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Widok jest ciekawy, autentyczna szeroka wikingowska łódź, Matka Boska jakby przed 
łodzią.  Ktoś  jest  na  cyplu  i  idzie  tutaj.  My  siedzimy  po  brzegach,  jak  na  statku 
wycieczkowym. Ktoś delikatnie wiosłem wodę mąci, a łódź prosto mknie. Są lekkie fale i 
delikatnie żółcią zaznaczone jedno słońce, a z tamtej strony jest jakby słońce duchowe. To 
słońce symbolizuje Ojca –prowadzenie. Sens tego odnosi się do drogi prowadzenia. Płyniemy 
pod lekki prąd, który przybiera na sile. Idzie wielka fala, łódź się unosi i przewróciła się do 
góry dnem. Nam się nic nie stało, bo dalej siedzimy tak, jak trzeba. Łódź powróciła do swojej  
pozycji. Fala nas zalewa, ale nadal siedzimy jakby się nic nie stało. Jak w hologramie. To tak 
jakby dwa filmy, dwie klisze zlewały się; my spokojnie mkniemy przed siebie, jednocześnie 
jest obraz tej rzecznej wywrotki.
Słyszę coś o zapomnieniu.  
-Zapomnieliście, kim byliście i jesteście. –Słyszę.
-Kim jesteśmy? Pytam.
-Snem życia. Odpowiadają, i mówią, że to się trochę odnosi do Księgi Życia, ale tu jest inne 
rozumienie tego.
-Patrz –i pokazują, jak jeden z was wstaje. Ten ktoś ma biały habit, laskę zakończoną głową 
kozła, a raczej jego czaszką a rogami. To jest niby rzeźba, ale tak realistyczna, jak żywa 
głowa kozła. Ten człowiek ma kaptur nałożony, tak jak u zakonników idący do tyłu. Tworzy 
on garb. Twarz pod kapturem jest młoda, natomiast postawa jest starego, przygarbionego 
człowieka. Takie wrażenie wynika z ubioru. Ta osoba skierowała laskę do przodu, mknie 
przez lewą burtę, laska została schowana i ukazało się światełko i z niego mnóstwo gołąbków 
wyleciało. Gołąbki się unoszą do góry i zataczają koło, robią beczki jak samolot na niebie. 
Mówią coś o szczęściu. Wstała teraz druga osoba, po lewej stronie i z rąk wypuściła gołębia, 
który jakby łapkami trzymał się ściany budynku i trzepie skrzydełkami. Coś wydłubał z 
przestrzeni jak dzięcioł z kory drzewa. Ciągnie tak jakby białą szatę.
Oni mówią o włosie anielskim. To wygląda jak wielki obrus dymny, mglisty. Znowu mówią o 
szczęściu. Ta energia zaczyna lekko spływać. Parę osób po prawej i po lewej stronie wstało, 
jakieś kije, lance skierowały naprzeciwko siebie. Utworzyli coś w rodzaju namiotu.

Idzie JEZUS. Jak z obrazka. Autentyczna aureola, ręce w dole lekko rozchylone 
dłońmi skierowane do nas. 
-Słyszę, że do pewnych zejść i działań potrzebna jest MOC WIELU, ale SZEŚCIU 
WYSTARCZY. Jezus idzie tu, a jednocześnie u góry jego wielka postać do pasa jest 
widoczna. To taka podpowiedź, że z różnych poziomów działa ta Istota, a u góry widoczne 
jest słoneczko Ojca.
-Słyszę, że trzeba zrozumieć, że MIŁOŚĆ NIE JEST GRĄ, MIŁOŚĆ TO JEST STAN. 
Pokazują tu ściętą żelatynę, która staje się lodem. Miłość coś stabilizuje, otwiera, dzięki temu 
coś jest możliwe.
Pokazuje się żółty romb w środku oko kolorowe, tak jak serce Ojca w przestrzeni. Z tego 
jakby energetyczny młodzieniec wyleciał, żółty elf. Jak wróżka 
On jest jakby nieobecny, ale on żyje doświadczeniem. Jemu jest dobrze i tak jakby nie 
zwracał na nas uwagi.
-Słyszę wyraźnie jego głos;
 -A skąd wiesz? 
Czyli On inaczej się zachowuje, inaczej odnajduje się niż my.
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-Bo nie muszę się przejmować, przecież Wy jesteście, to jest najważniejsze.
-Pokazują mi takie sceny; w domach jesteśmy z ludźmi i kiedy mamy pewne rzeczy 

