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 Sadowimy się wygodnie w fotelach, odczuwamy wygodę Swoich Ciał i co Istotne, o 
czym Inni nie wiedzą pozwalamy Naszym Ciałom się uspokoić, odzyskać samodzielność. My 
się wyłączamy One same Sobą się teraz zajmują. Gdy się takie coś powie Ciało samo zaczyna 
oddychać, samo wygodnie układa się w fotelu. Ono w Sobie zasypia. Ale to zasypianie jest 
Żywe. Ono jest aktywne, ale jednocześnie harmonijne. Dlatego mówi się o tej Ciszy, o 
spokoju. W ten sposób My wyłączamy się ze Świata zewnętrznego, a ponieważ Ciału 
oddaliśmy kontrolę Ono w tym Świecie ciągle jest. My tu w głębi Nas samych wnikamy w 
Inny Świat. Przenosimy się do Głębi. 

Jak będzie się otwierać Trzecie Oko będziecie czuć mrowienie na szczycie głowy. Jak będzie 
działać Energia Stwórcy, czyli kiedy się otwiera Ludzkie Serce albo, kiedy jesteście w 
Głowicy, albo, kiedy Stwórca zaczyna Wam posyłać Duchowe wsparcie, bo to znów jest 
jedno i to samo, wtedy odczujecie krąg chłodnej Energii na czole. Czy marszczycie czoło, 
czy też nie cały czas będzie On wyraźnie odczuwany. To jest Energia Stwórcy Lenariego.

Szczyt Głowy –Trzecie Oko, choć to Oko jest wewnętrzne, wizyjnie jest postrzegalne jako 
taka czapka na głowie. Jak przychodzi Bóg Energie odczuwa się na skroniach. Jak 
przychodzi Duch Święty Energie czuje się na potylicy. Obszar między potylicą, a skroniami 
daje o Sobie znać, gdy pojawia się Moc Istnienia. 

Waszą Siłę Działania poczujecie między brwiami u nasady nosa. Widać, że zaczynacie 
wpływać na to, co się dzieje i kształtować to wedle własnych Życzeń. Jak odczujecie owal, 
opaskę wokół głowy, to będzie to w Przyszłości Korona; -Prawo. Które dostaniecie od 
Lenariego. Prawo jest Żywe. Często możecie z Nim rozmawiać i wchodzić z tym Prawem 
w pewne układy. 

Czuć przestrzenne i energetyczne przetasowania i schodzenie tych Energii. U Jednego 
wcześniej, u Drugiego później włącza się widzenie. Niektóre elementy są takie same inne 
podobne, ale zawsze odnoszą się do tego samego i jest tak to samo zrozumiane.

Daleko w Przyszłości jest Miasto na Ziemi i w tym mieście jest Muzeum naukowe o 
Duchowości. Tam znajduje się duża maszyna, która pokazuje to, co się w Przeszłości 
stało. Ta maszyna wychwytuje, bo widzi Energie, które Nas otaczają. Teraz widzę tych, 
którzy stoją tam i obserwują Nas. Przede wszystkim Młodzież tu przychodzi jak do 
Muzeum i fotografują, a więc My już jesteśmy w tej Przestrzeni widoczni. Naprzeciwko 
mnie jest jakby, platforma, niżej jakby pięterko. My na tym Naszym Poziomie jesteśmy 
na takim wywyższeniu, a to wszystko dzieje się jakby w jasnobłękitnym jakuzi, gdzie świeci 
reflektor. Mamy wrażenie, że jesteśmy wokół takiego kręgu. Są jakieś przetasowania 
energetyczne, coś, co wywołuje ten obraz i stąd ten efekt poblasku. 

Ktoś przyszedł, klepnął mnie po ramieniu. Coś ze mnie powstało jakby Dusza. Przywitała się 
z Nim, a JA nie wiem, o co chodzi. Klepią i mają Radość.

Kiedy się wchodzi w te Przestrzenie, to My tylko Cząstkę z Tego Wiemy. Natomiast 
Wasza Dusza i Wasz Duch tam intensywnie działają. Czasami My tą Swoją logiką, 
dopóki nie wyrażamy w Sobie Duchowego Prawa często Im przeszkadzamy niechcąco w 
Ich poczynaniach.
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Przygotowują się do oczyszczania Was. Normują się pewne rzeczy. Z góry Energie 
podłączają się pod głowy. Idzie to w czoło. Jest też taki krąg, który z malutkich kręgów wokół 
Nas tworzy nad Nami jeden duży krąg. Te energie jak spadająca roleta zsuwają się na Nas i 
zaczynają Nas przenikać.

