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Nasze pasma w nas wszystkich schodzą, delikatne jak mgiełka. -Wiosna. Nicość przyszła, 
której dawno nie widziałem i trzyma do dołu odwróconą parasolkę z siateczki pięknie 
ozdobionej. Wytrzepuje z niej drobinki słodkie, które do nas wpadają. Unosi się zapach 
kwiatów Pojawia się piękny róż. 
Przed każdym przechodzi i to rozwiewa. Mówią, że to coś, co zostanie w nas na stałe. Małe 
dziecko podleciało do Wiosny. Ona jest bezdzietna, ale to dziecko jest z Nią związane. 
Pokazują jakby ten Bobasek był w drzewach, na łąkach, w zawiśniętym na horyzoncie 
Słońcu. To jest małe dziewicze, delikatne.
Z tego wnioskuję, że Siły Przyrody są związane z Nicością.
- Tak, bo Ona jest podstawą wszystkiego. 
Wiadomo, że jest Naczyniem, które utrzymuje Ducha Świętego, czyli jest Przyczyną. 
-TAK! Pokazują na Boga.
Ogólnie my bardzo poważnie traktowaliśmy Siły Przyrody.
-Mówią; -zbyt poważnie.
To jest Mrok, to siły przebudowywujące Całość. I my mamy z Siłami Przyrody wiązać się 
jakby z takim małym dzieckiem, które nie wszystko rozumie, ale jest radosne, 
rozbawione. Mamy się otworzyć. I wtedy to dziecko będzie przybiegało. To będzie symbol 
ruchu w Siłach Przyrody. Kontaktu. A już stamtąd przyjdą Istoty symbolizujące drzewa, 
kamienie trawy, łąki i ten zapach uruchomiony w Nas, co będzie się kojarzył z Siłami 
Przyrody.
Ciekawe, że to, co nas otacza belki, mur, jedzenie itd.; to ma związek z Siłami Przyrody.
My zaś bardzo po ludzku do tego wszystkiego podchodzimy; jak jedzenie, to przez człowieka 
stworzone, jak nasz własny dom, to jakby przez człowieka stworzony, jakby to od nas wyszło. 
A my tak naprawdę jesteśmy tylko tym, co tu siedzi, tą kupą skóry i kości, a reszta to 
jest cząstka Sił Przyrody. To znaczy, że nie właściwy był odbiór Całości w Nas. Tym 
czasem Nicość, która jest podstawą Ducha Świętego, podpowiada nam, że to właśnie Siły 
Przyrody są tu podstawą egzystencji. I my musimy uzyskać z nimi kontakt.
-Słyszę, -to już się stało. -My dzięki Bogu, będziemy się harmonizować, czy jednoczyć z 
tym Światem. 
-Tak, to jest To

Jesteśmy Indianami. Mamy bransoletki z liści. Z kwiatów wianki na głowach, w pasie, 
spódniczki. Na kostkach nóg i rękach kwiaty. Jest wspólny taniec Radości. Świat Przyrody, 
duchowy w tym zakresie się budzi i zachodzą takie zmiany, które to wszystko pootwierają. 
My nawet nie wiemy, iż tamte Siły budzą się, i że tam powstała nadzieja zmian na wszystko. 
Oni wiedzą, że to jakiś czas potrwa, ale będzie. Będą pomagać.
Mówią też, że mamy jakieś kody do kontaktu z Siłami Przyrody. Uciskają was za ramię, 
na wysokości pod pachą, poniżej barku. Tak jakby światełkiem świecili, czy jakby 
szczepili. Tak jakby ręka się uruchamiała, jakby kody jakieś zostawiali. Piszą coś na 
czole, ale to znika i przez to, jakby ręka się uruchamiała. Pokazują, że nasze fizyczne 
ciało też jest związane z Siłami Przyrody, jakby do Nich należało, do tego poziomu. 
Natomiast My Duchowi, będąc w tym ciele zapomnieliśmy, że tak naprawdę zostało ono 
dla nas przygotowane.
To jest Żywa Materia i to należy do innego porządku Rzeczy. Musimy pamiętać, że tu i 
teraz my jesteśmy Istotą Zejściową. A Ciało, Siły Przyrody, ta Planeta i wszystko, na co 
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patrzymy jakby należało do innego Domu do innego porządku Rzeczy, biologicznego i 
my musimy się w tym odnajdywać. Musimy szanować ten porządek Rzeczy i własne 
ciało i zewnętrze, wszystko, co nas otacza. Bo to ŻYJE I DO NAS NIE NALEŻY.