nieprzerobione przejmujemy się, żyjemy relacjami. Po co?. Oni przecież są. Czyż nie jest to 
najcudowniejsze?
To samo tyczy się poszukiwanych miłości. Czasami staramy się o jakiegoś partnera, żeby 
było bardzo dobrze. Ale kiedy uruchomimy prawdziwą miłość, to zależy nam tylko na tym, 
żeby jemu było dobrze i wtedy nie ma dla nas znaczenia, czy ten ktoś jest z nami, czy z kimś 
innym, bo on jest. Wtedy naprawdę nam zależy na tym by był szczęśliwy. Jak czujemy, że z 
kimś innym jest szczęśliwy, jest nam dobrze. Mamy patrzeć na ludzi. Oni są, po co się czymś  
innym zajmować. Relacje między ludźmi? Odrzuć to. To są stany nieważne. Wymaż to. Oni 
są. 
Ten młodzieniec spada i jest taki zwiewny jakby unoszący się w przestrzeni. Złote chmurki, 
które są jego energią wyglądają jak szata, która przesuwa się do tyłu, faluje. Jakby 
niewidzialny od spodu idący płomień duchowy unosił ją nieco do góry. Nie widzę jego nóg, 
tylko ręce rozpostarte jak u Jezusa. Jezus patrzy w górę i mówi; Ojcze jestem tu po to, byś coś 
zrozumiał. Ojciec jest w dziwnym stanie i tak jakby go nie słyszał. Fizycznie jest gdzie 
indziej, ale i w Jezusie. Jest między nimi dziwna komunikacja, bo Jezus łączy się z nim 
energetycznie. Jezus tu i Ojciec tam są jakby jednym energetycznym tworem. Jezus został 
wciągnięty do Ojca i….. zniknęli!
-Są rzeczy, do których jeszcze nie dorośliście. -Słyszę,
-Czy nie zrozumieliście tej sceny? Przecież ona mówi wprost o tym, że my jesteśmy, a ty już 
się przejmujesz tym, że nas nie widzisz. My jesteśmy. Popatrz na swoje ręce. Pamiętasz o 
tych promieniach? My jesteśmy. Zapominasz o tym, co jest podstawą Istnienia. My 
jesteśmy.
-Mówią też o, myślach, słowach czynach, o tym wszystkim, czego mnie nauczyli i na co już 
się zwraca uwagę. Na obecność w nas. Zapomnieliśmy o tym, że Oni już są trwali fizycznie 
między nami. Oni są. I zawsze będą.
- A ty nie będziesz, jak nie będziesz o nas pamiętał, bo bez nas nic nie znaczysz. 
-Mówią, żeby to dobrze zrozumieć
-Dlatego, że twoje drogi, twoje cele są w nas zawarte. Jesteś cząstką nas. Gdybyś został sam,
(pokazują na Was, że dotyczy to wszystkich) nie byłoby ciebie. Żyjesz dzięki temu, że twoje 
zewnętrzne powłoki ocierają się o nas. Wiedzą, że jesteśmy. Gdyby nas nie było po prostu 
byś umarł. 
-Teraz pokazują, jak nasze zewnętrzne powłoki przepuszczają Ich. Energia już nie jest złota, 
ale jasna, więc mówimy o Poziomie Stwórczym, bo przecież wszystko zbudowane jest z 
Energii Jedynej. To wszystko wnika w nas. W górne powłoki wchodzi i teraz powolutku od 
twarzy zaczyna wnikać w nas, ale ja nie wiem, co to jest.
-Słyszę, że to jest zejście wyższych energii. Jest to BŁOGOSŁAWIONY STAN 
ZAWIESZENIA. Zatrzymanie w Paśmie, które prowadzi do Ojca.
To jest taka podstawa. Pokazują wielki kamień, na którym można stanąć i zawsze patrzeć do 
góry. Pokazują kogoś, kto niby Terminator, wbija rękę w ten wielki, marmurowy blok, na 
którym stoi i wyciąga z niego rybkę jak z wody. Otwiera rękę, a z tej rybki jakby nowa 
rzeczywistość. Jakby dzięki temu, co tu zaszło została uruchomiona w nas możliwość 
transformacji pewnych rzeczy, tworzenia, wpływania na rzeczywistość.
-Słyszę, a co byś chciał, przecież to i tak było nieuniknione, robicie to już na swoim 
poziomie. Macie nici(pokazują na serce). Nici, to jest pewna niepodważalna wartość. Ale 
powtarzają, że tu w nas, tu gdzie jest Umysł jest jeszcze jakaś potęga, dzięki której oprócz 
tych nici coś się staje. 
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Mówią o jakimś murowaniu, o jakimś gęstnieniu. Koleżanka powiedziała o otwarciu. 
Najpierw musi coś zastygnąć, najpierw musi znieruchomieć jakiś obszar, który chcemy 
miłością zmienić i on wtedy niczym rzeźba sam się tworzy.
- Macie dar zmiany rzeczywistości. Trą opuszkami palców o siebie. 
-Macie to w waszych dłoniach. –Mówią. Macie to w waszych Sercach, a pokazują na środek 
czoła, –a tu To jest zawarte. Tam jest zmiana, tam jest plan, Boski Plan Urzeczywistnienia.
-Pokazują Księgę. To nie jest Księga Snów, to jest Księga Ojca. Wygląda, jak 
encyklopedia. Ktoś ją przegląda. Mnóstwo zdjęć, obrazków. Jak patrzę na jakiś 
obrazek, to od razu cała scena trójwymiarowa z niego wychodzi. 
Widać, co się tam dzieje. Widzę kogoś, kto walczy ze smokiem, lance, słyszę jęki. Idzie jakiś 
olbrzym, niczym Golem. Ten, kto walczył, zniknął, ale i Golem zniknął. Została tylko biała 
lanca, czy dzida. Słyszę też o św. Jerzym, który istniał, ale tylko w snach. To nie jest symbol, 
zwycięstwa, choć tak to zostało określone, a symbol przemiany. To słowo widzę tak; 
przeZMIANy.
-Kto dostał Ogień Mądrości, (pokazują tę lancę, a ona stała się jakby białym 
ogniem)otwierają ręce -wiele może. Kto ma otwarte Serce -dużo może, a kto jest zjednoczony 
z Ojcem –pokazują na Górę, (teraz wszyscy Wy, którzy siedzicie na tym statku podnosicie się, 
kierujecie ręce do góry)wtedy wszystko może, ponieważ nasze cele są w Nim zawarte, jeśli są 
zgodne z Naszą i Jego wolą,(a więc wtedy, kiedy robimy to, co przynosi nam szczęście) wtedy 
to się staje.
 Pokazują, jak wyczarowujemy na naszych rękach cały świat.
-To nie jest idea, tak właśnie się tworzy rzeczywistość. -Mówią
-A Moc? Pytam. Pokazują na Górę.
-Wszystko jest uruchomione.
Na tym polega proces techniczny, tak jak w marzeniach, chcesz i to jest. To jest takie 
delikatne, rozkładasz ręce i widzisz, jak jest .

