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Jest Pan Bożych Zastępów.
-Ja jestem Bóg, -powiedział.
Jest Bogiem i w Naszej i w Tamtej Przestrzeni, w oddzielnej Rzeczywistości. 
-A Odeon, jedna z Jego Cząstek przygotowuje Świat dla Odzyskanych.
Jakieś klucze będą Nam dane; -Złączenie Działania.
-Świdruje mi na czubku głowy.
-I zawsze będziesz to czuł, gdy Ja będę przychodził.
-Dzisiaj otworzę tylko Kanał i On będzie to Zmieniał.
Ciekawie to wygląda, bo My już się znaleźliśmy w Przestrzeni Odrodzenia. Tak jakby 
każdy w tej swojej Kapsule się budził. Jest Duch. Leżący, śpiący, czekający na to, żeby się 
udoskonalić w Przestrzeniach Energetycznych, czyli w Filmie Ojca i Wzrastający.
-I jednocześnie My, takie małe ludziki w Przestrzeni Ducha. On jest wielokrotnie od Nas 
większy i My jesteśmy w Jego Energiach.
-To jest budzenie się w Duchu. Poprzez pracę Działań Energetycznych.
-Mówią, że Działania Energetyczne też są Pracą tak ważną, jak Przeistaczanie się 
poprzez dokonywanie wyborów. To jest Umiejętność, która wiąże się zawsze ze 
Wzrostem Duchowym. Jest to z sobą powiązane.
-Jest jeszcze trzeci element; -POKORA. Największa Siła Działania.

 Jeden drugiemu przyczepia papierowe serduszka. Emblematy, które mają nam 
przypominać o obowiązku bycia w Duchu.
Proces techniczny będzie zachodził, a Ja wytłumaczę Wam technikę Uzdrawiania.
Uruchomił się PBZ, BÓG i PraCząstka.

Mówią; -kłania się wzrastający Świat Astralny i się śmieją z Naszej nazwy. Mówią, to 
przecież My, Wasi Przyjaciele.
Mówią, że te Poziomy, które u Nich są nie mają dla Nich znaczenia. Tak jak u Nas jeden jest 
politykiem, drugi czyści ulice, ale po drugiej stronie to są dwa cudowne zajęcia. U Nas 
polityk, to byłby ktoś większy. U nich ktoś potężniejszy energetycznie pewnymi innymi 
zadaniami się zajmuje, ale każdy jest cenny i tyle samo znaczy.
Mówią; -podpowiemy Wam, jak się wzbogacić. W Dary o Ducha i Dobra Materialne.
Pokazują Lustro Przeznaczenia, a w tym Lustrze wysypali cały worek złotych monet. 
-A dary Ducha? Ciekawostka. Pokazują Nas jako takie małe Elfy, Aniołki, które mają 
skrzydełka, trąbki, fruwają nad tym i w ogóle na to złoto nie zwracają uwagi. 
A jednocześnie My, którzy stoimy przy tym, mamy to złoto wziąć i wsadzić sobie do 
kieszeni, bo to się Nam należy.
Po prostu w tym Świecie jest to wypracowane w pocie czoła. Fizycznie i Energetycznie. 
Nam się to należy. Ma być bogactwo, bo dzięki niemu potężniejsi wszystko lepiej 
będziemy organizować.

 Nad lustrem Przeznaczenia uczy Nas Matka Boska. Tablica, wskazówka, siedzimy w 
rzędach i Ona pokazuje pewne rzeczy.
Byłem niegrzeczny, ktoś mnie za ucho ciągnie za tablicę i odfrunąłem, coś nie tak zrobiłem.
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Mówią; -nauka jest dla tych, którzy się chcą uczyć, a Ty nie chcesz się uczyć, dlatego Cię 
wyproszono.
Podpowiadają, że Nasze Ciała zostaną zmienione raz na zawsze. Wprowadzają nowy rodzaj 
Energii, który będzie jakby poza kontrolą czegoś. 
Wygląda jakbyśmy byli lekko zielonymi nićmi. Jesteśmy przetkani, jakby po wierzchu Nas te 
nici biegły. Nie przebijają Nas tylko jakby były wkomponowane w zewnętrzne Ciało, jak 
czasami wfastrygowana nitka w materiale.
(Głos I)Można to nazwać Energią Astralną. 
(Zbyszek)Mówią o Zbawieniu.
Podpowiadają, że więcej możemy niż podejrzewamy i śmieją się z Nas, że jesteśmy tak 
bardzo ograniczeni. Pokazują mnie palcem i śmieją się do rozpuku.
-No uwierz, uwierz, uwierz i dają mi rękawice na żebym działał. 
To jest takie proste. Przecież Wy tu jesteście między Nami. Wystarczy wyrazić życzenie. Jak 
tu dotarłeś to znaczy, że obudziłeś się w Duchu na, tyle, że możesz to wszystko zrobić. Tym 
wszystkim kieruje to, co między Nami jest. Moc. Niewidoczna. To jest jak pościel. Jak 
otulina, jak Duch, jak Matka Boska, Jak Ojciec, Jak PraCząstka, jak Wszystko. Moc, część 
Naszej Istoty.
 Tylko jak my nie jesteśmy z Nią związani, to sięgamy po nią. Staramy się obudzić. 
Tymczasem powinniśmy tylko pozwolić Jej Zadziałać.

