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 Teraz na samym początku wprowadzę Was, później to, co przeżyjecie będzie 
indywidualne.
Coś się uspokaja i nagle z chmury wyszła Postać. Patrzy na Mnie ze Zdziwieniem. Zagląda 
nam do oczu. Podnosi powieki i sprawdza czy śpicie. Drapie się po głowie coś pisze i 
odchodzi.
Ujrzałem kilka Postaci, ale to jest jedna i ta sama Istota, więc nie wiem, kto to jest. Ona jest 
kilku postaciowa i mogę sobie wybrać, co chcę. Ona coś robi, ale to są takie ciemne szlauchy 
podłączone przez brodę do głowy. Tak jakby taka energetyczna ciemna maska gazowa z 
przodu powstała. Teraz te maski są na Was nakładane i ta istota teraz odchodzi. Zabiera jakby 
przód głowy. Połowę głowy. Pół tej Głowy Was idzie tam, a pół zostaje tu i zasypia. 
Natomiast jakaś cząstka Was, gdzieś tam podróżuje i niesie w Sobie obraz Was, choć Wy 
tutaj zostałyście. Czyli coś innego, może Część Ducha z Was po prostu wyciągnięto. Może 
część, która odpowiada za komunikację.
Nie widziałem jeszcze czegoś takiego.

 Teraz jest tak, że Wasze Ciała opadają, a Ta Istota znika i pojawia się takie lekko 
promieniujące Światełko.
Przed Nami widać niby drzewa po lewej i po prawej stronie normalnej wielkości, ale My 
jesteśmy tacy mali, że te drzewa, to mają kilometry Wysokości I całe życie dzieje się jakby na 
takiej jednej piaskowej platformie między tymi drzewami, a Nami. To się kręci niby wir.
Tam w tym wirze jest właściwie wszystko. My stoimy przed tym czymś i jedna z Was dotyka 
ręką tego wiru. Jakby On był plastyczny, energetyczny. I coś takiego; -bom! Zrobiło. Tak 
jakby taka Istotka chciała ją nastraszyć, ale Ona się tym nie przejęła. Tak jakby badała, jakby 
była zaciekawiona. Na razie to tutaj jest jakbyście, nie wiem, czemu, czegoś nie wyzwalały.
Może, dlatego, że są trzy osoby i każda na swój sposób będzie to określać. 

                                                            I
  Do osoby tej siedzącej z Prawej strony podszedł biały mężczyzna. To jest część 

duchowa, z którą się kontaktuje, ale Ten, który podszedł, to nie jest Duch. To jest zupełnie 
coś innego. Ale nie znam charakteru tej Istoty. Teraz Ona jest prowadzona przez tę Postać i 
pokazują będą siedzieć na ławce. Ta Postać wygląda jak Duch z filmu. Biały. Białe buciki, 
biały garnitur. Taki typowo ludzki wygląd. Włos jakby słomiany. Dziwnie po babsku do tyłu 
zaczesywany. Czasami się ukazuje jemu kapelusz jak za czasów prohibicji w Stanach, 
czasami nie. Teraz Ty będziesz z Tą Postacią rozmawiała. 

 Uważaj!! Ty sobie wyobrażaj te rozmowę jak chcesz. Ale to ty masz sobie wyobrażać 
i zapytaj później się tej Osoby o to, o co chciałaś. Zadaj to pytanie i wyobraź sobie tę 
odpowiedź. Masz sobie wyobrażać jak cię za rękę trzyma, co chcesz, to sobie wyobrażaj i 
usłysz później sama odpowiedź. 

