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Wstęp Tômy

Drogi Czytelniku, Drogi Przyjacielu!

Trzymasz w ręku drugą książkę z Przesłaniami 
Wniebowstąpionych Mistrzów Jeszuy i Saint Germain’a, 
powstałą z inspiracji Ducha, z natchnienia Jednej Jaźni.

Otrzymujesz w tym miejscu od Życia wielki dar, ja-
kim jest możliwość zatopienia się w tych kojących sło-
wach oraz przekazach Mistrzów – nauki te koją nerwy, 
zatrzymują ludzki umysł, uspakajają emocje, a do Two-
jego Życia wprowadzają ład, harmonię, piękno oraz tak 
często umykający nam w codziennej gonitwie wymiar 
duchowy, wymiar mistyczny.

Nie jest to książka do jednorazowego przeczytania. 
Trzymasz w ręku lekturę, do której należy sięgać czę-
sto, ale równie często należy ją odkładać. Niech uzdra-
wiającą energia przekazów pracuje wewnątrz Ciebie, 
niech Światło oraz Łaska zawarta w tych słowach spły-
wa na Ciebie, napełnia Cię Nadzieją, Pokojem, Spełnie-
niem oraz Ukojeniem Wewnętrznym.

Pomimo tego, iż przekazy korzystają z terminologii 
mogącej kojarzyć się z chrześcijaństwem, nie należy ich 
szufladkować do jakiejkolwiek religii. Wniebowstąpieni 
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Mistrzowie oraz Mistrzynie mówią wyłącznie o kulcie 
Ducha, o religii Miłości – jedynej religii, jaka istnieje. 
Religia ta nie ma nic wspólnego z organizacjami, z gru-
pami czy sektami. Jest to uniwersalna, transcendentna 
Prawda, z której wszystkie te przekazy pochodzą oraz 
na którą wskazują one bezbłędnie.

Jeżeli w trakcie czytania tego dzieła będą w To-
bie, mój Drogi Czytelniku, moja Droga Czytelniczko, 
pojawiać się ciężkie osądy, skrajnie krytyczne opi-
nie, podnoszone będą różne stare bóle oraz ciężkości 
z przeszłości – wiedz proszę, iż jest to zabieg celowy, 
będący elementem toczącego się wewnątrz Ciebie pro-
cesu uzdrowienia oraz zaleczenia Umysłu, który zbłą-
dził na ślepą uliczkę osądu, opinii i myślenia, że wie on 
czym jest Wszechświat oraz on sam. Umysł taki jest 
zabłąkany, spragniony Wiedzy oraz Ukojenia, które 
te przekazy przynoszą. Dla osób gotowych, kontakt 
z niniejszymi przekazami będzie niczym objawienie, 
powiew Łaski, świeżości, Życia. Osoby niegotowe na-
tomiast wpadną w furię, w szał – pokazane im zostanie 
jak na widelcu, jak bardzo egotyczny skrzywdzony oraz 
krzywdzący umysł je opętał. Kontakt z niniejszymi tre-
ściami będzie wielokrotnie przypominał egzorcyzmy 
– ponieważ jedyne opętanie jakie istnieje, jest w nas 
samych, a w niewoli grzechu – czy tego chcemy czy też 
nie, czy się do tego przyznajemy, czy też nie – jest każdy 
z nas, w jakimś stopniu. Książka ta stanowi zerwanie 
kajdan myśli o grzechu, winie czy złych intencjach do-
wolnej osoby – Ciebie i Twoich współbraci.



Proszę Cię mój Drogi Czytelniku, pozwól tym sło-
wom uleczyć Cię, ukoić, wprowadzić Pokój i Pojedna-
nie. Zaufaj, zaufaj, zaufaj…

Przesłania te zgodne są ze starożytnymi mistycz-
nymi przekazami oraz nauczaniami duchowymi. 
Dla wielu czytelników treść tych przekazów pozwoli 
na nowo odkryć sens i znaczenie ich religii, jeżeli jakaś 
posiadają.

Jednocześnie, w ciągłe onieśmielenie wprawia mnie 
ilość niepoprawnych interpretacji, skrzywień znaczeń, 
jakie pojawiają się co rusz w tak zwanej duchowości, 
tradycjach religijnych czy też tak zwanej ezoteryce. 
Drogowskazy zawarte w niniejszej pozycji pozwolą 
Ci, Drogi Czytelniku, odnaleźć tą oryginalną, Świętą 
Prawdę, w której narodził się każdy człowiek, Prawdę, 
którą poznał każdy prawdziwy Mistyk oraz Oświeco-
ny Nauczyciel Boży. Książka ta omija wszystkie te du-
chowe pułapki i prowadzi wprost do Centrum, wprost 
do Jaźni…

Jaźni, która jest Bogiem, Ojcem oraz Matką nas 
wszystkich.

Pozdrawiam Was z Serca Drodzy Umiłowani 
Bracia oraz Siostry,

Dziękuję za Was wszystkich.

Tôma
Wrocław, 23 lutego 2021 r.
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Wstęp Ani

Kochany Przyjacielu!

Jeśli pozwolisz zagłębić się w Tobie słowom pły-
nącym z tych Przesłań, to, co się pod nimi kryje, po-
prowadzi Cię do odkrycia Prawdy jaką jesteś, a Miłość 
stanie się Umysłem, którym myślisz i sposobem w jaki 
komunikujesz się z całym Wszechświatem. Poprzez 
naukę starania się wpierw o Królestwo i pozwalania, 
aby każdy Twój krok wypływał z tego wyboru, Miłość 
może zmienić każdy wzorzec percepcji rządzący do tej 
pory Twoim umysłem.

W tym miejscu chcielibyśmy okazać wdzięczność 
wszystkim Istotom, w Niebie i na Ziemi, które tak cu-
downie włączyły się do wspólnej pracy nad powstaniem 
tego dzieła, począwszy od dania przekazów poprzez 
Tomę, spisania ich przeze mnie oraz naszych wspa-
niałych wolontariuszy, a skończywszy na urzeczywist-
nieniu go w formie książkowej. Dziękujemy za każdą 
pomoc oraz wsparcie finansowe, aby to dzieło mogło 
się ukazać.

Niech Duch Święty za pośrednictwem tych Prze-
słań poprowadzi Cię do tych cudownych momentów, 



tych Świętych Chwil, które są najcenniejszym skarbem 
stworzenia, gdyż tylko w takich chwilach rzeczywistość 
Miłości może być objawiona i może się utrwalić jako 
podstawa Twej świadomości. Niech umysł na nowo 
otworzy się na ponowne zjednoczenie z wiecznie stwa-
rzającym Umysłem Boga, a Światło Chrystusa na za-
wsze zagości w Twoim Sercu!

Z Miłością
Ania Waligórska



  Ocean prawdy
Jeszua

19 marca 2019 r.
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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 DO-
MEM. Ta przestrzeń, ta energia, to miejsce, to Króle-
stwo 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 nieskoń-
czenie szersi, nieskończenie więksi, jesteście całą sze-
rokością, jaka jest. Rozciągacie się w nieskończoność, 
we wszystkie strony, we wszystkie czasy, wszystkie wy-
miary. 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 Har-
monię… tę Jednię i tę Harmonię. Nie coś, co osiągasz, 
nie coś, do czego dążysz, tylko coś, co do Ciebie przy-
chodzi, 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 środ-
ku. I nie schowane głęboko, schowane tylko pod po-
wierzchnią ziemskich odczuć, ziemskich wspomnień –  
pod tym płaszczykiem – taka delikatna płachta za-
rzucona jest na to Światło, na tą Prawdę, którą teraz 
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bardzo delikatnie, ale jednocześnie zdecydowanie od-
słaniamy… 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. Za-
nurzasz 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 tyl-
ko powierzchnia. A jest TA GŁĘBIA – ten spokój głębi,  
ten spokój głębi, ten spokój doświadczenia głębi wła-
śnie. Nawet jeżeli studiowałeś lub studiowałaś jakieś 
rzeczy przez długie, długie lata, nawet jeśli wiele, wie-
le cierpiałeś, wiele, wiele cierpiałaś, cóż to ma za zna-
czenie 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.

I nieskończoność jest w Tobie – NIESKOŃCZO-
NOŚĆ – wszystko jest w Tobie. To jest prawda i wy-
tłumaczenie 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, 
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ja jestem szeroka. Nie jestem ograniczony, nie jestem 
ograniczona. Po prostu JAM JEST. JAM JEST miłu-
jącą obecnością. JAM JEST daje życie. JAM JEST jest 
życiem – jest życiem. JAM JEST ŻYCIEM WIECZ-
NYM. Tak samo, to JAM JEST zawiera w sobie Ciebie 
i wszystkich, jak w JAM JEST nie da się zrobić sztucz-
nego, 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 po-
nieważ Ja i Ty to to samo – w ten sposób można po-
wiedzieć, 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 wcze-
śniej. JAM JEST to jest wiara w Chrystusa, to jest wia-
ra w swoją boskość, to jest wiara w Boga – wszystko 
w jednym, prostym JAM JEST. JAM JEST kocha Cie-
bie. 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.



Sekret Królestwa
Jeszua

18 stycznia 2020 r.
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Jeszua:
Moi Drodzy, Święci oraz Umiłowani Przyjaciele!

Sekret KRÓLESTWA, czyli TY. TY – ten PRAW-
DZIWY TY. TY – nie konstrukt, który widzisz w lu-
strze jako swoje ciało. TY – czyli to, co jest głębiej. Co 
jest głębiej? Co jest naturą oraz esencją Ciebie? Dlaczego 
jest tak, że swoje emocje raz po raz widzisz odzwiercie-
dlone w tak zwanym świecie zewnętrznym. Dlaczego, 
jeżeli Ty pogniewasz się na kogoś w swoim sercu –  
ta osoba jest na Ciebie pogniewana? A jeżeli prawdzi-
wie przebaczysz komuś – jesteście pojednani. Dlaczego 
tak jest, że Twój partner denerwuje się, jeżeli Ty w sercu 
nosisz złość? Dlaczego jest tak, że Twoje dziecko, jeżeli 
jakieś posiadasz, płacze, jeżeli wyczuwa, że coś w To-
bie nie gra? Ten TY, prawdziwy TY, ten TY stwarzający, 
TY kreujący – co kreujesz jako Jaźń? To, co widzisz. To, 
co doświadczasz. To jest Twoja kreacja. Czy w którym-
kolwiek momencie Twojego snu o czasie, snu o formie, 
możesz przyjść i stwierdzić: 

Hmm... wykreowałem coś wspaniałego i zrobię zdję-
cie tego, co wykreowałem, utrzymam to w jakiś spo-
sób. To będzie już niezmienne – to, co wykreowałem 
– ponieważ to, co stworzyłem w swoim życiu jest do-
skonałe. Moje ciało jest zdrowe. Moja rodzina jest 



24

zdrowa. Mój portfel jest pełny. Mój dom jest ładny. 
Na drugim końcu świata panuje obecnie wojna, ale 
na to nie mam wpływu. Czuję się spełniony. 

Czy taki stan, do którego wielu podświadomie dąży, 
czy to jest wykonalne? Czy da się w tym świecie formy 
osiągnąć coś, co nazywacie spełnieniem? Zanim pozwo-
licie na to, aby świat napędzał Was w grze niczym pionek 
na planszy „dąż do spełnienia”, to wpierw proszę, zanim 
będziesz skupiał się na ruchach swojego pionka, odsuń 
się znad tej planszy i poszukaj, czy na niej jest pole zwane 
spełnieniem i czy można na nim trwale przebywać, i czy 
da się to spełnienie znaleźć na tej planszy? 

To, co jest piękne w Waszej grze zwanej Waszym ży-
ciem jest to, że gracie. A jeżeli spojrzymy na to jeszcze 
głębiej – gracz jest najpiękniejszy, ponieważ może wy-
tworzyć dowolną planszę, jaką chce. I teraz nie chodzi 
nam o to, abyście w którymkolwiek momencie swojej 
drogi porównywali się z kimkolwiek, na przykład, mó-
wiąc mu: 

Wiesz co, proszę Cię, zajmij się na poważnie ducho-
wością, to wtedy Twoja plansza będzie wyglądać tak 
jak moja i będziesz stał na tym polu co ja, i wtedy 
będzie dobrze. 

– pomimo tego, że w środku czujesz, że… to nie jest 
to. To, gdzie jesteś, jeżeli pojawiają się te trudne myśli –  
to nie daje Ci spełnienia oraz satysfakcji. Nie daj się 
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również wciągnąć w taką iluzoryczną grę pędzenia za 
tymi, którzy, jak Ty myślisz, są na tym polu zwanym 
„spełnienie”, ponieważ ponownie, jeżeli odsuniesz się 
znad tej planszy i przyjrzysz się, stwierdzisz – tutaj ta-
kiego pola po prostu nie ma. I nie jest to smutny fakt. 
To jest po prostu fakt. Tak jak to, że zachodzi słońce, 
może być smutne, jeżeli będziesz chciała/chciał, aby ta-
kie było. Ale też może być zwykłą koleją rzeczy, jeżeli 
stwierdzisz: No tak, słońce zachodzi. Nie przejmujcie 
się, proszę, losami na planszy. One nie są najważniej-
sze... One nie są najważniejsze. 

Jest w Was, w każdym z Was, twórczy element, na-
zwijmy go w tej przypowieści „tym graczem”, tym, 
który steruje i tym, który kreuje to doświadczenie, 
który może ponownie stworzyć to, co zechce. Czym 
jest to, co chce on doświadczyć? Najprawdopodobniej 
gracz chciał spróbować, jak to jest doświadczyć takie-
go, a nie innego snu – dlatego go wykreował. Co jest 
złego w tym śnie? Jeżeli byłby on prawdziwy, to byłoby 
to smutne, bo gdzieś tam jest wojsko, które ściera się 
z innym wojskiem. Gdzieś tam jest głód. Gdzieś tam 
jest brak, niedostatek. Gdzieś tam ludzie w jakichś szpi-
talach umierają na choroby. Są inni, którzy próbują za-
prowadzić pokój, nakarmić tych głodujących. Są jeszcze 
inni, którzy próbują znaleźć szczepionki czy lekarstwa 
na obecne choroby. Nieświadomie produkują oni kolej-
ne efekty uboczne takiego postępowania. Dzieje się to, 
ponieważ ludzie nie wchodzą głębiej i nie przyglądają 
się całej planszy i nie stwierdzają: 
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Hmm… Ta plansza musi służyć czemuś innemu niż 
znalezienie spełnienia, skoro spełnienia tutaj trwa-
le nie ma. Ona musi mieć jakiś cel. To nie może być 
wszystko – bezprzedmiotowa gra, w której po prostu 
ktoś się rodzi i za chwilę odchodzi. Tu musi być jakiś 
sens. 

I ten sens, zapewniam Was, że istnieje.
Istnieje coś takiego jak sens życia, a zrozumienie 

sensu życia jest rozumieniem Boga i poznaniem sie-
bie. Niewielu zrozumiało ten sekret, ponieważ jest on 
czymś, co burzy ludzki sposób myślenia i dosłownie 
OŚWIECA UMYSŁ… oświeca! Ten sekret jest w Praw-
dzie bardzo prosty – JESTEŚ WSZYSTKIM. Wszyst-
kim, to znaczy każda osoba jest Tobą. Każda sytuacja 
przyszła, przeszła, to jesteś cały czas Ty. Ty, prowadzący 
własne wewnętrzne dialogi z samym sobą. Możesz wy-
obrazić sobie jakbyś był w środku pewnego kryształu, 
który załamuje światło. Pomimo, że jesteś czymś du-
żym, szerokim, jeżeli wyobrażasz sobie, że jesteś sam 
na środku tego kryształu, jesteś jego drobinką, to za-
czniesz widzieć dookoła siebie różne odbicia tego świa-
tła, różne złudzenia i tak jakby coś działo się wokół 
Ciebie. I tak wyobraź sobie ten świat – odbicia Ciebie – 
odbicia Twojej przeszłości, przeszłych zachowań, odbi-
cia Twoich przyszłych zachowań. Jesteś w takiej cieka-
wej, jakby pułapce, ale nie do końca pułapce, ponieważ 
to miejsce, w którym jesteś ma swój doskonały sens. 
Tym sensem jest PRZEBACZENIE sobie wszystkiego, 
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absolutnie wszystkiego. Mówiąc jeszcze prostszym ję-
zykiem, jeżeli jest jakakolwiek osoba przyszła lub prze-
szła, wobec której nosisz w sobie tak zwaną urazę, to 
tą urazę nosisz wobec siebie. I każdy atakujący palec, 
który wyciągasz z siebie i wskazujesz na zewnątrz, 
w tym krysztale – wraca do Ciebie. Każdy osąd, który 
rzucasz – rzucasz na siebie. W iluzji percepcji możesz 
tego nie zobaczyć. Możesz zobaczyć, że ja jako ja, osob-
ny byt, rzucam coś na inną osobę, bo tak się zadziało. 
W Prawdzie, natomiast, to ląduje na Tobie – nie na tej 
osobie – to ląduje na Tobie. Ten osąd odkłada się w To-
bie niczym pewien ciężki ładunek energetyczny. Jeżeli 
rzucisz dużo osądów na świat, będziesz po prostu czuł 
się licho. I to Twoje liche samopoczucie nie zostanie za-
głuszone przez substancje, jak alkohol czy narkotyki. 
Nie. Tylko jedno jest w stanie Ci pomóc, a jest to zwy-
kły powrót do siebie. POWRÓT DO SIEBIE. 

To, co stanowi o naczelnej trudności na tak zwanej 
drodze duchowej, jest to pierwsza rzecz – pojęcie tego, 
że jestem wszystkim (zrozumienie i poczucie), a druga 
rzecz – uznanie własnej niewinności. Jak wielu z Was 
w jakiś sposób przyjmuje – tak, jestem wszystkim? 
Niewielu z Was chce rozlać Łaskę czystej, absolutnej 
NIEWINNOŚCI po własnym doświadczeniu. Niewie-
lu. Dlaczego? Ponieważ iluzja zrzucenia na kogoś winy 
jest tak kusząca, niczym ten wąż ofiarowujący Ci owoc, 
który… no jest kwaśny, kwaśny jak uhuhu... Gorszy niż 
kapusta kiszona . Ten owoc do niczego konstruktyw-
nego nie służy. Jeżeli rzucać będziesz winę, spadnie ona 
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na Ciebie, nie na kogoś – na Ciebie. Jeżeli uznasz nato-
miast czyjąś niewinność – uznałeś własną niewinność, 
jako stwórcy tej planszy. Podkreślę te słowa jeszcze raz. 
Jeżeli rzucisz na kogoś winę, rzucisz ją na siebie. Jeżeli 
uznasz czyjąś niewinność, uznasz własną niewinność. 

Teraz z takiej perspektywy kogoś, kto wie, że jest 
wszystkim oraz kogoś, kto uznaje niewinność wszyst-
kiego – łącznie ze swoją, czyli na przykład nie ma dla 
Ciebie znaczenia czy ciało, którym Ty zawiadujesz po-
myli się czy pomyli się inne ciało – wprost będziesz 
uznawał niewinność tego wszystkiego, całego doświad-
czenia. Powiedz mi, na samą myśl o takim doświad-
czeniu, o takim świecie, co zaczyna dziać się w Twoim 
ciele? Jak zaczynają zachowywać się organy w Twoim 
wnętrzu, jak tylko perspektywa takiego spojrzenia za-
czyna do Ciebie przychodzić? Co się dzieje w Twoim 
wnętrzu? Najprawdopodobniej zaczynasz czuć taki za-
lew czegoś, co może nie do końca jeszcze poznałeś, ale 
czujesz taki spokój, rosnący spokój. I ten spokój w To-
bie wie, że ta perspektywa, która jest tutaj ofiarowy-
wana jest prawdziwa. I ten spokój w Tobie – to jest ten 
JAM JEST w Tobie, który budzi się pod wpływem tych 
słów. Bynajmniej te słowa nie są JAM JEST. JAM JEST 
już jest w Tobie, a teraz jedynie je pobudzamy. 

Ja nie muszę do niczego Cię przekonywać, ponieważ 
Ty, wszystko to – każdą prawdziwą koncepcję ducho- 
wą – Ty to wszystko już doskonale znasz. Nie muszę 
Cię niczego nauczyć. Nie ma takiej potrzeby. Ty rów-
nież nie potrzebujesz niczego siebie nauczyć. Wystarczy 
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obudzić tego Boga, który już tam jest i już doskonale 
wszystko to wie. I tu jest cały paradoks, dylemat ego. 
Chce ono ciemności, czyli niewiedzy, czyli braku roz-
poznania, czyli chce ono Cię kusić tym: 

Wiesz co, ale ten i ten, to jest taki skurczybyk, że jemu 
nie możesz wybaczyć, bo jak jemu wybaczysz, to bę-
dzie Ci to robił cały czas. 

I ta osoba robi Ci to cały czas, a Ty cały czas mu 
nie wybaczasz, i nakręcasz się. I powstaje coś, co przy-
pomina wojnę – konflikt międzyludzki. Do czego to 
zmierza? Do tego aż tak zwana pyskówka przerodzi się 
w otwartą wojnę, wymianę ciosów, do rękoczynów? To 
musi w którymś miejscu się zatrzymać, to błędne koło 
eskalacji walki z samym sobą. To musi się gdzieś za-
trzymać. To nie może kręcić się w nieskończoność. Nie 
może. To znaczy: masz wolną wolę! Jeżeli zechcesz, na 
Twojej planszy się tak zadzieje, ale nie ma takiej potrze-
by. I skoro przychodzisz po wolność lub jej namiastkę, 
to zwracana Ci ona jest tu i teraz. Otrzymujesz nową 
perspektywę, w której możliwe jest przebaczenie dla 
tej osoby oraz dla Ciebie. I teraz, jeżeli chcesz jej bar-
dziej przebaczyć, a wina zostaje po Twojej stronie – hm, 
hm…, czy to jest przebaczenie? Czy to jest możliwe, że 
to Ty byłeś winny temu wszystkiemu i całkowicie nie-
winnej osobie zrobiłeś to czy tamto, która nie ma z tym 
nic wspólnego i to Ty jesteś ten grzesznik, którego na-
leży linczować, biczować, oskarżać, słusznie zresztą 
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wsadzić może za kratki? To Ty jesteś ten winny? A też 
jest druga strona. Czy możliwe jest, że Ty jesteś całko-
wicie niewinny, a ten drugi jest w stu procentach win-
ny? Czy to jest możliwe? Tak uwielbia myśleć ten świat 
i tak uwielbia myśleć ego. 

Tę perspektywę, egotyczną perspektywę, zobaczy-
cie raz po raz w tak zwanych mediach, gdzie niewin-
na osoba pozywa kogoś winnego do sądu, kto jej zrobił 
taką a taką krzywdę, a nikt nie pokazuje szerszej histo-
rii i szerszego kontekstu, co tak naprawdę się zadziało, 
ponieważ to jest mało popularna perspektywa, która 
zmusiłaby ludzi do zaprzestania rzucania winy. Rzuca-
nie winy to jest to, co ego uwielbia najbardziej. Dlate-
go – jeżeli się rozejrzysz dookoła – świat to chce robić! 
Innymi słowy, ludzie nie chcą mieć prostych dróg. Oni 
chcą mieć dziurawe drogi, na które mogliby przeklinać. 
Dlaczego? Żeby siebie obudzić. To nie ma nic wspól-
nego z drogowcami, którzy robią może je koślawo ani 
z politykami. Każdy, kto jedzie tą dziurawą drogą chce 
przebudzić sam siebie – przebaczyć sam sobie. Każdy. 
Dlatego proszę Cię, widząc taki świat pełen ułomności 
– nie narzekaj, bo nie ma na co! 

Wykorzystuj każdą sytuację, w której ego chciało-
by rzucić winę na zewnątrz do przebaczania. I wtedy 
zrozumiesz znaczenie mistycznej – może wielu nie 
spodoba się to słowo – drogi krzyżowej, czyli miej-
sca, w którym Ty niby byś cierpiał jako ego, a nie je-
steś w ego i nie cierpisz, tylko się cieszysz. I możesz 
jechać, w pewnym momencie, swoim samochodem, 
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w którym może zawieszenie nie najlepiej działa, i czu-
jesz każdą z tych dziur, ale każdy z tych wybojów jest 
dla Ciebie dosłownie masażem Twej duszy, bo PRZE-
BACZASZ. I ta ŁASKA, która się z Ciebie leje jest dużo 
cenniejsza niż jakiekolwiek zasoby, które ten świat 
może ofiarować. Ta Łaska jest słodyczą, jest głów-
ną Waszą, nie tylko wartością, ale tym, co sprawia, 
że w ogóle chcecie być w tym doświadczeniu, chcecie 
tutaj być dla tej Łaski właśnie. I ta Łaska nie jest od-
legła od Was. Jedyne co dzielicie, to przebaczenie so-
bie i innym jednocześnie. I z tą samą siłą przebaczasz 
sobie, jak i reszcie, bo to jest ta sama istota. Ta sama 
jedna istota, której przebaczasz stworzenie tymczaso- 
wego snu. 

I ponownie: Łaska, Łaska, Łaska… Pokój, Pokój, 
Pokój. Pokój w Twoim sercu – SERCU, KTÓRE WIE, 
które rozpoznaje wszystko, co jest tutaj mówione, któ-
re doskonale zdaje sobie z tego sprawę i ponownie, nie 
trzeba go do niczego przekonywać. Dlatego na Twojej 
tak zwanej drodze duchowej intelektualne rozważania 
coraz bardziej tracą na znaczeniu, bo Ty to wszystko 
wiesz – to znaczy prawdę z tak zwanej duchowości 
masz zapisaną nie tyle w swoich genach, co w Twojej 
duszy jest ona zapisana – PRAWDA. Ta Prawda jest 
prosta: 

Jestem bezgrzesznym synem samego Boga, stworzo-
nym na Jego obraz i podobieństwo. Ten syn nie ma 
płci i jest wszystkim, co jest. 
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Tak więc, gdzie tutaj jest problem? Ale… hola, hola –  
mówi ego – ale jak to, ja jestem czymś takim, skoro tu 
jest dziurawa droga? No właśnie. No właśnie. Jak to 
połączyć? Jak połączyć te dwa światy? Jeden, świat złu-
dzeń. Drugi, świat Prawdy. Przebaczeniem. Łaską. Inną 
perspektywą, która sprawi, że to tak zwane Niebo bę-
dzie przelewać się do Ciebie, przelewać się do Ciebie, 
a Ty będziesz jedynie się na nie otwierać – jedynie się 
na nie otwierać. 

Wielu z Was już jest otwartych na ten przepływ. 
Już doskonale wiecie i czujecie o czym jest tutaj mowa, 
i pragniecie jedynie troszeczkę bardziej się otworzyć. 
Tak tyci, tyci, tyci. Nic więcej nie jest wymagane od 
Was. Wystarczy tyci, tyci. Bóg jest tak potężny. Prze-
baczenie jest tak potężne, że zaprawdę nie jest potrzeb-
ne aż tak wielkie otwarcie, jak Wam się wydaje, że 
będziecie potrzebowali lewitować tutaj w tej sali. Nie 
ma takiej potrzeby. Największym skarbem tego świata, 
największym darem, jest AKT PRZEBACZENIA, AKT 
ŁASKI. Przebacz sobie i tej osobie – tu i teraz. Przebacz 
temu światu oraz sobie – tu i teraz. I poczuj, co dzieje 
się w Tobie, ponownie – poczuj to. Twoje ciało zawsze 
będzie Ci pomagać, wskazywać, co Ci służy, a co nie. 
Będzie pomagało Ci rozróżnić prawdziwą koncepcję 
od tej nieprawdziwej. Ta nieprawdziwa zawsze będzie 
powodować przyspieszone bicie serca, zdenerwowanie, 
stres, lęk, a ta prawdziwa zawsze będzie Cię relaksować. 
Zawsze będzie sprawiać, że: Mmm… Tak mi dobrze. 
I to „tak mi dobrze” powoduje nie tyle, że położysz się 



i będziesz spał 24 godziny na dobę, przez 7 dni w ty-
godniu, przez 12 miesięcy, przez kilkadziesiąt lat. Nie. 
Ten relaks spowoduje, że dopiero zaczniesz żyć. Dopie-
ro zaczniesz cieszyć się tą planszą. Bo skoro Ty jesteś 
niewinny i oni są niewinni, to ten świat zaczyna stawać 
się wspaniały. O! Coś nie wyszło. Okazja do przebacze-
nia. O! Coś wyszło. Fajnie!





Prawda i złudzenia
Saint Germain 

21 września 2019 r.
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Saint Germain:
Prawda. Złudzenie. Prawda i kłamstwo. Poka-

żę Wam różnice między tymi dwoma, za momencik, 
i umówimy się, że przez parę chwil będę przekazywał 
tylko prawdę i nic więcej, a później trochę pokłamię, 
aby pokazać Wam kontrast między nimi. I powiem po-
czątek i koniec każdego z tych – prawdy i fałszu – tak, 
aby wszystko było jasne. Dobra? 

Zaczniemy od prawdy. Tak więc teraz, przez chwi-
lę będę przekazywał Wam tylko prawdę, dopóki nie 
powiem stop. Więc uwaga, odliczamy… trzy, cztery… 
PRAWDA: 

…
…
…
…
…
I stop.

Teraz kłamiemy. Poopowiadamy trochę o praw-
dzie – kłamiąc. Jeszcze raz. Może trochę jaśniej, pro-
ściej, bardziej bezpośrednio, abyśmy mieli jasność. Jak 
otwieram usta – kłamię. Jak pojawia się w Twoim umy-
śle myśl i jesteś w stanie rozróżnić słowa – kłamstwo. 
To już jest zejście na poziom materii – dowolna myśl, 
dowolne słowo. I owszem BÓG JEST MIŁOŚCIWY. 
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Jeżeli jesteś bardzo pogrążony w złudzeniach i nie ro-
zumiesz niczego innego, język złudzeń zostanie wyko-
rzystany, aby Cię z nich wyciągnąć. To, co natomiast 
dzieje się parę kroków dalej, jak już trochę się oswoisz 
z Prawdą, to jesteś proszona, by wejść w nią bardziej. 
I na wcześniejszych etapach swojej wędrówki… (po-
wiał wiatr) dzięki wiatrowi mamy trochę więcej praw-
dy w tym przekazie . Na wcześniejszych etapach swo-
jej wędrówki bardzo istotny był poziom słów, poziom 
koncepcji, bez którego nie mogłaś, nie mogłeś iść dalej. 
Bo ta Prawda była zbyt pusta? Zbyt nienamacalna? I tu 
koncepcje były używane. Słowa były używane. Książki 
były używane. Nagrania były używane. Tekst, rozmo-
wa była używana. Ale im dalej w las, tym bardziej je-
steś wzywany do wchodzenia w Prawdę, tą prawdziwą 
Prawdę. 

Dlatego jeszcze raz powiem to jedno zdanie, specjal-
nie dla tych paru opornych umysłów, które po prostu 
nie rozumieją: słowo równa się kłamstwo! Słowo po-
wstałe w czasie oczywiście. Czyli myśl powstała w cza-
sie, składająca się ze słów powstałych w czasie, jest 
kłamstwem. Jest kłamstwem w taki sposób i na takim 
poziomie, ponieważ to jest perspektywa. 

I tak, jak promieni słońca jest nieskończenie wie-
le i każdy z nich jest perspektywą czy ucieleśnieniem 
słońca, tak każdy z nich jest inny i leci w innym kie-
runku, w inną stronę. Pod innym kątem padają. Nie 
są tym samym. I tak, to czego słuchasz w tym miejscu 
wskazuje tylko na słońce, ale nie jest słońcem. Może Ci 



to posłużyć, aby (Saint Germain bierze głęboki wdech 
i wydech), aby wejść w Prawdę – może Ci to posłużyć. 
I do tego proszę Cię, wykorzystuj wszystkie te nagra-
nia. Cały ten tekst, wszystkie te słowa, do tego wyko-
rzystuj tylko i wyłącznie – do powrotu do PRAWDY, 
w której ta droga do Boga, którą kroczysz staje się nie-
istotna, bo jesteś u celu. 

I nie ma znaczenia, co było w piętrze lasu, jeżeli je-
steś na szczycie. Nie ma znaczenia, co tam było. Nie ma 
znaczenia, że 30 razy się przewróciłeś albo 300, albo 
300 000. Nie ma znaczenia, że zamiast iść na szczyt 
i CIESZYĆ SIĘ WSZYSTKIM, hulałeś na lewo i prawo 
w piętrze lasu, w niższych partiach. Nie ma znaczenia, 
że pogubiłeś drogę po drodze, gdzieś w wyższych par-
tiach lasu, w piętrze kosodrzewiny na przykład. Nie ma 
znaczenia, jeżeli jesteś na szczycie. Na szczycie możesz 
być TERAZ. Teraz w Prawdzie. TERAZ W PRAW-
DZIE.





Rozpuszczanie lęku
Saint Germain

3 stycznia 2020 r.
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Saint Germain:
Moi Drodzy Przyjaciele!

LĘK. Lęk, czyli takie bardzo codzienne uczucie, 
które towarzyszy Wam najprawdopodobniej dość czę-
sto. Może każdego dnia? Może nawet w każdej chwi-
li? – do teraz. I to uczucie można gdzieś umiejscowić 
w ciele. Najprawdopodobniej poczujesz je w sercu, ale 
niekoniecznie – może w innej czakrze. Tak naprawdę 
całe to spektrum, tak zwanych negatywnych emocji, to 
jest lęk. Lęk w przebraniu. Lęk, który coś reprezentuje. 
I tu jest zagadka. Co reprezentuje lęk? Czy lęk to jest 
na przykład zła wola czyjaś albo Twoja, albo zła wola 
Boga? Czy lęk to jest zbieg okoliczności? Czy lękiem jest 
na przykład: niechęć do kogoś? do czegoś? do jakiejś 
czynności? do rzeczy? do doświadczenia? do przeszło-
ści? Lęk przed przyszłością? Dlaczego tyle się lękacie – 
tak wielu rzeczy? Jest ku temu tylko jedna przyczyna. 
Tylko jeden powód jest, dla którego lęk powstaje, lęk 
budzi się. Tak jak ciemność nie istnieje sama z siebie, 
tylko jest naturalnym efektem braku światła, tak samo 
jest z lękiem. Nie wykorzenisz go z siebie. Ty go nie 
wyrzucisz. On tam będzie, jest, ale jeżeli wpuścisz do 
swojego wnętrza Światło, które przychodzi cały czas, 
na przykład teraz, to istnieje szansa, że to Światło za-
mieni ten lęk. I nie myśl sobie, że będąc kupką lęku, 
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nagle coś przerobisz duchowego i ten lęk zniknie, bo 
tak nie będzie. Jak wylewane jest z Ciebie stare wino, 
z Twojego bukłaka, którym jesteś, to to nowe samo do 
niego przyjdzie – to Światło. 

I ten Bóg już puka do Ciebie, jest u Twoich drzwi 
i pragnie tylko otwarcia. A Ty zamykasz się przed Bo-
giem skostniałym myśleniem, skostniałym działaniem. 
Skostniałym… to znaczy robisz rzeczy tak, jak kiedyś, 
pomimo tego, że tak, jak kiedyś nie jest najlepiej. Je- 
żeli myślisz, że ludzie robią coś dobrze w chwili obec-
nej, to proszę, otwórz książkę z historii, najlepiej współ-
czesnej, na dowolnej stronie i przeczytaj tę stronę w ca-
łości. I później zastanów się jeszcze raz, co ludzie robią 
dobrze. Niewiele tego jest, ale jest. Może trafisz na stro-
nę, na której przeczytasz, że ktoś stworzył jakąś orga-
nizację, której celem jest na przykład pokój na świecie. 
Może trafisz na stronę, gdzie jest przejaw zbiorowej 
dysfunkcji ludzkiego umysłu, którą zobaczyć możemy 
w miejscach pochówku ofiar różnych zbrodni. Ta stara 
świadomość, czyli to ego lęka się tego, że ktoś zobaczy, 
że ono jest walnięte. To jest ten lęk. 

I nie dziw się proszę, że przejawy nowej świadomo-
ści będą spotykać się z przerażeniem, krytyką, atakiem, 
osądem. To jest trochę tak, jakbyś komuś pokazał, na-
wet nie bezpośrednio, możliwość, że myli się bardzo. 
To już samo to, dla kogoś, kto jest opętany przez ego, 
jest tak trudne i tak ciężkie – możliwość, że tak jest – że 
użyją swoich egotycznych mocy, aby w swoim świecie 
zaatakować tego kogoś, kto przedstawia coś innego. 
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Nie dziw się proszę zatem, że Twoja postawa napeł-
niona Światłem będzie powodować reakcje w świecie, 
wśród Twoich najbliższych. Nie dziw się. 

Każdy, kto jest w ciemności i zobaczy choćby odro-
binę Światła musi na nią zareagować albo przyciąga-
niem, albo odpychaniem. Tu nie ma neutralności. Wo-
bec Boga Jego Syn – dana osoba – albo jest chętny, albo 
dalej nienawistny. Nie ma innej możliwości. To nie jest 
tak, że ktoś będzie neutralny wobec tak zwanej ducho-
wości. Albo będzie agresywnym przeciwnikiem, albo 
stanie się zwolennikiem. Tu nie ma miejsca pomiędzy. 
Nawet jeżeli ktoś myśli, że jest pomiędzy, to tak na-
prawdę już wybrał jedną nogą którąś z opcji. Jeżeli ktoś 
nie zwalcza idei duchowych to znaczy, że one już w nim 
kiełkują. 

Proszę Cię, nie trać czasu na próby negocjowania 
z ludźmi, przekonywania ich do własnych racji – do 
tego, że naprawdę Świadomość Chrystusowa istnieje. 
Nie trać na to czasu. I zobacz, ile lęku z Ciebie odpada. 
Lękacie się samotności. Tego, że Wasze otoczenie Was 
nie zrozumie. W pewnym sensie będzie dokładnie tak, 
jak myślicie, czyli ci, którzy nie chcą Was zrozumieć, 
Was nie zrozumieją, bo nie chcą mieć nic wspólnego –  
nie z Wami personalnie – ale z tym Światłem, które 
w Was się budzi, a ci, którzy Go pragną – będą do Was 
przyciągani. I w tym sensie Wasze najbliższe otoczenie 
zmieni się, bo ma się zmienić. Nie może być inaczej. 

I teraz, część Waszych najbliższych przechodzi rów-
nież, podobnie jak Wy, przemiany duchowe. Mogą być 
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tego świadomi, ale nie muszą. Wystarczy, że Ty prze-
chodzisz swoją przemianę i ci, którzy mają przez nią 
przejść – również rozpoczną ten proces. To, co jest 
niezwykle istotne, co podkreślamy wielokrotnie, aby 
oszczędzić Wam lat czy dziesiątek lat cierpień – to, że 
ta przemiana jest indywidualna. Każdy we własnym 
umyśle sam zaparł się Boga, w jakiś sposób, w jakimś 
miejscu. Tak samo każdy sam do tego Boga powróci 
na swój sposób, w swoim tempie, wtedy, kiedy ona lub 
on będzie chciał. Ani prędzej, ani później. Zależy to od 
decyzji – nie decyzji intelektualnej, ale decyzji na po-
ziomie duszy, czego dana dusza chce doświadczyć. Nie 
potrzebujesz już teraz dalej męczyć się ludźmi, którzy 
Cię nie chcą, ani próbować na siłę zmieniać ludzi, któ-
rzy zmieniają się we własnym tempie. 

Najwyższa pora zacząć ŻYĆ. Żyć – nie samemu, 
nie dla siebie, ale również nie dla innych. Żyć w tempie 
własnej przemiany. Twoja przemiana uwielbia interak-
cje międzyludzkie, dlatego też stawiany jesteś tak czę-
sto wraz z innymi ludźmi. Twoja przemiana niesie ze 
sobą pewien ładunek energetyczny, pewne uwolnienie –  
uwolnienie starej karmy. I to uwolnienie tych starych 
splątań, tych starych energii powoduje, że wylewać się 
z Ciebie będzie Łaska, ilekroć prawdziwa przemiana 
będzie Ci się wydarzać. Ta Łaska będzie rozlewać się po 
ludziach w Twoim otoczeniu, choć nie tylko – pośred-
nio dotykać Ona będzie, w sposób błogosławiący, całe-
go świata. Tak więc, jeżeli skupisz się na rozpuszczaniu 
własnych problemów emocjonalnych, własnych starych 
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schematów, ta ŁASKA PRZEMIANY będzie przelewać 
się z Ciebie, w sposób dla Ciebie całkowicie niezrozu-
miały oraz automatyczny – to znaczy nie będziesz kon-
trolował tego procesu w żaden sposób – będzie Ona 
przelewać się na ludzi, na których Tobie zależy. Nie 
potrzebujesz czynić nic niezwykłego, innego niż zaan-
gażować się we własną przemianę, ale tak naprawdę, 
tak bez obwiniania kogokolwiek, bez myślenia, co oni 
mają robić. Oni robią to, co potrzebują robić, aby obu-
dzić siebie oraz Ciebie. Tak więc jakakolwiek krzywda, 
czyniona jest w Twoim mniemaniu Tobie przez kogoś 
innego, czyniona jest po to, aby obudzić Twoją świado-
mość, aby obudzić w Tobie tego Chrystusa, który jest 
nietykalny oraz niezniszczalny. I tylko ego czuje się 
zagrożone przez te różne przetasowania energetyczne, 
które dzieją się w szczególności ostatnio. Stopień oraz 
ilość tych zmian będą wzrastać. To nie jest proces sta-
tyczny. To jest proces nabierający tempa. 

Dlatego przyzwyczajcie się, proszę, do tego, że stare 
schematy będą Wam pokazywane w coraz szybszym 
tempie. Ponieważ jesteście tą pierwszą falą masowego 
przebudzenia – pierwsza falą. Macie z tego powodu 
najtrudniej oraz najlepiej. Najtrudniej, ponieważ kon-
frontujecie się z największą ilością schematów zbioro-
wości masowej. Ci następni będą mieli dużo, dużo lżej, 
dzięki Waszej pracy – to czyni Wasze zadanie najtrud-
niejszym. Jednocześnie jest ono najlepsze, ponieważ 
najkrócej będziecie się męczyć. Tak więc alternatywa, 
jaka przed Tobą stoi, która tak naprawdę już dawno jest 
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postanowiona – czy teraz, ale trudniej, czy dłużej, ale 
łatwiej? Ty już dawno podjąłeś decyzję, że teraz, bo już 
masz dość. 

