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  Przygotowujemy się  do historycznej  chwili,  kiedy to  pierwszy raz  zajdą  w Nas 
zmiany na Poziomie Fizycznym, dzięki którym będzie można odczytywać Poziom Fizyczny 
Fizyczny.
Ku  przypomnieniu  powiem,  że  można  na  Poziomie  Fizycznym  osiągnąć  Poziom  13,  na 
Poziomie  Energetycznym  Poziom  41,  na  Poziomie  Duchowym  Poziom  78.  Natomiast 
Harmonię  Duchową  można  osiągnąć  do  100,  Harmonię  Energetyczną  do  78,  Harmonię 
Fizyczną do 15.
Jest  jeszcze  coś  takiego  jak  Poziom  Biologiczny.  Tutaj  można  osiągnąć  Poziom  15,  a 
Harmonię Biologiczną na Poziomie 18.

Jak dotychczas staraliśmy się z Poziomu Biologicznego, gdzie Energetyka, czy Nasza Energia 
poprzez Eter wpływa na Ciało Fizyczne.
Dzisiaj pierwszy raz jest uruchamianie Poziomu Fizycznego na Poziomie Fizycznym.
Już kilka lat temu widziałem te sceny, kiedy mówiłem o tej Skali, właśnie o tych Danych, ale 
wtedy nie rozumiałem, o, co chodzi.

 
Pierwszy  raz  odczuwam  tylko  schodzenie  ciemnych  Energii  po  tyle  głowy i  tyle 

pleców.  Zawsze,  bowiem  było  Promieniowanie  czyste,  jaskrawe  Światło  z  przodu  Nas 
obejmujące. Teraz to, co się dzieje przenika ciemnością z tyłu Człowieka. Wielka ciemność 
napiera. Wiemy,  że Ciemność w Naszym wypadku,  to jest obecność PraCząstki, bo jest 
Ona aktywna. Jakby to źródło było z kilku miejsc. Jakby to były takie czarne wrzosy. W 
środku są białe i mają takie długie szpikulce i to przenika.
To jest ogromna Moc. 
W czasie Modlitwy trzeba długo czekać, aby Kogoś wyczyszczono i podniesiono wibracje, 
szczególnie w nowych osobach. Jednak jak się wbiła w Nich PraCząstka od razu się wszystko 
stało. Tak jakby Ktoś przewrócił stronę książki albo książkę o ileś stron i nagle wszystko się 
stało to,  co jest  na tej  stronie.  Te wszystkie  procesy,  sceny jak poprzednie strony zostały 
ominięte. To się stało w ułamku chwili.

 Pierwszy  raz  widzę  czarną  kobrę.  Przy  Naszych  Działaniach,  kiedy 
uruchamialiśmy coś takiego, co się nazywa  energetyczną synchronizacją z otoczeniem, 
kiedy kryształki Ojca zaczęły być przez Nas wszędzie odczuwane, to tam się pojawiały 
wiry Energii. One wypływały z Nas jak kobry i pojawiały się w Człowieku jak kobra, co 
było symbolem, że tam wchodzi całkowite Zdrowienie. Kobra było lekko szaro –biała i 
miała skrzące się elementy, a tu jest czarna. Jak Śmierć, która zniszczy wszystko, co 
niszczyło Drogę do Ojca.

