
[Boże Narodzenie]

82.2009.11.09 Koszalin-2

ss.1/7
  To, co się dzieje, to jest Żywe. Choć silnie promieniujące, to delikatne. Czuję 

obecność czegoś.
Jakiś krąg idzie przez Nas i Pasma z góry, jak sygnały, jakby ktoś, coś pociął. To wchodzi w 
Nas. Kręci się z prawa na lewo. Podwójne pasma teraz. Jedne pod ukosem z prawa na lewo, 
Drugie pod przeciwnym ukosem z lewa na prawo. Miotełki zamiatają
Idą sygnały do trzech osób, będą budzić. Akcentują Waszą obecność i macie mówić.
Założyli mi ciemne okulary, więc to Wy poprowadzicie Modlitwę dalej.
(Głos I)Pojawiła mi się łódź. Przyszedł Jezus. Jesteśmy nad jeziorem. Mamy wszyscy wsiąść 
i udać się na Wyspę.
(Głos II)Jan przede mną stanął i mówi; -Mów Marto. Jan mówi; -Ja tam też jestem. Masz 
tę Radość, którą tak chciałaś.
(Zbyszek)Łódź podpłynęła, ale brzydko wszyscy powskakiwali. Jakby na Tytanitu tonęli i 
uciekali na tę łódź.
(Głos III)Mówi, chodźcie w Radości ze mną. Było zapisane w Nowej Rzeczywistości, by 
Radość była Waszym Spełnieniem, Waszą Drogą Działania.
(Zbyszek)Pokazują tę płynącą w Słońcu łódź jakbyśmy płynęli do nowego Świata.
(Głos III)Łódź jest pokazana, Ocean, Słońce, które promieniami zatapia się w tym Oceanie. 
Wokół rozświetla nam Drogę.
(Zbyszek)Ktoś przypłynął tu z powrotem i coś zostawił na brzegu i zasuwa za tą łodzią. To 
jest na koszulce Mapa.
(Głos I)Ta Mapa to jest forma Skali, jakby można tam było coś sprawdzić. To żyje w środku.
(Głos III)Dali Ci wskaźnik, że byś na tej Mapie wytyczył Drogę.
(Głos IV)Jest kompas.
(Zbyszek)Oni wyraźnie pokazują mapę Polski. Mamy ustalić pewne miejsca, w których ma 
się coś zacząć. Można tym kompasem na tej mapie poustawiać. Może chodzi o energie, może 
o nasze działania. Do tej Rzeczywistości się to odnosi.
(Głosy)Ciebie, Zbyszek pokazali na leżaku, słomka i czarne okulary i cygaro.
(Głos V)Krzyczysz, żeby wszyscy równo rysowali.
(Głos III)Leżysz na tym leżaku na dziobie tej łajby.
Z tej wody wyskakują takie rybki złote, kolorowe. Jest niesamowita Radość wokół nas.
(Głos I)Płyniemy, jak w filmie „Rejs”. Wszyscy siedzimy i rozmawiamy.
(Zbyszek)Taka gigantyczna kałamarnica. Z początku się przestraszyłem, ale teraz nam fotki 
robiła.
(Głos III)Mówią, że to jest Nasza barka, jak barka Noego, którą my sami stworzyliśmy.
(Głos I)Pojawiła się mgła i widać zarysy Wyspy.
(Zbyszek)Ja widzę budynki Hoteli wielopiętrowych.
(Głos)W ostatniej modlitwie były w Wieczerniku te pasma biało-niebiesko-różowe i tworzyła 
się Wyspa. Pokazywali Nam tę Wyspę utworzoną z tych Pasm Jezusowych.
(Głos III),Bo On się budzi i tworzy dla Nas Nowy Świat.
(Zbyszek)Słyszę; -Rajska Wyspa, Rajska Plaża.
(Głos III)Mówią, że to było w śnie Ojca. Nasze sny.
