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2gi etap:   RADAS - PODZIĘKOWANIE  od Istot Natury (w Ich Języku o                   
wyższych wibracjach – warto wsłuchać się sercem w jego brzmienie jak w mantrę. 
Istnieje nagranie dźwiękowe brzmienia tego przekazu, z odpowiednim akcentem) 
 
 
Paroe! Paroe! 
BOSKOS! 
Huales OEA 
 
Nambaradas! Nambaradas! 
Bongos Puntos 
Bunga - Nagabunga 
Drudos Templates Slites Otes 
 
Nambaradas! Nambaradas! 
Undurudos 
a... 
Titos - Cocolitos 
 
Dodos Nura 
Lojomes - Redes 
Dandos  
Dodomes Scribos names  - Kuragos! 
 
Nambaradas 
duda gugitos, gugupitos,  
Nambaradas Fito! 
 
Jaaa...!  Dudos 
Juhuuu...! 
Nambaradas Fito! 
Gifames Togos  Untos Gules a Radas 
Purit! 
Andodes! a Stotos 
Vitos slites 
Untos Puntos Roll** Ho – net bas 
 
Mes Wes Andodes 
Aloe Wes, Mes, Nura, Cocolitos 
Aloeoea ((Nagames Bunga))*** 
Gifames Wes**** Togos UTAS Nura a...Cocolitos 
Andodes! 
Purit! 
Ewolo! 
O ho! ho ho! 
ho ho ho! 
Nambaradas! Nambaradas! 
Wrutos hoje pikos 
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Aloeoea 
 
TAG  DUDOS! 
Nambaradas! Nambaradas! 
Andodes! 
Dondovides! 
AloeOeA! 
 
podpisane   (telegram) 
 
PARAGAMAS 
Istoty  Natury  (wszystkie) 
 
Tłumaczenie Podziękowania RADAS: 
 
Witajcie  
Boskie Istoty................................... 
Ludzie otwarci na nas, Nasi Przyjaciele 
Dziękujemy (wszyscy) 
za piękne spotkanie* 
 
za przeprosiny na ile bylo można i te do szpiku kości, prawdziwe 
i glębokie, do cna 
zamierzchłe, onegdajsze i niedawne bóle i urazy 
odeszły 
 
dziękujemy 
za wyzwolenie, wydobycie spod ziemi na Światło dzienne, za ujawnienie 
i duchowe porządki 
 
dbałość, troskę o Matkę Ziemię 
śpiew i malowanie 
tańce  
mówienie i pisanie o nas    - odważcie się! 
 
Dziękujemy za 
łakocie do jedzenia, coś do picia,  
 
Dzięki za wszystko! 
 
ale fajnie jest teraz 
ale super! 
 
Dzięki za wszystko! 
 
dajemy wam wiele  naszych 
tajemnic  i porad 
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korzystajcie z nich! czerpcie, nie zaprzepaszczajcie! 
cieszcie sie zyciem, bawcie i spiewajcie, tanczcie, malujcie, niczym nie 
przejmujcie, dajcie sobie luz 
ale badzcie odpowiedzialni (nie róbcie innym co wam niemile) 
uzdrówcie bóle, rozpacz, przykre wspomnienia, emocje, rozczarowania i to co 
nisko wibrujące i dysharmonijne, destrukcyjne wzorce – energetyczny balast 
nasze spotkanie trwa**... rozkreca sie 
to nie koniec...  
bawmy sie, Wy i my 
 
Kochajcie siebie, nas, Ziemię, Świat i Wszechswiat 
żyjmy w Świetle, Miłości i Przyjażni 
((w byciu prawdziwym sobą i w prawdzie))*** 
 
dajemy Wam (tu obecnym i nie tylko)**** 
wiele dostojnych, ważnych skarbów 
Ziemi i Wszechświata ( w tym Niebios, wielu Niebios) 
Cieszcie się tym! 
Korzystajcie  z tego! 
Wzrastajcie duchowo! 
 
dziękujemy 
startujemy (wchodzimy)  w lepszy etap (dosłownie) życia w Miłości, 
Świetle i Przyjaźni 
 
liczy się teraz! ((przeszlosc uporzadkowana)) 
 
dziekujemy 
bawcie sie i smiejcie! 
do zobaczenia (dosłownie! kiedys kazdy je zobaczy lub odbierze tak jak moze) 
trwajcie w Swietle, Miłości i Przyjażni (prawdziwej, szczerej) opartej na 
oddaniu – jeden za wszystkich – wsyscy za jednego –  
w sluzbie Bogu 
w sluzbie Światu 
w sluzbie Ziemi 
i dla dobra nas wszystkich (tu obecnych i na Ziemi w ogóle) 
 
 
(mamy odpowiedziec) 
Ziuku - Kuki - Malakuki! 
tak jest! i bawmy się dobrze! i niech się dzieje! 
 
 
Przekaz odebrała Veni, Język Paragamas:  
Cały język Paragamas, kontakt z IN, inne przekazy dostępne na Akademii Paragamas,    
kontakt:  veni45@op.pl 
 
Co kwartał zapraszamy na Uzdrawiający BAL  ELFÓW – Wiosna, Lato, Jesień, Zima 


