
Miłość, Wolność i Pokój 
Jeszua: 

Moi Drodzy, Święci oraz Umiłowani Bracia i Siostry!  

MIŁOŚĆ, WOLNOŚĆ I POKÓJ. Piękne hasła. Na ile oraz czy miłość, wolność oraz pokój 

mieszkają i królują w Twoim życiu? To jest pytanie otwarte. Na ile chcesz. Na ile Ty chcesz i 

pragniesz, aby miłość była i weszła w Twoje życie? Czy miłość nie zawiera w sobie pokoju oraz 

wolności? Czym jest wolność? Jak można być wolnym? Jak można być wolnym w świecie, który 

wygląda na ciągłą gonitwę zniewolenia i zniewolonych? I jesteś więźniem czasu tak długo, jak 

długo czujesz, że jesteś w nim uwięziony, tak długo, jak nie czujesz swojej prawdziwej Boskiej 

Rzeczywistości. Poczuj to, co jest poza słowami. Poczuj to, co jest głęboko wewnątrz Ciebie i co 

teraz odzywa się do Ciebie. To coś, co Cię woła i mówi tak wewnętrznie: Hej, to jest prawda, co 

mówi ten koleś. To coś, to TY. To TY. Ty sam siebie wołasz, ponieważ wiesz, że jesteś poza czasem 

i dlatego, i tylko i wyłącznie dlatego, możliwa jest miłość, radość oraz pokój. Dopóki nie 

zrozumiesz tego, co zostało tutaj przed chwilą powiedziane, dopóki tego nie przyjmiesz, miłość 

oraz wolność oraz pokój nie są możliwe.  

Jeżeli ten świat jest wszystkim, co jest, jeżeli Twoje ziemskie, doczesne problemy 

są wszystkim, co jest, to nawet jeżeli je rozwiążesz, pojawią się następne. A nawet jeżeli w jakiś 

kosmiczny sposób byś je rozwiązał lub rozwiązałabyś wszystkie swoje doczesne kwestie, Twoje 

ciało i tak odejdzie. I tak odejdzie. Nie chodzi w tym miejscu, aby popadać w jakiegoś rodzaju 

depresję czy negatywizm, ale o proste zrozumienie faktu, że to jest doczesna egzystencja, która 

nie jest, nie była i nie będzie nigdy Tobą. Dlatego przestań, przestań, przestań szukać siebie w 

swoich doczesnych problemach, ponieważ nie znajdziesz Siebie ani w problemie, ani w 

rozwiązaniu problemu.  

Poznajcie Prawdę, a Prawda Was wyzwoli. Co to oznacza? Poczuj tą Prawdę, która jest 

poza słowami, poza czasem - tą Prawdę, która jest w Tobie. POCZUJ JĄ. DOŚWIADCZ JĄ. 

PRZYJMIJ JĄ. DELEKTUJ SIĘ NIĄ. I w poznaniu, znaniu, i pamiętaniu tej Prawdy jest 

rozwiązanie Twoich bolączek. To rozwiązanie będzie wyglądało w taki sposób: albo się z tym 

czymś pogodzisz, ponieważ przestaniesz widzieć w tym problem, albo to się zmieni, albo Ty 

zostaniesz usunięty z tej sytuacji. 

Tylko dlaczego tak bardzo myślisz, że wiesz, kiedy i co powinno nastąpić?  Ile razy się już 

pomyliłeś, pomyliłaś? Ile razy byłeś w błędzie, byłaś w błędzie, w szczególności, na tak zwanej 

Twojej duchowej ścieżce. Zauważ proszę, że duchowa ścieżka, to nic innego jak droga wyjścia z 

błędu. Zakłada ona parę rzeczy: pierwszą, że w tym momencie jest w Tobie jakiś konflikt, druga 

rzecz, że da się z niego wydostać, a trzecia rzecz, że istnieje stan wolności, którego w tym 

momencie nie posiadasz, lecz posiąść możesz.  