Jesteśmy czyszczeni ze wszystkiego. Inna jeszcze Energia falą od góry toczy się też po udach, 
kolanach.

Weszła między Nas wysoka Postać, ale wycofuje się na razie, bo coś jest niegotowe. 
Zostawiła krzyż czarny jak z hebanu na łańcuchu i ma srebrne końcówki na Swoich 
skrzydełkach. Potrójne, podobne do Krzyża Lenariego. Trzy kółeczka na tych 
obramowaniach. Po środku jest jakiś Znak. Wygląda jakby głowa wilka. Po drugiej stronie 
jakby głowa lwa. Zaczyna wibrować i pojawia się Światełko, a Ta Postać przyszła i tym 
Światełkiem bawi się niczym bączkiem 9.13-9.15.(?).

U Kogoś naprzeciwko mnie zawieszają prawdziwa kolię. Jest wielka, pół piersi zajmuje. 
Świeci się, jest bardzo bogata niczym żyrandol kryształowy. Na głowę zakładają taki obfity 
diadem jak półkorona. Dostaje ta Osoba berło kryształowe do prawej ręki. Dawali Jej jabłko 
kryształowe, ale spadło i potoczyło się. Ktoś przyniósł je, ale to nie ma być jabłko. To 
pomyłka. Przyjmuje, więc coś innego, ale nie widzę, co. Zastanawia się -i chce, i nie chce 
przyjąć. Ta sama ręka, która przejmowała to jabłko jest jakby w pięknej srebrzystej szacie 
skąpana. Teraz cała Postać jest przeniknięta przez tę szatę. Z berła utworzyła się długa 
maczuga. To bardzo świeci na wysokości Serca i to Światełko przyćmiewa blask tej Postaci. 
Postać zlewa się z Całością. 

Dwie albo trzy Postacie zabrały Promienie z góry. Wzięły Duszę, Ducha. Jakby Ich Cząstki 
gdzieś tam wykonywały inną robotę. Ci są Tu, a jednocześnie jakby odczuwali, że są Tu i są 
Tam, bo podłączenie jest aktywne. Jak w Startreku. Znika, idzie, ale te smugi nie znikają. 
Może odczuwają Siebie i tu i tam.

Pokazują Miasto, w którym ma się coś znaleźć. Nazwa Osaham. Mówią, że to jest Miasto Tu 
na Ziemi.

-Pytam. Energetyczne? –Nie. Fizyczne? –Nie. Podpowiadają, że ono jest związane z domem. 
Może to podpowiedź, że te Nasze przestrzenie, Nasze Domy można by było przenieść 
energetycznie w to miejsce. 

Przyszedł wielki ptak. Ma dziób na 2,5 m. Prymitywny gad. Dziobie mnie w kolano i wyżera 
coś. Coś mi ustawia w kolanie. Komuś podobne ptaszysko wyrwało oko, aż jest na nitce. To 
oko zawisło w Przestrzeni, a On te nerwy jakby naprawiał.
Inne ptaki krążą i innych dziobią.
Podpowiadają, że to wiąże się z chorobami.
Jak zeszło to Światełko, to jesteście już ze wszystkiego wyczyszczeni. Nie było jeszcze 
Zdroju Życia, a już jest ustawianie Wzorców Energetycznych. Pokazują, że te ptaki mieszkają 
w Drzewie Życia, bo jeden zanurkował po prostu w liściach. Teraz widzę, że to drzewo jest 
tylko Przejściem. To jest tak jakby wielka, żywa, cudowna tapeta i jak się wchodzi w to 
Drzewo, to otwierają się w nim Przestrzenie.

U góry pojawiła się Głowica. Już dawno w Modlitwie jej nie widziałem. Jest 
malutka ma duże światełko. Pierwszy raz widzę jakby to Światełko u góry było 
niebieskie i Ona też jest lekko niebieska. Jest dużo koloru liliowego, który na Nas 
oddziaływuje i Nas przenika..
–Słyszę. –Wypala, nastawia i promieniuje.
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Widać jak wokół Waszych głów zaczyna Tworzyć się Korona. To jest tych 12 Praw, 
dzięki którym będzie można Działać w Domu Lenariego, czyli w tym Wszechświecie. Tu 
na Matce Ziemi. 
Będzie można działać w tym zakresie, który Nam pokażą. O innych rzeczach, jak Nas 
nie poinformują, to nie będziemy wiedzieli jak się za to zabrać. Będą leżały poza 
zakresem Naszego Działania.