(Zbyszek)Przyszliśmy to zbudować.
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(Głos I)To podpowiedź, że to jest to Nasze spełnienie, to, co chcieliśmy wyśnić, co by nas 
napełniło Radością i Szczęściem. To będzie odczucie tego, czego nam zawsze brakowało. Te 
energie, które tutaj są pomogą nam odczuć właściwie nasze pragnienie.
(Zbyszek)Ciekawą rzecz tutaj podpowiedzieli. Odczuwam głód i zaraz znalazłem się w takiej 
jadłodajni. Są takie pojemniki i co chcesz to ci na tacę kładą. I nie ma tu mięsa. Wszystkie 
warzywa, roślinki. –A, gdzie mięso? –Pytam. Pokazują mi dziewczynkę, która w wózku 
zabawkowym wiezie Świnkę. Świnka jest w kokardkach, zadbana, umalowana. To jest 
kochane domowe zwierzątko.
(Głos)Prowadzą świnki, krówki, owce. Tak jakby to była wspólna egzystencja.
(Zbyszek)Natomiast ptaszek przeleciał. Upuścił jajko i jako na patelnię spadło. Krowa sama 
przyniosła butelkę z mlekiem. Widać, że będziemy w przyszłości ze zwierząt brali to, co one 
produkują, ale nie zwierzęta.
(Głos I)Pojawił się Plac, jakby główny punk tej wyspy i fontanna jakby w formie diamentu. 
Niby to leci woda, ale to jest krystaliczne i tworzy źródło wszystkiego.
(Zbyszek)Taki pozorny ruch płomienia do góry w tym źródle. NA zasadzie sztucznego 
kominka, nie ogień się pali, tylko światełko.
(Zbyszek,)Ale jak ktoś do tego krystalicznego źródła przyłożył szmatkę, to ona jest mokra i 
wykręcił i na czoło sobie przyłożył. 
(Głos I)Jak się zbliżamy do tego, to nasze Ciało zaczyna falować, błyszczeć.
(Głos)To jest centrum Mocy.
(Zbyszek)Miniaturki tej fontanny pojawiły się przy każdym z Nas. I tańczą wokół nas. Tak 
jakby koło zębate utworzyły i ono kręci się po naszych kolanach. Każdy dostał taką replikę tej 
fontanny. Jest ona świecącym, niebieskim światełkiem kryształu.
(Głos)To są Pasma Ojca.
(Głos)Centrum połączenia Nas z Nimi. Centrum Mocy.
(Głos I) Pojawiły się szare Postacie. One przypłynęły na wikingowskiej łodzi i tak jakby 
chciały to zniszczyć. Zamazuje się wszystko..
(Głos I)Z tej jasności zrobił się półmrok, jakby przyszła chmura. Postacie są kapturowe i nie 
mają twarzy, tylko straszną maskę kościotrupa.
(Zbyszek)Usłyszałem takie zdanie; -oni maja prawo do działania, dopóki my im je dajemy.
Kiedy dokonujemy niewłaściwych wyborów dajemy im prawo działać.
-A my mamy prawo, i pokazują słowo „wybaczenie”, pozbawiać ich tego prawa.
Pokazują teraz statek kosmiczny, w którym siedzimy. Roznoszą drinki itd. Zaczynamy ich 
ścigać. Takim wielkim promieniem ich złapaliśmy. Nie wiem, co dalej, nie ma dalej nic.
(Głos I)Tak jakby była stop klatka.
(Zbyszek)Wychodzimy na tym statku kosmicznym na trap. Jak byśmy mieli takie latające 
skrzydło w środku. Ono się uruchamia i lecimy w stronę tego schwytanego statku tych 
kapturowców. Lecimy robić porządek. W tym mieście, które widzieliśmy wszystko wraca do 
normy i nasze działania się toczą. Dzięki temu tamto znowu odżywa i istnieje.