Teraz, te przemiany, o których mówimy – mówimy 
o nich z różnych perspektyw. Czasami tak, jak to czu-
jesz po ludzku, czyli opowiadam o przemianie – o tym, 
że jest łatwo, trudno i tak dalej… Czasami mówimy 
z drugiej perspektywy – tej prawdziwszej – że prze-
miany nie ma. I teraz pomówimy chwilkę o tej drugiej 
perspektywie. Lęk to stara, stara, stara emocja – stara, 
jak świat. Lęka się każdy od początku świata. I z koń-
cem świata wszyscy się przestali lękać, bo przestało być 
o co. I teraz pytanie, gdzie umiejscawiasz swój umysł – 
w trakcie trwania świata, gdzie jest się o co bać czy po 
końcu świata, gdzie nie ma się o co bać? Jeżeli w trak-
cie – lęk jest naturalny, automatyczny – to jest ta ciem-
ność. Po końcu świata – ŚWIATŁO. Jak umiejscawiasz 
swój umysł razem z rzeką problemów – widzisz rzekę 
problemów i ją czujesz. Jak przenosisz swój umysł do 
miejsca, gdzie problemów nie ma, nie było i nie bę-
dzie – ULGA. To jest aż tak proste. To nie jest bardziej 
skomplikowane. Tylko to bagno tej rzeki, która jest 
czasami ciekawa – nie twierdzę, że nie – sam brałem 
w tym udział przez pewien odcinek czasu, w tej rze-
ce wydarzeń, którą Wy nazywacie czasem – bywa ono 
ciekawe, interesujące, ale ostatecznie jest bardzo nużą-
ce i męczące, i powtarzalne, i nudne. Dlatego dużo cie-
kawsze jest Światło. Światło – to, co poza, to, co szerzej. 
Wystarczy tylko przez moment chociażby, przez jeden 
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oddech, poczuć To, co jest szerzej, To, co nie jest tym 
światem – TO BÓG, który jest szerzej niż myślisz, sze-
rzej niż postrzegasz. 

Jeżeli jesteś wrażliwy – a jeżeli dotrwałeś do tego 
punktu w tym przekazie, to jesteś wrażliwy – poczu-
jesz subtelnie takie coś, takie coś nienazwane i niezde-
finiowane, coś co wymyka się, jeżeli masz otwarte oczy. 
I tak szukasz, szukasz, szukasz, szukasz różnych rzeczy, 
to wtedy w tym szukaniu, to Coś – co możemy nazwać 
Esencją, to najważniejsze, ten Chrystus, ten Bóg – Ci 
umyka. To jest też ta ciemność. Nie ma Światła, czyli 
nie ma kontaktu z Esencją – takie ciężkie chmury same 
przychodzą. Czujesz się zlękniony na początku, a póź-
niej z tego lęku zaczynasz bać się o swoje ciało, o swój 
portfel, o ciała swoich najbliższych (choroba), o swój 
kraj, o swój rząd, o swoje miasto, o swoją ziemię, o swój 
samochód i tak dalej, i tak dalej… I się martwisz, mar-
twisz... ciemne, ciemne, ciemne chmury. W tym świecie 
ciemnych chmur rządzą pewne zasady, prawidła, które 
możesz sobie poznać. Możesz według nich sprawić, że 
nie zachorujesz tak szybko, bo weźmiesz jakiś super lek 
i nie zachorujesz, a za 10 lat, jak przeczytasz w gazecie, 
że Twój super lek ma super efekty uboczne, o których 
Ci nie powiedzieli – wtedy się przestraszysz tak bardzo, 
że zachorujesz. Może się wtedy kapniesz przy okazji, 
że dopóki nikt Ci nie powiedział, że są skutki ubocz-
ne, to ich nie było. A jak przeczytałeś, to brzmiało to 
wszystko tak poważnie, że te stosy tabletek, które ły-
kałeś, od razu aktywowały się w Twoim ciele – mimo, 
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że dawno ich tam nie ma – i zrobiły kuku. To jest ten 
lęk – ŚWIAT LĘKU. Coś tam naprawiamy, drugie psu-
jemy. Jedno przychodzi, drugie odchodzi. Tak to dzia-
ła. Kupujesz coś, masz coś nowego i dziurę w portfelu. 
Nie kupujesz nic, masz coś w portfelu i tylko masz coś 
w portfelu... Może jesteś smutny. 

To jest świat ciągłych wymian. Coś dostaniesz, coś 
tracisz, inwestujesz w coś czas, coś zyskujesz, może coś 
tracisz – i tak to się w kółko kręci. Czy to jest świat pe-
łen Łaski, pełen cudów, czy taki, w którym rzeczy krę-
cą się w kółko tak samo, bez celu? To znaczy cel jest 
jasny – jest nim cmentarz. Tylko nikt o tym nie mówi 
wprost, bo jeżeli ktoś by powiedział to wprost, to wszy-
scy musieliby zacząć się zastanawiać, dokąd to wszyst-
ko prowadzi – i dlatego wolą się kręcić w kółko niż się 
zastanowić. To nie jest depresja – to jest fakt – celem 
kręcenia się w kółko jest cmentarz. Więc jeżeli krę-
cisz się w kółko bez celu, to przynajmniej wiedz, gdzie 
zmierzasz, póki się dalej kręcisz w kółko, żebyś nie był 
zaskoczony. Jak zachorujesz kiedyś może, to Cię może 
to zaskoczyć. Tak to przynajmniej wiesz – jak się krę-
cisz w kółko, no to kółko się kiedyś nie domknie. 

Zobacz proszę, jak spojrzymy prawdzie w oczy, spoj-
rzymy ciemności prosto w twarz, to przestaje ona być 
po pierwsze straszna, bo wiesz, o co chodzi, a po dru-
gie, to Światło, ten Bóg sam zaczyna tak jakby najpierw 
z obrzeży, tak delikatnie migotać i tak wchodzić w Cie-
bie – takie Światło, taki pokój – sam Bóg. Nic nie robisz, 
nic nie przyciągasz, do niczego się nie modlisz i nic nie 



51

afirmujesz (do tych paru, co mówią teraz: O, fioletowy 
płomień to, tamto, siamto… – nie, nie, kiedyś – zostaw 
to). SAMO. TYLKO CZUJ. TO SAMO JEST PRZYCIĄ-
GANE. A mówiąc bardziej wprost, to SAMO BUDZI 
SIĘ W TOBIE, po prostu. Tylko najpierw czujesz to na 
obrzeżach, bo serce Twojej istoty może jeszcze nie jest 
przeniknięte w pełni przez to Światło, pomimo tego że 
tak jak mówiliśmy na początku, ciemność jest tylko 
chwilowym brakiem Światła, bo Światło zostało wygo-
nione, dlatego Go tam nie ma przez chwilę. Po czym, 
jak tylko Mu pozwolisz, czyli odetniesz swój umysł od 
kołowrotka i go zostawisz przez chwilę w spokoju, to 
SAMO WRACA. Wraca… wraca… wraca do Ciebie, 
bo chce. I nic do tego nie potrzebujesz, ani tym bardziej 
nie musisz nikomu płacić za powrót Światła w Tobie. 
Wystarczy odciąć na chwilę bezsensowny kołowrotek 
ludzkiego umysłu, za którym idzie też działanie. Bo 
jak odcinasz kołowrotek i tylko przestajesz myśleć, 
ale dalej pędzisz swoim działaniem w kółko, to dalej 
w to wierzysz, czyli dalej to ma dla Ciebie moc. Jeżeli 
chcesz się odciąć od tak zwanego systemu – odetnij się 
od systemu mentalnego. Zostań sobie w ciele, nie mu-
sisz uciekać. Bycie w ciele jest w porządku, jak czujesz 
to Światło – to wtedy, to jest w porządku. Jak Go nie 
czujesz, no to tak jak mówiłem – kółko, kółko, kółko, 
kółko. I później nagła dętka – to się kółko skończyło 
przedwcześnie, a miało kółko się jeszcze kręcić przez 
10 lat. To za 10 lat byłoby szczęśliwe czy dalej smutne? 
Bo jak smutne, to po jakiego grzyba to kółko ma się 
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tyle kręcić? To jest jak w tym dowcipie: „Przychodzi 
baba do lekarza. Panie doktorze nie robię tego, tamtego 
i tego. Ile ja będę jeszcze żyć? Jak pani tego nie robi, to 
po co pani chce tyle żyć?” To jest podobnie, tylko że 
troszeczkę inaczej. 

Każda sekunda spędzona z tym Światłem jest błogo-
sławieństwem dla Ciebie i dla świata. Rozumiem to, że 
ten pociąg do tego kołowrotka, tego starego bagna, jest 
tak wielki, że będziesz systematycznie z pewnym upo-
rem maniaka sprawdzać, czy przypadkiem ten koło-
wrotek nie jest fajny i czy bycie w nim jest fajne, i czy te 
słowa mają sens. Będziesz sobie to sprawdzał. Ja wiem. 
Będziesz sobie to testować. Nie ma sprawy. 

Te słowa są szansą i okazją, żeby pokazać Ci, gdzie 
jest rozwiązanie. I teraz, miejscami będziesz się zgadzał 
i poczujesz to Światło, a miejscami będziesz się od tego 
odcinał i będziesz doświadczał konsekwencji odcięcia 
się od Światła, jakim jest świat kołowrotka ciemności. 
I nie ma w tym nic złego. I ludzie w Twoim otoczeniu 
będą robić tak samo, nawet ci tak zwany duchowi. Może 
o tym nie powiedzą wprost, ale to będą czuli. Każdy so-
bie tak testuje, aż mu się to nie znudzi. I teraz pytanie: 
Czy jesteś bardziej zainteresowany pokojem bez koło-
wrotka, czy bardziej kołowrotkiem? Bo jak kołowrot-
kiem, to możesz sobie dać spokój. Pokręcić się – tylko 
szybko, szkoda czasu. Pokręć się szybko, dynamicznie. 
Jak już wypadniesz, taki zmordowany, z tego ugoru, 
z tej orki, z tej męczarni, wtedy przyjdziesz do Stwórcy, 
czyli do Siebie, na kolanach i stwierdzisz: O kurde, co ja 
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robiłem przez ostatnie 48 godzin – to była istna trage-
dia i teraz chcę powrotu. Co zrobi Ojciec, Bóg, Stwórca? 
Przyjmie Cię tak, jak zawsze, z otwartymi ramionami, 
tak jakby nic się nie stało. I Ty będziesz się dziwił: To 
tak można? A On Ci mówi: Nie wiem, ja Cię cały czas 
kocham, tak więc wiesz, kocham Cię tak bardzo, że daję 
Ci wolną wolę. I przemilczy Twoje pomyłki, bo po co 
wzmacniać w Tobie poczucie winy, jak ostatecznie Ty 
nie robisz tego komuś, tylko sobie, a jako że połączo-
ny jesteś ze światem – robisz to też światu. W sensie: 
Ty, to nie jest tylko to Ty – jedno ciało – tylko TY, to 
wszystko, co Cię otacza. Tak samo jest z tym Świa-
tłem – wpuszczenie tego Światła do siebie, czynione 
jest wszystkim. Dlatego jest to tak ważne. Dlatego tak, 
jak wspominaliśmy, możesz czuć pewien opór, możesz 
czuć chęć powrotu do starego, ale to nie jest ważne. 
Ta moc tego Światła jest tak wielka, że cała ciemność 
(pstryk palcami)... i nie ma jej – jej nigdy nie było. 

Jak Światło jest w Tobie, jesteś na końcu czasu 
i ciemności nigdy nie było, i to się w ogóle nie wyda-
rzyło. Czysta karta, tabula rasa – nic nie było. Wszyst-
kie Twoje myśli o przewinieniach – jak jesteś w nowej 
świadomości i utrzymujesz ją w sobie – to nigdy nie 
istniało, tak jakby TEGO NIE BYŁO I TO NIE MA 
RÓWNIEŻ KONSEKWENCJI. To też jest tak zwane 
ODPUSZCZENIE GRZECHÓW – jesteś w nowej świa-
domości, w czystym Chrystusowym Świetle i to, co na-
broiłeś nie ma żadnej mocy. To nic nie znaczy, nic nie 
czyni, to wszystko się już jakby… dla Ciebie skończyło. 



Gdy wyjdziesz ze Światła, przymkniesz okienka, 
nastanie ciemność, kołowrotek znowu, no i wracasz 
na stare śmieci. Będzie lżej, bo każda chwila spędzona 
w Świetle jest wielkim uwolnieniem, ale mimo wszyst-
ko poczujesz tą tęsknotę i ostatecznie Ty sam wybie-
rzesz, kiedy – kiedy już chcesz się naprawdę zadomowić 
w Świetle i przestać uciekać, przestać kombinować. A te 
momenty, kiedy rzeka wydarzeń, rzeka kołowrotka, 
pociągnie Cię za sobą i wyrzuci gdzieś później na jakąś 
mieliznę, to się po prostu czasami będzie wydarzać, ale 
Twój cel będzie jasny. 

A Twój cel, to TWOJA INTENCJA. Jak masz inten-
cję powrotu, otwierania się na Światło, to po prostu to 
zrobisz. I te przypadki, kiedy umysł Cię wciąga, ten 
ludzki, śmiertelny, ten kołowrotek – będzie ich coraz 
mniej, coraz mniej, coraz mniej... 

I proszę Cię, ciesz się swoimi postępami, bo jest ich 
dużo więcej niż myślisz, i ten Bóg w Tobie bardzo się 
z tego powodu cieszy, że spędzasz z Nim więcej cza-
su. A ta ciemność wkurza się, bo Cię traci. Więc proszę 
Was o jedno, BĄDŹCIE ŁASKAWI WOBEC SIEBIE 
W SWOJEJ PRZEMIANIE i tą samą łaskawość okażcie 
również innym. 

Kochamy Was. Amen.



Rozpuszczenie trudnych myśli
Saint Germain 

17 października 2019 r.
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Saint Germain:
MEDYTACJA I RADOŚĆ. Czemu jest tak, że po-

trzebujesz często pomedytować sobie, aby poczuć się 
spokojnym i radosnym? Dlaczego medytacja potrzebu-
je być, na tą chwilę, w jakiś sposób odcięta od Twojego 
zwykłego codziennego życia? Czy to jest niezbędne? 
Czy ten podział będzie trwał? Czy nie nastąpi kiedyś, 
na przykład teraz, taki etap bardzo intensywnej inte-
gracji tego, co dzieje się z Tobą w medytacji oraz Twoje-
go codziennego życia. Co dzieje się z Tobą w medytacji, 
że stajesz się napełniony spokojem? Czy nie jest tak, 
że w medytacji po prostu zaczynasz obserwować swo-
je myśli? Nie przywiązujesz do nich zbyt dużej wagi, 
pozwalasz im przychodzić oraz odchodzić, a poza tym 
skupiasz się bardziej na tym, co jest w środku, a nie na 
tym co jest na zewnątrz. I teraz, czy taki medytacyjny 
stan jest osiągalny w Twoim codziennym życiu? Czyli 
stan, w którym skupiasz się intensywnie na tym, co jest 
w środku, nie negując tego, co jest na zewnątrz, czyli 
nie negując świata trójwymiarowego, a poza tym masz 
pewien dystans do własnych myśli. Dystans, w tym 
sensie, że obserwujesz je, czyli wiesz, kim jesteś, wiesz, 
że jesteś tym, który daje początek tym myślom oraz 
tym, przez którego one przechodzą. Czyli jesteś pew-
ny tego podziału, że myśl nie jest całokształtem Ciebie. 
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A czy nie jest tak, w trakcie Twojego codziennego życia, 
kiedy wychodzisz z tego medytacyjnego stanu, że myśl 
całkowicie Cię opanowuje, na przykład myśl: „ta osoba 
jest zła” albo „ja jestem zły”, albo „tego nie powinno 
być, powinno być inaczej” i ta myśl staje się tak wielka 
wewnątrz Ciebie, że brakuje dookoła przestrzeni. Czyli 
ta myśl zaczyna dominować. A jako że ta myśl patrząc 
z pewnej perspektywy – możemy ją nazwać negatyw-
ną czy też noszącą w sobie pewną wibrację, która nie 
jest dla Ciebie przyjemna – jeżeli ta myśl jest wszyst-
kim, co jest w Tobie, to zobacz proszę, jak budując na 
przesłaniach z wczoraj, jak ona, ta myśl, zaczyna robić 
zamieszanie. Bo Ty jesteś jakby tylko tą myślą i niczym 
więcej. Bo ona się pojawiła, czyli mówiąc jeszcze z in-
nej perspektywy, jesteś na łasce myśli, które w Tobie 
się pojawiają. Jeżeli są to myśli przyjemne – czujesz się 
dobrze, jeżeli zaś są to myśli atakujące, pełne negatywi-
zmu – czujesz się słabo i kiepsko. Czyli żyjesz na łasce 
tych myśli, które przychodzą w pewnym powiązaniu do 
tego, co się dzieje na zewnątrz, ale nie zawsze, bo cza-
sami na przykład, kiedy śpisz lub kiedy zasypiasz, my-
śli przychodzą jakby same. Tak jakby same. Skąd biorą 
się te myśli? Czy jesteśmy w stanie wspólnie dotrzeć do 
źródła tych myśli? Co daje im początek? Bo wydaje się, 
z Waszej perspektywy, jakby one przychodziły same, 
czyli na przykład: idziesz sobie na spacer i akurat dzi-
siaj jest piękna pogoda, temperatura jest taka... i ubra-
ny jesteś w taki sposób, że jest Ci po prostu przyjem-
nie w ciele. I tak sobie idziesz i obserwujesz otoczenie, 
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które z jakiegoś powodu wydaje Ci się po prostu dobre 
i przyjemne, pomimo że widzisz pewne drobne niedo-
skonałości. Nie jest to Raj, ale wewnątrz czujesz bardzo 
duży pokój, który sprawia, że nic Ci nie przeszkadza. 
I nagle, nie wiadomo skąd, pojawia się skądś myśl doty-
cząca przeszłości, tego, co Tobie zrobiono albo tego, co 
Ty komuś zrobiłeś, albo tego, jak kiedyś się czułeś. I ta 
myśl ma w sobie ten ładunek, ten ładunek bólu, i ma 
ona możliwość, ma potencjał, w zależności od tego, czy 
pozwolisz jej do siebie wejść, czy też nie, czy będziesz 
ją obserwować, czy też nie. Ta myśl wchodzi do Ciebie 
i zaczynasz czuć się tak, jak ta myśl. Zaczynasz się czuć 
tak, jakby to była Twoja prawda. Jeżeli jesteś OBSER-
WATOREM w tej sytuacji, to myśl tylko przez Ciebie 
przejdzie i nie opanuje całego Twojego myślenia, Twojej 
energetyki ani Twojego ciała. Jeżeli natomiast nie jesteś 
na tyle świadomy, ta myśl opanuje Ciebie, na jakiś czas. 
I przez ten czas mogą zacząć pojawiać się w Tobie bóle, 
których przed chwilą nie było i zaczynasz po prostu 
czuć się źle, i zaczynasz być rozkojarzony jednocze-
śnie, może się potkniesz, może zrobisz jakieś głupstwo, 
może wymusisz pierwszeństwo, może wejdziesz na 
pasy w momencie, kiedy nie powinieneś, bo ta myśl jest 
tak ciężka w Tobie, że w pewien sposób jest tak, jakby 
Ciebie tutaj nie było. Jesteś we własnej głowie opętany 
przez tą myśl, która powoduje, że centrum Twojego 
doświadczenia na tą chwilę jest pełne negatywizmu, 
smutku i bólu. Skąd wzięła się ta myśl? Niewielu zadaje 
sobie w ogóle to pytanie. Bardzo często słyszycie: „Bądź 
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obserwatorem, obserwuj swoje myśli”, ale skąd one się 
biorą? Skąd się biorą te myśli? Powiedz mi, czy jeżeli 
byłbyś świeżo narodzonym dzieckiem, czy miałbyś 
jakiekolwiek myśli? Chyba nie, prawda? Tak więc, jak 
przypomnisz sobie pewne etapy swojego dzieciństwa, 
to najprawdopodobniej nie pamiętasz etapu „sprzed 
myśli”, czyli nie pamiętasz etapu, jak miałeś roczek, 
półtora – chyba że było jakieś bardzo mocne doświad-
czenie, które gdzieś wyryło się w Twojej pamięci, które 
możesz pamiętać na poziomie komórkowym, ale raczej 
nie pamiętasz szczegółów. W tym sensie, ten umysł 
koncepcyjny, który został wytworzony w czasie, w ra-
mach dorastania – on pamięta. Czyli te trudne i ciężkie 
doświadczenia, które przychodzą do Ciebie na pozio-
mie myśli, pochodzą po prostu z przeszłości. I nawet, 
jeżeli nie podoba Ci się taki pogląd czy też wierzenie 
w tak zwaną reinkarnację, to nie ma problemu. Po pro-
stu wiedz tylko, że te bóle, które do Ciebie przychodzą, 
pochodzą z jakiejś przeszłości. Ta przeszłość może być 
nawet Twoim związkiem czy też Twoim przebywaniem 
w okolicy kogoś, w kim ta przeszłość mieszka. Czyli 
możesz czuć, słyszeć przeszłość swoich bliskich czy też 
osób, które przy Tobie są. 

Co możesz z tym zrobić? Czy masz moc powiedze-
nia sobie: Ej, te myśli są ciężkie i bolesne, od teraz ich nie 
myślę – i czy to zadziała? Czy jesteś w stanie zbudować 
taką tamę, która uchroni Cię przed tymi wszystkimi 
myślami? Chyba nie, prawda? Nikomu się to nie uda-
ło. Tak więc, nie chodzi nam o oddzielanie się od tych 
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myśli w żaden sposób – nie budujemy żadnych tam, 
żadnych blokad dla nich. Ale to, o co nam chodzi, to 
o MĄDRE PRZEŻYCIE TEGO ŁADUNKU EMOCJO-
NALNEGO, KTÓRY TE MYŚLI WŁAŚNIE NIOSĄ. 
Mądre przeżycie, w takim właśnie sensie… A jeżeli po 
prostu pozwolisz tym myślom poruszać się wewnątrz 
Ciebie i oddasz im sterowanie, to jest to kurs na we-
wnętrzną katastrofę – w sensie, obierasz taki kurs, któ-
ry na pewno doprowadzi Cię, może nie do zguby czy 
zagłady, ale do bólu wewnętrznego, który w tej meta-
forze określę jako katastrofa, której raczej chcesz unik-
nąć. Po to zresztą też tutaj jesteś. Tak więc, wiemy i wi-
dzimy, że nie ma sensu, czy też nieskuteczne będzie po 
prostu, pozwolenie tym myślom na tak zwany samo-
pas. To nie zadziała. 

W tym momencie z pomocą przychodzi medytacja. 
Tylko proszę Was, słuchajcie mnie teraz przez moment 
bardzo, bardzo uważnie, bo powiem parę zdań, któ-
re niesamowicie wzmocnią Waszą medytację właśnie. 
Część z Was była uczona, aby dystansować się czy też 
robić blokady w czasie medytacji i być czystym: 

Ja jestem czysty w medytacji, nic do mnie nie przy-
chodzi, mój umysł jest nieskazitelny.

 A najlepiej jakbyś jeszcze siedział w pozycji lotosu 
– oczywiście pełnej – jak najdłużej. Wtedy jesteś czy-
sty. A później, jak wstaniesz z tej medytacji, na przy-
kład pójdziesz do toalety czy wyjdziesz na zewnątrz, to 
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denerwowanie się tam jest jakby, hmm... naturalne – 
no trudno, takie życie.

Kontynuujmy. Nie chodzi o to w medytacji, aby bu-
dować jakikolwiek mur. Bo zauważ proszę, te natarczy-
we myśli – jeżeli odsuniesz je od siebie w medytacji – 
zaatakują Cię, w cudzysłowie, czyli przyjdą do Ciebie 
później. Nie traktuj tych myśli jako ataku, ponieważ 
one – jak mówiliśmy przed chwilą – przypominają Ci 
tylko pewną przeszłość. Tylko coś Ci przypominają. 
Tylko do Ciebie coś przynoszą. Czy one przynoszą do 
Ciebie zło? To jest takie bardzo ważne pytanie. Nie mó-
wię tu, że nie będziesz się – myśląc tę myśl – czuł słabo 
czy kiepsko, tego nie powiem. Czy te myśli przynoszą 
do Ciebie zło? Innymi słowy, czy możemy nazwać te 
myśli jako złe? Czy one mają tylko potencjał? Potencjał 
zmiany Twojego zdania, czy też kuszenia Ciebie, abyś 
uwierzył w tę myśl. Jeżeli to zrobisz, wpadniesz w ten 
dół, o którym mówiliśmy przed chwilką. Myśl sama 
w sobie, każda myśl, jest neutralna. Tak samo jak wy-
darzenia w czasie są neutralne, Twoje myśli również są 
neutralne. To jest pewnego rodzaju test – jak zareagu-
jesz na swą przeszłość. Nie myśl proszę, że ten natłok 
myśli kiedykolwiek się skończy. One będą przychodzić 
i testować Ciebie. Będą przychodzić te myśli. 

To, co zrobić natomiast możesz i co jest esencją, 
SERCEM MEDYTACJI poprawnie rozumianej, medy-
tacji, która wykracza poza praktykę w czasie, medyta-
cji, która obejmuje de facto całe Twoje życie ziemskie, 
całe Twoje doświadczenie 24 godziny na dobę – jest 
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PRZYZWALANIE oraz ROZPUSZCZANIE. To jest 
prawdziwe znaczenie medytacji. To jest też prawdzi-
we znaczenie UMYSŁU CHRYSTUSA – czyli umysłu, 
który ZMIENIŁ ZDANIE NA TEMAT WSZYSTKIE-
GO (przyjął znaczenie Kursu Cudów, przyjął znaczenie 
pojednania). I ten Umysł cały czas pragnie przebaczać, 
ponieważ wie, że przebacza sobie. I nawet, jeżeli przy-
chodzi stara myśl z przeszłości, która pokazuje Ci ja-
kieś doświadczenie z przeszłości, związane na przykład 
z Twoją matką, z ojcem, z rodzeństwem, z dzieckiem, 
która Cię boli, jest ciężka – czy nie jest to tym samym, 
jakbyś spotkał tą osobę w formie? Czy nie jest to do-
kładnie to samo? Zauważ proszę, że jeżeli spotykasz 
się z kimś face to face, czyli twarzą w twarz, to jeże-
li coś Cię może zaboleć w tym spotkaniu, to również 
będzie to Twoja myśl, która powstała na skutek tego 
spotkania czy też była inspirowana tym spotkaniem, 
a patrząc jeszcze głębiej, która była WYDOBYTA przez 
to spotkanie. Czyli kawałek przeszłości, który w Tobie 
był – coś jakby sięgnęło do studni Ciebie – po prostu 
wyciągnęło szlam, muł, brud, jak chcemy to nazwać – 
wyciągnęło coś z Ciebie. I teraz zauważ, że nie musisz 
się spotykać z tymi wszystkimi ludźmi, aby pozwolić, 
aby ten brud był wyciągany. Innymi słowy, każda ta 
bolesna, atakująca myśl z przeszłości jest szansą oraz 
okazją. Do czego? DO PRZEBACZENIA. I zauważ pro-
szę, jeżeli przyjmujesz do siebie ten Umysł Chrystusa 
właśnie, całe życie idziesz i obserwujesz, i każdą myśl 
witasz jako swojego brata, jako swojego przyjaciela. 
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W jakim sensie? Bardzo prostym. TO JEST OKAZJA 
DO POJEDNANIA SIĘ Z PRZESZŁOŚCIĄ, POJED-
NANIA SIĘ ZE SOBĄ. Pojednania, czyli przyjęcia, 
że to jest bez znaczenia. Przyjęcia tego, że Twoja moc 
sprawcza jest nieskończenie większa niż te myśli. Czyli 
traktujesz je, jak to, czym są. I tak samo, jak przejeż-
dżasz na przykład przez skrzyżowanie rowerem, samo-
chodem, autobusem, może tramwajem i widzisz gdzieś 
jakieś zdarzenie drogowe, jakiś wypadek, i w pewnym 
sensie nie dotyczy on Ciebie teraz, w tym momencie, 
nie dotyczy Ciebie, a więc po prostu patrzysz na to i je-
dziesz dalej. I nic się w Tobie nie dzieje. I w takim sa-
mym sensie, spójrz proszę, jeżeli pojawia się w Tobie 
myśl dotycząca Twojej przeszłości, jakiegoś wydarze- 
nia – nazwijmy go symbolicznie wypadkiem z prze-
szłości – czy Ty nie jesteś w tym momencie, jak ten 
pasażer w tym pociągu czy tramwaju, autobusie, który 
tylko patrzy na coś, na co – uwaga! – nie ma wpływu. 
Nie ma wpływu! Czy masz wpływ na przeszłość, z któ-
rej te myśli pochodzą? Tak naprawdę. Tak na serio. Czy 
masz wpływ? Innymi słowy, czy mogłeś w tamtej prze-
szłości zachować się inaczej niż się zachowałeś? Chyba 
nie bardzo... Chyba zachowałeś się tak, jak się zacho-
wałeś. A nawet, jeżeli myślisz, że mógłbyś się zachować 
inaczej, to i tak na tą chwilę nie masz mocy zmiany 
tego, co po prostu zadziało się w czasie. Czyli innymi 
słowy, traktuj proszę każdą myśl, która pojawia się we-
wnątrz Ciebie na temat przeszłości, która niesie w sobie 
ciężki ładunek emocjonalny, myśląc przez chwilę w ten 
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sposób: Jestem pasażerem. Jadę sobie tylko. Widzę jakieś 
stare wydarzenie, którego teraz po prostu nie ma. Teraz 
nie ma tego wydarzenia. Po prostu je mijasz. 

I teraz, co ciężkiego może spotkać kogoś, kto ma 
taki Umysł w sobie i praktykuje trzymanie Go? Co złe-
go? Czy myślisz, że te myśli będą długo i uporczywie 
do Ciebie powracać? Jeżeli spotkają się z taką mocą? 
Z mocą zwykłej, czystej obserwacji? Czyli patrząc jesz-
cze głębiej, każde doświadczenie jest tylko po to, aby 
je przeżyć, a jeżeli odmawiasz sobie przeżycia go, to... 
i tak je przeżyjesz. Czyli niczego z siebie nie wyklu-
czysz, nie wyrzucisz, żadnego elementu przeszłości na 
stałe. Możesz odwlekać przeżycie tej chwili, ale i tak 
ją przeżyjesz. Tak więc teraz jest dla Was, dla każdego 
z Was, czas na to, żeby po prostu w pełni przeżyć to, 
co było. Po prostu to przeżyć. Nie znaczy to, że poło-
żysz się i będziesz rozpamiętywał całą swoją przeszłość 
niepotrzebnie i zbytecznie. Wystarczy, że będziesz żył 
swoim życiem, ale w momencie jak coś z przeszłości, ja-
kaś myśl Cię dopadnie, opanuje, to wtedy przypomnisz 
sobie o Twoim zadaniu, jakim jest bycie w tym medy-
tacyjnym stanie. Po prostu będziesz w tym momencie 
to rozpuszczał. W tym sensie, nie musisz nic specjal-
nego robić, aby te elementy Twojej przeszłości, które są 
niezaleczone, aby do Ciebie przyszły, ponieważ one do 
Ciebie przychodzą w pewnym sensie automatycznie. 
Po prostu przyciągasz takie wydarzenia, sytuacje, które 
będą wyciągać te elementy przeszłości z Ciebie, które 
nie są jeszcze uzdrowione. Te natomiast części, które 
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są już uzdrowione, ta przeszłość, na którą spojrzałeś 
inaczej (to jest ta puszczona i rozpuszczona) – przeży-
wanie efektów tych uzdrowień będzie dla Ciebie wiel-
ką radością oraz pokojem. Tak więc w pewnym sensie, 
w czasie, Twój pokój jest taką krzywą, która wzrasta 
czy też może wzrastać, choć nie musi – ale w Twoim 
konkretnym wypadku wzrasta i to wzrasta znacząco. 

I zauważ proszę, że zawsze po pewnym okresie in-
tensywnych konfrontacji z przeszłością, przeżywania 
i czasami też oczywiście wpadania w dół, że przeszłość 
Cię wciągnęła, i że czułeś się kiepsko przez parę dni 
a może nawet tygodni – zawsze po takim okresie wy-
chodzisz z tego znacząco wzmocniony oraz przynaj-
mniej w jakimś sensie uzdrowiony. 

Przychodzimy teraz do Was tylko po to, aby po-
móc Wam w tym etapie uzdrawiania. Tylko po to. 
Nie wchodźcie już proszę w żadne techniki grzebania 
w przeszłości, ponieważ nie są one już Wam potrzebne. 
Wystarczy, że Wasze codzienne życie będzie wyciągało 
z przeszłości to, co jest do zaleczenia. Nic więcej robić 
nie musicie. 

Tak więc pomyśl sobie, że jeżeli kiedyś planowałeś 
wyjechać do najlepszego miejsca do swojej przemia-
ny, to ja Ci podpowiadam – nie możesz z niego wyjść 
. Czyli nie musisz nigdzie jechać, bo cały czas jesteś 
w najlepszym miejscu, jakie istnieje dla Twojej prze-
miany właśnie. Ponieważ – uwaga! – Bóg nie jest głu-
pi. I On widząc, że jego dziecko się myli, stwierdził: No 
to niech zmieni zdanie, ja poczekam. I umiejscowił go 
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w takim miejscu, w którym zmieni zdanie najszybciej, 
najefektywniej. Te podróże, które dzieją się w Waszych 
życiach, są przede wszystkim podróżami wewnętrzny-
mi oraz mentalnymi. 

Zauważcie proszę, że dużo większe znaczenie dla 
Ciebie ma tak naprawdę, jak się czujesz w środku niż to, 
gdzie jesteś. Dużo większe znaczenie. I tak naprawdę, 
jeżeli masz ten głęboki, głęboki, głęboki Pokój, dosłow-
nie możesz być w samym środku cyklonu i nie będzie 
Cię nic obchodzić ani nie będziesz się niczym przejmo-
wać, a i tak wyjdziesz z tego wszystkiego nietknięty. 
Nieraz miałeś już ten stan, w którym pomimo ciężkiej 
burzy na zewnątrz, nic kompletnie, nic Ci się nie stało, 
a Pokój w Tobie był tak niewzruszony, że aż sam nie 
wiedziałeś dlaczego. Mieliście takie sytuacje wielo-
krotnie. Nie chodzi nam o to, ABY USPOKOIĆ BU-
RZĘ NA ZEWNĄTRZ. Chodzi nam o to, aby oczyścić 
umysł w taki sposób, aby PRZESTAŁ ON, po pierwsze 
– KREOWAĆ BURZĘ, a po drugie – ABY NIE LĘKAŁ 
SIĘ BURZY PRZESZŁOŚCI. 

Wyobraź sobie taką sytuację. Jest garnek. Twoja 
przeszłość, czy też bolesne wydarzenia przeszłości, to 
są takie różne składniki wrzucone do tego garnka –  
tu zgniłe jajo, tu jakaś skorupka, tu jakieś spleśniałe 
mleko, tutaj nadgniły kawałek mięsa, może troszeczkę 
przypraw, żeby to nie było aż takie nudne, które może 
nie są popsute . I teraz, Ty wpadasz w sam środek 
tego garnka. I to, co się dzieje teraz w Twoim życiu – 
to przychodzi ktoś z zewnątrz, pozornie, i włącza taki 
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mikser, który na pełnych obrotach zaczyna to wszystko 
mieszać, a Ty jesteś w środku tego. Czy Twoje życie nie 
wygląda dokładnie tak w tym momencie? Cała ta prze-
szłość jest pokazywana Wam co chwilę – jedna rzecz 
za drugą, jedna sytuacja za drugą, pam, pam, pam, co 
chwilę, co chwilę, co chwilę! I to jest to przyspieszenie, 
o które tak wielu się modliło . Dlatego zostało ono 
odwlekane tak długo, aż stwierdziliśmy, że jesteście  
na to gotowi. CO JEST W WAS DO ZMIANY INNE-
GO NIŻ PORZUCENIE ZŁUDZEŃ? NIC. Jesteście 
Dziećmi Boga. Jesteście święci oraz wolni. Nic więcej 
niż złudzenia. Do niczego więcej nie mogę się przycze-
pić. Tak więc przyspieszenie w Waszym wypadku bę-
dzie, tylko i wyłącznie, zawsze tym: po prostu mikser 
na wyższe obroty i szybciej mielimy czy też patrzymy 
na te różne zgniłe jaja z przeszłości z większym tem-
pem. A więc, jeżeli prosisz Boga: Boże, pomóż mi szyb-
ciej się oczyścić, to On tylko zwiększa obroty miksera. 
Nic więcej nie robi, bo cała mieszanka alchemiczna już 
tam jest.

I teraz, cały ten wywód służy tylko temu, aby po-
wiedzieć Ci, że to, co pojawiać się będzie w Twoich 
myślach, to jest element tej alchemicznej mieszanki, 
czyli zgniłe jajo, sfermentowany kawałek owocu – z ta-
kimi rzeczami będziesz się mierzył. Ale jednocześnie, 
w ramach tej pozornej ciężkości, w pozornej burzy, to, 
co jest istotne, to to, że Ty jako świadomość nie jesteś 
w tym garnku tak naprawdę. Jesteś poza nim. I wi-
dzisz w pewnym sensie z dystansu – nie przez mur, ale 
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z dystansu, jak coś dzieje się na dole w jakimś garnku. 
I zdajesz sobie sprawę, rozglądasz się: Ej, musi być coś 
więcej niż tylko ten kołowrót, ten kołowrót bólu oraz 
smutku. Rozglądasz się dookoła i stwierdzasz, że pomi-
mo tego bzyczenia tej maszynki, pomimo tego smrodu, 
TO NIE MA ZNACZENIA, bo jesteś gdzieś indziej, je-
steś szerzej. Nie jest to mur! Podkreślę to jeszcze raz. 
To nie jest mur oddzielający Ciebie od przeszłości. 
To JEST ZWYKŁE ZMIENIANIE PERSPEKTYWY 
WEWNĘTRZNEJ na taką pełną Miłości i Przebacze-
nia. Ale czym innym jest to przebaczenie niż spoj-
rzeniem, że: Ja tym nie jestem, czy też: Ja nie jestem 
przede wszystkim tym. Czy myślisz, że w przebaczaniu 
sobie to będzie wyglądać tak, że Ty będziesz się bok-
sował w środku z czymś tam i będziesz sobie mówił: 
Nie no, teraz to przebaczyłem, a później znowu jakaś 
myśl: Nie no, ja to tego nie przebaczyłem, teraz jeszcze 
raz będę to przebaczał, i będziesz de facto walczył z tą 
myślą, forsował się z nią w jakiś sposób, aż nie zwycię-
żysz, i nie stwierdzisz: Okej, wygrałem! A później, za 
dziesięć dni, kolejna sytuacja wydobędzie tę samą myśl. 
Nie jesteś w stanie siłowo walczyć z żadną myślą. MYŚL  
NIE MA NAD TOBĄ WŁADZY – chyba, że jej na to 
pozwolisz. 

Po raz kolejny, powiem jeszcze raz, to jedno zdanie, 
ponieważ jest ono niezwykle istotne – NIE BUDUJE-
MY MURU WOKÓŁ MYŚLI. Nie oddzielamy się od 
nich. Nie ma takiej potrzeby, ponieważ to jest dualizm. 
Po prostu widzimy nierzeczywistość bolesnych myśli. 
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Nie poprzez dystansowanie się od nich, ale przez zwy-
kłe ZOBACZENIE. Jak zobaczysz, że coś jest nierze-
czywiste, to czy musisz się od tego dystansować, czy 
to po prostu rozpuściło się już? Jeżeli jest w Tobie chęć 
ucieczki od bolesnej myśli, to Ty wierzysz w jej praw-
dziwość. I tu jest jakby pies pogrzebany. Tak więc, jeżeli 
w Twoim wnętrzu jest potrzeba walki, kontroli, wpły-
wania na myśli, które do Ciebie przychodzą, czy na 
tych „pomocników z przeszłości”, którzy chcą pomóc 
Ci się uzdrowić w pewnym sensie, to już jakby poległeś, 
już przegrałeś, już jesteś w środku tego miksera, w któ-
rym no jest nieciekawie i trochę śmierdzi. Kluczem jest 
zdanie sobie sprawy: TEGO NIE MA. I co się dzieje z tą 
całą sytuacją, z tym mikserem, z tym garnkiem, z tą 
zawartością? Czy ona nie staje się półprzezroczysta? 
Taka okej. Widzisz ją w pewnym sensie, ale ona coraz 
bardziej się rozpuszcza, coraz bardziej jest nieistotna 
i może coś tam miksuje jeszcze, ale dla Ciebie to już jest 
tak odległe, że skupiasz się tylko na tym Pokoju, który 
w Tobie tylko rośnie, rośnie i rośnie. Co jest prostszego 
w cudach, w uzdrawianiu, w puszczaniu rzeczy? To jest 
zwykłe dostrzeżenie: TEGO NIE MA. 

Nigdy, proszę Cię, nigdy nie boksuj się oraz nie 
walcz z myślami. Jeżeli to robisz, to wiedz, że już prze-
grałeś. To już jest niewłaściwa perspektywa – niewła-
ściwa, nieskuteczna, która powoduje, że będziesz się 
ścierał… ścierał… ścierał… W końcu może Ci się uda 
wygrać czy też wyprzeć tą myśl, zbudujesz mur wokół 
siebie, a później życie nie będzie miało żadnego innego 
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wyboru, jak zbudować katapultę tylko po to, aby tę 
samą myśl wstrzelić z powrotem do Ciebie. Ponieważ 
zauważ, w Tobie jest pewien magnetyzm – wystrzeliłeś 
te myśli wszystkie na zewnątrz, zbudowałeś z nich kon-
strukcję tego świata, a teraz niczym magnes ściągasz to 
wszystko do siebie. Po co? Tylko po to, aby się pojed-
nać, żeby zobaczyć, że nic się nie stało i że to nie jest 
rzeczywiste. To jest ta czarna dziura, którą tak wielu 
sobie wyobraża. To jest takie coś, co ściąga i przemienia 
to w nicość, w złudzenie, w iluzję. Po tym poznasz, że 
rozpoznajesz, że to jest złudzenie, że nie masz potrze-
by walczenia oraz odsuwania się. Część osób myśli, że 
w momencie, kiedy walczę z czymś, w sensie, tłukę to 
tym drewnianym mieczem – to wtedy to jest nieodpo-
wiednie, ale odsuwanie się od rzeczy – to jest okej, bo 
to nie jest walka, to jest przebaczenie: To ja się zabiorę 
stąd, pójdę sobie, zabiorę swoje zabawki gdzie indziej, 
zbuduję mur i jestem spokojny. No i później dziwisz się, 
jak następuje ostrzał tych katapult nie wiadomo skąd, 
które chcą po prostu wrzucić z powrotem do Ciebie, 
poprzez to przyciąganie właśnie, to, co zostało wyrzu-
cone na zewnątrz. 

Tak więc nie ma potrzeby budowania murów przed 
swoim wnętrzem. Żadnych murów. Mury nie są do ni-
czego potrzebne. Wystarczy pozwolić, aby to mikso-
wanie sprawiło, że przestaniesz w nie wierzyć. I wtedy 
poczujesz piękny Pokój, Błogosławieństwo, takie, któ-
re wielu z Was czuje teraz, takie Coś, co rośnie i tylko 
chce, abyś trwał w tym PROCESIE PRZEBACZANIA, 



CZYLI NIEWIDZENIA REALNOŚCI, bo tak można 
to bardziej precyzyjnie zdefiniować. Tylko w tym trwaj, 
proszę. I ta przeszłość, jak przychodzi – ona przychodzi 
w postaci myśli tylko po to, abyś w nią nie wierzył, po 
nic więcej.



