a wy musicie
nauczyć się rozpoznać ten właściwy obraz, gdyż jak się nie nauczycie rozpoznawać to
przeoczycie ten prawdziwy sygnał i upadniecie razem z ciemnymi.
Biblia jest fałszywa w całym egzemplarzu, stary czy nowy testament, to sterta wymyślonych
przez kapłanów historii na potrzeby religii.
Ciemnościom bardzo zależy abyście upadli i nigdy już się nie podnieśli, a wy musicie być tego
świadomi, nie dać się pogrzebać razem z nimi.
Rozum człowieka chętnie przyjmuje kłamstwa i usprawiedliwienia byle by tylko nie uczyć się
samodzielnie funkcjonować, najwygodniej oddajecie się w zarzadzanie innym, co powoduje że
ciągłe biadolicie i oskarżacie innych, że są winni tego co się z wami dzieje, a wybielacie siebie.
Nie umiecie sami podejmować decyzji to idziecie do innych, a oni was prowadzą fałszywymi
drogami, dlatego ciągle chorujecie i macie problemy finansowe, gdyż nie mówicie PRAWDY i nie
czynicie właściwie.
Nie widzicie że wszędzie kłamiecie, gospodarz sypie nawóz do warzyw, które ma na sprzedaż,
dla siebie nie sypie, piekarz piecze chleb inny na sprzedaż, inny dla siebie, masarz robi inną
kiełbasę na sprzedaż, a inną dla siebie, dlaczego oszukujecie???
Przecież to jest fałsz i obłuda, zróbcie tak abyście sami to zjedli i było by to dla was dobre, dla
innych też będzie dobre, wtedy wróci do was wszystko to co najlepsze, a jak oszukujecie, to
wraca do was farsz i obłuda ale zwielokrotniona.
Po wydarzeniach wszystko co zrobicie innym będzie musiało być dobre i naturalne, koniec
fałszywek i podróbek.
Kiełbasa będzie z czystego mięsa, a nie z jakiś wypełniaczy i dziwnych dodatków.
Dzisiaj fałsz jeszcze ma miejsce, choć jutro będziecie umieli upomnieć się o swoje, nauczycie
się sami czynić właściwie i zaczniecie wymagać od innych.
Jeżeli wy oszukujecie, to w skutkach zwrotnych zostaniecie oszukani, rozplenił się ten fałsz
na Ziemi, dlatego musicie w skutkach zwrotnych odczuć zwielokrotnione oszustwo i tak ‘zaklęty
krąg’ stele do was wraca i stale coś wymyślają naukowcy, kaznodzieje i im podobni gdyż jest to
dla was skutek zwrotny.
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Przestańcie kłamać i oszukiwać, bo pogubiliście się w tych kłamstwach i oszustwach, już
sami nie wiecie co prawdziwe, a co fałszywe, aby to zrozumieć musicie zacząć od siebie.
Zacznijcie od mówienia zawsze PRAWDY, wykonujcie wszystko z MIŁOŚCIĄ, kierujcie się tylko
swoim uczuciem, nauczcie się poodejmować samodzielnie decyzje bez lęku i strachu, oraz
ponosić konsekwencję swoich decyzji z podniesiona głową.
Wszystko co się wokół was dzieje nie jest przypadkowe, każda sytuacja to informacja lub
ostrzeżenie, a dla niektórych już rozliczenie ducha gdy duch wychodzi z ciała w wypadku
samochodowym czy w inny sposób.
Ponieważ nie odczytujecie sygnałów, informacji i ostrzeżeń dlatego niewłaściwie czynicie.
Obojętnie czy uwierzycie, czy nie, wypełnia się wola PANA na Ziemi, obojętnie czy będziecie
się rozwijać, czy nie, to akurat zależy od waszego wyboru, lecz byłoby dla was lepiej gdybyście
uwierzyli Panu i odwrócili swój los, obecnie jest kumulacja wydarzeń na Ziemi, uderzy w was
bardzo mocno, wszyscy niedowiarkowie poniosą skutki zwrotne swojej niewiary w Pana.
Wy w tym gąszczu kłamstwa i obłudy przez was stworzonej musicie znaleźć tą perełkę, ten
prawdziwy dla was znak, abyście mogli podążać na Ziemi właściwą drogą, gdyż inaczej się
rozliczycie z całego bytu, a to dla ducha największa kara.

Rozwój duchowy lub młyny Boże

456.
Rozwój duchowy lub młyny Boże, nie ma innej drogi dziś gdy zakończył się sąd ostateczny na
Ziemi, to nie dotyczy Świata, tylko Ziemi i was duchy będące obecnie w ciele lub bez ciała
ziemskiego tu w gęstej materii.
Jeżeli duch wyraźnie przeszkadza drugiemu w rozwoju duchowym lub staje przeciwko
PRAWDZIE natychmiast w prawach Pana sam się zaszereguje do rozliczenia, choć się wam to
nie podoba, to duch doskonale wie co nastąpi, choć rozum podpowiada wam co innego.
Innych wyborów nie macie, choć będziecie się starali, nic innego wam nie wyjdzie gdyż
następuje rozliczenie każdego ducha na Ziemi.
Albo dostaje pomoc gdy się rozwija, albo idzie natychmiast do rozliczenia całkowitego z jego
wszystkich ziemskich pobytów, tego co myślał, mówił i czynił.
Waszym obowiązkiem było poszukiwanie PRAWDY, a nie oddanie się w ręce ciemności i ich
sług, przyszliście na Ziemię aby odpracować sobie karmę, a wy ją sobie powiększacie.
Pchacie się sami do leja rozkładu, sami swoim czynieniem sprowadzacie na siebie problemy i
nieszczęścia, to że nie rozumiecie nie zwalnia was od odpowiedzialności, każdy duch będący na
Ziemi zobowiązany jest szukać PRAWDY.
Sam będziesz człowiecze żałował jak się zorientujesz ileś czasu zmarnował na swoje
wątpliwości, na rozumowe fantazje, na kłamstwa i oszustwa, od wykręcania się by służyć Panu
tu na Ziemi.
Teraz rozliczanie już masowe, nie pracujecie ze sobą duchem, drogą PRAWDY nie idziecie
więc czas na was.
Lekcja od Pana zadana nie została przez was wykonana, a więc wracajcie duchy do domu, ten
czas już nastał, wracajcie!!!
Żeby to wszystko naprawić co tu na Ziemi zepsuliście trzeba będzie kilku pokoleń by was
nauczyć żyć zgodnie z prawami Pana.
Skutki zwrotne są natychmiast, wasze myśli, słowa i czyny niewłaściwe natychmiast do was
wrócą tylko zwielokrotnione, więc ludzkie duchy wracajcie na poziom duchowo istotny, inaczej
pozostawicie gęsto materialne ciało i odejdziecie przepracowywać waszą karmę na inne niższe
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poziomy.
Dlatego wybór jest tylko rozwój duchowy i życie w prawach Pana, to największy dar dla was,
radosne podążanie bez stresu i strachu drogą PRAWDY i Miłości duchowej, reszty nie ma, nic nie
jest teraz dla was ważne tylko wy duchy.

Podążam drogą PRAWDY
457.
Podążam drogą PRAWDY i będę podążać dalej, czy wy ludzie ziemscy pójdziecie za PRAWDĄ
czy nie, to wasza sprawa i wasz wybór, nie zamierzam was zmuszać, nie namawiam nikogo, ani
do podążania drogą którą idę, ani do czytania i słuchania objawień.
Każdy kto szuka PRAWDY i Miłości Bożej doskonale odczuwa w swoim wnętrzu
promieniowania i wie co trzeba zrobić aby się rozwijać, jeżeli nie odpowiada wam i drażnią was
objawienia, to podążajcie wybraną przez siebie drogą.
Odstąpcie od czytania i słuchania, wyrażania swoich negatywnych ocen, gdyż nie jest to dla
was korzystne.
Wasze oceny czy opinie są mi całkowicie obojętne, spokojnie i bez emocji przyjmuję wasze
kpiny, nie zajmuję się nimi, nie czytam ich, to wasza deklaracja wiary, to wy będziecie się
zmierzać z konsekwencjami swoich czynów, dla was to ostateczne rozliczenie, dla mnie to tylko
kolejne doświadczenie.
W każdego kto kpi z PRAWDY uderzą bezwzględnie nieszczęścia i kataklizmy, wasze
ziemskie życie zmieni się w pasmo nieszczęść.
Podążam dalej czyniąc to co korzystne dla wszystkich gdyż wy ludzie mijacie się z PRAWDĄ,
tym szkodzicie sobie i Ziemi.
Usuwam mrok z waszego życia ziemskiego, to co daliście sobie przez pokolenia wmówić i to
co dziś czynicie, bo tylko mrok powielacie.
Dostajecie tak dużo, a tak mało chcecie dać z siebie, nauczyliście się tylko brać i ciągle sobie
duchowi nie wierzycie, brak w was wiary z przekonania bo wciąż myślicie, a nie kierujcie się
swoim uczuciem, dlatego kierujecie się do młynów Bożych, idziecie do rozliczenia.
Oceniacie siebie i ludzi na podstawie tego co mają ziemskiego; domy, samochody, pieniądze,
bogactwa ziemskie, natomiast nie dostrzegacie w sobie i innych ducha, tego co najbardziej
wartościowe, to od czego zależy wasze życie na Ziemi.
Czysta droga PRAWDY na was czeka, a wy sobie zaserwowaliście mroczną drogę usłaną
ciemnościami.
Przebija się ŚWIATŁO do ducha i posłuchajcie melodii MIŁOŚCI co w duchu gra jak orkiestra,
brzmi by was obudzić z tego zamroczenia.

Zmowa milczenia
458.
Zmowa milczenia kaznodziei, władzy, fałszywych proroków i naukowców, doprowadziła
ludzkość do całkowicie fałszywych poglądów, rozmijających się z PRAWDĄ.
Wszystko jest tak zamotane, że dziś niełatwo znaleźć PRAWDĘ, ale bardzo łatwo; strony
erotyczne i kościelne dogmaty, alkohol i leki, naukowcy potwierdzają fałszywe tezy, by tylko nie
powiedzieć ludziom na Ziemi PRAWDY.
PRAWDA się przejawi na Ziemi czy wam się to podoba czy nie.
Ci co milczą, będą do końca musieli przeżyć swoje fałszywe poglądy, to co czynili innym
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przeżyją na sobie, kataklizmy okażą się błahostką do ich cierpienia.
Żegnam na zawsze tych co im nie po drodze z PRAWDĄ i prawami Pana, odliczanie
rozpoczęte, wszystko musi ostatecznie się zakończyć by mogło się rozpocząć na nowo duchowe
życie.
Wy musicie rozpoznać w sobie duchu to co dla was jest najbardziej korzystne, nie rozumowo,
tylko duchowo.
Rozum zawsze zaprowadzi was do rozliczenia przez młyny Boże, a duch poprowadzi was na
właściwą drogę Miłości duchowej. Poprzez wasze uczucia wskaże wam właściwą wiarę z
przekonania.
Wiara w Pana nie polega na klęczeniu, cierpieniu, biczowaniu siebie i leżeniu krzyżem w jakiś
mrocznych kaplicach, to właśnie jest ślepa wiara w kościoły, wiara z przekonania w Pana to
radosne podążanie w Prawdzie i Miłości duchowej po Ziemi doświadczając codziennie
świadomie i na luzie tego co do przepracowania was tutaj sprowadziło.
Trzeba odpracować świadomie swoja karmę i świadomie wrócić tam skąd duch zszedł na
Ziemię.
Nie da się żyć w nieświadomości siebie ducha, bo to strach i stresy, choroby i cierpienie
ducha, musicie poznać PRAWDĘ inaczej odejdziecie z ciała i rozliczcie się, a jak ktoś komuś
stanie na drodze PRAWDY i rozwoju ducha pozbawi siebie ciała, od razu się rozliczy w tempie
przyspieszonym; choroby, wypadki, katastrofy i kataklizmy.
Nabraliście ludzie wody w usta i razem z nimi milczycie, powielacie od pokoleń tą samą starą
bajkę o czarownicy i czarownikach, o drodze krzyżowej, wojnach i morderstwach jakie od
pokoleń czynił kościół na Ziemi. Czas z tym skończyć, a przecież każdy z was miał szansę się
zmienić. lecz nie wykorzystaliście jej.
Nawarzyliście piwa, już się przelało, czas na wypicie tego nawarzonego piwa przez was,
trzeba wreszcie ponieść konsekwencję tych czynów, młyny Boże już są gotowe na wzmożoną
pracę.
W waszym ziemskim życiu jest wam pokazywane wszystko co musicie widzieć i wiedzieć o
PRAWDZIE i MIŁOŚCI, trzeba wreszcie opierać się o prawa Pana, a nie o ciemne nurty, kłamstwa i
fałsz.
Ziemskie życie ducha ludzkiego w takich wibracjach jakich jesteście nie jest warte nawet
jednego grosza, a przecież duch może tu na Ziemi zrobić tak wiele pozytywnego, a wy czynicie
tylko samo zło, to musi się zakończyć.
Świadomość duchowa musi być na wysokim poziomie poznania i odczuwania.

Wieczna nienaruszalna PRAWDA
459.
Wieczna nienaruszalna PRAWDA płynąca od Pana do was ludzkie duchy, Prawda jest jedna,
zawsze ta sama, zmieniły się tylko ludzkie duchy i PRAWDY nie przyjmują gdyż rozum nie jest
zainteresowany ustąpieniem miejsca duchowi.
Walka jeszcze trwa żeby dominować nad duchem, ale to ostatnie podrygi ciemności, nic już
się nie zmieni, apokalipsa rozpędzona już się nie zatrzyma, przegrywacie walkę o siebie ducha,
gdyż rozumem chcecie pojąc uczucia, w naukowy sposób je wytłumaczyć, a to jest nierealne.
Uczucia nie da się zmierzyć żadną ziemską miarą, to wyższe wibracje, zarezerwowane dla
ducha, aby dużą wrażliwością lepiej wszystko rozpoznawać i kroczyć po Ziemi we właściwy
sposób, aby odbierać obrazy i podpowiedzi płynące od Pana.
To dla ducha najlepsza droga po Ziemi nawet wtedy gdy pozostawi swoje ziemskie ciało, musi
kroczyć zgodnie z prawami Pana, zawsze i wszędzie.
Winni jesteście braku wiary w Pana, winni jesteście, że daliście się sprowadzić na Ziemi z
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drogi duchowej na rozumową, winni jesteście braku Miłości duchowej, powtarzania kłamstw po
klerykach, sami kłamiecie i innych świadomie oszukujecie.
Ciągle uważacie, że to co tajemne, ukrywane, niewytłumaczalne jest ważniejsze od tego co
jawne, proste, wytłumaczalne i światłe, właśnie PRAWDA PANA jest prosta, logiczna,
wytłumaczalna i jawna, nie ma na Ziemi nic bardziej prostego jak PRAWDA.
PRAWDA jest wieczna, bo była, jest i będzie zawsze ta sama. Jest nienaruszalna bo wy ludzie
ziemscy nie możecie jej zmienić, nie możecie nic zrobić co by było przeciwko PRAWDZIE, nie
możecie wymyślić innej PRAWDY.
PRAWDA Pana poniesie was na wyżyny duchowe, pamiętajcie; ZAWSZE należy mówić
PRAWDĘ i zgodnie z PRAWDĄ żyć na Ziemi.
Ktoś kto nie mówi PRAWDY, nie wyraża swych uczuć, błądzi każdego dnia, dla niego
objawienia są wyrocznią, nie zrozumie drogi duchowej, bo ta droga jest tylko dla poważnie
poszukujących PRAWDY i mających w sobie choć iskierkę uczucia.
Prawda jest oparciem dla ludzi żyjących w prawach Pana, jest orężem dla Ismanów i ludzi
chcących żyć na Ziemi w Miłości duchowej, dla wszystkich uzdrowicieli jest fundamentem wiary
z przekonania, dary jakie otrzymali od Pana pozwalają im na Ziemi być prawdziwym człowiekiem
oraz wypełnić misję z jaka przyszli na Ziemię.
Prawda zagości w was na zawsze jak nauczycie się wszystko sprawdzać poprzez swoje
wnętrze, poprzez swoje uczucia, będziecie badać rzeczowo, logicznie myśleć, wyciągać wnioski
ze swoich doświadczeni i kojarzyć fakty.
Ludzki duch, który nie wyzwolił w sobie uczuć, stał się martwym duchem, odejdzie by uczyć
siebie ducha na nowo musi stać się duchowy inaczej nie przetrwa na Ziemi.
Żywioły armia Pana dojdą tam gdzie nie ma wiary z przekonania, gdzie nie ma Miłości i
Prawdy, gdzie martwe duchy dogorywają w ciemnocie i ciemnościach, uchronią tych co w
prawach i PRAWDZIE kroczą po Ziemi.
Żaden rozumowiec, ślepo wierzący w religie, niedowiarek, nie jest w stanie wejść na drogę
PRAWDY bez pomocy, będzie doświadczał podczas wydarzeń takich sytuacji, które wskażą jemu
drogę i wyryją w nim duchu piętno braku wiary w PANA.
Dlatego przejrzyjcie na oczy lub odejdźcie na drogę przez siebie wybraną.

Szukacze PRAWDY
460.
Szukacze PRAWDY tu i teraz, w tym gąszczu kłamstw, fałszu i obłudy, nie są w stanie oddzielić
plew od ziarna, zbyt wszystko przekłamano, doktryny religijne i herezje głoszone wszędzie
wysysają resztę tego co pozostało w ludziach duchowego.
Czas na was szykujcie się do drogi, odejścia do domu, tam gdzie wasze miejsce, albo się
budźcie duchy i bierzcie się do pracy.
Wzmacnia się dobro i zło, dobro pozostanie by budować duchowe podstawy życia na Ziemi a
zło zostanie unicestwione, wyżyje się do końca i upadnie, miejcie się ludzie na baczności aby
być po stronie dobra i PRAWDY.
Kierując się rozumem szukacie wymyślanych przez rozum usprawiedliwień na wasze
niewłaściwe zachowanie i waszych autorytetów, brudy jakie ciągną się za doktrynami
kościelnymi i kapłanami religijnymi wprowadzały wielu ludzi na Ziemi w błąd, kłamstwami i
wykrętami sprowadzili ludzi na złą drogę.
Co chwilę płyną do was miliony informacji i wiadomości z każdej strony, niebezpiecznie
wszystko przyspiesza, dokąd tak biegniecie?, przecież nic tym pospiechem nie osiągniecie,
popadacie tylko w depresje i stres, który pęta was ducha, a gdzie skrucha przed Panem, wy
byście woleli z Pana kolegę sobie zrobić, który realizowałby wasze zachcianki.
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Wasza wina że dajecie się każdego dnia okłamywać i dajecie się wciągać w gry pokerowe o
waszego ducha, ruletka cały czas się kręci a wy w centrum ciemności tańczycie jak wam
zagrają.
Kolejne informacje do was płyną a wy ich nie odczytujecie, stworzenie było, jest i będzie
mową Pana.
W Kłobucku piorun uderzył precyzyjnie w wieżę by wam pokazać jak bardzo są dla was
niebezpieczne znaki górujące na kościołach i kaplicach, to są fałszywe znaki, wy ludzie tam je
wynosiliście a teraz będziecie je stamtąd sami zrzucać własnymi rękami.
Co wy tak szukacie? jak tu PRAWDĘ macie i źródło energii dla was życiodajnej, najczystszej
prosto ze ŚWIATŁA.
Co wy ludzie szukacie? bo to co prawdą nazywacie to sterta śmieci, które się koło was
zbierają i wam śmietnik powiększają, a nie ma w was prostoty i Miłości.
PRAWDA koło was przechodzi a wy nie umiecie już PRAWDY rozpoznać, tylko mówicie ze
macie swoją prawdę, nie ma dwóch prawd jest tylko jedna Prawda PANA, ona jest wam ludzie
dana na Ziemię, reszta to wymysły rozumowców.
To co czynisz i dajesz to dostajesz, trzeba się nauczyć dawać Miłość aby umieć ją
przyjmować, właściwie i sprawiedliwie zgodnie z prawami Pana, nie za dużo i nie za mało, tylko
jak w sam raz, bez litości i nadgorliwości, to złe cechy.
Szukanie PRAWDY polega na tym iż jak doświadczacie i PRAWDĘ odkrywacie trzeba ją
natychmiast sprawdzić w praktyce, wprowadzając w swoje życie, jak się przepuści i przeżyje na
sobie to doświadczenie stanie się przekonaniem.
Opieranie się na wiedzy książkowej i doświadczeniu innych to nie przeżyta wiedza która nie
da wam przekonania i wiary w siebie, mocy energii jaką mamy gdy jesteśmy jednorodni z
PRAWDĄ i duchowi.
Rozum błądzi w gąszczu wiedzy rozumowej, wydaje jemu się że poszukuje PRAWDY, a w
rzeczywistości błądzi taplając się w kłamstwach, które codziennie zalewają ludzkie duchy w
mediach różnego rodzaju i między ludźmi ciągle błądzącymi, którym zdaje się iż mają wiedzę i
władze.
Duchowi nie po drodze z kłamstwami, ale wy już tego nie rejestrujecie, ten busz dziki ciemny i
zarośnięty, jest w nim dużo dzikich drapieżnych zwierząt, dlatego ciągle jesteście szarpani,
kaleczeni i toniecie w bagnie ciemnoty.
Czas na wydarzenia aby was z tego bagna wydobyć, oczyścić i wysłać do domu dla ducha, na
poziom duchowo istotny.

