
Ocean prawdy 
Jeszua: 

Moi Drodzy, Święci oraz Umiłowani Bracia i Siostry! 

Witam Was w tym miejscu, w tym miejscu, które jest i po wieki było, i będzie Waszym 

jedynym DOMEM. Ta przestrzeń, ta energia, to miejsce, to Królestwo jest tu, gdzie jesteście - TU 

i TERAZ. Nie tu, gdzie są czy wydaje się, że są Wasze ciała, ale TU, gdzie Wy jesteście. A Wy 

zawieracie w sobie ciało - gdzieś ono wewnątrz Was jest - ale jednocześnie jesteście nieskończenie 

szersi, nieskończenie więksi, jesteście całą szerokością, jaka jest. Rozciągacie się w 

nieskończoność, we wszystkie strony, we wszystkie czasy, wszystkie wymiary. W każdą stronę 

Ty jesteś - gdzie nie spojrzysz - TY JESTEŚ. Poczuj tą szerokość i poczuj uzdrowienie, jakie daje 

Ci to poczucie. Poczuj proszę tę Jednię i tę Harmonię… tę Jednię i tę Harmonię. Nie coś, co 

osiągasz, nie coś, do czego dążysz, tylko coś, co do Ciebie przychodzi, coś, co jest Ci dawane. Nie 

coś, co wytwarzasz, tylko coś, co jest już stworzone, a Ty jedynie otwierasz się na to i czerpiesz, 

czerpiesz coś, co już jest, coś, co już jest w Tobie, w Twoim wnętrzu, coś, co jest w środku. I nie 

schowane głęboko, schowane tylko pod powierzchnią ziemskich odczuć, ziemskich wspomnień - 

pod tym płaszczykiem - taka delikatna płachta zarzucona jest na to Światło, na tą Prawdę, którą 

teraz bardzo delikatnie, ale jednocześnie zdecydowanie odsłaniamy… odsłaniamy… odsłaniamy. 

I czujesz, jak pod tym wszystkim, pod całą tą percepcją, jak znajduje się całe morze, cały OCEAN 

PRAWDY, uzdrawiającej Prawdy, w której po prostu zaczynasz się zanurzać. Zanurzasz się w 

Prawdzie, w świetlistej, błogosławiącej Prawdzie, która po prostu jest. Po prostu jest - TEN 

OCEAN ENERGII - po prostu jest. I Ty jesteś tym Oceanem Energii, i zawsze byłeś, zawsze byłaś 

i zawsze będziesz. Nie możesz być czymś innym niż ten Ocean Świetlistej Energii, gdyż nie ma 

nic innego. To jest tylko powierzchnia, to jest tylko powierzchnia - ta tafla, na której ten 

trójwymiarowy świat dzieje się - to jest tylko powierzchnia. A jest TA GŁĘBIA - ten spokój głębi, 

ten spokój głębi, ten spokój doświadczenia głębi właśnie. Nawet jeżeli studiowałeś lub studiowałaś 

jakieś rzeczy przez długie, długie lata, nawet jeśli wiele, wiele cierpiałeś, wiele, wiele cierpiałaś, 

cóż to ma za znaczenie wobec rozmachu tej tafli jeziora właśnie, tego Oceanu, tej WIELKOŚCI - 

cóż to ma za znaczenie? To wszystko niknie. Czy czujesz, jak to wszystko jest taką..., taką kropelką 

w tym gigantycznym Oceanie. To jest kropelka, kropelka. 

I nieskończoność jest w Tobie - NIESKOŃCZONOŚĆ - wszystko jest w Tobie. To jest 

prawda i wytłumaczenie sensu JAM JEST - NIESKOŃCZONOŚĆ. Wszystko, wszystko, co było, 

będzie, co jest przed i po, było i będzie, wszystko, nieskończoność - to jest JAM JEST. JAM JEST 

wszystkim, co jest. Ja jestem szeroki, ja jestem szeroka. Nie jestem ograniczony, nie jestem 

ograniczona. Po prostu JAM JEST. JAM JEST miłującą obecnością. JAM JEST daje życie. JAM 

JEST jest życiem - jest życiem. JAM JEST ŻYCIEM WIECZNYM. Tak samo, to JAM JEST 



zawiera w sobie Ciebie i wszystkich, jak w JAM JEST nie da się zrobić sztucznego, egotycznego 

rozcięcia na Ciebie i na mnie. To jest niemożliwe, po prostu jest tylko JAM JEST.  

Chciałbym w tym miejscu podziękować Wam za to zaproszenie, za tą możliwość 

wspólnego przebywania. Pamiętajcie proszę, że jestem zawsze, zawsze z Wami, jestem zawsze 

pośród Was. Jeżeli będziecie chcieli, jeżeli wytężycie wzrok, odnajdziecie mnie dosłownie 

wszędzie, ponieważ siebie znajdziecie wszędzie, a ponieważ Ja i Ty to to samo - w ten sposób 

można powiedzieć, że znajdziecie mnie wszędzie. Nie ma między nami żadnej bariery, nie ma 

między nami żadnego podziału, żadnego rozdzielenia. To, co jest dla mnie prawdziwe, jest 

prawdziwe również dla Ciebie - było i będzie prawdziwe, zawsze będzie prawdziwe, zawsze 

będzie to prawdziwe. Nie musisz wierzyć we mnie, nie musisz wierzyć w Boga, nie musisz 

wierzyć w siebie - wystarczy, że wiesz i pamiętasz JAM JEST, ponieważ to jest tożsame z tym 

wszystkim, co powiedziałem wcześniej. JAM JEST to jest wiara w Chrystusa, to jest wiara w 

swoją boskość, to jest wiara w Boga - wszystko w jednym, prostym JAM JEST. JAM JEST kocha 

Ciebie. JAM JEST kocha wszystkich. JAM JEST nie tworzy sztucznie problemów. JAM JEST 

jest rozwiązaniem - i z powrotem - JEST PAMIĘCIĄ. Po prostu zwykłe, proste JAM JEST. 

Trwajcie proszę w Pokoju Chrystusa.  

Kocham Was. Amen. 

 


