3 etap: Podpowiedzi od Sił
Natury (w odpowiedzi na odczytaną Inwokację i Radas – Podziękowanie pojawił się Wir,
Spirale Energii – cudownej, świecącej, mieniącej się a na jej fali w górę przemieszczały się
radosne Elfy, Wróżki…
„Wir – który niczym wiatr
unoszący suche, jesienne liście –
niesie Istoty Natury –
Wróżki, Elfy, Leśne Skrzaty
unosząc Je do Góry
Rozbawione – Przeszczęśliwe
Wyglądają jak Prawdziwe –
tylko dotknąć, głaskać, tulić;
jak z maskotką się rozczulić
przytulając Je do serca…
ale te mkną do Kobierca,
otwierają Niebios Bramy
i się sypią Mój Kochany
same skarby i prezenty!
O! Mikołaj pędzi Święty
w swym zaprzęgu w Renifery;
wzruszył Go nasz pokłon szczery,
słowa z Serca powiedziane
w oczach Istot wnet uznane.
Chcą nam dać, co tylko mogą
byśmy weszli choćby nogą1
na Wyżyny Świadomości
gdzie wgląd i dobrobyt gości,
dobre zdrowie, pomysłowość,
równowaga i gotowość
do spełniania Celu Duszy
a ten zawsze Wszystkich Wzruszy
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Jedną nogą. Dwiema to byłaby zbyt wielka zmiana energetyczna a drugą nogę każdy i tak dostawi w swoim
tempie Przyswajania EnergoInformacji w Dobie Zmian. Zależy od otwartości, stopnia oczyszczenia jednostki,
etc

bowiem służy innym, Ziemi.
Wszechświat bardzo to docenił2
i otworzy dalsze Bramy3…
unoś z nami się, Kochany!4
Na Strumieniu, po Spirali,
pośród Wróżek i Krasnali,
wśród Żywiołów, Sił Natury
popatrz stąd na Ziemię z góry
widząc gdzie Cię potrzebuje –
co Jej robią i co czuje.
Będziesz na to mieć lekarstwo
poprzez słowa i malarstwo,
poprzez tańce, medytacje,
kursy, wizualizacje,
poprzez wiele możliwości.
Naucz innych świadomości,
by o Ziemię jak Ty dbali,
aby również Ją Kochali,
by w szacunku i w pokorze
dbali o Nią w każdej porze
bo to byt nasz, przyszłość nasza5.
Matrix Ludzi wciąż rozprasza,
do nowego ciągle kusi.
Produkując śmieci dusi
wszystko dookoła.
Ratuj Ziemię! O to woła!
Niechaj Ludzie mniej kupują,
dłużej coś eksploatują
a nie lecą wciąż za nowym –
jeśli chcą być w świecie zdrowym6…
Niechaj segregują śmieci
oraz uczą wszystkie7 dzieci
właściwego zachowania.
Niech Nas8 proszą o działania,
które również Wam sprzyjają.
Ludzie Wolną Wolę mają
przeto trzeba tu współpracy
a nie Istot wbrew Wam pracy…
Zauważcie Roślin Dusze
jak się troszczą z animuszem,
by roślina9 wciąż wzrastała.
Proście, by odpornie trwała10
bez nawozu i sztuczności
rosnąc w Świetle i w Miłości,
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Co miało miejsce (Uzdrawianie, Inwokacja)
W najlepszym do tego czasie
4
Człowieku
5
Ludzi, Istot Natury, licznych Swiatów Równoległych
6
Podwójne znaczenie - zdrowym świecie oni sami też zdrowi
7
Nie tylko swoje i krewnych, też te spotkane na ulicy, to wspólna sprawa – przypominanie sobie nawzajem
8
Siły Natury
9
Każda jedna
10
Roślina ta
3

które z Waszych Serc popłyną.
Elfy zajmą się rośliną
wdzięczne za czas i uznanie.
Poczuj w sercu tańcowanie,
wspólną radość, troskę miłą,
by się Wróżek, Dew zjawiło
tyle, ile będzie trzeba,
by uchylić płodom Nieba,
by dopisał Wam urodzaj
na wybrany przez Was rodzaj
roślin, co uprawiać chcecie.
Wiedzcie – Inne11 to nie śmiecie!
Wsze Rośliny bardzo cenne
lecz niech mają czasy zmienne
swego wzrostu, miejsca inne.
To, że rosną12 nie są winne!
Świat Natury wszystko ceni.
Twa postawa – wiele zmieni.

Im więcej kto jest uczciwy – wobec siebie, innych, świata, szczery i wypełniony miłością –
tym bardziej mu się uda rozmowa z Istotami Natury – Siłami Natury. Efekty działań będą
lepsze i szybsze.
Podpisane: Siły Natury „Paragamas”, Ziemia i Wezuwiusz
Ich prośba:
Tekst Ten nie jest tylko po to, by go jednorazowo odczytać i uznać za „wiersz”, miłą
rymowankę. To tekst do częstego odczytywania sobie a dzięki temu, że posiada własny
rym i rytm ma stać się dla Podświadomości niczym Kołysanka sprawiając, że przyjmie
Ona / Człowiek (też Świadomie) podpowiedzi, nowe wzorce w sposób radosny, lekko i od
Serca poprzez odczuwaną radość z płynących słów. (Chodzi o postępowanie wobec Matki
Ziemi, współgranie z Istotami Natury, Roślinami…) Ten swoisty rym i rytm dostrajają
Czytającego, Słuchającego i tym bardziej Stosującego podpowiedzi do Wyższych Pasm
EnergoInformacji.

Powyższy Przekaz od Sił Natury – Żywiołów, Ziemi, Istot ją zamieszkujących odebrała Veni
Po odczytaniu Inwokacji, w dniu 28.05.2013 (Fundacja Świadomość Ziemi we Włoszech
przy Wezuwiuszu a część osób w Górach Świętokrzyskich)

PS. Przypisy podyktowane jako część Przekazu.

* Wir – znaczy MY (z niemieckiego) a mowa jest, począwszy od Inwokacji,
o Wszystkich Istotach zamieszkujących Ziemię, Siłach Natury współdziałających w Jedności
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Rośliny – chodzi o te, które mamy pod hasłem „chwasty” i są przez Człowieka tępione
Tam, gdzie nie pasuje to Człowiekowi