Pojawił się ten sam Człowiek. Ma taką koronę na głowie, ale zachowuje się jak 
modniś, bo to jest kapelusz. Korona koroną, ale można jeszcze ustroić się i nonszalancko 
odnieść do Całości. Ma poczucie humoru. Pokazuje, że ma kaburę kolorową jak kowboje 
kiedyś nosili. Strzelił ostrogami. Powiedział; -Ole!
Karteczki ma i szybko na nich pisze. 
Mówi, że to jest podanie do czegoś, by Nas przyjęli. Mówi, że Jego wstawiennictwo jest tutaj 
ważne.

Niczym liście morsztynu od dołu wypłynęły i do góry się unoszą i falują. Gęstnieje ta 
sfera. Pojawił się talizman  i znika i jest. Schodzą teraz po schodach z góry Kobiece Postacie. 
Mają długie ładne szaty. Mnóstwo ozdób. Ciężkich. Dźwięczą. Mają misy. Jedna z Nich 
siadła na takiej jak hinduska poduszce haftowanej kamieniami. Inne chodzą z miskami i 
małymi czarkami wylewają wodę na nasze kolana. Woda przenika całe Ciała. Sama z siebie 
rozprzestrzenia się po powierzchni Ciała. Kto tą wodą został oblany, to zaczął jaśnieć.
-A, co, to jest Duch Święty, czyli jakiś ten Poziom, który jest potrzebny do zainicjowania 
wejścia w Światło.
-Mówią, że w Świetle są jakieś proporcje. –Czy; - porcje?
Teraz widać, ze zaczyna skapywać kropelkami Światło.
Nie wiem, czy odczuwacie te kropelki na Sobie, bo na razie widzę tylko przed sobą, że z 
groty kapią odrywając się. Były niczym krople rosy na pajęczynie, a teraz skapują. Jak padły 
na moje kolano, to jakby na coś rozgrzanego. Syczą.  

 Przeniesiono Nas i jesteśmy w Wieczerniku. Jest bardzo duży. Dzisiaj jest jak 
widzę trochę zamieszania. Jest Postać przypominająca Jezusa, ale to nie jest Jezus. Pierwszy 
raz widzę drzwi w środku stołu, tam gdzie stał Grall i tam jest Przejście. Drzwi się otworzyły. 
Tam jest bardzo krótki, niesłychanie bogato rzeźbiony korytarz i te kolejne drzwi nie chcą się 
otwierać. Teraz Ktoś z Naszych zapukał tam i zniknął. Wciągnęło Go. Wychylił głowę jakby 
to były energetyczne drzwi i mówi. 
–Chodźcie!
Tu jest sala. Podłoga jakby się podnosiła z lewa na prawo i stawała się kołem, które się kręci. 
Nawet widać spiralę. Fizyczna podłoga stoi w miejscu, a koło, które się widzi sprawia, że 
Człowiek czuje się jakby zwodzony tym ruchem.
Energia, takie impulsy, od podłogi do góry popłynęła, i to zaczęło wszystko przenikać.
-Kto Ich tu wpuścił? –Usłyszałem. –Ja.
-Dlaczego? –Bo chciałem. –A to oznacza tyle, co -czas najwyższy. 
-Na, co? -Na manifestację.
-Manifestację, czego? –Mocy Ducha Świętego.
-Niech tak będzie.
Każą Wam ręce ułożyć dłońmi do góry i smarują czymś środek dłoni. Coś przesypują w 
dłoniach. Coś robią, grzebią.
Pokazały się jakby w negatywie Postacie w kapturach. W rzeczywistości powinny być ciemne 
z białymi twarzami
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-Usłyszałem, że to jest Mauzoleum, tych, którzy wytrwali, w rzeczywistości jakby to były 
kalki energetyczne, bo Oni żyją w innych Postaciach.
W tej Energii ujrzałem drgających mnóstwo cząsteczek i to ciągle jest jakby negatyw. Tak 
jakby to Żyło. Jakby to były cienie jakiegoś Życia.
-Chodź. Coś pokażę. Ciągnie mnie. Jakbym nie umiał przejść przez to. Chwycił mnie dwoma 
rękami i ciągnie. Coś mnie tu trzyma. Schodami gdzieś zbiegam. Jest sala uformowana w 
grotę. Są dwie wysepki i wijąca się ścieżka między nimi. Ten wir energetycznie porwał.
-Co, to? –Pytam. –Nieszczęście. –Żartuje.
-Wcale nie żartowałem. Tu wypala się to, co się może zdarzyć.
-A jak wiedzieć, że coś może się zdarzyć? Staram się zadać mu pytanie. –Sprawdzić. 
–Jak uruchomić coś, żeby to wypalić i zmienić? –On zastanawia się jak mi to przekazać.
-Wziął kartę. Przełamał ją. Jedną połówkę zjada drugą wyrzuca.
-Odrzuć od Siebie całe zło i żyj chlebem powszednim. To nie jest Nadzieja, to Pewność, że 
jutro przyniesie blask.

