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Gęstnienie sprawia jakby ciemny otok powstał wokół głowy. 
-Słyszę o Sile, a nie o Mocy. 
-Mówią, że Siła Działania wynika z Mocy.
-Jest tu pierwszy raz wielka Kula. W dali, w tej Kuli widzę Miasto wschodnie. Kopuły ma 
podobne do Hagia Sofia. Jest też flaga w kolorach czerwonym, niebieskim i księżyc, czy 
gwiazdka w środku. 
(Głos I)Miasto nie jest stare, raczej nowoczesne, arabskie.
(Zbyszek)Ta Świątynia jak pęknięty balon pada. 
Może to obrazowa podpowiedź, że Ich symbol władzy, Świątyni, symbol 
fundamentalizmu padnie.
Flaga do góry poszła, czyli Państwo zostaje, ale symbol, system padnie.
Jak wiemy, to jest ostatni bastion oporu, ostatnia fałszywa ideologia, która padnie.

-Wyszedł stamtąd Jezus, płynie spokojnie. Ręce ma rozpostarte. Odwrócił się i z powrotem 
płynie tam. Coś buduje. To wygląda jak Wieża Zmian z Miasta Zwycięstwa. Jest tam u góry i 
macha białą chorągiewką na patyku, do Nas. Puścił tę flagę i ona jest jakby gołąbkami. 
Znika to wszystko, a to jest zapowiedź tego, że to, co robimy zniszczy cały fałszywy System 
religijny.
(Głos II,)Dlatego takie zimne Energie powiały, mróz. Jakby Śmierć.
(Głos I)Czarne wychodzi z tego minaretu. Jakby po spaleniu zgliszcza zostały.
(Zbyszek)
–Słyszę pytanie. -Czy wiecie, o co chodzi?.
-Odpowiadam, że wiemy, ale słyszę od razu odpowiedź, że to jest tylko cząstka tego, co się 
stanie.
Coś podrzuciło to Miasto, do góry i te wszystkie domki przemieniły się w ptaszki. Jakby 
zmiana dotyczyła gruntownie wszystkiego. 
Rakieta Kosmiczna mknie szybko, a po niej na zewnątrz Jezus chodzi. Wyleciał na Kuli. 
Kiedyś w młodości, gdy podróżowałem po Światach, to miałem spotkanie. Przywódcy na 
jakiejś Planecie właśnie w takich bąblach energetycznych byli, a teraz Jezus jest na tym bąblu 
przeźroczystym.
-Nie poznałeś Mnie? –Zapytał.
-Te bańki teraz macie na głowach jak okrągłe akwaria. To podpowiedź, że to, co Jezus robił, 
te Jego zadania jakby w Nas wdrukował i My będziemy Jego Uczniami, Jego Siłami, Jego 
Rękami, Jego Obecnością w tym Wymiarze.
-A, Kim jest Jezus? –Słyszę.
-Posłannikiem Bożym. –Odpowiadam.
-Więc, Kim jesteście?
-Posłannikami  .  
-  Staracie się Nimi Być  . –Od razu przyszła odpowiedź.
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(Głos II)A nad Nami Kosmos, Gwiazdy, Wszechświat otwarty.
(Głos III)Błękit się pojawił.
(Głos IV)Słowo przekazuje.
(Zbyszek)Kiedy niebo się otwiera i Słońce świeci, wtedy promienie schodzą w dół z góry. 
-Pomyślałem, że Ojciec przyjdzie Tu i fizycznie coś będzie robił, a tymczasem z Góry padło 
pytanie.
-A, Kto chce mnie wyrażać  ? Lub –  A, Kto chce oddać się Mnie w tym Działaniu?   
-Spytał się ten Głos z Góry w tych Promykach, 
-Kto chce, by ten Jezusowy cel był realizowany, by On w Nas wszedł, abyśmy Jemu 
oddali swoje Cele, byśmy z Nim Zjednoczyli się w Celu Zmiany Całości.
-Spływają kartki. Jeśli Ktoś będzie chciał, to podpisze ten papier.
(Zbyszek)Wszystko staje się pełne i jasne, i zaczyna wszystko przenikać, ale to jest jedna 
Kula. Kartki są na Kuli.
(Głosy)Popłynęły do środka jak Gwiazdy Dawida.
(Zbyszek)Ona z tym księżycem na fladze była.
(Głos V)Czuję, że zaczynają coś wymazywać w głowie.
(Zbyszek)Odczuwam, że coś w głowie ustawia się. Zagęszczają i to jest związane z Mocą
(Głos IV)Porządek robią.