Ktoś zamknął Księgę, włożył pod pachę i odchodzi, ale Ojciec go zatrzymał, posadził, 
ten ktoś otworzył Księgę i odwrócił do mnie I tam widzę, że akurat piszą o śmierci i w tym 
wypadku o mojej. Rok? Będę musiał to sprawdzić. Uwaga parę osób też ma Księgi. Pokazują 
Wam sceny, wertują kartki. Jak ktoś może zobaczyć, co tam jest, to niech patrzy…….
 Pokazują i Wieżę Eiffla i małe dziecko. Widzę, że ktoś z Was zostanie sam. To jest tak jakby 
miała męża i nie miała, a ten mąż jakby umarł, a nie umarł. Ta osoba jakby chodzi po dużym 
własnym parku, i pieski przy niej biegają. Ta osoba, choć żyje w tym świecie, cały czas widzi 
wyraźnie tamten świat i nie chce podjąć takiej decyzji, aby w tym świecie coś zmienić. 
Wchodzi w tamto światło i stamtąd wyciąga wielką, długą skrzynię. Otwiera tę skrzynię, a 
tam jest mumia podobna do ruskiej lalki. Przemieniło się to w strój siedemnastowieczny, 
haftowany, ładny, bogaty. Ubrała to i się cieszy. Przyszły do niej postacie z zapomnianego, 
utraconego czasu. Wrócił inny wiek. Jakby tej osobie było tam najlepiej. Siedzi ta osoba, 
pojawił się strumyczek, patykiem pisze coś po wodzie, teraz stopy zanurzyła w tej wodzie i 
wie, że tu jesteśmy. Pisze list i akurat do mnie. Opisuje jakieś spotkanie. Mówi o pewnych 
rzeczach do mnie, ale ja tego nie pamiętam. Słyszę tylko; ale się stanie. Obraz znikł. 