Relacja z matką
Jeszua

24 marca 2019 r.
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Jeszua:
Moja Droga, Święta i Umiłowana Siostro!

Nie szukaj tudzież nie potrzebuj mojego Świa-
tła, gdyż moje Światło jest Twoim Światłem i jest już 
w Tobie. Ja cały czas w Tobie mieszkam. Nie wycho-
dzę nawet na sekundę. Jeżeli chcesz mnie poszukać, 
jeżeli mnie potrzebujesz, to po prostu zanurz się w głę-
bię swojego Jestestwa, swojego bytu. Zanurz się sama 
w siebie. Zanurz się bardzo, bardzo głęboko. A kiedy to 
zrobisz, pewne sprawy zostaną Ci objawione. I w tym 
zanurzeniu, które ma miejsce na przykład teraz, bę-
dziesz mogła zacząć spoglądać na swoje doświadczenia 
w polu czasu zupełnie, zupełnie inaczej.

I spojrzysz na tą, którą nazywasz swoją matką, spoj-
rzysz na te wszystkie wspomnienia, myśli, na emocje, 
które są powiązane z tą relacją w czasie i przestrzeni. 
Spojrzysz na to i zobaczysz..., wow! Jaki to jest wspania-
ły nauczyciel, za którego jestem wdzięczna, ponieważ 
bez niego (bez niej) moje zbawienie by się nie dokonało. 
I tego bądź pewna. Ona jest taka, jaka jest, aby mówiąc 
ludzkim językiem, zbawić Cię do końca. Aby każdy – 
jak Wy to nazywacie – schemat został całkowicie rozbi-
ty i całkowicie puszczony. A kiedy te schematy zostaną 
puszczone i przestaniesz utożsamiać się w całości z tą 
opowiastką w czasie i przestrzeni, o tym co było, o tym 
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co ona robi, o tym co może się zadziać – kiedy staniesz 
się wolna i będziesz w TU I TERAZ, i spojrzysz na nią, 
w jakimkolwiek stanie, by ona nie była – po prostu na 
nią spojrzysz, spojrzysz jej w oczy albo spojrzysz na jej 
duszę, nawet jeżeli jej ciała nie ma przy Tobie – spoj-
rzysz na nią i odkryjesz GŁĘBIĘ SWOJEJ WŁASNEJ 
MIŁOŚCI. I jest to miłość zarówno do Twojej matki, 
bez względu na to, co ona Ci niby zrobiła lub co się 
działo za jej pośrednictwem, lub tego co ona sobie robi, 
ale to będzie też miłość wobec Ciebie samej. Albowiem 
jest – jeżeli jest jedna rzecz, której brakuje Tobie, aby 
pokochać siebie w pełni – to jest przebaczenie sobie sa-
mej wizerunku swojej matki.

Ty musisz ją pokochać, aby móc pokochać samą sie-
bie, albowiem jesteście nierozłączne na najgłębszym 
poziomie. I jak nie możesz kochać całej Ziemi, nie ko-
chając również swojej matki – bez względu na to, co 
ona robi – tak nie możesz pokochać siebie. Albowiem 
Syn jako JEDEN zasnął i Syn jako jeden się budzi, i nie 
ma między Tobą a Twoją matką rozdzielenia. Tylko 
oczy zagłębione w czasie widzą oddzielne dusze, od-
dzielne drogi, gdzie jedna się budzi, druga jest w głę-
bokim śnie. To nie jest prawda. Syn śpi i budzi się jako 
Jedno – jako Jedno. I Ty budząc się, budzisz również 
ją. I co się stanie z Waszą relacją w miarę tego budze-
nia się? Będzie w Tobie rosła miłość do niej, do siebie 
samej i całkowite, totalne przebaczenie wszystkiego, 
co się działo i wszystkiego, co się może wydarzyć. In-
nymi słowy, ona nie będzie miała na Ciebie żadnego 
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negatywnego wpływu, nawet jak będziesz z nią, nawet 
jak będzie daleko, nawet jak może potencjalnie któraś 
z Was odejdzie – to nie będzie miało to na Ciebie żad-
nego wpływu.

I to jest MISTRZOSTWO, to jest głębia przemiany. 
I to jesteś prawdziwa Ty, taką jaką zostałaś stworzona 
przez Boga – Ty, pełna miłości, radości i pokoju. Spo-
glądasz na cokolwiek w polu czasu i wiesz, że na naj-
głębszym poziomie jest to dobre, jest to część Ciebie, 
a jeżeli ta część Ciebie wydaje się być nieoświecona – 
to nie jest to prawda. Ponieważ Ty dostrzegasz Esen-
cję tej istoty – czy to jest brat czy siostra, czy zwierzę, 
czy przedmiot materialny. Dostrzegasz Esencję tego, co 
widzą Twoje oczy. Dostrzegasz Esencję i czujesz Jednię 
z nią, z tą rzeczą, z wszystkim. I to jest stan, który jest 
niesamowicie drogocenny. To jest Twój naturalny stan. 
Stan Jedni, stan Harmonii, który przyprowadzi wszyst-
kich tych, którzy potrzebują od Ciebie uzdrowienia czy 
też pomocy... – to wszystko zadzieje się samo, bez Two-
jego udziału. Bez Twojego udziału – po prostu będziesz, 
będziesz coś mówić, co będzie potrzebne, jeżeli będzie 
potrzebne, ale nie będzie już w tym potrzeby zastana-
wiania się, co trzeba zrobić, co może, a co nie może, 
tylko po prostu będziesz i wszystko będzie płynąć. 

To nie znaczy, że dla innych ciał w Twoim otoczeniu 
również taka harmonia zapanuje – może, ale nie musi. 
Ci, którzy nie będą chcieli takiego harmonijnego do-
świadczenia, będą starali się dosłownie od Ciebie ucie-
kać. I Ty im na to pozwól. Nie musisz ich odtrącać, ale 



po prostu dostrzegaj moment, w którym ktoś z Twojego 
bliskiego otoczenia będzie chciał się odsunąć. I pozwól 
mu na to, i wiedz, że tworząc przestrzeń, dajesz więcej 
pola do popisu Bogu. On może więcej mocy zesłać na 
Ciebie i przyprowadzić do Ciebie tych, którzy potrze-
bują tego, co masz do zaoferowania. A poza opieką nad 
ciałem masz do zaoferowania dużo, dużo więcej, ponie-
waż nosisz w sobie ESENCJĘ I ISKRĘ PRZEMIANY, 
Iskrę Bożą, która przepływa przez wszystko, co robisz, 
do wszystkich tych, z którymi się spotykasz. I to jest 
niesamowicie wspaniałe dzieło. 

I proszę Cię, pamiętaj i ufaj, że zasoby również do 
Ciebie przypłyną – przeze mnie – przypłyną. Trwaj 
we Mnie, trwaj w Mojej miłości, trwaj w dawaniu i zo-
baczysz, jak wszystko to, co było kiedyś dysfunkcyjne 
i nieharmonijne, jak wszystko zostanie poukładane 
w piękny, niezwykle radosny i prosty sposób. Twoje ży-
cie będzie i jest świętością. Amen.



Szukajcie wpierw Królestwa
Jeszua

28 listopada 2019 r.
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Jeszua:
Moja Droga, Święta oraz Umiłowana Siostro!

Jeżeli coś widzisz, a widzisz na przykład szaleństwo 
i dalej w nim jesteś – czy Ty tak naprawdę je widzisz? To 
znaczy, widzenie czegoś zakłada, że masz jakiś organ, 
którym postrzegasz i widzisz coś, co jest na zewnątrz 
Ciebie, czyli na zewnątrz tego organu. Innymi słowy, 
nie możesz swoimi oczami zobaczyć swych własnych 
oczu, ponieważ patrzysz za ich pomocą. Tak samo jak 
nie możesz zobaczyć swoimi oczami wnętrza swojej 
czaszki, ponieważ jest ona w środku. I jeżeli Ty postrze-
gasz tak, jakby ze środka, to znaczy jesteś w problemie 
i mówisz, że na niego patrzysz – to nie patrzysz na pro-
blem, tylko w nim jesteś – to jest zdecydowana różni-
ca. Czyli jeżeli Ty myślisz, że jesteś w jakimś schemacie 
i czujesz się, że jesteś w jakimś schemacie – nie patrzysz 
na niego, tylko Ty w nim jesteś. Po prostu to wiesz. Pa-
trzenie, o którym ja teraz mówię, jest spoglądaniem na 
coś, czym Ty nie jesteś. I dopiero wtedy uzdrowienie 
może przyjść. Innymi słowy, najpierw musisz poczuć 
tą prawdziwą Siebie pod spodem – PRAWDZIWĄ SIE-
BIE POD SPODEM – dopiero wówczas jest szansa na 
uzdrowienie. Dopiero wówczas. Jeżeli Ty, ponownie, 
postrzegasz siebie jako zbiór schematów, zbiór my-
śli, zbiór doświadczeń – nie patrzysz na siebie, jak na 
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prawdziwą SIEBIE, tylko patrzysz na zbiór schematów, 
zbiór myśli, zbiór doświadczeń. TY jesteś pod spodem 
tego wszystkiego i dopiero jak spojrzysz z tego POD 
SPODEM na coś, czym nie jesteś, ale co widzisz, do-
piero wówczas uzdrowienie jest możliwe. Innymi sło-
wy, mocno utożsamiasz się z tym, czego doświadczyłaś 
w czasie, czyli myślisz, że to jest takie Twoje, że ten pro-
blem jest taki Twój. Czy tak jest naprawdę? Czy to jest 
naprawdę takie Twoje, Twoje, że aż warto się tego trzy-
mać? Czy to jest aż taki Twój problem? I zobacz proszę, 
jak to poczucie „ja” – czym ja jestem – jak związało się 
z tymi problemami. Jak przychodzę i mówię Ci, że nie 
jesteś tym problemem, Ty nie chcesz tego puścić, tylko 
mówisz: Nie no, to jest mój problem, ja przychodzę do 
Ciebie, abyś Ty rozwiązał mój problem. A ja Ci mówię: 
Nie jesteś problemem, jesteś poza nim. Jak to dostrze-
żesz i naprawdę poczujesz, wtedy problem się rozpuści. 
A Ty mówisz: Nie, nie rozwiązujesz mojego problemu, 
bo ja jestem tutaj i mam problem, czyli innymi słowy, 
jest opór przed wyjściem i przed porzuceniem myśli 
o problemie. Jest opór – ego tego nie chce zrobić, bo 
ono chce to trzymać jako „moje”. 

Życie, które wiedziesz na Ziemi, nie jest Twoim ży-
ciem – to jest życie Boga. Jeżeli pozwolisz Bogu, aby 
sterował Twoim życiem na Ziemi, to wtedy i dopiero 
wtedy, będziesz szczęśliwa. Jeżeli Ty chcesz się wtrącać 
raz po raz, raz po raz – mówić, co jest moje, co nie jest 
moje, i tak dalej, i tak dalej… dzielić, szatkować – to 
ta rzeka wydarzeń nie może się naprostować, bo Ty się 



ciągle wtrącasz. A to „Ty”, o którym ja teraz mówię, 
nie jest tak naprawdę Tobą, bo to ego. Jak zaczniesz je 
obserwować, czyli patrzeć, po prostu patrzeć z niewin-
nością dziecka: O! Takie doświadczenie! O! Przez moją 
głowę przechodzą takie myśli teraz! Hmm… patrzę na 
to, patrzę, patrzę... I co? I co się dzieje? Jaką moc mają 
te myśli, jeżeli ja tylko na nie patrzę – jeżeli ja jestem 
gdzieś indziej? GDZIEŚ INDZIEJ – miejsce, z któ-
rego spoglądam na ten świat, czyli jestem w Niebie, 
w miejscu wielkiego pokoju i z tego pokoju patrzę na 
ten świat. Jeżeli jestem w miejscu wielkiego pokoju – 
co mogę zobaczyć w tym świecie? Muszę zobaczyć po-
kój. Jeżeli jestem w świecie niepokoju i z niego patrzę 
na świat – co muszę zobaczyć? Niepokój. To jest cały, 
cały sekret mojej nauki. Szukajcie wpierw Królestwa, 
a wszystko inne będzie Wam dane.

 Kochamy Was. Amen.





Ostatni będą pierwszymi
Jeszua

26 listopada 2019 r.





87

Jeszua:
Moja Droga, Święta oraz Umiłowana Przyjaciółko!

To miejsce, to miejsce w umyśle, które pragnie frag-
mentować samego siebie na dobro oraz zło – na dobrą 
i złą część. Na tą część, która kocha i na tę część, któ-
ra widzi zło. Czym jest widzenie zła? Czym jest po-
strzeganie zła? Czy ono jest prawdziwe? Innymi słowy, 
czy to, co nazywacie złem istnieje na trwałe? Spójrz-
my również z drugiej strony. Czy to, co nazywacie 
po ludzku, dobrem – czy to będzie trwać? Czy ta wy-
grana na loterii, o którą mogą niektórzy się modlić –  
czy to wygranie pieniędzy czy zdrowia, zasobów, samo-
chodu, domu, dzieci – czy to wszystko jest naprawdę 
dobre? I z drugiej strony. Czy utrata któregokolwiek 
z tych tymczasowych przymiotów – czy to jest złe? 
Czy strata czegoś powoduje, że Ty jesteś umniejszony/
umniejszona? Czy strata powoduje, że w środku Ciebie 
jest taka ziejąca dziura i że Boga w środku nie ma? Jeże-
li Bóg jest, tylko i wyłącznie, światem materii i pragnie 
tego, aby Ciebie w tej materii maksymalnie otulić oraz 
ukochać, to wówczas zaprawdę każda strata, każdy 
kataklizm, pożar, strzelenie pioruna, burza, wichura, 
wypadek, wojna, głód, cierpienie, to wszystko świad-
czy o tym, że Boga w połowie nie ma. Czyli czasami 
w naszym życiu dzieje się coś, co nazywamy po ludzku 
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„dobrem”, czasami coś co nazywamy „złem”. Czasa-
mi ludzie przychodzą do nas, do naszego życia i są to 
wspaniałe spotkania. Czasami te spotkania są bardzo 
bolesne i ludzie odchodzą. Czasami coś zyskujemy 
i czujemy się świetnie, czasami czujemy się inaczej. 

I teraz sama zmiana słownictwa, zmiana nazew-
nictwa, to samo w sobie jest już dużym krokiem do 
tego, aby wejść głębiej… wejść głębiej… wejść głębiej… 
I w pewnym sensie tak jak wahadło, które waha się 
z jednej strony na drugą, jak ktoś dodaje mu pędu, co-
raz bardziej i bardziej buja się na boki..., podobnie jest 
z Tobą. Pragniesz jako wahadło wykonać pewne uwol-
nienie. To znaczy, nadajemy temu wahadłu taką siłę, 
taki pęd, aby ten sznur, ten kajdan ego po prostu się 
zerwał. To też robimy w Twoim wnętrzu. I teraz dzie-
ją się wewnątrz Ciebie pewne rzeczy, pewne sytuacje, 
pewne energie przepływają przez Twoje ciało i wyda-
je się, że wewnątrz Ciebie jest pewien konflikt. I teraz 
ten konflikt oznacza, że naciągamy ten kajdan ego – to 
coś, co Cię więzi jako świadomość do tego świata i do 
tego ciała – i pragniemy zerwać ten kajdan, tak abyś 
Ty jako świadomość była wolna. I teraz, nie wolna 
w tym sensie, że Twoje ciało będzie ulepszone, tylko 
wolna w tym sensie: wolna na wieki. I teraz to, że ten 
kajdan będzie zerwany, nie oznacza wcale, że od razu 
odejdziesz z ciała, bo nie o to nam chodzi, nie o tym 
mówimy. Nam chodzi o poszerzenie Twojej świadomo-
ści, Waszej świadomości. To znaczy, jeżeli jest sytuacja 
w Twoim życiu, w której po prostu w środku ścierają 
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się zastępy niebieskie z zastępami piekielnymi, oznacza 
to, że bardzo mocno nastąpił podział na dobre oraz złe. 
Czyli pewne rzeczy, pewne energie kategoryzowane są 
jako dobre, jako sprzyjające, inne uważane są za nie-
przyjaciół. I teraz następuje tarcie, następuje konflikt 
i następuje chęć zniszczenia tego nieprzyjaciela. Czyli 
w pewnym sensie pojawia się pewna energia w ciele, 
która coś robi w ciele, patrząc na to bardzo neutralnie, 
i ta energia, i ten stan ciała uznawany jest za zły, który 
należy jak najszybciej zniszczyć, wyeliminować wszel-
kimi dostępnymi metodami. W jaki sposób Bóg może 
istnieć w takim świecie, w takim systemie odniesienia, 
w którym zło zostało już nazwane i nawet zdefiniowa-
ne? I następuje atak wewnętrzny na to zło właśnie po-
przez tak zwane dobro, które chce zwalczyć to coś. 

Inna możliwość – jest wtedy, kiedy to zło jest ata-
kującym, a my się przed nim tylko bronimy i tylko je 
odsuwamy. Zauważ proszę, że atak zawsze powoduje 
ból oraz cierpienie i nigdy nie jest pełnym obrazem. To 
nigdy nie jest pełen ogląd sytuacji. Jeżeli Ty się przed 
czymś bronisz, bo odsuwasz od siebie jakieś zło albo, 
patrząc z drugiej perspektywy, jeżeli Ty chcesz pokonać 
zło, aktywnie, wyrzucając je, walcząc z nim, to powiedz 
mi proszę, w jaki sposób Bóg może do Ciebie przyjść 
oraz Tobie się objawić – jako Wszystko, jako Pełnia, 
jako Całość, jako Harmonia, jako Jednia?

Wasze dramaty ludzkie, czyli miejsca ścierania się 
samego siebie z samym sobą, odejdą w momencie, 
jak przyjmiecie te doświadczenia w pełni. Po prostu 
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przyjmij zarówno to dobre, jak i to złe. Niech zleje się 
to dla Ciebie. Niech stanie się dla Ciebie w pewnym 
sensie obojętne, co dzieje się wewnątrz Ciebie – i wów-
czas następuje malutki dystans, pewne wycofanie do 
Głębi. W tym wycofaniu, Ty jako świadomość, rozsze-
rzasz się – zaczynasz obejmować wszystko i nie jesteś 
skupiona tylko na jednym ciele. I owszem, odczuwasz 
dalej to ciało, ale z pewnego dystansu. Widzisz wyda-
rzenia w ciele, widzisz emocje, odczucia, myśli, ale to 
nie jest wszystko. I czujesz to nienazwane, nienarodzo-
ne, Coś głębiej. To nienazwane, nienarodzone – to ten 
Chrystus, ten Bóg, ta Świadomość, to Przebudzenie – 
to jest Twoja prawdziwa Jaźń. To jesteś ta prawdziwa 
Ty. Ta głęboka, ta spokojna, niewzruszona, ta wiecznie 
żywa oraz wibrująca Ty – ta Jaźń. I teraz, w momencie, 
w którym stajesz się tą Jaźnią świadomie, czujesz Ją, 
wtedy w Twoim tak zwanym ziemskim życiu zaczynają 
dziać się cuda. To znaczy, wszystkie sytuacje, w których 
ścierałaś się sama ze sobą – to wszystko, zaczyna się po 
prostu rozpuszczać. To rozpuszczanie może nie być na-
tychmiastowe – może zająć miesiąc, dzień, godzinę, se-
kundę, dwa lata – może zająć pewien czas. Chodzi o to, 
że świadomość wychodzi z poczucia konfliktu, z po-
czucia oddzielenia, wychodzi z poczucia podziału –  
to jest dobre, to jest złe. W takim stanie świadomości 
zaczynasz kreować w sposób dla Ciebie naturalny. To 
znaczy masz pewne chęci, idee, marzenia, ale te takie 
głębokie, te w sercu, te takie, które naprawdę czujesz 
całą sobą. I nie ma tam ani wahania, ani negatywizmu, 
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ani... nic więcej – po prostu, taka czystość, takie czyste 
pragnienia – one zaczynają się realizować. I te czyste 
pragnienia, do których część z Was mogła jeszcze nie 
dotrzeć, te czyste pragnienia – one mają moc stwórczą, 
mają moc manifestacji siebie. Każde pragnienie, które 
przybrudzone jest ego nie ma pełnego wsparcia Boga. 
Po prostu nie ma. 

I teraz, lepiej jest pragnąć tego, co jest, niż tego, co 
chce ludzki śmiertelny umysł. Jeżeli pragniesz tego, co 
jest, wtedy pragniesz oczyszczenia, które teraz się do-
konuje i zgadzasz się na ten proces, wchodzisz w niego, 
zaczynasz w nim aktywnie uczestniczyć, zamiast trak-
tować to, jak pewnego rodzaju targ, w którym myślisz 
sobie: Ja dam Bogu to, a On mi odda coś innego. Ja Mu 
za mało daję i On mi jeszcze nie oddał tamtego. Poczuj-
cie proszę to miejsce. Ja daję Bogu swój czas, modlitwę, 
medytację, jakąś tam praktykę, jakieś tam przebacze-
nie, a On później, kiedyś tam, odda mi coś innego. 
Jeszcze nie oddał? I to powoduje, że jestem teraz jestem 
smutny, jestem smutna. Nie tędy droga. To nie zadziała. 
Bóg, to nie jest ktoś, z kim potrzeba negocjować w taki 
sposób i kogo trzeba jakoś udobruchać. 

Bóg, to świadomość, która tylko kocha i wystarczy 
przyjąć tą Miłość. Przyjąć, poczuć, że jest się kochanym 
bez względu na ludzkie podziały na dobro i zło, czyli bez 
względu na to, co myślisz, że kreujesz – jakie to jest –  
czy że to jest prawe, czy że to jest lewe. Bez względu na 
to, tak, w Tobie jest MIŁOŚĆ BOGA. I wystarczy Two-
ja szczerość – czego ja tak naprawdę pragnę? Jeżeli nie 
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wiesz, czego pragniesz, to pragnij całą sobą tej chwili –  
tylko i wyłącznie. Tylko tej chwili pragnij, bo w niej są 
wszystkie sekrety zawarte. I pod tym poziomem per-
cepcji jest bardzo dużo ukrytych lekcji, które zrozu-
miane stają się PERŁAMI DUCHOWEJ WIEDZY, du-
chowej przemiany. I posiadając taką Perłę, masz moc 
rozpuszczania nie tylko sytuacji, w której znalazłaś tą 
Perłę, ale również sytuacji tzw. innych ludzi i innych 
sytuacji w Twoim życiu. Jeżeli ta Perła nie została Ci 
jeszcze objawiona, jeszcze Jej w pełni nie czujesz, nie 
ogrzewa Cię na co dzień Jej piękny blask, to niech na tą 
chwilę wystarczy Ci jedynie obietnica, że ta Perła ist-
nieje i że jest wewnątrz Ciebie, i wystarczy zanurkować, 
zanurkować do środka, a ta Perła zostanie odnaleziona. 
Gdzie nurkować do środka? Tam, gdzie jesteś. Ponieważ 
tam, gdzie jesteś, Twoja obecna sytuacja jest miejscem, 
gdzie RAJ może zostać przywrócony. Dlaczego tak jest? 
Ponieważ nie ma innego miejsca niż TERAZ. I zawsze 
jesteś w TERAZ. Zawsze jesteś w obecnej chwili. Jeżeli  
pojedziesz gdzieś tam, to będziesz w TERAZ gdzieś 
indziej – jak tam dojedziesz. I zawsze w tym TERAZ 
jest ta sama możliwość, szansa oraz okazja, aby w peł-
ni zanurkować wewnątrz siebie. I teraz tej Perły strze-
gą pewne stworzenia: rekiny, wodorosty, może trochę 
zimna woda, może to, że czasami będzie wydawać się, 
że nie ma powietrza i musisz wrócić na powierzchnię. 
Te ułudy ludzkiego umysłu wynikają z tego, iż ta Perła 
została zapomniana, została pogrzebana i ego celowo, 
celowo, celowo wytwarza w Twoim wnętrzu sztuczne 
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przeszkody, sztuczne bariery, którymi próbuje odcią-
gnąć Ciebie od zanurkowania w głębię, aby wydobyć tą 
Perłę. I te miraże, te ułudy, te złudzenia tych potwo-
rów wydawać się będą czasami bardzo realne, ale to, 
do czego jesteś wzywana, jesteście wzywani, to pomi-
mo lęków, jakie mogą się pojawiać, potrzebne jest to… 
zanurkowanie do wnętrza.

Nie chodzi mi w tym miejscu, aby dać Ci Perłę, 
którą ja znalazłem i odkryłem. Każdy ma swoją Perłę. 
Ty również masz swoją. Nie mogę podzielić się z Tobą 
KRÓLESTWEM, W KTÓRYM OBOJE JESTEŚMY. 
Mogę jedynie upewnić Cię, że PERŁA jest w Tobie. 
Mogę jedynie potwierdzić, że krzyki, które słyszysz we-
wnątrz, te krzyki rozpaczy, to jest tylko głos ego, który 
po prostu nie chce tego. 

I zrozum to proszę, raz na zawsze, że ego nigdy nie 
będzie chciało odnaleźć tej Perły, ponieważ jego głów-
nym zadaniem, jego celem istnienia jest Twoje niepo-
siadanie PERŁY WSZELKIEJ WIEDZY. Jeżeli Ty do-
staniesz tą Perłę – ego przestaje istnieć. I to jest pewne. 
Dlatego broni się przed tym i tworzy właśnie w Twoim 
umyśle powody, dla których nie możesz tego, dla któ-
rych nie możesz tamtego... i dla których nie musisz 
tamto inne. I zobacz proszę, w jaki sposób ego steruje. 
Musisz to – nie możesz tamtego. Dlaczego? Kto tak po-
wiedział? To, że przez całe życie tak robiłem czy robi-
łam, czy to mi pomogło? 

Może tak naprawdę ta Perła oznacza zmianę po-
dejścia, zmianę zachowania, życie inaczej, a przede 
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wszystkim zupełnie inny, nowy stosunek do samego 
siebie. Jeżeli jest miejsce, w którym najczęściej, najczę-
ściej ego się okopuje, jest to zwykła, zwykła, najzwy-
klejsza nienawiść oraz niechęć do samego siebie. Ponie-
waż ego wie, że jesteś stwórcą. Wie, że jesteś wiecznym, 
bezpiecznym dzieckiem Boga i dlatego pragnie zaka-
muflować tą prawdę, zatuszować, ukryć. Wystarczy tyl-
ko się pogodzić, poddać i pozwolić, aby tym razem ten 
blask Perły Ciebie na Nią nakierował. 

Niech przyjdzie ten odpowiedni moment, w którym 
Ty czujesz po prostu – coś Cię wzywa do wnętrza – nie 
wiesz co, nie masz zielonego pojęcia. Na zewnątrz może 
być środek jednej z największych zawieruch w Twoim 
życiu, największe zamieszanie, mętlik, konflikt. I wte-
dy poczujesz taki potężny zew do środka, i nie będziesz 
wiedzieć co, ale wiesz, że musisz skupić się na sobie. 
I wtedy będą pojawiać się, jeden za drugim, widma 
potworów morskich – rzeczy, które niby są gdzieś głę-
boko, strzegą tej Perły, które powodują, że nie ma co 
się tam zapuszczać, bo tam nic nie ma. I będzie taki 
potężny, potężny opór ludzkiego umysłu. I rzeczy będą 
przedstawiane Tobie… przedstawiane, w taki sposób, 
aby na wszystko patrzeć z pewną odrazą. Tak ego bę-
dzie prezentować tą sytuację, w której znalezienie Perły 
jest bardzo, bardzo bliskie. Wystarczy tylko wytrwać. 
Wystarczy tylko wytrwać. I dzięki umysłowi, któ-
ry jest wytrenowany, jesteś w stanie stawić czoła tym 
widmom, które nie są prawdziwe. Jest on w stanie w tej 
chwili (ten umysł) uspokoić się, zachować pewnego 
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rodzaju milczenie, ascetyczną postawę wobec tych rze-
komych potworów – wyciszyć się, nabrać dystansu. I ta 
grawitacja tej PERŁY, to przyciąganie do BOGA, powo-
duje, że Ty się tam zbliżasz pomimo krzyków tego ego. 
I nic, zaprawdę nic nie potrzebujesz. Nic więcej. Tylko 
odrobina dyscypliny umysłu jest potrzebna, aby prze-
brnąć przez te wszystkie opory, a ona jest już wypra-
cowana tym, co robicie w Waszym życiu, na Waszych 
ścieżkach duchowych. Wypracowujecie pewien rodzaj 
dyscypliny po to, aby umożliwić ten proces. Aby on 
mógł się dokonać, aby to zagłębienie się w samym sobie 
było kompletne, aby można było nawet – nie zmierzyć 
się z tymi potworami w głębinach, ponieważ zaprawdę 
ich nie ma, tylko aby można było po prostu – na nie 
patrzeć i nie brać ich na serio. Ja wiem, że widma tych 
potworów, chorób, braków, konfliktów, że one będą 
Was napawać lękiem. Ja o tym wiem. To jest napraw-
dę wszystko doskonale mi znane. Po to jesteście na 
ścieżce duchowej, aby uodpornić się chociaż trochę na 
ten lęk właśnie. Jeżeli ta odporność w Tobie jest zbu-
dowana, wówczas pomimo krzyków ego, bo one, za-
pewniam Was, będą, będą w tym momencie próby, ego 
będzie krzyczeć, będzie starało się wmówić wszystko 
co najgorsze… Po to jest ten trening umysłu, aby nie 
dać się, aby pozostać w milczeniu, w ciszy, w ascezie, 
w tym środku tego konfliktu i aby pozwolić, by ta gra-
witacja, to przyciąganie tej Perły przyciągało Cię do 
niej, i aby Ona sama, dosłownie, wskoczyła w Twoją 
rękę. Dosłownie tak będzie, ta Perła wskoczy do Ciebie, 



ponieważ – co się dzieje? Ty ją przyciągasz do siebie. 
I ta cała metafora – tego morza, oceanu, tego nurkowa-
nia po Perłę – jest tak naprawdę, tylko metaforą. To Ty 
przyciągasz tego BOGA do swojego wnętrza. Ty przy-
ciągasz ten powrót. To jest Twoja decyzja. To jest Twoja 
wola. Jeżeli tego jeszcze nie czujesz, tego swojego pra-
gnienia, jeżeli nie rozumiesz, że to Ty przyciągasz tego 
Boga do środka tak głęboko, że możesz na poziomie 
ludzkim całkowicie nie rozumieć, nie widzieć, jak to się 
dzieje, to przyjmij na tą chwilę tylko i wyłącznie moje 
słowa, że Ty przyciągasz BOGA do siebie, ponieważ 
tak chcesz, tak pragniesz. A ten, kto nie chce tej Per-
ły, nie będzie jej do siebie przyciągał i nie zaryzykuje, 
nie zanurkuje, nie podda się tej grawitacji. I ponownie, 
Ty zbiegasz się z BOGIEM w JEDNOŚĆ. I zarówno On 
tego pragnie jak i Ty. I tu jest zaprawdę sekret KRÓLE-
STWA. Nie dajcie się, proszę, zwieść pozorom. 

Jeżeli widzisz kogoś w wielkim konflikcie, w wiel-
kim bólu, w wielkim lęku, wiedz, że BÓG jest tak samo 
bliski jemu, jak osobie, która jest pozornie w pełni 
szczęśliwa. A są momenty, w których ci, którzy naj-
bardziej cierpią, najszybciej odkryją GŁĘBIĘ BOGA. 
I zaprawdę powiadam Wam: OSTATNI BĘDĄ PIERW-
SZYMI. 

Kochamy Was. Amen.



Znaczenie cierpienia
Ojciec Pio 

1 kwietnia 2020 r.
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Ojciec Pio:

Drodzy Bracia i Siostry!
CIERPIENIE.
Znaczenie cierpienia…

Co dzieje się w Tobie, kiedy cierpisz?
Z kim łączysz się, kiedy cierpisz?
Z bliźnimi? Z Bogiem? Czy z nikim?
Czy cierpisz na próżno?
Czy niczemu to nie służy,
to, że Ty cierpisz,
że dotyka Cię taki ból, a nie inny?

Czy to niczemu nie służy?
Czy to jest bwezwartościowe
i należy za wszelką cenę unikać tego cierpienia?
Należy prowadzić jak najwygodniejsze życie,
jak tylko się da,
i to jest oznaka tak zwanego duchowego rozwoju
oraz Łaski?

Wiem, że te słowa celowo stają na odcisk
sporej części spośród Was,
którzy nie wprost utożsamiają wygodnictwo
z rozwojem duchowym,
czyli z powrotem do Boga.
To nie jest to samo.
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Owszem, łagodność,
łagodność Boga,
odkrywanie jej – tak,
ale nie wygodnictwo,
nie chowanie głowy w piasek,
kiedy należy ją podnieść do góry
i zmierzyć się z własną głupotą.
To dokładnie chciałem powiedzieć.

Odwaga,
stanięcie twarzą w twarz z własnym ego,
zaparcie się samego siebie –
tu leży prawdziwa przemiana
i prawdziwa możliwość
na przebudzenie się
Chrystusa w Tobie.
Nie jak się chowasz,
nie jak odmawiasz samemu sobie
możliwości zmierzenia się z tym diabłem wewnętrznym.

Masz Moc nadaną Ci przez Boga,
żeby zmierzyć się z tym złem wewnątrz Ciebie.
Zmierzyć –
to znaczy skonfrontować,
popatrzeć na nie
i stwierdzić –
tym nie jestem.
To może przez chwilę mieszkało we mnie,
lecz dużo silniejszy w moim wnętrzu jest Bóg,
który może przezwyciężyć to zło.
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Jak On je przezwycięży?
Swoją Mocą.
czyli Twoją Mocą,
czyli Ty sam sobie pomożesz.

Jak to zrobisz?
Poprzez cierpienie zobaczysz,
że nie ma sensu tworzyć, generować cierpienia.
Czyli samo w sobie jest ono skończone,
służy ono określonemu celowi.
Gdyby tego celu nie było,
gdyby nie było Twojej drogi, wędrówki,
pielgrzymki przez czas,
cierpienie byłoby zbyteczne,
poza czasem nie ma go,
tak jak zostało nam objawione.
Póki jesteśmy w czasie, będziemy cierpieć.
Nie da się tego uniknąć.
Można wybrać mądre cierpienie lub głupie.
Czym jest głupie cierpienie?
Robieniem cały czas tego samego w kółko,
odgrywaniem z wschodniej terminologii starej karmy,
bez zmian,
bez próby naprawienia siebie,
bez próby korekty własnego umysłu,
własnego postrzegania,
własnych myśli.

Mądre cierpienie oznacza rozważanie tego,
co w danej chwili dzieje się wewnątrz Ciebie,
oddawanie, zawierzanie Bogu,
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oddawanie go Bogu
i proszenie Go – aktywne proszenie,
aby Ci pomógł,
aby pomógł Ci zobaczyć,
zrozumieć,
puścić,
nawrócić się.
Nawrócić się do organizacji, do religii?

Pomimo tego, że używam teraz słów do Was, dla Was,
które mogą mieć pewne powiązania z jakąś religią,
nie przychodzę do Was jako członek
jakiejkolwiek ziemskiej organizacji.
Przychodzę do Was jako członek
Chrystusowej Rodziny, Chrystusowego Rodu
i jako ten chcę się teraz przed Wami przedstawić.
Poznajcie Mnie,
jako jednego spośród Was,
nie jako kogoś odległego,
nie jako kogoś z innej bajki, z innej parafii.
Jestem Tą samą istotą,
co i Wy jesteście.

Moi Chrystusowi Bracia,
przychodzę do Was po to,
aby objawić Wam z Głębi Mojego Serca
Prawdę na Wasz temat.
Prawdę na temat tego, kim jesteście i...
i jeżeli ktoś z Was popatrzy sobie na Moją drogę życiową,
to czy cierpienie nie było zbawieniem,
czy nie prowadziło do zbawienia,
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tak samo jak cierpienie naszego wspólnego
ulubionego Mistrza, Jeszuy?
Czy Jego również cierpienie nie doprowadziło
do celu swojej wędrówki?
Czy nie jest tak samo z Tobą?

Czy samo inkarnowanie się w czasie,
czyli w złudzeniu,
czyli w skończoności,
czyli w bólu –
czy ono nie oznacza wyboru ograniczenia,
wyboru tymczasowości na chwilę?

Nie uciekniesz od cierpienia tutaj,
ale możesz, ponownie, przechodzić przez nie
w sposób rozsądny lub też nie.
Rozsądne będzie pozwalanie temu,
aby cierpienie powoli erodowało ego w Tobie,
czyli powodowało w nim szczeliny,
które będą pękać i rozsadzać ten ciężki konstrukt,
tak że zacznie jaśnieć w Tobie z coraz większą siłą
Światło, które w Tobie jest zakopane.

Odsuń głaz sprzed swojego grobowca, pozwalając na to,
aby to Światło samo spenetrowało ciężkie kotary,
którymi się zasłoniłeś przed Bogiem.
Samo…
Bóg sam do Ciebie przychodzi, bo chce,
a Ty wystarczy, że otworzysz się chociaż odrobinkę,
a to Światło chociażby teraz
będzie w Tobie pracować,
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będzie Cię poszerzać.
Nie będzie Ono służyło
Twojemu dłuższemu męczeniu się.

Co mam przez to na myśli?
Czasami, owszem,
przekaz Światła, przekaz Miłości,
pokaże Ci intensywnie wewnątrz Ciebie
pewne blokady,
pewne stare wzorce,
które pragną się uwolnić,
pragną zostać oczyszczone,
obmyte, pobłogosławione, uświęcone.

Czy to jest powód, aby uciekać przed Światłem?
To wygodnictwo.
Tu mi jest tak wygodnie
i ja się tego boję, tam nie pójdę,
bo tam jeszcze ktoś przez przypadek
może coś we mnie poruszy.
Ja tam nie pójdę, bo to na pewno nie jest Bóg,
który każe mi się zastanowić,
który prosi mnie
i wskazuje mi wyraźnie,
gdzie się mylę –
poprzez cierpienie.

Czy innymi słowy mam za wszelką cenę
unikać cierpienia,
jeżeli moje życie to będzie – to ziemskie życie –
taka wielka aksamitna poduszka, a ja się w nim zatopię
i będzie wszystko git.
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To znaczy, że jestem duchowym mistrzem.
Zapytaj wprost Jezusa, czy myśli to samo.
Zapytaj Go.

Wydaje mi się, że każdy święty
nacierpiał się dość w tym ziemskim życiu
i to cierpienie doprowadziło go do momentu,
który Wy nazywacie oświeceniem.
Ale cierpienie przeżywane mądrze,
nie głupio.
Mądrze,
nie głupio.
Nie ciągłe robienie tego samego w kółko,
ku własnemu potępieniu wiecznemu,
tylko pozwolenie na ewolucję,
na zmianę,
na nawrócenie wewnętrzne –
to są wszystko te same słowa.

Chodzi mi o nastawienie wewnętrzne,
o pewną dozę pokory,
ufności
i wiary,
które razem powodują,
że to, co ma odpaść,
odpada z Ciebie,
poszerzasz się,
odkrywasz siebie
i Boga na nowo.

Trwajcie w wędrówce, Bracia i Siostry,
i nie zważajcie na różne głupoty,



jakimi ludzki umysł próbuje zaprzątnąć Wasze umysły,
bo najważniejszy jest tylko i wyłącznie powrót,
do tego Centrum,
gdzie problemów nie ma
oraz nie było.

Kochamy Was.
Amen.



Miłość, Wolność i Pokój
Jeszua, Saint Germain

17 kwietnia 2019 r.
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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 poko-
ju oraz wolności? Czym jest wolność? Jak można być 
wolnym? Jak można być wolnym w świecie, który wy-
gląda 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 swo-
jej prawdziwej Boskiej Rzeczywistości. Poczuj to, co jest 
poza słowami. Poczuj to, co jest głęboko wewnątrz Cie-
bie 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 po-
kój. Dopóki nie zrozumiesz tego, co zostało tutaj przed 
chwilą powiedziane, dopóki tego nie przyjmiesz, mi-
łość oraz wolność, oraz pokój nie są możliwe. 

Jeżeli ten świat jest wszystkim, co jest, jeżeli Two-
je ziemskie, doczesne problemy są wszystkim, co jest, 
to nawet jeżeli je rozwiążesz, pojawią się następne. 
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A nawet jeżeli w jakiś kosmiczny sposób byś je roz-
wiązał lub rozwiązałabyś wszystkie swoje doczesne 
kwestie, Twoje ciało i tak odejdzie. I tak odejdzie. Nie 
chodzi w tym miejscu, aby popadać w jakiegoś rodza-
ju 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, prze-
stań, przestań szukać siebie w swoich doczesnych pro-
blemach, ponieważ nie znajdziesz Siebie ani w proble-
mie, 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 roz-
wiązanie Twoich bolączek. To rozwiązanie będzie wy-
glądało 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, kie-
dy 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 ścież-
ce. 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 kon-
flikt, druga rzecz, że da się z niego wydostać, a trzecia 
rzecz, że istnieje stan wolności, którego w tym momen-
cie nie posiadasz, lecz posiąść możesz. 
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Proszę Cię – SKRUSZ SIĘ. Skrusz się, nie przed na-
gromadzeniem bólu, który te słowa wydaje się, że z Cie-
bie wyciskają, tylko skrusz się przed miłością Boga do 
Ciebie. Bóg naprawdę Cię kocha i naprawdę chce, aby 
Twoje bolączki zostały rozwiązane. Ale one znajdą roz-
wiązanie tylko… tylko… tylko w Twoim pokoju. Bez 
Twojego pokoju, nic nie ma sensu. I Bóg jest nieszczę-
śliwy, bo Bóg to Ty. I Ty jesteś Bogiem. Tak więc, dopó-
ki niepokój mieszka w Tobie, to nikt nie jest szczęśliwy 
i nic nie ma sensu. A jeżeli mieszka w Tobie pokój, ak-
ceptacja, pogodzenie, to wtedy i tylko wtedy rozwiąza-
nia przychodzą naturalnie, automatycznie – przycho-
dzą same. Przychodzą, bo chcą. Dosłownie wydaje się, 
jakby cały wszechświat wpompowywał w Ciebie mi-
łość – łaaał…, jakie to jest wspaniałe! I tym jest właśnie 
życie z Bogiem – życie Łaską. 