Wyczekiwanie
461.
Cisza przed burzą, to takie ostatnie chwile przed wydarzeniami jakie was czekają na Ziemi, dużo
ludzi rozwija się duchowo, oni są przygotowani na wydarzenia.
Odczuwa się nawet takie wyczekiwanie przed tym, co nieuchronnie musi się wydarzyć jako
skutki zwrotne działania ludzi na Ziemi.
Każdy oddzielnie musi się rozliczyć z pobytu na Ziemi i wszyscy razem.
Rozum oddala to co ma się przejawić, duch pragnie wyzwolenia, bycia duchowym, prze do
przodu, a rozum pęta ducha poprzez wątpliwości i wygody dla ciała, duch oczekuje tego co jemu
jest najlepsze nawet kosztem pozostawienia ciała ziemskiego.
Nie rozumiecie tego więc się złościcie, zupełnie niepotrzebnie, rozum wam podsuwa wersje
dla was niekorzystne, a ponieważ jesteście rozumowi, to rozwijacie rozum zamiast ducha, przy
takim ograniczeniu nie pojmiecie duchowych ludzi, nie zrozumiecie Miłości duchowej, bo
PRAWDA i MIŁOŚĆ jest zbyt prosta i jasna, dla rozumowców to co jest proste jest niezrozumiałe.
Duchowy człowiek ma podpowiedzi, kieruje się uczuciem i nie musi sprawdzać, on to
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odczuwa i wie co jest logiczne, prawdziwe i dla niego dobre.
Wie, że wydarzenia są konieczne aby na Ziemi wreszcie królowała natura, nie chciwość i
żądze rozumu, ciemnota i ciemności, bo tu na Ziemi rządzą prawa Pana.
Macie dwie drogi do wyboru; w świetlistą przyszłość lub w ciemność przeszłości, nie ma nic
innego, to co było nie wróci, nie da się przeszłości zmienić, ale musicie sami wybrać, jest to dla
was duchy najkorzystniejsze.
Wulkany przygotowane, żywioły cały czas intensywnie pracują, czekają na sygnał aby
jednocześnie uderzyć w materię, duchy musicie doświadczyć abyście mogli odczuć i żyć na
Ziemi prawdziwie.
Ludzie opamiętajcie się, nazywacie kult seksu miłością, nazywacie te wyprodukowane
sztucznie przez was artykuły żywnościowe zdrową żywnością, nazywacie medycynę
akademicką służbą zdrowia, nazywacie mroczne kaplice różnych religii domami Pana, kłamstwa
nazywacie waszą prawdą, co wy robicie???
Czemu to ma służyć i komu, to was pęta i zniewala, poddaliście się ciemnościom i ludziom,
którzy całkowicie moralnie upadli.
Wydarzenia na Ziemi są po to aby was obudzić duchy, aby w was zagościła PRAWDA, musi na
Ziemi życie zmienić się na duchowe, choć dziś tego nie widzi duch to jednak bardzo wyczekuje
już przełomu na Ziemi.

PRZEPOWIADAM
462.
Przepowiadam dla Ziemi bardzo mocną kumulacje wydarzeń, to apokalipsa dochodzi do
swojego najbardziej nasilonego działania.
Albo będziecie szli drogą PRAWDY i MIŁOŚCI, albo będziecie cierpieli, chorowali, tracili dobra
materialne, będą wielkie kłody rzucane pod wasze nogi na drodze życiowej, wszystko to co
robicie niewłaściwie obróci się przeciwko wam, to wszystko co się dzieje jest wynikiem waszego
niewłaściwego życia na Ziemi.
Nie oceniajcie nikogo i nie krytykujcie, wszystko co dziś dzieje się na Ziemi nie jest
przypadkowe, następują ostateczne rozliczenia miedzy duchami, Norweg Breivik nie będzie
okazywał skruchy gdyż wyrównał energie z poprzedniej inkarnacji, został przez te same duchy,
które zastrzelił ukamieniowany, przyszedł tu na Ziemię po to aby wyrównać krzywdę jaką jemu
wyrządzili i rozliczyć się z tymi duchami, zadanie wykonał, nawet Policja nie mogła jemu w tych
rozliczeniach przeszkodzić, duch jego cierpiał z powodu ukamieniowania to musiał tym duchom
wyrównać, tym bardziej iż był niewinny w tamtym życiu ziemskim.
Każdy z was ma takie małe i duże rozliczenia, dla was dziś jest to totalnie niezrozumiałe, ale
musicie się wysilić, rozwinąć duchowo aby to zrozumieć i odczuć.
Powiadam wam; że jak przyczyniliście się kiedykolwiek w którejkolwiek inkarnacji do
cierpienia jakiegokolwiek ducha, to tu musicie tą energię spotęgowaną przeżyć i odcierpieć, w
prawach Pana następuje sprawiedliwe rozliczenie i nikt wam tego nie odpuści, chyba że się
zmienicie i będziecie się rozwijać duchowo to wtedy dużo lżej to przeżyjecie, ale odpracować
karmę musicie.
Stres i strach jest dla was przepaścią, ciemnym labiryntem z którego nie ma wyjścia, bo
rozum kuma się z ciemnościami, duch z tego powodu upada, to tak jakby posadzić świnię na
tronie króla.
Zamykanie ust tym co głoszą PRAWDĘ nic nie da, gdyż PRAWDA i tak się przejawi, tu decyduje
PAN, wybieracie i takim sposobem się zaszeregujecie, dobrze wybierzecie będziecie chronieni,
źle wybierzecie jeszcze bardziej upadniecie i przejawią się na was skutki zwrotne, nie ma
znaczenia czy jesteście bogaci czy biedni.
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W prawach Pana wszyscy jesteście tacy sami, ani lepsi ani gorsi, zrozumiecie to wtedy gdy
materialne dobra stracicie i wszystko wybudujecie od nowa na zdrowych zasadach.
Dla tych co nie kierują się uczuciem tylko rozumem to będzie TRAGEDIA, wcześniej czy
później przejrzycie na oczy, im wcześniej przejrzycie tym mniej będziecie cierpieli.
Będą leżeć ludzie na ulicach, gruzach i w różnych miejscach, połamani, ranni, cierpiący, ale
nikt nie będzie im w stanie pomóc, gdyż tych co będą mogli pomóc będzie niewielu, uczycie się
uzdrawiania energią, gdyż medycyny akademickiej nie będzie, żadnych chemicznych leków nie
będzie, będą katastrofy i wy.
Dla was zawali się wszystko na Ziemi, żywioły zgodnie z prawami Pana wyrównują waszą
karmę, co widać już w wielu krajach, to co dziś robicie przejawia się skutkami zwrotnymi
natychmiast.
Nie wyciągacie wniosków z dotychczasowych kataklizmów, nie wyciągacie wniosków ze
swoich doświadczeń na Ziemi, ciemności wami żądzą, a wy dalej brniecie rozumowo i nic nie
przyjmujecie.
Zamroczyli was pięknymi słówkami, opowiadaniem o Miłości, której sami nigdy nie przeżyli,
kazaniami, które są tylko po to by was ściągać w dół, ale to wy wybieracie i wy daliście się ułożyć
w ich ograniczenia gdy zatrzymali się w średniowiecznych mrocznych energiach.
Kroczcie duchowo bo rozumowo upadacie, wam jest potrzebny Stworzyciel, gdyż jest dla was
Miłością, Prawdą, źródłem życia i energii, tu przejawia się duch, a ziemski sposób potrzebna jest
woda i powietrze oraz bardzo zdrowe pożywienie aby wasze ciało wytrzymało to co zamierzy
duch zrealizować na Ziemi będąc w ciele, ponieważ musi być równowaga duchowo ziemska, ale
najpierw musicie stać się duchowi.

UCZUCIE
463.
PRAWDA ZE ŚWIATLA was przytłacza i dociska abyście się na Ziemi uczuciem przejawili, gdyż
uczucia nie da się zmierzyć żadną ziemską miarą ani zobaczyć, uczucie można tylko odczuć.
Uczucie to jest to coś co prowadzi was na wyżyny duchowe, nie da się ułożyć jego w żadne
ziemskie formułki ani tezy, regułki czy wzory, to jest to coś co serce i splot słoneczny ściska,
gniecie was w dołku.
Skąd wiecie; że kochacie, skąd wicie; że nie lubicie, skąd wiecie; że to jest dla was toksyczny
człowiek, skąd wiecie; że ta osoba jest dobra, a tamta zła?
Niektórzy mówią; ja to czuje, ja wiem, a czy wy umiecie odczuwać własnym uczuciem?
Przez wiele pokoleń zablokowano ducha różnymi kodami, szyframi, zaklęciami i kłamstwami,
dziś każdemu człowiekowi będącemu na Ziemi założono takie opaski energetyczne iż nie ma
możliwości się duch przejawić, a widzenie jest tylko na najniższych poziomach; widzenie gęsto
materialnych energii, to nie ma nic wspólnego z duchowymi procesami, ale żeby to zobaczyć i
odczuć trzeba wejść przynajmniej na poziom centrum serca, na poziom Miłości duchowej.
Wasze ego jest tak rozbudowane iż nie pozwala wam wzbijać się duchowo, ściąga was w
wymyśloną przez ludzi podświadomość, to tak jakbyście mieszkali pod domem a nie w domu,
tak wy sprowadzacie swoją wiedzę i odczuwanie do podświadomości, czyli jesteście pod swoją
świadomością duchową, a więc mieszkacie pod domem, a nie w domu.
To wam powinno zależeć by wejść wreszcie do świadomości duchowej, być w pełni
świadomym siebie ducha.
Dla was Miłość duchowa jest niezrozumiała, gdyż znacie tylko kult seksu, tak zwaną miłość
ziemską.
Prawdziwe uczucie to ogromne bezpieczeństwo ducha w prawach Pana, to świadomość
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duchowa, spokój i radość życia ziemskiego, korzystanie z suto nakrytego stołu Pana, bo Pan
przygotował dla ducha na Ziemi wszystko co jest potrzebne aby duch duchowo żył na Ziemi.
Żądze władzy i pieniędzy niektórych duchów na Ziemi doprowadziły wszystkie ludzkie duchy
do upadku wiary i upadku moralnego, bez pomocy duchy błądzą i upadają, ciemnota chciała
doprowadzić do zagarnięcia władzy nad Ziemią.
Trwało to wiele pokoleń, zastraszano i mordowano w imię Pana, ale to wy się poddawaliście
ślepo wierząc innym, ten proces ulega całkowitemu odwróceniu, teraz na Ziemi będą mogły być
tylko duchy które będą się duchowo rozwijały i ich droga na Ziemi będzie świadoma duchowo.
Ciemności wypalane są na Ziemi systematycznie a PRAWDA ujawnia tajemnice ciemności,
codziennie, coraz trudniej ciemnościom funkcjonować, już są unicestwiane całkowicie.
Doprowadzono was do blokad ducha, cierpienia, powolnego odchodzenia z ciała ziemskiego,
powoli zatruwano, okłamywano was i szykanowano, pozorna wolność doprowadziła do
tworzenia karmy, do tworzenia energii upadku, niewolnictwa, ale czas wyzwolenia ducha się
zbliża, czy jesteście gotowi?
Musicie uwolnić w sobie swoje uczucia, zacząć żyć na Ziemi zgodnie z prawami Pana, to takie
ostanie zawołanie, jak się nie uwolnicie z ciemności to będą już tylko wydarzenia,
systematycznie codziennie coraz więcej aż do oczyszczenia Ziemi z ciemności, dla was to
będzie rozliczenie się z pobytu na Ziemi.
Te ramy i ograniczenia już rozwalamy, ciemności kasujemy, a was duchy wprowadzamy na
drogę PRAWDY i MIŁOŚCI Stworzyciela, tu zawsze wygrywa Pan.
Prawo Pana zawsze przejawia się bardzo sprawiedliwie, dotyka tylko winnych, tu i teraz
następuje rozliczenie na Ziemi.

JEDNA SZANSA
464.
Gdy staniecie przed Miłością i Prawdą lub przed Wolą Bożą i przyjmiecie PRAWDĘ, to jesteście
uratowani, zostajecie na Ziemi by uczyć się duchowości, a gdy odrzucicie PRAWDĘ, to
pamiętajcie; w tej chwili rozpoczyna się dla was proces rozliczania ducha, jest tylko jedna taka
szansa, powtórek nie ma, drugiej takiej szansy już nie będziecie mieli gdyż czas rozliczeń się
kończy.
Rozpoczyna się czas kulminacji wydarzeń, Pan odwróci twarz by na to nie patrzeć, jedno
wielkie pasmo bólu i cierpienia, pomyśleć że to z waszej przyczyny, że sami jesteście sobie
winni, nie słuchacie, Pana nie przyjmujecie, do PRAWDY się nie kierujecie, to teraz już tylko
wydarzenia.
Dla was duchów jest to najbardziej korzystne, gdyż nic nie chcecie słyszeć ani widzieć, wasz
rozum zapanował nad duchem całkowicie, dlatego musicie zrozumieć i odczuć na sobie,
sytuację jaką sami swoimi żądzami stworzyliście.
Przyglądam się i obserwuje was w waszych działaniach na Ziemi, wy po prostu duchowo
jesteście niewidomi, jak ślepcy błądzący w mroku na obcym terenie.
Tak was wytrenowano jak pieski w cyrku, nie doceniacie siebie, brak wam szacunku do siebie,
to i nikogo nie szanujecie, brak wam pokory przed PRAWDĄ.
Budowaliście sobie do dziś ołtarze ociekające ciemnymi formami i figurami, choć nikt was nie
prosił o takie składanie hołdu i klękanie, Pan nie potrzebuje waszych ofiar na ołtarzach, nie
potrzebuje waszego cierpienia, lecz chce waszej radości i bogatego duchowo życia na Ziemi,
oczekuje waszych czystych myśli, czystych słów i czynów z MIŁOŚCI.
A wy się bardzo uparliście i razem z kościołem ciągle i wszędzie uprawiacie magię voodoo,
tworzycie laleczki i ciągle je krzyżujecie, to są energetyczne ZBRODNIE.
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Może gdyby jeszcze dziś kościół przyznał się do wszystkich zbrodni, do kłamstw i pomimo
bardzo sztywnych karków przyjął w pokorze PRAWDĘ, dało by się złagodzić choć trochę
apokalipsę.
Ludzie ziemscy jesteście prochem marnym, który zostanie ukarany za swą pychę, brak wam
pokory przed Panem, uczuć wam brak i Miłości duchowej w tym ziemskim jestestwie
świadomości siebie ducha, rozum wam się przejawia we wszystkim, prowadzi was ku zagładzie.
Droga wasza jest tylko jedna, wyboru już dokonaliście, a zatem wypełnia się WOLA BOŻA na
Ziemi.
Teraz przeżyjecie to wszystko co wybraliście dobrowolnie, nikt was do niczego nie
przymuszał, wola wasza zostaje spełniona.
Oto żywioły armia Stworzyciela dokona dzieła, zgodnie z waszym życzeniem i ze skutkami
zwrotnymi, już przychodzicie aby się rozliczyć, kredyt dla was wygasł, wygasa już szansa wam
dana, przez was nie wykorzystana.
TAK SIĘ STANIE Z WOLI PANA.

