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-Czego Nas cały czas uczą?
-Tego jak mamy być silni. Czemu? Bo Oni nie muszą pokazywać przyszłości. Jak masz Moc 
już uruchomioną, wtedy to, co chcesz, to bierzesz. To, co mają Ci pokazywać?
(Głos)Ty ją Tworzysz.
(Zbyszek)Tak. Klocki dają i pokazują tylko jak mamy te klocki chwytać i budować Sobie.
 Ale jak już Coś budujemy, to wtedy idą podpowiedzi. -Kiedy, co i jak?
                       
___________________________________________________________________________

 Zatapiamy się w Sobie. A Oni śmiesznie mówią; -nie zatapiajcie się w Sobie, tylko 
wypłyńcie z Siebie. I śmieją się. Ciało oddajemy sobie, a My Tam jesteśmy.
Jak się pytam, gdzie jesteśmy, to Mówią; -w malignie.
-To chyba urojenia Umysłu
-Mówią nie, nie. Urojenia Umysłu to jest, co innego.
-Mówią; -maligna, to jest Stan przejściowy do Widzenia.
-Mówią też, że Umysł, jest Podświatem, Światem jesteście Wy, a Całością Wasz Duch, który 
się łączy z Całością.

 Ja nie widzę kompletnie Nic. Ani fizycznie, bo Ja czasem fizyczne oko zamykam i 
widzę, ani w środku. Natomiast dziwnie wiem, co się dzieje. Ale to są tylko takie kształtujące 
się formy.
 One są jak plastelina mglista. Można z tego wyrżnąć, co się chce. Jak się osiąga jakiś 
poziom, tu pokazują taką skalę, niczym termometr, to po prostu twardnieje i się Staje 
tu. A jak nadaje się temu Energię Życia, Formę Stwórczą, wtedy istnieje to i na dole.
Nic się nie dzieje, tylko jak byśmy byli w podłączeniu. Te Energie między Nami takie inne. 
To wygląda jak takie specyficzne ukwiały z dziurkami. To wysyła światełko i jakby trąbiło. 
Jakby sprawiało, że Nasze komórki rezonują. Nawet słyszeć zaczynam takie dziwne dźwięki, 
ale fajne. 
Ujrzałem Kogoś, jak na surmie gra pod Niebem.
Czyli podpowiadają, że są wibracje. Mówią, że widzenie jest oparte na wibracji Serca. 
Serce to Duch, bo to przejście.
-Widzę teraz Wszystko. Wszystkie książki, które przeczytałem. Sceny. Samolot 
dwupłatowiec.
(Głos I)Ja widzę Ocean i słyszę szum fal.
(Zbyszek)Ja od razu też to widzę. Czyli poddać się temu. Bo jak Ty mówisz, bo usłyszałaś, tu 
w tym natłoku, więc to, co Ty widzisz istnieje. Tu w Oceanie Ducha Świętego Istnieje 
wszystko. Nie tylko moje widzenie, ich widzenie, nie tylko fizyczne czołgi, czy echo tych, 
którzy w bitwie pod Grunwaldem walczyli. Tu Istnieje wszystko.
Jak Ty powiedziałaś, to Ja tylko pozwoliłem Sobie odczuć to, co u Ciebie było. Choć Twoja 
fala może być inna, Moja może być inna, to w sumie doświadczamy tego samego.
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Na brzegu, fale nie są duże, bo to słoneczny dzień, widzę osobę, która nogi moczy. Jakby 
szukała czegoś. Myślałem, że kamyki zbiera, ale Ona szuka jakiś specyficznych muszelek. Po 
krajobrazie widzę, że to nie jest Polska. Coś bardziej egzotycznego.
(Zbyszek)Do mnie tu podjechał Louis de Funes, jak z filmu Ostatnia Kampania i powiedział, 
że jeszcze słabo widzą i leci dalej.
Teraz żółwie ciągną jakieś zabawki. Jak to powiedziałem, to przemieniły się w kraby
A Ciebie taki mały chłopczyk bierze za rękę, ciągnie i mówi ; -chodź, chodź Tata pokażę ci.
Taka mała dziewczynka przy Nim stanęła i mówi, -Co nie poznajesz mnie?.