Jakie piękne słowo – ŁASKA. Co ono oznacza? Ła-
skę, 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 za-
leżeć 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 dzia-
łasz, w dalszym ciągu, działasz, ale inaczej – działasz 
z miłością, z radością i z ufnością. Co jest w tym złego?
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Co jest złego w STANIE OTWARCIA? Dlaczego 
ego tak bardzo nie chce tego spróbować, nie chce zro-
bić czegoś takiego? Okej… Mam sytuację, w której je-
stem, niezbyt mi się ona podoba, to może ja po prostu 
się otworzę, bo próbowałem wielu innych rzeczy wcze-
śniej – 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, ponie-
waż 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 Two-
ich 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 TE-
RAZ. 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 trze-
ba się otworzyć. A żeby się otworzyć, trzeba wysprzątać 
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swoją Świątynię ze śmietnika, który tam jest. Ponie-
waż 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 rze-
czy będą Ci mówione. Będziesz słyszał, co masz robić, 
kiedy. Będziesz działał, będziesz działała pod wpły-
wem inspiracji – prawdziwej inspiracji – nie jakiegoś 
egotycznego kombinowania: O! Co ja tutaj sobie wymy-
ślę, 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. Tak nie 
jest. Grzech to jest chwilowa pomyłka – chwilowa, tym-
czasowa. Nawet jeżeli ten okres czasu, to kilkadziesiąt 
lat – to też jest chwilowe. Czas jest niczym w porówna-
niu do wieczności. Niczym. I z tej perspektywy wiesz, 
że każda pomyłka jest chwilowa. Jeżeli chcesz z niej 
wyjść, to stwierdzasz w pewnym momencie: Okej, ro-
biłem 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 



114

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. Po-
nieważ Ty jesteś Miłością – a ponownie – Bóg, to Ty. 
I poczuj proszę swoje wnętrze, które odzywa się i rezo-
nuje z tymi słowami, nawet jeżeli oglądasz to nagranie, 
będąc za kratkami. To nie ma znaczenia, gdzie jest Two-
je ciało. Ta wolność nie wymaga wolności ciała. Ciało 
może być zamknięte w miejscu, może być zamknię-
te w chorobie – to nie ma znaczenia. Ta wolność jest 
wszystkim, co ma wartość. Dlatego zgodziłem się na 
śmierć krzyżową. Dla wolności. Dla pokazania i udo-
wodnienia tej wyższej wolności, wyższej. Nie wolności 
w czasie, nie wolności od braku pieniędzy i braku moż-
liwości 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 zewnętrz-
na, 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 
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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 dziec-
kiem? Co z moim partnerem? Co z moim samochodem? 
Co z moim tym, tym, tym? Co z moim kolanem? I trata-
tatatatata… I to doświadczenie zanika. Zostało zagłu-
szone przez tratatatatatata. Zagłuszone. 

Dostrzeż proszę, że Twoim największym i jedynym 
„wrogiem”, jedyną przeszkodą na Twojej drodze do 
Boga, na Twoim pamiętaniu Prawdy – JEDYNĄ PRZE-
SZKODĄ JEST TRAJKOTANIE UMYSŁU, KTÓRE-
GO TY SŁUCHASZ. Jak przestaniesz go słuchać, to on 
przestanie trajkotać. A jak słuchasz tego trajkotania –  
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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 trajko-
tanie 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, jesz-
cze 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, przyj-
rzyj 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 konstruk-
tywny rezultat. Ten umysł chce trajkotać. To są gazety, 
to są czasopisma, to są te filmy, tratatatatatata… Nie 
rozwiązuje czegoś. Nie. Mówimy o problemach, trata-
tatatatata… A może byśmy coś zrobili? Nie. Wszystko 
jest złe, tratatatatata... A może ja coś zmienię w swo-
im życiu? Nie, tratatatatata... Widzisz tą ciężkość? Wi-
dzisz 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 Cu-
dów. Trajkotanie, któremu nikt się nie przygląda. Ten 
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złodziej, który wkradł się, ponieważ nikt nie pilnował 
drzwi do Świątyni. Pilnowanie drzwi do Świątyni, sta-
nie na straży, to BYCIE UWAŻNYM i PRZYGLĄDA-
NIE SIĘ, co się dzieje w mojej głowie.

 

Saint Germain:
Co się dzieje? 
O! Myśl, która mówi mi, że: Jestem złym człowie-

kiem. Hmm… Widzisz. Brak efektu. PRZYGLĄDA-
NIE 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 po-
wstało, 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 zapo-
mniałem 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 ni-
gdzie nie dojdziesz. Nigdzie. Nie ma czegoś takiego 
jak droga duchowa, w której nie obserwujesz umysłu. 
Nie ma czegoś takiego. Każda z nich zawiera element 
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obserwacji. To jest kluczowa umiejętność. Obserwowa-
nie 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 środ-
ka. Ja patrzę przez wizjer: O! Głupia myśl. Głupia na 
zasadzie – nie osąd, ale głupia – ja jej nie chcę, nie po-
trzebuję 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 
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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 krzy-

czysz na niego! O!
– No faktycznie. O! 
– Przestań to robić, bo krzywdzisz sam siebie. 
– Uff… No, no czuję to miejsce, że faktycznie, fak-

tycznie 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, kom-
pletnie nic, tylko frustracja rosnąca po obu stronach. 
To jest bezcelowe. Przestanę tak robić. 

To jest konkret. To jest coś, to jest miejsce, z któ-
rym 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! Po-
każ mi konkretnie, co masz na myśli. Konkret! Skon-
kretyzuj 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 rzą-
dzić Twoim życiem, bo nie umie nim rządzić. Jak Ty 
mu dajesz władzę – komuś, kto nie umie prowadzić 
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samochodu, dajesz prowadzić samochód, po czym sia-
dasz 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 pro-
wadzić komuś swoje życie, kto tego nie potrafi.

Ludzki umysł nie da Ci szczęścia. Jeżeli chcesz sa-
mochodem swojego ziemskiego życia dotrzeć do jakiej-
kolwiek 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 liter-
ki, 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 odróż-
nia 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 młot-
ków, czyli innymi słowy, jak całą noc będziesz próbo-
wał planować, to się nie wyśpisz, ponieważ planowa-
nie to jest jedno z narzędzi – to jest młotek. Nie musisz 
cały czas myśleć o dniu jutrzejszym, ponieważ jeżeli to 
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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. Pla-
nowanie, myślenie o przyszłości, ma zastosowanie: kie-
dy chcesz coś konkretnego zorganizować, kiedy chcesz 
się z kimś na coś umówić, planujesz jakiś zakup, pla-
nujesz 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 bar-
dzo nudne i brzydkie życie, jak zbudujesz swój domek 
z młotków i cały czas będziesz myślał: Co jutro, co ju-
tro, 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 Sie-
bie! 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, po-
dróż do pracy, praca, którą masz, nagle stają się czyn-
nościami, które nie są same w sobie problematyczne. 
Możesz faktycznie chcieć czegoś innego. Możesz chcieć 
czegoś innego niż jest obecnie. Możesz czuć: Moje życie 
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zmieni się. Ja wiem, że się zmieni, ja to czuję. Ale w po-
siadaniu 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 nie-
zbędne, będzie Ci powiedziane. Jak przyjdzie ten mo-
ment, aby zrobić tę zmianę w swoim życiu, to gwaran-
tuję 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, para-
doksalnie – Siebie. Bóg to Ty, a Ty to Bóg. 

Jest takie magiczne miejsce, możemy je nazwać 
Trójcą Świętą, gdzie wszyscy jesteśmy. Wszyscy tam je-
steśmy. I to, czego Ty tak naprawdę chcesz, to 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 zna-
czącej. Ale zrobienie – dla zabawy. Czym jest zadymka 
w czasie? – życie pełne miłości, wdzięczności i poko-
ju. 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 
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więcej niż żyć w pokoju. To już ma wpływ na wszyst-
kich. 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 róż-
ne 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 zro-
bić 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, KTÓ-
RA 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 sie-
bie tak samo. Kochasz Boga tak samo. Nie jesteś w sta-
nie 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 stwo-
rzył. Tylko to. Nic więcej. 





Religia i świątynia
Jeszua

2 czerwca 2019 r.





127

Jeszua:
Moi Drodzy, Święci oraz Umiłowani Bracia i Siostry!

DOBROWOLNOŚĆ. Ile w Waszych rytuałach, ile 
w Waszych świątyniach, ile w Waszych religiach jest 
dobrowolności? Na ile pozwalacie sobie czerpać z tego, 
co Was inspiruje, a na ile pozwalacie sobie przeoczać 
to, co wydaje się, że do Was nie pasuje? Tak jak każdy 
z Was w świecie formy ma różne gusta, lubicie różne 
rzeczy, tak samo, aby w pewny sposób Was zadowo-
lić, aby sprostać Waszym oczekiwaniom, Bóg stara się 
każdemu z Was przypodobać za pomocą tak różnych 
i odmiennych religii, rytuałów, świątyń. I tak, jak las 
może być świątynią, tak jak góra może być świątynią, 
tak budynek jakiegoś konkretnego kościoła również 
może być świątynią. Jak to się dzieje, że ktoś wchodzi 
do lasu i ścina tam drzewo, a inna osoba przechodzi 
przez niego i doświadcza religijnego uniesienia? Jak 
to się dzieje, że ktoś przechodzi przez góry, przebiega, 
dosłownie tylko po to, aby osiągnąć jakiś wynik, któ-
ry zapisze w jakimś swoim programie, w jakiejś swo-
jej aplikacji, a inna osoba wchodzi na szczyt i czuje się, 
dużo bardziej niż na nizinie, połączona z Bogiem? Jak 
to dzieje się, że niektórzy chodzą do miejsc modlitwy, 
do świątyń, przychodzą tam i nic się dla nich nie wy-
darza, odbębniają coś pustego, a inni wchodzą do tej 
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samej świątyni i doświadczają duchowego uniesienia? 
Co różni się w tych trzech przykładach? Czy któreś 
z tych miejsc jest mniej lub bardziej święte? I przyjrzyj 
się proszę, czy Twój umysł nie kategoryzuje przypad-
kiem lasu lub góry jako bardziej świętego niż miejsce 
kultu jakiejś religii, lub też w drugą stronę – miejsce 
kultu religijnego jest wyżej niż święte miejsca natury. 

Co jest tym czynnikiem, który rozróżnia? Co jest 
tym czynnikiem, który decyduje, że w danym miejscu 
doświadczasz Łaski Objawienia i Łaski Pojednania się 
z Bogiem? Tylko jedna rzecz. TWOJA INTENCJA. Co się 
Tobie podoba. Co Ty czujesz, że będzie dla Ciebie dobre. 

Zauważ proszę, jak wszystkie praktycznie religie są 
winne grzechowi przymusu. Jak przymus wrósł w re-
ligię, wrósł w kulturę i mówi Ci: musisz, musisz, mu-
sisz. A aby to „musisz” jeszcze wzmocnić, dodaje karę, 
jak tego nie spełnisz – masz się czuć grzeszny, masz się 
czuć winny, bo nie spełniasz czyichś oczekiwań wobec 
Ciebie jako członka społeczności. 

Zauważ proszę, jeżeli dobrowolność staje się funda-
mentem, prawdziwym fundamentem religii czy spotka-
nia duchowego, wówczas na tym spotkaniu coś dobrego 
musi się dziać dla tych zgromadzonych. Nie przychodzą 
oni tam, jak barany, tylko żeby pomachać głowami, tyl-
ko przychodzą jako członkowie Chrystusowej Rodziny, 
którzy wspólnie chcą odkryć Boga w swoim wnętrzu. 
I niech to Was przyciąga, niech to Was łączy, niech to 
Was jedna – chęć wspólnego odkrywania głębi, jaką Bóg 
jest w sercu każdego z nas. I część z Was dostąpi Łaski 
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Uniesienia na środku jeziora, inna część z Was na szczy-
cie góry, a jeszcze inna część z Was dostąpi Łaski Pojed-
nania się z Bogiem w świątyni. Żadne z tych miejsc nie 
jest bardziej lub mniej święte. Wszystko zależy od inten-
cji oraz ukrytych preferencji danej osoby. 

Jeżeli w Twojej rodzinie jest ktoś, kto ma inne pre-
ferencje co do uniesień religijnych, uniesień duchowych 
niż Ty, uszanuj proszę, preferencje tej osoby i nie mów 
jej, co będzie dla niej dobre, gdyż nie wiesz!… gdyż nie 
wiesz!… gdyż nie wiesz! To wszystko jest rzecz gustu. 
I tak, jak Twoje gusta mogą być inne niż gusta ludzi 
w Twojej społeczności, tak jak Twoje gusta mogą być 
inne niż gusta członków Twojej rodziny, to, co Was połą-
czyć może, to chęć odkrycia Boga we wnętrzu. Jeżeli bę-
dziesz miał taką intencję odkrycia Boga w sobie, to gdzie 
nie pójdziesz, Objawienie i Łaska będą szły, krok za kro-
kiem, za Tobą. I gdzie się nie udasz, tam będzie Ziemia 
Święta. Gdzie nie pójdziesz i w jakim czasie, cały czas 
będziesz czuł, że znajdujesz się na Wielkiej Mszy wy-
chwalającej Boga i całe stworzenie w każdym momencie. 
Wszystko zależy od Twoich chęci, Twojej preferencji. 

Jeżeli nie szanujesz siebie – nie szanujesz tego gustu, 
który został Ci dany – to nie szanujesz głosu przewod-
nika, który jest w Twoim wnętrzu, który chce Twojego 
przebudzenia, który chce, abyś wychodził poza swoje 
ciasne ramy, który chce, aby cała cywilizacja, cała kul-
tura poszerzyła się. Poszerzenie się świadomości jest 
potrzebne, ponieważ na tą chwilę większość zamknięta 
jest w ciasnych kajdanach lęku i przyzwyczajenia. 
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Jeżeli przyzwyczaiłeś się do czegoś, do jakichś rytu-
ałów, do jakichś spotkań, które już Ci nie służą – prze-
tnij te kajdany i zaprzestań tego zachowania. Poszukaj 
wewnątrz prawdziwej inspiracji i znajdź to miejsce, 
w którym Ty dostąpisz ŁASKI KOMUNII, czyli Pojed-
nania się i Połączenia z Bogiem, miejsca, w którym Ty 
będziesz czuł się napełniony Duchem, miejsca, w któ-
rym łaska, słodycz i błogość Królestwa będą mogły same 
na Ciebie spływać, a jedyne co Ty będziesz robił, to ob-
serwował, oddychał i otwierał swoje serce. I gdzie to zro-
bisz? W którym miejscu? W którym czasie skupisz się po 
prostu na łagodności obserwacji, na łagodności otwarcia 
serca? Tam, gdzie forma tego, co Cię otacza, nie będzie 
dla Ciebie szpetna. Tak więc, jeżeli z całego serca brzy-
dzisz się jakimś miejscem, jeżeli jest Ci ono wstrętne, je-
żeli nie czujesz tego, co tam się dzieje, a mimo wszystko 
z lęku tam chodzisz, bo inni tam chodzą, to nie zrozu-
miałeś pierwszego punktu tego przesłania, czyli nie zro-
zumiałeś idei dobrowolności. Pamiętaj, zawsze słuchaj 
głosu swojej intuicji, bo Twoja intuicja, prawdziwie zro-
zumiana, ta nieegotyczna intuicja, TA WSZECHWIE-
DZA, KTÓREJ TY JESTEŚ CZĄSTKĄ – to jest głos 
Boga dany Tobie. I tak, jak zostało opisane w Kursie Cu-
dów – „Głos Boga mówi do mnie przez cały dzień” – cały 
czas masz dobrowolny kontakt z własną intuicją, czy Ty 
wybierasz, że go słuchasz, czy też zamiast tego wolisz 
posłuchać przez chwilę lęku. Nie słuchaj proszę, lęku, 
bo nie jest to dobry doradca. Posłuchaj proszę, swojego 
przebudzonego już serca. Chrystus już jest w Tobie, już 
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się narodził, jeżeli tylko Ty pozwolisz samemu sobie od-
pakować ten świąteczny prezent w dowolnym ze swoich 
dni, niekoniecznie w gwiazdkę. Odpakuj ten prezent 
i odkryj tego Boga w sobie. Jeżeli chociaż raz spojrzysz 
Stwórcy, który jest w Tobie, prosto w oczy, zrozumiesz 
wreszcie, że nie ma absolutnie żadnego znaczenia – 
gdzie ja się modlę i jak się modlę. To, co ma znaczenie, to 
jest to – czy ja dostępuję ŁASKI POJEDNANIA? Czy na-
stępuje KOMUNIA? Jeżeli nie, to może Życie prowadzi 
mnie w inne miejsce, do innego duchowego nauczyciela, 
do innego kapłana, do innej religii lub też do braku reli-
gii, który również jest pewną religią. 

Zauważcie proszę, że religia jest w tym miejscu uży-
wana w pewnym głębszym, bardziej symbolicznym 
znaczeniu niż to, do którego Wy się przyzwyczailiście. 
Wy macie zwyczaj rozumienia poprzez religię, pewne-
go rodzaju zbiór dogmatów pewnej grupy ludzi, któ-
ra zbiera się regularnie, pewnego ugrupowania, które 
ma swoje cele społeczne i polityczne, które coś robi na 
planecie. To rozumiecie przez religię. A to, co ja rozu-
miem przez religię, to BYCIE W CIĄGŁEJ WIBRACJI 
CZYSTEJ MIŁOŚCI, który jest Waszym naturalnym 
stanem, z którego się wywodzicie. To jest prawdziwe 
objawienie oraz religia. Czy jakieś osnowy już odpa-
dły? Czy jakieś drzwi już się otworzyły? Czy Światło 
zaczęło wpływać do Ciebie tu i teraz? Czy zaczynasz 
czuć lekkość oraz przebaczenie, które idą razem z tymi 
słowami? Jeżeli tak, to wspaniale. Jeżeli nie, będziemy 
kontynuować ten sam temat – religia. 
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Miłość, Bóg Ojciec, Stwórca, Budda, Jezus, Chrystus, 
Kriszna, a nawet Sai Baba, nawet Ty – zbiór nalepek, 
nalepek, nalepek. Gdzie te nalepki przykleisz i na co? 
W jaki sposób posortujesz te imiona, te nazwy? Gdzie 
w to wszystko wpleciesz Słońce, Naturę, Ziemię, Gaję? 
Gdzie wpleciesz swojego sąsiada, swojego psa? Gdzie 
wrzucisz roślinę? Gdzie dasz inne stworzenia natury? 
Gdzie umiejscowisz partię, na którą głosujesz? Gdzie 
ustanowisz kraj z drugiego końca kuli ziemskiej i jego 
mieszkańców? Zauważ, jak ludzki umysł chciałby sobie 
to wszystko posortować, posegmentować, wszystko po-
nazywać i chciałby również zaszufladkować gdzieś Boga, 
drogę do Boga, jakkolwiek ją rozumiemy. Chciałby za-
szufladkować religię, spotkania religijne, rytuały religij-
ne. To wszystko chciałby zaszufladkować. Tym bardziej 
święci, przez ludzki umysł chcą być skategoryzowani, 
spisani, poddani pewnym testom. Na nich również ma 
być przyklejona naklejka „święty” lub „nie święty”. 

Ludzki umysł chce wszystko osądzić. Jeżeli Ty bę-
dziesz patrzył na ten zbiór naklejek, na ten zbiór osą-
dów, nigdy i nigdzie nie znajdziesz Boga, bo Bóg nie jest 
w skostniałych osądach. Bóg jest w ich porzuceniu. Bóg 
nie jest w tym, że nazbierasz dużą kolekcję mentalnych 
naklejek i będziesz wiedział, jak jedna religia coś defi-
niuje, jak inna, jak ten pogląd duchowy, jak tamten po-
gląd duchowy, jak ta filozofia coś nazywa, jak inna. Jeżeli 
nazbierasz masę naklejek w swoim wnętrzu – skończysz 
z masą naklejek, etykiet, a to, co jest prawdziwe w tym 
wszystkim, ta Esencja, to Źródło, to wszystko Ci umknie. 
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A to, co Ci umknie, jeżeli przesadzasz z naklejkami, jest 
najcenniejsze i jest jedyną wartością w tym, o czym tutaj 
mówimy – w drodze do Boga, w drodze duchowej. Je-
dyne, co jest cenne w tym, to żywe doświadczenie Boga 
w sercu, które przemienia Ciebie, przemienia świat, któ-
ry doświadczasz, przemienia wszystko. I wszystko sta-
je się na powrót tak, jak zostało stworzone przez Ojca 
– wszystko staje się Miłością. I staje się Miłością w miarę, 
jak Ty odkładasz na bok naklejki i etykiety. I w Twoim 
sercu, co jest niczym innym, jak kolejną etykietą, kolej-
nym symbolem – w Twoim sercu są wszystkie odpowie-
dzi już. Bóg już tam mieszka. Nie szukaj Go gdzieś in-
dziej niż w tym sercu, ponieważ zbłądzisz. 

Proszę Cię, mój Święty Bracie oraz Siostro, zagłęb się 
w tym momencie, w tej chwili i poproś, wyraźnie po-
proś, aby wszystkie duchowe naklejki, które słyszałeś, 
słyszałaś do tej pory, aby wszystko zostało Ci zabrane, 
i aby Bóg zaczął przemawiać do Ciebie terminologią, 
która będzie dla Ciebie najbardziej odpowiednia. Twoje 
słowa będą Twoimi słowami. Będą różnić się od aposto-
łów w Twoim otoczeniu. I Ty będziesz przemawiał do 
pewnych ludzi, którzy ponownie będą w Twoim otocze-
niu, za pomocą swoich słów, lecz Ty będziesz wiedział, 
że są to jedynie Twoje naklejki – lecz będą one Twoje, 
nie czyjeś inne. Moje naklejki, których sporą część mo-
żecie przeczytać w Ewangeliach – moje naklejki były 
moje. Nie mają one na głębszym poziomie znaczenia. 
To, co ma znaczenie – to, czy dana naklejka Tobie służy, 
czy też może chciałbyś nakleić inną? 
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I tak możemy wyobrazić sobie, że jest Słońce, które 
jest w tej symbolice – w tej metaforze jest Stwórcą, jest 
Bogiem, jest Wszystkim, jest Miłością, jest Absolutem. 
I to Słońce ma promienie, przez które daje siebie i szerzy 
siebie we wszystkie strony, we wszystkie kierunki, i każ-
dy z tych promieni jest Dzieckiem Boga, jest dzieckiem 
tego Słońca, ale jednocześnie jest swoistą odrębnością, 
tak ja i Ty jesteśmy tymi promieniami. I teraz, jeżeli na-
kleimy naklejki, na przykład takie, jak dane są w Kursie 
Cudów, to Słońce to Bóg, a te promienie, w odrębności 
oraz w sumie, tworzą Syna Bożego, a Duch Święty to ten 
głos w Synie, który pozwala mu przypomnieć sobie, że 
jest Słońcem. Możemy nakleić takie naklejki, lecz są zu-
pełnie inne zestawy etykiet. Na Słońce możemy nakleić 
naklejkę – Słońce. Promienie Słońca – Dzieci Boże. Rów-
nież wszystko trzyma się kupy. 

Na Słońce możemy nawet nakleić naklejkę Jezus, 
a my ludzie możemy być promieniami. Jeżeli wiemy, co 
mamy na myśli – to również nie jest zła definicja. Ktoś 
inny mógłby się sprzeczać w tym miejscu: 

Nie! Jezus był jednym z nas. Był naszym bratem. On 
nie może mieć naklejki. Nie możemy na Słońce na-
kleić naklejki Jezus, bo mi to się nie podoba.

Co z tego, że Tobie się to nie podoba. Może jest masa 
innych osób, które nie czują obecności Boga w swo-
im życiu i potrzebują pewnego rodzaju pomostu, aby 
do niego dotrzeć czymś, co jest dla nich bliższe niż 
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abstrakcyjny Bóg. Może potrzebują pewnego rodzaju 
bożka, czegoś, co symbolizuje Boga i dla nich na naj-
głębszym poziomie jest to Bóg. Jeżeli ktoś modli się do 
Jezusa i wie, że w tym momencie modli się do Boga, 
do Stwórcy – nie kłamie. I dostanie taką samą pomoc, 
i odpowiedź, jak ktoś, kto modli się do Absolutu. 

Może ktoś chce nakleić naklejkę JA na Słońce i na 
wszystkie promienie, i będzie modlił się do siebie. Ta 
osoba, jeżeli będzie wiedziała co robi, jeżeli będzie wie-
działa, że to JA, to nie jest egotyczne ja, tylko ta Prawda 
w tej osobie, ta osoba również będzie miała rację. 

Na poziomie etykiet nigdy, przenigdy, nie dogadasz 
się ze światem, w którym mieszkasz. Dogadasz się, je-
żeli będziesz chciał się dogadać, jeżeli będzie w Tobie 
intencja znalezienia i zrozumienia – o czym mówi ta 
osoba? I szczytem duchowej przemiany jest dostoso-
wywanie swojej terminologii do terminologii Twoje-
go rozmówcy, bo ten z Was, który jest starszy w sen-
sie duchowym, ten z Was powinien okazać łagodność 
i zrozumienie Waszemu młodszemu rodzeństwu. I tak, 
jak do dziecka mówisz prostszymi słowami i starasz się 
nie używać zbyt skomplikowanych zwrotów, abyś zo-
stał zrozumiany, tak samo do młodszego rodzeństwa 
musisz komunikować to, co masz na myśli, za pomocą 
języka, który będzie przez nich zrozumiany. 

Moi Drodzy Bracia i Siostry, niezwykle ważnym jest, 
abyście umieli rozmawiać z wszystkimi ludźmi, abyście 
mogli zrozumieć wszystkich ludzi bez względu na ich 
przekonania religijne. Bo gwarantuję Ci, zarówno osoba, 
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która medytuje w samotności na szczycie góry, jak bud-
dyjski mnich w klasztorze, jak osoba modląca się w nie-
dzielę w kościele – każdy z nich próbuje dotrzeć do tego 
samego Boga. I czy nazywa tego Boga swoim Wyższym 
Ja, czy nazywa tego Boga Pustką lub Światłem, czy nazy-
wa tego Boga Chrystusem, to już znaczenia nie ma. To 
nie ma znaczenia. To, co jest ważne – to intencja i chęć 
spotkania się w sercu z Bogiem. Jeżeli Ty będziesz nosić 
w sobie tą chęć spotkania się z Bogiem i los Twojego ży-
cia tak ułoży sytuację, że znajdziesz się u progu jakiejś 
świątyni, najlepiej takiej, której nie do końca czujesz, ale 
mimo wszystko będzie coś w Tobie, co powie Ci: „Wejdź 
do środka”. Zanim wstąpisz, zanim rozpoczniesz proces 
osądzania tych ludzi, którzy modlą się do tego same-
go Boga co Ty, lecz w inny sposób, zanim zaczniesz ich 
osądzać, zanim zaczniesz osądzać siebie, mówiąc, po co 
ja tutaj przyszedłem, zanim to zrobisz – zatrzymaj się 
u progu świątyni, pomódl się w krótki sposób: 

Boże daj mi odrzucić wszystkie naklejki, jakie nadałem 
mojej drodze duchowej, daj mi Łaskę, aby to wszystko 
zostało zabrane i abym mógł czysty, świeży i nowy, wejść 
do tego miejsca, i aby ta wizyta była dla mnie owocna. 

Jak przestąpisz próg świątyni, bacznie przyglądaj się 
swojemu wnętrzu i wiedz, że ci ludzie w tej świątyni 
modlą się do tego samego Boga co Ty. I rób to, co oni 
robią, cały czas z tą samą intencją odnalezienia Boga 
w swoim środku. 



137

Oczywiście, są miejsca na Waszej ziemi, które nie 
mają nic wspólnego z RELIGIĄ MIŁOŚCI, które są 
miejscami podłymi. Takich miejsc unikaj. I poczujesz, 
kiedy miejsce, do którego miałbyś wstąpić, które może 
być nawet świątynią tej lub innej religii, nie jest dla Cie-
bie. I wówczas uszanuj głos swojej intuicji – po prostu 
odstąp od tej wizyty. 

Zawsze szanuj swoje serce, a ono doprowadzi Cię 
bezbłędnie do miejsca świętości w Tobie, w której 
zdasz sobie sprawę, że Bóg zaprawdę jest wszystkim –  
jest mną i każdym moim współbratem. Wszyscy je-
steśmy tą samą materią, tą samą substancją, a jest nią 
Boża Miłość. I naklejenie jednej, jednej tylko naklejki 
na wszystkie czasy, na wszystkie doświadczenia, na 
wszystkie wymiary, to jest szczyt i kulminacja ducho-
wej przemiany, którą opisuję w tym konkretnym prze-
słaniu, jako metaforę wędrówki na Górę Mistrzostwa 
pewnej drogi do Boga, którą idzie każdy z Was, KAŻ-
DY NA SWOJĄ GÓRĘ MISTRZOSTWA. I będziecie 
mieli na szlaku pewne świątynie. Do tych, które są na 
Waszym szlaku, udajcie się. Inne zostawcie. Nie musisz 
wiedzieć wszystkiego po ludzku, nie musisz zwiedzać 
wszystkich duchowych teorii i koncepcji. Potrzebujesz 
tylko tych parę lub paręnaście, lub parędziesiąt przy-
stanków, które są wyraźnie zaznaczone na Twojej mapie 
prowadzonej przez Boga do Boga. Chcę, abyś wiedział 
i pamiętał, że Twoja wędrówka, Twoja pielgrzymka na 
Górę Mistrzostwa jest dużo krótsza, dużo bliższa niż 
Ci się wydaje. I te miejsca, które chciałby zwiedzić Twój 
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on chciałby poznać, są całkowicie zbędne w tym mo-
mencie. I mądrze zrobisz, oponując temu głosowi, któ-
ry chce, abyś zagłębił się w czytaniu i w poszukiwaniu. 
A mądrze zrobisz, zaczynając słuchać Twojego serca, 
które łagodnie, łagodnie będzie prowadzić Cię w pew-
ne niespodziewane miejsca, w pewne niespodziewane 
sytuacje, w których nastąpi Twoje uzdrowienie. 

Pozwól więc sobie na bycie prowadzonym na ścież-
ce zbawienia, na ścieżce ciągłego uzdrowienia, ścieżce 
ciągłej korekty umysłu – ciągłego pamiętania o Bogu, 
który jest w moim wnętrzu, do Boga i o Bogu, który jest 
możliwością dla każdego brata, dla każdej siostry. Bóg 
jest w każdym. Na ile przejawia się w tym momencie, 
zależy już tylko od preferencji danej osoby.

Proszę Cię, mój Święty Bracie i Siostro, nie stawaj 
sam na przeszkodzie samemu sobie, nie bądź blokadą na 
swojej własnej drodze do Boga. Otwórz się na prowadze-
nie i podążaj do tych miejsc, do tych świątyń, do tych 
nauczań, które wyraźnie czujesz, że są dla Ciebie pomoc-
ne. I tam pozostań tak długo, jak będziesz czuł, że jest 
to niezbędne. A kiedy poczujesz w środku taki głos, taki 
zew, który mówi Ci – To miejsce już się wyczerpało, zro-
biłem to, co było tutaj do zrobienia, czas opuścić tą świą-
tynie, czas opuścić tą organizację – wówczas wyjdź i bądź 
dla tego świata tym, czym zostałeś stworzony. Bądź po 
prostu czystą ŁASKĄ, czystą EMANACJĄ ŚWIATŁA 
CHRYSTUSA, który jest i mieszka w każdym z nas. 

Kochamy Was. Amen.



Czym jest zdrowie
Jeszua, Saint Germain

17 kwietnia 2019 r.
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Jeszua:
Moi Drodzy, Święci i Umiłowani Bracia oraz Siostry!

Czym jest zdrowie? Czy zdrowie w ogóle istnieje? 
Czy też może zdrowie jest tylko konceptem w ludz-
kim umyśle? Konceptem, który powodował i powoduje 
wciąż bardzo wiele cierpienia. Czy ten cel – tak zwa-
ne zdrowie ciała – nie jest przypadkiem nieosiągalny 
w polu czasu i czy nie jest próżnym próba dotarcia do 
tego celu? 

Czy nie rozumiecie i czy jesteście w stanie to zaak-
ceptować, że mimo, że ciało samo w sobie złe nie jest, 
jest w nim fundamentalna skaza, a tą skazą jest nie-
prawdziwość doświadczenia w ciele. Tak samo, jak Twój 
samochód nie jest Tobą, tak samo to ciało Tobą nie jest 
i nigdy Tobą nie będzie. A więc próba znalezienia do-
skonałości w ciele fizycznym, w Twoim samochodzie, 
musi być skazana na niepowodzenie. Nie znaczy to, że 
ten samochód nie może funkcjonować sprawnie. Nie 
znaczy to, że nie można o niego dbać i to wcale nie zna-
czy, że nie można zabrać go do mechanika, czy tego tak 
zwanego duchowego, czy tego zwykłego mechanika, 
czyli lekarza. Robienie czegoś z ciałem – próba napra-
wy ciała – nie wpływa na Twój zewnętrzny stan, chyba 
że będziesz tego chciał.
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Saint Germain:
Dlaczego stan zewnętrzny? Dlaczego to stan ze-

wnętrzny? Dlaczego stan zewnętrzny jest tak istotny 
dla Was? Dlaczego to, w którym miejscu znajdujecie 
się, w którym miejscu jest to Wasze ciało – w Waszej 
chronologii – jest tak istotne? Nawet chronologia tych 
Waszych chorób, dolegliwości jest istotna. Najpierw jest 
ząbkowanie. Później są problemy, jak jesteś trochę star-
szy. Później są problemy, jak dojrzewasz. Później, jak 
jesteś jeszcze trochę starszy. Później są problemy, jak 
będziesz miał może jakiś wypadek. Później są proble-
my, jak jesteś całkiem stary – w sensie – Twoje ciało 
jest całkiem stare. Cały czas ciało jest potencjalnym 
źródłem problemów. Ale dlaczego tak jest? 

Dlaczego nie może być ktoś, kto po prostu stwier-
dził, że ja na chwilę przyjdę sobie tutaj, wykreuję sobie 
ciało, które jest skończone i tak naprawdę, tak szczerze, 
to średnio mnie to interesuje, że ono umrze. Ale przyj-
dę sobie tutaj, inkarnuję się w to ciało, tylko po to, aby 
się chwilę zabawić ze stworzeniami, które umówiły się 
również na zagranie w tą jedną grę, którą Wy nazywa-
cie: moje życie. Twoje życie nie jest tą grą. TY JESTEŚ 
ŻYCIEM – zrozum to. 

Jesteś nieskończenie szerszy niż to ciało. Jesteś nie-
skończenie szerszy niż te ograniczenia. To jest zdro- 
wie – pamięć o tych rzeczach. Pamięć o tych rzeczach, 
która żyje w Tobie, którą Ty doświadczasz każdego 
dnia – jeżeli tylko zechcesz. Jeżeli doświadczysz tego, 
to te pytania w ogóle nie będą się pojawiać w Twoim 
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umyśle i najprawdopodobniej ciało przestanie być dla 
Ciebie kłopotem, a stanie się źródłem radości, stanie się 
źródłem jakichś kolejnych lekcji, jeżeli będą potrzebne. 
Ciało nie musi być ciężarem dla Twojej świadomości. 
Ciało może być pięknym instrumentem i narzędziem, 
przez które Twoja świadomość komunikuje siebie, ko-
munikuje swoją miłość do tego świata i do tego ono 
służy. Służy – nie, tym jest – służy. Ciało nie jest mi-
łością. Dlatego też proszę Cię, nie oczekuj, nie oczekuj, 
aby ciało stało się pełną inkarnacją Miłości – ależ to 
przeczy samo sobie.

Jeszua:
Czym jest w takim przypadku choroba, jeżeli nie 

zwykłą prośbą – od Boga do Ciebie – o rzucenie szer-
szego światła na Twoją istotę? I tak rozumiana choroba 
czy brak zdrowia, nie jest czymś, co trzeba zniszczyć 
natychmiast, lecz jest zwykłą wskazówką, wskazówką 
dla Ciebie. Odbiciem dla Ciebie. Powiedziałbym nawet, 
że darem, lecz darem jest całokształt Twojego doświad-
czenia, a nie należy wyizolowywać choroby spośród 
tego, co doświadczasz. Tych elementów Twojego do-
świadczenia, tych okresów, w których jesteś chory – nie 
należy robić ich czymś szczególnym. A czy tak też nie 
robi ten świat zewnętrzny? Nie robi z choroby czegoś 
szczególnego? Choroba, to jest okres zastanowienia się. 
To jest okazja do zadumy. To jest okazja do zatrzyma-
nia się. Jeżeli zostanie użyta właściwie, właśnie do tego 
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celu, w celu pogłębienia zrozumienia siebie, pogłębie-
nia swojego kontaktu z Bogiem, to choroba staje się – 
z największego ludzkiego dramatu – staje się błogosła-
wieństwem, staje się szansą, staje się okazją. I bardzo 
Was proszę, w ten sposób patrzcie na dolegliwości, je-
żeli pojawiają się jakieś w Waszych ciałach, jako oka-
zję nawrócenia się, powrotu do wewnątrz, skierowania 
uwagi do wewnątrz, nie do ciała, tylko do wewnątrz. 
Ciału daj to, czego potrzebuje. Daj mu odpoczynek. Daj 
mu lekarstwa, jeżeli wierzysz, że lekarstwa Ci pomo-
gą. Daj mu alternatywne lekarstwa, jeżeli wierzysz, że 
alternatywne lekarstwa Ci pomogą. Jeżeli nie wierzysz 
w żadną z tych rzeczy, to nie oszukuj sam siebie. Nie 
ma potrzeby robienia czegoś, w co nie wierzysz. Chy-
ba że to coś, co robisz, wynika z Twojej wiary w Boga, 
a masz pewne wątpliwości – a to jest osobna kwestia. 

Czy widzisz i czujesz, jak to łagodne – jako alterna-
tywa do agresywnego – spojrzenie na ciało i na chorobę 
prowadzi do głębokiego uzdrowienia umysłu, który za-
mieszkał w ciele, innymi słowy, ten umysł nie robi już 
z tego wielkiego problemu. Coś, co może lekko prze-
szkadzać lub mocno przeszkadzać, lub w jakiś sposób 
ograniczać możliwości ekspresji w tym świecie – tak, 
nie mówię, że tak nie jest – lecz jednocześnie nie musi 
to być źródłem udręki, kiedy pamiętasz swoją rzeczy-
wistość i wiesz, że cały wszechświat i cała Miłość Boga 
jest już w Twoim sercu, i cokolwiek zrobiłbyś lub nie 
zrobił w tym świecie zewnętrznym, nie zmieni to tej 
Twojej fundamentalnej Jedni. I z tego powodu można 
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stwierdzić, że to, co dzieje się z ciałem, nie ma ostatecz-
nie znaczenia – ostatecznie. W sensie doczesnym ma 
to oczywiście znaczenie i jeżeli czujesz taką potrzebę, 
to działaj tak, aby Twój samochód był sprawny. Nie ma 
w tym problemu i nie ma w tym grzechu – w dbaniu 
o Twój samochód, czyli o Twoje ciało. Jest natomiast 
subtelna różnica pomiędzy nadmiernym dbaniem, któ-
re już przekłada się na utożsamienie się z ciałem i nad-
miernym lękiem o ciało – ta cała hipochondria, doszu-
kiwanie się dolegliwości – w tym miejscu już leży lęk 
wynikły z nadmiernego utożsamiania się z ciałem. 

Można powiedzieć, że ciało to są dwa elementy skła-
dowe. To jest to fizyczne coś – ten zbiór cząsteczek, ja-
kąkolwiek nazwę im nie nadasz, oraz pewnego rodzaju 
pole energii – pewien zbiór czakr. I to pole energii jest 
bliższe Tobie niż ciało fizyczne. I proszę Cię, ilekroć 
jest problem w ciele, skup się bardzo uważnie na swoim 
polu energii. Jeżeli znajdujesz tam stare emocje, stare 
schematy, to jest to wspaniała okazja, żeby je rozpuścić, 
ponieważ Twoja uwaga znalazła te miejsca, a czasami 
nie jest to aż tak łatwe. A oprócz tego nie masz nic lep-
szego do roboty, ponieważ Twoje ciało jest chore, a więc 
możesz się na tym skupić. I jeżeli jest to coś, nazwijmy 
to – ciężkiego, to może to zająć Ci chwilę. Ale poświęć 
uwagę, właśnie w tych okresach słabości fizycznej, na 
przyglądanie się uważnie swoim emocjom, swoim my-
ślom i na rozpuszczanie schematów – nieświadomych 
schematów działania lub myślenia, jeżeli jakieś znaj-
dują się w Twojej świadomości, jeżeli je dostrzegasz. 
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Innymi słowy, wykorzystaj chorobę jako okazję do na-
wrócenia, do bycia bliższym Bogu niż byłeś wcześniej. 

Często też choroba ma za zadanie pobudzenie 
skromności w człowieku, w takim sensie, aby nie być 
pysznym i nie wywyższać się nad tych, którzy są w da-
nym momencie chorzy lub obłożnie chorzy, jeżeli Ty 
jesteś zdrowy i mówisz: Nie, nie, nie, oni są tępi, bo cho-
roba to umysł. Chodzi o wyrobienie w sobie nawyku ła-
godności. Gdyby ten umysł, który jest pogrążony w tym 
momencie w chorobie wiedział o tym i rozumiał, gdzie 
jest wyjście z tego, to gwarantuję Ci, że nie byłby chory. 
A jeżeli tego nie widzi, to naszym wspólnym zadaniem, 
ponieważ jest to również Wasze zadanie – nie możecie 
zwalać go na tych w Niebie – naszym wspólnym zada-
niem jest danie miłości tej właśnie duszy, tej osobie tak, 
aby mogła dostrzec możliwość wybrania inaczej. Czy 
ona to zrobi? Czy zostanie uzdrowiona? Czy choroba 
jej przejdzie? Czy tego nie zrobi? To już nie jest nasza 
sprawa. My mamy tylko wysyłać miłość. 

Oprócz tego, choroba jest też źródłem wielkiej 
skromności w ogóle. Problemy są źródłem skromności. 
Innymi słowy, można znaleźć wielką rozkosz w po-
chyleniu głowy przed tym Najwyższym, i mimo że ten 
Najwyższy jest Tobą (jesteś stwórcą i kreatorem tego 
doświadczenia), to będąc jeszcze w ciele, w pewien spo-
sób, cała ta moc nie jest Ci jeszcze dostępna, i nie ma 
w tym nic złego. Dlatego też możemy pochylić czoło 
przed Twoją decyzją, przed Twoją decyzją o inkarnacji 
w ciele i pozwolić sobie na to doświadczenie w pełnej 
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ufności wobec Boga, że to doświadczenie nie jest złe, 
i że On może nadać mu sens. Bóg może nadać sens 
Twojemu ziemskiemu życiu – i tylko On nada ten sens, 
nic innego. Cała reszta, to jest forma kiepskich zabaw 
w czasie – kiepskich, nudnych, kończących się zawsze 
porażką. 

Praca z Bogiem, praca dla Boga, jakakolwiek praca 
by to nie była, nawet jeżeli to będzie oznaczało dla Cie-
bie zostanie ascetą, chociaż najprawdopodobniej nieko-
niecznie – to ta praca, to bycie w stanie Jedni, harmonii 
z całym wszechświatem – to jest zdrowie. Nie ma in-
nego. Bycie w harmonii ze wszystkim, bycie pogodzo-
nym ze wszystkim, z całokształtem tych doświadczeń, 
byciem pogodzonym z życiem – to jest zdrowie. Nic 
innego zdrowiem nie jest. I można być zdrowym, na-
wet jeżeli, paradoksalnie, ciało ma jakąś dolegliwość. 
I bardzo często… bardzo często… bardzo często… to 
właśnie dolegliwość fizyczna prowadzi umysł do Jedni 
ze sobą, do oświecenia... to właśnie ta dolegliwość.