Proszę Cię - SKRUSZ SIĘ. Skrusz się, nie przed nagromadzeniem bólu, który te słowa 

wydaje się, że z Ciebie wyciskają, tylko skrusz się przed miłością Boga do Ciebie. Bóg naprawdę 

Cię kocha i naprawdę chce, aby Twoje bolączki zostały rozwiązane. Ale one znajdą rozwiązanie 

tylko… tylko… tylko w Twoim pokoju. Bez Twojego pokoju, nic nie ma sensu. I Bóg jest 

nieszczęśliwy, bo Bóg to Ty. I Ty jesteś Bogiem. Tak więc, dopóki niepokój mieszka w Tobie, to 

nikt nie jest szczęśliwy i nic nie ma sensu. A jeżeli mieszka w Tobie pokój, akceptacja, pogodzenie, 

to wtedy i tylko wtedy rozwiązania przychodzą naturalnie, automatycznie - przychodzą same. 

Przychodzą, bo chcą. Dosłownie wydaje się, jakby cały wszechświat wpompowywał w Ciebie 

miłość - łaaał…, jakie to jest wspaniałe! I tym jest właśnie życie z Bogiem - życie Łaską.  

Jakie piękne słowo - ŁASKA. Co ono oznacza? Łaskę, czyli po prostu stan uniesienia, stan 

egzaltacji, stan delektowania się ciągłą KOMUNIĄ WEWNĘTRZNĄ ZE STWÓRCĄ. Tym 

można się delektować! Kiedy masz TO, kiedy jesteś w stanie POŁĄCZENIA, to to już jest 

największa nagroda, jaka jest, ponieważ już odczuwasz błogość, już odczuwasz miłość i przestaje 

Ci aż tak zależeć na świecie zewnętrznym. Nie oznacza to, że nie uczestniczysz w nim (nie 

uczestniczysz w tym życiu, tutaj na ziemi) - ale jest ono inne, inne, zupełnie inne. Jesteś pełen 

radości, miłości, pokoju. Ufasz. Ale też działasz, w dalszym ciągu, działasz, ale inaczej - działasz 

z miłością, z radością i z ufnością. Co jest w tym złego? 

Co jest złego w STANIE OTWARCIA? Dlaczego ego tak bardzo nie chce tego spróbować, 

nie chce zrobić czegoś takiego? Okej… Mam sytuację, w której jestem, niezbyt mi się ona podoba, 

to może ja po prostu się otworzę, bo próbowałem wielu innych rzeczy wcześniej - nie działały, nie 

pomogły mi. To teraz zrobię coś zupełnie innego. Zostawię tą sytuację taką, jaką jest. Zostawię 

swoje myśli na temat tej sytuacji. Zostawię stare próby rozwiązania. Wszystko to porzucę, 

ponieważ to nie zadziałało do tej pory, tak więc, pewnie nie zadziała już nigdy. I po prostu się 

otworzę - otworzę na przepływ miłości i najpierw przyjmę ją do środka. Do siebie. Do swojego 

serca. Przyjmę. Nie wyczaruję. Nie wykombinuję. Przyjmę to, co… to, co JEST. Bo ta MIŁOŚĆ 

JUŻ JEST. Ona nie jest uzależniona od Twoich wyczynów lub braku Twoich wyczynów w formie. 

To nie ma znaczenia. To, co ma znaczenie to fakt, że Bóg już Ciebie teraz, tutaj, kocha. Już TUTAJ 

I TERAZ. I bardzo Cię kocha. I chce dla Ciebie jak najlepiej. Otwórz się, przyjmij Jego miłość i 

powiedz sobie:  

Od teraz Ty mnie prowadź, ponieważ ja nie wiem, co robić. Nie wiem, jak rozwiązać ten 

problem. Nie wiem, czy to jest faktycznie problem. Wiem, że coś mnie boli i proszę Ciebie 

o pomoc.  

Jeżeli poprosisz, to otrzymasz. Pukajcie, a będzie Wam otworzone. Bóg chce do Ciebie przyjść, 

tylko trzeba się otworzyć. A żeby się otworzyć, trzeba wysprzątać swoją Świątynię ze śmietnika, 

który tam jest. Ponieważ Bóg nie przyjdzie do śmietnika. Bóg przyjdzie do czystego miejsca, do 



otwartego umysłu, w którym nic nie ma. Tam przyjść może. Ponieważ jak jest śmietnik, to Jemu 

się nie chce. Bóg nie chce sprzątać śmietnika, ponieważ to jest Twoje zadanie. Masz śmietnik tutaj 