Będzie teraz pierwsze Nasze Działanie uzdrawiające. Ogólnie zrobimy je nieco 
dłuższe. Tak jakby Ktoś do Nas przyszedł.
Każdy, kto do Nas przychodzi temu samemu podlega. Człowiek, który przed Nami stoi musi 
być ze wszystkiego wykasowany i uzdrowiony. Lekko wyciągając ręce, bo ta Moc uruchamia 
Coś, co płynie z Naszych rąk, a My jesteśmy w stanie spokoju i działania, mówimy;
-Przeniknięci Duchem Świętym, Tym Chrystusem, który w Nas Jest, Tym Światłem 
Chrystusowym teraz będziemy Działać. Znając Imię Mówimy; 

-Oddaję Cię Ojcu.

My wiemy, że jak Ojciec bierze, to skasuje wszystkie błędne wpisy energetyczne, czy 
Duchowe, które działały, bo Ten Ktoś nigdy nie miał cierpieć. Nie ma żadnych 
zapowiedzianych chorób przez Ojca. 
Heinego medina, karzełkowatość, krótkie nogi, to są wszystko błędy, które zainicjowano 
grzebiąc w Matrycy.
Ojciec dla Każdego przygotował piękną rolę. A ludziom wmawiają obciążenia 
karmiczne. Nic takiego z Woli Ojca się nie miało stać. Więc jak oddajemy tego Kogoś 
Ojcu, to wiemy, że On skasuje wszystko, co było z przeszłości, przyszłości i 
teraźniejszości. Oddajemy i jednocześnie prosimy o przeniknięcie Całej Przestrzeni 
Życiowej Jego. Oddajemy też Ojcu Jego Przestrzeń Życiową.

-Ojcze zrób, co tylko możesz, by ten Człowiek był szczęśliwy.

I pozwalamy, by On Jego zmieniał. By to w tym Oceanie, gdzie jest Moc, a ta MOC jest 
wspólna. Przenikał osobę, Jego przestrzeń, przenikał Ją i Nas. 
Właściwie Moc, a My to jest jedno.
Więc My trzymając ręce w tej wodzie, w tym Duchu, tylko Swoją decyzją z Prawa 
pozwalamy, by to się stało.
Teraz z Woli, z Prawa, pozwalamy, by Ci, co między Nami siedzą byli szczęśliwi, by Ich 
Przestrzeń Życiowa była oddana Bogu. By Żadne zło nigdy tam nie mogło wejść. By Tam 
Istniała Światłość i przyszło zdrowie.
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Ta energia, którą w Nas uruchomili, sprawia, że My jesteśmy Duchowi i nie 
zapominamy, że mamy Ciała fizyczne, a jednocześnie odczuwamy te przestrzenie 
Duchowe, czyli coraz wyraźniej się odnajdujemy tutaj z Poziomu Ducha.

 Przychodzi Postać i daje Nam chleb. Zawisł między Nami.
Mówią; -dla głodnych jako Nadzieja.
W tej chwili Ten Chleb Istnieje po Drugiej Stronie i Każdy z Nas chce, by z Jego rąk 
wyleciała Taka Moc, Taka Energia, aby Ten Chleb się zmaterializował.
Jesteśmy w Wieczerniku i jest stała Komisja Trzech, którzy Nas oceniają. Każdy na swój 
sposób w tej chwili chciejmy, by Moc w Nas zmaterializowała ten chleb.

