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Nie będzie żadnego wyłączenia się Ciała z tego Procesu. My tu siedzimy fizyczni. Ta 

Modlitwa dotyczy się Nas tu fizycznych, energetycznych i duchowych.
-Kogo się tyczy?
-Człowieka, który integruje się na Wszystkich Poziomach. Czując Ciało Fizyczne będziemy 
jednocześnie czuć Energię, jak i przebywać w Świecie Duchowym.
-Czy mamy otwarte, czy zamknięte oczy, możemy wskakiwać w Świat Duchowy, bo tam 
jesteśmy, czyli tylko otwieramy lepsze widzenie, a zamykamy wtedy, kiedy nie chcemy za 
dużo widzieć. Jeśli wyglądamy przez jedno okno, to niezręcznie jest, co chwilę odwracać 
głowę i zaglądać też przez Drugie Okno.
Można to robić, gdy istnieje taka potrzeba, ale lepiej jest poddać się oglądaniu widoku przez 
jedno okno.
Czyli jak jesteśmy scentrowani na tej Rzeczywistości warto mieć Duchowe oko zamknięte i 
czekać tylko na sygnały, na dźwięki, które się wydobywają z ulicy przez to drugie okno. Jak 
coś nas naprowadza na potrzebę zaglądania tam, wtedy otwieramy te Przestrzenie.

Czyli jeśli Jestem Obecny w Sobie, Jestem Obecny we Wszystkim. Czas i Przestrzeń 
zlewają się we Mnie. Ciało Fizyczne, Energetyczne i Duchowe Jednoczy się we Mnie, a JA 
Staję się Człowiekiem.
Teraz jesteśmy Ludźmi, którzy czekają chwilę na to, by Całość Ich Istoty Integrowała się.
Odczujecie też Biologiczne Życie w Was i jest to Cudowny Dźwięk.

 -Musimy Ci powiedzieć, że nie wszystko jest takie kolorowe jakbyś chciał, żeby było. 
Musisz zwrócić uwagę na to, że Energie, które płyną od Niektórych Osób są wciąż 
zabijające Innych. Podamy Wam niedługo Skalę Śmierci. Jest to rzecz dotycząca utajonej 
mocy, która znajduje się w Człowieku, ale jest nieuruchomiona. 
-Było podane; „-niemal nieuruchomiona”. 
-Siły ciemności czasem uaktywniają tę utajoną moc i wykorzystują do tego, by Nią poprzez 
Ludzi przechodzić.
Właśnie takie pasma śmierci utajonej mocy znajdują się teraz wśród Was. One są silne 
właśnie na pewnych Poziomach Fizyczno –Przestrzennych. 
-Czyli jest coś takiego, co Fizyczną Przestrzeń łączy z Ciałem Fizycznym. 
Tyczą się jakby stricte Fizycznego Ciała i Rzeczywistości, która Nas otacza. Ścian, Ludzi.

-Bacz tylko, by Ci, co usłyszeli o utajonej mocy nie zechcieli z niej korzystać, bowiem ona 
jest znacznie potężniejsza od tego, o czym dotychczas mówimy, ponieważ jest to fizyczna 
energia porównywalna z energią atomu.
Jest to coś,. O czym za dużo nie mówimy, gdyż nie jest to potrzebne do Waszych Działań. 
Ale jest to rzecz, którą można uruchomić i zniszczyć ten Świat, choć w Rzeczywistości nikt 
takiego Poziomu nie osiąga.
-Choć pokazują mi, że są Ludzie, którzy potrafią to zrobić.
-Już częściowe korzystanie z tych pewnych Praw sprawia, że ta moc potrafi zniszczyć 
Człowieka na podstawowych, fundamentalnych Poziomach. 
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Taki Człowiek nie odnajduje się w Przestrzeni. Nie czuje Drzew, nie czuje Ludzi, nie czuje 
Ścian, nie czuje, że Żyje. Skupia się tylko na Swoich wewnętrznych fizycznych potrzebach, 
czasem energetycznych, ale w odcięciu od Świata zewnętrznego, zawity w zewnętrzu nie jest 
w stanie wiele zrozumieć. Jego Droga Duchowa jest niemal skończona.