(Jeszua pokazuje palcem głowę), który Cię boli, który trzeba wyrzucić - mieć pustkę - wtedy Bóg 

przyjdzie i napełni Twój umysł Światłem, w taki sposób, że rzeczy będą Ci mówione. Będziesz 

słyszał, co masz robić, kiedy. Będziesz działał, będziesz działała pod wpływem inspiracji - 

prawdziwej inspiracji - nie jakiegoś egotycznego kombinowania: O! co ja tutaj sobie wymyślę, 

żeby było lepiej, a i tak nie zadziała, ponieważ już teraz jestem wkurzony… To tak nie działa! 

Najpierw, najpierw Ty stwierdzasz (może trochę zaboli), że jesteś w grzechu - to jest pierwsza 

rzecz. Grzech to nie jest ciężkość, która Cię opętała i z której nie da się wyjść, i będziesz z niej 

wychodził przez eony czasu. To nie. Grzech to jest chwilowa pomyłka - chwilowa, tymczasowa. 

Nawet jeżeli ten okres czasu, to kilkadziesiąt lat - to też jest chwilowe. Czas jest niczym w 

porównaniu do wieczności. Niczym. I z tej perspektywy wiesz, że każda pomyłka jest chwilowa. 

Jeżeli chcesz z niej wyjść, to stwierdzasz w pewnym momencie: Okej, robiłem coś nie tak, robię 

coś nie tak, czas to zmienić. I co robisz dalej? NIE OSĄDZASZ SIEBIE. Nie mówisz: E… nieee 

no, ja robiłem takie straszne rzeczy przez tyle lat, o nie, już nigdy Bóg nie będzie mnie kochał, już 

zawsze będę cierpiał, bo ja tak tutaj nabroiłem. Jakbyś mógł, to by tak było - jakbyś mógł, nabroić 

faktycznie.  

W czasie owszem, możesz podjąć głupie decyzje, które będą miały jakieś konsekwencje, 

ale nie jesteś w stanie zniweczyć siebie i miłości Boga do Ciebie. Ponieważ Ty jesteś Miłością - a 

ponownie - Bóg, to Ty. I poczuj proszę swoje wnętrze, które odzywa się i rezonuje z tymi słowami, 

nawet jeżeli oglądasz to nagranie, będąc za kratkami. To nie ma znaczenia, gdzie jest Twoje ciało. 

Ta wolność nie wymaga wolności ciała. Ciało może być zamknięte w miejscu, może być 

zamknięte w chorobie - to nie ma znaczenia. Ta wolność jest wszystkim, co ma wartość. Dlatego 

zgodziłem się na śmierć krzyżową. Dla wolności. Dla pokazania i udowodnienia tej wyższej 

wolności, wyższej. Nie wolności w czasie, nie wolności od braku pieniędzy i braku możliwości 

sprawnego poruszania się, które mogą trwać ileś czasu, kilkadziesiąt lat - nie więcej. Tylko tyle 

może trwać dobrobyt ciała, dobrobyt zdrowia oraz dobrobyt materialny, ponieważ po takim 

okresie czasu życie się kończy. Nawet jeżeli ktoś by dożył ponad stu lat - jakie to ma znaczenie? 

I tak koniec ciała jest pewny. Pewny. Skoro ciało się skończy, nie może być ono Bogiem.  

Tu chodzi o to, aby dostrzec w sobie tego Boga - tą boskość - który jest dużo, dużo głębiej 

niż zewnętrzna, trójwymiarowa rzeczywistość. Dostrzeż to, co jest przed czasem. To, co jest 

nienarodzone. To, co zostało stworzone, lecz nigdy się nie narodzi, ponieważ Bóg się na to nie 

godzi - Bóg się nie godzi na to, abyś Ty, aby Jego dziecko, na stałe zamknęło się w jakiejś pułapce. 