Nam się wydaje, że coś przekształcając zmieniamy to.
Pokazują Górę małych, białych drobinek. Człowiek podjeżdża i mówi, że to jest jego. 
Człowiek odchodzi, to się w proch obraca i znowu wraca do tej Góry. My tylko przez chwilę 
zmieniamy stan czegoś. My mamy zająć się Górą, a Góra nie należy do nas. Tu nie ma 
Prawa Własności. Jeśli my zrozumiemy ten mechanizm będziemy mogli się odnaleźć w 
związkach z Materią, w związkach z Ciałem i w związkach z Siłami Przyrody. My nie do 
końca rozumiemy tutaj naszą pozycję. Jak będziemy podchodzić nawet w Uduchowieniu z 
pozycji władcy, nie odczujemy Ich Obecności. Jak pozwolimy Ciału integrować się z tym 
wszystkim, bo Ono do tego należy i nie będziemy Ciału odcinać kontaktu z tymi Siłami, 
wiele rzeczy do nas wpłynie, w nas się otworzy, w nas zaistnieje, dzięki czemu poczujemy 
smak tego Świata. Smak Dnia, Smak Nocy, Smak Łąk, Smak Dróg. Wszystko, co Nas 
otacza zmieni swój KOLORYT.
Dziecko przyleciało do tej Wiosny i spokojnie za Nią idzie.
Pokazuje się Postać Kobieca, ale długą szatę ma. Kaptur ma tak spuszczony, że nie widać 
twarzy, ani rąk. Teraz się ukazały ręce, ale bardzo stare. Na palcu Pierścień. Słyszę; - 
Zbawienia. Pojawił się kostur z gałką jakby z kości wyrżnięty. 
-Tak, bo to jest kość pierwszego człowieka. 
Pierwszego, materialnego, jaki powstał i to ma symboliczną magiczną Moc, gdyż zaklęte 
zostały w tej kości nadzieje. Ten pierścień, który ma Pieczęć w sobie, jest powrotem do 
Źródła.
Pokazują, że Pierścień jakby sam zaistniał, jest wielki, ma metr średnicy, a Pieczęć ze 30 cm.
Tak wygląda jakby z a alabastru na czarnej lace była umieszczona płaskorzeźba. To ma 
kształt liścia, a na dole pod tym liściem śpi malutki człowiek. Spokojnie, ale widać w nim 
pewien wysiłek, jakby wcześniej uciekał przed burzą. Nie wie, że ten liść go ochrania przed 
mrozem, przed zimnem, przed deszczem.
To nawiązanie do Sił Przyrody. One nas chronią, choć my o tym nie wiemy. Słyszę też, 
że Sił Przyrody nic nie jest w stanie zniszczyć, ale równowaga została zaburzona. Za 
dużo zostało zabrane porzucone, choć to i tak z powrotem wróci. Problem w tym, że jak 
my przekroczymy pewien próg, to my znikniemy. A to, co zabrane i tak z powrotem wróci 
do tej Góry tymi cząsteczkami. Tego Porządku Rzeczy nie zaburzymy. Nawet jak Planeta 
przestanie istnieć, też niczego nie zaburzymy. To są cząstki Sił Przyrody, cząstki ożywionej 
Materii.
Pokazują na nasze Serce i na nasz Umysł pukając nas w czółka, że to My mamy się 
zastanowić, jak mamy zamiar się odnaleźć w tych Siłach Przyrody. Pokazują, że nasze Ciało 
ma tu wejście. Znów widzę te trawiaste opaski, bransoletki z liści przypominających bluszcz, 
a u niektórych dużo kwiatków. Mamy pozwolić odnaleźć się Ciału fizycznemu z Całością 
tej ożywionej Materii.
 Wtedy przyjdzie spokój.
- Mówią, że to jest kolejny rozdział Księgi Snów Ojca, odnalezienie się w Świecie 
Materii.
Pozwolimy, by ta wielka Góra białych cząsteczek podpowiedziała nam i uruchomiła 
mechanizm, dzięki, któremu my będziemy potrafili się odnaleźć. To ona sprawi, że będzie 
lepiej, a nie my tworząc coś po swojemu. To są Sny Przyrody i Sny Naszego Ciała. 
Harmonia z Siłami Przyrody. 
Odnajdziemy się, ale wymagać to będzie pewnej pracy. Zrewidowania naszych poglądów 
odnośnie Słońca. Czyli Sił Przyrody i Boga.