 Teraz pokazują jakby wstążki idące z góry na dół. Wstążki są dosyć szerokie i niby 
mglisto-białe z lekkimi odcieniami, ale ten kolor jest pełny i czasem sprawia wrażenie, że 
światło się od nigo odbija. Taki jest intensywny w sobie, zagęszczony w sobie jakby 
prawdziwy. 
Pokazują, że można odchylać te kotarki, te wstążki i coś widzieć. Można wejść, zasunąć 
to i jakby Człowiek wznosił się w górę i był w pewnej Przestrzeni. Jak to powiedziałem, 
to znalazłem się jakby w takiej kryształowej Komnacie. 
Mówią, że to jest Komnata Myśli, które realizują Marzenia. Mówią, że to jest w Nas 
zawarte, ale My z tego nie potrafimy korzystać. Człowiek jakby miał to zabrane. Dlatego 
musi wchodzić w specyficzny Stan, żeby się znaleźć tu i aby to mogło być realizowane.
Na innych Planetach to funkcjonuje normalnie ; -Człowiek żyje, tą Myślą i to jest 
jednocześnie Marzenie. A My musimy być w tej Komnacie tu, żeby te Marzenia się 
realizowały. My zwylke sprawdzamy ; -ile Umysłu, ile galarety, ile Świadomości Czystej, 
żeby coś  się realizowało i wysnuwamy z tego wnioski, co do realizacji.
-A Oni mówią tak ; -sprawdźcie w ilu % te wasze Myśli, czy Marzenia są zawarte 
wKomnacie Myśli. Jak te Myśli są zawarte w Komnacie Myśli, to znaczy, że stają się 
Marzeniami.

 -Czuję jakby Ta Komnata tu we mnie zeszła. Ona wygląda jak chinska parasolka, 
ale jak wchodzi na głowę, to tak jakby się było w grocie jasnej. Ale ta grota, to jest tylko 
głową.
Natomiast jak od środka patrzę, to ta grota jest rozległa. To jest tak jakbym jednocześnie 
widział taką małą głowę tu z zewnątrz, a jak jestem w środku, to Ona jest duża. Ona może 
mieć i 15m. I takie łukowe Przejścia do czegoś są, tylko niewiele widzę.
(Głos I)Tam nie ma jakiejś ławki? Tak jakbym siedziała na ławce i czekała na coś.
(Zbyszek)Teraz jak to powiedziałaś, to się pokazała, ale jest wrośnięte w te ściany. Jakby nie 
dobudowana, tylko z całości wyrżnięta.
Teraz Ciebie widzę jak siedzisz na ławce i się opierasz nogami.
(Zbyszek)Kto jeszcze wlezie na ławkę? (GłosII)Ja.
U Ciebie Widzę jakbyś patykiem coś rysował. W przenośni podpowiadają, że chcesz tutaj 
zostawić jakiś ślad i wysnuć z tego wnioski.
(Głos II)Rozpalić ogień, Światło.
(Zbyszek)To jednocześnie może być Komnata Snów. 
Mówią, że właśnie w tym obszarze wibracji przekazują, ale z Mentalu, nie z Astralu do Nas 
informacje. Ale, kiedy My się budzimy, to wieści z Mentalu są nieutrzymane jakby w Nas i 
szybko je tracimy. 
Natomiast jak jest w Świecie Astralnym, na Poziomie Duszy to Pojmowanie, czyli 
Świadomość, Umysł to, co schodzi jest jakby przemodelowywane i nie wszystko jest przez 
Nas do końca tak samo widziane.
Czyli Nasze Sny z Poziomu Mentalu i to, co tutaj jest, to jest jedna i ta sama wibracja.
Mówią o jakimś Echu Boskim.
 -Czyli odbicie Ojca Słów-echo. Czyli coś, co może powtórzyć To, co Jego głos powiedzia, 
ale równie dobrze może się rozbić i nie zaistnieć.
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Z drugiej strony, jeśli Boże słowo gdzieś tam padło, a My słyszymy Jego echo Tu, to możemy 
się pod to podpiąć i sprawić by to, co na Górze to, co w Jego Głosie było i w tym Echu 
zrealizowane, bo to przecież11.52-11.54zapowiedzią tylko Tego. A skoro słyszymy echo, to 
znaczy coś już zostało zrobione. 
-To, co robimy jest już zrobione.
Czyli ta Komnata jest tym czymś, co On Stworzył. I wyraża się poprzez Nas.