Los ZIEMI
465.
Los Ziemi na której mieszkacie ludzie nie pozostaje już w waszych rękach, musicie doznać
maluczkości waszej, musicie poznać wielkość Stworzyciela, aby mieć pojęcie o pokorze i
MIŁOŚCI jaka płynie na Ziemię.
Los Ziemi zależy od Pana a wy ludzie ziemscy zajmijcie się jak najszybciej sobą, natychmiast
się zmieńcie, gdyż grozi wam całkowite rozliczenie ducha, Ziemię zostawcie, właśnie następuje
oczyszczanie Ziemi z waszych działań i waszych żądz, Ziemia się oczyści, da sobie radę bez
was, ale wy nie dacie sobie rady bez Stworzyciela.
Ratujcie się ludzkie duchy, zostawcie stare budowle i ruiny, one i tak runą w wyniku wydarzeń,
liczy się tylko ludzki duch świadomy sam siebie, świadomy swojej duchowości.
Grzebiecie się w ciemnościach egipskich, piramidach, szukacie starych przekazów,
przepowiedni, szukacie znaków, to wszystko jest zawarte w was duchach, w waszych wnętrzach,
odkryjcie w sobie PRAWDĘ o życiu ducha na Ziemi, o świadomości duchowej, poziomach
duchowych, możliwościach energetycznych ducha, a wszystko stanie się dla was jasne i
oczywiste.
Odkryjcie PRAWDĘ, czas już ostateczny abyście się obudzili, fałsz i kłamstwa się ujawniają,
abyście dostrzegli prawdziwą duchową drogę.
Młyny Boże na Ziemi, przepracują wszystkie ciemności, zostaną tylko idący drogą czystości.
Mordowaliście Prawdę, mordowaliście siebie ducha, mordowaliście za przyzwoleniem władz
ziemskich innych, tylko dla korzyści materialnych, czasami tylko z głupoty.
Ten czas odchodzi w zapomnienie
Słowa z objawień ożywią was duchy, dzięki czemu będziecie mogli w rozwoju ducha
poszybować wprost na najwyższe poziomy duchowe, tu nie chodzi o to abyście mieli wiedzę
duchową w rozumie, lecz chodzi o to abyście ją zrozumieli i żyli według tej wiedzy, przeżyli ją w
praktyce, żeby nigdy nie została w teorii, ale stała się waszym oparciem.
Los Ziemi się odwróci jak ciemności zostaną całkowicie unicestwione a ciemne duchy
rozliczą się z pobytu na Ziemi.
Wszystko co jest na Ziemi odzyska swój naturalny stan, cała przyroda, zwierzęta i ludzie
powrócą całkowicie i już nieodwracalnie do natury, skończy się mordowanie i maltretowanie
ludzi i zwierząt, nauka i naukowcy jak będą, to będą czerpać z nieograniczonej wiedzy duchowej
w której jest wszystko i odpowiedzi na wszystkie pytania.
Nie trzeba nic szukać, badać, wszystko co jest potrzebne ludziom na Ziemi jest zawarte w was
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duchu, w każdym duchu bez wyjątku, trzeba być tylko duchowym, gdyż rozum ograniczył
człowieka do czasu i przestrzeni.
W rozumie nic nie znajdziecie a w duchu wszystko co można sobie wyobrazić i to wszystko co
nowe jeszcze nieodkryte.
Na Ziemi będąc duch w ciele ziemskim, dowie się o sobie całej prawdy, co czynił
niewłaściwego, jak żył, co miał tutaj do przepracowania, co odpracował a co nie, czy wypełnił
swoją misję.
Tu nie ma przypadków, wszystko odbywa się w ramach praw Pana, każdy odbierze swoją
należną zapłatę.
Codziennie w kilku miejscach na Ziemi trwają rozliczenia tych co zawiedli, tych co się
nieodwracalnie określili, czas upływa a wy dalej uśpieni przez wasz rozum, dlatego wydarzeń
coraz więcej a apokalipsa przybiera na sile i zaraz będzie kulminacja.
Ciało ziemskie które już opuścił duch, poszło w rozkład, zostało zjedzone przez robaki, NIGDY
już nie powstanie, jest prochem, nie ma takiej możliwości.
Duch może zejść na Ziemię tylko i wyłącznie w nowym ciele, zmartwychwstanie nie istnieje to
kolejny fałsz kościelnych i religii, w prawach Pana nie ma cudów, te ciała z grobów już nie
powstaną, najbardziej widać w szpitalach jak duch opuści ciało, to pomimo reanimacji i
wysiłków lekarzy nic nie da się zrobić, duch odchodzi.
Tu na Ziemi w gęstej materii nie da się zmienić praw Pana, ani ich modyfikować to co zrobili
kościelni, prawa są niezmienne i doskonałe, działają samoczynnie, niezależnie od chciejstw i
żądz ludzi na Ziemi. Były i będą zawsze takie same.
Wola Boża potęguje swoje działanie, więc wstańcie duchy z kolan i bierzcie się do pracy lub
gińcie.

Ziemskie jestestwo
466.
Świadomość siebie samego odróżnia ducha ludzkiego od duszy zwierzęcia, zwierzę nie ma
świadomości siebie. Jest podporządkowane pod prawa Pana i instynkt samozachowawczy, to
zupełnie inny gatunek istot.
Nie ma możliwości duch ludzki wcielenia się w ciało zwierzęcia, poza jednym razem gdy
małpy udostępniły naczynie dla ducha, gdy po raz pierwszy nastąpiło wcielenie ducha ludzkiego
na Ziemię.
Największą karą dla ducha, to pozbawienie ducha jego świadomości z wielu inkarnacji przez
tysiące lat, wtedy gdy wcieli się na nowo z nową świadomością na Ziemię nie ma żadnych
doświadczeń ani odczuć, musi świadomość duchową budować całkowicie na nowo.
Obecnie na Ziemi kolejny raz duchy ludzkie żądzami rozumu doprowadziły do zagłady
duchowości z powodu chciwości gatunku ludzkiego, chciwość i pycha jest tak ogromna iż nie
chce widzieć prawdziwej przyczyny upadku, nauczył się gatunek ludzki, obwiniać wszystkich i
wszystko wokół siebie, ale nie siebie, każdy uważa iż jest niewinny, przekonany przez rozum o
swoim właściwym i czystym działaniu i o swojej niewinności.
Nie odpracowuje karmy, to po co przyszedł na Ziemię, nie uczy się niczego dobrego, wszystko
przenicowane i jeszcze chce innym udowodnić iż jest to prawdziwe.
Nie wyciąga gatunek ludzki wniosków z kolejnych doświadczeń na Ziemi, nie wyciąga
wniosków z obecnie przepływającej przez Ziemię fali kataklizmów, co jeszcze musi się wydarzyć
i ile jeszcze musi zginąć ludzi na Ziemi z powodu szalejących żywiołów armii Stworzyciela, aby
wyciągnięto wnioski i wreszcie przerwano milczenie o apokalipsie.
Człowiek zanieczyścił ziemię, powietrze i wodę fizycznie i energetycznie, nie żyje zgodnie z
kołobiegiem stworzenia, naturalnie i w prawach Pana, w każdej dziedzinie na Ziemi, rozumowo
chce udoskonalić dzieło doskonale stworzone przez Stworzyciela, jest złym gospodarzem, nie
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dba o czystość Ziemi, nie dba o czystość siebie ducha i gatunku ludzkiego, prowadzi rabunkową
go-spodarkę, szabruje, kłamie, oszukuje i niszczy, podcina gałąź na której siedzi.
Jak długo jeszcze potrwa przyznanie się do winy, i rozpoczęcie procesu przyjęcia PRAWDY.
Bez przyjęcia PRAWDY nie będzie uzdrowienia, drogi duchowej, od razu szykuje się lej
rozkładu, młyny Boże.
Nikt z ludzkich duchów nie ma zamiaru sam z własnej nieprzymuszonej woli zaczerpnąć
PRAWDY, każdy ludzki duch jest przymuszany Światłem poprzez chorobę, nawiedzenie, brak
pieniędzy, lub problemy ziemskie związane z gęstą materią.
Najbardziej zanieczyszczone i zaśmiecone jest ludzkie ciało, sami sobie ludzie wprowadzają
sztuczne plastikowe jedzenie, sztuczne witaminy, polepszacze smaku i zapachu, sól i cukier w
nadmiernych ilościach, konserwanty, leki, i wiele innych związków bardzo szkodzących naturze i
ciału człowieka.
Gatunek ludzki tak nisko moralnie upadł, biorąc narkotyki, upijając się do nieprzytomności,
kultywując seks, mordując zwierzęta i ludzi, maltretując naturę, wszystkie gatunki, pod
pretekstem badań naukowych katuje się zwierzęta, w hodowlach na przemysłową skalę zabija
się je używając z premedytacją wymyślnych egzekucji na chorych i zdegenerowanych ich
ciałach, doprowadzonych przez ludzi ziemskich, warunki w jakich żyją przypominających obozy
koncentracyjne w najgorszych wyobrażeniach, karmiąc te zwierzęta nawet ich odchodami.
Rasa ludzka jest oczyszczana z duchów którzy nie przyjmują Prawdy, nie żyją na Ziemi
zgodnie z prawami i służą ciemnościom.
Odczuwacie już ludzkie duchy zbliżające się krokami milowymi do was kataklizmy, obieracie
zbliżający się czas apokalipsy, jeszcze się śmiejecie, jeszcze głowę odwracacie, spokojnie się
przyglądam, jesteście jak niepokorne dzieci nieświadome zagrożenia, chore i zablokowane, czas
wasz się zbliża.
Ciemności zostaną rozbite w pył, poznacie wielkość Pana, poznacie co to moralność ducha,
wasza pycha pryśnie jak bańka mydlana, zostanie realny ziemski proces uduchowienia was
duchy ludzkie tu na Ziemi w gęstej materii.
Wszystko zbliża się do końca, aby oczyściło się wszystko i nastało nowe, zdrowe i czyste,
wolne, duchowe i kolorowe jak tęcza płynąca z góry.

Żyjcie duchowo lub gińcie
467.
Żyjcie duchowo lub gińcie, zgodnie z Wolą Bożą, macie wybór jeszcze, więc wybierajcie wreszcie
zgodnie z naturalnym kołobiegiem stworzenia życie w prawach Stworzyciela.
Tak niewiele się od was wymaga, a tak nie łatwo wam wybrać właściwą drogę, tak łatwo wam
błądzić w labiryntach rozumowej książkowej wiedzy, a gdy stoicie na rozdrożu, wpadacie w
panikę i rozum wami rządzi.
Wtedy dla was staje się materia ważna, domy, samochody, telewizory, meble, pieniądze i inne
ziemskie wartości tylko materialne, a o sobie duchu zapominacie.
A gdy żywioły zabierają wam tą materię, bardzo się upominacie o jej zwrot, prosicie, płaczecie,
zachowujecie się jak rozkapryszone dziecko, żadnych wniosków nie wyciągacie z tego co się
dzieje, w was tylko lenistwo i wygodnictwo zagościło, brak rozsądku.
Nawet się nie obejrzycie jak to wszystko co macie stracicie, wasze elaboraty, rozprawy
naukowe i pisma przestaną mieć jakiekolwiek znaczenie, puste słowa bez energii, dopiero wtedy
poczujecie jakie ma znaczenie energetyczne każde wasze wypowiedziane SŁOWO, wtedy będzie
czas na wszystko.
Nie żyjecie w prawach Pana więc możecie się spodziewać kataklizmów w każdej sekundzie
waszego ziemskiego życia, wszędzie gdzie będziecie, skutki zwrotne dosięgną was precyzyjnie.
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Cztery żywioły, armia Pana, ziemia, woda, ogień i powietrze, działają przeciwko ciemnościom,
ale wy jesteście po stronie ciemności, więc baty was dosięgają, żywioły działają.
Rzym mówią; wieczne miasto, ale jest kolebką ciemności, kataklizmy jakie dosięgną tam
mieszkających nie przypadkowo ludzi, przejdą najśmielsze oczekiwania wielu, z tak wielkiej
aglomeracji zostanie może 100 osób, wielu będzie dogorywać tygodniami zasypani pod gruzami,
nikt nie będzie im w stanie pomóc.
To skutek zwrotny działania ich rozumu, kłamstw i oszustw, mordowania i wojen, napędzania
konfliktów, współpracy z osobami o najniższych wibracjach, molestowania i wspierania
ciemności, tu i teraz rozliczenie ich czeka ogromne.
Karma zbierała się przez wiele pokoleń, tak jak przez wiele pokoleń oszukiwano ludzkie duchy
na Ziemi, nic nie znaczy słowo przepraszam na to co kościół uczynił na Ziemi, czyni jeszcze
ostatkami sił, gdyż oparcie upadło.
Każdy ma szansę, lecz jej nie wykorzystano, przy władzy w kościele nie są dziś przypadkowe
duchy, lecz te które były dokładnie 2000 lat temu, by mogli odwrócić proces powrotu duchów
ludzkich na duchową drogę.
Dziś jeszcze jest szansa ale droga jest tylko jedna rozwój duchowy, jak tej drogi nie
wybierzecie w ziemski sposób pozbawicie siebie ducha ciała, to jeszcze bardziej przeżyjecie
koszmar.
To jest wasz ostatni wybór w wolnej woli, żyjcie duchowo lub gińcie.

NIEDBALSTWO
468.
Ziemskie ciało człowieka zaniedbane, duchowo nie istniejecie, źle się odżywiacie, niszczycie
naturę, Ziemię zaśmiecacie i w Pana nie wierzycie.
Tak dalece zaszło niedbalstwo w waszym ziemskim życiu, iż mała górka staje się dla was
problemem, macie się wspinać do góry jak najwyżej, a wy zrobicie dwa kroki i już puchniecie,
dalej już nie chcecie, biadolicie, narzekacie, litujecie się nad sobą, szantażujecie; że siebie
zabijecie, krzyczycie; jakie to wielkie zadania wam dano do wykonania.
Jakie to trudności wam się piętrzą, od razu się usprawiedliwiacie; że to takie człowiecze, jedna
malutka sprawa do zrealizowania, a wy z niej tragedię robicie.
Dwa małe kroczki do przodu, a dziesięć do tyłu i znów upadacie, ten proces upadku z boku
wygląda jak w ziemskim kieracie, wy na złotym łańcuchu do gęstej materii przywiązani, tego już
nie widzicie.
To wasze niedbalstwo duchowe was tak męczy, przyciska i zmusza do uwolnienia uczuć z
tych pęt rozumu, ale wy mówicie; nie, ja nie dam rady, dlatego piętrzą się wam sprawy i
problemy, czas upływa, szansa umyka i czekają już tylko młyny Boże.
Z niedbalstwa oddaliście wszystkie wasze wartości duchowe pod młotek, tak też
zlicytowaliście narodowy ziemski majątek, łatwo oddać, sprzedać za bezcen, zburzyć, ale nie
łatwo zbudować od nowa.
Zastanówcie się logicznie zanim sobie odpowiecie.
Czy oddalibyście swój majątek pod zarządzanie sąsiadowi?
Czy oddalibyście swój portfel pod opiekę wrogowi?
Tak właśnie czynicie, całe państwo polskie oddaliście pod zarzadzanie obcym i wrogowi,
dlatego nie ma pracy i pieniędzy w budżecie, państwo jest wtedy bogate gdy ma wiele fabryk
produkujących potrzebne wyroby, wtedy gdy ludzie mają pracę i solidne wynagrodzenie za swoją
pracę.
A tu wszystkie fabryki zamknięte, zrujnowane, zburzone, nie ma ich.
Kapitalizm to najbardziej totalitarny system na Ziemi, najbardziej skorumpowany i
kontrolowany przez ludzi, jak zaczynacie upominać się o swoje wtedy dla nich stajecie się
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chuliganami i wandalami, a przecież mieliście być wolni!!!! Gdzie ta WOLNOŚĆ????
To wasze niedbalstwo spowodowało, że staliście się niewolnikami swojego rozumu.
Rozum ze strachu nie chce przyjąć PRAWDY, boicie się wszystkiego ale sami wymyślacie
sobie takie tematy aby tylko siebie wrzucić w to samo bagno co dotychczas, wasz rozum nie
chce czystości, woli szambo.
Tak też tkwicie w tym rozumowym niedbalstwie cały czas i nie chcecie aby wam pomóc,
demony skaczą w waszej aurze jak po diabelskim dworze, ale wy się tego trzymacie i drogą w
kierunku Światłu nie podążacie.
A tu ostateczne rozliczenia, aż usłyszycie; duchu jaki jesteś? Oto ostanie zapytanie, oto
ostanie samo osądzenie, nie ma innej drogi, duch żyje dalej choć wychodzi z ciała ziemskiego,
choć zostaje w materii, obok, to żyje, widzi was ale wy jego nie widzicie ziemskim wzrokiem, więc
stara się was zainteresować sobą i dać wam znać, że tu jest, obok was.
Zaniedbaliście swoja duchową wiedzę dlatego się jego boicie i nie chcecie jemu pomóc, a on
do was woła, pokazuje wam poprzez wizje senne i wizje duchowe, ale wy ze strachu wyczyniacie
różne dziwne rzeczy i jeszcze bardziej się zakopujecie, zamiast duchowo podążać do góry.
Trzeba koniecznie zakończyć to wasze niedbalstwo, to byle jak aby zbyć, te gonitwy za
kłamstwem i pieniędzmi, zamknąć te ciemne kanały, kierat zniszczyć, aby nigdy już was nie
zniewalał, dość brudu i lenistwa duchowego, dość dogmatów i kościelnych fałszerstw, dość
panowania rozumu nad duchem, tu i teraz otwórzcie się duchowo, żyjcie na Ziemi prowadzeni
przez Stworzyciela, dajcie się wreszcie poprowadzić.
Wierzcie swoim uczuciom i sobie duchowi, wasze życie ziemskie w waszych rękach, z
podniesioną głową, uczcie się podejmować swoje suwerenne decyzje i ponosić konsekwencje
swoich decyzji, odetnijcie się wreszcie od ciemności.
Stanowczo sami powiedzcie; dość, przestańcie taplać się w energiach takich słów jak;
strasznie, różnych diabolicznych nazwach, wyrzucie te słowa na zawsze ze swojego słownika,
nie używajcie wulgaryzmów, bo to są właśnie przejścia dla ciemności, a wasz rozum staje się
wtedy drogą ciemnych do was.
Noszenie ciemnego krzyża, bronienie jego, czy wieszanie na szyi, to samobójstwo, wydajecie
na siebie wyrok, jesteście winni tego, że przeszliście na stronę wroga ŚWIATŁA, tym aktem
pokazujecie, że stoicie po niewłaściwej stronie.
Stańcie się obrońcami PRAWDY, mówcie tylko PRAWDĘ i przekazujcie ją dalej innym duchom
ludzkim.

Starach przed odejściem
469.
Strach przed odejściem z ciała ziemskiego was ludzie paraliżuje, im bardziej się boicie tym
dłużej trwa odchodzenie, tym bardziej cierpicie i proces się wydłuża.
Proces odchodzenia i wyzwolenia ducha z ciała ziemskiego jest radosny i szczęśliwy, jak
duch jest świadomy procesu odchodzenia i nie ma w nim lęku, to trwa szybo i bezboleśnie, jest
to bardzo przyjemne uczucie.
Wyjeżdżając gdzieś na wycieczkę, przypomnijcie sobie jak przyjemnie wrócić do domu, jak
cieszcie się z powrotu, gdy duch wychodzi z ciała ziemskiego też wraca na poziom duchowo
istotny domu dla ducha, też bardzo się cieszy.
Medycyna akademicka na siłę ratuje ludzkie ciało, choć to duchowi nie służy, choć się
powiększa karma, będzie ten duch miał jeszcze więcej do odpracowania, to ludzie na Ziemi
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działają na szkodę ducha, z niewiedzy, ale to ich wina że nie poszukują i dociekają PRAWDY.
Tutaj na Ziemi tak wszystko zostało zagmatwane aby pogrążyć ducha w ciemnościach, aby
nie mógł się rozwijać duchowo, bo gdy się rozwijał, poznałby PRAWDĘ i uwolnił by się z tego
kieratu a tak jest najlepszym wyrobnikiem dla ciemnoty i ciemności na Ziemi.
Dlatego wydarzenia na Ziemi muszą mocno potrząsnąć duchem aby uwolnił się z tego
zamroczenia i mógł swobodnie dojść do Prawdy, aby duch mógł w pełni korzystać ze swoich
uczuć, darów jakie otrzymał od Pana i mocno przezywał doświadczenia, które są kluczem do
powrotu do domu dla ducha, tam skąd wyszedł na Ziemię.
Gdy człowiek poznaje Prawdę wtedy jego pycha i zarozumialstwo ustępują, wtedy wierzy z
przekonania i wie.
Jak ma duże EGO, pychę i jest zarozumiały wtedy nie ma miejsca na poznanie i na Prawdę,
wtedy całkowicie ludzie tracą możliwość zrozumienia i poznania siebie ducha, poprzez rozum
wpuszczają ciemności.
Strach ogarnia takiego zarozumiałego człowieka przy najmniejszym potknięciu, podczas
choroby i wtedy gdy jego ciało się zestarzeje.
Gdy nie potrafi przyjąć Prawdy wtedy wszystko na jego drodze życia staje się przeciwnością,
są kłody, problemy zdrowotne i finansowe, po takiej drodze życia nie łatwo podążać.
Jak zachowuje swoją wiarę w Prawdzie jego droga staje się usłana samymi pomocnymi w
drodze sytuacjami, w zdrowiu i dobrej kondycji, radośnie i szczęśliwie.