Tak więc, nie myślcie sobie, że jedna droga do Boga 
jest zła a inna jest lepsza. Niezbadane są wyroki boskie 
i nie wiesz, co Ci się przytrafi. A jeżeli przydarza Ci się 
dolegliwość, to wykorzystaj ją jako szansę. I kiedy do-
stąpisz pokoju, który był opisany tutaj przed chwilą, to 
wiedz, że Twoja potrzeba do dalszego trwania tej do-
legliwości może zniknąć. I możesz zdecydować, że nie 
chcesz już tego doświadczenia, i wówczas dolegliwość 
zniknie, a możesz stwierdzić, że nie ma już dla Ciebie 
znaczenia, i nie będziesz podejmował żadnej decyzji. 



Dolegliwość może zostać, ale Ty możesz być w poko-
ju. Innymi słowy, jest możliwe znalezienie Siebie w so-
bie, jest możliwe DOŚWIADCZENIE SWOJEJ PEŁNI 
I JEDNOŚCI W CAŁYM MAJESTACIE i pozostanie 
ułomnym na ciele. Jedno drugiego nie wyklucza. 

Chciałbym, abyś poczuł, abyście poczuli, jaką ulgę 
daje Waszym ciałom sama ta myśl, jeżeli trzymaliście 
wcześniej myśl, że ciało musi być koniecznie perfekcyj-
nie zdrowe i dopiero wówczas będzie to oznaką mojego 
rozwoju na ścieżce duchowej. Pozwólcie, aby ta lekkość, 
która teraz się przejawia, otoczyła Was, aby spłynęła 
na Wasze ciała, jakby otoczyła nawet te objawy. Niech 
ta Miłość spłynie. Ja Ci gwarantuję, że Miłość, która 
spłynie na Ciebie, uczyni Twoje życie lekkim, nawet 
jeżeli posiadasz ciężką dolegliwość, ciężką chorobę. To 
Miłość Ci pomoże. Proszę Was więc, na zakończenie, 
tylko o jedno, dajcie sobie Miłość, a wszystko będzie 
w porządku. Amen.



Ciekawość
Jeszua

16 grudnia 2019 r.
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Jeszua:
Moi Drodzy, Święci oraz Umiłowani Przyjaciele! Wi-
tajcie!

CIEKAWOŚĆ – bo o niej będziemy mówić dzisiaj. 
Czym ona jest? Czy jest rzeczą zawsze, nazwijmy to, 
pozytywną? Czy też może ciekawość jest pierwszym 
stopniem do piekła? Piekła – jakim jest oddzielenie się 
od Boga oraz pozostanie od Niego oddzielonym. Oczy-
wiście, to pozostawanie oddzielonym, o którym mó-
wimy tutaj, jest iluzoryczne, to znaczy nieprawdziwe. 
Nic takiego nie dzieje się w Prawdzie. Od Boga się nie 
odłączysz, ponieważ nie możesz. We własnym umyśle 
jednak postanowiłeś wyruszyć w pewną podróż i w tej 
podróży tak jakbyś odłączył się od Boga, i tak jakbyś 
do niego powracał. Dla Ciebie ta podróż wydawać się 
może realna. I najprawdopodobniej 10 lat temu spra-
wy miały się dla Ciebie zdecydowanie gorzej – patrząc 
duchowo – i nie byłeś, w swoim mniemaniu, tak roz-
winięty, jak jesteś teraz. Najważniejsze w tym, co teraz 
do Was mówię jest to, że Wam tylko tak się wydaje. 
W Prawdzie, ponownie, nie ma żadnego rozwoju. I stan 
Prawdy, stan Łaski, już jest w Was, jest Waszym dzie-
dzictwem, ponieważ Ojciec, czyli Bóg, kocha każdego 
z Was tak bardzo, że nigdy Wam nie odmawia Łaski, 
ilekroć sami zechcecie do Niego powrócić niczym syn 
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marnotrawny, czyli ktoś, kto nacierpiał się w świecie na 
tyle, że postanowił powrócić do miłujących, obfitych 
objęć Stwórcy.

I teraz, jaką rolę gra ciekawość w tym naszym dzi-
siejszym rozważaniu? Bardzo prostą. Ciekawość, to 
pierwszy stopień do piekła. Czyli innymi słowy, je-
żeli jesteś w stanie, w którym doświadczasz trochę 
Boga, a trochę walczysz z własnymi myślami, z wła-
snym umysłem, poruszasz się wewnątrz niego trochę 
po omacku – jeżeli jesteś w tym stanie – to ciekawość 
może służyć albo w intencji dalszego śnienia, to znaczy 
dalszego bycia pogrążonym w złudzeniach lub też cie-
kawość – czyli ta dziecięca część każdego z Was – może 
prowadzić Was do dalszego odkrywania głębi Boga 
w Tobie oraz w tym świecie. Do dalszego odkrywania. 

Które jest które? W jaki sposób odróżnić to można? 
Najprościej – PO OWOCACH. To znaczy, ta ziemska 
ludzka ciekawość prowadzić Cię będzie do sprawdzania 
pewnych informacji, do zagłębiania się w umyśle w świe-
cie materii, w świecie formy, z którego wynikać będzie 
Twoje zmęczenie – pierwsza rzecz, a druga rzecz –  
więcej ciekawości. Skoro to było takie ciekawe, to 
sprawdźmy coś innego. Może to będzie równie cieka-
we. W takiej pogoni za własnym ogonem spędzać moż-
na całe wieki. Całe wieki można szukać, nie znajdując. 
Gdyby Królestwo było od Was odległe, to zaprawdę 
moglibyście znaleźć Je za pomocą takiej typowej ziem-
skiej ludzkiej ciekawości, takiego bycia czymś zain-
teresowanym. W Prawdzie natomiast jest całkowicie 
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odwrotnie i to zainteresowanie światem i jego pro-
blemami – Twoimi problemami – to zainteresowanie 
prowadzi Cię dokładnie w przeciwnym kierunku. Je-
dynie wzmacnia w Tobie, ponownie, zmęczenie oraz 
poczucie oddzielenia się od Stwórcy. Tak więc, jeżeli 
oddajesz się swoim pasjom, swoim hobby, swoim za-
interesowaniom, to proszę przyglądaj się uważnie, czy 
jako efekt Twoich działań nie otrzymujesz tego, co tutaj 
powiedziałem, czyli znużenia oraz pogłębionego po-
czucia oddzielenia. Jeżeli tak jest, to wiedz proszę, że te 
zachowania są tylko i wyłącznie podążaniem za ludz-
kim umysłem, jakkolwiek święte by się one nie wyda-
wały, ponieważ spora część Waszej drogi duchowej, to 
jest bycie wodzonym za nos przez ten ludzki śmiertelny 
umysł właśnie. I jeżeli, aby dotrzeć do Boga potrzebne 
są dziesiątki lat poszukiwań w różnych świętych tek-
stach u różnych nauczycieli, to zaprawdę Bóg nie ist-
nieje w Tobie, skoro musisz tak namęczyć się, aby Go 
znaleźć na zewnątrz. Na zewnątrz, czyli tam, gdzie Go 
nie ma. 

Bóg istnieje tylko w Tobie. I skoro jesteś w stanie – 
na przykład część z Was teraz ma taki stan, w którym 
Ty po prostu nie czujesz tego Boga albo nie czujesz Go 
w pełni, może czujesz Go bardzo, bardzo mgliście oraz 
odlegle – jeżeli masz taki stan teraz, wewnątrz siebie, to 
jest to doskonała okazja, aby pielęgnować tą drugą mo-
dalność ciekawości, czyli bycie przybliżonym do Boga 
za pomocą DZIECIĘCEJ NIEWINNOŚCI. Ta dziecię-
ca niewinność tym różni się od przekomplikowanego 
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ludzkiego umysłu, że sięga ona po rzeczy, które są bli-
sko, blisko Ciebie i tam odnajduje szczęście oraz radość, 
czyli innymi słowy, nie musisz aż tyle podróżować, aby 
znaleźć Boga – nie musisz. Możesz po prostu pozostać.

I teraz, ta Twoja dziecięca ciekawość, Twoja chęć 
doświadczania, ona Cię poprowadzi, ponieważ to jest 
przewodnictwo Twojego Serca. I tak, jak opowiadali-
śmy Wam o labiryncie złudzeń, tak i teraz ta ciekawość 
prowadzi Cię po tym labiryncie w taki sposób, że Ty za-
czynasz coraz bardziej dostrzegać, że labirynt nigdy nie 
istniał. I to jest ta zasadnicza różnica. Ciekawość z Du-
cha prowadzi do odkrywania i pogłębiania, i w tym 
odkrywaniu i pogłębianiu wewnątrz, ciekawość się 
zmniejsza. To znaczy dalej pozostają impulsy Serca, 
sterowanie od Serca, lecz nie ma w tym chęci znalezie-
nia nie wiadomo czego, nie wiadomo gdzie, ponieważ 
jeżeli choćby raz doświadczysz Boga we własnym wnę-
trzu – bez niczego, bez niczyjej pomocy, nagle, sponta-
nicznie – od tego momentu powinieneś wiedzieć oraz 
pamiętać, że to doświadczenie może powrócić. I Ty 
pragniesz, aby powróciło. Tak, jak nagle objawiło Ci się 
Królestwo, tak samo nagle Ono powróci. Nie spodzie-
wałeś się, że Bóg istnieje, a mimo wszystko w miejscu, 
gdzie najmniej się Go spodziewałeś, tam Go znalazłeś. 

Dlatego też, jeżeli szukasz, bo myślisz, że gdzieś 
znajdziesz Boga, to z miejsca wiedz proszę, że tam Go 
nie ma, to znaczy, Ty tam Go nie znajdziesz, ponieważ 
podążając za tym głosem, który teraz zwerbalizowa-
łem – za pragnieniem znalezienia Boga – Ty z miejsca 
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zakładasz na poziomie intencji, że Jego nie ma w To-
bie i że Ty Go potrzebujesz odnaleźć gdzieś, i wyrażasz 
również nadzieję, że ten Bóg jest gdzieś tam na ze-
wnątrz. I w tym miejscu mylisz się, mylisz się funda-
mentalnie, i to pragnienie nie może zostać spełnione. 
I jestem tu tak poważny, jak tylko mogę. 

Twoja intencja w danej chwili decyduje o owocu 
Twojego działania. I przyglądaj się tylko i wyłącznie 
własnej intencji, podejmując dowolne działanie, ponie-
waż z tej intencji będzie owoc lub jego brak. Jeżeli Two-
ją intencją jest szczerość, niewinność i takie prawdzi-
we pragnienie, które czasami jest tak szczere, że nawet 
nie wiesz, że ono jest tam, to wówczas coś może zostać 
przed Tobą odkryte, niczym pewna bardzo głęboko 
skrywana tajemnica. A ta tajemnica jest bardzo pro-
sta – Bóg jest w Twoim wnętrzu już teraz. Podążając za 
umysłem, nie odkryjesz tej tajemnicy – nie odkryjesz. 
Będziesz błąkał się po labiryncie złudzeń, odbijając się 
boleśnie od jednej ściany do drugiej, myśląc, że coś się 
w Tobie zmienia, myśląc, że się rozwijasz. W Prawdzie 
nic takiego się nie dzieje. W tej niewinności dziecka 
zaprawdę przybliżasz się do Prawdy, przybliżasz się do 
Prawdy, aż w końcu zdajesz sobie sprawę, że ta Praw-
da cały czas była w Tobie. Robiłeś to sam sobie. Spoj-
rzysz później ponownie na świat materii i stwierdzisz: 
O kurcze, byłem w błędzie przez wiele lat i teraz będę 
spotykał się z ludźmi, którzy myślą, że są w błędzie i po-
dobnie jak ja, błąkają się oni – błąkają – nie znajdu-
ją. Nie znajdują, ponieważ podążają za niewłaściwym 
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głosem. Niewłaściwym – w tym sensie, że jeżeli coś Cię 
zainteresuje tak bardzo, że chcesz za tym podążyć, to 
idź i to zrób, nie powstrzymuj się, nie zatrzymuj nigdy 
przepływu przez siebie, ale jeżeli owocem Twojego za-
interesowania będzie zmęczenie, znużenie i poczucie 
się ostatecznie oddzielonym od Boga, to wiedz proszę, 
że to donikąd nie prowadzi. I otwierając się, stając się 
pustym, pustym, wylewając w całości stare wino ze 
swojego bukłaka, dopiero wówczas możesz zostać na-
pełniony Światłem jako darem, i może to być całkowi-
cie spontaniczne, bez żadnej zewnętrznej pomocy. Po 
prostu Bóg wewnątrz Ci się objawi. 

I teraz, wielu z Was jest w momencie pewnego od-
osobnienia – takiej swojej wędrówki przez pustynię, 
w której wiesz, że jesteś w tym sam i dostrzegasz już, że 
robisz to sam sobie, ale jednocześnie mierzysz się z naj-
gorszymi koszmarami Twojego życia. Nawet jeżeli nie 
co dzień doświadczasz trudnych sytuacji, to wewnątrz 
Ciebie są potężne, potężne tarcia. Nie jestem w stanie 
pomóc Ci w tej pielgrzymce i w tym odosobnieniu – nie 
jestem w stanie – ponieważ jeżeli masz dostrzec, że ro-
biłeś sobie sam, niepotrzebnie, przez wiele lat krzywdę, 
to również możesz to zrobić tylko i wyłącznie sam. Nikt 
nie powie Ci, żebyś przestał siebie krzywdzić w sposób 
skuteczny. Można Tobie to sugerować, ale wykonanie 
tego, a słuchanie tych słów, to są dwie zupełnie inne 
sprawy. 

Proszę Cię o jedno – miej nadzieję. Miej nadzieję, 
ponieważ dzień, w którym zdejmiesz z własnych oczu 
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tą iluzję złudzeń jest zaprawdę bliski. Nie znaczy to, 
że jest on odległy, zawsze to nadarzy się TERAZ – to 
nadarzy się TERAZ. I każde TERAZ jest okazją na to 
odkrycie, na przykład teraz… na przykład teraz… na 
przykład teraz… Jeżeli czujesz ten subtelny pokój we-
wnątrz siebie, który nie za bardzo ma potrzebę mówie-
nia czegokolwiek, ale ma chęć dzielenia się, chęć bycia, 
chęć płynięcia przez rzekę czasu, to wiedz, że to jest 
właśnie to, co tutaj opisuję. To jest to subtelne doświad-
czenie. 

Królestwo nie przychodzi z rozwijającym się przed 
Tobą czerwonym dywanem i z fanfarami – przychodzi 
w ukryciu, przychodzi w skrytości. To jest niczym na-
rodzenie Jezusa w Betlejem, w szopce, w miejscu, w któ-
rym nikt by się tego nie spodziewał – tam przychodzi 
zawsze największa świętość. Tak więc, jeżeli jesteś pro-
wadzony w najmniej spodziewane miejsce, a czujesz się 
na poziomie duchowym jako osoba ciężarna, to wiedz, 
że najprawdopodobniej tam urodzisz. Urodzisz jako 
świadomość tego Chrystusa w sobie – CHRYSTUSA 
W SOBIE. Chrystus ten, nie może przyjść, nie może 
narodzić się w pałacu, gdzie spodziewają się Go moż-
ni tego świata, czyli innymi słowy, tam, gdzie prowa-
dzi Cię ludzka ciekawość, Boga nie może być, nie może 
być. Jest On cichy, skryty, MÓWI TYLKO WTEDY, JE-
ŻELI KTOŚ ZECHCE GO SŁUCHAĆ. Mówi ZAWSZE 
Z MIŁOŚCIĄ i zawsze powtarza tą samą łagodną 
PIEŚŃ PRZEBACZENIA, którą non stop próbuje śpie-
wać do swoich dzieci. Ja jako Jego posłaniec przynoszę 



jedynie do Was, czyli tych, którzy chcą posłuchać choć-
by na chwilę tej opowieści, aby przynieść Wam choćby 
okruch tego Królestwa, aby Was wzmocnić i aby po-
kazać Wam oraz udowodnić, że Bóg nie był i nie jest 
nigdy od Ciebie oddzielony. Jeżeli tylko pozwolisz, to 
Królestwo samo przed Tobą się odkryje.

Kochamy Was. Amen.



Jak być stale w Jam Jest
Jeszua, Maria Magdalena, Saint Germain 

17 czerwca 2019 r.
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JESZUA:
Moi Drodzy, Święci oraz Umiłowani Bracia i Siostry!

A czy nie jest przypadkiem tak,
że Bóg jest z Tobą cały czas?
A skoro Bóg jest z Tobą,
czy ja przypadkiem nie zwieram się wewnątrz Boga?

I to JA w tym miejscu to:
JA – jako symbol Jeszuy
JA – jako Ty
oraz
JA – jako JAM JEST
J A

Poczuj proszę, co teraz jest mówione.
Nie analizuj tego. Tylko to poczuj.

P O C Z U J

Maria Magdalena:
Moja Przenajświętsza Rodzino!

My wszyscy razem, tworzymy wspólnie JAM JEST 
– tworzymy wspólnie. Jam Jest nie jest predefiniowane. 
Jest tworzone przez Was. Jak wchodzisz w stan Jam Jest, 
czyli wracasz do Ojca, wracasz do swojego naturalne-
go, naturalnego stanu istnienia i połączenia ze wszyst-
kim (stan, który Wy nazywacie Oświeceniem), lecz 
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który jest dużo bardziej dynamiczny niż Wam się 
wydaje, ponieważ zwykłe wejście w Jam Jest i odpusz-
czenie na chwilę myśli o problemach sprawia, że jesteś 
w tym danym momencie oświecony – w tym danym 
momencie.

I kiedy podejmujesz decyzję, aby wyjść z tego sta-
nu, na przykład poprzez denerwowanie się, że coś jest 
nie tak, że gryzą komary, że jest zbyt gorąco, że słabo 
słychać… Jakie to ma znaczenie? Jakie to ma znaczenie, 
skoro każdy z nas w Prawdzie non stop jest – w każdej 
minucie, w każdej sekundzie – oraz poza czasem. Jak 
to jest, że w czasie i tylko, i wyłącznie w czasie, mo-
żesz tak się zagłębić, tak zagubić, że wydaje Ci się, że 
nie jesteś w Jam Jest, i że musisz coś specjalnego zrobić 
i osiągnąć, aby do Jam Jest wrócić?

Jak można wrócić do Jam Jest, odpowie Wam nasz 
umiłowany Saint Germain.

Saint Germain:
Powrót do JAM JEST.

Czyli mamy coś, co jest czymś. (Saint Germain bierze 
gałązkę do rąk)
Potem to coś jest łamane. (łamie gałązkę na pół)
I co? Jakie to ma znaczenie? (wyrzuca złamaną gałązkę)
To jest tylko forma.
To jest tylko złudzenie.
To jest tylko iluzja.
Tak więc nie ma znaczenia,
ile gałązek w tym świecie zostanie połamanych.
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Nie ma znaczenia, ile ciał przeminie.
Ważne, że to cały czas JEST.

JEST
JEST
JEST
JEST
JEST

JAM JEST

JEST
JEST
JEST

CZUJESZ?

JEST
JEST
JEST
JEST

TO JEST

To nie jest tak, że
Ty tu coś zrobisz i tu coś więcej będzie
albo że
Ty tu coś tak sknocisz i tu coś mniej będzie
rozumiesz?

To nic nie znaczy. To jest percepcja. Postrzeganie.

Jakie postrzeganie ma znaczenie? Jaką ma wartość 
i dlaczego nie warto krzywdzić innych oraz siebie? 
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Ponieważ tutaj jesteś. Jesteś w tym świecie percepcji 
i nie ma co się oszukiwać, że tak nie jest. Postrzegasz 
ten świat zmysłami i chciałbyś sprawić, aby Twój pobyt 
w świecie zmysłów był jak najlżejszy, jak najprzyjem-
niejszy. I jak najbardziej konstruktywny? Nie wiem, jak 
zabawa może być konstruktywna, ale użyjmy tego sfor-
mułowania. Chcesz, aby ten pobyt tutaj był konstruk-
tywny. I co? I co robisz? Co możesz zrobić więcej, żeby 
dodać do nieskończoności, która już jest? Zastanówmy 
się przez chwilę.

NIESKOŃCZONOŚĆ, która już jest
– którą mogę tylko bardziej lub mniej odczuwać.
I COŚ, CO JEST SKOŃCZONE 
i nie jest nieskończonością 
– czyli ten świat.

I teraz, jak zrobić, żeby coś tutaj (skończoność)
spłynęło na tamto (nieskończoność).
Nie da się. Nie da się. Rozumiesz?

SKOŃCZONOŚĆ
nie wpływa na NIESKOŃCZONOŚĆ.

Ze snu o skończoności możesz wysłać siebie i swoją 
świadomość, aby przypomniała sobie kim jest, że jest 
– nieskończonością. To zrobić możesz jak najbardziej 
i to jest tak zwane konstruktywne działanie w formie 
– pamiętanie, że jesteś nieskończonością – pamiętanie. 
I to jest też Oświecenie – decyzja o pamiętaniu. Co się 
dzieje? Co stoi Ci na przeszkodzie? Decyzja o niepa-
miętaniu. Decyzja o tym, że świat jest bardzo realny, 
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jest bardzo straszny i bardzo zły, i bardzo Cię tutaj 
uwięził, i to jest wszystko za karę, i pójdziesz do piekła, 
bo nie umiesz być święty.

N I E.
Piekłem jest nie wiedzenie kim jesteś – to jest pie-

kło – nie wiesz, kim jesteś. Myślisz, że jesteś małym, 
oddzielonym ciałem. To jest piekło. To nigdy nie będzie 
niczym lepszym niż piekłem, ponieważ życie każdego 
ciała się skończy, tak więc zawsze jest powód do smut-
ku, zawsze ktoś odejdzie, nawet jeśli ktoś nowy się na-
rodzi, jego ciało i tak odejdzie. Czujesz to?

Pole zmienności nie ma wpływu na pole niezmien-
ności. Z pola zmienności poprzez ból, poprzez cier-
pienie, poprzez ograniczenie, jakim jest ta zmienność 
– Ty stwierdzasz, że chyba nie jesteś tylko tym polem 
zmienności, jesteś czymś szerszym, większym i robisz 
ten słynny szpagat – pozostajesz w tym świecie, ale pa-
miętasz o tej Pełni, o tym wszystkim. PAMIĘTASZ. 
I to jest świadoma decyzja. Dostaliście, dostajecie wiele 
praktyk, wiele technik, dzięki którym możecie podą-
żać, możecie dzięki nim przypominać sobie o Prawdzie 
w Was. Jeżeli coś Was boli, coś Was ukuło – użyjcie 
praktyk. Oglądajcie filmy. Słuchajcie nagrań. Czytaj-
cie wykłady. Pozwólcie, aby coś zadziało się dla Was. 
Pozwólcie, aby ta nowa świadomość spłynęła na Was 
sama, spłynęła, bo chce. Ona chce tutaj być z Wami. 
Ona jest Wami. Tak więc macie całą masę pomocy. 
Nie tylko od Jeszuy. Od wszystkich. Od całego wszech-
świata, który chce, abyś Ty, personalnie Ty, się przebu-
dził. I na dobre, i na złe będzie robił wszystko, aby Cię 
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przebudzić i tylko to i nic więcej. Rozumiesz? W każdej 
chwili, cały czas dostajesz wskazówki, aby się obudzić. 
W każdym momencie. W każdym momencie.

Co to oznacza? Co oznacza to obudzenie?
DECYZJA O PAMIĘCI.
Czym jest decyzja o pamięci?
DECYZJĄ O PAMIĘCI.

Nie da się zdefiniować, pogłębić ISTNIENIA.
Nie da się zdefiniować, pogłębić samego BYCIA.
Albo jesteś, albo Cię nie ma.
Albo jesteś w Niebie, albo Cię w nim nie ma.
Albo pogrążasz się w tym śnie, albo śnisz go, wiedząc, 
że to nie jest wszystko.

To jest wszystko, co trzeba wiedzieć. Wiedzieć, że 
to nie jest wszystko. I jak wiesz, że to nie jest wszyst-
ko, to nagle to WSZYSTKO próbuje zmanifestować się 
w tym „nie wszystko”. Próbuje. Twój sen się rozświe-
tla, staje się lżejszy, Ziemia jest Ci łaskawa, ludzie są 
dla Ciebie pomocni, sytuacje są pomocne, nawet jeżeli 
masz pewne dolegliwości czy schorzenia, które spra-
wiają, że nie możesz uczestniczyć w tym śnie w taki 
sposób, jak Twoje ego chciałoby uczestniczyć, bo tak 
uczestniczą niby inni. Czujesz? Ego myśli: O! Tamta 
osoba tak uczestniczy w tym śnie, to znaczy, że jest lep-
sza, a ja nie mogę tak uczestniczyć, czyli ja jestem gorszy. 
N I E. To, jak świadomość uczestniczy w śnie oddziele-
nia jest tym, jak świadomość uczestniczy w śnie o od-
dzieleniu. I to samo należy powiedzieć o Twojej obecnej 



167

sytuacji. Tak oglądasz film o czasie, jak oglądasz film 
o czasie. Kropka. Tu nie ma – lepiej, gorzej – FILM 
O CZASIE – i tak, nieprawda! Czy można lepiej oglą-
dać nieprawdę lub gorzej? – bo o to Ci tak naprawdę 
chodzi, to Cię boli, że ktoś inny lepiej ogląda ten film 
i lepiej w niego gra. Hmm… On może lepiej bawić się 
odgrywaniem swojej roli, a Ty możesz się bawić gorzej. 
To jest możliwe, jak najbardziej.

I temu służą też te tak zwane duchowe przekazy. Pa-
miętasz, kim jesteś. Czyli mogę bawić się swoją grą, ja-
kakolwiek rola nie zostałaby mi dana w danym momen-
cie. Bo pamiętaj – ktoś może być zdrowy i w pewnym 
momencie coś może się stać, że już nie będzie. W dru-
gą stronę też jest to możliwe – ktoś może być chory – 
może zostać cudownie uzdrowiony.

Nie wiesz, jaka rola jest Ci pisana – nie wiesz. I nie 
próbuj wkręcić sobie, że wiesz i nie stawiaj Bogu warun-
ków, jak On ma Cię używać. On Cię użyje w najlepszy 
dla Ciebie oraz wszystkich sposób – zawsze. Dlatego nie 
stawiaj Mu nigdy, nigdy warunków, a zaakceptuj fakt 
istnienia tej sekundy. Nie akceptuj tego, że Ty będziesz 
chory do końca życia lub że Twoje życie będzie takie 
straszne do końca życia – nie, tego nie akceptuj, bo tego 
nie masz akceptować – bo tego niema.

Nie ma czegoś takiego, jak całe Twoje życie. Jest 
ta sekunda. Ją zaakceptuj. Z nią się pogódź. Wiedz, że 
tak jest, bo tak musiało być. Ta sekunda musiała się 
wydarzyć, bo się wydarzyła, bo się wydarza i to czyni 
ją ŚWIĘTĄ – fakt jej pojawienia się – nie fakt tego, że 
w śnie o skończoności pojawi się nieskończoność, bo się 
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nie pojawi. Rozumiesz? Nie pojawi się! Ta chwila jest 
święta – ŚWIĘTA CHWILA – bo się pojawiła w polu 
Twojej Świętej Świadomości. Co Twoja świadomość 
widzi? Zawsze siebie. Jeżeli uważasz, że jesteś przeklęty, 
zobaczysz przekleństwo w tym świecie. Jeżeli uważasz, 
że Bóg jest świętością, a Ty jesteś jego dzieckiem oraz 
dziedzicem – ZOBACZYSZ TUTAJ RÓWNIEŻ ŚWIĘ-
TOŚĆ. Nie „świętość” w tym sensie, że ta butelka jest 
tak niesamowita i tak napełniona Światłem, że każdy 
łyk z niej to jest po prostu mmm… ambrozja. (Saint 
Germain bierze butelkę w rękę i wypija z niej łyk wody). 
Nie. Nie w takim sensie. Świętość w tym sensie:

– Ooo! Moje oczy widzą butelkę, która powstała 
w fabryce z jakiegoś materiału. Została kupiona za jakieś 
pieniądze. Kupiona butelka.

– Co w niej jest?
– Jakiś płyn. Jakaś woda.
– A co to jest woda?
– Taki płyn, taki związek chemiczny, który potrze-

buje bardzo dużo ciał tutaj. Wszystkie istoty ożywione 
potrzebują tego, aby istnieć.

– Hmmm… Skąd się to wzięło? Skąd się wzięła 
ta woda?

– Z kranu.
– Skąd się wzięła woda w kranie?
– Z MPWiK – Miejskie Przedsiębiorstwo Wodocią-

gów i Kanalizacji.
– Skąd oni biorą wodę?
– W naszym konkretnym wypadku – z jakiejś rzeki.
– A skąd się wzięła woda w rzece?
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– Przypłynęła ze strumyka z góry. Najprawdopo-
dobniej. Ma jakieś swoje źródło, gdzieś tam.

– Skąd się tam wzięła woda?
I tak dalej, i tak dalej…
– Na samym końcu spadła z Nieba.
– Czekaj, czekaj, czekaj… Czyli to tutaj (Saint Ger-

main wskazuje palcem na wodę w butelce) dotarło 
do mnie różnymi magicznymi środkami i ostatecznie 
pojawiło się tutaj i tak naprawdę nikt nie wie skąd? 
I naukowcy próbują zastanowić się, skąd to się wzię-
ło, ale nie wiedzą, jak się zaczął wszechświat. Oprócz 
tego, że mają teorię, ale nikt tego nie widział na własne 
oczy, tak więc nie wiesz, czy ta teoria będzie prawdziwa. 
Tak więc, ostatecznie nie wiadomo skąd to się wzięło. 
O kurde! Tak więc tu mam coś, co to ciało potrzebuje 
do życia i to się wzięło skądś tam. No. Fajnie co? Po pro-
stu fajnie!

– Bóg Ci daje to, co potrzebujesz. Zauważ, że jest ja-
kieś ciśnienie powietrza, jest jakaś temperatura. To cia-
ło ma czym oddychać. To ciało się nie rozpada, bo nie 
jesteśmy w próżni. Ciśnienie jest takie, że ciało może 
istnieć.

– Nieźle, ale jaja! Hmm… Ja mogę delektować się 
słońcem! E… a co to jest słońce?

– A takie coś, takie ciało niebieskie bardzo daleko, 
które daje, w dużym uproszczeniu, życie całej tej plane-
cie. Bez tego słońca życie by nie istniało, łącznie z nami.

– I to jest? O kurde! I trzeba za to płacić?
– Nie. Wystarczy się czasami trochę przesunąć, żeby 

go dostrzec.
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– Ale czad! I to daje życie? I te rzeczy, które są, które 
rosną, tamte listki? To wszystko dzięki wodzie, słońcu? 
Nie... Wiecie, chyba to już jest wszystko. Nie ma nic 
więcej tutaj. Po prostu ja sobie zaraz to wszystko wy-
tłumaczę. Ja sobie to wszystko zracjonalizuję. Ja sobie 
z tego wszystkiego ułożę teorię i będę wiedział skąd 
to wszystko jest. Ale jak to się zaczęło? Czemu ja tu je-
stem na odcinek czasu?

– Żeby cierpieć, bo jesteś zły, bardzo złyyy. Aaa... Je-
steś tak zły, że przyszedłeś tutaj, aby Cię komary gryzły. 
Aaa… I żebyś wąchał smród rozpałki do grilla Twojego 
sąsiada. Dlatego tutaj jesteś, żeby cierpieć, bo zgrzeszy-
łeś. Bo jest grzech pierworodny. Rozumiesz? Grzech 
pierworodny. Czyli ktoś, kogo nie znasz, tak coś spar-
tolił, że tutaj jesteś i będziesz cierpiał do końca świa-
ta. A ha ha ha ha ha ha… Czujesz to? Powiedz sobie 
szczerze: nikt nie wie! Powiedz to sobie szczerze: nikt 
nie wie, nikt! Próbują za pomocą koncepcyjnych umy-
słów ułożyć teorie na temat czegoś, co jest poza słowa-
mi i poza tym światem. Próbują.

– Po co?
– Nie wiem po co. Próbują. Szukają zajęcia. Wiesz, 

jakie jest najlepsze zajęcie? I to jest też odpowiedź 
na całe to szukanie, i cały ten przydługawy wywód – 
po prostu weź i to POCZUJ, i skończą Ci się pytania, 
bo czucie tego i bycie w tym stanie jest BŁOGOSŁA-
WIEŃSTWEM I CIĄGŁYM DZIĘKCZYNIENIEM. 
Cieszysz się z tej butelki. Cieszysz się z tego (Saint Ger-
main wskazuje na słońce). Cieszysz się nawet z tych 
komarów. To Cię nie rusza. Po prostu jest. Co z tego? 



Co z tego, że ciało coś swędzi? Co z tego, że ciału jest nie-
wygodnie, bo siedzi w tej czy w innej pozycji? Co z tego, 
że słońce czasami jest, czasami go nie ma? Co z tego, że 
czasami pada deszcz, czasami nie? Jakie to ma znacze-
nie? Na tym najgłębszym poziomie, to jest całkowicie 
bez znaczenia. Całkowicie. Rozumiesz? Czy nie rozu-
miesz? Czy racjonalny umysł Ci mówi: Nie no, jakby nie 
padał deszcz, to byłaby susza. Kto wytwarza suszę? Zły 
Bóg? Plaga egipska? Zbieg okoliczności? Czy też może 
takie magiczne coś, co nazywa się świadomość. Zbioro-
wa świadomość. Zbiorowa świadomość międzyludzka. 
Ale o tym, o świadomości, porozmawiamy już sobie  
w następnym przekazie.

Kochamy Was. Amen.





O karmie
Saint Germain

13 września 2019 r. 
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Saint Germain:

Czy mnie widać? Czy mnie słychać? 
Halo! Tutaj planeta XYZ. Mówię do planety Ziemia. 
Nadaję sygnały – takie wiecie – MIŁOŚCI. 

Nadajemy sygnały Miłości: 
pym… pym… pym… 

Jak w łodzi podwodnej:
pym… pym… pym… 

W takim rytmie: 
pym… pym… pym… 

I tak do końca świata. 

To jest właśnie odpowiedź Boga na ego:
pym… pym… pym… 

Nadawanie ciągłe Miłości. 

Patrząc biznesowo albo psychologicznie, 
to jest technika zdartej płyty: 
pym... pym… pym… 

Dowolna sytuacja – odpowiedź Miłość. 
Dowolna osoba, dowolne złudzenie – odpowiedź Miłość. 
Taki jest Bóg. 
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I Ty również taki jesteś, chyba że wybierzesz na 
chwilę zamiast – pym, pym, pym – inną, mniej har-
monijną melodię. Jeżeli to zrobisz, jest to w porządku,
ale bądź tego świadomy. Bądź świadomy tych miejsc, 
tych punktów, tych sytuacji, w których po prostu nie 
wybierasz Boga oraz Miłości, tylko wybierasz, hmm... 
coś innego.

Ta jednostajność, która przychodzi do Was czasa-
mi, momentami – to jest właśnie to nadawanie Miłości. 
I wtedy, to Wasze ziemskie doświadczenie po prostu 
płynie. Sprawy się układają, robisz tą rzecz, wychodzi, 
robisz inną rzecz, nie wychodzi. Ale za jakiś czas przy-
chodzi, że masz tego nie robić, bo to, tamto i owamto. 
I za jakiś czas, później się to udaje i tak sobie płyniesz. 
Płyniesz, nie w rzece sukcesów czy pasma takich ziem-
skich powodzeń, tylko w czymś innym, w takiej rzece 
bez osądu, w rzece życia. Jak zdejmiesz narzut osądu na 
ziemskie doświadczenie, to bardzo szybko przemieni się 
ono w próbę ukazania Ci bezmiaru Nieba. To jest do-
słownie jeden krok. Taka cienka warstwa pergaminu od-
dziela Cię od doświadczenia Królestwa – tylko ten osąd.

Osądzacie nałogowo oraz nagminnie to, co się dzie-
je, swoje wybory, swoje dokonania lub ich brak. Osą-
dzacie również innych, a nie zdajecie sobie sprawy, 
że każda sytuacja jest wymagana, że każde Twoje do-
świadczenie, które było w przeszłości było wymagane, 
ponieważ ono jest składową tej chwili. Każda ta rzecz 
(Saint Germain podnosi uschniętą gałązkę oraz kawałek 
drewna), każda ta rzecz, każda ta rzecz – to wszystko 
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jest wymagane. A tak, jeszcze raz, znowu ta sama bu-
telka – to też jest wymagane (Saint Germain nawiązuje 
do innego przekazu). O! I znowu się przewróciła – to też 
jest wymagane. To wszystko jest potrzebne. Dlaczego 
jest potrzebne? Bo się wydarzyło. Czy innymi słowy: 
przeszłość miała być taka, jaka była, bo jeżeli by nie 
była, tej chwili by nie było. Jeżeli tej chwili by nie było – 
nie miałbyś nigdy szans na przebudzenie.

I jeszcze raz, powoli. Jeżeli przeszłość nie byłaby 
taka, jaka była, czyli jeżeli nie te dramaty (bo tak na-
prawdę o to Wam chodzi), jeżeli nie te pomyłki, które 
uważacie, że są pomyłkami Waszymi lub kogoś inne-
go, gdyby nie one, przebudzenie by nie nastąpiło. Nie 
nastąpiłoby, bo nie byłoby potrzebne, ale w tym sen-
sie – w każdym tym „złym” uczynku czy też błędzie 
zapisana jest przyszła dobra karma. Czyli teraz popeł-
niasz błąd, który uważasz, że jest ciężki i że trzeba bę-
dzie go kiedyś naprawić, czyli tworzysz dla siebie kon-
tekst, w którym faktycznie tak zrobisz i w przyszłości 
naprawisz czy też odpokutujesz za ten błąd. Tylko, że 
to jest nieuchronne, nieuniknione – nie możesz tego 
nie zrobić. I tak samo każdy, kto popełnia błąd czy też 
grzech, zapłaci za niego, czyli naprawi go – niekoniecz-
nie w jednym swoim ziemskim doświadczeniu, może 
w przyszłości. Jeżeli więc zobaczysz kogoś, kto w Twojej 
ocenie wylewa teraz z siebie ogrom Miłości nie wiado-
mo skąd – on spłaca swoją karmę, spłaca. Jeżeli widzisz 
kogoś, kto cały czas jest w błędzie, w konflikcie – on 
zgarnia dla siebie obietnicę przyszłego Zbawienia. 
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W takim kontekście i w takiej szerokości operu-
je Bóg w Waszym świecie – nie w kontekście jednego 
ziemskiego życia – w kontekście całości. I dopiero, jak 
czujesz i widzisz tą całość, dopiero wtedy Pokój jest 
w ogóle możliwy. Jeżeli nie widzisz tego szerokiego 
kontekstu… takiego szerokiego (Saint Germain roz-
ciąga ręce na boki, aby pokazać szerokość kadru), naj-
prawdopodobniej mieści się to w kadrze – jeżeli tego 
nie widzisz – to cierpisz. I w tym miejscu ja nie żar-
tuję – naprawdę cierpisz. Cierpisz, ponieważ nie czu-
jesz tego życia, a nie czujesz go, bo myślisz. A o czym 
myślisz? O przeszłym bólu albo o potencjalnej przyszłej 
pomyłce. I starasz się tak bardzo! A prawda jest taka, że 
i tak każda pomyłka nie jest ostatecznie pomyłką, tylko 
stworzeniem czasu. Czyli teraz robię źle, teraz jestem 
w konflikcie z tą czy inną osobą – dobrze – Bóg mówi 
na to: Nie ma problemu, kiedyś to naprawisz. Czyli wi-
dzisz, jak czas jest stwarzany. Jeżeli zostaniesz chwilę 
dłużej w tym świecie, bo jesteś w jakichś problemach 
czy konfliktach, w jakichś sytuacjach, z którymi nie 
możesz sobie teraz poradzić, bo nie umiesz, to to nie 
jest w żaden sposób złe. Po prostu mówię Ci wprost 
– kiedyś to naprawisz. Kiedyś będziesz miał dość mą-
drości, dość siły, aby przełamać swoje schematy i wtedy 
będziesz działał tak, jak Bóg – pip… pip… pip… pip… 
– Miłość do wszystkich bezwarunkowa. Kiedyś tak bę-
dziesz robił. 

To, co jest natomiast istotne – abyś przebaczył sobie, 
przebaczył innym, to że postępują źle czy niewłaściwie. 



Przebaczcie sobie to, bo to nie ma sensu – nie ma sensu 
żywić wobec siebie urazy, bo i tak zastąpisz to, tą tak 
zwaną dobrą karmą. I tak to WSZYSTKO NAPRA-
WISZ. Tak więc, jakie to ma znaczenie, że pomyliłeś 
się przedwczoraj i pokłóciłeś się z tamtą osobą? Jakie 
ma znaczenie, że zawaliłeś to czy tamto? Jakie to ma 
znaczenie? I tak to naprawisz. 

Czasami naprawa to będzie zwykłe PRZEOCZENIE 
– i nie będziesz spotykał się z kimś, nie będziesz jeździł 
do wszystkich, z którymi miałeś kiedyś jakiś konflikt. 
Do części tak, ale nie do wszystkich. Dla części z nich, 
to będzie po prostu naprawa tego w środku, uwolnienie 
tego w środku, bo w ten sposób karma się kończy, w ten 
sposób jest ona tak naprawdę zaleczana – w środku na-
stępuje Miłość, Pokój i Boski Stan Umysłu zstępuje na 
Ciebie. Po prostu zstępuje sam, bo chce, bo Ty również 
tego chcesz. 

Kochamy Was. Amen.





Zmiany na Ziemi
Tôma, Jeszua

17 kwietnia 2019 r.
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Tôma:
Czujemy chyba wszyscy, wzrastającą świadomość 

Ziemi, ale widzimy również, jako w pewien sposób 
przeciwstawny temu trend – rosnącą dysfunkcję stare-
go egotycznego umysłu – chęć zniszczenia, chęć walki, 
chęć kontroli, to wszystko, co stare, co my staramy się 
już pozostawić. W pewien sposób ciekawi mnie, co bę-
dzie dalej, co się stanie, bo słyszymy różne głosy, które 
tak naprawdę napawają lękiem, napawają nas lękiem, 
wobec tego, co się może zdarzyć. 

Jeszua osobiście przekazał mi coś takiego, że 
czas jest nagranym filmem, że możemy go przewijać 
w przód i wstecz. I tak naprawdę, to chciałbym Jego po-
prosić, wspólnie z Wami, o rzucenie światła na tą kwe-
stię, która nurtuje wielu z nas. Pozwólcie, że przekażę 
głos Jeszui.

Jeszua:
Moi Święci Bracia!

Wszystko to, co miało być już przekazane, zostało 
zawarte w tym pytaniu. Może wydawać się to dziwne 
i śmieszne, jak pozornie pytający zadaje sam sobie py-
tanie, lecz po chwili sam sobie na nie odpowiada. I tak 
samo jest zawsze w każdym wypadku, nawet jeżeli Ty 
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zadasz pytanie gdzieś indziej, zawsze odpowiadasz 
na nie sam sobie. Nawet jeżeli odpowiedź pochodzi 
z książki, pochodzi z ust innej osoby – zawsze jest to 
odzwierciedlenie Twojego stanu świadomości i od-
zwierciedlenie tego, co Ty chcesz i pragniesz usłyszeć. 

