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Świetliste Postacie ze skrzydłami tu schodzą. Rozglądają się. Patrzą na Was. Witają się z 
Nami i są zainteresowani, co tu się dzieje. Co to za spotkanie.
Postaci jest coraz więcej i obracają wokół własnej osi. Skrzydłami muskają Nas po twarzy. 
Postacie stanęły za nami, ale pojawiły się Postacie z Pastorałami. Idą w naszym kierunku, a 
laski rozświetlają się. Tworzy się zagęszczenie energetyczne, które wprowadzi zmiany. Teraz 
małe Postacie się pojawiły, jakby Krasnale, Skrzaty. Każdy z nich ma orle pióro i dotykają 
nim naszych pleców. Każda dotknięta osoba rozświetla się. Tworzy się świetlista aura wokół 
osoby. Wokół naszych głów pojawiają się aureole, jak u Statuy Wolności, pozioma z kolcami. 
Z góry schodzi pasmo, świetliste, kolorze różowym i jest do każdego z nas podłączone. 
Pojawiają się teraz pasma w różnych kolorach. Niektórzy dostają Pasmo zielone, inni 
niebieskie, białe, błękitne, brązowe, żółte.
-Mówią, że są to pasma energetyczno –duchowe. I to znika

Postacie z Pastorałami zapraszają Nas, abyśmy poszli za nimi. Pojawiła się platforma. 
Mamy na nią wejść. I ona idzie do góry. Przemieszcza się ona szybko w tunelu do innej jakby 
przestrzeni, Rzeczywistości. Zatrzymujemy się. Pojawia się przestrzeń jakby z chmur, mamy 
wejść i pojawia się droga, zabudowania, mur i mówią, że mamy iść za nimi w tym kierunku.
Budynki to Piramidy, ale są szaro –białe.
(Głos)Są jakby śniegiem pokryte. Jest pusto, ciemno, jakby nikogo tam nie było.
(Przemek)To jest Miasto Nadziei. To jest Miasto, które jakby czeka na to, aby je 
uaktywnić. Jest cały czas jakby puste, ale w momencie, gdy się do niego wchodzi wszystko 
się uaktywnia.
Wszystko zaczyna Żyć. Jak zbliżamy się do kolejnego budynku wszystko się rozświetla 
zapala. Nie ma tu żadnej postaci. Jesteśmy tylko My i te dwie postacie, które nas prowadzą. 
Pojawia się wielki budynek szklany w formie Piramidy, pokrytej szlifem diamentowym. 
Mamy wejść tam do środka. Piramida jest tak ogromna, że nie widać sklepienia, bo chowa się 
gdzieś w przestrzeni i nie widać, co jest dalej. W środku jest ciemno, ale po wejściu wszystko 
się rozjaśnia. W środku są słupy w kształcie tub szklistych. Pojawiają się schody i światełko 
delikatne, które jest, a właściwie go nie ma. Mamy iść do góry. Na półpiętrze pojawiły się 
lustra. Wielkie. Im wyżej, tym przestrzeń i lustra się powiększają. Na piętrze pojawiają się 
rulony, Księgi, zapisy, dziwne geometryczne bryły umieszczone na półkach po 30,40m 
wysokości. Tam idziemy. Nie ma drzwi, od razu pojawia się przestrzeń. 
(Głos)To jakby Biblioteka.
(Głos) Magazyn, tylko mam wrażenie nie wszędzie można się dostać, żeby coś z tego wziąć.
(Przemek)Pojawia się pulpit z Księgą. W niej jest zapis tego wszystkiego, co tam się 
znajduje. To zapis tych rzeczy, które znajdują się w tym magazynie.
(Głos)Taka inteligenta matryca podchodzisz i ci pokazuje to, co chcesz, z tego, co jest.
(Przemek)Z tej Księgi wychodzą takie rurki, macki, które jak się podchodzi przysysają się do 
skroni i to jest bezpośrednie podłączenie do informacji, która znajduje się w tym pulpicie. Jest 
bezpośrednio podłączenie do neuronów mózgowych, odnośnie informacji, jaka znajduje się w 
tym magazynie.
Postacie cały czas tłumaczą, co zawiera magazyn, ale ja nie słyszę.
Nagle się otwiera Księga i pojawiają się obrazy poszczególnych przedmiotów magazynu. 
Obraz tych rzeczy i zapisów skatalogowanych zaczyna się niesamowicie szybko przesuwać.
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Podpowiadają, że jest to miejsce, które jest nam potrzebne do odczuwania, do zmiany 
naszego postrzegania. Te urządzenia mają nam w tym pomóc i pokazują poprzeczkę, 
jakbyśmy mieli to postrzeganie przenieść na inny poziom inteligencji. Pokazuje się mnóstwo 
wzorów matematycznych.
(Głos) Tu jest cały zasób wiedzy matematycznej Mędrców Starożytnych, Newtona.
To jest ta wiedza, która była i której jeszcze nie znamy.
(Przemek)To Magazyn Wiedzy lub Wszechrzeczy.
Idziemy dalej, pojawiają się korytarze, przestrzenie, hall’e. W odniesieniu do różnych Epok, 
budowli od Średniowiecza, przez Barok, do współczesności, wszystko się tam zawiera.
Pojawiło się pomieszczenie z wielkim okrągłym stołem. Na tym stole znajduje się romb i bije 
energią. Nagle się pojawiło mnóstwo świetlistych Postaci. Pozwalają nam tam wejść, ale nie 
pozwalają nam podejść do tego stołu. Mamy tylko obserwować wydarzenia. 
(Głos)Budowla wygląda jak statek kosmiczny.
(Przemek)To wygląda jak spotkanie Postaci z różnych Rzeczywistości, Z różnych Światów.
Oni będą wymieniać wiedzę. Mówią różnymi językami, ale wszyscy rozumieją się. To jest 
miejsce wymiany doświadczeń i wiedzy. Wychodzimy z tego pomieszczenia.
Jest podpowiedź, że mamy czegoś doświadczyć. To jest doświadczanie jakiś elementów.
Pojawiają się schody w dół, czyli mamy wrócić do miejsca wyjścia.