To jest niemożliwe. Dlatego zawsze TY, ten prawdziwy TY, zostaje tam, gdzie jest, czyli 

w Królestwie i stamtąd projektuje siebie, i stamtąd tworzy ciało, podtrzymuje ciało. Jeżeli chce się 

chwilę zabawić w iluzję pomyłki, to wydaje się, że zapomina, kim jest i myśli przez moment, że 



jest tylko tym ciałem i to go boli, i dręczy. Po czym, w którymś momencie - w tym życiu, w 

następnym, bez znaczenia - rozpoczyna się proces przypominania. I oooo!… Ja jestem TAMTYM, 

nie jestem tym, co jest uwięzione. Ja jestem tym, TYM INNYM. Wow! I tak sobie siedzę, i jest 

wolność. Siedzę, ale jest wolność. Skąd ona jest? Nic się nie zmieniło w mojej zewnętrznej 

rzeczywistości, może poza tym, że moje ciało czuje się inaczej i mój umysł jest jakiś taki wolny, 

jakiś lotny. Jest taki spokój, taka czystość, taka klarowność. Co to jest? Hmm…  

A co ja dzisiaj ugotuję na obiad? A czy ja w pracy zrobiłem tą i tamtą rzecz? A co tutaj z 

tym moim dzieckiem? Co z moim partnerem? Co z moim samochodem? Co z moim tym, tym, tym? 

Co z moim kolanem? I tratatatatatata… I to doświadczenie zanika. Zostało zagłuszone przez 

tratatatatatata. Zagłuszone.  

Dostrzeż proszę, że Twoim największym i jedynym „wrogiem”, jedyną przeszkodą na 

Twojej drodze do Boga, na Twoim pamiętaniu Prawdy - JEDYNĄ PRZESZKODĄ JEST 

TRAJKOTANIE UMYSŁU, KTÓREGO TY SŁUCHASZ. Jak przestaniesz go słuchać, to on 

przestanie trajkotać. A jak słuchasz tego trajkotania - to jest cały czas trójwymiarowy świat, który 

mówi Ci o swoich problemach i o tym, że jesteś tu zamknięty, i o tym, że inni mają problemy. 

Ale zobacz, że to trajkotanie rzadko kiedy mówi Ci - wiesz co, to się wszystko skończy. O! To to 

trajkotanie nie ma sensu, jak to się wszystko kiedyś skończy. To po co to uzależnienie od tego 

tratatatatatata? Nie, nie, nie - trajkotanie o tym nie myśli, ono myśli - a jeszcze to, jeszcze tamto, 

jeszcze tamto, jeszcze tu tutututututututu... wieczne zajęcie nie wiadomo czym. Trajkotanie dla 

trajkotania. To jest wąż, który połknął swój własny ogon. Proszę Cię, mój drogi Przyjacielu, 

dokładnie, bardzo dokładnie, przyjrzyj się temu głosowi tutaj (Jeszua wskazuje palcem głowę), 

który cały czas trajkocze, cały czas praktycznie powtarza to samo i rzadko kiedy mówi coś 

twórczego i kreatywnego - coś, co faktycznie przybliża Cię do działania, które ma jakikolwiek 

wymierny i konstruktywny rezultat. Ten umysł chce trajkotać. To są gazety, to są czasopisma, to 

są te filmy, tratatatatatata… Nie coś rozwiązuje. Nie. Mówimy o problemach, tratatatatatata… A 

może byśmy coś zrobili? Nie. Wszystko jest złe, tratatatatata... A może ja coś zmienię w swoim 

życiu? Nie, tratatatatata... Widzisz tą ciężkość? Widzisz ten osądzający głos, który cały czas Ci 

mówi, że wszystko jest nie tak? Czemu on służy i dlaczego Ty, Ty, Ty pozwalasz mu bezkarnie 

panoszyć się w Twoim świętym wnętrzu? To jest zbezczeszczenie Świątyni. To jest 

ten zbezczeszczony ołtarz opisany w Kursie Cudów. Trajkotanie, któremu nikt się nie przygląda. 

Ten złodziej, który wkradł się, ponieważ nikt nie pilnował drzwi do Świątyni. Pilnowanie drzwi 

do Świątyni, stanie na straży, to BYCIE UWAŻNYM i PRZYGLĄDANIE SIĘ, co się dzieje w 

mojej głowie. 

  

Saint Germain: 

Co się dzieje?  



O! Myśl, która mówi mi, że: Jestem złym człowiekiem. Hmm… Widzisz. Brak efektu. 

