
[Pakt między Siłami Anielskimi, a ciemną stroną Duszy Człowieka –Dywan 
energetyczny wokół Ziemi, w Wolnym Wyborze musicie mi dać to, co uznajecie, że Zmiany  
by wymagało].

49.2009.06.20 Koszalin -1
1/4

Zobaczymy, co ma się stać?
-Wiele, bo dzień to niezwykły. Stanie się coś, co zmieni obraz Rzeczywistości Energetycznej.
Pokazują Serce, które z jednej strony ma otoczkę białą, ale zaczyna bić; -wum, wum, wum.
-To jest Serce Kogoś, Kto się narodzi
Chodzi o Kogoś z Góry, Kto się Narodzi.
Jakby to było związane z przygotowaniem czegoś, co jest związane z nowymi Ludźmi. Z 
czymś, co w Przyszłości będzie kwitło, co będzie zasiedlało, co będzie pełną Miłością.
-Pokazują, że w przyszłości Człowiek będzie wielkim sercem z rączkami i nóżkami.
Mówią o zawiązaniu dziś.
-Mówią, że dotyczy to jakiegoś paktu.
To jest Pakt zawarty między Siłami Anielskimi i czymś mrocznym. Z ciemną stroną 
Duszy Człowieka.
Ogólnie Dusza Ludzka jest czysta, więc ta ciemna strona dotyczyłaby się jakiejś 
techniki, czegoś, co Nas w tę pomroczność wsadza. Czyli choć ten zły podpowiadacz z 
lewej strony podpowiada byśmy czynili źle, dobry, żebyśmy czynili dobrze, ale coś się stanie, 
dzięki czemu Jasność, czyli nasi Opiekunowie będą mięli większy w Nas posłuch.
Chodzi też o to, byśmy wprowadzili tę otoczkę wokół Ziemi. Czakramów już nigdzie nie 
ma, nie będą odtwarzane, zostały już tylko echa wspomnień po nich. Przetrwały ten czas, 
wszystkie 31. Ten 32 będzie czymś oplecionym wokół nich, ponieważ on został 
eksperymentalnie dodany, w piramidzie zakotwiczony, ale on będzie stanowił nie jeden 
strumień z Nimi, tylko jakby ten strumień owijał. Dzięki temu energia stamtąd dotrze tutaj i 
wypełni.
To już zaczyna się dziać. Zaczyna wychodzić wszystko jasne. Po tamtej stronie to się zaczyna 
otwierać. Usuwają się na boki i wielka Postać na wprost się pokazała.
Tę Energię, która leci ta Postać rozwija jak dywan. To idzie jak gigantyczny materiał.
To podstawa do stworzenia na Ziemi jednego gigantycznego Miasta, które będzie 
wisiało. Każdy będzie mógł z Jego mieszkańcami kontaktować się.
Nie będzie problemów, żeby się skontaktować z Opiekunem. Dzięki tej otoczce będzie mógł 
bardzo szybko złapać kontakt z Górą. Musi się tego uczyć, ale wskazówki są podane.
Mówią, by pozwolić Sile Działać, by pozwolić Sile lecieć. To jest światło, które przenika. 
Ono też leci dołem, zwija się i leci w drugą stronę. Tak jak płachta na byka, która by miała 
jego głowę owinąć tak ten Proces się zaczyna.
Idą pierwsze nici wokół Ziemi. Usłyszałem zgrzyt, jęk. Widzę gigantyczną postać z 
przeciwnej strony, która stoi, przygląda się, puka w tę osłonę wokół Ziemi i mówi; -nieźle.
Ale nie bardzo się tym przejmuje. –To małe zwycięstwo. -Ale wiedzą już. –To, co 
najwłaściwsze jeszcze się nie obudziło.
Idzie bardzo cienka, a ostra Energia z góry. Leci cieniutki strumień naładowany potężna 
Energią. Dziwnie to u mnie wygląda, bo w połowie jestem czarny, a w połowie biały. 
-Mówią też, że w przenośni dobro i zło zlało się w jednym. Stworzone zostało coś w 
powrocie, co należy do Ojca. Co w Nim tkwi Zespolone, Objawione, Wypełnione…..
Dużo tu słów. Ktoś zabrał te wszystkie Słowa i gołąbki z tego powstały.
-Słyszę o pokoju na Ziemi. Miłe zapowiedzi tego, co się może stać.
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-To się stało. Słyszę. Tylko to będzie wypełniać się.   To jest Pakt zawarty między Siłami   
Anielskimi i czymś mrocznym  .   Z ciemną stroną Duszy Człowieka  . 
-Dlatego te Słowa. 
-Patrzę. -Co się stało?
Dają Nam do zrozumienia, że Nasze Siły będą mogły dużo swobodniej tu wpływać.
Pewne struktury energetyczne wyglądają jakby się bardzo szybko tworzyły albo jakby zostały 
skądś przeniesione i tutaj Objawione. Nie ma tutaj budowy, tylko nagle się stały. Jakby 
wrzos. Podnosi się to do góry.
To, co miało zajść, to tyle. Teraz będzie się to toczyło gdzieś w tle, a My będziemy 
kontynuować. W Modlitwie będzie dopełnienie tej Całości.