 Pojawiła się Postać i ma białą i czarną Kulę. Każe Nam dłonie wystawić i będzie 
dawać też białe i czarne kule.
Dostałem czarną kulę do lewej ręki, białą do prawej i te kule zaczęły krążyć.  Jakbym był  
żonglerem. Powstaje wir energetyczny i On się rozprzestrzenił.
Pojawił  się  Kosmos.  Pokazują,  że to,  co przed Nami,  to  jest  właśnie to,  co trzymamy w 
rękach. Jakbyśmy się podłączali. Teraz wbiłem palce w tę Przestrzeń i Ta Przestrzeń mnie 
przeniknęła. Już Jest. Jak się wysyła do Ludzi, to już tam jest.
Głowa po bokach mnie bardzo zaczyna boleć.
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-Czy słyszeliście  kiedyś o gęstej,  Sprawczej  Modlitwie? Cały  czas  mówicie  o tym, że 
Modlitwa ma być wewnętrzna,  ale  wewnętrzny Świat w Świecie  Duchowym jest tym 
czymś, co obezwładnia Was Tutaj. Pozornie jest to zewnętrze, ale tak naprawdę jest to 
wielki Sen w głowie Ojca. Wewnętrzne wewnątrz. Sekretne, czyste, prywatne.
Tu i teraz jest Modlitwa Świata materialnego. Gęsta. Ktoś może powiedzieć nieprzyjemna.
-Ale, czemu nieprzyjemna? Taki świat został przygotowany. Świat zarazy, świat śmieci 
fizycznych, świat rozpadu, wojny, kul, świat chorób i zgorszenia. 
-To, dlaczego, chcesz udawać, że to jest nieprzyjemne?
-To po coś doprowadził Człowieku do tego, że ten Świat tak wygląda?
-Po,  co?  Na  Kogo  będziesz  teraz  winę  zwalał,  w  Swojej  Ludzkiej  iluzji  i  w  Swojej 
podłości?
-Na BOGA, który dał Ci Moc do tego, byś hartując zbudował Cudowny Świat?
Musiał przyjść Pan Bożych Zastępów. Musiał Przyjść mój Syn, po to żeby to wszystko 
naprawił.
(Zbyszek)-Ale słyszę, że to był głos Nicości. Przecież Nicość jest Kobietą. Pokazuje się jak 
cudowna Wiosna. Tam było tyle męskiego zacięcia. 
Ten  głos  jak  przemawiał,  choć  był  łagodny  odczuł  ból  we  mnie  i  ten  ból  zabarwił  go 
niewłaściwą wibracją. Ten ból nadał mu męski charakter.
Tak naprawdę Wiosna przemawia inaczej.
 Pokazują scenę tego prawdziwego przemówienia.
-Jest  Wiosna i  rzuca  kwiaty.  Tam, gdzie  były  zepsute  doki  i  szczury,  tam powstają 
cudowne wieżowce. Tam, gdzie była rozlana ropa w Jeziorach, zbrodnie, tam powstają 
oazy ciszy i spokoju. Naturalne miejsca. Jakby leśna dzicz. 
Tak ma wyglądać cała Zmiana.
Natomiast to we mnie, to był ból. Nawet nie wiedziałem, że On jest tak głęboko skryty.
-Mówią, że jestem za mocny w odczuwaniu cierpienia i bólu, że powinienem to stonować 
i musze nad tym popracować. Pokazują mi na głowę, żeby to wszystko zeszło. 
Żebym mówił o tym łagodnie.
-Otwierają  teraz  moje  Serce  tak  jak  gniazdko  kukułki  i  wyjmują  jakby  takiego  ptaszka. 
Ptaszek jest żywy, macha ogonkiem w dół i w górę. Łamie się, nie chce odlecieć. Mówią, że 
jest  zapętlony.  Nie  do  końca  wiedzący,  gdzie  chce  lecieć.  Dlatego  Go  tutaj  położą. 
Podpowiadają mi też, że mimo Zapisów i Próśb do Ojca o, to, co chcę w Życiu osiągnąć, 
mimo tego, że to się wszystko otwiera i te cele są realizowane, to ciągle coś trzyma Mnie z 
tyłu. Coś, czego Ja nie rozumiem.
-To jest Przeszłość?
-Też.
-To jest Przyszłość? Patrzą na Boga u Góry i mówią.
-NIE.
-Czy  to  jest  Teraz?  Pokazują  na  moje  nogi,  a  one  stają  się  wielkie.  Stopy  mają  1/2m.  
wielkości, a palce rozkładają się w jakiś wachlarz. Z tych palców powstaje Skala. Inteligencja 
Duchowa i Skala Dobra i Zła. 
Na Skali Inteligencji Duchowej na końcu pojawiła się czerwona kropla krwi i zleciała.
-Słyszę; -że to wszystko zniknie jak się Całość Zmieni. Inaczej ten ból, to cierpienie nie 
trzymałoby mnie w tym Celu. Poczułbym się Lekki, poczułbym się Uniesiony i nie tyle 
odstąpiłbym od Celu, ile nie angażowałbym się w pełni w to, co robię.
-Gdy to powiedziałem ten ptaszek u Góry się uspokoił i zaczyna odlatywać. A więc taki 
los, by pokutowało we mnie ciśnieniem to Coś. Nie jest to niecierpliwość, nie wiem, czy 
to ból, ale jest to coś, co zmusza mnie do Działania. 
-Ja bym to nazwał niedolą Ludzką. Niedolą Naszych Braci i Sióstr. Cierpieniem, którego 
w pseudocywilizowanych Krajach nie widać.
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To cierpienie jest ukryte. A zapowiedź chorób, zapowiedź zniewolenia, zapowiedź biedy, 
podporządkowania, płacenia horrendalnych sum za czystą wodę, to wszystko już jest 
przygotowane.
A, co tu mówić, o Tych, których mordują, o dzieciach gwałconych, wykorzystywanych, o 
Ludziach żyjących w niewolnictwie, o głodzie i strachu, o zbrodniach i zniewoleniu.
My  jesteśmy  jak  żywy  plankton,  jak  żywe  rośliny  wykorzystywane  przez  ciemność 
niczym bateryjki. 

 -Ja nie mogę o ty zapomnieć. Ja czekam na dzień, w którym znając Język Polski 
będzie można, bo granic nie będzie, powędrować w każdy zakątek Świata. Pojechać do 
Eskimosa i w Jego pirodze odnaleźć Skale Astralne i się powitać; -Cześć Chłopie.
-A, On mi odpowie w Języku Polskim; -Cześć Chłopie.
Czekam na tę chwilę, kiedy będzie Jeden Kraj.
Dopóki się nie doczekam, ta niedola Ludzi będzie się we mnie tak boleśnie odbijać.