NASTANIE ŚWIT ŚWIATŁA
470.
Po wszystkich wydarzeniach na Ziemi, gdy odejdzie 80% ludzkich duchów nastanie Świt
ŚWIATŁA, najbardziej oczekiwany czas przez rozwijających się duchowo.
Wtedy żywioły duchowym ludziom pomogą tworzyć w naturalny sposób wszystko to co
powinno być na Ziemi, zdrowo i radośnie, poprzez prowadzenie duchowe, Światło wspomaga
wszystkie duchy ludzkie w ich dążeniu do PRAWDY.
Prawda jest w was od zawsze i od zawsze byliście prowadzeni, stanie się to normalne, że
człowiek żyje w symbiozie z naturą, pomaga się jej rozwijać, wspomaga wszystko energetycznie
i duchowo, nie będzie miał co do tego żadnych wątpliwości.
Świt nastanie w Miłości duchowej, z szacunku do Pana i prawa ustanowionego na Ziemi
przez Pana.
Kierując się uczuciem, intuicją i prowadzeniem przez Pana wyjdziecie całkowicie na właściwą
drogę z tych labiryntów rozumu.
Zakończy się era ciemnoty i ciemności, Światło prym wiedzie na Ziemi, na zawsze, aby duchy
ludzkie prowadzone przez PRAWDĘ odnosiły sukcesy i odpracowywały na Ziemi karmę.
Każdy ludzki duch mając wolną wolę musi sam wybrać własną drogę, możliwości jest wiele, a
właściwa droga tylko jedna. Nie ma innej możliwości jak tylko poprzez wasz wybór, tylko wy
możecie decydować o sobie.
Nikogo nic nie spotyka przypadkowo, była przyczyna są skutki zwrotne, stworzenie wam cały
czas podpowiadało i podpowiada, ale wy nie słuchacie tych podpowiedzi i nie wyciągacie
wniosków ze swoich działań i doświadczeń.
Nastanie Świt Światła i wszystko się w waszym życiu ziemskim odmieni, to co tu i teraz ma
dla was ziemski wymiar przestanie istnieć, zacznie się wymiar pracy z sobą duchem, wtedy
poznacie Miłość duchową i wartości dla których warto być tutaj na Ziemi.
Wszystko to co dla ducha najcenniejsze jest przed wami, trzeba się wysilić i docenić siebie
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ducha, wtedy otworzy się skarbnica wiedzy duchowej o której dziś jeszcze nie chcecie słyszeć,
jest to dla was po tylu inkarnacjach kłamstw i fałszu niezrozumiałe.
PRAWDA przejawi się wszędzie, ale musicie odczynić całą swoją karmę, następują ostanie
rozliczenia między duchami ze wszystkich inkarnacji.
To co czyniliście dziś rozlicza się bezwarunkowo, niezależnie od niczego, wszystko zgodnie
ze sprawiedliwymi i doskonałymi prawami Pana, zgodnie z tym co dajecie to dostajecie tylko
spotęgowane, dlatego zanim coś uczynicie dziś bardzo się zastanówcie i posłuchajcie
podpowiedzi Pana, aby nie tworzyć sobie kolejnych tematów do przepracowania.
Bezbłędne odczuwanie w porównaniu z ograniczonym rozumem, poprowadzi was najlepszą
duchową drogą tu na Ziemi, natomiast rozum od razu ściągnie was w ciemność, nie da wam
nawet odczuć iż jesteście w szambie energetycznym.
Ciemności od dawna zadbały o to aby wam tutaj podać wiele pokus, nałogów i nawyków
niezgodnych z prawami Pana, niezgodnych nawet z logiką, zakopując was głęboko.
Przygotujcie się duchowo na przyjęcie PRAWDY, na przyjęcie drogi duchowej oraz MIŁOŚCI
płynącej prosto od Pana, odrzućcie całkowicie ciemnotę rozumu, tu nie chodzi o wiedzę
rozumową, typowo książkową, tylko i wyłącznie o wiedzę duchową zawartą w was, której
otwarcie zależy od was duchowych.
Strach, stres, lęk, nawyki, nałogi, gry, karty, leki i inne specyfiki doprowadzają do waszej
słabości duchowej lub całkowitego zniewolenia ducha, tak na Ziemi nie może być, dlatego musi
nastać Świt Światła korzystny dla ducha i jego rozwoju.

Analiza duchowa
471.
Duch i zdrowie, to co najważniejsze i najcenniejsze dla człowieka tu na Ziemi, nie ma, nie było i
nie będzie nigdy już nic ważniejszego, jak ludzki duch zejdzie w gęstą materię inkarnując kolejny
raz.
Zależność pomiędzy duchem, a ciałem zawsze była, jest i będzie, to co jest w duchu to jest w
ciele ziemskim, nigdy na odwrót.

Gdy odczuwacie ból, to boli ducha nie ciało ziemskie, ale przejawia się chorobą w ciele
ziemskim, im bardziej jesteście duchowo zablokowani tym bardziej jesteście chorzy.
Bardzo zablokowane ciało, do tego stopnia, że jest bełkot, nie może duch mówić i nie może
zapanować nad swoim ciałem oznacza iż połączenie ciała z duchem jest bardzo słabe, a duch
przez rozum skrępowany.
Jeżeli nic na Ziemi nie jest przypadkowe to i choroby nie są przypadkowe, są dla ducha
bardzo konkretną informacją, co ma tu i teraz do przepracowania, wyciągnijcie informacje z tej
choroby, odpracujcie te zadania, wtedy macie szansę wyzdrowieć.
Świadomość duchowa daje zdrowie, radość, szczęście, bogactwo duchowe i ziemskie,
korzystanie z suto nakrytego stołu przez Pana.
Ludzie sądzą iż od nich zależą prawa Pana na Ziemi, bardzo się mylą, jak bardzo przekonają
się podczas wydarzeń, ego i pycha zostaną poskromione, przyszedł czas na to gdyż człowiek
zbłądził bardzo rozumowo.
Mówicie o wymyślonej rozumowo nadświadomości i podświadomości, a o swojej
świadomości duchowej nie macie pojęcia, daliście sobie świadomość wykreślić ze swojego
słownika, używacie słów które nic nie znaczą bo nie są prawdziwe, ale włóknami ściągają was
głęboko.
Duch przychodząc na Ziemię, już jako dziecko jest prowadzony, ale dorośli zabijają uczucia,
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blokują widzenie duchowe, w szkole zamiast uczyć się odczuwania, wiedzy duchowej, uczy się
na pamięć wątpliwej wartości wierszy i wiedzy książkowej, która nie przydaje się w jego życiu
ziemskim.
Ktoś kto się kieruje intuicją i podpowiedziami Pana, w pracy i w domu wszystko wykonuje
szybciej i lepiej, Pan zna odpowiedzi na wszystkie pytania, więc prowadzenie tutaj na Ziemi jest
najlepsze dla tego ducha.
Gonitwy, szarpanina, stresy nic nie dają, a wprowadzają tylko zamęt i chaos, trzeba
wyluzować, robić wszystko spokojnie i dobrze korzystając z podpowiedzi duchowych, wtedy
najtrudniejsze zadania okazują się błahostką.
Materię jak stracicie, nic się nie dzieje, zbudujecie ją od nowa, lepszą i nowszą, a jak ducha
zablokujecie i zdrowie stracicie, wtedy nic was nie uratuje, tego nie da się odrobić, wtedy trzeba
odejść z gęsto materialnego ciała.
Jak jesteście duchowi i zdrowi wszystko będzie szło jak z płatka, góry będziecie przenosić,
ale jak jesteście chorzy, nie chce się pracować, wszystko się wali i są problemy finansowe, wtedy
na nic pieniądze się nie przydają, gdyż zdrowia też nie da się nabyć za żadne pieniądze.
Rytm bicia zdrowego serca, to najpiękniejsza muzyka dla was, nadaje rytm życia, radości,
bezpieczeństwa i Miłości Pana, symbol natury.
Duch wie, dajcie jemu zaczerpnąć wiedzy z wnętrza, słuchajcie podpowiedzi Pana,
odbierajcie Światło, Miłość duchową, wtedy odpracujecie karmę i wrócicie do domu dla ducha,
na poziom duchowo istotny.
Nie dajcie się okłamywać, sami mówcie tylko PRAWDĘ, to co dajecie to dostajecie,
pamiętajcie; ktoś kto jest mocno oblepiony ciemnymi energiami nie odczuje pozytywnych
skutków zwrotnych, gdyż odbiją się od tych ciemności i odlecą.

Moi wrogowie są waszymi wrogami
472.
Moi wrogowie są waszymi wrogami, choć dziś tego nie dostrzegacie, bo mieszają wam w
głowach, podając wiele fałszywych informacji, przy tym szkalując PRAWDĘ, ale wybór dokonać
musicie sami, poprzez obudzenie w sobie duchowego odczuwania, wziąć to na swoje uczucie i
logikę.
Dzielenie włosa na czworo, rozbieranie rozumowe spowoduje, że się zgubicie w tych ich
informacjach, ale po to jest wprowadzone abyście w gąszczu nie znaleźli prawdziwej drogi, a
wasz wróg dalej przetrwał.
Nastał czas ostatniego wyboru.
Choć na chwilkę wejdziecie do wroga ŚWIATŁA, wroga STWORZYCIELA, staniecie się moimi
wrogami, gdyż ja stoję po stronie STWORZYCIELA, to jest jedyna słuszna droga na Ziemi.
Ludzie, którzy się rozwijają duchowo mają świadomość; kto przyjaciel i kto wróg, wróg
Stworzyciela, nie chodzi o słowa, ale o czyny jakie dają dowód przekonania w waszej wierze do
Pana.
Nawet gdybyście biernie uczestniczyli w tych ich rytuałach wigilijnych, weselnych czy innych,
wejdziecie tylko na chwilkę do jakiegoś kościoła, to tym samych wchodzicie na teren wroga i
wroga wspieracie, automatycznie z woli Pana się rozliczacie.
Obojętnie czy jesteście do końca przekonani, czy nie, wasza świadomość jest i wiecie, że
Stworzyciel w części gości na Ziemi, automatycznie giniecie, gdyż prawa Pana działają
doskonale i bardzo precyzyjnie.
Na nic wasze tłumaczenia, że nie wypada, że rodzina czeka, czy sąsiedzi patrzą, dokonujecie
ostatniego wyboru.
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TO JEST ZDRADA!!! ZDRADA STWORZYCIELA!

Z pełną świadomością piszę te słowa; ZDRADZACIE PANA!!!
Każdy wierzący duch na Ziemi, żyjący zgodnie z prawami, omijał będzie z daleka ludzi którzy
kłamią, oszukują, nie żyją na Ziemi zgodnie z prawami, wokół ciemności będą ludzie mdleli,
upadali, będzie wam brakowało tchu, gdyż jesteście wspierani przez STWORZYCIELA tu na
Ziemi, więc ciemności są waszym wrogiem i dlatego was osłabiają i odbierają wam energię.
Idziecie do wroga i zasilacie ich w broń, którą wykorzystają przeciwko wam, oni czekają na
energię jaka została wam dana abyście przebili się przez tych ciemnych, którzy was mamią
pięknymi słówkami i domami, które nigdy nie były i nie będą domami Stworzyciela.
Każda religia, sekta i każda organizacja chrześcijańska czy katolicka NIGDY NIE SŁUŻYŁA i
NIE SŁUŻY STWORZYCIELOWI.
PRAWDA, MIŁOŚC przebiją się przez każde ciemności, teraz ludzie chodzi o to abyście
wybrali swoją właściwą drogę prosto prowadzącą do PANA.
Nie przepraszajcie Pana; że do wroga idziecie, bo to nie do przyjęcia, taki akt dokonany przez
wojskowych to zdrada, na odejście ducha z ciała ziemskiego skazana bez prawa obrony, tak
samo jest w prawach Pana, ZDRADA skazuje was na odejście z ciała i rozliczenie ducha.
Wszelkie media, wolne czy nie podają tylko namiastkę PRAWDY, gdyż zbyt daleko zaszło to
oszustwo na Ziemi, a ego tak wybujało, że zapomniało kto tu Panem, a kto sługą, teraz na Ziemi
ciemności chcą się wybielić by was dalej mamić, przejmowały przez rozum władzę nad duchem,
ten proces upada.
Tu i teraz kończy się panowanie ciemnego, kończy się era zła i kłamstwa, wraz z
rozpoczęciem Królestwa tysiącletniego rozpoczął się proces panowania ŚWIATŁA i rozwoju
duchowego.
ZDRADA, to najcięższe przewinienie w prawach Pana.
Jesteście narodem wybranym, a więc nieprzypadkowymi duchami tylko wybranymi, wiecie co
wybrać zdecydowanie i z zgodnie z PRAWDĄ.

Moc energetyczna SŁOWA
473.
Moc każdego wypowiadanego SŁOWA jest tak ogromna iż brakuje ziemskich słów aby wyrazić
wielkość i siłę która płynie przez Słowa.
Nie rozumiecie ludzie ziemscy jakie narzędzie dostaliście od Stworzyciela, aby móc się
rozwijać, wzmacniać, pracować ze sobą duchowo, odpracowywać swoją karmę.
Nawet ci którzy dziś uważają się za duchowych nie osiągnęli nawet kropli z morza wiedzy, ale
ego, pycha i zarozumiałość przewyższa wielkość morza.
Wracacie bardzo szybko w stare zachowania i stare nawyki, jak tylko odkryjecie że trzeba
trochę wysiłku aby osiągnąć szczyt w rozwoju siebie ducha.
Lenistwo duchowe opętało ludzi na Ziemi tak potężnie iż zablokowany splot,
zanieczyszczona krew nie są w stanie przenieś informacji ani przekazać faktycznych odczuć,
Słowo tak zmanipulowano iż dziś, wiedza książkowa, naukowa, akademicka, nie ma nic
wspólnego z PRAWDĄ.
Makaronizmy, wulgaryzmy, nadużywanie imienia Pana, brak świadomości wypowiadanych
słów, klepanie językiem bez sensu, powoduje całkowite ściąganie się w najniższe wibracje.
Ezoterycy, którzy uważają się za duchowych i rozwiniętych nie mają pojęcia jakich narzędzi
używają, jaką krzywdę sobie tym wyrządzają i nieświadomie innym.
Hipnoza tak powszechnie używana do leczenia ludzi, do manipulowania innymi powoduje o
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wiele większą krzywdę dla tego ducha gdyż jest poprzez hipnozę wciągany w jeszcze
ciemniejsze energie, to nie pomoc to zakopywanie żywcem w ciemnościach.
Człowiek poddany hipnozie traci całkowicie w tym momencie aurę, ochronę ducha i tu jest
największe zagrożenie wejścia bytów, duchów które wyszły już z ciała ziemskiego a pozostały
przy Ziemi z niewiedzy i strachu oraz przywiązania do materii, również zagrożenie opętaniem
przez demony i demoniczne energie.
Dość że zostaje jemu brutalnie odebrana energia do przepracowania, a to nie załatwia jego
tematu do przepracowania tylko wielokrotnie go powiększa, a więc nie jest to korzystne dla
ducha ludzkiego bo karma rośnie, nic nie odpracowuje a jeszcze sobie ją wielokrotnie
powiększa.
Na dodatek pozbawiono was dokonywania wolnego wyboru, cechy ducha, różnicy jaka jest
pomiędzy duchem ludzkim a duszą zwierzęcia.
Krzywdzących dla was wyborów dokonują kaznodzieje, kościelni, politycy, nauczyciele wasi i
waszych dzieci, lekarze, handlowcy i wiele innych ludzi, tylko po to aby sobie dobrze żyć i
opływać dzięki wam w dostatku a was podporządkować sobie, to ich żądze władzy i pieniędzy.
Każdy kto jest świadomy mocy Słowa, buduje wokół siebie otoczkę świadomości duchowej i
ziemskiej, gdyż bogactwo duchowe przejawia się na Ziemi dobrobytem w każdej pozytywnej i
zgodnej z naturą działalności, jeżeli działa się przeciwko naturze i jej prawom odbiera się baty i
ma się poważne problemy finansowe i zdrowotne.
Paranoja dookoła, wy w koło biegacie i nie widomo czego szukacie by tylko przypodobać się
innym a nie sobie, wszystkich obwiniacie zamiast mieć pretensję tylko do siebie.
Proces was ogłupiana zaszedł zbyt daleko, jesteście już tak zamroczeni lekami, alkoholem,
nikotyną i różnymi używkami, z własnej winy zresztą, jesteście już tak ogłupieni, że tylko bardzo
mocny wstrząs może was obudzić z tego letargu.
Kult religijny, mamona, kult seksu, wiele innych rytuałów zostało celowo wprowadzonych by
wam dać kolejnych bożków, cielców do czczenia abyście jako duchy zapomnieli o tym
właściwym czczeniu Pana BOGA, Stworzyciela, OJCA wszystkich duchów na Ziemi, PANA który
daje wam wszystko na Ziemi aby wam się tutaj lekko odpracowywało karmę którą sobie sami
stworzyliście rozumowo.
Żaden duch już prawie nie pamięta zawołania Pana poprzez uczucie Miłości duchowej,
trzeba mocnych przeżyć abyście choć tą kroplę odczuli i przyszli się rozwijać duchowo.
Płynące objawienia z góry od Stworzyciela dla was nie są zrozumiałe, wręcz wyszydzane i
wyśmiewane, ale każdy kto stanie przeciwko Słowu objawionemu usłyszy zawołanie do
rozliczenia, wtedy z tego szyderczego śmiechu wyraz jego twarzy przerodzi się kaprys
rozgoryczenia.
My mamy zachować pokorę i odejść, aby sprawiedliwość mogła się zadziać, aby według
praw Pana działanie ducha sprawiedliwie i bardzo precyzyjnie zostało rozliczone, tak też
wszelkie zło musi się wyżyć a po wyżyciu zostanie unicestwione.
Rok który jest przed wami stanie się przełomowym we wszystkim co czynicie.

Ocean obfitości
474.
Suto nakryty stół przez Stworzyciela na Ziemi dla ludzkich duchów, dla tych co wiara ich jest
przekonaniem, żyją na Ziemi dając to co korzystne dla nich i ich bliskich, z daleka od mrocznych
rytuałów ciemności, rozumowców i dziwnych naukowców.
Miłość duchowa im przewodnikiem, bo kierują się swoim uczuciem, słuchając podpowiedzi
Stworzyciela, doświadczają cały czas ale tylko w pozytywnej formie, bo bez doświadczania i
wiary z przekonania nie ma życia na Ziemi.
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I choć coraz mocniej budzą żywioły duchy ludzkie, choć odpracowują niezrozumienie
ogromnym cierpieniem, to w tym samym czasie osobom duchowym wszystko się układa jak z
płatka.
Pewnie jeszcze nie możecie dostrzec różnicy, ale jak się przyjrzycie sobie sami stwierdzicie,
że wasze ziemskie życie stało się jakieś pechowe, nic się nie układa, cały czas doświadczacie
nowe sytuacje, które się ciągle mnożą, coraz więcej.
Wolna wola, która miała być wam pomocna w dokonywaniu właściwych wyborów stała się
dla was ciężarem, którego nie potraficie udźwignąć, stało się dla was wygodne, że wasi rodzice
dokonują wyborów za was, już jako dziecko jesteście przyzwyczajani do lenistwa i wygodnictwa,
które nie ma nic wspólnego z doświadczaniem.
Rodzice uwalniają was od prac domowych i od pracy duchowej na rzecz rozumowej wiedzy,
która robiła ogromne spustoszenie uczuciowe i duchowe, tworzą już od dziecka inwalidów
duchowych.
Popadanie w depresje, brak wiary w swoje możliwości i w siebie, lęk, stres, to tylko niektóre
objawy inwalidów duchowych, niektórzy są już nie do uratowania, gdyż ta ułomność duchowa za
daleko zaszła.
Te duchy nie korzystają z obfitości jakie im zsyła Stworzyciel na Ziemię, gdyż kasty ludzi
żądnych władzy i pieniędzy całkowicie zamykają im drogę do duchowości, poprzez przykłady
negatywne, które są w mediach.
Przysłaniają jak czarne kotary, ten prawdziwy obraz życia duchowego, ten ocean obfitości,
który jest tu i teraz obok was, lecz wy jego widzieć nie chcecie.
Tak bardzo się boicie zmian, że wolicie pozostawić ciało na ziemi i odejść niż pozostać i
rozwijać się duchowo, obfitość to nagroda za duchowość.
Nie da się kochać wszystkich, nie da się ciągle wybaczać, Ziemia jest tymczasowym
miejscem przebywania ducha, więc gdy szkodzicie na Ziemi i karmy nie odpracowujecie
zostaniecie odwołani i się rozliczycie.
Abyście duchy to zapamiętali, aby to was nauczyło pokory musicie w cierpieniach i mękach
przeżyć ostatnie swoje chwile na Ziemi, nie przyjmujecie to sami sobie taki koniec szykujecie.