(Głos I)Tutaj widzę jakby z tej stop klatki na nowo wróciło życie. Te Postacie zaczęły się 
znowu poruszać, przemieszczać.
(Głos)Wszystko zależy od Nas. Usłyszałam.
(Zbyszek)Mnie też pokazali na leżaku, ale już w pełnej zbroi. Tak jakbym obserwował 
chłopa, który na tym leżaku leży i mówię; -Cholewa nie dają pospać. Czyli trochę pracy 
trzeba.
(Głos I)Na tej zbroi masz taki czerwony jakby Maltański Krzyż.
(Zbyszek)Albo takie naklejki. Jak się zbroję odchyliło to w środku w korpusie to Miasto jest.
(Głos I)Dokładnie w tym miejscu, gdzie fontanna jest, schodzi wielka, czarna Piramida. 
Tworzy się Jedność.
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(Zbyszek)Pojawiła się też Postać małego człowieczka zapracowanego, który tę Piramidę 
ściąga, żeby ona mogła na tym placu osiąść. I On mówi tak, a to jest Zachabii; -no nareszcie 
się przebiłem. Nareszcie jestem.
-Piramida się otwiera. I do niej i z niej dziwne stworzenia wlatują, wylatują. Zrobił się kocioł 
jeden, bo ruch jest w obie strony. Wszyscy wchodzą, wychodzą.
Wyjeżdża jakby czołgo-armata. Co, to?
(Głos I)Jakby jakaś zbrojownia to była. Wiele tych armat.
(Zbyszek)Zachabii jakby się powiększył i wszystko z powrotem do środka pakuje.
To nie ten model, mówi. Zamyka jakby tę Piramidę. Powstaje jakby inna z przedłużoną jedną 
ścianą. Tu ludzie są radośni, po ścianach jej jeżdżą jakby na nartach po górze śniegowej. Tu 
już jest spokój. Ona utrzymuje jakby Moc Duchową, pewność, niezłomność. Ten świat, gdzie 
teraz przybyliśmy jest niezniszczalny. Ta piramida stanowi podstawę. Coś dziwnego się stało, 
jakby drobinki przenikły Całość i nie można tu już niczego ruszyć. Stała się wartością trwałą.
(Głos III)Jan stoi, ręce na piersi założył i mówi: -no czekałem, aż w końcu to wszystko się 
ustawi i zapisze.
-Nie drogą wojny będziecie wygrywać i zmieniać ten Świat, a Drogą Miłości, Odbiciem 
Matki Bożej, Mocą Ducha Świętego, bo w Waszych oczach zapisze się WZÓR, odbicie 
Matki.
Gołąbki się zapisały na dłoni.
(Głos I)Nad tą piramidą pojawił się Orzeł.
(Zbyszek)Tak jakby chciał lądować i trzyma coś w nogach. Z jakimś ciężarem chce 
wylądować. Uchwycony jest jakby w stop klatce, ląduje. To wygląda jakby rulon 
opieczętowany i ta Pieczęć, jest, może jest kryształem, bardzo mu ciąży. Teraz to się otwiera i 
wynoszą z tego skrzynię. Otwierają jakby przed nami skarby.
(Głos)Od tego bije blask, potężne światło. Tak jak Arkę Przymierza się otwiera.
(Głos I)To są dary z Biblioteki.
(Zbyszek)Oprócz tych dzbanów, jakby złotych skarbów otworzył się jakby strumień życia i 
do góry bije tysiącem gołębi, ale nie gołębie tylko energie poleciały. Utworzył się pióropusz i 
tu wnika. Otworzyły się jakieś przestrzenie z czymś,. Jakieś Błogosławieństwo. To pomaga, 
to coś cennego. Orzeł dalej jest.
(Głos)Z tego miejsca, gdzie On jest potworzyły się kręgi świetliste, które rozchodzą się, jak 
na wodzie. Kręgi Mocy
(Głos III)Budowa naszej Świadomości. Postrzeganie.