 Podpowiadają, że właśnie dziś tu i teraz zło próbowało przez te pasma przejść i Nam 
zaszkodzić. Pokazują, że są cztery Takie osoby, ale czwarta zostanie za chwilę 
zneutralizowana. Była najniebezpieczniejsza. Te Trzy tak trochę działały. Czwarta działała 
Świadomie. Czuła taką nieuświadamianą w Sobie Moc nie wiedząc, czy to jest Moc zła, czy 
też nie. Świadomie się nią posługiwała. Było to oparte na totalnym egoizmie, na Umyśle. 
W tej chwili jest to jak gdyby odbierane. Jest to widzenie energetyczne, a więc podpowiadają, 
że to się dzieje. Wyrywają jakby z Człowieka to urządzenie. 
Tacy Ludzie nie będą mogli już z tego korzystać. Będzie to pewną przeszkodą, bo w 
przyszłości nie będą mogli z pewnych rzeczy skorzystać. Ale jak osiągną pewien Poziom 
Duchowy, pokazują to zabliźni się i inna Energia przejmie te same funkcje już łagodnie, 
spokojnie, już we właściwy sposób.

Tu wbili jakby miecz, który symbolizuje czarno –srebrzysty Krzyż. Jest to i walka i 
symbol zakończonego Działania. Ta forma Krzyża stała się jakby takim Kryształkiem. W 
środku jest ten Krzyż i mnóstwo pięknych rubinków i to zaczyna na Nas Promieniować.
Mówią, że to są Podstawy Życia i Śmierci. Coś, o czym niewiele wiemy, coś, co nie musi 
być tu wykładane, coś, co przydałoby się anatomopatologowi. Pokazują, że dokonuje sekcji 
zwłok i zaczyna coś rozumieć. Człowiek nie żyje, a komórki jakieś w Nim Żyją, coś 
uruchamiają i tam jest ten Sekret Ukryty.
Ale ta wiedza w ogóle nie jest Nam potrzeba. Mamy Żyć. Jak czujesz, że JESTEŚ, jak czujesz 
mięśnie, jak czujesz ręce, głowę, zaciśnięte zęby, to znaczy, że JESTEŚ. Jak jesteś, pokazują, 
Duchowo Obudzony choćby na Poziomie Głowy, a więc to jest Stal, bycie Świętym, to wtedy 
to i tak wszystko właściwie Działa. Poza Twoją kontrolą.
-Mówią, że Człowiek nie jest w stanie wszystkiego kontrolować, że nie potrzebna jest ta 
wiedza. Człowiek powinien odnaleźć się na pewnych Poziomach, na których zaczyna 
czuć właściwość Swego Istnienia, czuć zrównoważenie Energii, czuć, że Poprawnym jest 
fizycznie, energetycznie i Duchowo. Wszystko, co robi jest właściwe w Człowieku, w 
Duchu i w Bogu. 
Wtedy MOCE DZIAŁAJĄ i WSZYSTKO się STAJE.
Ten Mechanizm ma być obudzony. Mechanizm Człowieczeństwa, czyli Ludzkiej 
Poprawności.

Pokazują teraz typowy Proces Techniczny. Wydzieranie białych prętów, szarości 
i innych rzeczy z Nas. To, co zachodzi, to są typowe Podstawy, aż mnie głowa zaczęła 
boleć. Typowa Fizyczność na Poziomie Podstawowym.
Jaka ma być Radość w Życiu, jak się nie ma rąk i nóg. Nigdy nie będzie pełna. A teraz 
budzą coś w Nas, budzą coś w Ciele. 
-Mówią o Życiu i ENERGII ŻYCIA w Nas zawartej, która jak jest właściwie 
uruchomiona, to sprawia, że Poziomy Energetyczne i Duchowe w Nas też poprawnie 
funkcjonują. Ta Radość z samego Życia, nie z odnajdywania się w Całości, ale ta 
biologiczna w Nas Radość. Radość KOMÓRKI z tego, że funkcjonuje, Radość 
ORGANU z tego, że wszystko jest właściwe. Radość z NAMIĘTNOŚCI, która napędza 
Ciało Fizyczne.
Radość Ciała Fizycznego jest takim Magnesem, jest osłoną przeciwko złu. 
Tak zadowolone i Poprawnie funkcjonujące Ciało samo z Siebie wysyła biologiczno – 
energetyczne Promieniowanie. Czyli Promieniowanie powstałe z biologicznego 
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funkcjonowania komórek wykorzystywane do tego, by tworzyć Pole 
Elektromagnetyczne chroniące to, co jest w Środku Ciała. Tę Cudowną Duszę i Zejście 
Ducha, przed tym, co próbowałoby Duszę i Ducha zniszczyć.