PRZYGLĄDANIE SIĘ. Nie ma zastanawiania się czy to prawda, czy to nieprawda. Przyglądanie 

się. Całkowita nietykalność na myśli produkowane przez mały, oddzielony umysł.  

Drugi przykład: Jestem złym człowiekiem. No tak, faktycznie, bo kiedyś tam zrobiłem tej 

osobie to i to, i jeszcze nie zrobiłem tego i tamtego… i czuję się tutaj źle (Saint Germain wskazuje 

serce) - to czucie się źle powstało, bo powstała ta myśl! Czuję się tu źle… Tu mnie coś gniecie… 

O, tu miałem jeszcze iść do lekarza… A tu miałem jeszcze tamto... A nie zrobiłem tego… A 

zapomniałem tamtego… O, tu się przewróciłem, bo cały czas myślę te myśli… O, jaki ten świat 

jest zły. Jaki ja jestem fatalny. Ooo... 

Widzisz różnicę. UWAŻNOŚĆ TO JEST KLUCZ. Musisz być uważny i baczyć, co się 

tutaj dzieje (Saint Germain wskazuje palcem głowę). Bez uważności nigdzie nie dojdziesz. 

Nigdzie. Nie ma czegoś takiego jak droga duchowa, w której nie obserwujesz umysłu. Nie ma 

czegoś takiego. Każda z nich zawiera element obserwacji. To jest kluczowa umiejętność. 

Obserwowanie tego, co się tutaj dzieje bez osądu i bez wnikania. Jak zaczynasz osądzać: Jestem 

złym człowiekiem… - nie no, ja nie mogę mieć takich myśli! - to zauważ, jak ten umysł wszedł 

tędy, po czym widział, że tędy nie może wejść, to wszedł drugą stroną. I Ja nie mogę mieć takich 

myśli - to jest ten sam umysł, ten sam poziom złudzeń.  

 

„Jestem złym człowiekiem”. Stop. 

Myśl jest tu. Stop klatka. Myśl jest tutaj. 

(Saint Germain umiejscawia myśl na palcu wskazującym prawej dłoni) 

 

JA jestem tutaj. 

(Saint Germain kładzie lewą dłoń na klatce piersiowej) 

 

To jest myśl (palec). <=     => to jestem JA (serce). 

Nie ma znaku równości. Ja ją widzę, ale ja nią nie jestem. 

„Jestem złym człowiekiem”. <=     => JA jestem tu. 

Brak mocy. Brak władzy. 

 

Ta myśl rozpada się. Prędzej lub później. Rozpada się. Nie może mnie zarazić. Nie może wejść do 

środka. Ja patrzę przez wizjer: O! Głupia myśl. Głupia na zasadzie - nie osąd, ale głupia - ja jej nie 

chcę, nie potrzebuję takiej myśli, że ja jestem złym człowiekiem. Ja potrzebuję inspiracji do życia. 

To mi jest potrzebne! Jak mam coś zmienić? Ojcze, pomóż mi! Jak mam coś zrobić?… Ojcze 

pomóż mi! To jest inspiracja. To jest pomoc z Góry. Ja jestem grzesznikiem - co to wnosi? Co ta 

myśl wnosi? Czy ona cokolwiek wnosi?  



- Konkretnie mi powiedz!  

- O! Osądzasz swojego partnera. Hmm… I krzyczysz na niego! O! 

- No faktycznie. O!  

- Przestań to robić, bo krzywdzisz sam siebie.  

- Uff… No, no czuję to miejsce, że faktycznie, faktycznie mnie boli, jak jestem niemiły wobec tej 

bliskiej mi osoby. Przestanę tak robić, bo to nie ma sensu, bo to nie zadziałało, bo krzyczę już na 

nią dziesięć lat i nic się nie zmieniło w tej kwestii, na którą krzyczę, nic, kompletnie nic, tylko 

frustracja rosnąca po obu stronach. To jest bezcelowe. Przestanę tak robić.  

To jest konkret. To jest coś, to jest miejsce, z którym możesz pracować. Pracuj tylko na 

konkretach. Nie pracuj na ogólnikach, bo one pochodzą z tego bardzo ludzkiego umysłu: Nie no… 

ja jestem zły, tamta osoba jest zła, rząd jest zły, Polska jest zła, moje miasto jest złe, tamta grupa 

społeczna jest zła. To jest absurd! Pokaż mi konkretnie, co masz na myśli. Konkret! Skonkretyzuj 

swój umysł. On do tego służy. Do konkretnych działań. Dwa plus dwa równa się cztery. Dlaczego? 