Zakładają wam takie czapki na głowę jakby z noktowizorami i majstrują coś przy 
waszych głowach byście mogli widzieć. 
-Powiedz im, jak mają użyć oka wyobraźni.
-Na samym początku, kiedy my włączamy widzenie jest to uruchomienie wyobraźni. Tyle 
tylko, że to ma przełamać tzw. martwy punkt w wewnętrznym widzeniu. Tak jak przy pracy z 
wahadełkiem, jak pozwolimy ręce uruchomić się, ono na tym punkcie, który chce wskazać 
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zawraca, tak tu musimy pozwolić uruchomić się naszej wyobraźni. Póki nie potrafimy 
sprawdzić na skalach, czy to, co widzimy jest w stu procentach prawdziwe, musimy zaufać 
sobie. Później to sprawdzimy. 
W wewnętrznym spojrzeniu, jakby patrząc na kogoś, lub na jakąś scenę, okiem wyobraźni 
mamy ujrzeć to, co pozornie chcemy, a co tak naprawdę jest przesłaniem z góry 
wykorzystującym zawartość naszej wyobraźni. Tak jak ręka, co się sama rusza, tak wasza 
wyobraźnia podpowie wam, ukaże sceny, które są rzeczywistością.

Teraz jakby sprężyny i wiry powstawały. To leci z dołu do góry. Na dole jest 
malutkie, potem rozszerza się, jakby to były małe trąby powietrzne. U góry się łączą w jedno 
pole, a tam, jakby ktoś rzucał różne książki. Innymi słowy wrzucają tam wiedzę i ta wiedza 
spada do nas tutaj. 
Mówią śmiesznie; czas zabawy się skończył, ale mówią to tonem wskazującym, że ta zabawa 
dalej trwa. Pokazują was jak macie ręce złożone na kolanach. Niektórzy się drapią po głowie, 
ale mają zacząć zawierzać sobie. Mają autentycznie mówić, co widzą albo, co w ich 
mniemaniu, im się wydaje, że widzą. Potem można sprawdzić, ile z tego sami dodali, a ile z 
tego było autentycznym przekazem.

Mówią, żeby być cicho. Patrzą w górę. Ktoś maluje koło jakby opaskę. Jest tak jakby 
ta energia zaczęła nas przenikać. Wygląda tak jak daszek utworzony z przepołowionego 
kokosa. To coś może łagodzić. Słyszę o jądrze prawdy, o czytelni jak fotoplastykon.

 Oddają Wam głos. Widać, że to będzie trudne, bo nie jesteście gotowi, ale mimo to 
każą wam się zmobilizować. Tematyka będzie różna, a wy to, co czujecie, że widzicie macie 
o tym mówić. Sceny z życia, czy cokolwiek innego. 
Ja widzę, że stoi chórek i zaczyna coś śpiewać i ten śpiew zaczyna otwierać w naszych 
umysłach coś. Dzięki temu coś jest swobodniejsze, łatwiejsze, przyjemniejsze. Odczuwamy 
duchowy energetyczny błogostan, który sprawi, że wszystko stanie się takie naturalne.