Czyli, gdy Zdrowe Ciało, zdrowy i Duch.
To, co Oni właśnie robią tyczy się Podstaw Naszego Istnienia Tu. Fizyczności. 

Ten Proces będzie powoli w Nas zachodził. Pokazują na Górę, na Energie. Te 
Energie jakby ostrożnie bardzo na Nas Działały. Tak lekko. 
Pokazują, że jesteśmy silnie związani z Siłami Przyrody, ponieważ One Tworzą Ciała 
Ludzkie.
Nie mówimy tu o Duchach Przyrody, tylko o Mroku. O Siłach Tworzących Wszystko, a 
więc Gwiazdy, Przestrzenie, to, co jest na Planetach. Wszystko. Także Ludzkie Ciała. 
One Je budują według założeń Macierzy, bo tam jest Plan Budowy Wszystkiego. Cała 
strategia, Plan, Cały Kosmiczny Boski Architekt. Siły Przyrody z tych Planów i założeń 
korzystają. Tak powstają Nasze Ciała. 
Niektóre Siły, jak Duchy Otwarcia, wykorzystują Nasze Ciała do tego, by inne elementy 
Przyrody na Nie wpływały. Dzisiaj będzie następowało odcinanie Nas od Sił Przyrody. 
Pokazują też, że dostaniemy połączenie z jednym z elementów Sił Przyrody.

 Pokazują Kulę, ale nie wiem, co Ona oznacza. Wiem, czym są Żywioły, Ale Kula?
-Czym Ona jest?
-Białym ogniem.
-Podpowiadają, że każdy z Nas, oprócz zwierzęcia, które w Nas jest, ale to jest jakby 
Duchowa Siła Pierwotna, która ma wejście energetyczne, jest połączony z Czymś, za 
pomocą, Czego będzie się komunikował z Całością. Mówimy o Poziomach Fizycznych, 
Czyli z Całością tej fizycznej Przestrzeni. 
Czyli odetną Nas od Wejść w Nas, a pewien Port Komunikacyjny, jakieś Novum w Nas 
uruchomią.
Dzięki temu będziemy potem mogli, jeśli przyjdzie taki czas i pokonamy pewne progi 
Jednoczyć się z Siłami Przyrody, pobierać nauki i wpływać na funkcjonowanie Żywiołów.

Mówią, że dobrze to zrozumiałem. Nie wszystkie Słowa były właściwe, ale sens jest 
100 %-owy.