Widzę energetycznie idącą Postać. Ja wiem, że to jest, w przenośni mówimy Anioł. To 
jest Postać Duchowa bardzo silna, ale On zupełnie inaczej wygląda. To jest fragmenty czegoś, 
co może być głową, kwadratem i leży z boku na wysokości piersi. To są różne figury i części 
Ludzkie. Pięknie to wygląda. To pracuje, przesuwa się. Jak u gigantycznego robota i to jest 
ładniejsze niż Człowiek, niż Postać, którą sobie wyobrażaliśmy.
I teraz sobie przypominam, jak to widzę i poczułem te Energie, że Ja nieraz to widziałem, 
tylko nie wiedziałem Kto to.
6 i 1 mi pokazują
(Głos III)13.17-13.21 widziałem tam w jednej ze ścian jakby Monitor, przez który 
możemy obserwować to jak te podkręcone Myśli, te Myśli wyprostowane kształtują 
Rzeczywistość.
Druga Rzecz do tyczy tej Postaci, ale to jeszcze odbieram
(Zbyszek,)Czyli to samo Tobie podpowiedzieli, co i mnie, tylko inaczej energetycznie. W 
odpowiednim stanie, tej Czystej Świadomości pojawiające się myśli, są jednocześnie 
Marzeniem, czyli czymś samorealizującym się.
A 6 co widzi?
(Głos IV)Ja widziałam trochę inaczej. Jak mówiłeś o wchodzeniu, to od razu wzięłam drabinę 
i po drabinie weszłam na chmurę. Byliśmy na tej chmurze i Każdy miała coś swojego, ale to 
było wspólne, bo byliśmy na jednej platformie. Widziałam bardziej Kosmos niż Morze. Kiedy 
mówiłeś o tej Komnacie, to od razu się tam znalazłam i ja tam biegała. Szukałam czegoś, 
otwierałam każde drzwi żeby poznać, zobaczyć. Jak siadłam na jakimś miejscu, to chciałam 
każdy zakamarek poznać. Otworzyłam jedną Komnatę, a tam była Sala Taneczna. Tam 
możemy się pośmiać, powyłupiać, pobawić.
(Zbyszek)To jest ważna Rzecz, o której mówisz.
 -Oni mówią, że to jest Komnata wewnętrznej Radości. Czyli my możemy nie z zewnątrz 
tylko, ale jakby od wewnątrz uruchamiać Radość. A skoro ta Komnata jest Symbolem 
tylko pewnych Energii, To my możemy sobie od wewnątrz zażyczyć wzrost zadowolenia.
Idzie!! Ale mów dalej.
(Głos IV)Odnośnie tej Postaci, to się pokazało mi ciało długie jak u Avatara, ale twarz 
okropna; -zębów nie miał, pół nosa, pół oka, koszmar, ale później zaczął się śmiać. Ściągnął 
maskę z twarzy i było o.k. Po prostu się nabijali ze mnie.
(Zbyszek)Ktoś przyszedł, odkrajał nożem jakby kawałek serka i każdemu daje. Sam 
przeżuwa i mówiąc; -jedzcie, jedzcie, co się wstydzicie, czy -co się boicie. 
-Żartują sobie równo. 
Mówią tak; -to jest karma dla psów. –A co Wy myślicie. Mówią żartobliwie, -że co Wy jecie.
Zapominacie o tym, żeby to było cudowne. 
-Pokazują jak można sobie wyobrazić ładowanie, że to, co się je jest takim rozbłyskiem. 
Takimi kulami Światła.
-No, to już.-i patrzy na górę szepcząc, -to już jest dobre. Żeby go Góra nie słyszała. Tak 
poufale. Tak macie robić.
-Podpowiedź, że zapominamy.
Widzę teraz taką tłustą 5. Co Ci pokazują?
(Głos V)Śmiałem się i nagle zapomniałem
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(Zbyszek)Mnie pokazują, że gdzieś w kościele przy trumnie klęczysz. Tylko żeby się nie 
programować.
Patrzysz na tego Kogoś. Potem idziesz, w ławce skupiony się modlisz. Patrzysz na górę, 
jakbyś przez ściany Kościoła chciał zobaczyć Boga. Ujrzeć coś, zrozumieć.
Potem spokojnie, jakby w amoku, takim objawieniu bierzesz notesik i piszesz i piszesz.