PRZEŁOMOWY Momęt ......
475.
Ten rok jest i będzie przełomowy w każdej możliwej dziedzinie. Media szerzą kłamstwa i
zepsucie, zatruwa to ludzkiego ducha, aż do gnicia wnętrza i upadku ducha ludzkiego,
fałszywych informacji jest tak dużo, iż dziś ludzki duch tonie w tym fałszu, szarpiąc się
wewnętrznie, lecz nie potrafi już znaleźć w sobie ani odrobinki wolnej woli, by właściwie wybrać.
Niektórzy zeszli moralnie poniżej wszelkich wyobrażalnych norm, nie da się tego do niczego
porównać, symbolicznie do robala, który drąży zdrowy owoc, chciwość, mściwość, nienawiść i
zazdrość osiągnęły ogromny rozmiar, ponad miarę zrozumienia.
Głupota rozumu i jego sprzedajność za parę groszy nie ma usprawiedliwienia i wybaczenia,
tu trzeba przeciąć ten wrzód jednym właściwym cieciem, szybko i radykalnie aby nigdy już się
nie powtórzył.
Zaskoczenie dla was będzie tym większe im bardziej uważacie się za niewinnych i bardzo
pokrzywdzonych, tych którzy myślą, że się rozwijają duchowo, ale nigdy nic nie uczynili dla
siebie ducha, będą krok po kroku w cierpieniach i mękach osiągali pokorę i zrozumienie
duchowych procesów, aż do odejścia ducha z ciała, muszą odpracować wprowadzanie innych w
błąd.
Wasze ogromne ilości książek ezoterycznych codziennie wprowadzają tysiące ludzi w bagno
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fałszu i obłudy, za każdego takiego ducha będziecie odpracowywać setki razy, aż duch zrozumie
co to duchowość i pokora.
Wasza pycha, zarozumiałość i ego ponad miarę zostanie ogromnie ukarana, zgodnie z
prawami Pana.
Te dzieła rozumowców nie uczą duchowości, ale robią zamęt jeszcze większy, gdyż wiedza w
nich zawarta nie odbiega od dogmatów i paradygmatów wszelkich religii, to wiedza rozumowa, a
nie duchowa.
Symbol strawy duchowej, to Słowo Pana podane w Objawieniach Woli Bożej i przekazane
przez wysłanników Stworzyciela, a nie wiedza z rozumu, wymyślona przez ludzkie duchy i
podana w formie nakazów i zakazów.
Opłatek w kościele to symbol zjedzenia ciała Jezusa Chrystusa, energetyczny kanibalizm,
wyjątkowo szarlatański rytuał, uczuciem nie da się zrozumieć; po co takie symbole i co one
komu dają???
Albo zaczną duchy na Ziemi logicznie myśleć, kojarzyć fakty i wyciągać wnioski z wszystkich
doświadczeń, nie da się ślepo brnąć w błocie, a tak do tej pory dawaliście się wodzić po
najbardziej ciemnych zakamarkach ciemności.
Albo rozliczą się wyjątkowo szybko, lecz pozbawiając siebie ciała zobaczą jak będzie im
niełatwo w gronie jednorodnych do siebie duchów znaleźć właściwą drogę, aby odpracować
karmę.
Odpracowanie będzie trwało tak długo jak będzie trzeba, aby każdy duch wprowadzony przez
tego ducha w błąd trafił na właściwą duchową drogę.
Im bardziej prosty człowiek, tym prędzej rozumie jasną i prostą drogę rozwoju duchowego
prowadzącą prosto do domu w kierunku do Stworzyciela, im więcej fakultetów, tym bardziej
rozwinięty rozum tym większe niezrozumienie prostych praw Stworzyciela, tym większe
błądzenie i większe EGO.
Ten rok przełamie wszelkie bariery trzymające ludzkie duchy z dala od Miłości duchowej,
jesteście wszyscy obecnie w nurcie Światła, otrzymujecie siłę, ona wszystkie wasze cechy dobre
i złe wzmocni i wydobędzie na zewnątrz abyście się przejawili, tacy jacy jesteście; dobrzy lub źli.
Tu w nurcie Światła nic się nie ukryje, nie schowa, a jeszcze pokaże się w Świetle bardziej niż
byście chcieli się pokazać, wasze największe ukrywane cechy wydobędą się na zewnątrz i
zostaną oświetlone aby były bardziej widoczne dla innych, miejcie się na baczności zanim coś
komuś złego uczynicie.
Jesteście tu na Ziemi aby w Miłości duchowej odpracowywać karmę, być jej częścią i się
utożsamiać z Miłością, to jest wasze oparcie i wasz przewodnik po Ziemi.
Nastąpi przełom w wydarzeniach, w niewyobrażalnym przez rozum nasileniu aby te duchy,
które już pozbawiły siebie możliwości odpracowania karmy i rozwoju duchowego odeszły na
inne poziomy i galaktyki odpracowywać te wszystkie złe czyny i już nie przeszkadzały w
budowie Królestwa Tysiącletniego.

Energia pieniądza
476.
Wszystko jest energią, każda rzecz ma swoje wibracje, pieniądze też, wokół wszystkiego można
stworzyć bardzo dobrą lub złą energię i wokół pieniędzy też.
Rozum chciałby mieć dużo pieniędzy, bardzo dużo pieniędzy, miliardy, dużo w portfelu, dużo
w banku, w kieszeniach, w sejfie, w domu, powyklejane ściany i nie wiadomo jakie jeszcze są
żądze rozumu dotyczące pieniędzy, to po prostu wariacje.
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Ale duch, odczuwa inaczej, tu potrzeba jest zupełnie inna, gdyż świadomość inna, pieniądze
są tylko narzędziem do wymiany za towar gdy coś potrzebuje duch, nie przydaje pieniądzom
szczególnej uwagi, dlatego ma ich zawsze więcej niż potrzebuje.
Rozum ma cel - pieniądze i na bazie tego celu budują się ogromne żądze wytworzone przez
myślenie, przez ego człowieka, gdyż ego chce być zawsze najlepszym we wszystkim i ego
uważa, że wszystko wie najlepiej, a to największy fałsz i pułapka ciemności dla człowieka na
Ziemi.
Mówicie; że ‘ciułacie’, ciężko pracujecie, odkładacie na ‘czarną godzinę’, jesteście chytrzy,
oszczędzacie na zdrowiu, przez to chorujecie, nabywacie tanie dziwne produkty byle tylko
zaoszczędzić, a tak naprawdę nic nie oszczędzacie tylko jeszcze tracicie.
Ktoś kto tanio nabywa, najdrożej płaci, najwięcej traci pieniędzy i energii, tylko się wam
wydaje, że nabywacie tanie produkty, bo one są najdroższe i w wielu wypadkach tracicie przez to
swoje bezcenne zdrowie.
Dobry produkt ma swoją cenę, ale też i dobrą energię, dobry to nie znaczy najdroższy, dobry
to znaczy dobrze wytworzony, z pozytywną energią na terenie na którym mieszkacie.
Nabywając taki dobry produkt, jesteście zadowoleni i wspieracie dobrą energią producenta,
gdyż dobrze o nim myślicie i płynie do niego dobra energia, taka firma kwitnie i dobrze
prosperuje, a gdy nie jesteście zadowoleni, wtedy wysyłacie złą energię, ta firma co wytworzyła
ten negatywny produkt plajtuje, ale do was też wracają skutki zwrotne tak negatywnych myśli,
wam też to szkodzi.
Dlatego każdy Polak powinien nabywać polskie produkty, oczywiście wytworzone z dobrą
energią i wytworzone tu gdzie mieszka w Polsce.
Wspiera energetycznie i finansowo swoją ojczyznę i Polaków, naród z którego się wywodzi,
wtedy jest praca i wszystko kwitnie, wszędzie są pieniądze, wszyscy są zadowoleni.
POLSKA to kraj wybrany do przekazania SŁOWA PANA i PRAWDY na całą Ziemię, najbogatszy
kraj, gdyż bogactwo duchowe przejawi się bogactwem ziemskim.

Zakończył się czas rozliczeń
477.
Zakończył się czas rozliczeń na Ziemi, duch energetycznie został przygotowany do wydarzeń,
symbolicznie jest wam cały czas pokazywane, że nawet tak duża jednostka jak Costa Concordia,
nie będzie w stanie oprzeć się żywiołom, małe skały - żywioł ziemi rozpruł tak potężną jednostkę
jak zabawkę.
Jest wam pokazane jak jesteście bezbronni i jak słabi przed armią Pana - ŻYWIOŁAMI,
obojętnie czy jesteście bardzo biedni, czy bardzo bogaci, podlegacie zawsze tym samym
prawom, żelaznym zasadom, które MUSICIE przestrzegać.
Wszelkie zło teraz wyżyje się do końca i bezwzględnie upadnie w wydarzeniach, apokalipsa to
całkowite unicestwienie ciemności na Ziemi, nigdy więcej nie powstaną, człowiek musi być na
Ziemi duchowy, jak nie będzie, nie będzie Ziemi.

Dziś jesteście butni i zadufani w swoim rozumie, zamiast rejestrować wszystko uczuciem,
rejestrujecie tylko myśleniem, przyszłością Polski i Polaków jest i będzie odczuwanie, myśleć
wtedy gdy trzeba coś logicznie poukładać, skojarzyć fakty i wyciągnąć wnioski z doświadczeń.
Szybko zrozumiecie swój błąd jak żywioły pokażą wam wasze miejsce i rolę na Ziemi ducha
jaką przyszło wam tu i teraz przeżyć, aby się uratować i podążać właściwą drogą.
Każdy duch miał szansę na to by się uratować, ale nie każdy z tej szansy skorzystał, nie
każdy się rozwija duchowo, a każdy duch musi być na Ziemi duchowy.
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Wymyśliły dla was ciemności drogę dla ducha na Ziemi usłaną fałszywymi krzyżami,
biczowaniem, noszeniem krzyża i kamieni, cierpiącą i chorą, zasypaną po pachy śniegiem i
całkowicie zamrożoną, wy cały czas błądzicie gdyż tą fałszywą drogą podążacie, o suto
nakrytym stole przez Stworzyciela nie wspominacie, bo nic o nim nie wiecie.
A tu Stworzyciel dał duchowi na Ziemię wszystko co potrzebuje aby podążał drogą jasną,
czystą, pełną zieleni i kwiatów, radosną i pełną Miłości duchowej, zdrową, pełną słońca, zawsze
dostępny suto nakryty stół, a co wy robicie???
Występujecie przeciwko Stworzycielowi, występujecie przeciwko głoszonemu Słowu,
przeciwko Prawdzie i ponosicie konsekwencje.
Tutaj nie ma sentymentów, prawa natychmiast rozpoczynają rozliczanie i nie jest zależne od
kogokolwiek, prawa działają samoczynnie i zawsze doskonale, równo traktują wszystkich.
Stajecie się wrogami po takim wystąpieniu przeciwko Stworzycielowi, więc natychmiast się
rozpoczyna proces energetyczny, który was rozlicza, to tak jak ruszy się poukładane domino,
jeden klocek przewraca wszystkie, tak obrazowo uruchamia się prawo przyczyny i skutku.
Wiosna obficie obdaruje was wydarzeniami na Ziemi, to już czas akordu armii Pana żywiołów
aby wam zagrały, melodia która zabrzmi przez wiele pokoleń w każdym duchu.

Zamach na wolność SŁOWA
478.
Każdy duch na Ziemi ma wolną wolę i prawo podejmowania wolnych decyzji zgodnych z jego
wyborem popartym jego doświadczaniem i potrzebą odpracowania karmy, po to duch przyszedł
tu w gęstą materię.
Obecnie tak mocno wprowadzono człowieka na Ziemi w ‘podświadomość’ inaczej mówiąc w
rozum, aby było łatwo sterować takim nic nie odczuwającym duchem, wszystko podaje się
takiemu człowiekowi jak na tacy, już od przedszkola kształtuje się strach i obawę o ziemskie
życie i zdrowie.
Ślepa wiara we wszystko co podają media, od dziecka uzależnia się grami i różnymi
używkami nie wyłączając słodyczy, które mocno wpływają na ograniczenie również logicznego
myślenia, co też ludzie nie potrafią zrozumieć, gdyż stają się leniwi i wygodni, choć jest to dla
ducha bardzo niekorzystne, ale duch tego nie rozumie.
Media i pseudo naukowcy głoszą podając za pieniądze zupełnie inne teorie korzystne dla
przemysłu farmaceutycznego i innych korporacji, nie dla ludzi.
Sól powoduje kiszenie się ciała ludzkiego od środka, tak jak kisi się kapusta, natomiast cukier
sztucznie wytworzony jest trudno usuwalny z organizmu i niszczy komórki, podstawę
egzystencji.
Tak też zajmuje się człowieka jego chorobami, gdyż za dużo kwasu w organizmie powoduje
dużo schorzeń, a cukier karmi grzyby bytujące w tym ciele co powoduje ich rozmnażanie w
ogromnych ilościach i problemy z trawieniem, oraz gnicie ciała ziemskiego od środka, dlatego
człowiek zajmuje się tylko sobą i czapkuje innym.
Tak wszystko podzielono na specjalizacje iż nie widać całości i nie można nic określić
prawdziwego, nic w kawałkach nie da się zbadać, przyczynę choroby można ustalić tylko wtedy
gdy ma się obraz całości ducha i ciała, a nie poszczególnych narządów.
Tak człowieka uwikłano w różne opłaty i kredyty iż dziś nie jest w stanie tego wszystkiego
zapłacić, wystarczy podnieść cenę paliwa aby machinę podnoszenia cen rozpędzić, ale nie biorą
pod uwagę tego iż życie bez celu powoduje niezadowolenie i bunt, młodzi ludzie nie mają nic do
stracenia ale mają wszystko do zyskania.
Wiedzą iż nie należy pokazywać twarzy bo można zostać rozpoznanym i stracić możliwość
wolnej wypowiedzi, od dawna już człowiek kieruje się rozumem i tym sposobem dał się zagonić
sam w ‘kozi róg’.
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Dlatego naciskające energetycznie Światło na ducha wymusza subtelne odczuwanie i tam w
środku czuje się MIŁOŚĆ PANA, powoduje to wsparcie w odczuwaniu, nawet jak tam jest
iskierka, to z niej wybucha ognisko.
Nie ma już możliwości zatrzymania buntu jaki powstał przeciwko korporacjom, które stały się
bez moralnymi tworami produkującymi pieniądze, pomijając wszelkie normalne zachowania
ducha ludzkiego.
To KONIEC molochom i finansistom skrywającym się za dziwnymi przepisami stającymi
przeciwko WOLNOŚCI SŁOWA i prawom PANA, KONIEC DZIAŁAŃ przeciwko naturze, ludziom i
zwierzętom.
Tylko odczuwaniem duchowym jesteście w stanie wyprzedzić o krok zamiary i plany
działania ludzi szkodzących Ziemi i wszystkim, wsparcie ze strony Stworzyciela jest ogromne,
przewyższa wielokrotnie działania najpotężniejszych korporacji na Ziemi, potrzebna jest wasza
wiara z przekonania w Pana i w siebie ducha.
Działanie czyste i tylko w dobrej intencji, zawsze z PRAWDĄ na ustach, jeżeli ktokolwiek z
was będzie miał inne zamiary odpadnie i rozliczy się w prawach Pana.
ACTA to tylko przejaw ciemności, które chcą zapanować nad duchami na Ziemi, nie dajcie się
zwieść.
OPARCIE to Miłość duchowa, a w was mają być czyste myśli, SŁOWA i czyste czyny, to wojna
z ciemnotą rozumu ludzkiego przejawiająca się w formie ich strachu przed duchem, apokalipsą,
oni mają strach, ale wy macie wsparcie Stworzyciela w tej walce wygra tylko PRAWDA.
Każdy totalitarny system na Ziemi upadał i ten też musi upaść, chciwość tym ludziom
całkowicie zasłoniła obraz rzeczywistości, każdy człowiek na Ziemi ma prawo do godnego życia,
dla każdego jest wystarczająca ilość wszystkiego co duch potrzebuje na Ziemi.
Ten zamach na SŁOWO skończy się upadkiem ciemnoty rozumowej i popleczników tejże
ciemności.