-Nie mówię to do Ciebie, nie mówię to do Całości. Mówię to po to, by to się tu stało.
-Zapisałem.
-To ciągle jest związane z Prawem. To Tu Żyje. Kręcące się niebieskie kolory jakby 
oglądane pod mikroskopem jakieś bakterie. Kręci się z prawa na lewo i lekko unosi do góry 
Nie wewnętrznie tylko fizycznymi oczyma to widać. Ładnie to wygląda.
-Podchodzą do Nas i widzę, że to, co mamy energetycznego, że Artefakty, czy cokolwiek, co 
dostaliśmy to ściągają.
Pokazują jak Nasze Dusze wychodzą z Nas, są wycieńczone słabe i jakbyśmy przesiąkali 
przez podłogę pełną kolorowych szpar gdzieś tam w dół. Powstaje wspólny wir. Przemienia 
się w słabe Światło i krąży. Coś z Nas poszło i zniknęło. 
Znów wkładają na Nas to, co Nam zabrali.

Montują urządzenie; - kulkę na czarnym kijku i mówią, że będzie się nadawać na 
wspólnej fali. Ta wspólna fala idzie z jakiegoś miejsca. Tak, aby coś, co idzie z Góry w 
Nas w Naszym myśleniu, we wszystkim Nas kierunkowało.
Jakaś Energia większa zejdzie, bo te elementy grubo tu zaczynają wyglądać. Chmury, figury 
geometryczne. Zaczyna to buzować, kipieć, widać potęgę.

 -A teraz stanie się Cud Przemiany. -Przemienię Was w Chodzące Dobro. 
-Dobro lewe, Dobro prawe, Dobro środkowe, Dobro Przyszłość, Przyszłe Dobro
Zaprzeszłe, Dobro górno –dolne, Wszystko –Przestrzenne, bo Wszystko 
-Rozprzestrzeniające się. Dobro, które jest zwiewne. Dobro, które JEST.
-Mówi, że Dobro trzeba przyjąć, że to jest wolny wybór i że Dobro jest bardzo silne, o ile 
pozwolisz Dobru Działać. Kiedy robi się coś z Radością, Dobro wtedy silnie Działa. 
Naprawia wtedy wiele rzeczy. Dobro mobilizuje. Dobro wszystkiemu zaprzecza, temu, 
co złe. Dobro zmienia. Dobro zabija smutek, żal. Jest jak Sen, jak piosenka, jak 
nieznany Albakolt Sten.(?).
-Ktoś ma zacięcie poetyckie. Jeszcze mi się to nie zdarzyło.
Ta energia wygląda jakby przekrojony sopel.
Ciągle powtarzają się słowa; -Dobro zabija smutek, żal.