Ten notatnik unosi się. Polskie pismo przemienia się w jakieś Starożytne Języki. I z tego 
powstaje coś, ale Ja nie wiem, co to jest. Jakiś przedmiot. Ale Ja się tracę. Bo to jest rękojeść, 
albo wibrujące jakieś kręgi. Ty to rozwijasz jak zwój i odczytujesz. Ale to, co tu było do 
przeczytania, to nie pasuje do Modlitwy. Ale muszę powiedzieć, bo to jest bardzo ważne. Na 
tym pisało wyraźnie; -ugryź je w d.
On to zwinął i schował w Siebie przez d…
-Czuje, że coś ma być i zaczyna Cały Promieniować od brzucha i zaczyna się unosić.
 Staje się chmurą. Patrzy, ale nie boi się, że Staje się Cały, a Ciało znika. Że to jest tylko 
dym. Taka chmura. Jakby pływać zaczynał w tych chmurach. Jakby chciał powiedzieć; 
-JESTEM lub MOGĘ.
Jego energetyka się teraz zmieniła. Zmieniłeś się. Wszystko w Tobie teraz jest Światłem.
Stanąłeś przy tej trumnie. Wieko zatrzasnąłeś. Rąbnąłeś w tę trumnę, a ona pękła i zniknęła. 
Połowa trumny poleciała na lewo, połowa na prawo i zniknęło to.
Mówisz; -a co mnie to obchodzi. W zębie podłubałeś i idziesz w Życie. Ale pływałeś.
A Ty, co widzisz? Ja tylko podpowiedziałem, że w Tobie coś zachodzi.
(Głos V)Idę do przodu i tak jakbym ogniem płonął. Taka Moc Energii.
(Zbyszek)Mówisz; -a co mnie to obchodzi. 
Mówisz wyraźnie, że; -masz Rodzinę i Ty masz Żyć. Wychodzisz na ulicę. Tam jakiś rynek. 
Bruk niby nowy, a ze starym pomieszany albo nowy na kształt starego robiony. Tak jakbyś 
teraz podejmował decyzję, co i gdzie ma Ci funkcjonować. Wróciłeś jakby z Zaświatów i 
jesteś Tu Cudownym Człowiekiem i zaczniesz podejmować decyzje Życiowe. Po prostu, jak 
Człowiek automat, ale taki nakręcony, który wie, czego chce. Stajesz się życiowy. 
(Głos V) Szybko przemieszczający się z jednego miejsca w drugie, kiedy chce i jak chce. 
Teraz 2 świeci się.
(Głos VI)Ja cały czas tańczę. Na początku nie wiedziałam, co mam zrobić, a potem zaczęłam 
wirować. Muzykę słyszę i tańczę.
(Zbyszek)Widać musisz być w tym Stanie, bo Oni mi pokazują 8 jak o tym mówiłaś.
(Głos VI,)Bo 8 też tańczy.
(Zbyszek)Przez przypadek zapamiętałem 11 i 12, a Oni tu wzięli się za ręce i wspólnie 
tańczą.
To jest ciekawe; -Dusze z Nich wyszły i tańczą, a Oni dalej siedzą pogrążeniu jakby w żalu. 
Tak jakby coś z Nich wyszło, tańczyło, bawiło się, a Oni tam jak na takim obrazku, jak 
Ludzie, których się fotografuje w dżungli. Przed chatą siedzą. To jest Ich Życie całe i Oni nie 
znają innego Życia, tylko tę swoją chatę i tę malutką wioskę, a tam kilkanaście chałup jest i 
tylko to Ich interesuje. A Duch chce się bawić, tańczyć, a Oni cały czas jak zdjęcia przed tą 
chatką siedzą. Nie chcą nic sobie zmienić.
Duch się rwie. Podchodzi do Jednego, do Drugiego i ciągnie. Duch jej do Niego, a Jego do 
Niej Oni jakby byli nieobecni.
Duchy do nich weszły. Jedno odwróciło się do Drugiego i pytają; -i co teraz robimy?
-Wy, co widzicie? 11 i 12?-(Głos); -Nic.
(Zbyszek)To teraz Sobie wyobraź, co byś chciał widzieć. Niech cię prowadzi Twoja własna 
Świadomość. Twój własny Duch. Bo mi znowu pokazali, że wziąłeś Swoją na ręce. Zaniosłeś 
kawałeczek dalej. I mówisz; -trudno. Tańczymy.
