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Koleżanka po zadaniu pytania wejdzie w mgłę do Oceanu Ducha Świętego.
(Głos I)Czy Dusza Doroty wróci do Niej?
(Zbyszek)Wchodź do środka. Wiadomo to jest mgła. Jak idą wizje, to jest o.k. Jak nie, 
uruchom wyobraźnię, bo to już nie Ty będziesz uruchamiać. I mów Nam, co widzisz.
(Głos I)Widzę krążącą łodygę z białymi kwiatami. Jakby zamkniętą lilię.
(Zbyszek)Ja też widzę, jak łodyga jest prawie nieruchomo, a kwiat na jednej trzeciej od góry 
wysokości robi spiralę. Jest duży, bo wysokości Człowieka.
(Głos I)Duży jest jak wąż. U góry jest jakieś naczynie?
(Zbyszek,)Bo on się tak rozwija, jakby coś z Niego chciało wyjść roślinnego, ale jakby w 
środku była Druga Istota.
(Głos I)Wychodzi coś, jakby duży pręcik. Wygląda jak wąż ze spłaszczoną głową, albo dłoń 
szarobłękitna. Zmienia się to. Zaglądam w głąb. Tam są jakby dymy, jakby Energie. To jest 
przyjemne w odbiorze dla mnie. Gdzieś schodzę w głąb.
(Zbyszek)Ogólnie to, co podpowiedzieli to, kwiat, ale w kwiecie tym działa zupełnie inna, 
wroga Siła. Ta Siła chciałaby się wyrwać, ale jest utajona, zmienia, modyfikuje tę roślinę, a 
na szczycie tej rośliny Twoja Koleżanka tam się ukazała, ale znikła. Natomiast Ta Siła, o 
której mówisz, schodzi w dół i to jest podpowiedź, że jest połączona z inną Rzeczywistością. 
Czyli tak jakby Ta Siła w tym kwiecie, co go modyfikuje i wabi, a niby fajnie wygląda jest 
sterowna przez zupełnie inne Siły.
(Głos II)Ten kwiat. Który widzicie powoduje jakieś zawirowanie. Widzę rękę, która 
wygląda jak wystawiona nad wodą ręka topielca trzymająca ten kwiat.
(Zbyszek)Nie!
(Głos I)Teraz jest jakby kora drzewa, jakby splatały się korzenie w podstawie drzewa, w 
której są dziwne rzeczy. Przez moment ukazał mi się kolczasty łańcuch.
(Zbyszek)Ogólnie podpowiadają Ci, iż działają tu Siły Przyrody, Siły Natury, które są 
sterowane przez Naszego przeciwnika, przez Siły Ciemności. Czyli nie idzie atak przez 
Ludzi, ale przez Siły Przyrody.
(Głos I)Nie widzę, ale czuję jakieś mury obronne starego zamku jakby Pana Ciemności. 
Jakby kawałek Księżyca. To się przeistacza w jakiegoś ptaka ciemnego, który gdzieś odlatuje.
(Głos III)Demony są oplecione bluszczami, winoroślą.
(Głos IV)Tu jest wiele takich mglistych Postaci, które nie mogą wydostać się stąd.
(Zbyszek)I tam jest między innymi Koleżanka. 
(Głosy)Kłębią się te Postacie. Zapada się to wszystko momentami. Kolory są ciemne. 
Wszystko się kotłuje.
(Zbyszek)Wyraźna podpowiedź, że na Duszę, że na środek twojej Koleżanki działają Siły 
Przyrody, a One łamią różne kody. To jest zupełnie różny sposób działania. Podpowiadają Ci, 
w jaki sposób Masz to usunąć? Bo mnie już podpowiedzieli.
Ocean Ducha Świętego, taki wielki CIF?.(6.21) u góry jest. Dała Ci to wielka biała ręka. 
Możesz to wziąć i skasować dosłownie wszystko, co tutaj wniknęło.
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