Ciekawie to pokazują. Igły jak białe nici u marionetek wbijają się Nam w kolana, 
w przeguby rąk, stawów. Stajemy się białymi marionetkami, a sterować tym będzie Nasz 
własny Duch. Tak jakby wpływ Naszego Ducha na Ciało za chwilę został zwiększony 
przez to, że odcinają Nasze fizyczne Ciała, Nasze Podstawowe Energie od wpływu 
otoczenia.
(Głos I)14.47Poprzez nici będziemy poruszać tamtą marionetką, z którą jesteśmy połączeni.
(Zbyszek)Tak można by powiedzieć, bo wyraźnie zaczynam widzieć Siebie Duchowego w 
tym Ciele. To już nie jest siedzące z boku, przelewające się, tylko Duch jest dokładnie 
zjednoczony z tkanką, z kośćmi, z tym wszystkim. Czyli następuje Proces dziwnej 
integracji.
(Głos II)U mnie coś z kręgosłupem się dzieje.
(Zbyszek)Kręgosłup jakby się poszerzał. Staje się o wiele większy.
(Głos II)Szyjne i piersiowo szczególnie.
(Zbyszek)Ta podstawa naszego funkcjonowania, 
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Ten Duch i Moc przejawia się w kościach. To jest Nasza główna antena odbiorcza. 
Kości. Obraz energetyczny Kości się poszerza i przez to poszerzanie dokładnie zlewa z 
wyobrażeniem Naszego Ducha w Ciele.
Tak jak widzimy Duchy, które się pojawiają, właściwie tu chodzi bardziej o Dusze, tak My 
jesteśmy w tym Ciele, a kości energetycznie się tak powiększają, że jednoczą się w tym 
obrazie jakby dwa nakładające się na siebie zdjęcia z wzorcem Energii Duchowej. 
Czyli ten fantom łącznie z energetyką poszerzonych kości jest dokładnie do Siebie 
dopasowany, przez co Duch dzięki kościom i dzięki temu, co się stało będzie umiał 
wpływać na Ciało Fizyczne.
(Głos I)Żeby się Zjednoczyć, trzeba się Rozproszyć.
(Zbyszek)Tak. To jest jakby Proces rozpraszania się kości, czyli fizyczności tak by 
dopasować się do Ducha.
Pokazują, że przez to Tworzą się spirale, które mają różne energie. 
Tak jakby kilka spiral, rozszerzająco -kręcących się do góry kolorów wibrowało z Sobą i to 
się jednoczy. Rozszerza się i powoli staje bielą. Dzięki temu nie tylko My, nie tylko Nasze 
Ciała bieleją. 
Mówili o niszczeniu przeszkód łączących Nas z Rzeczywistością, z fizycznością poza 
Fizycznym Ciałem, dlatego ta biel zaczyna zewnętrze scalać z Nami. Łączyć Nas między 
Sobą, łączyć Nas ze ścianami, łączyć z lasem.
Aż poczułem ból, ukłucia, a właściwie takie doły energetyczne w brzuchu, w mięśniach. Tak 
jakbym nie wiedział, że to coś z daleka może mnie dotykać, a Ja to coś i czuję to.
-Mówią, że tak naprawdę, to czujemy samych Siebie. Bo skoro jesteśmy w Bogu, a Bóg 
jest Wszystkim, to tam czujesz Siebie samego, ale na Poziomie fizyczno –energetycznym, 
a nie na Poziomie Boga, na Poziomie własnego Ducha, gdzie czuję się, że jestem Tam.
Nagle na Poziomie fizycznym możesz zobaczyć jak kamień dotyka Ciebie, a Ty dotykasz 
kamienia. Mówimy w tym wypadku, ponieważ go fizycznie nie dotykamy, o odczuciu 
Obecności Jego, a On o odczuciu obecności Nas, co i tak jednym i tym samym.
Mówią o jakiejś Integracji z Bazą.
-Mówią, że Ciała, że wszystko, co tutaj jest, to jest Baza. Czyli Cała ta Planeta, Cała Ta 
Materia to jest Baza i ta Baza należała do Nas.
Tymczasem wmieszały się pewne Siły, które pewne elementy tej Bazy próbowały także 
wykorzystać do rozgrywek na Płaszczyźnie Energetycznej.
Uderzenie w Ducha Ludzkiego poszło i na Płaszczyźnie Energetycznej, jak i na Płaszczyźnie 
Fizycznej.
-Skoro System rządzi się przez Nas zniewoleniem Ciał to, co może zrobić Duch, jeśli Ciało 
jest przykute do ściany? –NIC.
Przecież Duch Działa na Poziomie Ciała Fizycznego.
Nie można wtedy (wprzódy?) pójść i pogłaskać Drugiego Człowieka, nie można wtedy 
zbudować nowego domu. 
Dadzą Ci broń do ręki z Poziomu Ciała Fizycznego, pójdziesz i strzelasz. Bo zniewolą, bo 
zagrożą, bo zaprogramują Cię.
Tutaj będziemy odzyskiwać kontrolę na Poziomie Bazy. 
Będzie to walka nie tylko o Planetę Dusz, ale rozpoczyna się walka o władzę nad tą Planetą 
na Poziomie Materialnym.
Pokazują, że zwyciężyć może tu tylko Duch, a dziś nastąpił Pierwszy właściwy Poziom 
Integracji. Czyli Pierwsza Płaszczyzna, Pierwszy Etap zstąpienia Naszego Ducha do 
Ciała. W nazewnictwie Skal jest to Proces Zejścia Ducha do Bazy. Do Fizyczności, którą 
jest nie tylko Fizyczne Ciało, ale i wszystko to, co materialne i fizyczne w tym Świecie. 
Drogi, drzewa, Całość, którą postrzegamy fizycznym wzrokiem.
Wygrać to można tylko w jeden jedyny sposób, gdy Duch zapanuje nad Materią.
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Dziś to, co się stało jest nazwane „Odliczaniem do Punktu 0”.

-Słyszę.
 -Idźcie Śnijcie, w znaczeniu; -Idźcie i się bawcie. 
I nie pytajcie, bo odpowiedzi przyjdą same. KONIEC.
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