Oni cały czas z Poziomu Ducha podpowiadają Wam, że tam brakuje Radości. Że nie 
umiecie się bawić. Żyjecie w tak zaczarowanym Świecie obowiązków i tego jednego 
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hermetycznego Świata, że nie dostrzegacie tego, że Radość jest tu przy Was i można się z 
Życia cieszyć.
(Głos I)Mnie pokazują baletnicę. Taką przepiękną Postać ze skrzydłami, ale Ona się tak 
obraca i do góry leci. Pięknie tańczy.
(Zbyszek)Natomiast mnie jeszcze pokazali, jak przyszedł Ktoś do Nich i mandat Im 
wypisuje.
(Głos I)Za siedzenie, na czoło.
(Zbyszek)Już wiemy, że mają trenować.
Mnie pokazali 7.
Wstała i padła. Jakby nie umiał?
Siódemka podszedł do stołu. Na stole jest taki kielich jakby Grall i tam takie niebieskie 
światełko. Wodę wziął na palce, woda przeleciała po ręce i przemieniło się to w taki 
Cudowny Ogień wznoszący się do góry z lewej ręki. Ten Ogień otacza Jego głowę i Jego 
głowa jest wszędzie. Przez to, że jest wszędzie, to widać tylko kropki. To musi wrócić do 
środka głowy.
Widzę szkielecik. Kręcą głową jak katarynką. Posadzili go w ławce, przyszła nauczycielka.
Ekran jest, a z Jego oczu będzie płynął film. On jest projektorem.
-Co na tym ekranie chcesz widzieć. Pokaż. Bo Oni pokazują, że masz projektować film
(Głos VII)Z Lat trzydziestych. Samochody, Ludzie.
(Zbyszek)A Masz Brata? W tym samochodzie do Ciebie macha.
(Głos VII)Nadal samochody, tramwaj.
(Zbyszek)Oni mi podpowiadają jedną rzecz; -spróbuj teraz przejść tę zatłoczoną 
samochodami ulicę. Co będziesz widział, co się stanie? Nie bój się idź, bo tu Ci nic zrobić nie 
mogą. Co się dzieje? Czy auta hamują, czy też wchodzisz w nie na przestrzał
(Głos VII)One jadą, a Ja idę. Jakby mijały mnie. Z przodu pociąg jedzie jakiś.
(Zbyszek)Oni mi pokazali, że pociąg przejechał Ciebie i znalazłeś jako Duch w pociągu. 
Możesz iść po tych przedziałach, aż do takiego, w którym się je. On jest inny. Tam możesz z 
Kimś porozmawiać. Tam ta osoba będzie siedzieć.
(Głos VII)To jest stary przedział. Jadalny, ale w stary stylu.
(Zbyszek)Ja już widzę, że z tym Kimś już jesteś przy stoliku. Jak mówiłem, to zobaczyłem 
jak już z tym kimś jesz. A teraz zaprosił Cię. -Proszę. Tu siedzicie naprzeciwko i chwyciliście 
się za ręce. Albo przyjaciele albo nie wiem, kogo widzisz po tej drugiej stronie, bo mnie tylko 
ręce pokazują. Nie wiem, czy to On, czy Ona.
(Głos VII)Widzę Swojego Brata.
(Zbyszek)Teraz rozmawiaj z jego Duszą. Możesz się Jego zapytać o coś i zobaczymy, co Ci 
odpowie. Te odpowiedzi, które sobie wyobrazisz zobaczysz, czy będą prawdziwe
Jeśli to są osobiste sprawy, to możesz zapytać się w sobie i tutaj porozmawiać. Będzie Ci 
łatwiej.
11 teraz wstała. Rękę jak przy salutowaniu do czoła przytknęła i chłopa chwyciła. Hoj!!
 Da, dana. I zaczęła z Nim tańczyć. Jakby coś troszkę się w nim budzi.
(Głos I)Ja płynęłam bardzo szybko jakimś statkiem po Rzece i widziałam fale jak się 
rozchodziły od dziobu.
(Zbyszek)Tytanika pokazali
(Głos I,)Ale sama chyba nie jestem.
(Zbyszek)Zbyszek od razu mówili o jakiejś pewnie Miłości, bo od razu ten charakter.
(Głos I)Widzę szal na wietrze, suknię. Ktoś podchodzi do mnie.
(Zbyszek)Nie ważne, Kto. Co robicie?
(Głos I) Łapiemy się za ręce.