-Słyszę, że to jest Droga do Królestwa Niebieskiego.
Że dzięki temu to, co na górze w Człowieku może się wyrazić i z Człowieka niczym 
Światło może to promieniować na zewnątrz.
Pokazują takie Koło jasne, które potrafi to uruchamiać.

Mieliśmy teraz kontakt ze Światłością. Teraz powinno być to uzupełnione przez Siły 
Najwyższe. Przyszła Energia na głowę.
-Słyszę od Ojca. 
-Ja Jestem, Ja Byłem. –Mówi coś o niezauważeniu.
Leży spokojnie na sofie. Pierwszy raz go widzę takiego. Ma słomkę i jest zadowolony. 
Obraca się tu w Naszą stronę i wygląda jakby odpoczywał.
-Tak Ja odpoczywam. –Mówi.
-A, co My mamy robić?
-Pracować, żeby On odpoczywał. 
-Wstał, zanurkował. On się w Nas Przejawia. 
Ciekawe. –Wszystko w Nas, co było niewłaściwe, co się nazbierało w Nas znikło.
-On Jest. Widzę, że w dwóch Osobach jest nie Jego Obecność, tylko jest On.
-I, co teraz zrobicie? –Słyszę. –Czy umiecie o Mnie dbać?
-Przewija się ta Myśl z Osowa, że nie wolno Boga w Nas zabijać. Trzeba Go karmić 
Myślą, Mową i Czynem. Radość, Nadzieja, Wolność wtedy się w pełni przejawiają w Nas 
i w Nim. Mamy wszystko doenergetyzować. Ma być tylko czyste. Wszystko, co z Nas 
płynie niewłaściwe Jego Obecność albo Jego w Nas zabija.

-Jeśli dążysz do Mnie, to, czego chcesz? -Zjednoczenia ze Mną, czy tez przekreślenia tej 
Drogi?
-Chcesz Mnie zabić?
-Myślicie, że to jest okrutne Słowo?
-Kiedy zabijacie w Drugich Wolność, Ich Nadzieję, Ich Prawo Wolnego Wyboru, a przecież 
Ja tam też Jestem, chociaż nie w Całości, chcecie Mnie zabić Tam i w Sobie?
-To, czego właściwie chcecie?
-Czego oczekujecie po tym wszystkim?
-To jest Misterium, czy to jest Prawda?- Czy nie widzicie, że podnosząc ręce do góry 
możecie Żyć pełną piersią. Że kiedy Mi oddacie Życie Ja uczynię z Niego Cud, pokaże 
Wam, co należy zrobić, żeby się Tu odnaleźć.
Kiedy Oddacie Duszę i Ducha Ja Zjednoczę was w Samych Sobie.
-Kiedy Oddacie Mi Wasze Sny Ja uczynię Je kolorowymi.
-Kiedy oddacie Mi Moje Działanie(w sensie Swoje)Ja uczynię z Niego to, co będzie dla was 
Najdoskonalsze. A kiedy mi oddacie Swoje Marzenia będą One czyste i Was uczynią w 
spełnieniu się szczęśliwymi.
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-Co chcecie mi oddać Ja to poprawię.
-Pokazuje na Mnie.
-On się pogubił. Bo sądził, że jak oddawał, to oddawał na zawsze. Tymczasem Ja to tylko 
Zmieniałem, a w Nim był lęk, że On coś stracił. Dlatego tak było Mu trudno. Nie zrozumiał,  
że oddając mi cokolwiek JA czynię z tego coś najdoskonalszego dla Was. Bo Ja chcę w Was  
być. Ja tam Jestem, ale Ja muszę to wszystko czuć tak samo jak Wy musicie czuć Mnie. 