Część z Was pragnie może usłyszeć: Oooo! Świat się 
zawali, będą wielkie kataklizmy, jeden za drugim, i ko-
lejny, i kolejny, wszystko skończy się w wielkiej eksplozji, 
bo ludzie są tak doszczętnie źli, że to musi się stać. Część 
z Was może twierdzi: Nie, wszystko jest w porządku, 
w sumie na Ziemi nie jest aż tak źle, po prostu stan świa-
domości się podniesie i będzie ona nowa – nowa Ziemia, 
odmieniona Ziemia. Gdzie leży prawda? Najprawdopo-
dobniej, słowo klucz, jest gdzieś pośrodku, pomiędzy 
tymi dwoma. 

Czyli tak, będą zmiany na Ziemi, ponieważ Przebu-
dzenie kolektywu wymaga pewnego rodzaju przetaso-
wania, czyli stare sposoby działania na Ziemi, które są 
destrukcyjne wobec planety i wobec ludzi, wymagają 
zmiany. Ci, którzy będą chcieli się zmienić, ci, którzy 
zechcą posłuchać głosu Boga, głosu intuicji, łącznie 
z firmami, otrzymają wystarczająco dużą liczbę wska-
zówek, aby mogli wyskoczyć z tego statku i nie zmie-
niając miejsca zamieszkania, nie zmieniając zawodu, 
nie zmieniając tego, co robisz, ale w jaki sposób to 
robisz, uda im się przetrwać. Ci natomiast, którzy tak 
bardzo mocno wierzą w egotyczny umysł, w jego moc, 
wierzą w winę, atak, konflikt, grzech, w moc grzechu, 
ci, którzy nie chcą się tego wyrzec za żadne skarby, ci, 



185

którzy bardzo chełpią to swoim sercu, oni zaiste zoba-
czą koniec świata. Koniec swojego świata – jak wszyst-
ko to, w co wierzyli, zawali się. A czy to już nie dzieje 
się, moi Święci Bracia i Siostry, na Waszych oczach? 
Zastanówcie się nad tym. Czy te wszystkie przemiany 
społeczne, zmiany ekonomiczne, zmiany w podejściu 
do traktowania zwierząt, zmiany w podejściu do trak-
towania innych ludzi, zmiany w podejściu do traktowa-
nia planety – czy to już się nie dzieje? Zastanówcie się 
nad tym. Ta rewolucja już trwa. Ona jest w toku. 

Dlatego w tym momencie na Ziemi jest, można po-
wiedzieć, niestabilnie, ponieważ Ziemia jest niczym 
ciężarna kobieta, która pragnie urodzić Chrystusa. 
Poród już się zaczął i teraz są bóle porodowe, i różne 
spazmy. Czy Chrystus musi rodzić się w krzykach? 
Ta część świadomości, która znalazła już oparcie tam, 
gdzie ono jest, czyli w nieskończonej i pełnej Jedni 
z Bogiem, która znajduje się w Twoim wnętrzu, w Two-
im sercu – ci, którzy mają tam oparcie, przejdą przez 
te wydarzenia suchą stopą, ponieważ opieranie się na 
Bogu wymaga słuchania Boga, a słuchanie Boga, to 
rozkosz, to jest służba, to jest dawanie, to jest miłość, 
to jest obfitość. Nie obfitość w dolarach i w akcjach, nie 
obfitość w inwestycjach, to jest obfitość Łaski. Masz to, 
co jest Ci potrzebne. Masz to, czego tak naprawdę po-
trzebujesz – ani więcej, ani mniej. 

Niektórzy z Was bardzo pragnął żyć w luksusie. Je-
żeli to pragnienie jest prawdziwe, szczere i konieczne – 
Bóg je spełni. Jeżeli jest ono egotyczne – Ty możesz się 
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spełnić, ale spełnienie tego pragnienia nie tylko nie da 
Ci satysfakcji, lecz spowoduje intensyfikację, spowodu-
je wzmocnienie bólu i cierpienia w Tobie. 

Tak więc przyglądaj się proszę temu, co robisz, już 
teraz. Nie temu, co będziesz robił w hipotetycznym sce-
nariuszu przemiany Ziemi, o którym wielu snuje teorie. 
A kto zna prawdę? Tylko Bóg. Tak więc, jeżeli chcesz 
otrzymać pełniejszą odpowiedź niż ta, której ja tutaj 
udzieliłem, wejdź do wnętrza i zapytaj się Boga bezpo-
średnio. To jest najlepsza metoda, zawsze, na jakiekol-
wiek odpowiedzi. I wiedz, że jeżeli głos Boga do Ciebie 
przemówi, zawsze będzie przemawiał do Ciebie z mocą, 
z miłosierdziem, z miłością. Nigdy z atakiem. Bóg nie 
atakuje Cię, ponieważ On nie widzi powodu, aby Cie-
bie atakować, ponieważ w Jego świętej Rzeczywistości 
jesteś tylko Ty, jest tylko Chrystus. I ta Ziemia – można 
powiedzieć – że dla Niego nie istnieje. Tylko my ją wi-
dzimy. Dlatego my wspólnie jako Jedność, staramy się 
przemienić ten wizerunek, przemienić siebie, pamięta-
jąc, kim jesteśmy. A w tym pamiętaniu, w tej pamięci, 
w tym trwaniu w Bogu, wizerunek sam się przemieni, 
bez Waszego udziału. 

Tak więc nie musicie już medytować przy Waszych 
czakramach czy przy innych wizerunkach. Nie musicie 
przebudzać Ziemi. Przebudź siebie, do końca, do cna 
i to wystarczy. To Ci gwarantuję. Wielu z Was zamiast 
skupić się na tym, co możesz zmienić – siebie, swoje 
podejście, swoje myśli, swoje emocje, swoje nastawienie 
(to zmienić możesz) – wielu z Was zamiast zmienić to, 
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woli pogrążyć się w egotycznej grze o rzeczach, które są 
na zewnątrz, które są wtórne wobec tej pierwotnej my-
śli o lęku i oddzieleniu. Tą myślą się zajmij. Jak z nią się 
uporasz, to to pytanie nie będzie się pojawiać, nie bę-
dzie się pojawiać. I żadne inne pytania też nie będą się 
pojawiać. I to jest stan, do którego zmierzamy. Stan wie-
dzy. Stan poznania. Stan rozpoznania swojej świado-
mej, ciągłej, wiecznej Jedni ze Stwórcą. Czy Stwórca nie 
jest Twoim Ojcem? Czy nie jest On miłosierny? Czy nie 
czujesz głęboko w swoim wnętrzu tego subtelnego pola 
Miłości? Tego pola poza czasem? Tego pola, w którym 
nawet w samym środku zewnętrznej choroby ciała –  
w środku panuje spokój i cisza, na której można się 
oprzeć, a oparcie na tym spokoju i ciszy, daje gwarancję 
bezpieczeństwa, w której Bóg zarządza Twoim ciałem, 
zarządza Twoim pobytem tutaj na tej Ziemi tak, że jest 
on przyjemnością pomimo bólu, jeżeli jakiś ma się po-
jawić. 

Zauważ, że również Bóg steruje bólem. Wielu z Was 
myśli: Ja jestem za to wszystko odpowiedzialny, ja to 
muszę tutaj wszystko przemienić. Nie. Pozwól, aby ból 
Ciebie przemienił. To wystarczy w zupełności. Po-
gódź się z tym, co jest. Jeżeli jest w tej chwili ból, ból 
rodzenia Nowej Ziemi – pogódź się z nim i pozwól, 
aby Bóg w tym miejscu Cię zainspirował do działania, 
nawet jeżeli tym działaniem ma być zwykła akcepta-
cja i pozostanie dokładnie w tym układzie odniesie-
nia, w którym jesteś obecnie. Może będzie wymagało 
to od Ciebie zmiany, przejścia w zupełnie inne miejsce, 



zmiany za wodą. Idź za głosem Serca. To jest uniwer-
salna odpowiedź. Idź zawsze za głosem Serca. Serce Cię 
nie zwiedzie, nie zwiedzie Cię nigdy. Zaufaj swojemu 
Sercu, swojemu prowadzeniu. 

Po to otrzymaliście niezbędnego Ducha Świętego –  
niezbędnego – aby Was pocieszył, aby Was prowa-
dził i aby Was uzdrowił. Odprężcie się w tej pewności 
i poczujcie Jego moc, Jego działanie, poprzez szuka-
nie w środku, nie na zewnątrz. Na zewnątrz nie ma 
odpowiedzi, na zewnątrz nigdy nie było odpowiedzi, 
ponieważ na zewnątrz jest pytanie – pierwotne pyta-
nie – „Kim jestem?”. I spoglądanie na zewnątrz nie do-
prowadzi Cię do odpowiedzi na pytanie „Kim jesteś?”, 
ponieważ „Kim jestem?” wynika – samo pytanie –  
z wyjścia z siebie na zewnątrz, a odpowiedź polega na 
powrocie. A to miejsce, do którego wracasz, nie ma 
z tym światem nic wspólnego. Jedyną rzeczą, jedyną 
nicią łączącą te pozornie dwa rozdzielone światy, jesteś 
Ty i Ty możesz teraz przejść tym szlakiem, tą drogą do 
Boga, tym portalem z tego, co nie wie, do tego, który 
wie – KTÓRY WIE, KIM JEST. To jest pozorna zagad-
ka, lecz w jej rozważaniu kryje się odpowiedź nie tylko 
na to pytanie, lecz na wszystkie inne również. Błogosła-
wię Wam w tym miejscu. Proszę Was o ufność. Proszę 
Was o modlitwę lub też medytację z prośbą o sprowa-
dzenie na Ciebie Pokoju Bożego. Amen.



Scena polityczna Polski
Jeszua

18 stycznia 2019 r.
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Jeszua:
Mój Święty Bracie! Moi Przenajświętsi Bracia oraz Siostry! 

Przychodzę do Was w tym momencie, pod tą po-
stacią, w postaci tego głosu, po to, aby wskazać Wam 
generalny kierunek wewnętrzny dla jakichkolwiek roz-
ważań tego właśnie typu.

Ilekroć zechcesz zaangażować swoje myśli w świat 
zewnętrzny, ilekroć zechcesz zrobić coś lub zastanowić 
się nad czymś, najpierw spójrz zawsze do wewnątrz. 
Czy tam jest pokój w związku z tym, co myślisz, 
w związku z tym, co planujesz, w związku z tym, co 
chcesz osiągnąć? Jeżeli tam nie ma pokoju, to wiedz, 
że aby naprawdę rozwiązać tą kwestię wpierw musisz 
skupić się na sobie. Tak więc te wszystkie wiadomości, 
z którejkolwiek strony by nie pochodziły, te wszystkie 
informacje, które napływają do Was z Waszego kraju, 
służą tylko temu, aby Tobie, konkretnie Tobie uzmy-
słowić, że w Twoim wnętrzu jest konflikt związany 
z tą strefą, związany z historią, z ciężką historią kraju, 
w którym się urodziliście, który nie został jeszcze za-
leczony. I tylko Ty możesz go zaleczyć, albowiem ten 
świat jest odzwierciedleniem Twojego umysłu – Twoje-
go stanu wewnętrznego. 

Tak więc możesz wyłączyć w tym momencie na 
chwilę urządzenie, w które się wpatrujesz, z którego 
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czerpiesz informacje i zrobić coś, czego nie robiłeś ni-
gdy wcześniej. A mianowicie, usiądź w samotności 
i przyjrzyj się swoim emocjom związanym z myśleniem 
o opcjach politycznych w Polsce, o historii politycznej 
Polski. Zauważ swoje emocje i zrób coś, czego nigdy 
wcześniej, najprawdopodobniej, nie robiłeś lub nie ro-
biłaś – zostań z tymi emocjami na chwilę. Zobacz, że 
one są. Zobacz, że są to najprawdopodobniej bardzo 
ciężkie negatywne emocje. Jest to chęć walki, chęć nisz-
czenia. To nie jest chęć budowania. To jest chęć znisz-
czenia tych innych, mimo że są Twoimi rodakami. 

Zastanów się proszę, w tym momencie, nad lekcją 
z krzyża – nad lekcją drogi krzyżowej. W którym miej-
scu w Twoim myśleniu jest przestrzeń na nadstawienie 
drugiego policzka, na wybaczenie, na: „Ojcze prze-
bacz im, bo nie wiedzą co czynią”? W którym miejscu? 
Czy jest tam gdziekolwiek chociaż odrobina szczeliny, 
w którą ja mogę wniknąć, którą ja mogę uzdrowić? Czy 
jest tam choćby odrobina miejsca dla Boga? Nie dla fra-
zesów na temat Boga, na temat przebaczenia, albowiem 
przebaczenie jest tym, co sprowadza Boga tutaj na Zie-
mię. I ten kto walczy, ten kto atakuje – Boga nie ma, 
mimo że może mieć na sobie transparenty z Bogiem, 
lecz Boga z nim nie ma. Ten, który jest w pokoju, ten, 
który w pokorze przyjmuje to, co go spotyka, ten, który 
pracuje, ten, który działa aktywnie i konstruktywnie – 
ten ma moje wsparcie. Nie ten, który chce zniszczyć in-
nych, którzy mu się nie podobają. A dlaczego mu się nie 
podobają? – ponieważ nie podoba mu się to, co widzi 
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w swoim wnętrzu. Nie ma innej możliwości, aby ktoś, 
kto jest na zewnątrz Ciebie, nie podobał Ci się. Nie cho-
dzi o to, że w tym miejscu zachodzi między Wami ja-
kaś interakcja, tylko chodzi po prostu o spojrzenie na 
kogoś i o rosnące w środku wewnętrzne poczucie nie-
nawiści. Ta nienawiść zawsze wynika z nienawiści do 
samego siebie. Z niczego więcej. Nikt, kto kocha siebie, 
a to jest wymagane, aby przykazania miłości działały… 
Możesz kochać innego dopiero, jak potrafisz kochać 
siebie. 

Wielu próbuje kochać tylko i wyłącznie siebie – 
i w ogóle o tym nie mówimy tutaj – to jest inny rodzaj 
patologii. Ale należy kochać i siebie, i innych, ponieważ 
Ty i Twoi bracia stanowicie Jedno. I to, co uczyniłeś 
najmniejszemu spośród Twoich braci, uczyniłeś mi, po-
nieważ ja jestem Jednym z Wami wszystkimi. Tak więc 
zastanów się następnym razem, jak zaatakujesz kogoś 
myślą, werbalnie lub też może nawet fizycznie. Zasta-
nów się, co robisz i komu. I wiedz, że ostatecznie ten 
atak uderzy Ciebie. Może nie uderzy Cię bezpośrednio, 
w taki sam sposób, może nie uderzy Cię w tym mo-
mencie, ale wiedz, że to, co robisz, to jest chleb, który 
puszczasz na jezioro, który wróci do Ciebie. To wróci 
wszystko do Ciebie. Nie unikniesz tego czy też skutków 
tego, co zasiałeś – a siejesz cały czas. 

Tak więc w tym momencie, masz możliwość roz-
poczęcia siania przebaczania, tak, aby i Tobie zostało 
przebaczone wszystko to, co Ty zrobiłeś, ponieważ tak 
to się zaczyna. Przebaczając innym, przebaczasz sobie. 
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Dostrzeż, proszę, głębię tego nauczania. Czy nie chcesz, 
aby wszystkie Twoje grzechy zostały Ci odpuszczone? 
A jeżeli chcesz…, to wiedz, że dopóki nie przebaczysz 
wszystkim swoim braciom, wszystkim – to to nie na-
stąpi. I to jest prawdziwa wolność. Nie chodzi o to, 
w tym momencie, aby robić z siebie ofiarę, aby robić 
z siebie kogoś, kto musi przyjmować na siebie cierpie-
nie, które świat próbuje na niego wtłoczyć – to chodzi 
o stanięcie w Prawdziwej Mocy Boga, w rozpoznaniu, 
że cokolwiek Ci się przydarzyło, przydarzyło się, po-
nieważ poprosiłeś i wybrałeś takie doświadczenie, i od 
tego momentu masz możliwość podjęcia nowej decyzji. 
Jeżeli ktoś Cię krzywdzi, jak najbardziej zrób coś z tym. 
Możesz porozmawiać z tą osobą, możesz próbować to 
gdzieś zgłosić, możesz próbować usunąć się z tej sytu-
acji – w tym nie ma nic złego. Tu nie chodzi o pod-
kładanie się. Tu chodzi o przebaczanie tego, co już się 
zadziało, ponieważ tego odkręcić się nie da. Można je-
dynie wewnętrznie pogodzić się z tym, co było.

I proszę Was Polacy, pogódźcie się z tym, co miało 
już miejsce w tym kraju, ponieważ tego zmienić się nie 
da. To było. Nie masz wpływu na to, co było – może 
poza jakimiś górnolotnymi teoriami, ale w praktyce, 
nie masz na to wpływu. To było. To jest coś, co jest 
dane. To jest stan wyjściowy. I w tym stanie wyjścio-
wym możesz albo budować na starym bólu lub też mo-
żesz postawić w tym miejscu kreskę i zacząć od nowa. 
I czy Wy wszyscy tak naprawdę nie pragniecie rozpo-
częcia od nowa? Czy nie pragniecie nowego startu, nie 
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tylko dla Polski, lecz dla całego świata? A to wymaga 
odcięcia się od starej historii. Ona nie może być gloryfi-
kowana jako coś, co nadaje Ci tożsamość, ponieważ je-
żeli wyciągasz swoją tożsamość z przeszłości, wyciągasz 
ją z mordu. Zauważ to. 

Historia świata, historia ludzkości, to jest szereg wo-
jen, grabieży, mordu i gwałtu – niczego więcej. Prawo 
silniejszego, zabieranie słabszym, atak na słabszego, 
wykorzystywanie – dokąd Was to doprowadziło? Do 
skraju zniszczenia. I to trawi Twoje trzewia teraz, je-
żeli się z tej przeszłości nie uwolnisz w tym momencie, 
ponieważ tylko w tym momencie możesz się od niej 
uwolnić. A uwolnisz się od niej, prosząc Boga o nowy 
początek w Twoim życiu, o życie wedle praw, które ja 
Wam dałem, o życie według przykazań miłości, o życie 
według przykazania, że Bóg jest na pierwszym miejscu 
w moim życiu – nie religia, nie ten lub inny kościół, 
lecz Bóg. W tym miejscu nie ma znaku równości, mimo 
że wielu może tak myśleć. To jest nonsens. Zważcie na 
moje życie. Czy ja przyszedłem w religii, czy ja przy-
szedłem dać nową RELIGIĘ MIŁOŚCI? Czy ta nowa, 
moja religia miłości, w tym momencie panuje na świe-
cie? Czy jest tak samo nowa, jak była wtedy? Jest tak 
samo nowa. 

To jest nowy początek, nowy rozdział historii ludz-
kości, w którym naprawdę miłość i szacunek wobec 
bliźnich może być na pierwszym miejscu – i dialog, 
i rozmowa. Nie atak! Nie rozmowa na zasadzie – ja już 
mam do Ciebie wąt i pójdę z Tobą porozmawiać, aby 
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ten wąt jeszcze urósł. Tylko – ja najpierw zrobiłem po-
rządek w swoim wnętrzu, proszę Cię, zrób porządek 
w swoim. Spotkajmy się i spójrzmy na pola, na których 
możemy współpracować i kooperować dla dobra ogó-
łu. Jeżeli tych pól nie ma, to najwyraźniej, na tą chwilę, 
nasze drogi rozchodzą się. Każdy z nas ma swoje rzeczy 
do zrobienia, nawet jeżeli jest to bycie w przeciwnych 
partiach politycznych. To można zrobić bez morza nie-
nawiści. Każdy, kto wlewa do narodu, do ludzi morze 
nienawiści tak, aby samemu stanąć na górze – czy on 
jest dobrym pasterzem? Zastanówcie się nad tym. Czy 
potrzeba jest kontroli słabych ludzkich umysłów po-
przez wlewanie w nie nienawiści i strachu, tak abym ja, 
czyli ten, który to robi, był na ich szczycie? Tak rządzą 
tyrani – nikt więcej. Tyrani rządzą poprzez strach, po-
przez manipulację, poprzez kontrolę. 

Czy Wy chcecie mieć dalej nad sobą tyranów? Czy 
też może znajdzie się pośród Was, którzy oglądają to 
nagranie, jeden lub też paru, którzy postanowią – Tak, 
ja będę żył w ten sposób i Bóg bardzo pragnie posłać 
mnie, aby wetchnąć nową jakość w życie publiczne tej 
planety. Czy są pośród Was tacy? Jeżeli są, błagam Was, 
wyjdźcie do ogółu, wyjdźcie do mas. Rozmawiajcie 
z nimi i wiedzcie, że jeżeli tylko świadomość kolek-
tywu zmieni się na tyle, abyście stali się im bliscy, to 
błyskawicznie zostaniecie wyniesieni na rolę prawdzi-
wych liderów, nie przywódców – liderów. Lider to ten, 
za którym inni chcą iść – nie z lęku – tylko, ponieważ 
mu ufają i ponieważ widzą, że chce on zrobić dobro 
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najlepiej, jak potrafi. A każdemu zdarzać się będą po-
myłki. Jeżeli lider się potknie, wybacz mu to, pomóż 
mu wstać, zamiast go kopać. Dlaczego kopiecie swoich 
przywódców, wyśmiewając się z nich? Pomagacie im 
w ten sposób? Czy nie rozumiecie, że to są też ludzie, 
którzy potrafią się mylić, którzy nie rozumieją wszyst-
kiego, którzy patrzą bardzo ograniczoną perspektywą 
i podejmują decyzje, których tak naprawdę na poziomie 
ludzkim nie są w stanie podjąć? Każda z ich decyzji jest 
bardzo, ale to bardzo ograniczona. Wybaczcie im to 
i dajcie im możliwość naprawy błędów. Jeżeli nie chcą 
Was słuchać, zmieńcie ich. 

Każdy z Was ma więc zadanie i rolę do wykonania, 
tak, aby nastał tutaj nowy wiek, nowa harmonia, nowa 
jakość. Nie jest to bycie biernym. Jest to działanie. Dzia-
łanie z miłością. Szukaj więc tych, którzy nadają się do 
tego dzieła i powiedz im: „Ty musisz to zrobić, Ty je-
steś tutaj potrzebny”. Namówcie ich do wyjścia z cienia, 
albowiem oni są tak przerażeni wizerunkami obecnej 
polityki światowej, że nie chcą wyjść, ponieważ widzą 
tylko szaleństwo. Ale ktoś musi ich zmotywować do 
wyjścia z cienia. To jesteście właśnie Wy. Zdecydowa-
na większość z Was będzie tymi, którzy mają wyszukać 
tych, którzy nadają się do tego zadania i poprosić ich 
o wyjście – o służbę. Bóg już ich o to prosi. Tak więc, je-
żeli otrzymają potwierdzenie od Was – wyjdą z cienia. 

I czy myślicie, jeżeli ktoś jest szczery, jeżeli ktoś 
prawdziwie chce dobra ogółu wszystkich, nie tylko mo-
jego ugrupowania i ludzi, którzy myślą tak jak ja, lecz 
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planecie – czy myślicie, że oni nie wyjdą na pierwsze 
miejsce? Czy nie wiecie i nie rozumiecie, że stara cy-
wilizacja oparta na lęku, walce, konflikcie i wyzysku – 
ona runie? Ona długo już nie pociągnie. Ludzkość się 
budzi. A z każdym tym, który wychodzi ze starego i za-
czyna żyć w nowy sposób – stare jest osłabiane. A Bóg 
tak bardzo wzmacnia to nowe, że naprawdę Ci, którzy 
zechcą go słuchać, nie mają się czego bać i suchą stopą 
przejdą na drugą stronę tej masowej przemiany. Pro-
szę Was więc, bądźcie w pokoju. Pozostańcie w pokoju 
moim. Amen.



Pojednanie z cieniem, wrogami
Jeszua, Maria, Maria Magdalena

21 kwietnia 2020 r.





201

Jeszua:
Moi Drodzy Święci oraz Umiłowani Przyjaciele! 

Tematem dzisiejszego spotkania jest POJEDNA-
NIE SIĘ. Pojednanie się z kim? ZE SOBĄ. Proszę, nie 
postrzegajcie w tych tak zwanych innych osobach, 
w szczególności tych, które są odpowiedzialne za obec-
ną sytuację na Waszej planecie… nie rzucajcie na nich 
winy, której tam nie ma. Wiem, że brzmi to ciężko 
i wiem, że wielu z Was jest zdesperowanych, zrozpaczo-
nych, rozwścieczonych tym, co zostało Wam uczynio-
ne, a o co w głębi… w głębi… w głębi własnego serca 
poprosiliście. Poprosiliście o przebudzenie ze świata 
złudzeń, o przebudzenie ze świata pozornego komfor-
tu, pozornego poukładania, i to właśnie się dzieje. Ten 
przewrót, przewrót, przewrót (celowo używam tego 
słowa) – oprócz tego, że jest przewrotem wewnętrz-
nym, przewartościowaniem Waszych nawet ziemskich 
żyć, oprócz tego, że dzieje się on w środku – będzie 
miał odzwierciedlenie na zewnątrz. I jeżeli myślicie, że 
ciemność zwyciężyła, bo pokazała swoje pazurki, to się 
mylicie. ŚWIATŁO ZAWSZE WYGRA, ponieważ nie 
ma nic innego niż Światło. 

Czym jest Światło? Rozpoznaniem siebie we wszyst-
kim. Dlatego ten dzisiejszy szczególny dzień wyko-
rzystamy do tego, aby zaprosić teraz na scenę – każdy 
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z Was we własnym wnętrzu – każdego wroga, każdą 
osobę, którą nienawidzisz, każdego, kogo obwiniasz. 
Nieważne czy są to rządy, organizacje, korporacje czy 
ktoś z Twojej rodziny. Może siebie? Każdą z tych osób 
zaproś teraz i nie bój się. Tylko się nie bój. Zaproś całe 
to zło i popatrz na nie, po prostu na nie popatrz. Nie 
na zasadzie przyciągania do siebie jakichś demonów, 
których nie ma. Tylko poproś, o rozpoznanie siebie we 
wszystkim, siebie w bracie i siostrze, nawet jeżeli jest on 
po ludzku patrząc, perfidną, perfidną kanalią. 

Nie będę kłócił się teraz, w tym miejscu, z Waszy-
mi spostrzeżeniami. Nie będę mówił Wam, że ci, któ-
rzy Was krzywdzą, Was nie krzywdzą, bo na pozio-
mie ciała, oczywiście jest tak, jak to postrzegacie. Lecz 
przychodzimy tutaj teraz, dla Was, aby wzmocnić… 
wzmocnić… wzmocnić prawdziwą przemianę we-
wnętrzną, która jest jedynym, jedynym sposobem, aby 
i trwała przemiana na zewnątrz miała miejsce. Jeżeli 
chcecie mieć teraz na Ziemi coś innego niż przewrót 
bolszewicki, gdzie jedni tyrani zamieniani są na in-
nych, to POTRZEBUJECIE POKOCHAĆ. Bez Miłości 
nie da się wdrożyć prawdziwie konstruktywnego dzia-
łania. A jeżeli tylko chcesz nienawidzić, tylko chcesz 
krytykować i tylko chcesz zdeptać, zniszczyć, to czym 
różnisz się od tych u władzy? Czym się od nich różnisz? 
Czym? Rozpoznaj proszę w tym miejscu, że to jest ta 
sama energia, która była już w Tobie – jeden buntow-
nik, drugi tyran. Czy oni tak samo się nienawidzą? Tak 
samo. Ta sama emocja. 
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Personalizujesz władców, tworząc z nich projekcję 
własnej nienawiści do siebie i ona do Ciebie wraca. Ude-
rza Cię w kółko. Dlatego tak bardzo, zupełnie niepo-
trzebnie, męczycie się w tym świecie i dlatego tak wielki 
chaos energetyczny panuje teraz na Ziemi. Bez rozpusz-
czenia nienawiści, nie da się wprowadzić żadnej trwałej, 
konstruktywnej zmiany. Nienawiść tylko umacnia to 
pole energetyczne, które utrzymuje stan świadomości na 
Waszej planecie taki, jaki jest obecnie. To tam znajduje 
się prawdziwe źródło, prawdziwe źródło tej tak zwanej 
„pandemii”. To, to pole energetyczne jest przyczyną, nie 
konkretna osoba, nie konkretny wypadek i nie sabotaż. 
POLE ENERGETYCZNE – TAM JEST PRZYCZYNA – 
nie tylko tego wydarzenia, wszystkich wydarzeń w polu 
czasu. Nie będziemy wchodzić w to, kto po ludzku za to 
odpowiada, bo spalenie na stosie jednej osoby czy dzie-
siątek osób, czy zamknięcie ich w więzieniach, nie jest 
rozwiązaniem przyczyny. Nawet jeżeli utniesz łeb hydrze, 
odrośnie nowy. Trzeba powalić całą tą bestię, która jest 
niczym innym, jak ukrytym… ukrytym… ukrytym… 
polem nieprzebaczenia oraz nienawiści do samego siebie, 
eksternalizowanej na zewnątrz, wyrzucanej na zewnątrz 
całkowicie niepotrzebnie, całkowicie niepotrzebnie! 

Dlatego jeszcze raz, zapraszamy Was, przywołajcie 
do siebie energie wszystkich tych tyranów, wszystkich 
tych, których nienawidzicie lub nie lubicie. Przywo-
łajcie ich wszystkich do siebie, w środku, w sercu. Nie 
musicie wymieniać nawet z imienia. Po prostu poczuj-
cie to pole energetyczne. 
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Zrobimy teraz taką małą sztuczkę, która przy okazji 
będzie lekcją, którą będziesz mógł powtarzać sobie, ile-
kroć będzie taka potrzeba. Tak więc, jeżeli tylko zapra-
szasz do siebie nieprzyjaciela w swoim sercu – pojednaj 
się z jego energetyką. Pojednaj się z jego energetyką. 
Pojednaj się. Skoro jesteście wszyscy braćmi i siostrami, 
to również jest Twój brat i siostra, i on może nie widzi, 
może nie chce, może jest po prostu opętany przez złego 
ducha zwanego ego. A czy Ty kiedyś nie byłeś? Czy Ty 
zawsze byłeś taki niewinny, nieskazitelny? W polu cza-
su, każdy ma swoje za uszami, ale nie to jest istotne, nie 
to jest wybawieniem, nie to przynosi ulgę i nie to jest 
Królestwem. KRÓLESTWEM JEST AKT POJEDNA-
NIA SIĘ. Pojednania się. Pojednania się. 

I poczuj proszę, jak te twarde skorupy, do których 
nikt, zaprawdę nikt nie zaglądał od stuleci, od tysiącle-
ci, które stworzone zostały dawno, dawno temu, u pod-
walin Waszych cywilizacji, jak one teraz powolutku 
zaczynają się trząść. To jest taki pierwszy wiaterek… 
pierwszy wiaterek. Coś tam się dzieje na tym poziomie, 
o którym teraz Wam mówię, na tym poziomie tej sko-
rupy ego, skorupy zbiorowej tożsamości. I nie chcemy 
działać z polem jednej osoby, nie ma to żadnego sensu –  
działamy na całości, na całokształcie, na całokształ-
cie. Wiem, że ta sytuacja, ta sprawa, może wydawać się 
trudna, że nie ma jak się przez to przebić i Światło nie 
spenetruje tego nigdy – no może za sto, tysiąc lat – ale 
szybko zrobić się tego nie da. To jest SZTUCZKA EGO, 
sztuczka tej skorupy, która pragnie, abyś uwierzył w jej 
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realność, abyś uwierzył w realność tej choroby ego-
tycznej, tej choroby ego. A dlaczego Ty masz wierzyć 
w jej realność, skoro istnieje coś takiego, jak Moc Boga, 
która tu i teraz przychodzi do Ciebie, spływa na Ciebie 
i pomaga Ci ująć to wszystko całkowicie bezwarunko-
wą, czystą Miłością, która nie ma przeciwieństw i która 
jest niezniszczalna? Kto w obliczu takiej Mocy straci 
chociażby włos z głowy? Kto? Tylko ten, co w Nią zwąt-
pi. Tylko ten. Jeżeli Ty wątpisz w Boga – On nie może 
Ci pomóc. Ale jeżeli Ty w Niego wierzysz, to czego się 
lękasz? Kogo i dlaczego? Złudzeń? Wiesz, jak mnie bili 
i katowali, miewałem momenty zwątpienia, ale Prawda 
zwyciężyła. 

Tak więc nie chodzi o to nawet, abyś miał w sobie 
stuprocentową niezachwianą wiarę, bo będziecie mieli 
momenty zwątpienia, przynajmniej większość z Was. 
To, co jest istotne – to czego jest w Tobie więcej? Cze-
go jest w Tobie więcej? Czy tej bezwarunkowej czystej 
Miłości, która po prostu wie i nawet nie ma potrzeby 
walczyć z tymi pozornymi kanaliami? Nie ma potrzeby 
walczyć. 

Nie znaczy to, że nie wesprzesz czegoś. Nie znaczy 
to, że nie prześlesz czegoś dalej. Nie znaczy to, że nie 
weźmiesz udziału w jakiejś manifestacji. Nie. Istotne 
jest, co się dzieje w Twoim wnętrzu? Czy ta chęć zmia-
ny wypływa z nienawiści, która jest ponownie słabą 
energetyką, którą bardzo łatwo jest rozproszyć i znisz-
czyć? Czy też wypływa ona ze szczerej, szczerej, auten-
tycznej Miłości oraz szacunku dla siebie, dla Twojego 
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społeczeństwa oraz do Planety? Jeżeli ktoś chce znisz-
czyć Ciebie, społeczeństwo oraz Planetę – kim on jest 
i po co Ci taka osoba? Dlaczego tak wielu z Was niczym 
baranki przyklepuje systemowi, który niszczy Was 
i Waszą Planetę? Wszyscy wiedzą o tym od dziesięcio-
leci i nikt nic z tym nie robi. Dlaczego? Jaki jest powód 
tego lęku? To jest właśnie ta skorupa, która nie tylko 
ustanawia kogoś w roli tak zwanego władcy, ale też 
tworzy z kogoś niewolnika. Bo nie może być inaczej, 
jeżeli jest rozdwojenie, jeżeli jest dualizm, to musi taki 
podział powstać – ofiara oraz kat. Po co to? Po co ten 
podział? W jakim celu? 

Ponownie – POJEDNAJ SIĘ. Poczuj to pole, które 
jest niewinne, które jest niczym innym, jak BŁĘDNĄ 
PERSPEKTYWĄ NA TO, CO JEST ŚWIĘTE, na to, co 
jest nieśmiertelne. Nie zaprzestawajcie w wierze przyja-
ciele, bo zaprawdę odsiecz jest blisko.

Kochamy Was. Amen.

. . .

Maria:
Moi Drodzy Przyjaciele, Bracia oraz Siostry!

MIŁOŚĆ – skromne, łagodne słowo, które nie po-
trzebuje walczyć, aby zwyciężyć. Walka – bez przegra-
nego, ale również bez wygranego. Jeżeli chcesz zdomi-
nować, jeżeli chcesz pokazać swoją rację, jeżeli myślisz, 
że to ten drugi tak bardzo się myli, nie widzisz tego 
najważniejszego kontekstu, jakim jest taka, stopklatka. 
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Masz jedną kamerę, w której widzisz kadr – czyli Two-
ją perspektywę na sytuację – a nie widzisz tej drugiej 
perspektywy, tej drugiej. I Ty jesteś i jedną perspekty-
wą, i drugą. Nie jesteś tylko jedną. Czyli z oczu ciała 
widzieć będziesz jeden punkt widzenia, a w prawdzie 
są dwa. Czyli to, co rzucasz swoimi myślami do tego 
świata, ma swoje odzwierciedlenie w świecie i ten świat, 
i Ty ze sobą rozmawiacie. Komunikujecie się ze sobą na 
różnych poziomach. 

I teraz, oddzielając siebie od świata, tworzysz nie-
prawdziwy kontekst swoich myśli, to znaczy, nie jesteś 
w próżni. Tak samo umiejscawiając świat w próżni bez 
siebie, również dostajesz fałszywy obraz. Możesz in-
terpretować to wszystko dopiero w połączeniu, dopie-
ro kiedy patrzysz na sprawy z obu stron. Czyli innymi 
słowy, co dzieje się w Tobie? Co dzieje się w Tobie? Co 
dzieje się w Tobie? Co to podnosi, to jednanie się z po-
zornymi nieprzyjaciółmi, którzy tak naprawdę, na tym 
najgłębszym poziomie, są nikim innym jak zbawcami? 
Zbawcami od czego? Niekoniecznie zbawcami na po-
ziomie fizycznym, gdyż na poziomie fizycznym mogą 
to być prawdziwi oprawcy, co zostało udowodnione 
oraz pokazane na przykładzie mojego Syna. Chodzi 
o to, co wzbudza w Tobie ta sytuacja na poziomie ener-
getycznym? Gdzie w ciele leży ewentualna blokada? Ja-
kie emocje się podnoszą? 

I każdy z Was, w swoim mikroświecie, jest proszony 
o przyjęcie lekcji, która została Tobie ofiarowana. Każ-
dy z Was, w swoim mikroświecie, patrzy na to w jakiś 
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sposób. Przyjmiecie po prostu lekcję. Po prostu ją przyj-
mijcie. Odróbcie, bez ociągania się, ale też bez nadmier-
nego i zupełnie niepotrzebnego popędzania się. 

Kochamy Was. Amen.

. . .

Maria Magdalena:
Moja Przenajświętsza Rodzino!

Jaki prosty staje się ten kontekst w oświeconym 
umyśle. Jak wyraźnie i prosto wszystko teraz widać. Te-
raz, skoro czujesz chociaż odrobinę tą prawdę, z którą 
przychodzimy, jeżeli teraz ją czujesz, to co stoi Ci na 
przeszkodzie, aby po prostu wykonać ten krok wiary 
i energetycznie wskoczyć, wskoczyć, wskoczyć, w tą 
pozornie nieprzyjacielską energię? Po prostu wskoczyć. 
Pojednać się z nią. Moment zaprawdę bardzo podobny 
do krzyżowania. Wskakujesz w ten ocean energii, bez 
ociągania się, ale również bez popędzania się. Po prostu 
się w nim zatapiasz. 

Co się dzieje? Czy giniesz? Czy zostajesz unicestwio-
ny? Czy też może, po prostu, czujesz pewne nieprzy-
jemne doznania? W szczególności Ci z Was, którzy są 
wrażliwi na energię, pewne doznania, które są takie 
trochę koślawe – Coś tu nie gra, coś tak, aj… – dziwnie! 
Może pojawił się jakiś ból w ciele? W szczególności, je-
żeli jest tam już jakieś ognisko chorobowe. Coś, co już 
Cię bolało zaczyna Cię mocniej boleć. Ooooooch! Czy 
to nie jest tak, że ten mój ból tak naprawdę wynika z tej 
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nienawiści? Dlaczego jest to połączenie? Na przykład 
bolą Cię plecy, a teraz zabolały Cię bardziej? Dlaczego 
tak jest? Czy to nie jest tak, że ciało jest lustrem i po-
kazuje Ci do kogo w świecie żywisz jakąś emocję? Nie 
bójcie się proszę tych energii. To nie są wcale żadne złe 
energie, bo nic takiego nie istnieje w świętym wolnym 
Umyśle Chrystusa. 

Każda wyrzucana energia, każde coś, z czym nie 
chcesz się zmierzyć, co odkładasz, co projektujesz na 
zewnątrz, to i tak do Ciebie wróci. Tak więc dużo pro-
ściej jest po prostu wskoczyć w to, co zostało już nagro-
madzone, bez potrzeby nawet jakiejkolwiek najmniej-
szej ochrony, gdyż Bóg jest Twoją Prawdą i Bóg jest 
Twoim Światłem i nie potrzebujesz od samego siebie 
się oddzielać. Kto zwycięża w tej „wewnętrznej walce”, 
która nie jest tak naprawdę walką? Czy to było takie 
straszne? To wskoczenie w ten środek, w rój węży, które 
okazują się tak naprawdę nie do końca groźne? Może 
nieprzyjemne? Tak. Jak najbardziej. Nikt nie mówi, 
że ten moment, ta chwila, to jednanie się z tą nieprzy-
jemną energią, że on będzie słodziutki. Ale czy to jest 
zabójcze, tak jak wydawało się wcześniej? Czy to zło 
jest aż takie złe, jak wydawało się wcześniej? Czy też 
może to było po prostu oddzielanie się od energii, któ-
ra mimo wszystko jest Twoja, bo skoro jest jakieś pole 
energii, do którego mogłeś się podłączyć, które mogłeś 
poczuć, czy ono mogło istnieć poza Tobą? Czy ono 
może istnieć gdzieś, w jakimś innym wymiarze, w ja-
kimś miejscu, gdzie czai się zło i tam to jest, a Ty jesteś 
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sobie gdzie indziej? Zastanówmy się nad tym przez 
chwilę. Jeżeli jesteś jakimś odrębnym, osobnym bytem, 
w jakimś tam szerokim kosmosie i nie jesteś z niczym 
więcej połączony, to tak, ale tak dokładnie patrzą na to 
oczy ciała – oddzielny byt, w oddzielnym kosmosie czy 
też wszechświecie. Tak patrzą oczy ciała, czyli widzą 
jedno ciało, inne ciała i nie ma między nimi interakcji. 
Może jakaś jest, nawet na poziomie energetycznym, ale 
ja nie jestem tym samym. Czyli kto stworzył ten świat? 
Trafiłeś tu przez przypadek? Nie no, wybrałem to do-
świadczenie. Czyli wybrałeś to doświadczenie, gdzie 
są mimo wszystko osobne energie? Mogłeś? Mogłeś się 
naprawdę rozdzielić? Mogłeś naprawdę wybrać takie 
męczarnie oraz tortury? 

Mówimy te słowa po to, aby zmotywować tych 
z Was, którzy troszeczkę się ociągają z tym jednaniem. 
Troszeczkę tak nie chcą przyjąć, że to jestem ja. Kiedy 
to jesteś Ty, bo nie ma nic innego niż Ty. Gdyby było coś 
innego niż Ty, Bóg by nie istniał, ponieważ oznaczałoby 
to, że zawsze jesteś na czyjejś łasce, albo na łasce Boga, 
który Cię albo ochroni przed tym złem, albo nie, albo 
też na łasce tej drugiej siły, która zrobi z Tobą, co ze-
chce. Chyba że będziesz się opierał, no i wtedy, albo ta 
siła będzie silniejsza albo Ty. Czyli mimo wszystko, jak-
by na to nie spojrzeć, jest to po prostu wewnętrzna wal-
ka oraz konflikt, która musi… musi… musi mieć swoje 
odzwierciedlenie na zewnątrz. Tak więc dopóki w nią 
wierzysz, dopóty będziecie rekreować świat konfliktu 
za światem konfliktu. 
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Tak więc teraz macie szansę, macie okazję zażegnać 
ten pozorny konflikt tam, gdzie jest on naprawdę – nie 
w jednej konkretnej złej osobie, nie w jednej konkretnej 
organizacji, lecz wewnątrz. I nie wewnątrz kogoś, tylko 
wewnątrz Was, skoro współuczestniczycie w tym te-
atrzyku. I może oczywiście stopień intensywności od-
czuwania tej patologii ego będzie w Tobie zupełnie nie-
proporcjonalnie inny niż w tych, którzy odpowiadają 
za obecną sytuację na świecie – to może być niepropor-
cjonalnie inne – lecz mimo wszystko ich wypaczenie 
jest potrzebne, aby ten okruch z Ciebie wydobyć, abyś 
mógł na niego spojrzeć, po czym go rozpuścić. 