(Zbyszek)To jest to, co mówili, że muszą w Nas wyższe poziomy ustawić.
(Głos I)Stoimy w Miejscu, gdzie wylądował Orzeł. Z niego idą Pasma, które nas otaczają jak 
wrzeciona.
(Głos I)Zamknięci w tym świecimy różnymi kolorami.
(Głos)Wrzeciona jakby się kręciły i Nowa nitka z Nas się tworzy.
(Zbyszek)Ona jest zakończona ołówkiem i ten ołówek jakby chciał coś pisać, ale wszystko 
się rozprasza. Teraz się zamienił w kolorową kredkę.
(Głos I)Pojawił się stół jak u rycerzy Okrągłego Stołu z czasów Artura i każdy z nas ma zająć 
miejsce.
(Głos IV)Pojawił się znowu kompas i mapa.
(Zbyszek)Oni wyraźnie podpowiadają, że trzeba ustalić miejsca, w których się wszystko 
zacznie. Bo Oni chcą działać,. Ale my musimy podjąć decyzję, gdzie.
(Głos I)Pojawił się wskaźnik, mapa i mamy się zdecydować, kto, za co jest odpowiedzialny. 
Czyli, gdzie przysiądzie przy stole.
(Zbyszek)Dali malutkie kompasiki do rąk i człowiek ma podjąć decyzję, gdzie I wtedy mogą 
pomóc żeby to się stało.
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(Głos)Chyba Ojciec spytał; -Czy chcecie? Z tego wniosek, że jeśli się na to zdecydujemy, to 
mamy to zrobić.
(Zbyszek,)Jeśli kogoś, ta posługa będzie interesować, uzdrawianie, wprowadzanie zmian, to  
ma się to wtedy stać celem. Bo tylko wtedy można to robić.
(Głos I)Pojawił się rulon i z tego rulonu wychodzą następne jakbyśmy mieli coś podpisywać.
(Zbyszek)Lecą do każdego. Każdy rulonik ma lakową pieczęć. Wielką pieczęć na dole. Z tej 
pieczęci wystają pióra i bardzo się skrzą, jakby tam było wielkie elektryczne napięcie.
(Głos II)Ja wybrałam Radość I mówią; -masz się spełnić w Radości.
(Głos)Teraz jak jesteśmy w tych kokonach, to one jakby pękały i pojawiają się kwiatki. Tak 
jakbyśmy się narodzili na nowo.
(Zbyszek)Ja wybrałem Wolność dla Planety. Pękło mi to jajo i ukazało mi się trzy CKM-y, 
wiele rzeczy. Wychodzę jak robot. Z uśmiechem zrzucam to wszystko. Mam wąsik długi, 
podkręcam go i mówię; -ja pokażę. To podpowiedź, jeśli ktoś już wybrał drogę, techniki 
działania.
(Głos II)Kwiaty wszędzie. Piękne łąki.
(Zbyszek)P. tak pokazali; -stoi koło Katedry. Zaczął kopać dół przy fundamentach, przez co 
ona się zapadła pod Ziemię, a On to zasypał to zwyczajnie. Skacze po tym. Nie ma śladu i 
wbił Krzyż. Podpisał się na tym Krzyżu.
Ogrody też widać. Owoce wielkie, drzewa wielkie, a kilka gruszek, ale takich jak słoń.
(Głos II)Parki dla dzieci, bawią się. Jest ich całe mnóstwo. Radość taka, że aż skrzy to 
wszystko.
(Głos I)Ciekawe, że jak ktoś zrywa owoc, to natychmiast w tym miejscu pojawiają się nowe, 
w tym samym miejscu.
(Głos II)Są takie piękne miejsca, gdzie siedzą Dzieci, słuchają, a my ich uczymy. 