-Serca Nasze stają się ciężkie. Ja jakbym miał piłę. Aż trudno mi się oddycha.
-Czemu? -Zadałem takie pytanie. 
–A On mówi. –Bo nie pozwalasz mi w Sobie w pełni rozgościć się.
-To wystarczy tak jak na Ławce Zwierzeń powiedzieć. –Ojcze, proszę Ciebie zrób to tak jak 
chcesz, byle Ci było wygodnie. Oddaję Ci Siebie samego, byle Ci było dobrze i bylebym mógł  
Cię cudownie odczuwać.
-A, co robicie jak Działacie?
Czy w tym Działaniu, czy w Waszych Myślach, Słowach i Czynach jestem Ja, czy Wy?
-No i faktycznie nie zawsze Myśli są czyste.
-Natomiast jak Wasze Myśli, Słowa i Czyny są czyste, jak Wasze Działania są czyste, jak 
Wasze Marzenia są czyste i Sny, wtedy rozpościerając ręce, tu pokazuje na ten nowy Znak w 
Oceanie Ducha Świętego, który jest we Mnie, Jesteście we wszystkim, gdy Mnie pozwalacie 
Działać. 
-Gdy własne Działanie oddajecie Mnie, wtedy staje się wszystko to, co może być w danej 
chwili Najdoskonalsze. Jesteście wtedy Kanałem. Jesteście wtedy Całością, Jesteście wtedy 
Zespoleni ze Mną i z Tą Cząstką, którą staracie się zmienić. Nie musicie mówić, jak 
cokolwiek ma dokładnie wyglądać albo jak Działanie ma wyglądać.
Nakreślcie tylko to, o, co chodzi i rozkładając ręce pozwólcie Mi działać.
-Pamiętacie jak to było?
-Nie grzeje, nie ziębi, nie ciągnie się, a Akim, Cząsteczka Mnie w Was wypłynie. Pozwólcie 
tylko stać się Cudowi. Ja Jestem Tą Cząsteczką.
Rozkładając ręce nie módlcie się do niczego, bo Ja i tak w Was Jestem. Do Samych Siebie 
modlić się nie musicie. Módlcie się raczej, by Cud Istnienia Nowego, by Zrodzenie Nowego 
w tym Kimś, tym czymś było pełne. 
-O to się módlcie, a stanie się to, o co prosicie w Imieniu Ich, Imieniu Moim. Ponieważ nie 
ma większej Radości niż Nasze Zespolenie się, bo Nikt inny, jak Ja, nie wie, co tak 
naprawdę jest Wam potrzebne. Gdy będę Wam podawał to, do czego dążycie, to, co jest 
cudowne zawsze się w tym w pełni, w Radości i w Wolności, pokazuje, przy rozpiętych 
skrzydłach odnajdziecie.
Ale w Wolnym Wyborze musicie mi dać i tu pokazuje rękami jakby do przeróbki, jakby do 
zmiany to, co uznajecie, że owej Zmiany by wymagało.
-I, czego więcej Wam potrzeba? –Mówi pokazując w dół, tylko szczęśliwego Życia.
-Ale ten Stan trzeba utrzymać. 

-Tutaj mówi o pracy, tutaj mówi o zrozumieniu, tutaj mówi o pokonaniu kręgu tego 
uwierzenia, panowania nad Sobą i Jedności z Całością.
Zwija te kręgi wszystkie w taką kulkę. Podrzuca do góry, a z tej kulki Tworzy się taka 
Jasność.
-Tak, bo w Świetle przyjdzie wsparcie, przyjdzie pomoc, przyjdą zapisy. Przyjdzie wszystko 
to, czego pragniecie, by się stało. Ale pragnąć, ale chcieć musicie prawdziwie.

Pokazują, że wśród Nas są osoby, które oszukują Same Siebie.

3



Tak naprawdę mówią, co innego i chcą, co innego. Są w wewnętrznym konflikcie. 
Ograniczają wciąż Innych, udają Świętych przed Sobą i powinny to zmienić. Bo inaczej z tej 
Drogi (pokazuje jak cień, taki dziwny przełyk) zejdą w coś, co Ich samych będzie później 
toczyć właśnie taką ciemnością, będzie powoli Ich pochłaniać.

 Teraz niby Charlie Chaplin odszedł śmiejąc się i będąc radosnym.
-No i co, pojęli? –Ktoś mnie dydaktycznie spytał. Wyłączył mi magnetofon.
-Mówi. -Zaszły Zmiany Energetyczne. Teraz jest Cisza na tłumaczenie, a reszta przyjdzie 
potem.
- To był proces techniczny.

KONIEC.
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