I poczujcie proszę, moi Przyjaciele, Ci z Was, któ-
rzy wykonali teraz to ćwiczenie w sposób prawidło-
wy – co dzieje się w Twojej energetyce teraz, kiedy to 
rozpuszczenie przychodzi samo, kiedy to pojednanie 
po prostu się dzieje? Czy Ty czujesz się teraz słaby, bo 
wskoczyłeś do jakiegoś prawdziwego ogniska węży, do 
jakiegoś dołu z wężami, które Cię pokąsały, jesteś te-
raz taki poobijany? Czy też może czujesz się niepraw-
dopodobnie wręcz wzmocniony? Wzmocniony na tym 
wyższym poziomie – UMOCNIONY W DUCHU. 
I z tego Ducha może wypłynąć działanie, któremu nikt 
i nic się nie przeciwstawi, ponieważ nie ma nic inne-
go niż NAJCZYSTSZA WOLA tego właśnie Ducha – 
DO KOCHANIA. A Miłość w Waszym świecie można 
pojmować na wiele różnych sposobów, lecz w Polu Mi-
łości dogadasz się ze światem, w polu nienawiści – ni-
gdy. A jeżeli świat ma przejść przemianę, to ona może 
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przyjść tylko w zgodzie większości – nie w konflikcie, 
lecz w zgodzie. 

Podpowiem to jeszcze raz, moi Święci Przyjaciele. 
Nie potrzebujecie kolejnej rewolucji bolszewickiej. Po-
trzebne jest przebudzenie wewnętrzne, za którym pójdą 
konkretne działania oraz czyny – niekoniecznie z Wa-
szej strony, niekoniecznie. Każdy z Was niech bardzo 
uważnie się przygląda prowadzeniu Ducha, ponieważ 
tacy tak zwani duchowi liderzy również są potrzebni, 
aby trzymać tą tak zwaną wysoką wibrację tak, aby lud 
mógł wzrastać. I każdy z Was jest takim cennym darem 
dla tej planety. 

Takie jednanie się z tymi wszystkimi pozornie 
mrocznymi energiami jest niezwykle skuteczną meto-
dą wzrostu świadomości, szczególnie w tak zwanych 
trudnych momentach, kiedy ktoś nacisnął Ci na od-
cisk, kiedy ktoś Cię zdenerwował lub stał się Twoim 
życiowym wrogiem. Zawsze możesz przywołać tą oso-
bę, nawet jeżeli nie masz ochoty z nią rozmawiać lub 
nie możesz z nią porozmawiać – zawsze na poziomie 
świadomości możesz ją przywołać i z nią się pojednać. 
I to pojednanie jest jednostronne, to znaczy – Ty wy-
konujesz swoją część pracy, uwalniasz siebie, a to czy ta 
osoba będzie chciała Cię spotykać, czy się zmieni, jest 
jej osobistą sprawą. Wystarczy w swoim mikrokosmo-
sie, po swojej stronie wyczyścić sprawę. I poznasz to po 
tym, że wykonałeś to właściwie, że przestaniesz mieć 
potrzebę, aby ten drugi się zmienił, aby zachowywał 
się inaczej. Po tym poznajesz prawdziwe przebudzenie 
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wewnętrzne – Ty już nie masz takiej potrzeby. Fajnie 
by było, jakby to się stało. Oczywiście, ucieszysz się, jak 
ten skończony grzesznik czy dureń zrozumie wreszcie, 
o co chodziło, zrozumie swój błąd, ale nie wymagasz 
tego od niego. WYMAGANIE JEST PRZECIWIEŃ-
STWEM MIŁOŚCI. Ja wymagam od Ciebie, żebyś za-
chowywał się w jakiś określony sposób, a ta druga stro-
na wymaga od Ciebie, żebyś Ty się zachowywał w jakiś 
sposób – gdzie tu jest Miłość? 

Nie możesz więc wymagać, aby ludzie wybrani 
w sposób niedemokratyczny oraz pokrętny, ci światowi 
– nie nazwę ich liderami – ci światowi przywódcy, żeby 
oni działali zgodnie z Prawem Bożym. Nie możesz od 
nich tego wymagać. A jeżeli będziesz próbował od nich 
tego wymagać, to się zawiedziesz i to nie tylko teraz, 
w przyszłości również. Nie oczekujcie proszę tego, że 
od razu nastąpi przeskok do wyższych poziomów gę-
stości, że od razu cała Ziemia się przeniesie. Nie. Zie-
mia jeszcze będzie sobie ewoluować. To jest krok, to jest 
przeskok i ta sytuacja kiedyś się skończy. Ona nie bę-
dzie trwała wiecznie. Ona kiedyś przeminie. 

I przyjdą następni, którzy będą chcieli sterować spo-
łeczeństwami, może w sposób bardziej świadomy, lecz 
mimo wszystko to koło karmy będzie się powtarzać. 
Będzie się powtarzać, bo tym też jest czas. Cały czas 
to samo w kółko. I w pewnym momencie dana dusza 
stwierdza – to nie ma żadnego sensu, tu się dzieje cały 
czas to samo. Cały czas w kółko ten sam film, ten sam 
film o tym samym. Pozornie różni aktorzy, pozornie 
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różne sceny, ale ile ta telenowela będzie jeszcze trwać? 
Ile jeszcze będziemy mieli państw, systemów, struktur, 
firm, jakkolwiek byśmy ich nie nazwali, ile jeszcze? Ile 
jeszcze ich jest potrzebnych, aby Królestwo, które już 
jest w środku, nadeszło? Ile jest potrzebnych? Zero. 
Zero. To jest ta cyfra – zero. Ani jednego. Null. Nic. Nie 
potrzebujesz dokładać sztucznych lat udręki. 

To ćwiczenie, które wykonaliśmy przed chwilą, jest 
tylko wstępem i ZAPROSZENIEM DO NIEŚMIER-
TELNOŚCI ORAZ NIESKOŃCZONOŚCI, która jest 
już teraz w każdym momencie dostępna, o ile nie przy-
kryjesz jej płaszczykiem ataków, absurdów, emocji. 
O ile tego nie przykrywasz – to jesteś nieśmiertelnym 
Duchem. I co? Zrobi Ci ktoś krzywdę, nieśmiertelnemu 
Duchowi? Owszem, ciało może zostać poturbowane 
w ten czy inny sposób, chemikaliami, czy jakimiś fala-
mi. Ale czy Ty… Ty… Ty… personalnie Ty, jesteś znisz-
czalny, czy niezniszczalny? Bo dopóki jesteś w lęku –  
będziesz w lęku. Dopóki lękasz się o swoje ziemskie 
życie – lękasz się o swoje ziemskie życie. I proszę, nie 
ubieraj tego w rozbudowane koncepcje mówiące, że 
ja teraz tutaj jestem duchowy, ale coś tam… tu źle się 
dzieje, tu tra ta tata. Lękasz się o ciało czy nie? Powiedz 
sobie szczerze, bo jeżeli tak, no to wiedz, że to jest 
z ego. I wszystko co będziesz robił w lęku o ciało, bę-
dzie z ego. Nie znaczy to, że masz iść i pić truciznę. Nie 
znaczy to, że masz pozwolić na to, żeby trucizna była 
koło Ciebie rozpraszana. Nie znaczy to. Ale jeżeli znaj-
dziesz się w sytuacji, w której wszyscy dookoła będą 



mówić Ci, że wszystko jest toksyczne, wszystko jest złe, 
a Ty po prostu poczujesz, że masz sobie usiąść i że w to 
nie wierzysz – to zostaniesz czymkolwiek zainfekowa-
ny czy nie? Jak myślisz, co wygra? Twoja świadomość 
czy coś na zewnątrz? Przegrałeś, jeżeli wpuściłeś tego 
„wroga” do środka, czyli uwierzyłeś w złudzenia – już 
przegrałeś. Albo istnieje Bóg i jest wszystkim, albo nie 
ma Go wcale. I tu nie ma niczego pomiędzy – nie ma, 
nie było i nie będzie. Tak więc proszę, nie oszukuj się. 
Tylko z tego czystego Pola Wiedzy wypływają czyny 
oraz cuda, które są proste, lekkie oraz skuteczne – tylko 
z tego Pola. A jeżeli to Pole mówi Ci: Usiądź, nic nie rób 
i tylko bądź w tej świadomości Chrystusowej – to proszę 
Cię, zrób tak i nie wierz już w nic więcej, co jest do Cie-
bie przesyłane w nieświadomy sposób. 

Kochamy Was. Amen.





Patriarchat/Matriarchat
Saint Germain
21 maja 2020 r.
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Saint Germain:
Moi Drodzy Święci oraz Umiłowani Przyjaciele!

DOMINACJA. Czy potrzebujesz nad kimkolwiek 
dominować? Czy ktokolwiek nad kimkolwiek potrze-
buje dominować? Czy to ludzkie życie, potrzebuje być 
takie zdominowane? Takie domino. Domino. DO-MI-
-NA-CJA. Tym też są Wasze struktury społeczne. Ktoś 
jest na górze. Dlaczego? Bo ta reszta go słucha. Dlacze-
go reszta go słucha? Bo się boi. Bo tak wygodnie. Bo 
dlaczego miałbym to w ogóle kwestionować? Po prostu 
tak jest i po prostu słucham tego, co jest mi mówio-
ne. A czy ci, którzy są na górze to są tacy… tacy ludzie 
w porządku, czy tak średnio? Bo jeżeli tak średnio, to 
czemu ich słuchasz? Bo co? Bo mają policjantów, któ-
rzy istnieją w obrębie umysłu tylko? Cały ten aparat 
przymusu jest w umyśle. Jeżeli działasz z Pola Miłości 
i lekkości, to przymus jest gdzieś tam, w innej w ogóle 
wibracji, na innej planecie, która nie jest Twoją planetą. 
I możecie, i wręcz zachęcani jesteście do tego, aby dzia-
łać… działać… działać z Miłości. 

Za chwilę odniesiemy się do tych Waszych ustrojów. 
Męskiej i żeńskiej energii. Za momencik. 

A teraz wejdź przez moment, wejdź w jednym od-
dechu w Siebie. I poczuj, zapytaj Siebie, zastanów się, 
czy nie jest tak, że Bóg na tej planecie inkarnował się za 
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pośrednictwem każdej żyjącej istoty? A Ty jesteś jed-
ną z nich. A skoro tak jest, to czy nie jest przypadkiem 
tak, że ten Bóg poprzez Ciebie chce się jakoś wyrażać, 
chce coś robić dla dobra ludzi, dla dobra ogółu? A jego 
przeciwieństwem – ale tylko i wyłącznie w obrębie pola 
czasu, tylko jako pewnego rodzaju alternatywa, ewen-
tualność, nie jako coś stałego – jest lęk, który może-
my nazwać otwarcie, jawnie szatanem, diabłem. Czyli 
mamy w tym świecie Boga, który jest POTENCJAŁEM 
w każdym człowieku i lęk. Czyli jeżeli robię coś z lęku, 
to służę diabłu, mówiąc wprost. Służę nie temu głoso-
wi, któremu powinienem służyć. Bo BÓG JEST MI-
ŁOŚCIĄ I MĄDROŚCIĄ. I On wie, że to, co tu jest, 
się skończy. I On nigdy nie działa z lęku, bo nie ma się 
o co bać. Bo cokolwiek się zadzieje w formie, zadzieje 
się w formie, a nie w rzeczywistości, która postanowi-
ła siebie doświadczyć w takim ciekawym polu materii. 
Tak więc dostrzeżcie, że mówimy z Głębi o Głębi, którą 
Ty jesteś, która tylko siebie gdzieś tam na powierzchni 
doświadcza, jako coś tam.

I teraz, jednym z Waszych dylematów, wyzwań, jest 
to, że w historii, w czasie, te Wasze cywilizacje, jak je 
nazywacie, były często dominowane przez jedną ener-
gię. Była nierównowaga. Ta męska energia dominuje te-
raz w dalszym ciągu na Waszej planecie. Co rozumiem 
przez męską energię? Nie chodzi mi tyle o samych 
mężczyzn jako o formy, co o sposób zachowywania 
się, sposób postępowania, sposób myślenia. Chociaż-
by to, że decyzje na Waszej planecie podejmowane są 
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w sporej części na podstawie tak zwanych „dowodów 
naukowych”, które, jak często wiecie, nie do końca 
są dowodami naukowymi tylko po prostu zdaniami, 
twierdzeniami pewnych ludzi, dopóki ktoś ich nie obali 
albo dopóki ktoś nie zapłaci odpowiedniej ilości pienię-
dzy, aby powstało badanie, „badanie”, które stwierdzi, 
że jest inaczej. Tak więc stwierdzenie w ogóle, że ja tego 
nie czuję, ja uważam, że to jest nieprawdziwe i to jest 
złe… uważane jest, że jest nie na miejscu:

– Ale jaki masz na to dowód? Masz na to jakiś dowód?
– Nie no, tak serce mi mówi.
– A to jest dowód? No chłopie, tak nie można myśleć.
– No ale mi serce tak mówi, ja nie zrobię tego, mi 

się to nie podoba, nie kupię tego, nie będę tu pracował.
– No ale przecież…, to Ty nie będziesz miał pienię-

dzy, jak nie będziesz pracował. Co to ma być? Co Ty 
sobie wyobrażasz? Wynocha!

… albo jeszcze jakieś inne epitety. Tak zachowuje 
się ten tak zwany „męski umysł”, jeżeli nie jest zbalan-
sowany z tym żeńskim. I drugą formą, drugim ekstre-
mum jest przegięcie, całkowite przegięcie w stronę na-
zwijmy ją – żeńską. Oooo! Wszystko jest takie łagodne, 
piękne, tak sobie będziemy w otwartości być i być… Tu 
się coś dzieje, tam się coś dzieje… I taka… taka klucha. 
Tak więc proszę nie myślcie, że z tego męskiego macie 
przejść w to drugie. Co może jest łagodne, ale jednocze-
śnie brakuje mu tej mocy wyrazu, to jest jedna rzecz, 
a po drugie nie ma w tym pewnego rodzaju zdrowej 
asertywności, w której umożliwiasz komuś posiadanie 
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jego własnego doświadczenia, ale nie musisz tego do-
świadczenia brać na siebie. To znaczy, nie musisz być 
taką ofiarą, takim mopem do podłogi, na który każdy 
może wylać wszystko co chce, myśląc, że to jest mą-
dre. Bo to nie jest mądre. Potrzebujecie zbalansować te 
energie. 

I teraz, na Waszej planecie brak równowagi wynika 
z tego, że większość ludzi nosi brak równowagi w sobie. 
TO JEST PRZYCZYNA. Brak równowagi w poszczegól-
nych jednostkach. Nie ma czegoś takiego jak Ziemia –  
Ziemia – jest po prostu zbiór ludzi, zbiór dusz. Tak więc 
skoro te osoby, te dusze noszą w sobie nierównowagę, 
z pewnością większa ich część, to W SUMIE powstaje 
też pewnego rodzaju nierównowaga. Oczywiście to się 
gdzieś balansuje i coraz więcej tych żeńskich cech jest 
w jakiś sposób integrowana. 

I każdy z Was jest proszony o to, aby iść w tą stronę, 
której Ci brakuje. Czyli jeżeli odkrywasz w sobie zbyt 
dużo takich dominujących cech męskich, które wszyst-
ko wiedzą, które są takie ostre, miejscami za ostre i nie 
są wcale takie przyjemne, i nie są takie lekkie ani twór-
cze, to potrzebujesz integrować tę żeńską stronę. Ale 
z drugiej strony, jeżeli na wszystko pozwalasz, kom-
pletnie nic nie możesz zaplanować i wszystko się po 
prostu dzieje, ale Ty nie jesteś w tym dzianiu szczęśli-
wy/szczęśliwa, nie jesteś spełniony/spełniona – jest tak, 
jakby rzeczy wymykały Ci się spod kontroli, ale tak cał-
kowicie totalnie… I nie w taki sposób, że Bóg decyduje, 
i coś się poprzez Ciebie dzieje, coś się poprzez Ciebie 
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wyraża, tylko tak, tak to wszystko zgrzyta – to wtedy 
może troszeczkę więcej takiej asertywności, takiego 
podejścia bardziej może miejscami zadaniowego, może 
warto tak trochę bardziej postawić granicę, że okej, ta 
osoba tak mówi, ale ja nie muszę tego do siebie wpusz-
czać, ja mogę po prostu na to patrzeć, trochę się do tego 
zdystansować i pozwolić komuś, żeby miał swoje do-
świadczenie, a ja mogę mieć swoje doświadczenie. Po-
patrzcie po prostu, każdy z Was indywidualnie – i też 
na poziomie energii, Ci z Was, którzy ją czują – gdzie 
czegoś brakuje, gdzie coś może utykać? 

I teraz pozwól samemu sobie na rozpoczęcie przeja-
wiania się tej brakującej strony. Bo tylko przejawiając 
ją, rozbudzisz ją w sobie. Wiem, że to może być trud-
ne na początku – jeżeli całe życie ulegałeś albo całe 
życie dominowałeś – żeby zrobić to drugie, ale tylko 
w ten sposób dotrzesz do pewnego rodzaju równowagi. 
Oczywiście równowaga w formie nie jest potrzebna, nie 
jest niezbędna, ale jest rekomendowana i jest prostszym 
sposobem przebywania tutaj niż takie ciągłe… takie 
ciągłe tarcie. Po prostu można prościej, można lżej. 
Wystarczy się po prostu otworzyć i pozwolić sobie na 
zmianę. Pozwolić sobie na wyrażanie tej drugiej strony.

I teraz wrócimy jeszcze na chwilę do tematu głów-
nego. Patriarchat. Gdzie on istnieje? Gdzie jest ten lęk? 
Gdzie jest ta dominacja kogoś tam u góry? Czy ona jest 
naprawdę? Czy ona jest tu, tu w środku, w tej łepetynie? 
Że jest ktoś, kto mi powie, co mam robić i ja go będę 
słuchał. Kurczę, dlaczego? A ta osoba ma rację? Ona 



224

jest poczytalna w ogóle, zdrowa tak -umysłowo? Nie 
mówię o tym, czy ona ma żółte papiery czy nie, ale czy 
ona jest tak zdroworozsądkowo myśląca? Bo jeżeli nie 
jest, to dlaczego jej słuchasz? Bo co, bo inni jej słuchają?

To nie o to tutaj chodzi, abyś Ty podążał za tłumem. 
Tylko abyś podążał za Sercem. I to jest ten nowy tłum. 
Tłum ludzi podążających za Sercem, którzy stworzą 
Nową Planetę, na którą plan już jest. Plan jest zapisany 
w Twoim Sercu. I Twoje Serce wie, co chce zrobić i jak 
ma się wyrazić. A ci, którzy nie chcą myśleć Sercem, no 
przykro mi, przykro mi… Nie ma innej drogi. Planeta 
wybrała. 

Co ma się zadziać? Ludzie głosują cały czas, kiedy 
będzie Nowa Ziemia. Teraz czy później? Cały czas od-
bywa się głosowanie, w każdej chwili. Głosujesz swo-
ją energią. Czy Ty w swoim personalnym, osobistym 
życiu idziesz za tym nowym, świadomym, rozsądnym 
sposobem postępowania, czy idziesz za inspiracją, czy 
poddajesz się temu stanowi flow? Czy też może jesteś 
dalej w starej gonitwie, lęku, w strachu? To jest Twój 
głos, który oddajesz każdego dnia. I to, co się zadzieje 
na Ziemi, będzie zależało od Was. Od tego jak głosuje-
cie. Każdy z Was oczywiście, ma swój jeden głos. Są też 
inni, którzy podejmują decyzje. Ale piękno i paradoks 
całego tego układu jest taki, że w Twoim mikroświecie, 
w Twoim malutkim kosmosie, będą obowiązywać pra-
wa Twojej własnej świadomości, a nie czyjejś tam. I te 
rządy, to, co się dzieje, to jest tło Twojego życia. To nie 
jest postać pierwszoplanowa. To jest któraś tam postać 
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z kolejki. Ty jesteś postacią pierwszoplanową – Twoje 
ciało. I wokół tego kręci się Twój mikroświat. Wiem, 
że to może wyglądać trochę egocentrycznie, ale przyj-
rzyj się temu chwilę. Twoje życie tak naprawdę kręci się 
wokół jednego ciała, na którym postanowiłeś/postano-
wiłaś skupiać swoją uwagę przez pewien odcinek czasu. 
I nie ma się co oszukiwać, że tak nie jest, bo tak jest. 
I Twoim zadaniem jest dbanie o interesy tego jednego 
bytu. Ale również w połączeniu i w rozpoznaniu, że 
wszystkie inne byty to jest taki sam byt jak Twój, że jest 
między Wami równość, ale Ty jakby najwięcej uwagi 
poświęcisz naturalnie temu, bo tym sterujesz. Tak więc 
zadbasz o siebie, ale w tym dbaniu o siebie zaczniesz 
również dbać o swoje najbliższe otoczenie. Zaczniesz 
dbać o swoje najbliższe otoczenie – poczujesz wdzięcz-
ność i będziesz stawał się coraz potężniejszy w czasie. 
To znaczy będziesz miał coraz większy wpływ. I za parę 
miesięcy, lat, może za parę dni, nagle odkryjesz, że 
masz wpływ na dużo więcej rzeczy niż myślałeś wcze-
śniej, bo powolutku, powolutku, powolutku przyjąłeś 
swoją odpowiedzialność. Przyjąłeś odpowiedzialność 
i stałeś się takim agentem dobra w tym świecie. I tacy 
agenci po prostu są potrzebni. A oni mogą działać, je-
żeli słuchają własnego wnętrza, własnej inspiracji. Bo 
tylko w ten sposób Bóg może Ci przekazać, co robić. 

I teraz taka wskazówka dla tych, którzy nie wiedzą, 
co mają robić. Niewiedzenie co masz robić, jest rów-
nież rodzajem wiedzenia. Nie wiem, co robić. Czyli ja 
wiem, że w tym momencie nie wiem, co robić. Czyli nic 



226

w tym momencie nie robię. To też jest wiedzenie. I to 
jest często również odpowiedź. Bo jest wiele sytuacji, 
w które nie należy się po prostu mieszać. 

Czasami jest taki moment w życiu, kiedy przemiana 
fizyczna Twojego ciała jest na pierwszym miejscu. I to 
jest najważniejsze. I to jest też dbanie o to swoje jedno 
ciało, którym zawiadujesz. Bo jak Ty nie będziesz o nie 
dbał, to powiedz mi, czy jakaś osoba, która mieszka trzy 
przecznice, trzy ulice dalej, czy ona może zadbać o Two-
je ciało? Czy jakiś minister może zadbać o Twoje ciało? 
Jak to Ty czujesz, że masz nic nie robić! Ty to poczu-
jesz, że masz nic nie robić, co jest przejawem – czasami 
oczywiście, nie zawsze – tego, że Ty dbasz o siebie, słu-
chasz tego głosu intuicji. To jest prawdziwa obfitość. Bo 
te informacje, które są dla Was faktycznie niezbędne –  
dla Ciebie, dla Twojego ciała, w Twoim mikroświecie, 
będą do Ciebie delikatnie, ale skutecznie przypływać. 
Będziesz je odrzucał? No to tych listów będzie więcej, 
z różnych stron. Tych informacji, że korekta kursu jest 
potrzebna. 

Wsłuchuj się. Wsłuchuj się w Siebie, bo poprzez Cie-
bie i tylko poprzez Ciebie w Twoim świecie, w Twoim 
osobistym świecie, nastąpi przemiana. Przez nikogo in-
nego, bo nie ma innej osoby, która doświadcza Twojego 
świata. Tylko Ty. Nikt więcej. Dlatego tak ważne jest 
poświęcanie czasu na to, aby odkopać się z tych starych, 
zaśmieconych schematów mentalnych, aby to wszystko 
z siebie wyrzucić, aby się uspokoić, aby się wychillować. 
Dlatego to jest aż tak istotne, bo dzięki temu i tylko 
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Ty odetchniesz z ulgą. Poczujesz większe połączenie. 
Poczujesz większą więź. Coś się rozpuści. I powolutku, 
powolutku będzie następować ta ewolucja. Wiesz, po 
co jest ta ewolucja? Bo cały wszechświat tak chce sobie 
ewoluować, chce się tak rozwijać. Po prostu chce. 

Ale w Prawdzie, w Prawdzie, już teraz, na dowol-
nym etapie, w dowolnym momencie tej drogi możesz 
poczuć… 

Okej, jest przestrzeń, jest rzeczywistość, w której nic 
takiego nie wydarzyło się nigdy. I Ja jestem w tamtej 
rzeczywistości również. Jestem również poza czasem. 
I tego doświadczam tutaj. 

I dzięki temu – dzięki tej równowadze wewnętrznej –  
możesz i angażować się, jeżeli jest taka potrzeba, w te 
sprawy, nazwijmy je, warstwy materialnej, ale również 
zachowujesz pamięć Królestwa, Twojego prawdziwego 
domu we wnętrzu. I zachowujcie proszę tą równowagę. 
I to jest jedyny istotny ustrój, jaki jest. Twój ustrój we-
wnętrzny. On decyduje o tym, jakie będzie Twoje do-
świadczenie. 

Kochamy Was. Amen.





Oddech Miłości
Tôma, Jeszua, Maria
10 czerwca 2019 r.
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Tôma:
Witajcie moi Kochani! 

W tym specjalnym filmie, o którego nagranie zosta-
łem poproszony, Jeszua chciałby zaprezentować Wam 
pewną niezwykle ważną praktykę i technikę odde-
chową, która nazywa się – ODDECH MIŁOŚCI. Naj-
prawdopodobniej na poprzednich filmach zwróciliście 
uwagę, jak ja sam ją praktykuję. Nawet nie wiedziałem 
wtedy, że to się tak nazywa. Bo jak przychodziła ona do 
mnie spontanicznie, widziałem jej bardzo duże efekty 
w sobie, u kilku osób, którym ją zaprezentowałem –  
tak, jak ją rozumiałem do tamtej pory. To specjalne 
nagranie jest po to, aby zebrać te wszystkie informacje 
i aby przekazać Wam to, co Jeszua ma na ten temat do 
powiedzenia. Z mojej perspektywy jest to niesamowicie 
mocna i potężna technika uzdrowicielska. Tak więc –  
tyle ode mnie w ramach wstępu.

Jeszua:
Moi Drodzy, Święci oraz Umiłowani Bracia i Siostry!

ODDECH. BÓG JEST WAM BLIŻSZY NIŻ OD-
DECH. Tak jest napisane w Biblii. Czy to jest praw-
da? Czy przeinaczenie? TO JEST NAJCZYSTSZA  
PRAWDA. 
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Jeżeli mamy rozmawiać o jakiejkolwiek technice 
związanej z ciałem, musimy wiedzieć i pamiętać, że 
ciało jest w tym momencie symbolem i przekaźnikiem. 
Nie jest ono tym, co podejmuje decyzje i nie jest ono 
źródłem tej boskiej Mocy, którą pragniecie zaczerpnąć. 
Ta technika, którą teraz chcę Wam zaprezentować jest 
niezwykle prosta. Jej skuteczność zależy od Twojej wia-
ry oraz intencji, z jaką będziesz ją wykonywał. Za każ-
dym razem, jak rozpoczniesz praktykę, wybierz jakąś 
konkretną intencję – pomóc sobie w jakiejś kwestii, po-
móc innej osobie, pomoc w rozwiązaniu jakiejś sytuacji 
albo po prostu Twoją intencją będzie zwykłe poczucie 
się lepiej, bo czujesz, że coś się w Tobie kotłuje. Jeżeli 
masz taką intencję? Wspaniale. Bardzo dobrze. 

Przechodzimy do pierwszego kroku – do przygoto-
wania. Wskazówki, jakie daję, jeżeli chodzi o ułożenie 
ciała – to, co ciało ma robić, są na tyle istotne, że od-
stępstwa od nich zmniejszą efektywność tej techniki. 
Jeżeli czujesz, że masz zrobić jakieś odstępstwo od tego, 
co zostanie powiedziane, jest to w porządku, ale wiedz 
jednocześnie, że wtedy osłabiasz działanie tej techni-
ki oddechowej. Dla osiągnięcia najlepszych rezultatów 
usiądź lub stój. To, o co nam chodzi, to wyprostowany 
kręgosłup, wyprostowana postawa. Jak będziesz prak-
tykował w domu w ciszy, zazwyczaj będziesz siedział. 
Jeżeli praktyka przyjdzie do Ciebie w dowolnym mo-
mencie Twojego życia, jak kogoś spotkasz, jak spotkasz 
się z trudną sytuacją lub jak będziesz się z kimś wi-
dział i poczujesz potrzebę uwolnienia czegoś, wówczas 
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praktykować będziesz na stojąco. Praktyka „siedząc” –  
będzie dłuższa, intensywniejsza, a „stojąc” – będzie 
w sytuacjach spontanicznych, w których bardzo czę-
sto wystarczy dosłownie parę oddechów. Nie stosuj 
w jednym ciągu tej techniki dłużej niż przez parę mi-
nut (w jednym ciągu). Rób sobie przerwy, kiedy oddech 
powróci do swojego naturalnego stanu. Nie wiem, czy 
widzicie, ja co chwila prezentuję, jak ta technika wy-
gląda w trakcie mówienia. A więc tak: Zaczynamy od 
tego, że pobierasz powietrze głęboko przez nos. Możesz 
na chwilkę się zatrzymać, kiedy płuca już są pełne, ale 
nie musisz, po czym pozwalasz temu powietrzu, aby 
wyszło. Jeszcze raz. Pobieram przez nos, następnie wy-
puszczam. Przy wypuszczaniu dosłownie puszczasz… 
puszczasz… puszczasz… tak więc powietrze wyjdzie 
przez nos lub przez usta, tak jak ono chce. Często bę-
dzie to przez usta. Jeszcze raz. Pobieram. Wypuszczam. 
Do tego dochodzi spontaniczna, jeżeli czujesz taką 
potrzebę, gestykulacja, która pomaga Tobie wczuć się 
w rytm. Pobieram. Wypuszczam. 

Jeżeli będziesz skupiał się na oddechu w ten sposób, 
będziesz tak intensywnie oddychał, to wiedz, że nie jest 
potrzebne ani konieczne, abyś robił to zbyt długo. Nie 
jest to konieczne. Lepiej jest oddychać częściej w trak-
cie Twojego dnia, tak, aby wyrobić w sobie pewnego 
rodzaju nawyk pobierania Miłości Boga i wysyłania Jej 
do tego świata. Nie wykluczając przy tym wysyłania 
Miłości do tego konkretnego ciała, którym Ty zawia-
dujesz. 
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Teraz przechodzimy do dużo ważniejszej części niż 
mniej lub bardziej mechaniczna praca ciała. Zaczyna-
my od intencji. Jaka jest Twoja intencja, aby stosować 
jakąkolwiek technikę? Czyż Bóg nie jest Ci bliższy niż 
oddech? Poczuj to, proszę. Bóg jest Ci bliższy niż od-
dech. Co to oznacza? Prawdziwa praca przy Oddechu 
Miłości wykonuje się głębiej. Jest ona na poziomie umy-
słu, na poziomie serca, na poziomie duszy. Co dzieje się 
w sercu? Co dzieje się w umyśle, który pragnie wyko-
nać taką praktykę? Czy nie chce on po prostu podnieść 
swoich wibracji? Czy nie chce on po prostu harmonii 
Boga? Jak najbardziej. Pragniesz harmonii Boga, tylko 
wiedz, proszę, że ona już jest w Tobie. I Ty nie musisz 
wysilać się przy wdechu. Nie musi być w Tobie próba 
zdobycia czegoś. Odłóż to. Odłóż próbowanie. Ty jedy-
nie przy wdechu otwierasz swój umysł, otwierasz swoje 
serce na pobranie Miłości, a oddech, nabranie powie-
trza, jest tylko fizyczną reprezentacją Twojej intencji. 
Pobierasz nieskończoną Miłość Boga. Bóg nieskończe-
nie Ciebie kocha. Jeszcze raz. Wdech Miłością Boga do 
serca, do umysłu i na samym końcu do ciała. I wydech. 
Przy wydechu Miłość, którą pobrałeś, jedynie się rozle-
wa, a rozlewa się Ona już w tym świecie. 

Tôma:
Teraz moi mili czuję, że mam dodać parę słów od 

siebie. Powiem Wam szczerze, że zawsze jak stosuję 
tą praktykę, to czuję się lżej, czuję się lepiej. W moim 
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osobistym doświadczeniu działa to w ten sposób, że 
spotykam kogoś na ulicy, kogoś na przykład z rodziny 
albo dopada mnie jakaś trudna sytuacja, w której jakieś 
stare emocje chcą się uwolnić i chcą zostać zaleczone, 
i wówczas spontanicznie po prostu czuję, że potrzebuję 
wziąć, tak jak Jeszua to opisał, wdech tą Miłością Boga 
z tej nieskończoności, która jest w naszym sercu. Biorę 
ten wdech i wypuszczam Ją, daję Ją temu światu, jak On 
pięknie przed chwilą powiedział, bo taki jest sens nasze-
go życia – bycie przekaźnikiem Bożej Miłości, którą po-
bieramy z góry, jak tylko zechcemy – tak naprawdę. Jak 
wyrazimy tą intencję, pobieramy Ją z góry, ale dajemy 
Ją TUTAJ, nie zatrzymujemy Jej w środku, nie kumulu-
jemy jej, tylko dajemy Ją tutaj. I to TUTAJ, to może być 
Twoje ciało, jakieś bolące miejsce. To może być osoba. 
To może być chęć rozpuszczenia emocji, zmiany sytu-
acji. Zmiany, nie na zasadzie walki, tylko zmiany na za-
sadzie – niech Miłość Boga spłynie z góry i odnowi ob-
licze tej ziemi. W takim sensie. Pobieram i daję wolno. 

I teraz, nawet jeżeli mam intencję i kieruję tę Miłość 
Boga, na przykład w stronę bólu w ciele czy w stronę 
jakiejś osoby, czy w stronę sytuacji, czy w stronę emo-
cji, to to jest jakby tylko wskazanie, co ja bym pragnął, 
aby zostało uzdrowione, ale ta Moc i Miłość i tak leci 
we wszystkie strony. I nie jest tak, że Ona leci tylko 
w stronę bólu na przykład, w kolanie, czy w stronę bólu, 
na przykład w trzewiach, tylko Ona leci… – okej tak, 
zgodnie z moją intencją TUTAJ, ale wszędzie dookoła 
również. To jest bardzo ważne, aby tego nie kumulować 
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i nie próbować tego skierować tylko w jakieś jedno miej-
sce. To musi płynąć we wszystkie strony, we wszystkie 
kierunki – z intencją jakiegoś jednego miejsca. 

I powiem Wam: jest taki haczyk. Jak będziesz sto-
sował tą technikę z intencją, żeby coś na zewnątrz się 
„niby” zmieniło, to bardzo często pod jej wpływem, 
zobaczysz, że zmieniają się tylko Twoje myśli – że sy-
tuacja jest okej, że to jest odegranie jakiejś sceny, które 
jest niezbędne i ona za chwilę się skończy, za chwilę się 
zmieni – a teraz Ty zajmujesz się tym, czym masz się 
zająć, czyli swoimi emocjami. 

Ja w tym miejscu czuję, że drugą część tego przeka-
zu, opisu tej praktyki, chce dać nam Maria.

Maria: 
Moi Drodzy! 

Co więcej mamy powiedzieć na temat tej techniki, 
innego niż zachęcenie Was, abyście ją stosowali? Sto-
sujcie ją proszę, tak często, jak poczujecie taką potrze-
bę. I przy dawaniu Miłości dla tego świata uzmysłów 
sobie bardzo głęboko, że Ty tą Miłością już jesteś i Ty 
tę Miłość masz już w sobie. Masz już w sobie. Masz już 
w sobie. Ona jest w Tobie na bardzo głębokim pozio-
mie. I Ty Ją budzisz w sobie, kiedy pobierasz Miłość 
Boga – budzisz Ją w sobie również w tym ciele i Twoje 
ciało staje się transmiterem tej miłosnej energii. 

I później, kiedy poczujesz, że napełniłeś się Du-
chem… zauważ proszę w tym miejscu, że Bóg kocha 
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Ciebie cały czas tak samo, ale Wy, póki przebywacie 
w ciele, potrzebujecie często sami sobie o tym przypo-
minać, ponieważ przebywanie w formie jest wyzwa-
niem, i w tym sensie, dobrze jest dbać o to, aby ten po-
byt w formie był konstruktywny. W tym sensie – czy 
spełniasz swoje zadanie i czy jesteś tutaj Miłością? 

Jeżeli nie jesteś, jeżeli w danej chwili nie czujesz się 
Miłością, proszę Cię stosuj tą technikę. Stosuj ją. A kie-
dy już poczujesz, może po jednym oddechu, po dwóch, 
po trzech, po 5 minutach, może zrobisz sobie 5 minut 
sesji, 15 minut medytacji i 5 minut sesji… i to pomo-
że. Może to będzie jeszcze dłuższy odcinek czasu, ale 
w końcu poczujesz wewnątrz – dość, stop. I wtedy Ty 
jesteś napełniony Mocą. Jeżeli wykonałeś to wszystko 
zgodnie z instrukcjami, jeżeli otworzyłeś swe serce na 
Boga, jeżeli pobrałeś Jego nieskończoną Miłość i po-
zwoliłeś Jej wyjść tutaj do tego świata, póki co w formie 
czystej energii, teraz możesz dawać tą Miłość również 
jako owoc pracy Twojego ciała. Czy to będzie praca fi-
zyczna, czy praca umysłowa, czy to będzie sprzątanie, 
czy opieka nad ludźmi, czy jakiekolwiek inne zajęcie, 
które jest Tobie przez życie dawane, to dzięki Oddecho-
wi Miłości, będzie to napełnione Mocą. 

To, co jest istotne – że działanie z inspiracji pod 
wpływem impulsów Ducha, pozwoli Tobie robić rze-
czy w radości, w pokoju, w pogodzeniu, w akceptacji. 
I dzięki temu, że będziesz działał w taki sposób, bę-
dziesz utrzymywał harmonijną wibrację. A harmo-
nijna wibracja chce tylko się utrzymać. I w pewnym 
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momencie może nastąpić impuls z umysłu, który chce 
wytworzyć ego i mówi – a może zrobię coś na przekór 
prowadzeniu. I wtedy wibracja spada i zaczynasz robić 
coś nie do końca z inspiracji. Coś, bo musisz, nie dlate-
go, że coś czujesz. Robisz coś z lęku i na chwilę jeszcze 
to jest okej, bo jedziesz na podwyższonej energii, która 
była wcześniej, ale ten zjazd, jeżeli go nie zatrzymasz, 
będzie trwał i trwał. 

I w tym miejscu, jak się ockniesz: O! Chyba robię coś 
nie tak, bo czuję się fatalnie i nic mi nie idzie – wtedy 
jest chwila, aby dać sobie Oddech Miłości i powrócić do 
wysokiej wibracji, i później znowu ją dawać. I zauważ 
proszę, że sam pobyt w formie, w tym miejscu, jest nie-
istotny, bo jest tylko grą, a to co jest istotne, to decyzja. 
Zobacz zmienność decyzji umysłu. Decyzja „zejdźmy 
w dół” i później odegranie efektów… Odgrywam efek-
ty, aż stwierdzam: Dość, nie chcę, „wejdźmy do góry”, 
pooddychajmy, pomedytujmy. Wzbijamy się do góry 
w krótkim okresie czasu. Podwyższona wibracja. Ode-
granie. Jak długo odgrywam podwyższoną wibrację? 
Tyle, ile chcę. Później co nastąpi? Czy nastąpi decyzja 
o powrocie w dół? Czy też może będzie leciutkie waha-
nie w dół, po czym powrót do góry? To wszystko zależy 
już od Was. 

I chciałabym bardzo podkreślić, bardzo podkreślić, 
że Miłość temu światu jest potrzebna – Twoja miłość. 
Wcześniej, na poprzednich etapach swojej duchowej 
podróży czy też pielgrzymki, odmawiałeś temu światu 
Miłości. I nie szukaj na zewnątrz winnego, że ten świat 
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jest taki, jaki jest, jeżeli Ty nie chcesz go umiłować, tak 
jak zostało Ci przykazane. Zauważ proszę, że przyka-
zania Miłości dane przez mojego Syna są niezwykle 
aktualne cały czas. Kochaj ten świat, kochaj również 
w ramach tego świata Twoją formę i nie rób różnicy 
między Twoim bratem lub siostrą a sobą. Kochaj w ten 
sam sposób, przy jednoczesnym pamiętaniu, że w Two-
je osobiste kierowanie zostało powierzone jedno cia-
ło i nie możesz w żadnym momencie odmawiać temu 
ciału miłości, ponieważ jeżeli to robisz, zamykasz się, 
ciało się przymyka i nie jesteś tym, kim zostałeś stwo-
rzony. Nie jesteś przekaźnikiem Bożej Miłości. I to Cię 
męczy, i gniecie. 

Bądź proszę w każdej chwili, w każdym momen-
cie, przekaźnikiem i posłańcem Bożej Miłości dla tego 
świata. Kochaj, po prostu KOCHAJ. Tylko to zostawia-
my Wam w tym miejscu, a jeżeli czujesz problem, trud-
ność, nie wiesz, gdzie jest Miłość, nie rozumiesz czegoś 
– praktykuj, oddychaj, medytuj, módl się, otwieraj swój 
umysł, a Prawda przecież już jest. 

I Prawda sama spłynie z góry do Ciebie, rozświetli 
Twój umysł, ukoi serce i później da pokój ciału i temu 
światu. W tej kolejności. Niech umysł w trakcie trwa-
nia tych praktyk nie staje na przeszkodzie przepływu 
Miłości z góry do serca. Niech on odsunie się na bok, 
ponieważ to nie jest tabliczka mnożenia. To nie jest cał-
kowanie. To nie jest inżynieria. To nie jest arytmetyka. 
To nie jest analiza. To nie jest coś, co można wykom-
binować lub też wytworzyć na poziomie materii lub 
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mentalnym. Nie. Odsuwamy zdecydowanie umysł na 
bok. Odsuwamy ludzkie myśli, one nie są potrzebne do 
tego, aby pobrać coś, co serce już czuje, czyli nieskoń-
czoną Miłość Boga. 