(Zbyszek)Widzę tak jakby spokojnie to wszystko wyglądało.
(Głos I)Patrzymy w przestrzeń. Niebo zlewa się z 31.24.
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(Zbyszek)… gdzie indziej się przenosicie31.27
(Głos I)Bardzo wyraźnie widzę morze, fale.
(Zbyszek)Prowadza cię na spacer. Podpowiadają, że jednak…
(Głos I)…coś chyba wyjdzie z tej podróży. -Bawi nie bawi mogą być Seszele.
(Zbyszek)Oni mówią tak; -bawi nie bawi statek nie wali, to może się coś tam…
Pokazali też bardzo drogą, upstrzoną klejnotami torebkę. Jesz jakieś oliwki, czy migdały. 
Zadowolona, uśmiechnięta.
(Głos I)Chyba pierścionek na ręce oglądam.
(Zbyszek)Też mi teraz pokazałaś. Akcentujesz wyraźnie i masz to gdzieś; -wartość. To 
naprawdę jest droga rzecz. Mówisz; -ile karatów?. Czyli w przenośni widać jakby Ci się 
poszczęściło i jesteś naprawdę zadowolona.
(Głos I,)Ale bardziej mi zależy na Nim niż na cacku.
(Zbyszek)Ty jesteś zadowolona z tego, że nie musisz zwracać uwagi na to ile to jest warte, 
tylko cieszysz się, że jest. To bardzo przyjemna scena.
(Głos)Mnie pokazali kotka. Też na tym statku Ją widziałam, taką szczęśliwą.
Ale widziałam małego kotka i byłam taką malutką dziewczynką i cieszyłam się, że Oni tam są 
i że jestem z nimi. Gdzieś tam dzieci były.
(Zbyszek)Mnie znowu gdzieś wzywają. Tak jakby było miasto, gdzie władza Nadrzędna, 
gdzie u Góry jest. Tak jakbym gdzieś był zaproszony do tego, ale to będę w Domu, 
kontynuował wieczorem. Tam jakieś światła. Wieże. Ktoś z tych władz mnie zaprosił. Do 
końca nie wiem, po, co tam przyjdę.
Teraz mnie wzięło, jakby kolejny Poziom tego był.
Łamie mi Ciało i mówią; -No jak chcesz wleźć tu w takim stanie?. Ciało nie przepuszcza, ale 
przepuści.
Są jednak te 35.03…Tak mnie łamie. Wyłączam się.
(Głos I)Ja widzę potężny wodospad, potężne są Góry i jakieś lasy. Nie wiadomo skąd on 
wypływa, ale potężna Siła wodospadu.
(Zbyszek)Oni mi pokazują, że 11 ma siąść przy stole i coś napisać w zeszycie. Teraz 11 
weźmie długopis i zacznie pisać. Ma mówić, co chce napisać.
(Zbyszek)Oni pokazują, że się unosisz nad sobą samą do góry i widzisz Siebie z przestrzeni 
jak jesteś niby zamknięta w domku i jakbyś nie umiała z Niego wyjść. W tym sensie, że Ci się 
nie chce. Że Całe Życie zostało jakby ograniczone. Że jest niby dobrze, ale za razem nie jest. 
Co byś tej osobie umieszczonej, tej tam daleko w dole, co byś poradziła?
(Głos )Mam pustkę w głowie. 
(Zbyszek)A 12 tam w dole z tą osobą jest i patrzy gdzieś tam na Górę w niebie siedzi 11 i do 
Niej mówi do tej obserwującej; -Obudź się-38.58… …. Szczęśliwej nocy…Wchodzi po takiej 
wielkiej linie ociera Jej łzy i ta widzi Jego. 
Tak jakby Energiami się łączyli. Stawali się taką energetyczną Radością. Zadowolenie takie. 
Ale tak harmonijnie pulsuje. Stali się taką Energią Czymś takim łagodnym, spokojnym, co ma 
w sobie zadowolenie.
(Głos I)Ja widzę jakby z Góry schodziła taka Piękna Postać i na tacy niesie wino, czy 
poczęstunek. Schodzi do Nas po schodkach. Ja dostałem kawałek tortu i mój Duch to wcina.
-Ukarajcie na Słowa, Uważajcie na Myśli, niech same Cuda Wam się śnią.
W Świecie Marzeń byliśmy.

KONIEC

6