(Zbyszek)

-Oto jest Moc Moja, która zawsze jest Wam dana. Czyńcie z Nią to, co Ja bym czynił, 
gdybym był w Was, w znaczeniu, -gdybym był na Waszym miejscu. Nie zapominajcie, że 
widzę, że jestem, że czuję.

-Pokazują na Naszą Koleżankę, która mówiła   o odczuciu, o dbaniu o Niego w Sobie  .
-Mówi, że to jest Sekre  t   Życia, Zdrowia  ,   ukazało się Słowo; -Nadziei, Wybaczenia.

-  Wybaczenia Sobie, że się Go nie odczuwało  .
-Nie przejmujcie się tym. Droga do Mnie nie jest prosta, jest wyboista, ale Kto tę Drogę 
pokona ujrzy Światło Prowadzenia.

Pokazują Drogę, o której Wam kiedyś mówiłem, na której było wielu starców, a na 
końcu stał tylko Jeden w kilku Postaciach. Tu jest ta Droga.

-Tak. Ja jestem kresem Tej Drogi. Oto przybyliście do mnie. Ja wychodzę do Was, -choć On 
tam jest, czyli wychodzi na przeciw Naszym staraniom. Bo Wasze starania są Moimi, a 
Moje Waszymi. -Bo stanowimy Jedność, i w tej Jedności się odnajdziemy. Odnajdziemy 
Nasze wspólne Cele.

-Z tego wynika, że Nasze Cele są tymi samymi, co i Jego, a Jego Cel jest tym samym, co i 
Nasz.
-Oczywiście. Nie rozumiałeś tego?

-Pokazują mi mrowisko i mówi; -tam była podpowiedź. –Mówi, że; -dobrze to zrozumiałem, 
ale mało na tę podpowiedź się otworzyłem.
-Zabrakło jakiegoś elementu w odczuwaniu. -(Bo zasnąłeś).-Mówi.

-Oto Ci, którzy poniosą PRAWDĘ. -Mówi. 
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-Pokazują jakby białe Osoby między Nami z pochodnią. Pochodnia wygląda jak Znicz 
Olimpijski.
-To jest Światło Prawdy.
-Mówi, że Pochodnia jest formą artefaktu, który rozświetla coś, ukazuje we właściwym 
Świetle.
(Głos V)To jest Kaganek Wiedzy.
(Zbyszek)Osoby zataczają koło między Nami. Jakby Tworzyły wspólny eteryczny 
płomień. Pokazują u góry w tym płomieniu jakby budynek, jakby Bibliotekę Astralną, 
jakby Ona była zwieńczeniem, jakby dzięki temu można było się tam dostać.
-Słyszę, że tak naprawdę Ona jest zawarta w Nas, ale że Droga do niej jest długa. Jeszcze 
dłuższa niż do Ojca, ponieważ wymaga to Zmian rzeczy, które są w Naszym Umyśle, w 
Naszym mózgu, mówi pokazując na głowę.
-Mówi też, że te Zmiany nastąpią. –Wkrótce. 
-Ale do Pełni jeszcze daleko.
-Pokazuje na Nasze dłonie od środka.
-Co tam czujecie?
-Moc, Siłę? –Spytałem, czy mamy odczuwać.
-(Głos IV)Nadzieja 
-(Zbyszek)Nadzieja dla innych?
-Mówi. –Też.
(Zbyszek)Co czujecie patrząc na dłonie?
(Głos II)Ja czuję Wolność.
(Zbyszek)Pokazał na Ciebie palcem.
(Głos I)Miłość odczuwam.
(Zbyszek)Też na Ciebie pokazał.
(Głos II)Miłosierdzie.
(Głos IV)To daje Nowe.
(Zbyszek)Tak. To -NOWE poszło do góry. Teraz jest u Ojca i pokazują jakby przez to 
NOWE, kiedy kieruje się ręce na Kogoś, wtedy pozwala się temu NOWEMU płynąć.