Szturchają tu naszą koleżankę, że ma wstać i mówić. Ma ona stosy swoich akt, spraw i 
nie wie, o co chodzi, czy o jej sprawy, czy o coś innego, drapie się po głowie, ale zgodziła się 
mówić. Jakby to było troszeczkę wymuszone, ale Oni już jej dają taką, dzięki której będzie jej 
dobrze. Ona ma zacząć mówić, nie wie, o czym 
 -Opowiedz. Oni mówią.
(I Głos)Pytam ostatnio, że chcę wiedzieć, kim jestem. Oni wiedzą, że będę musiała zmienić 
swoje życie i czy jestem gotowa na to.
(Zbyszek)Pokazują cię, jak na piasku coś rysujesz i ta osoba rysująca mówi; ja byłam gotowa 
tylko o tym nie wiedziałam.
(I Głos)Miałam ostatnio takie przeżycie. Bałam się, że spłonę Czułam tak silne energie, że się 
przestraszyłam….
(Zbyszek)Pokazują (…..) jak zeszyt ma otwarty i nie chce z niego czytać. Głowę jej 
przychylają do tego zeszytu, żeby wyraźnie widziała, a to oznacza, że ma włączyć widzenie.
Ja nie widzę, co do ciebie idzie, ale wiem, że idzie. To jest tak jakbyś ty w sobie coś 
zatrzymywała i bała się, żeby to stało się wspólne, czy czytelne, czy wszędzie widoczne. To 
ma się otworzyć.
 (II Głos)Może to jest sprawa niepewności, czy ja już mogę.
(Zbyszek)Pokazali; możesz, możesz.. Tu tkwi zrozumienie czegoś.
 Nie chcesz czegoś zrozumieć, albo się na coś otworzyć i żeby sobie to ułatwić mówiłaś, że 
nie możesz. Możesz i potrafisz. Masz po prostu odczytać to, o co chodzi by coś się stało. Ja 
tylko widzę białe płomienie, nic więcej. Pokazują, że jesteś w tych białych płomieniach i jak 
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byś się bała, że jak się staniesz czysta, to stracisz coś. Lęk jest w tobie. Ty walczysz sama z 
sobą. Pokazują, że w tych płomieniach łańcuch cię trzyma, ale do tego łańcucha nic nie jest 
przytwierdzone, że ty sama się ograniczasz i boisz w pełni otworzyć.
(II Głos)Pokazali mi dzieci, moje własne.
(Zbyszek)Mnie pokazali w tym ogniu symbol Maryi. Jak uruchomisz to wszystko, będziesz 
musiała odtworzyć te relacje i ty podświadomie wiesz, że ten wysiłek cię czeka i ty się tego 
boisz. Ty się zablokowałaś na swoje własne dzieci. Chcesz, ale wiesz, że zmiany będą 
musiały wyjść od ciebie. Boisz się gdzieś wewnętrznie, że to się może nie ziścić.
(II Głos)Będę się bała uwolnić dzieci z siebie.
(Zbyszek)Tymczasem to jest jedność wszystko spokojnie ci się uda. Nawet dzisiaj to pokazali. 
Oni są. Wszyscy są. Nie wnikajmy w relacje. Są. Jak są, są w nas zawarci. Jest dobrze.
Pokazują teraz koleżankę tu z boku, coś ma na kolanach. Piesek, czy kotek? 
(III Głos)Wyprowadzono mnie na wysoką górę. Odcięto od cywilizacji i zostawiono samą 
tłumacząc mi, że powinnam odciąć się od tego, czym żyłam do tej pory.31.32 Poszukać siebie 
samej w sobie.
(Zbyszek)To, co zeskoczyło ci z kolan to jest piesek. Ciekawe, bo to jest piesek żywy, ale 
zabawka i on do ciebie szczeka, jak do małej dziewczynki, która się z nim bawiła. On ciągle 
widzi tobie tę małą dziewczynkę, a ty jakbyś się zmieniła, jakbyś nie miała całego zapisu 
siebie w sobie, jakbyś na siłę starała się być dorosłą, inną odcinającą się od tego, co w tobie 
najcudowniejsze.
(III Głos)…muszę odciąć się od cywilizacji, pobyć ze sobą i odszukać siebie.
(Zbyszek)Pokazują, że ty nie potrzebujesz niczego więcej, żeby zaszły te zmiany. Pokazują, jak 
spokojnie śpisz na poduszce. Tobie potrzeba tylko spokoju, odnalezienia i snu.
(III Głos)Jednak nie w dosłownym sensie snu. 
(Zbyszek)Sen wieczności. Mrok wieczności oznacza, że nagle będziesz się spełniać i doznasz 
ukojenia. Pokazują jak wstajesz, przeciągasz się, patrzysz w lustro, włosy do tyłu zarzucasz, 
uśmiechasz się i idziesz do okna. Wyfruwasz przez to okno i wypływasz niczym duch na 
zewnątrz.
Widzę też po lewej stronie osobę, nad którą mężczyzna się pochyla i chce ją wziąć za rękę, a 
ona nie chce mieć z nim kontaktu. Pokazują, że ta kobieta chciałaby się odciąć od niego, bo 
ma dosyć tego wszystkiego, a on nie wie, co ma zrobić. Wie, że coś namieszał, ale ona chce 
tylko zapomnienia. Biorą tego mężczyznę, odprowadzają, wsiadają, założyli mu słuchawki i 
każą w inną rzeczywistość wejść. Tej kobiecie jest trochę jakby smutno, pojawia się u niej 
nuta tęsknoty, ale nie chce do tego wracać. Podpowiadają, że w ten sposób nastąpi rozejście 
się dwojga osób. Mówią też, że w jego przypadku będzie miał swój wewnętrzny świat i 
będzie dobrze, pomogą mu. Przynoszą chusteczkę, ścierają łzy, a z nich diamenciki się robią. 
Te diamenciki się powiększyły i głowa z nich wystaje.
- Czy jest tu ktoś dla mnie? Jakby jakiś duch mówił i wciąga tę osobę do środka. Ta osoba jest 
zdumiona. W ogóle nie wie, o co chodzi.
-Ale ja nie chciałam. Mówi ta kobieta. W takim sensie, że w ogóle nie myśli, aby założyć 
nowe życie.
- Ja zaczekam. Mówi ten duch w przypadku, jak się taka sytuacja wydarzy.
-Słyszę o jakiś planach.
-Nie martw się. 
Starł jeszcze raz łzy i następuje jakieś połączenie coś, co się staje. 
-Słyszę też, że coś się zapisało. Widzę małe dziecko i wózek.
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Słyszę też słowa.
-Nie widzicie, że ten świat jest cudowny. Przestańcie tylko analizować, co między ludźmi 
istnieje, bo to jest iluzją. Tylko patrz na tych ludzi. Są! I wtedy się inaczej wszystko 
postrzega. Nie skupiacie się na ludziach, na cudownych, energetycznych związkach z nimi, 
tylko na analizie tego, co było. Na śmierci, na grobie dnia wczorajszego. Tego nie ma. To 
ten wizerunek wypacza. Patrzcie na tych ludzi. Są i to jest najcudowniejsze. 