Pokazujemy im cudowność tego Świata. Mówimy o Ojcu i wszystkim, co się dzieje.
Mamy iskierki, które jakby spadały z nieba, płatki i to wszystko jest bajeczne.
(Głos I)Widzę drzewo jak brokułę, ale czubki gałązek stanowią gwiazdy, takie jak na niebie.
(Głos)Jak z bombki świątecznej zsypuje się brokat, kiedy upadnie, to tak Świat pięknie 
wygląda, aż skrzy się. Jest energetyczny, ale spokojny, harmonijny.
Postrzeganie drugiego człowieka jest cudowne. 
(Zbyszek)Oni wszyscy są jakby niematerialni, tylko duchowi, uśmiechnięci, radośni. Nic z 
człowieka.
(Głos)Oni nie myślą. Oni są. Cieszą się tym Życiem.
(Głos I)Pojawiły się Postacie świetliste, jakby przezroczyste i w środku wszystko widać. 
Jakby widoczne było Życie w tych Postaciach.
(Zbyszek)Teraz pokazali Postacie wyższe od ludzi, radosne. One schodzą z wielką wiedzą i 
słyszę, że to są Świetliści, czy Świetliste Postacie. To są postacie tych obudzonych później, 
szczęśliwych ludzi. Oni dalej będą uczyć. Mają ogromną wiedzę.
(Głos I)Mają Księgi ze sobą.
(Głos II)Pokazują, że my musimy otworzyć tę Przestrzeń, żeby Oni mogli przeniknąć do Nas.
(Zbyszek)To są Żywe Księgi. Gdybyś chciał przeczytać o ogrodnictwie, to tam te drzewa 
rodzą. Pokazuje się jak to wszystko powstaje i co trzeba zrobić, żeby coś zmienić. Nie czyta 
się, tylko się patrzy.
(Głos)Jak w telewizorze.
(Głos)Tak jakby efekt końcowy było widać.
(Głos II)Bo to już się dokonało.
(Zbyszek)Pokazują też, że usta przyszłych ludzi będą zamknięte. Poznawanie, mówienie 
będzie zupełnie inaczej wyglądać.
(Głos II)Postrzeganie.
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(Głos I)Jedna z tych Postaci podchodzi, otwiera tę Księgę. Pokazuję wiedzę, jaką chcesz. Na 
dole jest kod kreskowy. Dotykasz to i ta wiedza się w tobie zapisuje.
(Zbyszek)Pokazują szkołę, stary model tablicy, wskaźnik. Jakiś wzór ktoś tłumaczy. Czemu, 
Popko, ty się nie starasz? Wielu z nas siedzi w ławkach, rzuca samolocikami, ale jest jakaś 
lekcja. To jest szkoła.
Znowu to miasto, ten Plac, rakieta długa.
(Głos)Oni pokazują cyfrę 12.
(Zbyszek)Na tablicy jest 12. Starają się tę 12-tkę wytłumaczyć innymi liczbami. Jak tego nie 
rozumiem, to pokazują mi pochód. Jedna Postać idzie za drugą. Mędrców starych z czasów 
Starożytnych. Wycieńczeni, osłabieni, zmęczeni, znużeni, ale idą. I to jest symbol tego. I to 
jest tak, jak dochodzą do pewnego miejsca, to się unosi do góry, jak dochodzi drugi, to się za 
nim unosi, ale jest niżej i się z nim jakby jednoczy. Powstaje jedna fala, jedna energia.
Z tego powstaje 9-ątka.
(Głos)To przechodzi aż do 1-ynki.
(Zbyszek) To się cofa aż do początku. Ale ta energia, co powstała z 1-ynki w każdym z Nas 
stara się zakotwiczyć. Podpowiedź jest; -Chrystus. To jest Początek; -Chrystus, Duch 
Święty, Całość. Tam to wszystko powstało. Nic i Stwórz. Radość, Szczęście. Tylko; -Twórz i 
ono samo wszystko odnajdzie.