Teraz będzie działanie Uzdrawiające, ale będzie Poziom podniesiony, bo 
będziemy Działać na Samych Siebie.
To znaczy, że Tu w Oceanie Ducha Świętego, gdzie jesteśmy Każda Cząstka Nas należy do 
Oceanu.
Więc My tylko poprosimy Ojca, ponieważ On jest we Wszystkim, by ustawił Nasze Ciało jak 
najwłaściwiej. Jesteśmy zdrowi i podpowiedzmy, co tam już ma być zrobione. W 
energetycznej Rzeczywistości, nawet jak to już nie będzie w pełni objawione niech sobie tam 
leci. Pozwalamy, przez intensywność Myśli i Emocji, by to tam się stało. Totalne Zdrowie. 
Organy wymieńcie sobie. Ujrzyjcie Je idealnie zdrowymi. Taki jest zapis.
…………………………………………
Pojawił się Pan Bożych Zastępów. Jest Ciemną Postacią, w Swojej Ciemnej Zbroi. Pokazuje 
dwie czarne tablice. Ale to jest tylko fragment Przestrzeni.
-Mówi; -tutaj jest PraCząstka. Wszystko, które jest we Wszystkim. Tutaj jest Ciemność. To 
jest Tamten Mrok. Ta najgorsza Siła. 
-Dlaczego jedno i drugie wygląda tak samo?
PraCząstka jak jest we wszystkim, Ona jest i Tu i Tam.
Zapomnieć o ciemnej stronie, o wszystkim tym, co może Nam przeszkadzać. Jeśli jesteśmy 
połączeni z PraCząstką jesteśmy uaktywnieni w Świecie Pradawnych, którzy przepuścili Tę 
Przestrzeń, albo innymi słowy sprawili, że Ta Przestrzeń mogła się odrodzić. Przecież, 
dlatego można było obudzić tutaj Ludzkie Ciała, DNA.
Oni pokazują, że teraz Ta PraCząstka będzie na Nas działać, albo jak Ktoś chce niech 
wchodzi w Tę Czarną Przestrzeń. Ona wypełnia Nas. Każdą Przestrzeń wypełnia między 
atomami. Dlatego PBZ w tej Zbroi jest taki Ciemny. Ma zbroję czarną, albo jest też Czysty, 
Świetlisty, kiedy jest w Oceanie Ducha Świętego, albo w swoich Boskich Energiach.
-I teraz spróbujcie Uzdrawiać.
-Teraz, kiedy jest w Nas ta PraEnergia, Ona jest jednocześnie połączeniem z Drugim 
Człowiekiem z Przestrzenią. Teraz jak działamy Nią jesteśmy we Wszystkim. A Tu, gdzie 
jest Wszystko Istnieje Wszystko. Więc wybieramy Zdrowie dla Siebie i niech się tak stanie.
…………………………………………………………………………………………………
To, cośmy robili zostawiamy w Sobie, czy w Drugim Człowieku. To cały czas jest.
Podjęliśmy decyzję i to będzie się cały czas toczyć.

 
-Mówią; -poprawne Działanie, ale niezamknięte do końca. Choć poprawne 

energetycznie zabrakło w nim Miłości.
-Mówią;- Dojrzyj Boga w Drugim Człowieku.
-Patrz. Duchy Ludzkie Nas Wszystkich, gdzieś tam u góry przyglądają się teraz. Są jak 
najcudowniejsze Dzieci. Przecież My działamy na coś, co jest zewnętrzną Ich powłoką. Tak 
naprawdę działając na Siebie i na Kogoś tutaj, tak naprawdę chcemy, by Ten Cudowny Duch, 
u góry był szczęśliwy.
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To jest jak jego bucik, który czyścimy, aby Jemy było dobrze. A u Góry przygląda się Ojciec, 
który też doświadcza w każdym z Nas Cudu Istnienia. To, co My robimy uzdrawiając te 
powłoki i ćwicząc na Nich robimy dla Ojca.
On tyle Nam w Życiu dał. Był, trwał, pomagał, choć My nie zawsze Jego słyszeliśmy. Jak 
kochanemu Ojcu odwdzięczmy się tym, że Siebie i Innych Uzdrowimy.
Dla Ojca to robimy. On jest w Każdym z Nas.
Oddajmy dalszą część tego Działania Ojcu.
Nie pytajmy, jak, nie oceniajmy, jak. Pozwólmy zwyczajnie Nas Wszystkich Uzdrowić.

 Pokazał się Jezus. Jak z obrazka. Prawa ręka uniesiona do góry, lewa lekko 
skierowana w dół i nieco na zewnątrz. Jakby dokonywał zapisu. Wszystko staje się 
Promienne.

Zostawiamy to Zdrowie w Nas. Możemy z tego wyjść i sprawdzać.

KONIEC.
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