I zauważ proszę, jak umysł odsunięty jest na bok, to 
połączenie jest jasne i proste: 

BÓG -> Twoje serce 
z Twojego serca -> to ciało -> (później) ten świat.
Jeżeli serce, w pewnym momencie, zostanie posta-

wione przed sytuacją, w której należy przeanalizować 
jakąś umowę, należy policzyć złote monety, to wówczas 
serce zasięgnie do wytworu, swojego wytworu, jakim 
jest ludzki umysł. Przyciągnie go do siebie, wrzuci to, 
co widzi, do kalkulatorka, jakim jest ludzki umysł i ten 
kalkulatorek wypluje sercu odpowiedź. Po czym umysł 
zostanie odłożony i serce będzie wiedziało, co zrobić 
z tą odpowiedzią. Do tego też służy umysł właśnie. 
To jest kalkulator. To jest taki komputerek, do które-
go, jak potrzebujesz, wsadzasz pewne rzeczy, pewne 
informacje i dostajesz odpowiedź. I zastanawiasz się 
później, co z nimi zrobić, jeśli jest taka potrzeba. Cza-
sami ten komputerek jest nieodpowiedni i te myśli, te 
wyniki, które daje Ci Twój osobisty komputerek, nie są 
dobre, bo w Twoim komputerku jest jakiś błąd i wtedy 
te informacje z serca potrzebujesz dać innemu kom-
puterkowi, czyli z kimś porozmawiać. I wrzucasz te 
informacje tam i dostajesz wynik. I może się okazać, 
że wyniki, które daje Ci Twój osobisty komputerek są 
rozbieżne z tym, co mówi tamta osoba. I wtedy, jeżeli 



Twój osobisty komputerek mówi coś, a dziesięć osób 
na zewnątrz i ich komputerki mówią Ci coś innego, to 
zazwyczaj oni mają rację. Oni mają rację. Zazwyczaj. 
W tym sensie mają rację, że jeżeli boli Cię to, co przez 
nich przechodzi, to, co oni mówią, to znaczy, że w To-
bie mieszka osąd. I ten osąd jest do porzucenia. Ten 
osąd jest do pozostawienia. 

A odpowiedzi Twojego komputerka mogą być po-
prawne na podstawie danych, jakie wrzuciłeś do jego 
środka. Czyli wrzucasz do środka dane: O! Ze mną jest 
wszystko okej i on Ci daje odpowiedź: Z Tobą wszystko 
jest okej. A inne osoby dostają inne dane, a te dane są 
następujące: Z Tobą jest coś nie w porządku. Po czym, 
z drugiej osoby nadchodzi odpowiedź: Nie, to z Tobą 
jest coś nie w porządku. Inne dane, inne wyniki. 

Kochamy Was. Amen.
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Jeszua:
Moja Droga Święta oraz Umiłowana Przyjaciółko!

Nie wiem, czy to zauważyłaś, nie wiem, czy to do-
strzegłaś, ale zarówno Ty, jak i ludzie na tej planecie, 
nie są tutaj na Ziemi inkarnowani w ciało dla własnej 
przyjemności. Jest wręcz przeciwnie. 

Jedynym rodzajem trwałego doświadczania pokoju 
tutaj na Ziemi jest oddawanie oraz pozwalanie na to, 
aby przemiana w Twoim umyśle się dokonywała sama. 
I teraz proszę, nie dziw się, że otrzymujesz wyraźnie 
wskazówki, że wskazywane Tobie są obszary, które 
pragną miłości, które pragną uzdrowienia. Nie dziw się 
proszę. 

Jednym z takich obszarów jest relacja z ludźmi, rela-
cja z samym sobą – zachowanie pewnego rodzaju rów-
nowagi w tej relacji. I teraz będą takie ważne, ważne 
słowa. Proszę, słuchaj uważnie. Jesteś tak samo ważna, 
tak samo istotna, jak każdy inny. Twoje szczęście, jak 
i szczęście innych osób, jest tak samo ważne. Jedyna 
osoba, która może de facto zadbać o Twoje szczęście, to 
jesteś Ty sama. Oczywiście Ty sama jako świadomość, 
kreujesz, przyciągasz i tworzysz zachowania innych lu-
dzi w stosunku do Ciebie. Ty jako Świadomość to kreu-
jesz, czyli oni zachowują się wobec Ciebie tak, jak Ty 
chcesz, aby się zachowali. 
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I teraz te dwa Twoje problemy, z którymi do mnie 
przyszłaś, tak naprawdę są jednym problemem. I pro-
szę pozwól sobie samej wewnętrznie, aby one się zespo-
liły w Tobie, abyś zobaczyła, że nie działasz z dwoma 
osobnymi kwestiami, tylko z jedną, bo każda trudna 
kwestia wewnętrznie, każda trudna kwestia mentalnie, 
psychicznie, która przez lata nie jest w pełni wyleczona, 
nie jest czysta, każda z nich zacznie po pewnym cza-
sie wytwarzać symptomy w ciele, które są co najmniej 
dziwne. Jednego dnia będą one się pojawiać, innego 
dnia nie. Będziesz czuła się dobrze i wszystko będzie 
płynąć w porządku na obu polach, na obu płaszczy-
znach, o których teraz mówimy. A innego dnia, kiedy 
coś Cię przygnębi, to jedna i druga sprawa będzie się, za 
przeproszeniem, chrzanić. Będzie leżeć. 

Do czego prowadzi to rozważanie? Do czego prowa-
dzą te słowa? Do dostrzeżenia, że przyczyna jest jedna 
i znajduje się w Twoim umyśle, i jest to jakaś jedna, kon-
kretna myśl – postawa. Innymi słowy, obie te rzeczy, oba 
te symptomy chorobowe, bo nie ma znaczenia tutaj czy 
mówimy o chorobie w relacji, czy chorobie w portfelu, 
czy chorobie ciała – to nie jest istotne, bo oba te symp-
tomy, które u Ciebie występują pochodzą z tego samego 
źródła. I teraz, ten ludzki umysł, to ego, będzie chciało 
za wszelką cenę, za wszelką cenę, abyś nie dotarła do 
tej przyczyny. I będzie ono tworzyć różne rzeczy, różne 
konteksty, różne sytuacje, w których będziesz widzieć 
w sobie opór. Będziesz widzieć w sobie to tarcie, które 
nie będzie wcale przyjemne. Nie będzie to przyjemne. 
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I teraz, ten brak przyjemności w tej chwili konfrontacji 
z samą sobą, w tym momencie tej wewnętrznej bitwy, to 
wynika z tego, że jest rozwiązanie i że Ty, w tym rozwią-
zaniu nie jesteś, skoro pojawia się wewnętrzna walka. To 
jest jakby naczelny argument, który pozwoli Tobie wy-
kryć ten moment, kiedy jest to tarcie. 

I teraz, jeżeli jest tarcie, możesz zastosować nastę-
pującą technikę lub też modlitwę. Widzisz w sobie coś, 
co się zmaga, coś czemu się nie podoba to, co się dzieje 
obecnie i masz jakąś myśl, która jest bardzo krytyczna, 
która jest połączona czy też skorelowana z tym odczu-
ciem fizycznym w ciele. I teraz, co robisz? Czy pozwalasz 
tym myślom, aby jechały sobie po Tobie, aby niszczyły 
Twoją energetykę, a co za tym idzie, niszczyły cały Twój 
dzień, całe Twoje doświadczenie i zatruwały Twoje ciało? 
Nie! Wchodzisz wtedy w coś zupełnie, zupełnie innego 
i nowego. Zaczynasz odczuwać szacunek wobec samego 
siebie – wobec samego siebie. To znaczy, mówisz sobie: 

Jestem Świętym Dzieckiem Samego Boga i to, co wi-
dzę, to, co doświadczam fizycznie jest tylko konse-
kwencją mojego własnego wyboru, który podjąłem, 
który podjęłam, ale nie wiem gdzie. Nie wiem, w któ-
rym miejscu znajduje się moja nieprawdziwa myśl 
i z powodu własnej niewiedzy odczuwam frustrację, 
odczuwam zdenerwowanie. 

Na tym też polega cały paradoks ego. Ono chodzi 
przez życie tak bardzo wkurzone i wpienione dlatego, 
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bo wie jednocześnie, że jest sztucznym wytworem. Ego 
w Tobie wie, że nie ma ono żadnego sensu i że przyjdzie 
czas, kiedy to dostrzeżesz. Dlatego jest takie wybucho-
we, dlatego jest takie bolesne i ciężkie energetycznie, 
bo ono wie, że istnieje dosłownie przez chwilę i chce 
ten moment jakoś zaznaczyć w Tobie, a zaznaczając go 
w Tobie, powiela się na ludzi w Twoim otoczeniu. To 
znaczy karmi się nimi. To ego – jedno, które opętało 
wiele osób na Waszej planecie – ono się po prostu w ten 
sposób żywi i ono wie, że zniknie, bo prędzej czy póź-
niej wszyscy zorientują się, jaki bezsens w nich miesz-
kał przez chwilę. 

I teraz, pozostajesz w mocy, pozostajesz w wiedze-
niu, że źródło, przyczyna tej kwestii leży w Tobie i ja-
kikolwiek atak wewnętrzny na Ciebie teraz lub na lu-
dzi na zewnątrz jest tylko i wyłącznie prowokacją ego, 
która służy temu, abyś nie dostrzegł, nie dostrzegła 
prawdziwej przyczyny. I tutaj, wielu ludzi polegnie. To 
znaczy pozwolą, aby ich umysły, ich emocje, pociągnę-
ły ich gdzieś w wir wydarzeń, w wir rozmyślań, które są 
bardzo, bardzo bolesne, toksyczne – i TAM ROZWIĄ-
ZANIA NIE MA! 

Jeżeli czujesz, że wpadasz w takie błędne koło tok-
syczności, proszę natychmiast zaprzestań tych myśli. 
Jeżeli nie możesz, usiądź proszę w sposób taki, aby krę-
gosłup był wyprostowany. Połóż nogi, stopy na podło-
dze. Otwórz dłonie i połóż je na kolanach wierzchem 
do góry. Wyprostuj się, wyprostuj kręgosłup, wyprostuj 
plecy i zacznij prosić wewnętrznie o Światło – łagodnie, 
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ale wyraźnie i ze stanowczością. Ponieważ jeżeli ten wir 
emocji jest bardzo silny, potrzebujemy z całą premedy-
tacją wykorzystać tą silną, dominującą męską energię. 
Potrzebujemy ją przywołać do tego, aby ten umysł cho-
ciaż na chwilę po prostu uspokoić, nawet stając się na 
moment takim strażnikiem, z takim malutkim biczem 
w ręku. Uspokajamy się po to, aby ten umysł nami nie 
rządził – chociaż przez moment. Dlatego wykorzystu-
jemy tą wyprostowaną postawę. Siedzimy i zaczynamy 
teraz patrzeć… patrzeć… patrzeć… Oddech może być 
szarpany, emocje mogą Tobą rzucać – masz na to nie 
zważać i w tej chwili, kiedy to się dzieje, zacznij świa-
domie, głęboko oddychać – wdech... wydech... wdech... 
wydech... wdech.... 

Ci z Was, którzy pamiętają technikę „Oddechu Mi-
łości” – oczywiście mówimy o niej, lecz w taki uprosz-
czony sposób – pobieramy przy wdechu Miłość Boga, 
przy wydechu Ją wypuszczamy, skupiając się głównie 
na własnym wnętrzu, na własnych emocjach, na wła-
snym umyśle. Oddajmy. Wdech... i wydech... 

I teraz, nie oczekujemy, że ta technika oddechowa 
w tym momencie przyniesie rozwiązanie, bo najpraw-
dopodobniej go nie przyniesie. Używamy jej po to, aby 
uspokoić się troszeczkę, nie odcinać się od tych emocji, 
tylko po to, aby się od nich zdystansować – to znaczy, 
aby poczuć, że istnieje wewnątrz mnie Pole i Obecność, 
która jest szersza niż emocje i emocje są tylko małym 
fragmentem mnie. I teraz, jak ta perspektywa chociaż 
odrobinkę do nas przyszła, została nam przywrócona, 
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to zaczynamy dawać coraz więcej uwagi – możemy 
kontynuować oddech, jeżeli tak czujemy – coraz więcej 
uwagi, dajemy temu, co jest dookoła tej sytuacji. I mogą 
zacząć nam się przypominać obrazy i sytuacje, kontek-
sty emocjonalne, w których czuliśmy się dobrze. Mo-
żemy na przykład zobaczyć tą osobę, kiedy nas przytu-
lała, kiedy była dla nas miła. Może przypomnieć nam 
się moment, kiedy nasze ciało było w pełni sprawne. 
Może przypomnieć nam się moment z przeszłości. Po-
czujesz… poczujesz… poczujesz również w Tym Polu 
Obecności, kiedy – załóżmy, że w centrum naszego roz-
ważania znajduje się ta sytuacja, ten bolesny moment – 
my jesteśmy już dużo, dużo, DUŻO SZERSI. To znaczy, 
tamto nie jest już centrum wszechświata, nie jest na pie-
destale, a ja po prostu, w tym momencie, zaczynam wi-
dzieć bardzo dużo innych rzeczy dookoła i TYLKO PA-
TRZĄC NA WSZYSTKO mogę dostrzec Prawdę. Jeżeli 
wycinam jeden fragment i z własnego życia, i z życia 
innej osoby, i zaczynam się tylko nad tym zastanawiać, 
to tworzę sam przed sobą szopkę, tworzę sama przed 
sobą nieprawdę. Tak nie robimy. To jest jeden z elemen-
tów naszego doświadczenia – ta bolesna sytuacja – ale 
to nie jest wszystko. I teraz, kiedy zaczynamy coraz bar-
dziej roztapiać się… roztapiać się… roztapiać się w tym 
WSZYSTKO, wtedy ta drobniutka część naszego umy-
słu może zacząć czuć się bardzo, ale to bardzo spokoj-
nie. I ta drobniutka część naszego umysłu, ona jest już, 
kiedy ten problem się rozwiązał. To znaczy, ona widzi, 
że na poziomie, nazwijmy go kwantowym, znajduje się 
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inny czas, w którym tego problemu już nie ma, w któ-
rym on już dawno przeminął i ludzie o nim po prostu 
zapomnieli. I teraz, Ty możesz wykorzystać w tym mo-
mencie swoją własną moc umysłu do tego, aby po pro-
stu przywołać to rozwiązanie. Przywołujesz je, dosłow-
nie je przyciągasz i mówisz sobie wewnętrznie:

Ojcze niech stanie się Twoja wola. Nie wiem, jak to 
rozwiązać, nie wiem w jaki sposób to ma się zadziać 
i zaleczyć, ale Ty wiesz i ja teraz po prostu przywołuję 
Twoją Moc, która jest jednocześnie moją mocą i pro-
szę, aby to się rozwiązało. 

I w tym momencie, możesz zacząć odczuwać zalew 
błogości, zalew pokoju, który nie ma absolutnie żad-
nego wytłumaczenia. I tylko pobądź, na tyle na ile to 
możliwe, w tym pokoju. Jak będziesz, w którymś mo-
mencie powolutku wracać do swojego ziemskiego do-
świadczenia, to proszę Cię, pamiętaj o tym Polu Poko-
ju, bo to Pole Pokoju jest rozwiązaniem – nie tylko tego 
problemu, ale wszystkich innych również. 

I teraz, jeżeli przebywasz w Polu Pokoju, tworzysz 
w własnym życiu taki wielki, nazwijmy to – magnes, 
który zaczyna przyciągać do Ciebie tylko i wyłącznie 
dobro, a jednocześnie odpycha od Ciebie to, co nazwa-
libyście złem. Przyciągasz dobro, odpychasz zło i ro-
bisz to automatycznie, ilekroć wybierasz Pokój. I teraz, 
w tym silnym Polu, im bardziej się w Nie zagłębisz, im 
bardziej się z Nim stopisz, tym silniejszy będzie ten 



252

magnes. Co to oznacza? Odrzucać będziesz od siebie 
wszystkich tych, którzy chcą być w bólu i nie chcą mieć 
z pokojem nic wspólnego. Będzie ich odrzucało na całe 
kilometry. I każda osoba w Twoim personalnym, oso-
bistym życiu, która mimo wszystko ceni konflikty, ceni 
ból, która nawet może być bardzo bliską Ci osobą, jeżeli 
ona nie będzie chciała tego samego co Ty, to ona będzie 
musiała prędzej czy później usunąć się z Twojego życia. 
To znaczy, ten magnes Twój, któremu chociażby taką 
medytacją dodajesz coraz więcej siły, może coraz silniej 
zacząć Cię odrzucać od danej osoby i to jest całkowicie 
normalne, i proszę Cię, nie dziw się, nie dziw się, nie 
dziw się, kiedy takie sytuacje się wydarzają. 

Jest też druga sprawa – druga strona tej techniki. To, 
co przyciągasz do siebie, to, co przyciągasz, tworzy rów-
nież pewnego rodzaju rozświetloną przyszłość. Czyli 
Twoje życie zaczyna stawać się, mówiąc wprost, po pro-
stu lepsze i osoby w Twoim otoczeniu, które również 
chcą takiego ulepszenia własnego życia, one zaczną ra-
zem z Tobą wspólnie je kreować. Wspólnie zaczynacie 
udawać się wtedy w stronę świetlanej przyszłości. Po co 
jest ta świetlana przyszłość? Nie na stałe, nie – to jest 
tylko i wyłącznie krok, etap, pewien kamień milowy, 
który przybliża Was, do rozpoznania Jedni we wszyst-
kim, ale póki się uczycie, dopóty trwa ten rozwój, takie 
kamienie milowe będą potrzebne. I teraz, co mam na 
myśli? Zauważ, Światło w Tobie, może zarówno od-
rzucać od Ciebie ludzi, im bardziej zyskuje na sile, ale 
może Ono również przyciągać świetlaną przyszłość. 
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I teraz, ta przyszłość redefiniuje, czyli zmienia zacho-
wania ludzi w Twoim otoczeniu. Jeżeli wspólnie, ko-
lektywnie, macie na przykład w rodzinie jakieś proble-
my, jakieś dylematy, to zadaniem tego Światła będzie 
to, aby pokazać Wam te problemy, aby pokazać Wam 
te wyzwania po to, abyście się wspólnie mogli z nich 
wyleczyć. Ponieważ świetlana przyszłość, która kiedy 
nadejdzie, jest niczym innym, jak świetlanym teraz, 
czyli świecącą, obecną, teraźniejszą świętością, która 
jest rozpoznawana, która jest doświadczana, która jest 
czuta, odczuwana. Ta przyszłość wymaga pewnego sta-
nu – stanu pojednania, stanu pokoju. 

Proszę, nie dziw się, że pewne rzeczy wychodzą, wy-
pływają, w szczególności takie stare, zakopane brudy, 
bo one mają wypływać, one mają wybijać po to, abyście 
wspólnie mogli na nie patrzeć i je uzdrawiać. Każdy 
uzdrawiał będzie na swój sposób. Ale jeżeli w sposób 
bardzo wyraźny nie czujesz tego, że życie od czegoś Cię 
odrzuca, tak w stu procentach, to proszę daj Jemu szan-
sę – daj Bogu i sobie szansę. 

Czasami… chwila czasu jest potrzebna, nie po 
to, aby się dalej męczyć, tylko po to, aby pozwolić, 
aby uzdrowienie się dokonało, bo ego będzie raz po 
raz starało się Ciebie omotać, starało się Ciebie opę-
tać, tak, aby niweczyć ten nasz progres, ten nasz roz-
wój, o którym mówimy – będzie się starało zatrzymać 
Twoją drogę do Boga. To mu się ostatecznie nie uda, 
lecz miejscami, na pewnych etapach mogą następować 
pewne trudności, takie blokady, takie... takie zawały na 
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drodze, że po prostu jest kupa kamieni, nie wiadomo, 
jak to ominąć, nie wiadomo, jak przez to przejść – po 
prostu jest trudno. I wtedy, ta frustracja, która może 
w Tobie wzrastać, to pogłębianie się tych egotycznych 
dysfunkcji służy temu, aby pokazać w Twoim umyśle 
precyzyjnie to, że jest gdzieś rozwiązanie. I frustrujesz 
się dlatego, bo wiesz, że rozwiązanie jest, ale nie wiesz 
gdzie. 

I teraz, ego będzie działać w ten sposób, aby Twoje 
pragnienie zmiany sytuacji przerodzić w coś destruk-
tywnego, na rzucanie wyzwiskami, na bycie niemiłym, 
na atak energetyczny na swoje ciało i na otoczenie. Tak 
będzie chciało zrobić ego, aby nic konstruktywnego 
z tego nie wyszło – z tego, z tego tarcia – tak jakbyś po 
prostu stała przed tą kupą kamieni i – mówiąc wprost 
– szlochała, bo nie możesz przejść. A Bóg z kolei będzie 
motywował Cię do tego: 

Okej, patrz na to, patrz, obserwuj wyraźnie, poczuj 
emocje, poczuj to pole energetyczne ciała i poczuj, 
gdzie ten ból leży. I teraz, zastanów się: Co ja takie-
go myślę? Gdzie jest ta nieprawdziwa myśl w moim 
umyśle? Może to jest atak na siebie samą? Może ja 
mówię sobie na przykład, że powinnam być szczęśli-
wa, ale nie jestem? Dlaczego mam mieć taką szpetną 
myśl – mogę być szczęśliwa, ale nie jestem – skoro, 
mogę porzucić tą myśl i może szczęście znajdzie mnie 
tu i teraz. I to szczęście może w jakiś sposób dopro-
wadzi do ewolucji mojej oraz mojego życia. Może tak 
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się stanie. Dlaczego od razu zakładam, że jestem nie-
szczęśliwa i mam być nieszczęśliwa albo jestem nie-
szczęśliwa, bo to mi nie pasuje, albo tamta osoba mi 
nie pasuje, albo tu gdzieś coś nie leży? Dlaczego ja tak 
zakładam, skoro może być zupełnie, zupełnie, zupeł-
nie inaczej? 

Niepotrzebne jest czynienie założeń, jak ma być, bo 
będzie tak, jak będzie sytuacja ewoluować, a to, na co 
możesz wpłynąć, aby pomóc – to na swoje zachowa-
nie, a w szczególności na swój wewnętrzny stan w tym 
momencie, który ponownie, jeżeli będzie pełen poko-
ju, będzie przyciągał do Ciebie i do Twojego otoczenia 
świetlaną przyszłość. A Ci, którzy nie będą jej bardzo, 
bardzo chcieli, Ci po prostu odejdą, bo będą przez ten 
magnes odsuwani. Proszę Cię, wyczuj, wyczuj na tym 
subtelnym poziomie, czy na poziomie Serca chcesz tego 
samego, co Twoja rodzina. Jeżeli tak jest, proszę, nie 
szukaj dalej, bo potencjalnie jesteś w najlepszym miej-
scu, jakie mogłoby być, przynajmniej na tą chwilę. 

I proszę, proszę, okaż sobie łaskawość poprzez sto-
sowanie tej techniki, którą przed chwilą opisałem, ile-
kroć poczujesz, że ten natłok myśli chce przejąć nad 
Tobą władzę. Bo ostatecznie z tej walki wewnętrznej 
przetrwa to, czemu będziesz dawać więcej uwagi oraz 
energii. I takie momenty wewnętrznych ataków ener-
getycznych, są o tyle istotne, że jeżeli nie będziesz ich 
przerywać, jeżeli nie wyrobisz w sobie nawyku uci-
nania tego, to to będzie po prostu przedłużać swoje 
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systemu myślowego ego – wyciągnij wtyczkę – i za 
chwilę, za chwilę, za pewien czas, po prostu te schema-
ty zaczną coraz bardziej słabnąć, aż ostatecznie znikną. 
A to, jak ta sytuacja się potoczy, zależy od Ciebie. A tą 
ŁASKĄ jest – tą ŁASKĄ, o którą prosiłaś – MOŻLI-
WOŚĆ ZMIANY ZDANIA. Masz tą możliwość cały 
czas, w każdej chwili. Proszę korzystaj, korzystaj z tego 
daru mądrze. 

Kochamy Was. Amen.



Ahimsa (Niekrzywdzenie)
Saint Germain

23 października 2019 r.
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Saint Germain:
Śmierć oraz odejście. Czy mamy prawo zabijać takie 

niewielkie stworzenia na przykład? Czy mamy prawo 
krzywdzić niewinnych? W świecie złudzeń oraz iluzji 
zrobić możesz, co zechcesz. Nikt nie karze Ci ratować 
tej biedronki. Nikt nie karze Ci również jej nie ratować. 
Nie ma tutaj przymusu. 

Zdejmij proszę z siebie przymus działania w okre-
ślony sposób, ponieważ jeżeli masz w sobie silne poczu-
cie, że nie należy w jakiś sposób postępować – a naj-
prawdopodobniej część ludzi na Twojej planecie robi 
dokładnie tak – to jesteś w konflikcie. Bo Twoje oczy 
ciała, choćby pośrednio, widzą coś, czego nie chcą 
oglądać. 

Jeżeli masz zbiór jakichś wierzeń czy dogmatów, na 
przykład przekazanych Ci przez Twoje społeczeństwo 
albo przez religię – najprawdopodobniej spora część 
z nich jest rozsądna i służy zachowaniu pewnego ładu 
społecznego… Kiedy wzbijasz się natomiast wyżej – te 
zasady, nie tyle co Cię przestają obowiązywać (tego nie 
powiem) – otrzymujesz nowe, bardziej precyzyjne za-
sady, które nakazują Ci przeżywać każdą chwilę tak, 
jak czujesz, tak, jak jesteś proszony o to. Czyli innymi 
słowy, zamiast zwykłych ludzkich rozkazów mówią-
cych: Rób to w taki sposób! Nie rób tego w taki sposób! 
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– otrzymujesz inne wskazówki czy też prośby, które 
mówią Ci: Działaj w ten sposób. 

Często będziesz lodołamaczem, który będzie prze-
łamywał stereotypy. Ale nie będziesz ich przełamywał 
w ten sposób, że Twoje imię znajdzie się na nagłówkach 
gazet jako seryjny morderca. To nie nastąpi. Nie chodzi 
nam o powiększanie sztucznych nekrologów w żaden 
sposób. Proszę Cię, nie krzywdź tego świata ani siebie. 
Czasami owszem, konieczne będzie postawienie pew-
nej granicy przed czyimś agresywnym albo niepoczy-
talnym zachowaniem… I wtedy wyłamywać będziesz 
pewne stereotypy, na przykład odżywiając się inaczej 
niż Twoja rodzina, nawet najbliższa. Albo postanowisz 
inaczej obchodzić niektóre święta, zaznaczone na czer-
wono w kalendarzu. Czyli jak widzisz, nie będziesz sto-
sował się do konkretnych nakazów czy zakazów, ponie-
waż one dotyczą ogółu, one dotyczą ludzi, którzy na co 
dzień nie kontaktują się ze Stwórcą. Jeżeli natomiast Ty 
budujesz w sobie ten kontakt, to będziesz otrzymywać 
coraz precyzyjniejsze wskazówki, a sposoby postępo-
wania będą również przed Tobą się objawiać. 

Nie jestem w stanie – nikt nie jest w stanie – powiedzieć 
Ci dokładnie, jak masz postąpić w danej sytuacji. To tylko 
ta sytuacja właśnie, ten kontekst, w którym Ty się znajdu-
jesz – on jest odpowiedzią. Czyli wewnątrz tego kontek-
stu jest Twój opór przed czymś, który jest przełamywany 
i ten kontekst właśnie jest święty, czyli każda chwila służy 
temu, aby czegoś Cię nauczyć. W każdej chwili po prostu 
JESTEŚ. W każdej chwili jest szansa i okazja na to, aby 
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przyjrzeć się pewnym blokadom wewnątrz i je rozpuścić. 
Nie musimy czekać na koniec świata, na zgubę, na arma-
gedon, na apokalipsę, aby rozpuszczać stare bóle, ponie-
waż one są wyciągane na powierzchnię poprzez wyda-
rzenia zwykłego życia. Tak więc, jeżeli stronisz od świąt, 
jakichkolwiek – zacznij świętować. Jeżeli natomiast prze-
sadzasz w lęku przed tym, co powie Twoja rodzina i robisz 
to, co oni, mimo, że w ogóle tego nie czujesz, jest Ci to 
obce – to krzywdzisz sam siebie. 

I zobacz, nawet w tym prostym przykładzie nie da się 
dać precyzyjnej wskazówki dla każdego z Was, która bę-
dzie uniwersalna. TWOJE SERCE DOSKONALE WIE, 
CO MA ROBIĆ. Umysł buntuje się i nie chce robić tego, 
co chce robić Serce, ponieważ Serce chce się oczyścić ze 
zmory, jaką jest władanie i panowanie umysłu właśnie. 
Dlatego umysł buntuje się przed tym, co Serce kreuje. 
Dlatego umysł buntuje się przed tym światem, który jest 
światem oczyszczenia. Możesz w tym świecie się oczy-
ścić. Po to on jest. Po to został on stworzony. Po to jest on 
podtrzymywany, aby umożliwić to oczyszczenie właśnie. 

W ramach tego oczyszczenia będą pewne próby. Na 
deskach teatru Twojego życia, niektórzy aktorzy będą 
schodzić ze sceny. Czy to znaczy, że Ty będziesz ich wy-
kopywać z niej przedwcześnie? – Nie pasujesz do mo-
jej sceny, wynocha! Dojdzie do rękoczynów na scenie? 
Może. Jeżeli tak zechcesz. Powiedz mi, jeżeli kogoś siłą 
usuwasz ze swojego życia, kto to czyni – Bóg za Two-
im pośrednictwem czy Ty, czyli ego, które chce się od 
czegoś odciąć? Dlaczego chcesz odcinać się od ludzi, od 
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przyrody, od życia? Niekrzywdzenie jest naczelną za-
sadą, jaką powinniście się kierować. A H I M S A. Nie 
krzywdź innych istot. Nie krzywdź. Nie torturuj. Nie za-
bijaj. W tych zasadach chodzi o to, aby pozwolić Bogu 
wymieniać aktorów w Twoim otoczeniu według Jego 
planu, a nie o to, aby ich spychać z Twojej sceny. Niko-
go nie wyrzucaj na siłę. Wszyscy, którzy są zbędni sami 
odejdą. To Ci gwarantuję. Przyjdą inni, następni. Niko-
go nie zabraknie, ponieważ Twoje oczyszczenie jest zapi-
sane w Tobie jako pewność, jako coś, co jest całkowicie 
nieuniknione i nieuchronne – od czego nie da się uciec. 
A więc nawet jeżeli zrzuciłeś kogoś ze sceny wcześniej, 
w przeszłości, i tak to się rozpuści. To i tak się rozpuści. 

Tak więc, przeszłe pomyłki odstawmy na bok. Ale 
od teraz nie wyrzucaj ludzi, rzeczy ze swojego doświad-
czenia na siłę. Owszem, możesz wybierać towarzy-
stwo tej czy innej osoby. Możesz wybierać ten czy inny 
przedmiot. Możesz coś rozdać. Możesz coś zakończyć. 
Nie ma sprawy. Ale jeżeli w tym jest siła, walka, chęć 
pozbycia się czegoś – taka „muszę” – zastanów się, kto 
tak bardzo się opiera i przed czym. Przecież tak na-
prawdę nie wiesz, kiedy jakieś ciało opuści Twoją scenę, 
nie wiesz, kiedy Twoje ciało opuści scenę. 

Wystarczy tylko się poddać, wystarczy jedynie za-
ufać, a budzisz się w miejscu, które jest poza tym cza-
sem, w którym znajduje się Twoje ciało. W miejscu 
całkowitej nieskazitelności. W miejscu WIELKIEJ 
ŚWIĘTOŚCI. I to Przebudzenie dzieje się pomimo tego, 
że doświadczasz ciała przez chwilę – pomimo. Budzisz 



się w miejscu, w którym ciała nie tylko nigdy nie było, 
TWOJEGO – ŻADNEGO ciała nigdy nie było. Tak więc 
w pewnym sensie, na najgłębszym poziomie, nikt nigdy 
nie narodził się w tym świecie, ponieważ jest to świat 
złudzeń. Ale tak, jak pragniesz, aby Twoje złudzenie, 
czyli Twoje życie było uszanowane, proszę, uszanuj rów-
nież życie innych. Jeżeli kiedyś tak nie robiłeś – to nie 
jest problem. To nie jest problem. Rozpuść to w sobie. 
Przebacz. Idź dalej. 

Ale wiedz proszę, że jeżeli kogoś wyrzucisz, to sam 
możesz zostać wyrzucony. Każda siła, którą przyło-
żysz do tego świata wraca później do Ciebie. To jest 
taka przepychanka ze swoim bratem bliźniakiem. Je-
żeli się w nią wdasz, dostaniesz z powrotem. Więc nie 
ma sensu walczyć. Lepiej objąć i przytulić. A w Miłości 
to, co ma odejść, to, co jest niepotrzebne i tak odejdzie. 
A okazać się może, że to, co chciałeś czy chcesz wy-
rzucić, czego chcesz się pozbyć, tak naprawdę, jest naj-
większym skarbem, o jaki od dawna się modliłeś, ale 
ego przysłania tę prawdę w taki sposób, że jeszcze tego 
nie widzisz. Tak więc obejmij, proszę obejmij swoje ży-
cie, ponieważ jest to wspaniały dar – DAR OCZYSZ-
CZENIA, który jest Ci dawany, w którym możesz tylko 
się odprężyć i pozwolić, aby ludzki umysł, ludzki spo-
sób myślenia odszedł od Ciebie. I zaczniesz WIDZIEĆ 
W PRAWDZIE. I te przebłyski, które masz, wzmocnią 
się na tyle, że będziesz stale w tym widzeniu. I zoba-
czysz tylko POKÓJ – nic więcej. 

Kochamy Was. Amen. 



Droga do Boga



Jeżeli lektura książki była dla Ciebie pomocna, zachęcamy 
do podzielenia się opinią na jej temat: 

http://bit.ly/mistrzowieopinia

Więcej materiałów znajdziesz na stronie internetowej 
Tôma:

https://drogadoboga.org

oraz kanale YouTube:

https://www.youtube.com/c/DrogaDoBoga





Na stronie internetowej Tôma drogadoboga.org 
znajdziesz więcej informacji o aktywności Tôma,  

takie jak:

Uzdrawiające spotkania grupowe online i na żywo:
https://bit.ly/spotkaniaDDB

Sesje indywidualne z Tôma:
http://bit.ly/spotkanietoma

Kurs Droga do Boga
Rozbudowany video-kurs rozwoju świadomości czło-
wieka, który jako podstawę teoretyczną wykorzystuje 
Wykłady Drogi do Boga (przekazy Jeszuy). Zawiera 
piękne ujęcia natury, medytacje oraz przede wszystkim 
naukę transformacji własnego umysłu w taki sposób, 
aby w Twoim życiu zapanował Ład, Harmonia, Pokój, 
Szczęście i Miłość.

Stale powiększającą się bibliotekę darmowych filmów, 
tekstów oraz nagrań audio z przekazami Wniebowstą-
pionych Mistrzów, a także medytacje i przemyślenia 
na tematy duchowe tworzone przez Tômę.





Droga do Boga, tom 1, wykłady 1–18

Droga do Boga to zbiór duchowych wskazówek od mo-
jego drogiego przyjaciela Jeszuy. Wskazówki mają for-
mę wykładów, których studiowanie przynosi Duszy 
ukojenie, umysłowi transformację, sercu ekspansję 
a emocjom pokój. Te składowe mogą zamanifestować 
się łącznie jako uzdrowienie ciała, lecz nie ciało jest na-
szym celem. Celem tego dzieła jest zaprowadzenie Cię, 
pokazanie Ci, stanu jedni z Bogiem, który jest Ci stale 
dostępny, pod jednym tylko warunkiem – że prawdziwie 

chcesz go doświadczyć i jest Ci on cenniejszy, niż wszystko inne. Wiedz, 
iż naprawdę to dzieło nie trafia do Ciebie przez przypadek. Jeżeli zaś coś, 
co tutaj przeczytasz wzbudzi Twój silny opór, lęk czy agresję, chociażby 
z powodu tego, iż jest niezgodne z tym, w co wierzyłeś do tej pory – módl 
się o mądrość, o Światło. Niech Duch rozsądzi dla Ciebie, czy to, co spisał 
moją ręką Jezus, jest dla Ciebie odpowiednie w Tej chwili.

 Z serca Wam błogosławię,
Tôma, Wstęp, Droga do Boga

Długo, długo na mnie czekaliście. Niepotrzebnie, gdyż stale jestem z Wami. 
Kim jestem? Zwą mnie Jezusem, choć preferuję moje pierwotne imię, które 
w Waszym języku zabrzmi Jeszua. Współtworzymy dla Was specjalny ro-
dzaj pracy, pracy z umysłem, pracy z emocjami, którego celem jest wyba-
wienie Was z obłędu, jakim jest postrzeganie świata oddzielenia. Oddziele-
nie, a mówimy tu o oddzieleniu człowieka od Boga, jest nie tylko niepraw-
dziwe – jest całkowicie niemożliwe. Wy jesteście tam, gdzie myślicie, że 
macie się udać. Co to oznacza? Mówiąc wprost – jesteście Dziećmi Bożymi.

Przychodzę do Was, ponieważ czas dobiega końca, a Wy, którzy czytacie 
te słowa, macie kluczowe zadanie do odegrania. Bynajmniej nie oznacza 
to, że leży na Was jakaś odpowiedzialność – inna niż odpowiedzialność 
za siebie, swoje myśli, emocje, zachowania. Pamiętajcie – moja doktryna 
nie jest moja, lecz Tego, Który mnie posłał. Co to oznacza dla Ciebie? W su-
mie to nic wielkiego – jedynie Pokój wieczny i Radość istnienia, które już są 
Twoje. Możesz jedynie w czasie zagubić siebie, a gubiąc Siebie, gubisz swoje 
Niebiańskie przymioty.

Jeszua, Droga do Boga



Droga do Boga, tom 2, wykłady 19-36

Książka, którą trzymasz w rękach jest drogowskazem, 
niczym więcej. Nie lekceważ jej jednak, ponieważ jest 
to zaprawdę potężny drogowskaz, mający wewnątrz 
ukrytą moc przeniesienia Cię z miejsca które znasz, 
do miejsca które jest Twoim prawdziwym Domem. (…)
Jestem pewien, że wykłady które trzymasz w ręku 
będą służyć Ci przez długi czas. W pewnym sensie, jest 
to przekaz w którym ilość słów jest minimalna, aby móc 
mówić w ogóle o przekazie słownym, lecz dużo ważniej-
szy jest przekaz energii, która jest pod spodem. Czyja 

to energia? Boga? Jeszuy? Twoja? Sam się o tym zapewne przekonasz: -)
Proponuję więc, po prostu odłożyć na bok analityko-krytyka mieszkają-
cego w głowie, przestawić wewnętrzny mechanizm na odczuwanie i roz-
począć (lub też kontynuować, dla Tych z Was którzy znają już Tom 1) 
własną, osobistą Drogę do Boga. Drogę bez początku, bez końca. Drogę 
która istnieje, ale w Prawdzie jej nie ma. Przemiana się pozornie wyda-
rza, a obserwator pod spodem zdaje sobie tylko sprawę, że nie zmienia 
się tak naprawdę nic. Po prostu całun złudzeń pod wpływem głębokiego 
pragnienia Przebudzenia, spada sam, zostawiając Cię sam na sam z nagą 
Prawdą. Prawdą, która była, jest i będzie. Prawdą, której czas nie dotknął 
ani nie zagroził. Prawdą, która naprawdę ze słowami ani ludzkimi myśla-
mi nie ma nic wspólnego.

 Kocham Was i dziękuję za Was,
Tôma, Wstęp, Droga do Boga, Tom 2

Cud dostępny jest
ILEKROĆ
Tak naprawdę
Nie jest już dla Ciebie ważny
Bo już przyzwoliłeś
Już poddałeś się
I już jesteś w pokoju.
WÓWCZAS
I tylko wówczas
Ostatnia wisienka na torcie
Pokoju Wiecznego
Jest Ci ofiarowywana
A jest nią to,
Na czym Ci naprawdę zależało.
To znaczy
Albo bolesna myśl Cię opuszcza,
A sprawa w świecie zostaje bez zmian,
Po prostu się na nią godzisz,
Co wcześniej

Było dla Ciebie
Nie do przyjęcia
ALBO
Jeżeli faktycznie ważne dla Ciebie jest
To, co zmotywowało Cię
Do powrotu do Ojca
To wówczas ON
W swojej łaskawości
Zabiera Ci to
Źródło ziemskich
Udręk.
To są zasady Cudów
Spisane tutaj zostały w najprostszy
Możliwy sposób.
Proszę Was
Nie przekręcajcie Ich.
Gdyż są one
Kodeksem Serca.

Jeszua, Droga do Boga



Droga do Boga Przesłania Mistrzyń

Przesłania Mistrzyń są transkrypcjami przekazów 
Marii oraz Marii Magdaleny powstałymi z inspiracji 
Ducha, z natchnienia Jednej Jaźni. Pochodzą z Rzeczy-
wistości nietkniętej przez czas oraz wskazują na naszą 
Jednię z całym Stworzeniem, na nasze wieczne, nie-
zniszczalne połączenie z naszym Stwórcą – umiłowa-
nym Ojcem.

„Otrzymujesz w tym miejscu od Życia wielki dar, 
jakim jest możliwość zatopienia się w tych kojących 

słowach oraz przekazach Mistrzyń – nauki te koją nerwy, zatrzymują 
ludzki umysł, uspakajają emocje, a do Twojego Życia wprowadzają ład, 
harmonię, piękno oraz tak często umykający nam w codziennej gonitwie 
wymiar duchowy, wymiar mistyczny.

Nie jest to książka do jednorazowego przeczytania. Trzymasz w ręku 
lekturę, do której należy sięgać często, ale równie często należy ją odkła-
dać. Niech uzdrawiającą energia przekazów pracuje wewnątrz Ciebie, 
niech Światło oraz Łaska zawarta w tych słowach spływa na Ciebie, napeł-
nia Cię Nadzieją, Pokojem, Spełnieniem oraz Ukojeniem Wewnętrznym.”

Tôma, Wstęp, Przesłania Mistrzyń

Nie ma, zaprawdę nie ma ani jednej osoby na Twojej planecie, która 
nie potrzebuje Miłości. Każdy z Was w jakiś sposób z Niej wyszedł. Wyszedł 
oczywiście w złudzeniu, lecz w jakiś sposób, póki jesteście w ciele, troszeczkę 
od siebie to odsuwacie, troszeczkę gdzieś błądzicie. I nie ma w tym nic złego. 
Jest to skończone. Jest to coś, co będzie trwało tylko przez chwilę i w końcu 
zniknie. Lecz proszę Cię, po pierwsze: nie bój się przyjmować tą Miłość, 
nawet z najbardziej nieprawdopodobnych miejsc. Może Twój największy 
wróg właśnie powie Ci to jedno czy dwa zdania, które dotkną Cię w tym 
sensie, że wzbudzą w Tobie jakieś wewnętrzne opory, ale Ty jednocześnie 
zobaczysz:

„To jest moja szansa na wyzwolenie! Muszę się temu przyjrzeć. Chcę 
się temu przyjrzeć! Chcę to zrozumieć! Chcę to pojąć, dlaczego tak jest, że 
to zdanie coś mi po prostu daje.”

To jest szansa na pojednanie się z samym sobą. I ta osoba może nie 
zdawać sobie z tego sprawy, jak ważne było to, co powiedziała Tobie.

Maria, O pomaganiu innym
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