Czyli dążenie do tej Wolności, Radości Tworzy coś Nowego. A to Nowe nie koniecznie 
jest odwoływaniem się do czegoś, co było starym. Tak jak dwie Rzeczywistości, które się 
łączą Tworzą jeden wspólny zapis, który jest czymś Nowym.

Czyli jak będziemy Działać na chorego, czy podłączonego Kowalskiego powstanie On 
jakby Nowy, jakby trochę inny niż dotychczas.

-Pokazało się Serce, pokazał się Jezus.
-Słyszę, że coś się w Nas łagodzi, tleje, znika. Pokazali mi lej jakby to wyciekało.

Teraz przyszła Matka Boska. Traktuje Nas jak małe dzieci. Daje Nam kaszkę. Ma miseczkę 
podobną do Gralla i kaszkę podaje do jedzenia.
Ktoś tu naprzeciw mnie tę kaszkę je, ale jakby Ona się w nim zawierała. Jakby te drobinki 
były w całym Jego Ciele.

(Zbyszek)Słyszę, że to jest strawa Ducha Świętego.
(Głos IV)Kojarzy się to z manną, która była zrzucona z Nieba.
(Głos II)One jakby stykają się z innymi cząsteczkami, które były w Naszych Ciałach. 
Zaczynamy się tym wypełniać.

3



(Zbyszek)Pokazują, że nagle te nici DNA w Nas, te malutkie cząsteczki nanorobociki nagle 
stają się ciężkie. Nie takie lotne, tylko ciężkie, twarde, maszyny, których kroku nie można 
wstrzymać.
(Głos IV)To tak jakby to było paliwo dla tych nanorobocików.
(Zbyszek)Energią do Działania, bo One są mocne, napełnione, ale ciężkie. Jak Złoci 
Aniołowie. Oni też byli bardzo ciężcy.
-Mówią, że to z tym można kojarzyć. To są te Cząsteczki –Złoci Aniołowie. Choć kasza 
manna była biała, nanorobociki były białe, a to staje się złote.
(Głos I)Zaczyna się lekko świecić. Wszystko świeci Złotymi Promieniami
(Głos II)Jakbyś był tylko tymi kuleczkami wypełniony.
(Zbyszek)Tak jak kiedyś w dole Głowicy Stykałem się ze Złotymi Aniołami, a teraz My 
jakbyśmy mogli Stać się w przyszłości tymi żywymi, Złotymi Aniołami. 
(Głos I)Jesteśmy zamknięci w jakiejś Piramidzie i wszystko jest przepięknie złote.
(Zbyszek)
Słyszę też, że to jest jakieś Nasze powstanie z grobu.

-Pojawił się Zahabi. Mówi, że Proces jakiś został zakończony i że On dopiął swego. 

(Głos II)Nogi siedzą w lodowatych …, ciężkie, jakby było chłodzenie od dołu.
(Zbyszek)Jakbyśmy siedzieli w grobowcu Tutanchamona jako figury, które od góra są już 
Żywe, ale nogi ciągle jeszcze są kamienne.
Zaczynają polewać Nam nogi wrzątkiem od góry do dołu, aż syczy. 
-Mówią, że nogi potrzebne są Nam do wzlatywania, nie do chodzenia
Wcześniej u góry ukazała się liczba 6. Może chodzi o chromosom. Widzę też rozpiętego Orła.
(Głos I)Jest Krzyk.
(Zbyszek)Jeden Krzyk usłyszałem. Orzeł ląduje jakby liść kręcący się, a jednocześnie u góry 
jest.
(Głos II)Rozdwoił się i ta druga Jego część obniżyła loty.
(Głos IV)Tworzy jakby hologram.
(Zbyszek)Jak spadł w dół, to drżenie idzie po nogach w górę. Pokazują, że Energia Nas 
wyczyszcza od dołu, pękają struktury, nogi się budzą, a jednocześnie od góry też coś budzi 
się i od góry i od dołu w Nas fala podąża.
-Gdzie się połączą? 
Głos II)Na wysokości Splotu.
(Głos IV)-3- cia, tam jest drżenie.
(Zbyszek)Tam jest MOC. Jest otwarcie Serca, tam jest Brama do Serca Ojca, a Moc 
Działania to, 3 czakra, ale Siła Działania, czyli Cel –Słowo jest tu w głowie.

-1Kiedy Działam, ręce zbierają Moc ze Splotu Słonecznego, otwierają się i otwieram 
Przestrzeń Ducha Świętego.(? nie wiem, czy uchwyciłam sens23.12).