 Widzę teraz mnóstwo drzew, krzaków, iglaków, trawy, kwiaty. Te budynki wyrastają 
wśród niesamowicie bujnej przyrody. Pojawiają się zwierzęta, ptaki, krzewy. To w związku z 
tym, że przyszliśmy, to wszystko się ożywia i budzi ze snu.
Pasmo jest skierowane na koleżankę i wskazują laskami, że ona ma mówić.
(Głos)Widzę drogę wijącą się, która podąża w głąb lasu. Bardzo gęste bory.
(Przemek)To ścieżka prowadzenia, odniesienia. Mamy iść w tym kierunku.
(Głos)Bo tam jest coś.
(Przemek)Z jednej strony pustka, ale z tej pustki coś się narodzi. Mówią o polanie. Pojawił się 
wielki dąb. Rozłożysty, stary. Uderzają pastorałami w tę polanę.
Nagle wszystko rozkwita kwiaty, krzewy, liście. To wszystko zaczyna Żyć. Pojawiają się 
grzyby, kwiaty, zwierzęta. Jakby powoływali to wszystko do życia. Mówią, że mamy 
podejść do tego drzewa i odczuć to wszystko, co jest wokół nas. To, co się przebudziło. 
My mamy się przebudzić. Mamy dostrzec to wszystko, na, co byliśmy do tej pory ślepi. 
Podpowiadają, że mamy dostrzec to, co do tej pory było dla nas niewidoczne. Mówią o 
odczuwaniu i uwrażliwieniu się na to wszystko, co nas otacza, na to, co jest dla nas 
normalne, a powinno być najważniejsze.
Mówią; -zdejmijcie maski, otwórzcie bardziej swoje wnętrza, serce na to wszystko, co jest, co 
was otacza.
(Głos)Jesteśmy częścią tego wszystkiego.
(Przemek)Jesteście częścią Wszechrzeczy. Musicie zrozumieć wasz cel; że tu przyszliście, 
że się obudziliście, że macie obudzić innych, że to jest Waszym powołaniem. Jesteście 
NADZIEJĄ. Przeznaczyliśmy Was, abyście zrobili to, co mieliście do zrobienia. 
Przyszliście tu w tym celu. Obudźcie się.

Pojawiają się Postacie z Pastorałami, pojawia się ścieżka i wracamy do Miasta.
 Wracając stajemy się rozświetleni, jakby nas pokrywała energia, aura różnokolorowa. Nasze 
tuniki pod wieloma kątami pokazują inny kolor naszej Natury, naszego wnętrza. Ono jest 
przezroczyste.
Pokazują nasze Serca, które bije naszą Radością, Szczęściem i Miłością.
Mamy być otwarci, bo to Serce się otworzyło. Mamy dostrzec to, że z tym otwartym sercem 
mamy iść do drugiego człowieka.
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Wracamy na platformę, cały czas jesteśmy w tunikach. Postacie z pastorałami idą z nami, ale 
żegnają nas. Pytają z uśmiechem, czy zrozumieliśmy, czy odczuliśmy, czy wiecie, co tu się 
stało. 
-Czy czujecie to Serce, tę otwartość? -Czy czujecie tę wrażliwość.
Wracamy do naszego miejsca. Stół jest pokryty kwiatami. Radość jest, pojawiło się szczęście. 
Serdeczna atmosfera. Wracamy na swoje miejsca. Nasze tuniki uciekaj ą do góry. Moment 
ciszy i zadumy.
Przyszedł Jezus, ręce rozłożył i pokazuje nam nasze Serce. Zwraca nam uwagę na 
Miłość do drugiego człowieka.
-Pyta; czy zrozumieliście tę prawdę, jaka jest w Was? Jak macie patrzeć na tego drugiego 
człowieka?
Uśmiecha się, rozpływa i odchodzi.

KONIEC
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