Bo biorę dwie zapałki, dodaję jeszcze dwie zapałki, jest kupka zapałek, które nazywam cztery. To 

jest konkret. Do tego ten umysł służy. On nie służy do tego, aby rządzić Twoim życiem, bo nie 

umie nim rządzić. Jak Ty mu dajesz władzę - komuś, kto nie umie prowadzić samochodu, dajesz 

prowadzić samochód, po czym siadasz na fotelu pasażera i patrzysz z przerażeniem jak ktoś, kto 

nie umie jeździć, jeździ i się rozbija non stop o różne rzeczy - tak to po prostu wygląda. Dałeś 

prowadzić komuś swoje życie, kto tego nie potrafi. 

Ludzki umysł nie da Ci szczęścia. Jeżeli chcesz samochodem swojego ziemskiego życia 

dotrzeć do jakiejkolwiek ilości miłości, pokoju i wolności, to Ty musisz usiąść za sterami. Ty, to 

znaczy TY - nie ludzka myśl - tylko TY. TEN, KTÓRY WIE. TEN, KTÓRY JEST. Ten, który 

zawiera w sobie myśl i czasami, jak dojeżdża do skrzyżowania, patrzy: strzałka w prawo, strzałka 

w lewo, tu literki, tu literki… ludzki umysł czyta literki, czyta literki: Warszawa, Poznań, gdzie ja 

chciałem jechać… acha, do Warszawy - skręcam. Do tego służy. On nie służy do tego, żeby później 

rozpamiętywać: O! Ale przecież jak ja wcześniej tu jechałem to, coś tam, coś tam, coś tam…  

Zaprawdę możesz użyć ten dar - ludzki umysł - konstruktywnie. To jest ta jedna z rzeczy, 

która odróżnia ludzi od zwierząt. Możliwość planowania w czasie. Możliwość konstruktywnego 

wykorzystywania czasu. To nie jest nic złego. Uczenie się nie jest złe. Planowanie nie jest złe. To 

są narzędzia. Używaj narzędzi, kiedy są potrzebne. Jak zbudujesz sobie łóżko z samych młotków, 

czyli innymi słowy, jak całą noc będziesz próbował planować, to się nie wyśpisz, ponieważ 

planowanie to jest jedno z narzędzi - to jest młotek. Nie musisz cały czas myśleć o dniu 

jutrzejszym, ponieważ jeżeli to będziesz robił, to się nie wyśpisz. Ponieważ ciało nie jest w stanie, 

w takich warunkach, wypoczywać. A jak będziesz jutro zmęczony, to nie zrobisz wielu rzeczy, 

które chciałeś zrobić. Tak więc to jest bez sensu. Planowanie, myślenie o przyszłości, ma 

zastosowanie: kiedy chcesz coś konkretnego zorganizować, kiedy chcesz się z kimś na coś 



umówić, planujesz jakiś zakup, planujesz zmianę pracy, planujesz podjęcie pracy, chcesz iść na 

studia, chcesz iść do szkoły, chcesz się czegoś nauczyć w internecie. To ma swoje zastosowanie. 

Ale nie rób z tych młotków swojego życia, bo będzie to bardzo nudne i brzydkie życie, jak 

zbudujesz swój domek z młotków i cały czas będziesz myślał: Co jutro, co jutro, co jutro, czego 

jeszcze nie zrobiłem, o jej, o jej, tego, tego, tamtego... Nie! Tak życie nie wygląda. Wystarczy mieć 

jeden czy dwa młotki w tym domu, a cała reszta niech będzie piękną konstrukcją, w której są też 

inne rzeczy niż tylko ludzkie myśli.  

W Twoim wnętrzu jest masa miłości, która została przez Ciebie odkryta w jakimś już 

stopniu. Odkryj jej więcej. Odkryj tego Siebie poza słowami. Odkryj Siebie! Odkryj Siebie, nie 

bój się odkryć Siebie, który jest w Tobie. Nie bój się! Poczuj Siebie wyraźnie.  