 
Mówią tak; -Unieś Synu ręce. Wy też jakby lekko je unosicie.
-To jest MOC MATERIALIZACJI. Materia, pokazują, dziwnie kłania się Nam.
A Materia, to jest, pokazują, PraCząstka. 
Ja tu nie widzę Nic Jasnego. Pierwszy raz jestem w Nicości, a Nicość jest ciemna.
Oni tak jakby chcieli Mi powiedzieć, że to, co się zaczyna Dziać jest zawarte w Kryształach, 
w tym wszystkim, co zostało Stworzone.
Materia się kłania Nam, to oznacza, że patrzy na Nas i będzie pozwalała Nam Działać.

-Czyńcie Swoją Powinność.

Ale tak, by Ludziom włosy z głowy nie spadły.

-By wszystko było rozsądne, zamierzone. Z przyzwoleniem.
Pokazują, że Przyzwolenie po Naszym Sercu jest za Małe. Pokazują Nasz Mózg, Nasz Umysł.
Naszą Świadomość.
Ono tu w tej chwili nic nie znaczy. Przyzwolenia mamy upatrywać u Góry. Przyzwolenie 
na nasze Działanie ma iść od BOGA. Musimy czuć Jego Promień, musimy czuć Jego 
Obecność po, to, aby zacząć Zmieniać. Bo przyjdzie panowanie nad Energią i poprzez 
Energię  nad  Materią,  bo  przyjdzie  Panowanie  przez  otwarcie  Bram  w  Materii. 
Panowanie Ducha nad Materią. Duch wejdzie poprzez Materię. Nie poprzez Energię.
Pełna Moc Boska, pełna Moc Duchowa Objawi się, gdy Odtworzymy Materialnie Nić 
DNA.
Wzrost Duchowy KU Ojcu, to jest Nasze Budzenie się. Ale dopiero jak wszystko Kołem 
Przyczyny i Skutku przychodzi przez Świątynię Serca z Kosmosu białą i czarną Kulą, 
Ojcem i PraOjcem w Prawie Zmian to, gdy One się łączą powstaje to, co chcesz.
-Zawiesili muszkę na szyi zamiast krawata, żeby wiedzieć, Że jest uroczyście.

Musimy się teraz czemuś poddać. Pojawiają się niebieskie linie wszędzie.
-Te Niebieskie linie, to jest Prąd Zmian. –Słyszę.
Prawo Zmian w ten sposób będzie się manifestować. 
-Wszędzie tam, gdzie Je Ujrzycie od tej chwili będziecie wiedzieć, że Wola, że Moc Pana 
Bożych Zastępów będzie kształtować to, co trzeba. Popatrzcie na Swoje ręce, ujrzyjcie 
tam Ciemność. To jest Nicość, z której wykreujecie, to, co chcecie. W Waszych rękach 
jest Cały Świat i To Działanie, które chcecie. -Pan Bożych Zastępów przesyła Wam Swoje  
Błogosławieństwo.
Przyłóżcie i Czyńcie.
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-Ujrzałem Słowo „Leczcie”, ale powiedzieli „Czyńcie”.
-Przyłóżcie i Leczcie.
Jest to krótkie, mówią w odniesieniu do modlitwy, ale treściwe. 
-Uczcie się. -Dzieci.
A, gdzieś w tle; -To JA Wasz Ojciec.
-Jestem tu i pozostanę. Będę w Waszych Snach.

 
Cały czas czuję Ich Obecność. Tak jakby czekali na to, co zostało powiedziane.

Wiec wyciągamy ręce i Uzdrawiamy. Innymi Słowy, chcemy, by to w Nas, czy w Drugim 
Człowieku było idealne. Nie ma tam chorób, nie ma opętań, Wszystko należy do Boga. 
Oddajemy Panu Bożych Zastępów, a On Wie, co trzeba zrobić.

 Panie  Bożych  Zastępów,  który  Przyszedłeś  ratować  ten  Świat,  Ten  kawałek 
Przestrzeni, który teraz Przenikamy (i każdy niech działa) Oddajemy Tobie.
…………………………………………………………………………………………………

  Nie  widać  Działania.  Tu  działa  Prawo  Zmian.  Po  prostu  mamy  Chcieć, 
Powiedzieć i to Ma być. 
………………………………………………………………………………………………….

 To się dzieje w Nicości, co jest czarne. 
 -Pokazują. Otwiera się Ocean Ducha Świętego, Taka biała Kula przede mną, więc może 
i przed Wami i tam w tej Kuli widać efekt tego, co się tu robi. Patrzę na to Swoje i 
widzę, co Naprawiam.
Czyli od Dziś działamy Mocą w Nicości obserwując w Lustrze To, co się stanie.
Powiedzieli Koniec.
-Zawarło się Prawo Zmian, podjęło się decyzję w Ciemni. KONIEC. To jest wszystko.
Tak działa Prawo, które przejawi się potem w Materii.

KONIEC
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