Znów się pokazał Ojciec, jako energia. Sfrunął. Wygląda jak młodzieniec. Ma może 
osiemnaści, może dwadzieścia siedem lat. Antycznej urody, loki ma, przypomina jakby 
rzeźbę, jest śliczny i ta szata energetyczna jego lekko faluje. Jest lekko nieobecny i jakby 
spuszczany na linie. Ręce ma rozłożone na boki. Jedna noga jest lekko w kolanie zgięta, 
druga na dół opuszczona… i faluje wszystko wokół niego, żyje. Energie są żywe.
-Kim jesteś? Chyba mój Duch powiedział. Odpowiedź usłyszałem.

Teraz dalej pokazują wielki, z Pierwszej Wojny czołg, który jedzie. Lufa mu się 
złamała. Mali, czarni ludzie z niego wyskoczyli. Dobiegli do nas nadzy. Broń, ubrania 
zostawili. Nie wiedzą, co zrobić. Chcieli wojować, a tu nic nie mają. Spojrzeli do góry i się 
przeżegnali. Odczuli, że jest Wielka Siła Wyższa. Nie wiedzą, co zrobić. Coś knują, pytają 
się, czy wracać. Jeden pobiegł po broń, próbuje ją przyciągnąć, ale nie daje rady. Jak 
przechodzi pewien obszar, to ta broń znika. Nie przechodzi przez jakąś energetyczną 
zawiesinę. Znowu knują. Ognisko palą, A ten ogień idzie do góry.