Jak ludzki umysł się nie zastanawia, to nagle samo przebywanie, siedzenie na krześle, 

spacerowanie, podróż do pracy, praca, którą masz, nagle stają się czynnościami, które nie są same 

w sobie problematyczne. Możesz faktycznie chcieć czegoś innego. Możesz chcieć czegoś innego 

niż jest obecnie. Możesz czuć: Moje życie zmieni się. Ja wiem, że się zmieni, ja to czuję. Ale w 

posiadaniu tej myśli, która ponownie nie jest Tobą, nie ma nic złego. Ty ją obserwujesz, może jest 

w Tobie jakaś zgoda z nią lub nie, ale wiesz, że ona jest poza Tobą i wiesz, i ufasz, że dowolne 

działanie, które jest niezbędne, będzie Ci powiedziane. Jak przyjdzie ten moment, aby zrobić tę 

zmianę w swoim życiu, to gwarantuję Ci, że jej dokonasz, że będziesz miał siłę, będziesz miał 

zasoby, będziesz miał wsparcie, aby zrobić to, co naprawdę chcesz. TY - ten duży TY, nie ten 

mały Ty, nie ten zbiorek, ten zlepek myśli, tylko ten prawdziwy TY. TY, ten prawdziwy TY, ma 

jakiś plan na to Twoje ziemskie doświadczenie. Można powiedzieć, że Bóg ma plan na Twoje 

ziemskie doświadczenie. Pozwól mu Go zrealizować, otwierając się i słuchając - znowu, 

paradoksalnie - Siebie. Bóg to Ty, a Ty to Bóg.  

Jest takie magiczne miejsce, możemy je nazwać Trójcą Świętą, gdzie wszyscy jesteśmy. 

Wszyscy tam jesteśmy. I to, czego Ty tak naprawdę chcesz, a chcesz tylko się przebudzić, i tylko 

o tym pamiętać, i tylko o tym wiedzieć. I do tego możliwe, że dodana jest jakaś mała szczypta 

pikanterii, i zrobienie jakiejś malutkiej imprezki czy zadymki w czasie. Malutkiej. Nic nie 

znaczącej. Ale zrobienie - dla zabawy. Czym jest zadymka w czasie? - życie pełne miłości, 

wdzięczności i pokoju. To jest wielka zadyma na poziomie energetycznym, w tych czasach, w 

których obecnie się znajdujesz, to jest zadyma. To nie jest niezauważone. I to ma wpływ na całą 

Ziemię - Twoje życie w pokoju. Ma wpływ. Nie musisz nic robić, nikogo nauczać, nie musisz 

robić nic więcej niż żyć w pokoju. To już ma wpływ na wszystkich. I to jest Twój jedyny cel - 

ŻYĆ W POKOJU. A co dokładnie będziesz robił żyjąc w pokoju, to już jest inna kwestia. Na 

różnych etapach życia, będą to różne rzeczy. Ale zapewniam Cię, że jest to możliwe. Jest to 

wykonalne. I zapewniam Cię, że Bóg Ojciec kocha Cię i wspiera w tym właśnie. W byciu Miłością. 

Masz wsparcie. Nie dla realizacji swoich egotycznych celów i zamierzeń. W tym nie masz 



wsparcia. Możesz to zrobić samemu. W pocie czoła. Nie da Ci to satysfakcji. Możesz to zrobić. 

Ale naprawdę Bóg chce, abyś się nie męczył i abyś szedł prostą, łagodną drogą, w ciągłym 

pogłębianiu się, odkrywaniu GŁĘBI MIŁOŚCI, KTÓRA JEST W TOBIE, która płynie do tego 

świata, bez względu na wszystko. Bez względu na okoliczności. Okoliczności nie mają znaczenia. 

Kochasz świat cały czas. Nie jesteś w stanie się tego wyprzeć. Kochasz siebie tak samo. Kochasz 

Boga tak samo. Nie jesteś w stanie wyprzeć się żadnej z tych rzeczy. Możesz w nie nie wierzyć 

przez chwilę, ale nie jesteś w stanie ich z siebie wyrzucić, bo one w Tobie są - SĄ TOBĄ. To Bóg 

stworzył. Tylko to. Nic więcej.  

 