Z PANEM nie porozmawiacie
479.
Duch ludzki na Ziemi jest tak malutki, że nawet w najśmielszych wyobrażeniach nie jest w stanie
wyobrazić sobie wielkości Stworzyciela, to tak jak najmniejszy robaczek nie jest w stanie
wyobrazić sobie człowieka, jest dla niego człowiek zbyt wielki.
Człowiek na Ziemi jest odbiornikiem obrazów, informacji i ostrzeżeń płynących prosto z góry,
ale przepływających przez poziomy i przewodnika do wnętrza i ta pierwsza podpowiedz to
właśnie jest ta informacja, reszta to rozum podpowiada i ma miliony wątpliwości.
Rozum człowieka, to tylko to, co zobaczy ziemskie oko, to co dotknie ręka, to co wyczuje nos,
tylko gęsto materialne rzeczy, ograniczenie do czasu i przestrzeni.
Duch widzi wszystko nie ma żadnych ograniczeń, ma podpowiedzi, jest prowadzony
najlepszą duchową drogą, ale rozum nie chce ustąpić miejsca duchowi, gdyż rozpanoszył się
rozum na dobre przez wiele inkarnacji, duch już nie jest w stanie sam sobie z tym poradzić.
Stworzyciel prowadzi ducha najlepszą drogą, ale duch na Ziemi ma wolną wolę i wybiera,
następnie ponosi konsekwencję swoich wyborów, dlatego podpowiedzi Pana są bardzo subtelne
i zawsze najważniejsza ta pierwsza podpowiedz, następne to rozum.
Człowiek jest odbiornikiem, malutkim odbiornikiem, który ma ograniczony zakres odbioru, są
trzy drogi odbioru; wizja senna, wgląd duchowy i poprzez stworzenie, które jest mową Pana.
Każdy człowiek na Ziemi musi nauczyć się duchowo odczytywać informacje płynące jako
podpowiedzi i ostrzeżenia, jeżeli źle odczyta nie pójdzie właściwą drogą.
Rozum nie potrafi i nie jest zainteresowany odczytywaniem duchowych podpowiedzi gdyż
ograniczenie rozumu na to nie pozwala, tutaj tylko duch odbierze właściwie podpowiedź.
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Sam już człowiek nie jest w stanie nauczyć się odczytywać zawartych informacji jako
symboli w stworzeniu, które jest cały czas mową Pana.
Jesteście odbiornikami, a odbiornik nie ma nic do powiedzenia, ma tylko odbierać i
wprowadzać to w swoje ziemskie życie, gdyż jest to dla niego najbardziej korzystne, to jest
pomoc Pana w odpracowaniu karmy, aby duch mógł wrócić do domu dla ducha, na poziom
duchowo istotny.
Są wybrańcy, którzy będą odbierali informacje dla ogółu, ale głównie każdy duch odbiera
tylko dla siebie i swoich najbliższych.
Nie ma czegoś takiego jak ‘rozmowa z bogiem’ duch ludzki jest w stworzeniu i jest puszkiem
małym, nie jest w stanie rozmawiać ze Stworzycielem, w pełnym zrozumieniu tej rozmowy, czy
wy porozmawiacie z robaczkiem???
Z Panem nie porozmawiacie, ale możecie ciągle dziękować za wszystko co dostajecie od
Pana na Ziemi, ciało ziemskie, które otrzymaliście w darze, o które nie dbacie, wręcz je
niszczycie, za dom i wszystko co posiadacie, wszystko co macie gęsto materialnego na Ziemi.
Za doświadczenia i lekcje jakie odbieracie na Ziemi, wniosków nie wyciągacie dlatego cięgi
otrzymujecie zgodnie z prawami w stworzeniu; co dajesz to dostajesz spotęgowane.
Nie patrzcie na nikogo, nie oglądajcie się na swoich rodziców, ich strach paraliżuje, nie
bierzcie niewłaściwych przykładów za swoje, każdy musi sam badać wszystko na swojej drodze,
oni często sprzedali swojego ducha ciemnościom, każdy duch musi podejmować decyzje sam
bez oglądania się na kogokolwiek.
Samodzielnie podejmowane decyzje są najlepsze dla tego ducha gdyż prowadzą prosto do
prawdziwego poznania Stworzyciela, do poznania praw Stworzyciela, do wiary z przekonania, bo
w oparciu ma się swoje doświadczanie, a nie wiedzę rozumową innych, którą ci ludzie nie
przeżyli.
Staliście się ludzie z wygody ślepo wierzący w ciemnotę rozumowców, w ich dogmaty i
paradygmaty, tak aby dalej gnuśnieć w kłamstwie i leniwie, stało się to dla was wygodne.
Teraz Stworzyciel poprzez żywioły wyrwie was z tego zamroczenia, to apokalipsa przywoła
was do duchowego życia, do PRAWDY was przywoła, aby kłamstwo wreszcie zostało skasowane
na zawsze przez duchowe PRAWDY całkowicie unicestwione i przez was PRAWDA
przekazywana przez kolejne tysiąclecia na Ziemi.
Pamiętajcie ludzie; iż jeżeli ktoś stanie duchowi na drodze rozwoju i PRAWDY, lub będzie
przymuszał innych do ślepej wiary i oszukiwania innych, natychmiast pójdzie w rozkład i rozliczy
się z ciała ziemskiego oraz z pobytu na Ziemi.
Łatwo jest czytać mowę Pana w stworzeniu, łatwo jest żyć radośnie i szczęśliwie, ale duch
całkowicie się rozleniwił i nie chce słuchać podpowiedzi PANA, żyć zgodnie z prawami, to
odpowiedzialność indywidualna każdego będącego w stworzeniu ducha.
Choć nie ma pojęcia o odpowiedzialności, to i tak doskonałe prawa PANA rozliczają każdego
ducha z obecnej inkarnacji i ze wszystkich poprzednich, włókna które sobie duch nawiązywał
teraz przywołują do rozliczeń ostatecznych.
Pan nie karze i nie nagradza, stworzył stworzenie i dał w nie prawa, które doskonale i
samoczynnie działają i wy ludzie będący w stworzeniu musicie to wreszcie zrozumieć, że wasze
działania do was wracają i to jeszcze spotęgowane wielokrotnie.
Działajcie świadomie, opierając się o waszą wiedzę duchową, wreszcie otwórzcie się na
podpowiedzi z wnętrza, rozum ma służyć duchowi, nigdy odwrotnie.

Żelazne zasady
480.
Żelazne zasady was ludzie na Ziemi obowiązują, jeszcze dziś można by było wiele zmienić
gdyby PRAWDA została przekazana przez media, przejęta i propagowana przez wszystkie religie,
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można by było uchronić częściowo Ziemię od wielu kataklizmów.
Porządek na Ziemi zapanuje i w odwiecznych prawach Pana wrócą duchy ludzkie na
duchową drogę, wrócą do naturalnego odżywiania i naturalnego leczenia, dość już kłamstw na
Ziemi.
Mija kolejna szansa, kolejne tysiąclecia, a duch ludzki upadał jeszcze bardziej, ten proces po
wyżyciu się ciemności na Ziemi nigdy już nie zagości.
Miłość duchowa stanie się wzorcem i choć rozum zostaje taki jaki jest, to wasz duch już nie
pozwoli rozumowi rządzić, po wydarzeniach tylko duch będzie prym wiódł na Ziemi, aby jak
najszybciej odczynić karmę i wrócić do domu dla ducha na poziom duchowo istotny.
Żelazne zasady dane przez Stworzyciela na Ziemię zostały przez was ludzkie duchy
wykpione i wyszydzone, nikt z was ich nie przestrzega, gdyż przerobiliście prawo pod swoje
potrzeby, nie zwracacie uwagi na żadne zasady.
Tutaj w Królestwie Tysiącletnim jesteście awansem i żelazne prawo was jak najbardziej
obowiązuje, dlatego coraz więcej kataklizmów, wypadków, chorób, których wcześniej nie było,
dziś są to skutki zwrotne waszych działań i waszej wiary w Stworzyciela.
Żyjecie bez wiary, jecie śmieci, naturę niszczycie, prawa natury niszczycie, wysłanników
mordujecie, nic nie przyjmujecie, a wasz rozum rozrósł się ponad miarę, czcicie pogańskie
rytuały, symbole jakimi się chełpicie, to symbole zagłady i ciemnoty.
Nic nie odbieracie choć wszystko wam podawane jest proste i jasne, tak oczywiste, że nawet
dzieci małe rozumieją doskonale co się im przekazuje.
Jakże wasza wiara w Stworzyciela jest słaba i chwiejna, szara i bez podstaw, bez praw i
PRAWDY, pozbawiona MIŁOŚCI i MORALNOŚCI, po prostu waszej wiary nie ma.
Przekupstwo i korupcja, wyścig szczurów za pieniędzmi i karierą, to norma wyznaczona
przez ciemności dla duchów ludzkich tu w gęstej materii, a tu Stworzyciel daje duchowi
całkowite przeciwieństwo, ale wy duchy wolicie przepychać się w bagnie po kolana trzymając się
przeszłości i rozumu, zamiast iść radośnie i szczęśliwie rozświetloną duchową drogą PRAWDY,
po to tylko aby innym było lepiej nie wam.
Pierścień ciemności się zamyka, a wy musicie sami przerwać ten zaklęty krąg fałszu i
kłamstw, bo jak sami nie dacie rady to wtedy Stworzyciel poprzez prawa przymusi was do
powrotu na drogę praw i PRAWDY.
Żywioły wyrwą was z tego uśpienia, mrocznego upojenia fałszem i obłudą, wyrwą was z tego
mocnego uścisku ciemnoty zakłamanej i zaślepionej materialnymi dobrami.
Ciemnoty, która kłamie i fałszuje rzeczywistość tylko po to by ukryć to, co czynią
niewłaściwego, morderstwa pod przykrywką miłości i fałszywej dobroci, aby duchy ludzkie
uwięzić w tejże ciemnocie, zamknąć te duchy na zawsze w bagnie dogmatów, rozumu i odciąć
od Stworzyciela, od rozwoju duchowego.
Albo żyjecie w prawach, albo rozliczacie się z pobytu na Ziemi, nie ma jęczenia, stękania, nie
ma biadolenia, trzeba się wziąć do pracy i radośnie podążać drogą wyznaczoną.

OCHRONA CZĘŚCI PANA
481.
Ochrona Części Pana na Ziemi jest bardzo wyczulona na wasze działania ludzie, ponieważ
wielokrotnie ZAMORDOWANO IMMANUELA i JEZUSA CHRYSTUSA, CZEŚĆ Pana na Ziemi, więc
obecnie bardzo wzrosło odczuwanie i przyspieszenie w skutkach zwrotnych, już wasz zamysł
jest rejestrowany i kasowany, nawet gdybyście coś niewłaściwego wymyślili i choćby by próba
była, to ten duch już natychmiast się rozlicza z ciała ziemskiego.
Obecnie gdyby z waszej przyczyny odszedł Jezus Chrystus lub Immanuel część PANA na
Ziemi z ciała ziemskiego, to natychmiast Ziemia rozpadnie się na części i całkowicie będzie to
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koniec istnienia Ziemi w takiej formie.
Będzie to tragiczny koniec.
Jezus Chrystus i Immanuel są w nowym Królestwie Tysiącletnim bezpieczni, pilnujcie ludzie
aby włos z głowy nie spadł Jezusowi Chrystusowi i Immanuelowi.
Tym razem nie uda się duchom ludzkim przeforsować swoich żądz i chciejstw, to koniec
panowania ciemnoty i ciemności.
Tu i teraz wyjawią się wszystkie złe zamiary i działania duchów ludzkich
podporządkowanych ciemnościom, po wyżyciu się upadną.
Jeżeli nie wierzycie, nie jesteście przekonani odejdźcie w pokorze nie szkodząc sobie i innym,
nie oceniajcie i nie krytykujcie abyście mogli wrócić, gdy wiara wasza stanie się przekonaniem.
Bo gdy powiecie zbyt dużo, ocenicie, a nie będzie to faktem, staniecie przed oblicze PRAWDY,
aby się natychmiast rozliczyć, dziesięć razy ugryźcie się w język zanim powiecie coś fałszywego,
wyrazicie opinię, która nie jest prawdziwa, bo pamiętajcie; coś co dziś wygląda śmiesznie i
nielogicznie, jutro może okazać się prawdziwe i jak najbardziej logiczne.
Dlatego trzeba być bardzo pokornym i powściągliwym, aby można było powrócić z
podniesioną głową, wtedy gdy okaże się iż PRAWDĄ jest największą; że część Pana jest na
Ziemi,
Choć dziś wam prawie wszyscy mówią inaczej, to sprawdzajcie swoim uczuciem tak aby nie
powtórzyła się historia z przed 2000 lat.
Gdzie zaprowadzi was ślepa wiara?
Ślepych zaułków jest wiele, jeszcze więcej labiryntów ciemności, a PRAWDA jest tylko jedna,
dla wszystkich oczywista, jasna i czysta, duch to wie, rozum nie chce wiedzieć.
Dla ludzkiego ducha będącego w ciele PRAWDA jest jedyną drogą, to wciąż rozwijanie się i
podążanie w prawach Pana, tu nie można się zatrzymać bo to już cofanie się, teraz
przyspieszenie jest ogromne i dlatego trzeba się mocno wysilać aby nadążyć rozwojem za
upływającym szybko czasem, którego nie da się już dogonić w żaden sposób.
Sami bez prowadzenia przez Stworzyciela nie jesteście w stanie już się odnaleźć, obudzić z
tego rozumowego zamroczenia, nikt i nic ziemskiego, ponieważ każdy człowiek jest przynajmniej
tak samo rozumowy jak wy, albo jeszcze bardziej opanowany żądzami rozumu.
Sami możecie zejść jeszcze niżej i nawet tego nie zauważycie, gdyż rozum pokaże wam to,
co dla ciemności jest najbardziej korzystne, gdyż rozum jest narzędziem ciemności,
doprowadziliście ludzie do takiej sytuacji sami.
Różnica pomiędzy duchowym odczuwaniem, a rozumowym wrażeniem jest bardzo subtelna,
czasami jak ktoś był nauczony wyobrażania sobie różnych obrazów, to będzie jemu niełatwo
przyjmować obrazy duchowe i odczuwać swoim uczuciem ponieważ nawyk rozumowy jest
mocny, sam nie jest w stanie sobie poradzić aby uwolnić uczucia.
Ochrona każdego ducha jest wtedy, gdy jest duchowy, gdy staje się duch rozumowy ochrona
przestaje działać, wtedy duch popełnia błędy i jest narzędziem ciemności, choć sam zarodek
duchowy zawsze jest czysty.
Musicie w sobie zmienić nawyk rozumowy na nawyk duchowego odczuwania.

Żadne kłamstwo nie stanie się Prawdą
482.
Żadne kłamstwo nie stanie się Prawdą choćbyście miliony razy je powtarzali to i tak kłamstwo
zawsze pozostanie kłamstwem, a PRAWDA zawsze będzie PRAWDĄ, ty duchu doskonale o tym
wiesz, ale rozum nie chce tego przyjąć.
Choć tobie duchowi nie na rękę tworzenie nowej karmy, to rozum na nic nie zważa tylko służy
ciemnościom i realizuje swoje żądze.
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Nawet jeżeli coś niewłaściwego zrobicie, to rozum natychmiast znajdzie usprawiedliwienie,
pokaże wam jacy jesteście pokrzywdzeni, jak biedni i natychmiast uruchamia energię litości nad
sobą.
Jak tylko macie podjąć jakąkolwiek decyzję związaną z wami, to rozum uruchamia od razu
strach i lęk, wprowadza was w stan paniki, jak trzeba się określić i dokonać właściwych zmian,
wtedy rozum wycofuje was w stare energie i stare zachowania, nawyki, zdaje się wam że to co
znacie jest dobre i dalej brniecie w ciemne kanały.
Od dziecka zmuszacie siebie i innych do kłamstw, tak wam to weszło w nawyk, że dziś
traktujecie kłamstwo jak coś normalnego, jak coś bez czego nie da się żyć tu na Ziemi.
A tu na Ziemi nie da się żyć bez PRAWDY, praw PANA i bez natury.
Stworzenie mową Pana dlatego nie ma przypadków, dla was to informacja co się wokół
dzieje, na co uważać i czego należy się wystrzegać.
Każdy duch będący na Ziemi zobowiązany jest do mówienia PRAWDY, to leży w interesie
ducha, aby zawsze kierować się PRAWDĄ, mówić PRAWDĘ, w oparciu PRAWDY kierować swoim
życiem tu i teraz, wtedy podąża duch właściwą drogą.
Nie ma i nie będzie innych dróg na Ziemi jak tylko skierowanych w wiarę z przekonania, wasz
wybór z wolnej nieprzymuszonej woli, żaden człowiek na Ziemi nie może przymuszać innego do
ślepej wiary, do czynienia wbrew naturze, zastraszania, inwigilowania, do życia niezgodnego z
prawami Pana.
Kłamstwa jakimi karmiono was przez tysiąclecia, wreszcie muszą pójść w zapomnienie, gdyż
czas ostateczny na przyjęcie przez was PRAWDY już się zbliża, od was samych zależy jak to się
odbędzie, poprzez cierpienie i ból, czy poprzez uczucia i rozwój ducha. Choć zawsze poprzez
doświadczenia, ale doświadczenia mogą przynosić ból i cierpienie, albo radość i szczęście, dla
was ważne aby wasze doświadczenia były tylko radosne i szczęśliwe.
Gdybyście bardzo się starali ukryć Prawdę, lub ją zataić, to nie ma takiej możliwości, gdyż
Prawda wcześniej czy później ale zawsze wyjdzie na wierzch, jak później tym bardziej przez to
będziecie cierpieli, gdyż skutki zwrotne nieuchronnie do was zawitają.
Prawda zawsze była, jest i będzie ta sama, niezmienna, zgodna z prawami Pana, zgodna z
Miłością duchową i wszystkim duchom na Ziemi bliska, dlatego tak duch drży jak innych ludzi na
Ziemi okłamuje, tylko rozum się cieszy, bo ciemnościom służy.
Kłamstwo przez was wypowiedziane zatoczy koło, pozbiera podobne jednorodne energie i
wróci do was uderzając was mocno. Kłamstwo nie popłaca, a szkodzi wszystkim.
Zawsze mówcie Prawdę i żyjcie duchy na Ziemi prawdziwie, to was doprowadzi do wiary z
przekonania.