 Przychodzą teraz Istoty z zewnątrz i ładne, i brzydkie i zaczynają na nich wpływać. 
-To narada wojenna, która zmieni ten Świat, jeśli BÓG się nie objawi. Słyszę.
-Pokazują ich takich zdesperowanych, obłąkanych, niewiedzących, co zrobić próbujących 
stare prawo, tu w tym Świecie Duchowym odtworzyć, a tu nie ma broni, ubrań. Goli siedzą 
przy tym ognisku. Muszą dokonać wyboru.
 -Słyszę też;
-Zaproście mnie do uczestnictwa w życiu albo do oddychania życiem, albo napełniania życia 
mną, a zrobię to, co dla moich Kochanych Dzieci jest najlepsze.
-Czy sądzicie, że ja mógłbym zrobić wam krzywdę?
-Czy sądzicie, że oddając mi coś, otrzymacie coś gorszego?
Zmienię to tak, że będziecie szczęśliwi, bo ja wiem, co jest Waszym marzeniem, snem, iluzją,  
błogostanem.
Szata Jego przenika Nas.
-Chcecie zdrowia? Poproście. -Słyszę.
-Tylko nie zabijajcie mnie potem w was.
Ta energia jest nieskończona, ale musi stale pracować. Nie blokujcie tego. Otwórzcie się na  
mnie, jak to odczujecie, to się po prostu stanie.
-Chcecie mnie, czy cigarety, chcecie mnie, czy zagubienie, chcecie mnie, czy ten czołg i 
narady, chcecie mnie, czy….? –tu pokazują zagubiony świat.
-Wybór należy do Was. Ale ja i tak Was kocham, bo ja jestem w WAS. Byłem i będę.

Słyszę też, że to jest koniec opowieści, że to, co zaświaty miały przekazać nam w 
modlitwach, zostaje w tej chwili zamknięte. Jest to ostatnia modlitwa. Pamiętajcie! 
-------------JESTEŚMY w WAS.
-Wszystkie drogi do nas prowadzące zostały ukazane. Wszystkie sny są w Was zawarte,(tu 
pokazują Księgę, a przez to i w Nich).
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-Pamiętajcie, że to wszystko służyło jednemu celowi. Po to była dzisiejsza modlitwa, choć 
nie poszła tak, jak by się chciało, bo ludzie zaczęli w środku płakać, ale to wszystko ma 
służyć temu byście tu i teraz się odnaleźli. 
-Przestańcie doszukiwać się niewłaściwych rzeczy w drugim człowieku. Przestańcie 
wspominać relacje, które odeszły, umarły. Ich nie ma. To nie jest historia grzechu, tylko to 
jest DZIEŃ WASZYCH NARODZIN. Patrzcie  na siebie, patrzcie  na bliskich. Wyzwólcie 
się z ograniczeń. My jesteśmy też w drugim człowieku. Odnajdźcie Nas Tam, a zapragniecie  
żyć.
-Życie jest zmianą, życie jest błogosławieństwem.
BO TO JEST DAR DOSKONALENIA SIĘ.
-Zapamiętajcie!
ŻYCIE POWINNO BYĆ BŁOGOSTANEM. 
-I takie jest nasze przesłanie do Was.
Cały Świat jest w oczach drugiego człowieka; gwiazdy, cele, sny. Spójrz w nie, ale spójrz z 
MIŁOŚCIĄ, TROSKĄ, OPIEKĄ I ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, a zapomnisz o 
obowiązkach, TO WSZYSTKO SAMO SIĘ STANIE.
Sen, Sen, i jeszcze raz Sen. Zaśnij.
Pokazali naszą koleżankę, jak śpi na poduszce.
-Sen, a szukacie nie tego, co trzeba.
-Nie musicie się troszczyć o Duszę tej Planety, nie musicie się troszczyć o energię Słońca, 
nie musicie się troszczyć o nas, ponieważ to wszystko dobrze funkcjonuje i jest dla Was. 
Troszczcie się o Siebie, o swój Własny Dom.
Pokazują Planetę, przyrodę, mieszkania, samochody.
-Śnijcie. Przestańcie żyć problemami.
SEN, SEN, SEN.
 Ukazał się wielki napis;

KONIEC
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