                                                           II
Ty zaś zaczęłaś w taki wir się przemieniać Wyleciałaś na miotle i latasz. U góry 

wachlarz i jesteś Radosna. Krzyczysz juhuuuuu!
-Tak jakbyś wolna taka była i lecisz, do góry i wlatujesz w ten wielki tutaj strumień, bo ten 
krąg to się tutaj poszerzył. Jakby taka kolumna z niego powstała. Co ciekawe? Jak wlatujesz 
nie potrafisz wniknąć. Ona niczym galareta się ugina, ale nie potrafisz wniknąć. Wylatujesz i 
z rozpędu, tak jakby w podróż Kosmiczną między Gwiazdami odbywała. Lecisz, Lecisz, 
Myślisz, że jesteś, a ona znowu cię zepchnęła. Wróciłaś. Miotła taka koło Ciebie. Drapiesz się 
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po głowie. Przychodzi człowiek z lewej strony. Ale tylko ma postać człowieka. To jest jakaś 
Istota i z Nią Tam nurkujesz w te Gwiazdy. Możesz w tych Gwiazdach, w tych Przestrzeniach 
już się odnaleźć, widzieć, ale Ty tam nie wnikasz. To jest tak jakby galareta pozwoliła Ci 
dotrzeć do ostatnich granic, 6.06-6.07ale ona i tak Cię wyrzuci. Z tą Istotą możesz 
przynajmniej obserwować, ale nie potrafisz w tym Świecie się odnaleźć.
Teraz siedzisz na takim jakby wyciętym płaskim półksiężycu. Takiej platformie. Ona ma 
kilka metrów. A Ta Postać jest w tej części, która nie jest tym półksiężycem. Gdyby Księżyc 
był w pełni, to On by był bochenkiem i On by z Tobą siedział. Ta jego połówka jest ciemna i 
On przyjął Postać ciemną. Ty Jasna. Ty jasna na tej jasnej części, a On jakby na tej 
niewidocznej siedzi i Ty wnikasz w to i widzisz takie czerwone oczy. Ktoś pomyślałby; -o 
chyba jakiś bies. -Nie.
On specjalnie przybrał taką Postać. Taki Mrok, ponieważ jest coś w Tobie, co Ci 
pozwoli przez Mrok, przez innego rodzaju Energie, coś zrozumieć, w coś wniknąć. 
Porozmawiaj Sobie z Nim. Kieruj rozmową dokładnie, tak jak chcesz i zadaj to pytanie, 
o które Ci chodziło. 

                                                               III
Natomiast ta koleżanka po prawej stronie, Ona jest na roli. Pokazali trawę, grządki, a 

Ona sochę jakby przed sobą pcha, a tę sochę ciągną takie malutkie dwa Aniołki. Fruną i się 
Śmieją. A co tą sochą przejedzie, to czerwone kwiatki powstają. Tak jakby umożliwiała im 
wzrost. I jak idzie to czuje, jak te kwiatki, które są na poprzednich grządkach urosły i emanują 
wonią i ta woń sprawia, że Ona się zaczyna powoli unosić. Jej szaty takie czerwonawe, 
satynowe jakby przez niewidzialną Siłę były unoszone. Dzięki tej woni Ona się przekręca, 
pada na plecy na tej łące, ręce ma rozłożone i tak na tej łące, na tym zapachu leży i czuje. Nie 
ma nikogo. Ona i Przestrzeń. Wie, że wszystko, co istnieje jest gdzieś niedaleko, tylko Ona 
jakby na chwilę odeszła i była na fizycznej łące.
Teraz jakby się przewróciła w sobie i jakby na chmurce, na tym zapachu leżała i z góry widzi 
dół. I tam w dole widzi wszystko to, co chce. Teraz kieruj swoją wyobraźnią, Ty sama. 
Ujrzyj Swoją wyobraźnią, to, co chcesz i jak Ktoś przyjdzie, czy jak Coś przyjdzie, bo tu 
może przyjść kamień, czy cokolwiek innego, zadaj pytanie i sama sobie wyobraź 
odpowiedź.

  Tutaj Was puszczam, to Same kreujecie to, co widzicie. Jak się wizja, objawienie 
skończy wyjdziecie i powiecie, co było.
KONIEC 

2