Nieporozumienie
483.
Uważacie ludzie iż Stworzyciel powinien zabiegać o wasze względy, starać się o to abyście
wierzyli, starać się wam dogadzać, dać wam wszystko co tylko się wam zamarzy, łącznie z
wygraną w totolotka.
Jak tylko coś nie idzie po waszej myśli to się gniewacie na Stworzyciela, utyskujecie, a nawet
przeklinacie, wręcz Stworzyciela uważacie za tego, który jest winny waszych niepowodzeń i
rozczarowań na Ziemi.
Pycha i zarozumiałość ślepo wierzących przekroczyła granicę przyzwoitości czystego
zachowania i prostego, gdyż rozum wymyśla różne pułapki aby zbrukać ducha i duchową
moralność.
Popadacie w wielki samozachwyt, samouwielbienie, myślicie że jak chodzicie do kościoła,
tam na kolanach klęczycie i ręce złożone do góry wznosicie, to wystarczy aby powiedzieć; że
jestem wierzący.
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Wy rozumowcy stając przed Stworzycielem żądacie natychmiastowego spełnienia waszych
próśb, żądz i żądań ego, nic was nie obchodzi PRAWDA.
Włożyliście w usta Jezusa Chrystusa słowa i zdania, które wam pasują, nigdy Jezus Chrystus
nie wypowiedział tych słów ani zdań. One są dla was tylko po to abyście siebie usprawiedliwili i
swoje niewłaściwe uczynki, oraz nasycili pochwałami swoje ego.
To nieporozumienie musi zostać ostatecznie wyjaśnione, nie ma Stworzyciel potrzeby o was
zabiegać ani was przekonywać gdyż to wy jesteście ZALEŻNI od Stworzyciela, a nie odwrotnie.
To wy duchy macie przekonać Stworzyciela o swojej wierze z przekonania w swoich myślach,
w mowie i czynach waszych czystych i zawsze właściwych zgodnych z prawami
obowiązującymi na Ziemi, prawami Pana.
Prawa ziemskie są tak zagmatwane i rozumowe iż nawet prawnikom niełatwo je zrozumieć i
nimi się posługiwać, natomiast prawa Stworzyciela są proste, jasne, wytłumaczalne i dla ducha
oczywiste, tylko rozum je gmatwa i plącze, gdyż rozum jest narzędziem ciemności.
Pusta wasza wiara, ślepa i ciągle żądająca, nigdy niezaspokojona, zawsze prosząca o
wszystko, przekomarzająca, stanie się dla was drogą w nicość, drogą do rozliczenia całkowitego,
gdyż jesteście jak puste naczynie bez zawartości, dzban bez ucha co nie nosi już wody, nie
macie życia w sobie tylko martwota w was.
Kościelna ślepa wiara, że zostaną wam grzechy odpuszczone, że będziecie ‘święci’ to tylko
pożywka dla ego i dla waszego rozumu, żebyście przyszli do tego przybytku i przynieśli
pieniądze, nic takiego się nigdy nie wydąży, gdyż ŚWIĘTY jest tylko STWORZYCIEL i żaden ludzki
duch nie będzie nigdy święty.
Żaden ludzki duch nie ma takiej mocy aby wam grzechy odpuścić, a spowiadacie się tylko po
to aby was kontrolować i wami rządzić, zamykają was na odbieranie energii i na odczuwanie
duchowe, ale czy tam chodzić będziecie, to tylko i wyłącznie wasz wybór.
Sami musicie odczuć sobą duchem i zrozumieć jak byście tam nie chodzili, nie było by tego
przybytku i tylu kłamstw, one są bo wy je przyjmujecie, bo ich tolerujecie i przyzwalacie na
kłamstwa.
Stworzyciel jest wszędzie tam gdzie jesteście, przejawia się we wszystkim co stworzył, nie
musicie nigdzie chodzić aby podziękować Stworzycielowi za to co otrzymujecie, aby wysłać w
słowach uczucia do Stworzyciela, aby wyrazić swoje zadowolenie i radość, z każdego miejsca
możecie je wysłać.
W żadnym kościele nie ma Stworzyciela, gdyż te miejsca nie powstały z woli Stworzyciela
tylko z żądz rozumu ludzkiego, z chęci manipulowania i rządzenia ludźmi, chęci zarabiania
pieniędzy i wygodnego życia tych, co tymi przybytkami zarządzają.
Nieporozumienie wynika stąd iż Jezus Chrystus nie nakazał i nie rozpoczął chrześcijaństwa
ani katolicyzmu, to wymysł kapłanów po zamordowaniu części Pana Jezusa Chrystusa 2000 lat
temu.
Obecnie PRAWDA musi już dotrzeć do każdego ducha będącego na Ziemi, prędzej pozostaną
na Ziemi po wydarzeniach niewierzący, niż ci co ślepo wierzą w kościół i myślący; że dobrze
czynią, ta ślepa wiara zawiodła ich w pogańskie i ciemne rytuały, a szatańskie znaki na
kościołach ściągają ich w przepaść, sami ci ludzie dają się przez kościelnych prowadzić.
Rozum wasz chce usłyszeć hymny pochwalne na swoją cześć, chce pławić się w lenistwie i
ciemnocie, usłyszeć uspokojenie i uciszenie ducha, gdyż duch dokładnie wie co czeka ludzkość
podczas wydarzeń na Ziemi, dlatego jest w was taka wewnętrzna szarpanina.
Nieporozumienie wynika z waszej zgody na takie traktowanie i wasza zgoda na okłamywanie
was.
Gdyby dziś uderzyła asteroida w Watykan powiedziano by wam; że to ciemności atakują, a
nie powiedziano by wam Prawdy; że to skutki zwrotne ich działania.
Stworzono by męczenników i kolejnych ‘świętych’, na litości chcieli by kłamiąc przejść w
przyszłość, do Królestwa Tysiącletniego, a to już niemożliwe, koniec kłamstwom raz na zawsze.
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Człowiek na Ziemi będący nie jest ‘boski’ i nigdy nie będzie, to zwykłe bałwochwalstwo,
nawet nie jest cząstką Pana, jest w stworzeniu i jest częścią stworzenia, oto Prawda o tym co
mówicie i czynicie.
Pytacie w swej nieznajomości praw Pana; gdzie Miłość Pana, Miłość do stworzenia jak ma
nastąpić cierpienie poprzez wydarzenia, poprzez żywioły, kataklizmy, pytacie; czy Stworzyciel
kocha człowieka jak wyrządza jemu tyle krzywdy, to nieporozumienie gdyż Stworzyciel nie każe i
nie nagradza, to są dla was skutki zwrotne waszego myślenia, mówienia i czynienia na ZIEMI.
Nieporozumienie tkwi w kłamstwach jakimi daliście się duchy mamić przez tysiąclecia. Tu i
teraz zostało wam zapowiedziane; musi zostać wszystko wyrównane, nareszcie na Ziemi będzie
królowała duchowość, Prawda i Miłość duchowa.
Wszystko co materialne wróci na swoje miejsce i przestanie być celem ducha.

Źródło objawień, ostrzeżeń i proroctw
484.
Jedynym źródłem objawień, proroctw, obrazów i ostrzeżeń jest tylko i wyłącznie Stworzyciel,
oczywiście nie bezpośrednio tylko poprzez poziomy duchowe i waszego przewodnika
duchowego, poprzez prowadzenie, nie ma i nie było nigdy innej drogi, sam Jezus Chrystus będąc
na Ziemi w ciele ziemskim jako cześć Pana odbiera ze źródła, będąc połączonym energetycznie
bezpośrednio jako część do siebie Stworzyciela.
Jezus Chrystus gdy wraca do góry staje się Stworzycielem, wtedy nie możecie ludzie
odbierać od Jezusa Chrystusa, bo i tak tylko Stworzyciel jest źródłem, natomiast Jezus Chrystus,
gdy jest na Ziemi sam czerpie objawienia i dla was ostrzeżenia od Stworzyciela jako źródła
wszystkiego.
Maria Nazareńska, matka ziemska Jezusa Chrystusa jest tylko zwykłym ludzkim duchem, jej
zadaniem było dać naczynie ziemskie czyli ciało części Pana Jezusowi Chrystusowi, nic nad to,
sama nie zrozumiała przesłania i zadania Jezusa Chrystusa.
Maria Nazareńska nigdy nie będzie jako zwykły duch ludzki źródłem objawień, dla nikogo, jest
to niemożliwe, natomiast swoje zadanie wykonała należycie dając ciało ziemskie Jezusowi
Chrystusowi na Ziemi.
Jeżeli ktokolwiek powie wam; że odbiera objawienia, ostrzeżenia lub proroctwa od Jezusa
Chrystusa albo od Marii Nazareńskiej, to oznacza że kłamie albo jest prowadzony przez ciemne
nurty, w obydwu przypadkach źle dla tego ducha.
Nie dajcie się okłamywać, to rozum nauczony wizualizacji i medytacji natychmiast z nawyku
podejmuje temat i naprodukuje wam wszystko co zechce, pokaże wam obrazy jakie tylko wy
chcecie, mało tego natychmiast odda się ciemnym w prowadzenie.
Z poziomu materii do was do gęstej materii pokaże wszystko co ciemności naprodukują aby
tylko was ściągnąć, tam duchy które wyszły z ciała i pozostały przy Ziemi wyślą wam swoje
wyobrażania, wiedzę z poziomu ciemnych nurtów i pokażą najciemniejsze wibracje tak
pokazane, że wy się nie zorientujecie że jest to ciemna forma i przyjmiecie jako swoją.
Duchy strzeżcie się, bo ciemni atakują w każdej formie, a wy nie mając narzędzi i wiedzy nie
jesteście w stanie się obronić.
STWORZYCIEL jest jedynym źródłem życia i wiedzy duchowej na Ziemi, kierujcie się ze
swoimi uczuciami prosto do PANA, pomińcie wszystkich tak zwanych kościelnych wszelkich
religii i różnych dziwnych pośredników.
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Ciemne, duszące i leniwe
485.
Ciemne, duszące i leniwe, takie jest wasze życie na Ziemi, rozum podaje lepkie, obślizgłe,
pochwalne słowa, nic niedające energetycznego ale oblepiające i zasłaniające ciemnościami
wam prawdziwą drogę duchową.
Bez prowadzenia duchowego na Ziemi duch błądzi, nie potrafi podejmować decyzji, żyje w
ciągłym stresie i strachu.
Straszą was chorobami, których nie ma, straszą was kryzysami, których nie ma, straszą was
ociepleniem klimatu, którego nie ma, pandemiami, które sami wywołują, straszą was
Stworzycielem, który na Ziemi nie interweniuje, nikogo nie karze ani nikogo nie nagradza, gdyż
prawa działają samoczynnie, to wy dajecie się straszyć.
Popadliście w taki lęk iż przerasta to ludzkie wyobrażenie, dlatego popadacie w depresje i
różne choroby depresyjne.
Duch dokonuje wyborów na bazie swoich ziemskich doświadczeń oraz wiedzy siebie ducha
ze wszystkich inkarnacji, wiedzy duchowej, z której to wiedzy nie korzystacie choć jest dla was
najkorzystniejsza, nie ma dla ducha korzystniejszej wiedzy jak jego doświadczenia.
Ale strach jakim was karmi się obecnie, powoduje, że bez przekonania ale ze strachu
‘chrzcicie’ w kościele swoje dzieci, chodzicie tam bo się boicie tak zwanej ‘śmierci’, ale też boicie
się żyć.
Pętany i blokowany duch od dziecka przez ciemności, ciemnymi rytuałami; ‘chrztem’,
‘komunią’ oraz ‘bierzmowaniem’, od pierwszych dni po urodzeniu są szczepienia i lekarstwa,
niewłaściwe odżywianie, narzuca się duchowi jeszcze nieświadomemu siebie, wiarę i religię,
gdzie każdy duch po to ma wolną wolę aby sam świadomie wybrał jak będzie dorosły, wiarę z
przekonania i niekoniecznie taką jak rodzice czy dziadkowie, to ma być doświadczenie ducha,
które jest dla niego najbardziej korzystne.
To ma być zawsze wolny wybór ducha, świadomy, a dziecko nie jest niczego świadome i
dlatego jest to gwałt energetyczny.
Drzemiący kierat, byle tylko nic nie robić, byle tylko mieć duszny pozorny spokój, byle tylko
pławic się w lenistwie, oblepiającym nieróbstwie, dlatego boicie się Prawdy, bo PRAWDA zmieni
wasze życie ziemskie, wypalone zostaną ciemności.
Uporczywie brnęliście w labirynt zastawionej na was pułapki, potakując im jeszcze,
schlebiając i do nich biegacie po pomoc choć on wam jej nie udzielają, lecz jeszcze was pętają i
poniżają, pomiatają wami, czybyście tego nie widzieli?
Dali wam taki wzór na ziemskie życie w rodzinie bez miłości, szacunku i moralności, w kłótni i
szarpaninie, a wy jego powielacie z pokolenia na pokolenie, i choć dziś wasze głowy
wykształcone to duch całkowicie upadł, jest zablokowany.
Ciemnota wami rządzi, poprzez fałszywe morale i fałszywie pojmowaną Miłość, którą
przerobiono na kult seksu, nic dobrego tylko FAŁSZ.
Dowiecie się co to jest życie duchowe, droga duchowa wtedy, gdy sami na nią wejdziecie i ją
przeżyjecie swoim doświadczaniem, to wtedy dopiero będziecie mogli powiedzieć poprzez swoje
doświadczenie, wtedy będziecie mogli stwierdzić fakt jak to wygląda, bo dziś nie macie pojęcia i
opieracie się tylko o jakieś zdanie innych ludzi, którzy boją się, że odkryjecie PRAWDĘ.

Fakty bez mitów i cudów
486.
Ciało ziemskie pojazd dla ducha, jeszcze jest rozum, który miał być sługą ducha ale stał się
królem ciała i ducha, dlatego stworzył sobie człowiek rozumem na Ziemi mity, cuda, stworzył
sobie fantastyczne historie, których sam się boi, tak się zagonił w ślepy zaułek, iż już sam nie
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potrafi z tego wyjść, rozum ciągle straszy ducha.
Stworzyciel wszystko stworzył proste, jasne, piękne samo w sobie, nic nie trzeba upiększać
ani zmieniać, to wy wszystko ludzie psujecie, każdy kwiat jest piękny, każdy dzień jest
fantastyczny, radosny i szczęśliwy, a wy ludzie myśleniem wszystko psujecie, wszystko
ściągacie w błoto.
Siebie ducha niszczycie, cały czas utyskujecie, biadolicie, oceniacie innych, krytykujecie,
gdybyście byli sami przykładem do naśladowania i wzorem dla innych, wtedy moglibyście
stwierdzić fakt, nic nad to.
Macie wszystko doskonale stworzone, wszystko doskonale współgra ze sobą, nawet
najmniejszy szczegół w naturze jest bezbłędny, ale wam ludziom i tak ciągle wszystko jest złe i
szukacie winnych w innych, a sami sobie wszystko psujecie.
Gdybyście choć raz uwierzyli w swoje możliwości i w siebie ducha, poznalibyście piękno i
bliskość natury, jej walory, jak bardzo potrzebne są podpowiedzi Pana aby kroczyć tutaj na Ziemi
właściwie, aby być zdrowym i radosnym.
Na Ziemi ludzie wszystko robią na opak, wszystko postawione na głowie, nawet nie chce im
się logicznie pomyśleć aby sobie w życiu wszystko poukładać właściwie.
Siła od Stworzyciela płynie do wszystkich i każdy duch przyjmuje siłę aby się rozwijać i
kroczyć właściwie.
Wzmacnia wam wasze cechy, na tym co czynicie dobrego wzlecicie do góry, lub upadniecie
gdy niewłaściwie czynicie, jak coś się nie układa, to oznacza iż droga wasza jest niewłaściwa,
trzeba wrócić do życia zgodnego z prawami Pana.
Tworzycie mity o stworzeniu Ziemi, historie które nigdy się nie zadziały, baśnie o zjawiskach
‘paranormalnych’, byle tylko człowiek się bał, tworzycie bajki o legendarnych bohaterach i złych
demonach, nie mając o tym pojęcia, gdyż to tylko wyobrażenia rozumu, fałszywe morale.
Mity to tylko wymyślone przez rozum historie, które nie są prawdziwe, które wkręcają się w
wasze życie ziemskie jak robak w owoc i niszczą was od środka, korzystając z waszej energii
duchowej.
Stworzono mit po to aby was wprowadzić w błąd, abyście czcili fałszywe bóstwa i różne
wymyślone rytuały ciemności aby wami sterować i rządzić rozumowo, żebyście przestali być
duchowi, bo tylko duchowy człowiek to WOLNY człowiek.
Obecnie tak bardzo upadł duch, tak bardzo szerzycie ludzie zepsucie, tak bardzo i
niewłaściwie działacie na Ziemi, że już czas na interwencję Stworzyciela.
Jak to możliwe aby jeden człowiek mordował drugiego, więził go wbrew jego woli, człowiek
człowiekowi sypał do żywności różne toksyczne związki, trucizny i jeszcze żądał od niego
zapłaty za to, że jego zatruwa, jeden drugiego okłamuje i oszukuje z byle powodu.
Jak to możliwe aby lekarz, który ma wyleczyć człowieka z chorób systematycznie zatruwał i
osłabiał lekami, oraz tworzył lekomanów, to takie zabijanie tylko powoli, gdzie podziała się etyka
lekarza.
Jak to możliwe aby człowiek człowiekowi świadomie i rozmysłem podawał różne rzeczy,
które zabijają i jeszcze nie chciał tego widzieć ani o tym wiedzieć, rozum odrzuca wiedzę o
PRAWDZIE.
Dlaczego wyrządzacie krzywdę innym, dlaczego nie szukacie Prawdy, nie chcecie wiedzieć
nic o sobie duchu i swojej duchowości, swojej karmie i co się dzieje jak odejdziecie z ciała
ziemskiego???
Dlaczego tak szybko poddajecie się innym i dajecie sobą manipulować, dlaczego nie
sprawdzacie wszystkiego co wkładacie do swoich ust jako pokarm???
Faktem jest, że w pożywieniu jakie jecie jest bardzo dużo chemii, dlatego miedzy innymi
chorujecie, gdyż ciało wasze jest mocno chemicznie zanieczyszczone.
Co powoduje, że ciągle wierzycie innym, a nie sobie i swojej intuicji, choć wasz przewodnik
duchowy informuje was, to przyjmujecie ich wiedzę, a odrzucacie podpowiedzi Pana?
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Dlaczego??? Odpowiedzcie sobie na te pytania uruchamiając tylko logiczne myślenie, a
otrzymacie właściwe podpowiedzi.

Dom za kawałki papieru
487.
Dom za kawałki papieru, dom w którym nie ma waszej energii, wnętrze w którym jest pustka, bez
ducha domu, bez jakiejkolwiek wartości, a wy się za ten dom zabijacie, a to przecież symbol
waszego wnętrza, wy tego nie odczytujecie.
Wygodna szufladka na piętrze blokowiska osiedlowego, wszystko podpięte do sieci, jak
brakuje prądu, wody, gazu lub ogrzewania, wszystko natychmiast przestaje funkcjonować.
Miało być taniej bo zbiorowo, stało się drożej, bo na tym zarabia zbyt wielu ludzi, przesyłanie
wiele kosztuje, jest wielu pośredników, którzy chcą zarobić krocie, nie pracując wcale.
W razie jakichkolwiek wydarzeń nie wyskoczycie z piętra przez okno, bo zbyt wysoko, po
prostu nie ma ratunku.
Pieniądze to kawałki papieru bez wartości oznaczone jakimiś nominałami, sterowane przez
rządy, rynek całkowicie opanowany przez finansistów, przez rozum człowieka, tu nie ma Prawdy,
tutaj rządzi tylko żądza rozumu. Wszystko sterowane w razie potrzeby innych.
Te kawałki papieru całkowicie opanowały Ziemię, każdy chce wiele zarobić, a mało zapłacić
za wytworzony byle jak, z byle jakiego materiału produkt, doszło do tego że na rynku w sklepach
są w większości buble, produkty jednorazowego użytku.
Płacicie ludzie za te produkty bardzo drogo, gdyż nie wymagacie jakości i nie wymagacie nic,
tylko patrzycie aby było tanio, a to powoduje iż całkowicie te buble wypierają jakościowo dobre i
z dobrych materiałów wykonane rzeczy w waszych sklepach, pozwalacie na to aby te buble
opanowały całkowicie rynek.
Bank to tylko sklep sprzedający te kawałki papieru oznaczone nominałami, a wy chcecie
trzymać tam jak w przechowalni te kawałki papieru, za to dużo płacicie, a przecież one są
bezwartościowe.
Największym waszym bogactwem jest to co doświadczacie i przeżywacie, to ze sobą
zabieracie wtedy gdy odchodzicie z ciała ziemskiego, tych ziemskich bogactw i tych kawałków
papieru nie zabierzecie jak z ciała odejdziecie, wtedy dopiero zrozumiecie jak były dla was
bezwartościowe tu i teraz na Ziemi gdy duch był w ciele.
Natomiast tu na Ziemi gromadzicie je i zbieracie, choć wam się nie przydają, a wasi bliscy
szybko je po waszym odejściu z ciała roztrwonią.
W waszych domach zamiast naturalnych produktów i materiałów królują plastiki i syntetyki,
tak samo wasza odzież i wasze jedzenie.
Zamiast pachnieć naturalnie śmierdzicie sztucznymi perfumami, tak jesteście
zanieczyszczeni, że nie jesteście w stanie już czuć naturalnych zapachów.
Nienawiść i zazdrość zasłania wam oczy, zamiast dać zarobić swoim rodakom nosicie te
kawałki papieru obcokrajowcom, którzy wszystko co się da wywożą z Polski, już za chwilę nie
będzie co ratować, musi być produkcja, bo to kręgosłup kraju, nie da się żyć tylko z handlu, te
produkty jednorazowego użytku szybo wam pokażą jakimi są bublami.
Tu się przejawia i pokazuje wam, iż bardziej szanujecie te kawałki papieru zwane pieniędzmi
niż siebie i każdego człowieka na Ziemi.
Myślicie, że jak macie te kawałki papieru to jesteście bogaci, a tak naprawdę jak upadną
banki, to te wasze kawałki papieru stracą te swoje nominały, staną się bezwartościowe.
Mogą też finansiści zrobić wam psikusa i zdenominować te kawałki papieru, znów stracicie
wasze oszczędności, jak mówicie ‘waszego życia’, tak bardzo siebie nie cenicie, że cały czas
wartości bezcenne ducha przeliczacie na te bezwartościowe kawałki papieru.
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Polskie firmy upadają, a hipermarkety z podatku zwalniają, dobrze że zaczynają Polacy
szukać polskich produktów, taki proceder szybko się zakończy, gdyż Polacy nie dadzą sobie
wciskać plewy.
Wy ludzie jak zwykle czekacie do ostatniej chwili, potem jak wydarzeń i w Polsce będzie dużo,
wtedy zrozumiecie, ale wtedy dla was czasu może zabraknąć, w panice popełnia się błędy,
czasami już nie do odwrócenia.