-Czuję teraz w Splocie wibracje i mnóstwo drobinek. To funkcjonuje jak ul.

(Głos IV)2Od…(23.33?)czakry i rozłożyć ręce.

(Zbyszek)

1 nie wiem, czy uchwyciłam sens23.12?.
2 nie rozumiem pierwszego słowa.
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Wtedy tego jest pełno wszędzie. Rozkładając ręce w półokręgu tworzy się Kolumna 
Zmian. Tu jest TA Moc Ojca, ta która zeszła w Kuli. Jest Jej pełno.
Nawet jak zamknie się oczy, to drobinki widać, cząstki prany. Wszystkie są w ruchu, ale 
ich ruch jest równomierny i skrzą się.

(Głos II)Możesz to kierować rękoma. Układa się to pomiędzy dwoma dłońmi.

(Zbyszek)-Tak. To Pole Działania. To jest KOLUMNA ZMIAN.
(Głos II)Rozszerzasz i to też się rozszerza, zwężasz i robi się Strumień.
(Zbyszek)
Kosmos jest w Nas. To dlatego jak Jezus przychodził, trzymał ręce na wysokości Splotu. 
Tu łączył się. Jak Działał na jednego Człowieka, to prawa ręka była wysunięta i to 
wystarczało, aby Moc, te Cząsteczki w Niego uderzyły.
Natomiast jak jest więcej Ludzi, rozkłada się ręce, bo to nie obejmie.

(Głosy IV, II)
Jak wyciągasz prawą rękę, to wtedy Tworzy się uporządkowany Strumień jak laser, 
który kieruje.
(Głos)To jest coś pięknego.

(Zbyszek)
-Zabijaj zło tego Świata, a Dobro wynagrodzi Ci wszystko. 

-W Działaniach Śmierci Całości. Pokazują, że te Nasze czarne skrzydła są symbolem 
Śmierci Ograniczeń.

(Głos IV)To jest Moc Śmierci, która przerodzi się w Życie.

(Zbyszek)Bo Człowiek jest zrodzony i to jest zrodzone.

-Wymuszono na Mnie pytanie. –Co ma jeszcze się stać?
-Nic. Wielkość się Objawiła.

-Jesteśmy Wielcy. –Słyszę ciągle odpowiedź; -nic, nic, nic więcej.

Pokazują Mi Ojca. Ubrany jest w tunikę, siedzi przy niskim stole, są przy Nim miseczki i je 
jak zwyczajny, prosty Człowiek.
-Przecież o to chodzi, by nie było zmartwień.

(Głos II)
-Jestem w Was.
(Zbyszek)
-I nie zabijajcie Mnie.
(Głos IV)
-Bo nie będę mógł jeść z miseczek.
-Czy zrozumieliście?

(Zbyszek)
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-Chodzi i coś z Was zbiera. Myślałem, że zęby, bo to jest małe. Zawinął w chusteczkę i 
wsadził do kieszeni.
-Przywary? –Wady?
-Mówi, że to jest coś, co jest Wam zbędne. Skoro jestem w Was, to Ja tego nie 
potrzebuję. –Mówi, że mógł to zrobić, więc usunął to, ale zachowuje to, bo to należy do 
Nas. Kiedyś będzie można to odebrać. Poszło to do góry i przerodziło się jakby w zimne 
ognie, grube kuleczki.
Chusteczkę otrzepał, przemieniła się w obrus leżący na tym stole. Pojawiły się różne 
miseczki i zamieniły się w jedną, wielką michę, która uniosła się do góry. Energia z niej 
bijąca wszystko mi przysłoniła i nie wiem, co się za tym Światłem dzieje.

(Głos II)
-Teraz jesteście Jednością ze Mną.
-Ukazała się duża chochel.

(Zbyszek)
Ta chochel wlewa w Nas jadło i usłyszałem dosłownie.
-Jedzcie i pijcie z tego Wszyscy.

(Głos IV)
-Czerpcie i rozdawajcie.

(Głos II)
-Jest tego pod dostatkiem.

(Zbyszek)
-Podobnie jak w Działaniach. Ręce włożysz i to jest MOC. Idzie i wpisuje się.
Podniosłem ręce do góry i leci. -To Jest.

(Głos IV)
-A w misce nie ubywa.