Ktoś zwinął całą scenę i znaleźliśmy się w dużej Przestrzeni. Z dala jest Energia 
Matki Boskiej, ale ona się ukazała i nieco zanikła.
Teraz P. radośnie wyskoczył. 
-Kiwasz na Nas jakbyś nie wiedział, gdzie idziemy, ale jednocześnie jakbyś wiedział i 
zachęcał Nas. Powiedz, gdzie idziemy.
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(P. Głos I)Jesteśmy w Piramidzie. Wpływa Energia od Wszystkich. Od Naszej Mamy, od 
Ojca, od Twórcy. Mamy się skupić na środku. Światło idące z Góry kumuluje się, 
wpływa na Nas i podnosi Energetykę. Uruchamia Nam coś w dłoniach. Mamy świetliste 
Kanały w dłoniach i to wszystko przenika do nóg.
Pojawił się tron na Środku i Proszą Cię Zbyszku, żebyś usiadł w Nim, bo tam ma się coś 
uruchomić.
(Zbyszek)Głowa zaczyna się mi kręcić jakby jakaś Istota siedziała we mnie.
(P. Głos I)Przenika cię coś niesamowitego.
(Zbyszek)Ja kiedyś wpuszczałem w Siebie Duchy, a One przemawiały.
(P. Głos I)Pojawiło się lustro i przez to jakby nastąpiło wzmocnienie tej Energii. Scala 
promień. Tworzy ogniskową. Ta Energia pochłania wszystkich, ale Ciebie w 
szczególności. Jakby to miało bardzo ważne znaczenie.
(Zbyszek)Robi mi na plecach jakby gadzi kręgosłup, z kręgami.
(P. Głos I)Wszystkim rozpięły się skrzydła.
-Mówią; -Oto jest Słowo, oto jest Moc, oto jest Chwila Działania. 
Uruchomiono teraz dodatkowe Kanały i przenikają informacje. Podobnie jak w Matrixie 
schodziły kody.
(Zbyszek)Spokój wreszcie przyszedł i jakby coś w Ciałach zaczęło Żyć.
(P. Głos I)Ciało całe pływa i świeci. Czuć mrowienie w palcach nóg i rąk. Wszystkich głowy 
niesamowicie świecą.
(Zbyszek)Pełno niebieskich kolorów jakby bratków, kryształów. Teraz pokazują dwa koła, 
które wykonują przeciwne biegi łącząc się. Cały czas kręcą się dwa.
(P. Głos I)Wytwarza to pole, uruchamiają coś. Może Wrota Czasu.
To jakby przejście do zupełnie czegoś innego.
(Zbyszek)Mnie tu pokazują, że w tym przejściu, w tych Wrotach Czasu pojawiła się kobieta. 
Są Dzieci na podłodze, które mają tabliczki, ale to coś doskonalszego, niż Nasze komputery. 
To są samowiedzące maszyny.
Ta kobieta pokazuje Nas i mówi bardzo ciepło. –Oto Tata. 
Jakby pokazywała Kogoś, co kiedyś coś zmieni. To są małe Dzieci, okazują tylko 
obowiązkowe zaciekawienie i nawet się z Kogoś śmieją.
(P. Głos I)Jedno z tych Dzieci wyciąga jakby małą plazmę i pokazują Ci też liczbę 6.
(Zbyszek)Dopisały się Dziecku jeszcze dwie 66. Jakby to Dziecko nie wiedziało ile i w ten 
sposób się poprawiło. Nauczycielka grzecznie, radośnie mówi, ręce założyła jakby nie 
była rada z tej podpowiedzi.
Odsunęła się na bok, a My podążamy gdzie indziej.
Otworzyły się Drzwi i wyraźnie mówią. 
-Chodźcie czekamy na Was.
-Długi stół. Piękne, rzeźbione krzesła połączone razem. To jest jakby jedno długie krzesło, 
jedno rzeźbione oparcie. Tam, gdzie Ktoś siada, to nogi są oddzielne, choć ława jest jedna. W 
całości.
-Przybyliśmy po to, by Was czegoś nauczyć.
Jest tu coś do pisania jakby stary kałamarz. Pięknie wszystko rzeźbione.
(P. Głos I)Jakbyśmy mieli jakąś deklarację podpisywać.
Tu z jednej strony jest ława okalająca wszystko. Tam jakby wielki królewski fotel czerwonym 
suknem wybity. Złocony, rzeźbiony w stylu Ludwika. Oparcie jest tak wysokie jak Człowiek.
Tam powinno się pisać albo podpisać.
Płynie z góry Głos i słyszę coś o Ślubowaniu.
-Czy Modlitwa wystarczy? –Zapytałem.
-Tak, jeśli Ją znacie.
Wtedy wszyscy z tej ławy naprzeciw fotela wstali i jakby jednym głosem mówią.
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-Jesteśmy Prawdą, jesteśmy Światłem, jesteśmy tym, co najlepsze.
Jesteśmy sensem całego Istnienia, bo w Nas jest cisza milczenia.
I mamy Moc ( tu patrzy na Nasze dłonie)i mamy Prawo i mamy chęci, by zmieniać 
wszystko………(wszyscy odmawiają całą Modlitwę).
………………………………………………………………………………………..
Oto jest Słowo, oto jest Moc, oto jest Siła Działania.