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-Uczestnictwo Boga jest niewielkie tam, gdzie wszystko działa w myśl jego zasad. Tam, 
gdzie coś się psuje wymaga zmian i tutaj Jego uczestnictwo musi być większe. On jest jakby 
zmuszony do pracy. Dlatego schodzi swoimi pasmami i Zmienia.
-Czy wiecie, jak piękny jest człowiek, który śni i który jest w Śnie Przyrody?
-Jest jak Elf mały cudowny, niestarzejący się. Po prostu pewnego dnia tylko gaśnie. Ma 
skrzydełka, czapeczkę i fruwa i jest w totalnej Radości.
-A wy, gdzie macie te skrzydełka, że Was nie unoszą? Zaglądają mi za plecy. Czy wy wiecie, 
że możecie latać? Tu fizycznie się unosić. Nie do góry i w dół. Latać. Przemieszczać się. Nie 
potrzebujecie aut, nie potrzebujecie jedzenia. No jeszcze nie teraz. Ten czas musi przyjść, 
Ale wy naprawdę możecie więcej niż sądzicie. Materia, jak pozwolicie jej w was działać 
wszystko wam wyczaruje.
- My z tej Góry bierzemy te cząstki i po swojemu je przemieniamy. A przecież wystarczyło 
powiedzieć, o, co chodzi i pozwolić tej Górze gigantycznej białych cząstek zadziałać. Wtedy 
to, o, co nam chodzi, stałoby się. Potrzebujemy schronienia?. Narzuciliście własny wzór. A 
kto powiedział, że Przyroda nie pokazałaby nam lepszej formy schronienia. Potrzebujemy się 
nakarmić? Stosujemy swój wzór. A kto powiedział, że Przyroda nie zapewni nam tego 
dostatku.
To jest ta sama historia, co z osiąganiem naszych celów, kiedy my narzucamy rozwiązania, a 
tym czasem Moc, Siły Przyrody podrzuciłyby nam właściwe, łącznie z techniką, która 
doprowadza do tego, że stałoby się tak, jak dla nas jest najlepiej. Myśmy zagubili się w 
Przyrodzie. A nie tak to miało wyglądać. Mówią też, że to jest wielka da nas nauka, ale ta 
Książka dopiero będzie pisana.
Nawet nie wiecie ile możecie i jak możecie śnić szczęściem.
Pokazują białą duchową Istotę, która jak jest szczęśliwa, to roztapia się w Całości. Mówią, że 
człowiek potrafi się zakorzenić w Całości tak bardzo, że w tym stanie będzie chciał trwać po 
wieki. Nie będzie chciał jeść, nie będzie chciał spać. Nie będzie chciał niczego więcej 
odczuwać/ On ma się odnaleźć w sobie. On ma pozwolić odnaleźć się Ciału fizycznemu, tu w 
Całości tej Ziemi. Pozwolić, by się to stało. By Przyroda, by ten świat tu, by cząsteczki 
ożywionej materii wskazały nam kierunek.

Pokazują teraz Wzgórze Słońca i te trzy jodłoświerki. One zeszły z Góry, podeszły 
do mnie, a to jest przebranie trzech Istot. Ściągnęły to przebranie z siebie i się śmieją; -Tak to 
przebranie, żebyście wiedzieli, o co chodzi.
To jest tylko symbol Przyrody, ale tak naprawdę, to -My tam jesteśmy.
 Kosmiczna Świadomość.-Tam My jesteśmy.
-Wołaj Nas, Tam My jesteśmy. 
-Przywołuj Nas. Tam My jesteśmy.
-Zawołaj Nas. Tam My jesteśmy.
-Mów do Nas, a My Cię zrozumiemy
Z tych wydm, z lasów płynie ten śmiech dziecka, które przyszło tu z Nicością. Kiedy go 
usłyszymy będziemy wiedzieć, że Oni nas słyszą. Wyciągają do nas ręce. Teraz te trawy, 
bransoletki, opaski z nas znikają.
Pokazują taką rzecz; Jak pijemy wodę wystarczy poprosić, by od Przyrody, by z zewnątrz, by 
nawet ze ścian, obojętne, bo ten głos przychodzi z dali, bo jest w każdej cząstce, by 
Kosmiczna Świadomość Materii Ożywionej, przemieniła wodę. Aby ona była zdrowa dla 
naszego Ciała.
- I woda do Nas należy i przemiana do Nas należy i wasze Ciało do Nas należy. 