Nie jest to proste
488.
Rozwój duchowy nie jest prosty ani łatwy, wręcz nawet odwrotnie, trzeba się dobrze wysilać aby
zmienić swoje negatywne nawyki na pozytywne.
Żyć na Ziemi zgodnie z prawami Pana, myśleć pozytywnie, mówić i czynić też pozytywnie,
lecz w was musi być równowaga duchowo-ziemska, tu nie może być; ani za mało, ani za dużo, tu
musi być; jak w sam raz.
Wiedza duchowa to obszerny zakres materiału do zrozumienia, doświadczenia, gdyż
PRAWDY i PRAW PANA nie trzeba się uczyć na pamięć, trzeba je znać i przestrzegać, trzeba je
umieć w prosty sposób wytłumaczyć, wszystko logiczne i poprzez przeżyte doświadczenia, nie
klepać na pamięć bez zrozumienia.
Świadomy rozwinięty duch czyni świadomie i z Miłością, jest bardzo wymagający ale
sprawiedliwy, szanuje siebie, to ma szacunek do innych.
Nie jest prosto zrozumieć, że tak ducha ludzkiego na Ziemi okłamano i oszukano, oddzielono
od duchowości, a zamknięto w rozumie, którego nazwano dla niepoznaki; ‘podświadomością’.
Nie jest to proste i całkowicie niezrozumiałe, że dla kawałków papieru zwanych pieniędzmi są
wojny i jeden człowiek zniewala drugiego, morduje go i zatruwa, ocenia i krytykuje.
Nikt dziś nie wierzy sobie i swoim uczuciom, a tu nie łatwo ale trzeba nauczyć się wierzyć
przede wszystkim sobie i swoim uczuciom, żaden autorytet rozumowy, naukowiec, lekarz czy
polityk, nie zadba o was tak jak wy sami zadbacie o siebie.
Nikt z nich nie będzie oglądał się na nikogo tylko na siebie i pilnował swoich interesów, a wy
musicie sami o siebie zadbać poprzez swoje uczucia, podpowiedzi od Pana.
Ty duch i ciało ziemskie to jedno, potrzeba tożsamości duchowej, w waszych rękach wasze
sprawy, wy kujecie swój los na Ziemi codziennie poprzez swoje myśli, mowę i czyny.
Nie łatwo zmienić stare niewłaściwe nawyki na właściwe i zgodne z prawami Pana, zgodne z
Prawdą, Miłością duchową i moralnością, przede wszystkim etyczne, jeżeli macie zaufanie do
siebie, to inni też wam zaufają.
Jeżeli wykonujecie coś dla kogoś, to musi być ten produkt najwyższej jakości, wytworzony
naturalnie i najlepiej jak potraficie, tu trzeba nauczyć się żyć w Prawdzie, myśleć prawdziwie oraz
zawsze mówić PRAWDĘ i tylko PRAWDĘ.
Pamiętajcie, że to co wytworzycie musi być najwyższej jakości, z najlepszych surowców,
bardzo dobry produkt ma też swoją cenę i to jest właściwe, mają na całej Ziemi wiedzieć, że to
co POLSKIE to najwyższa jakość.
Nie jest to proste przestać palić papierosy i pić alkohol, tu w rozwoju duchowym o nałogach
trzeba zapomnieć, jak może być uzdrowiciel lub rozwijający się człowiek spętany nałogami i
nawykami ciemności, od razu upada, gdyż to są jak sieci pajęcze, które natychmiast pętają
ducha i koniec rozwoju.
Uczymy uszlachetniać język polski, każde słowo które wypowiadamy musi być właściwe, do
tego jeszcze właściwie użyte w zdaniu.
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Po prostu perfekcja we wszystkim, radośnie i szczęśliwie każdy ma tematy do rozwiązania i
do przepracowania, ale trzeba zrozumieć, że to my jesteśmy najważniejsi, te sprawy wszystkie
nie mogą nam spędzić snu z powiek i nas stresować.
Luz i bezpieczeństwo, Miłość i szacunek, etyka i Prawda, to są drogowskazy dla uzdrowiciela
lub ducha, który się rozwija duchowo.
Jak jesteśmy wyluzowani i radośni, to wszystko nas wspiera, wszystko się udaje, na drodze
naszego życia wspierają nas żywioły, wiara w swoje możliwości unosi nas na wyżyny duchowe,
wtedy nasza wiara po takich doświadczeniach staje się przekonaniem, wtedy wszystko jest
proste.
Tutaj najbardziej potrzebne jest wasze chcenie zmiany siebie, zmiany swoich nawyków i
nałogów, tu się nie da nikogo namówić, zachęcić, gdyż to starcza na krótko, natomiast
determinacja, chęć zmiany, czasami choroba powoduje, że się zmieniacie.
Należy wam wskazać drogę, podpowiedzieć w skrajnych przypadkach, oczyszczać karmę i
uczyć was jak korzystać z podpowiedzi płynących od Pana, nic nie zostanie wam zabrane,
odpuszczone, wy musicie wszystko po kolei przepracować, nauczyć się akceptować i kochać
siebie, dzień po dniu, miesiąc po miesiącu solidnej pracy osiągniecie swój cel.
Duch wasz ma być czysty i zdrowy, a wtedy wasze ciało ziemskie będzie zdrowe z optymalną
wagą, czyste i silne, wtedy są chęci do życia i do pracy, zaczniecie mieć pomysły na właściwą
działalność gospodarczą zgodną z waszymi darami otrzymanymi od Pana, oraz waszymi
predyspozycjami tu na Ziemi.

Tak oczywiste
489.
Wszystko na Ziemi jest tak oczywiste, tak banalnie proste, trzeba pokojarzyć fakty i pomyśleć
logicznie, aby zrozumieć to ze jesteście cały czas oszukiwani, tu nie trzeba talentów, tu
wystarczy trochę rozsądku, nie ma cudów w prawach PANA.
Oczywiste że jesteś przede wszystkim duchem, aż śmieszne ze tą oczywistość o sobie duchu
odrzucasz a przyjmujesz fałsz.
Od zawsze mówiono: wyzionął ducha a nie duszę, bo jesteś duchem w ciele ziemskim, ciało
tu służy jako pojazd dla ducha, po wyjściu z ciała duch żyje, ale to ciało się do niczego nie
nadaje, idzie w rozkład, nie ma powrotu duch do tego ciała, ani inny duch już do tego ciała wejść
nie może, bez tego właściwego ducha którego było to ciało i miał z nim połączenie, bez
połączenia energetycznego poprzez centra ciało obumiera.
To tylko naczynie, pojazd którym porusza się na Ziemi duch, bez ducha ciało nie istnieje, to
tylko otoczka gęstomaterialna dla ducha, aby mógł funkcjonować tutaj na Ziemi, aby ludzie
mogli widzieć siebie wzrokiem ziemskim.
Ziemia jest takim miejscem gdzie może się spotkać jasny duch z ciemnym, aby obydwaj
doświadczali, aby mogli poprzez porównania w jasny i oczywisty sposób odróżnić dobro od zła,
oraz nauczyli się poprzez doświadczanie i obserwacje czynić tylko dobro.
Elżbieta Gas -islamani-

Wizualizacja dla tych Wszystkich co doczytali do tego miejsca i nie utracili Wiary.
Na samym końcu znajdziecie Coś jeszcze ,dla Tych co znak krzyża jest czymś
wielkim i w rozumny bezmanipulacyjny sposób ,z godnośćią go szanują.Nie jak
autorka tego opisu -
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POWODZIE TO WYROCZNIA
WOŁAM DO WAS
ARMIA PANA - ŻYWIOŁY
KOŚCIÓŁ WAM PRZESZKODĄ DO PRAWDY
INTUICJA
NIE PRZYSZEDŁ BY WAS UZDRAWIAĆ
DZIĘKUJĘ PANIE
WYROCZNIA DLA POLSKI
WYROCZNIA DLA ZIEMI
WRACAJCIE POLACY DO POLSKI
TĘCZOWE ZALEŻNOŚCI
MORD CZCICIE
POLSKA PO WYDARZENIACH
CZĘŚĆ EUROPY PO WYDARZENIACH
AFRYKA I AZJA PO WYDARZENIACH
AMERYKA, KANADA i AUSTRALIA PO WYDARZENIACH
WSZYSTKO SIĘ ZAZĘBIA
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CZŁOWIECZE RATUJ SIEBIE DUCHA
POLSKI ZŁOTY PIENIĄDZ
CIEMNY TUNEL WAS TRZYMA
PRAWDA się dla was przejawia
WOREK CIEMNOŚCI ZWANY EZOTERYKĄ
KOMETA NA ZIEMI
GŁOWA I RĘCE
PĘPOWINA WAS TRZYMA
MĄDROŚĆ I ROZTROPNOŚĆ
NIE NAMAWIAM
KOBIETA APOSTOŁ
PALONE CZAROWNICE
MYŚLICIE ŻE ZOSTAJECIE W 20%
ŚPIJCIE CZUJNIE
NA ZIEMI W PRAWACH STWORZENIA
CZAS WYDARZEŃ
CZĘŚĆ PANA WOLA BOŻA
KROK DO TYŁU
ŚWIĘTO CZYSTOŚCI, ŚWIETO CZYSTEJ LILII
ZANIM SIĘ WYDARZY
SIŁA KATAKLIZMÓW
KRĘCI SIĘ KARUZELA
NIEPRAWDOPODOBNE ALE PRAWDZIWE
KOMPROMITACJA ludzie KOMPROMITACJA
KAWA TO UŻYWKA
TYSIĄC DNI
CIEMNY TO NIE BRAT
Kim ty duch jesteś?
ZIEMSKIE ODSZKODOWANIE
MUSZTARDA PO OBIEDZIE
NARODZINY NOWEJ SIŁY
CZYSTE NIEBO NAD NAMI Z GWIAZDAMI
ZWRÓCENIE UWAGI NA POLSKĘ
PILNUJECIE PIENIĄDZE
RZĄDZĄCY PRAWNICY
NIE ZNIŻAM SIĘ DLA KORZYŚCI MATERIALNYCH
SIŁA OGNIA BOŻEGO
POD CIEMNOŚCIĄ NOCY
MAŁE PRZYCZYNY DUŻE SKUTKI
CO ŁASKA
TYLKO DLA VIPÓW
GRYPA ŚWIŃSKA, PANDEMIA
SZCZEPIONKI
OSTATECZNE ODLICZANIE
KRYTYKUJECIE SŁOWO PANA BOGA
Droga ducha na poziom duchowo istotny
KULT PAPIESKI
NAŁOŻNICA, KUCHARKA I SPRZĄTACZKA
LUDZIE PRZEJRZYJCIE NA OCZY
DZWONICIE I PRZED BRAMĄ STAJECIE
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RYCERZ ŚWIATŁA
WSZYSCY PRZYJDZIECIE
MOCNE UDERZENIE PRZEZ ZASKOCZENIE
TAKA JEDNA CHWILA
SKUTKI PO UDERZENIU ASTEROIDÓW
Świadomość siebie samego
AUTORYTET MORALNY
ROZPOCZĘCIE WYDARZEŃ NA ZIEMI
NIE POKONACIE FALI
PARANOJA MEDYCYNY AKADEMICKIEJ
PRZEKRACZACIE DRUGIE PRAWO PANA
Oto jest Ten na którego czekacie
CZARNE LIMUZYNY
ROZPOZNACIE PANA PO SLOWACH
ODCINACIE GAŁĄŹ NA KTÓREJ SIEDZICIE
JESTEŚCIE WSPÓŁWINNI
CZAS ODLICZANIA ROZPOCZĘTY
PRAWDA JAK OLIWA
ZARAZA CYWILIZACJI
CZYSTA PROSTOTA W OSTRZEŻENIACH
MIŁOŚĆ BOŻA PŁYNIE
STO LAT PO NARODZINACH
ENERGETYCZNIE PRZYGOTOWANE
NA ŻYCIE CZAS NASTAŁ
GODZINA SPEŁNIENIA
WOJNA ENERGETYCZNA
KOŚCIÓŁ ENERGETYCZNIE UPADŁ
CZYSTE DUCHOWE KOJARZENIE
JESTESCIE JACY JESTESCIE
UCZUCIEM SIĘ KIERUJCIE
BIERZCIE, JEDZCIE I PIJCIE
Interes czy działalność gospodarcza
OSTANIA WIECZERZA
KAŻDY OCENIA WEDŁUG SWOJEGO POSTĘPOWANIA
WSZYSTKIM WAM SIĘ ODMIENI
CIEMNOTA NIE UMIE SIĘ ZACHOWAĆ
ILUZJA I STRACH
ZAMYKANIE UST
Potęga ducha, czasu obecnego
RATUNEK DLA LUDZKOŚCI
WIERZA ŚTRZELISCIE W GÓRĘ
Duchowe podpowiedzi
Gry polityczne
Cóż wy ludzie wiecie o Prawdzie?
Ryzykujesz żyjesz
Przed obrazy do wydarzeń
Między Chinami, a Stanami Zjednoczonymi
Nastaje czas odrodzenia człowieczeństwa
Tipsowanie i farbowanie
Maria Magdalena z Magdali, pierwszy apostoł Prawdy
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Nowotwór inaczej rak
Cisza przed burzą
Ludzie nie dajcie się zwieść klerowi
PAN czeka
Wasza wiara stara
Duchy wybrane Ismani
Znak szatana
Przypadków nie ma w prawach PANA
Takie są fakty
Grzebiecie się w martwych ciałach ziemskich
Tego nie da się opowiedzieć
Niemoc was ogarnia i bezsilność
Hej Ismani!!!
Zatruwają was wasze ciemne myśli
Promieniowanie krwi
Ismania
Złudzenia ślepej wiary w kościoły
Ściana deszczu wam się na głowy wylewa
PRZYMIERZE zerwane
Może miesiąc a może dwa
Żądze rozumu
Zniewolenie ducha
Raz, dwa, trzy
Rozterka ducha Ismana
Wypełnia się misja JEZUSA CHRYSTUSA
Ludzkie duchy żyliście w oparciu fałszywych poglądów
Czy wy ludzie wiecie?
Ciemności oplatają ducha
Duch odchodzi niespodziewanie
Ziemia zejdzie z gór
Jestem WYROCZNIĄ dla Ziemi
Pęka rurociąg
Odrodzić się na nowo duchowo
Poziomy duchowe
Dokąd tak biegniecie
8 stopni w skali Richtera
Wyrocznia z Woli Pana
Cywilizacja na Ziemi upada
Otwiera wam oczy PRAWDA
Siebie ducha kalacie
Moc i siła ducha
Pionier duchowości
Mów Prawdę, nie kłam
Centrum Europy
Czas spełnienia obietnicy
Radosna spontaniczność
Życiowa maskarada
Siłę otrzymujecie ze ŚWIATŁA
Nastał czas PRAWDY
Zaciska się pierścień wokół Ziemi
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Christchurch
Kataklizm
JAPAN
Czas na Europę
Bójcie się ludzie PANA
Transformacja ducha
To nie „KONIEC ŚWIATA”
Oczekiwania rozumu
Jest wiele fałszywych sygnałów
Rozwój duchowy lub młyny Boże
Podążam drogą PRAWDY
Zmowa milczenia
Wieczna nienaruszalna PRAWDA
Szukacze PRAWDY
Wyczekiwanie
Przepowiadam
Uczucie
JEDNA SZANSA
LOS ZIEMI
Ziemskie jestestwo
Żyjcie duchowo lub gińcie
Niedbalstwo
Strach przed odejściem z ciała
NASTANIE ŚWIT ŚWIATŁA
Analiza duchowa
Moi wrogowie są waszymi wrogami
Moc energetyczna SŁOWA
Ocean obfitości
Przełomowy rok 2012
Energia pieniądza
Kończy się czas rozliczeń
Zamach na wolność SŁOWA
Z PANEM nie porozmawiacie
Żelazne zasady
OCHRONA CZĘŚCI PANA
Żadne kłamstwo nie stanie się Prawdą
Nieporozumienie
Źródło objawień
Ciemne, duszące i leniwe
Fakty bez mitów i cudów
Subtelna różnica

ZAMYŚLENIE PO DOCZYTANIU DO KOŃCA.
Jeden nasuwa się fakt że autorka ,tego traktatu jako
egzorcystka sama popadła w stan obłędu i opętania siłom
ciemnośći oddała serce i swoją duszę a ducha
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zaprzepaściła bo nikt uduchowiony nie będzie w ten
sposób,ochydny traktować wiary milionów ludzi-kto
zrobił taką uzdrowicielkę i opętaną egzorcystkę .p.Gas
Elżbieta z Opola jako sama ona i ,,islamani ,, ... za pewne
zagorzała fanka Islamu ale tego w jej rozumieniu,,,,,, ???.

Niech Bóg jej wybaczy ,ostanio jest wysyp różnorodnych
samozwańczych egzorcystów psełdo-oszuści i nic ponad
to ,takie jest moje zdanie tego co dodał rysunki i obrazki
żeby chociaż ich dobra i pozytywna energia zniwelowała
nienawiść do krzyża i do całego świata kościelnego
wylanego w słowach autorki.Ale warto przestudiować jej
chore dogmaty i myśli ,jako przestrogę dla tych co z
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dobrej drogi zejdą na tą złą .Przetroga dla wszystkich
świeckich psełdo egzorcystów są ,autorki opisy i jej tok
myśli i podszeptów demonicznych w póżniejszym czasie.

Mnie prowadzi PRAWDA
Uzdrowiciel Egzorcysta
Immanuel Elżbieta Gas
+48 604 571 288
Stacjonarny ☎ +48 77 454 09 19
www.objawieniapl.blog.onet.pl
www.uzdrowicieltyara.blog.onet.pl

P.S.od tego co dosmaczył traktat ,w zdjęcia ,szkice ,rysunki i wszekiego
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rodzaju mazidła ,celem zneutralizowania -negatywnych energi w tekscie

Krzyż Maltańskiego rytu ,Tych Co od zawsze walczyli w obronie duszy
I ducha ,ogniem i mieczem nawracali opętanych przez moce zła i
ciemnoty ,wyrywając złu kły i nie tylko ,do dziś to Czynią Godnie.
(**********)

Opis do zrozumienia energii krzyża jako daru od Boga
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Wszechwiecznego ,zatem fakt , mamy dwa znaki w formie krzyża na
niebie ,jeden to krzyż południa jako drogowskaz ,a drugi to wielki krzyż

północy który obok gwiazdy północy też jest drogowskazem gdzie jego
epicentrum lub środek to zbiór gwiazd o nazwie Deneb .Deneb jako

centrum wielkiego ktzyża północy składa się z ponad 40 tysięcy gwiazd
i każda z tych gwiazd świeci 10 tyśiecy razy jaśniej a niżeli nasza
gwiazda w układzie słonecznym Słonce.To skoro gwiazdy układają się
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w znak krzyża na nieboskłonie od biliardów lat świetlnych to musi to być
dobry i pozytywny symbol ''.Krzyż '' a jeżeli ktokolwiek twierdzi inaczej
to dla mnie jest oszust i manipulant ,tak jak autorka p.Gas .Po niżej
prezentuję mapkę astronomiczną nieba majowego z bardzo wyrażnym
widokiem Wielkiego Krzyża Pólnocy ,który to raz na 5 lat układa swe

ramiona w sposób idealny tworząc Krucyfiks na niebie, gdzie jego
centrum stanowi gwiazdozbiór Deneb.

558