(Głos II)
-Bo niewyczerpane są moje źródła.

(Zbyszek)
-Słyszę. -Dopóki cokolwiek istnieje, jest Jego Źródłem.
-My tylko zmieniamy to, co Jest, na to, by oddać Bogu to, co Boskie.

-Dlatego; -Zbawiam ode Złego, czynię w Imię Twoje, a potem mówili; -oddaję Tobie 
Ojcze, Ty wiesz jak Działać.

-Oddaj Bogu to, co Boskie. Czyli to, co było w Kimś nieprawe od razu ginie. Oddać Ojcu 
całe Działanie. Dlatego była Próba oddania Działania, potem oddania Marzeń …..

(Głos II)
Mam wrażenie jakby ta micha do mnie przyleciała i jakbym ją miał między rękoma i 
wszystko się w niej mieni.

(Zbyszek)
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-Przyszedł i usłyszałem z góry dla mnie zdanie.
-A, JA oddaję Ci teraz wszystko, co od Ciebie wziąłem, ponieważ wiem, że już dobrze 
pokierujesz Swoim Życiem. 

-Oddał mi wszystko, co mu oddałem i mówi, że już Mu to nie jest potrzebne. On tylko uczy 
Nas w ten sposób, ale coś musi się na stałe, trwale zapisać. W ten sposób On Nam pomaga. 
On nic od Nas nie zabiera, On w ten sposób Nam pomaga. Nic od Nas nie zabiera, a tylko 
doskonali. Przywraca do stanu Doskonałości.

-A, JA zawsze myślałem, że On to zabiera, żeby było inne, a On to doskonali. Oddajemy ku 
doskonaleniu.
(Głos II)Oddaliśmy te małe miseczki, a dostaliśmy michę wielką. Ja czuję łyżkę w ręku.

(Głos V)Czyli nie niszczy Naszej Ludzkiej Osoby, tylko Ją doskonali. 
(Głos II)W Jedności.

(Głos IV)
-Słyszę też, że to zło, co oddacie Mnie wróci udoskonalone3(33.17?). Mieliście przykład 
przed chwilą.

(Zbyszek)Ludzkim Prawem, Ludzkim postrzeganiem nie potrafimy zrozumieć Tego, co 
najprostsze.

(Głos IV)Bo głupi jesteście.
(Głos II)Ta micha zaczyna wirować i unosi się w górę.

(Zbyszek)Ja zaś ujrzałem Orła, który zaczął tak samo wirować. Wszystko z michą zlewa się.

(Głos II)Orzeł przeleciał przeze Mnie.

(Zbyszek)

-Jak Orzeł wejdzie w Człowieka i zostanie, to oznacza, że Bóg w Niego zszedł. 
-JA wczoraj Doświadczyłem Tego.
-On zaczyna w Ojcu mieszkać.
-Wtedy zrozumiałem. Było to tłumaczenie dotyczące cząsteczek DNA. 

Tam jest Obecność Ojca, natomiast, kiedy Orzeł wchodzi, to jest Zejście Ojca.

(Głos IV)Ciepło, gorąco. Spokój, dobroć, wyciszenie, harmonia, wyrównanie.

(Zbyszek)Tu są jakieś rozmowy indywidualne z Ojcem. Ja też swoją przeprowadziłem.

Mówi też, że wiele rzeczy w Życiu wymyślamy i stają się one prawdą tylko i wyłącznie po 
to żeby znaleźć usprawiedliwiające Nas Działania, dzięki którym wkroczymy na Drogę 
podążając do Niego i że te Prawdy, choć nie istniały zaczynają Istnieć dla Innych i służą 
One dobrej sprawie. Jest to takie techniczne rozwiązanie, które przez Siłę Kreacji staje 
się autentyczną drogą dla Wielu mających wątpliwości albo będących w zwątpieniu, 
które ograniczają, utrudniają Im dojście do celu.

3 Nie mogę zrozumieć słów w wypowiedzi.
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Mnie też powiedział o pewnych rzeczach, w które wierzyłem, że Istnieją, ale się 
dowiedziałem, że przez tę wiarę one autentycznie stały się, a złamały we mnie różne 
przeszkody i że są pewnym dobrym drogowskazem też dla Innych.