My mamy pozwolić, by głos tego dziecka przemienił nasze ciało, przemienił wodę, żeby to 
wszystko stało się cudowne i zdrowe. Do tego działania potrzebne jest wszystko.
Poziom energetyczny związany jest i z tymi Siłami. Nie tylko z poziomu duchowego się 
działa. Tu się angażuje Całość. Całość jest wszystkim. Ma wiele aspektów, wiele pojmowań 
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wiele odsłon i wiele zabawy. Mały psikus się śmieje i ucieka. Cudownie to dziecko się 
śmieje. 
A z oddali słyszę; -nie jestem dzieckiem, jestem potęgą.
Jestem podstawą Sił Natury, jestem wibracją, która przenika wasze wszystkie Ciała. 
Przyjrzyj się swoim rękom, nogom, pozwól dojrzeć te wibrację, która jest w was
-Widzisz?
Aura, Pola Energetyczne do mnie należą. To my dbamy o Ciała. Jesteśmy Mrokiem. Ale ten  
Mrok jest największą żywą Jasnością.
Patrz, jak pozwolisz nam działać i zmieniać ciało, jak pozwolisz mu odżyć, to tam My 
jesteśmy. To jest przygotowany dla Ciebie wehikuł. To wszystko drga i może Cię uzdrawiać. 
Pozwól nam działać. Twoje Ciało do Nas należy nie do Ciebie. Zawarliśmy pewną umowę, 
byś się mógł rozwijać, a ty nam pomagasz. Ale oddaj to, a zobaczysz,, że będziesz 
wyzwolony, a my uczynimy Twój Dom, pokazują Ciało, Domem dla Twojej Duszy, 
Świątynią dla Twojego Ducha, Zejściem dla Ojca. I wtedy staniesz się cudownym…widzę 
teraz falujący dym, ale mówią tak dziwnym językiem, że nie rozumiem, aksza rak….Może 
ktoś inny coś rozumie?.
Wiem tylko, że to jest mowa zawarta w cząsteczkach Wszechświata. Wszystko może 
przemawiać. Każda cząsteczka wszystko gdziekolwiek jest potrafi się z sobą spotkać 
przekazywać informacje. To jest mowa. Prastara mowa. Mowa Całości. Ona jest w Nas 
zawarta. My nawet, jak jej nie znamy, możemy chcieć, by coś się cudownego stało. Możemy 
nawet chcieć, by Oni, ten Mrok, To Dziecko, zrobili coś dla nas, coś, co będzie najwłaściwsze 
i Oni to będą uruchamiać. Mamy także Im zaufać. Przecież my jesteśmy w tym Domu. Nam 
się wydaje, że na tej Planecie, gdziekolwiek jesteśmy, to człowiek rządzi.
-Nie. On tylko próbuje tu coś przekształcić. A tu ciągle są Oni. Nawet się śmieją z Nas, kiedy 
mówimy, że zniszczymy Planetę Ziemię, Przyrodę. Oni się śmieją. To nie ma dla nich 
żadnego znaczenia. My tylko coś niezręcznie robimy i to jest niczym.
My udajemy wielkich, że mamy taką moc, a w rzeczywistości jej nie mamy. Nawet jak 
Planetę się rozbije, nawet jak Słońce się rozbije, to jest niczym wobec rozmachu tych Sił. Te 
cząsteczki i tak wrócą do tej wielkiej, jasnej, stożkowej Piramidy cząstek –Góry. My nic nie 
jesteśmy w stanie tu zakłócić. 
-Podpowiadają, że My możemy tylko zakłócić samych siebie. Własne szczęście w tych 
przestrzeniach.
-Patrzą teraz na mnie.
-Czy tego chcecie?
My i tak się cieszymy. My jesteśmy szczęśliwi. 
Ale, czy wy chcecie kłopotów? Dyskomfortu, ciężkości?
Po, co? Pozwólcie Nam Istnieć w sobie. Niech Ciało wróci do Macierzy. Pamiętajcie Wy 
jesteście Duchowi, na tym się skupcie. Nam pozwólcie tu działać, a wasze plany duchowe 
się spełnią. To jest połączenie całkowite ze Światem Duchowym.
To nie tylko nasz u Góry, ale to także Świat przebudowy energetycznej.