Ładnie to pokazali, jak w Życiu jest smutek, nie ma Radości. Po prostu chciej by była Radość, 
a jest Moc, jesteś w …33.38, ma być i wszystko się ułoży się tak, by było.
(Głos)Pokazują mi, że jak mi się coś nie podoba biorę farby, pędzelek i maluję to, co chcę i to 
się będzie stawać.
(Głos II)Jan mi rozchyla Przestrzeń i pokazuje nasze Dusze zatracone, że mamy prawo 
odzyskać Je.
(Zbyszek)One jakby w takich łóżkach śpią, jakby nie wiedziały, o, co chodzi.
(Głos I)Jeden maluje, drugi rzeźbi, a efektem końcowym jest dzieło, które staje się Żywe. 
Ktoś namalował sowę i ona fruwa, wyrzeźbiony zwierzak staje się żywy, tak jakbyśmy 
tworzyli Życie.
(Głos)Tworzycie swoje Cele. –Mówią.
(Głos III)Uwierzcie, że Wasze cele są narysowane.
(Zbyszek)Właśnie mówią, że wszystko mamy już podane, nie wnikać w szczegóły, zechcieć, 
żeby było, tylko poczekać, to się stanie.
(Głos II)Mówią;, jak odzyskacie Braci zatracone Dusze, jeśli zapragniecie tego, stworzycie 
Nowy Cel Istnienia Ich, w nowej przestrzeni.
(Głos)Taką Rzeczywistość jaką tworzycie w takiej Jesteście.
(Głos)Mnie pokazują takie malutkie bobasy z Góry zlatują, są Świetliste i razem z nimi za 
rączkę chodzimy, tutaj na Ziemi, czyli my ich poprowadzimy.36.08-36.10.
(Zbyszek)W różny sposób, ale się odbędzie desant tych Nowych, którzy będą w stanie 
utrzymać te pasma, z którymi przyjdą.
(Głos I)Pojawiła się Postać ciemna z ironią na twarzy i mówi; -ale pamiętajcie, że my też 
jesteśmy.
(Zbyszek)Stoi też naprzeciwko Istot, które mają się narodzić i jakby taki opór stawiała.
W tych Istotach jest pewna rzecz. One będą miały w sobie dużo Światłości, takiej 
naiwnej, pierwotnej, przez co programami nie będzie można Ich złamać. Będą odporne 
na programowanie. To zło będzie starało się Ich w inny sposób niż teraz złamać, ale 
pokazują, że Światło będzie takie silne, że to będzie wymazywać.
(Głos I)Teraz pokazują tego bobasa, który dotyka tę Postać ciemną i Ona się robi jasna.
(Głos)Ona przechodzi…………………………………………………37.42-37.48
(Głos)Krzyczy ; -o Matko, co się ze mną dzieje, o Matko.
(Głos III)Zmieniajcie Rzeczywistość, macie to w dłoniach.
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(Głos I)Ta Postać, która została zmieniona odwraca się, patrzy na tego Bobasa i płacze, ale z 
Radości, z Odrodzenia.
(Głos II)Bo w dziecku jest niewinność.
(Głos)Mówi; -Żebym ja wiedział, żebym ja wiedział.
(Zbyszek)Ciekawie to podpowiedzieli, że w Nich jest nasz Cel.
(Głos)Ta ciemna Istota zmieniona woła do tych swoich Braci; -chodźcie, chodźcie, muszę 
Wam coś pokazać.
(Głos III)To jest Koń Trojański. Wystarczy, że jedną Istotę z tych Ciemnych przemienimy, a 
ona tym Światłem, które weźmie od Nas przemieni resztę.
(Głosy)Będzie zarażać, będzie to szło. Takie budzenie. Odrodzenie.
(Głos)Jest kołyska i mały dzidziuś świecący, gęsty.