-Postać wstała i Ona oddała hołd tym Słowom, siadła i napisała zwyczajnie.
-Zgadzam się.
-Przybiła pieczęć. Ściska ręce wszystkim. Mówi, że zostaliśmy przyjęci.
-Nie, nie. -Kiwa palcem. -Nowi Członkowie zostali przyjęci. Wszyscy i tak podpisali. To 
jest jakieś szczególne Archiwum, jakaś Dokumentarnia, gdzie to tak cudownie, 
artystycznie wygląda jakby Ktoś kiedyś zapomniał zrobić to fachowo i Oni teraz to 
urzędowo załatwiają. Wziął to wszystko pod pachę i wychodzi.
Odczułem Energię Ojca, jakby Postać.
(P. Głos I)Przyszedł Ojciec i kiwa głową z zadowoleniem, że to się stało.
Talizmany rozdaje. Złote jak moneta, na złotym łańcuchu. Puka w jednego i mówi, że to 
jest wyjątkowy materiał. On wie, jaki Ja kształt lubię, trzyma go i energetyzuje.

-Słyszę, że przez to jesteśmy połączeni z Mocą Ducha Świętego. Również z Miastem 
Radości.

 Tu w Mieście Radości jest widowisko, festyn. Tańczą, bawią się, sztuczne ognie. 
Mnóstwo Ludzi, mnóstwo Energii. Jest scena. Ruch niesamowity. To faluje, przebija się  
My idziemy, a to wszystko się zmienia.
(P. Głos I)Wszystko, Miasto zaczęło Żyć.
(Zbyszek)Tak. Nawet kamienie żyją.
(P. Głos I)Zapraszają W. do tańca.
(Zbyszek)Te Energie, które tu są, to Żywe, to jest zupełnie coś innego. Pokazują, żeby 
chwytać w dłonie te Energie. To jest zupełnie inny kolor. Ciemne, błyszczące.
Ja pomyślałem, że w Naszym Działaniu można chwycić tę Energię, wepchnąć w 
Człowieka i mówić, o, co chodzi. Jakby tu było wszystko skumulowane.
(Głos I)Jakiekolwiek Działanie miałoby być, to wypełnia to, o co poprosimy
(Zbyszek)Logika mi się włącza, a tu jest zupełnie inny Poziom odczuwania. Jak mówię, to 
się tracę. Podłączyli jednak coś i można przy Naszych Działaniach tylko to wzbudzić i to 
wystarczy.
Jakby tu wszystko było zespolone. Trzeba wyjść i tutaj Działać. Energia w Dłoniach.
(P. Głos I)Jakby to spływało do rąk.
(Zbyszek)W nas to zaczęło Żyć, w Ciele.
-  Żywe modyfikatory kodów  . –Powiedzieli. A przecież My jak coś zmieniamy, to 
zmieniamy Kody. Duchowo Tu. –Tak, to Zapisy, Energia, jak w matematyce, a to Żywe.
Prawo jest też żywe. To jest Istota. -Czyżby dano Prawo, do takiego Poziomu?
(P. Głos I)Te kody wpływają i One istnieją i działają, przepływają. Żyją.
(Zbyszek)Moc Istnienia, więc Istnieje. Powołane jest.

Jakbyśmy znaleźli się w Sali biesiadnej. Podchodzą różni, witają piwem, pokazują 
Radość, że tu jesteśmy, że wszystko jest gotowe. Z jednym chcą grać w kości. Ta Dusza nie 
umie.
Pokazują teraz zegar. Jest g.12, a długa wskazówka wskazuje jakby było za 7 lub 8 min. 
–Mówią, że o tej porze coś się stanie. -A, czy to w Nocy?
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-W nocy.
 Pójdziemy z tym Procesem do Domu. To będzie toczyć się. Im większa Moc, tym On 

bardziej łagodnie zachodzi. Postać nas wygania. Ten zegar oznacza zakończenie tego, co 
było, a Proces się toczy i zakończy później.
(P. Głos I) Jak odliczanie czasu.
(Zbyszek)Na osłodę, na pożegnanie dają Nam po kwiatku, u góry błysnęło iskierkami 
Radości.
Idźcie, idźcie. Teraz już będzie dobrze.

KONIEC
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