-Jeszcze nie raz się zdziwisz
 Mówią, że poznanie jest nieskończone. Ale kiedyś to stanie się normą. Mówią, że poznanie 
można zgnieść, jak kartkę papieru i wyrzucić. Ale pokazują, że Ja będę ciągle rozkładał tę 
pogniecioną kartkę i szukał sensu tego poznania. Że dopiero przyjdzie kiedyś w przyszłości 
zrozumienie sensu Całości, gdzie poznanie nie jest istotne. 
Mamy pozwolić im działać. Śnić naszemu Ciału. Pozwolić, by Ciało łączyło się z Całością. 
Pokazują, że ta galareta ludzkich emocji i myśli już nie będzie mogła tak na Ciało 
oddziaływać. My swoje sprawy Duszy i Ducha rozpatrujmy na tym poziomie, czyli widząc 
siebie u Góry. I tam patrzmy na siebie. Jak na Ducha umieszczonego w tej Kuli. Tam nie ma 
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tych zmartwień. Jest tylko wspólny wzrost. Jak my tutaj oddamy Ciała Im we władanie, to 
tutaj przyjdzie spokój. Mówią o wielkim ułatwieniu w Naszym Życiu. Tylko oddać Im Ciało.
Nawet nawyki, choroby, palenia. Oddać Im, bo Duch ma ograniczone tutaj działanie, -mówią. 
A Ciało musi być zespolone z Całością. Gdy ono wraca do nich tymi swoimi drobinkami, to 
oni wtedy mogą zrobić wszystko, co dla nas najlepsze. Kiedy my na siłę próbujemy coś z 
Ciałem zrobić, to pozwalamy też innym ludziom, innym energiom i tej galarecie wpływać i to 
Ciało modelować. Mamy oddać Im, by przyszedł fizyczny, egzystencjalny spokój. A my 
mamy tylko z poziomu Ducha obudzić w Duszy to, co szlachetne; pokochanie drugiego 
człowieka, wybaczenie sobie i jemu, pokochanie siebie, do tego współtworzenie. Wtedy Duch 
otwiera Oczy i widzi z góry Całość, w ogóle się nie zajmuje Ciałem. Dusza może wtedy być 
szczęśliwa. Słyszę, że bez przeskoku w Księdze Śmierci, w Księdze Duszy jest to 
niemożliwe. Żeby tak się stało, żeby Dusza nie niszczyła Ciała, Dusza musi być czysta. Musi 
Księga Duszy być na poziomie 2,5 co najmniej i dopiero możemy Ciało oddać Im i zaczyna 
się Sen egzystencji. Bo egzystencja jest ich snem, ich Życiem. Dusza tylko w tym 
uczestniczy, a najczęściej miesza i wtedy się gubi. Czyli w przyszłości Świat będzie polegał 
na tym, że będziemy postrzegać człowieka tylko z poziomu Ducha, patrzeć na Niego oczami 
Duszy, a nasze Ciało w jedności z Całością będzie eteryczne i tak się stanie
-Teraz pojęliście, do czego zmierza Świat? Ale nie ludzki, tylko Sił Przyrody. Jak my 
pozwolimy Naturze panować nad nami, będzie tak, jak teraz zostało powiedziane.
Wprowadźmy Siły Natury w swoje Życie. Oddajmy to, co do niej należy, a uprościmy 
wszystko i przyjdzie spokój i przyjdzie zbawienie od iluzji potęgi ludzkiej cywilizacji, od 
potęgi ludzkiego egoizmu, od potęgi Ciała, bo ono do nas nie należy. Ono jest potężne tylko 
wtedy, jak jest zjednoczone z Siłami Natury.
Pokazują, że to jest dla nas lekcja do odrobienia. Przemyślenia i ściągnięcia nowych 
informacji. –
-Zamknęli teraz wielką Księgę. Poszła do Góry.

Najciekawsze jest to, że jak pozwolimy naszemu Ciału jednoczyć się z Siłami Natury, 
jak to zrozumiemy, że nie do nas Ono należy, to jednocześnie wyskoczymy ponad nie i 
będziemy widzieć tylko Dusze, które są na tej Planecie. Nie będziemy się angażować w 
emocje i zło, a jednocześnie sprawimy, że Siły Natury coś wpiszą i będą miały ogromny 
wpływ na to Ciało. Ja nie wiem, o co chodzi. 
O uruchomienie innych mocy, związków z Przyrodą, z wielkimi pomidorami, z deszczami?
Nie wiem, ale otwiera się jakiś nowy rozdział i to trzeba będzie sprawdzać i rozwijać. Nauka 
przed nami.

KONIEC.
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