(Głos I)Rozpadło się niebo i Światło się pojawiło. Schodzi Postać Wielka.
(Zbyszek)Od pewnego czasu pokazują Niebo lekko szare. Wszystko w dole, co stworzone 
jest skąpane we mgle i między Niebem, a Ziemią, choć jest przestrzeń jasna i różne kolory 
ma, powstał szeroki słup Światła, który to wszystko połączył. Tam zaczyna On wszystko 
powoli przenikać. To jest tak jakby ktoś próbował tu zejść. I to jakby jeszcze nie do końca 
było możliwe. Pokazują, że ten ktoś znalazł inną drogę. Nie mógł z góry, to zatoczył koło i u 
podstaw tej Ziemi, tam zaczął to wszystko przemieniać, to zamienia się w kwiaty i On z 
Ziemi bezpośrednio wychodzi. Ktoś próbował polokować standardową drogę, to On od 
podstaw powstał.
To tak jakby Niebo nie umiało się odcisnąć na Ziemi, to rodzący się człowiek, jak uzyska 
pewną Moc, bo ma przejście przez DNA, On potrafi tu Boga przez Siebie sprowadzić, albo tę 
Siłę, która zmienia.
(Głos II)Ja cały czas widzę łóżeczko, żłóbek Jezusa i małe dziecko promienne, świetliste, 
które silnie przed nami na środku promieniuje.
(Zbyszek)TO dziecko promieniuje i od niego takie silne pasemka idą i powiedzieli tak; -BÓG 
SIĘ RODZI, NAS OSWOBODZI,
(Głos)41.47-41.50…Tego malca …ciążę widziałem…………………Widziałem Postać w 
ciąży42.00.-42.17
(Głos II)Jest Matka Boska, wzięła to Dzieciątko i niesie do Zbyszka, dała Mu na ręce.
(Zbyszek)Pokazali mi, jak to Dzieciątko we mnie weszło, zostało i później do każdego 
przechodziło z lewej strony i zatoczyło koło. Tak jakby w każdym zostało. Potem przyszedł 
spokój.
(Głos II)Taka Miłość jest w tym wszystkim. Troska, Opieka.
(Głos I)Można powiedzieć, że to jest Cisza Radości.
(Głos II)Więzy Radości, to wszystko zapisało się w Nas. Teraz Matka Boża otuliła Nas 
Płaszczem, tak jakbyśmy stanowili jedno małe dzieciątko.
(Zbyszek)Usłyszałem, że to, co mieli zrobić to zrobione. Jak na siebie patrzę, czy na Was, to 
tak jakby nie miały znaczenia już żadne energie, kryształy. Teraz pokazują Nas, jak jesteśmy 
zwyczajnymi ludźmi. To, co robimy, jest z poziomu człowieka. Nie trzeba w ogóle wchodzić 
w tamte przestrzenie. Obserwować działania tych Mocy. Jako człowiek możemy przytknąć 
rękę i powiedzieć, o, co chodzi.
(Głos II)Pokazują mi jak orzemy pola, jak sadzimy i wszystko zaczyna się tworzyć tak, jak 
ma być.
(Głos I)My tańczymy w Radości. 
(Głos II)We wszystkim ma być Radość w spojrzeniu, w myśli, w tym, co robimy, co 
myślimy. TO JEST BOŻE NARODZENIE.
(Zbyszek)Słyszę tak; -Idźcie i nauczajcie, resztą zajmiemy się MY.
Czyli Oni przez Nas będą działać, uzdrawiać, mamy się niczym nie przejmować.
(Głos II)Nie przejmuj się Nikim
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(Głos I)Przejawiajcie się w NOWYM.
(Zbyszek)Powiedzieli; -OBUDZENI POWSTAĆ!! 
(Głos)IDŹCIE I BĄDŹCIE.

(Głos II)IDŹCIE NA BANKIET. KONIEC
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