-Bo Ja jestem Wszystkim i Wy jesteście Wszystkim. Bo w Doświadczeniu Istnienia Jesteśmy 
razem. 
-To, co na Górze, to I na Dole..

(Głos IV)To, co robimy jest już zrobione.

(Zbyszek)-Mówi też, że coś się Wyraził. Stało.
-Zaistniało.(osobiste37.26-37.43).
(Głos II)Zaistniało, ponieważ Istnieje.

I Słowo Ciałem się stało i zamieszkało między Nami.

To znaczy. 
-Prawo istniało. Prawo się Zamanifestowało w Ojcu, Zindywidualizowało się w Ojcu. 
Tak jak Bóg Stwórca wyłonił się z Ducha Świętego. Więc Prawo w Ojcu się 
Zamanifestowało i zamieszkało Między Nami. To jest Obecność.
-A, gdy wyraża się w Człowieku -Prawo, wtedy On mieszka w Nas.

Za każdym razem, gdy będziemy mówić, patrzeć, czynić, tak jakby On to chciał robić da Nam 
do tego Moc, bo On będzie w tym Spojrzeniu, Mówieniu, Działaniu.
Byle tylko nie niszczyć Jego w Nas. Jego albo Obecności Jego Cząstek.

(Głos IV)Ukazała mi się skala od 0-100, żeby nie lecieć w lewo.

Powtórzyli wstrząsające zdanie przytoczone przez Naszą Koleżankę; 
-  Nie zabijajcie Boga w Was.  
To brutalne i wstrząsające zdanie, którego nie sposób zapomnieć. Jak się Wam ono 
przypomni w kontakcie z Kowalskim od razu będziecie widzieć Świat Jego oczyma.

On właśnie jest w Nas i od Nas zależy, czy będzie mógł w Nas Działać.

(Głos IV)Od Nas zależy, czy gniazdo będzie przyjazne, czy będzie dla Niego klatką.

(Zbyszek)
-Czy zrozumieliście, o co chodzi? –Ukazało się takie zdanie.

-Bo Ja się w Was Narodziłem. Jestem jeszcze malutki. –Usłyszałem. To jak Łono, kiedy Bóg 
Twórca się wyłania jako ½ roczne Dziecko.

-Ja chcę żyć, Ja chcę patrzeć, Ja chcę się budzić razem z Wami.

(Głos IV)
Swoimi czynami będziecie Mnie karmić. Będę wzrastał lub Mnie zabijecie.

(Zbyszek)
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My rozpoczynamy teraz Podróż nie w głąb Siebie, tylko z Głębi Siebie w tę Rzeczywistość. 
Będziemy teraz wzrastać jako malutcy Bogowie. On jest w Nas i musimy dbać tak o Siebie i 
o Niego, abyśmy się z Nim Zjednoczyli, Zespolili na wieki. 
(ucięli mi to – na wieki). W tym Życiu.

(Głos II)
-Usłyszałem; -w WOLNOŚCI.

(Głos IV)
-W RADOŚCI.

(Głos II)Widzę Kulę. Jakby cały Świat z góry w Wolności.

(Głos II)Widzę jak Orzeł pode mną szybuje, a Ja tylko widzę Jego z góry.
(Zbyszek)
-Kiedy przyjdzie czas, że będziemy z tak rozpostartymi skrzydłami lecieli i czuli, że 
lecimy?

(Głos IV)
-Wszystko zależy od Was?

(Zbyszek)
-Na razie jak o tym pomyślałem, to ujrzałem siebie przyczepionego do Jego brzucha.
Więc ciągle On prowadzi. Ciągle nie mamy tej Siły. Nie robimy tego ostatniego kroku.
Dlatego mamy Go karmić, mamy dbać o to, by Go nie zabijać, aby On Wzrastał. On, 
bowiem wzrasta przez Myśli, Słowa i Czyny. Przez odczucia.

-Nie zabijajcie Boga w Was. 

-Karmcie Mnie bym Wzrastał. 

-Nie ma piękniejszego zdania, by Go odczuć, zrozumieć i się naprowadzić na właściwą 
Drogę. Długo te Słowa będą Mnie stanowić i z moich Myśli nie zejdą.

(Głos II)Kończy się przekaz i znika. U góry jesteśmy i z lotu widzimy Ziemię.

(Głos IV)
-DOKONAŁO SIĘ. WYPEŁNIŁO SIĘ.

KONIEC.
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