
Istotny i Boży Cel Fundacji Shanti Christo zdefiniowany w Artykule:  
Idźmy dalej w największej z opowiedzianych historii!

JAK I DLACZEGO „NAJWIĘKSZA HISTORIA” ZOSTAŁA NAPISANA 

Jeszua ma wiele kanałów komunikacji i „uzdrowicieli”,  z którymi pracuje na tej planecie. 
W jednym z miejsc wskazuje na liczbę ponad 2000. Wiemy o części z nich, lecz nie o 
wszystkich. 

I we wszystkim, co wam kiedykolwiek powiedziałem, niezależnie, czy w tej 
odmiennej formie lub przez dwa tysiące trzy inne, z jakimi obecnie pracuję w 
podobny sposób, lub też przez ręce nieskończonej liczby uzdrowicieli, z którymi się 
komunikuję i pracuję, niezależnie od tego, czy było to pojedyncze słowo lub czyn, 
jakiego łaską Ojca dokonałem, kiedy kroczyłem pomiędzy wami, nic, co 
kiedykolwiek powiedziałem lub uczyniłem nie miało mieć żadnego innego celu za 
wyjątkiem udzielenia wam pomocy w otwarciu śluz dla Miłości Chrystusa, która żyje 
w was. (Jeszua o Przebudzeniu) 

Tak, więc my w Fundacji Shanti Christo (FSC) rzetelnie praktykujemy otwieranie się na 
komunikację z Jeszuą, prosząc go, by nami kierował i dawał nam wskazówki, jakimi 
powinna kierować się FSC. Objęliśmy jego obietnicę komunikowania się z nami, tak jak 
stwierdził na drugiej stronie Drogi Mistrzostwa: 

Ukochani przyjaciele, przychodzę tutaj, gdzie jesteście z własnego wyboru. A jeśli 
zechcecie otworzyć to miejsce w sercu i umyśle, w którym możecie komunikować 
się ze mną bezpośrednio, będę się spotykał z wami również w tym miejscu. (DM 2, 
L1) 

Istotny i boski cel FSC przedstawiony w Idźmy dalej w największej z opowiedzianych 
historii! jest rezultatem ustanowienia tej komunikacji z Jeszuą. Większość materiału 
została zaprezentowana w formie dialogu, co daje poczucie bezpośredniej rozmowy z 
Jeszuą, która w istocie wydarzyła się w trakcie pracy nad tym materiałem. 

Jest ponad 60 różnych cytowań, które zostały zebrane z naszych płyt CD, Pytań i 
Odpowiedzi, Drogi Mistrzostwa, Kursu Cudów i innego materiału, jaki Jeszua chciał, 
żebyśmy ujęli. Ten dokument jest zaskakujący i nie pozostawia wątpliwości, co do roli, 
celu i zamiaru względem FSC. Również, bardzo konkretnie, zawiera informacje, jak FSC 
ma być zarządzane przez Święte Związki. 

W procesie otwarcia kanału komunikacji z Jeszuą, chcieliśmy mieć jasność, który głos 
mówił w trakcie przekazu - głos ego czy Chrystusa. Naszym głównym pragnieniem w tym 
obszarze było nie stać się kanałem komunikacji dla ego, czy duchowego ego i w ten sposób 
wodzić innych na manowce. Tak, więc zadaliśmy następujące pytanie: 



JAK MAMY ODRÓŻNIĆ, KTO PRZEKAZUJE I CO JEST PRZEKAZYWANE? 

Będziecie wiedzieli, że słuchacie głosu ego, kiedy będziecie spierali się o 
poprawność waszego postrzegania. Naucz się więc dobrze, ukochany przyjacielu, 
ponownie ćwicząc w swej niewinności, rozpoznawania, że wszystkie wydarzenia są 
neutralne. Możesz to robić w sposób, jaki wyjaśniłem wiele razy przez wiele 
kanałów komunikacji. Zwyczajnie daj sobie pięć minut w ciągu dnia, w ciągu 
których będziesz siedział na krześle i obserwował rzeczy wokół siebie. I za każdym 
razem, gdy twój wzrok pada na jakiś przedmiot lub gdy słyszysz dzwonek telefonu, 
lub cokolwiek innego, zwyczajnie powiedz: „Nie wiem, co to jest i po co to jest. 
Nawet nie wiem, jak to się tutaj znalazło. Spoczywam w niewinności i nie osądzam 
tego w ogóle.” (P&O P.30) 

Kanał komunikacji musi być zaangażowany w tę samą pracę, jaką wykonują 
wszyscy, ponieważ każdy jest kanałem komunikacji. I nic innego się przez niego nie 
przejawia poza częstotliwościami, którym pozwala zadomowić się w swym umyśle - 
mówię o tych, którzy są kanałem komunikacji dla mego umiłowanego przyjaciela, 
którego zwiecie Saint-Germain - choć tutaj gdzie jesteśmy, czasem sobie żartujemy 
z tego „saint” w nazwie. Tak, więc ci, którzy są jego kanałem komunikacji niczym 
się nie różnią od was. Nadal muszą wykonywać własną pracę wewnętrzną. Ich celem 
nie powinno być odpoczywanie, tylko ciągłe pragnienie bycia ucieleśnieniem 
Samego Chrystusa. Aby, jak się to mówi, nie spocząć na laurach. (P&O P.22) 

Równocześnie, bądźcie pewni, że jesteśmy w stanie zapewnić, że czystość tej 
wibracji będzie zachowana. Ponieważ, jeśli nie jest, zwyczajnie wycofujemy się. 
Jeśli zaczyna się zakorzeniać w danym kanale komunikacji świadomość egotyczna, 
powiedzmy, że po prostu „odkładamy go na półkę” na później i czekamy. I tylko ty 
możesz rozróżnić, czy to, co jest mówione, płynie z nas, czy też jest zwyczajnie 
powtarzaniem treści, jakie już w nim zostały zaszczepione. Dochodzi on wówczas 
do pewnego ograniczenia w swym rozwoju, a my odchodzimy. I jesteście tego 
świadomi. Jest to wibracja, jaką czujecie, wręcz na poziomie struktury komórkowej 
ciała. 

„POWTARZANIE RAZ ZAPISANYCH JUŻ TREŚCI” - OSTATNIA SKORUPA DO ROZŁUPANIA 

Rozumiejąc, że ego może się zaangażować w bycie kanałem przekazu przez „powtarzanie 
raz zapisanych już treści” lub przeszłych duchowych nauk lub przekazów, mamy 
świadomość, że nie możemy pozwolić sobie na pójście w tym kierunku. Tak, więc każda 
komunikacja musi się zacząć od stwierdzenia „Naprawdę nie wiemy, co powiedzieć, ani co 
czynić.” Stało się koniecznym wymogiem, by nie budować duchowego ego, które myśli, że 
najlepiej wie, w jakim kierunku ma podążać. 

Miłość jest najbardziej krytycznym tematem, ukochani przyjaciele. Droga Poznania 
musi być dopełnieniem decyzji, by uczyć tylko miłości. A jedynym sposobem, by 
uczyć miłości to, być Miłością we wszelkich okolicznościach. (DM 372, L32) 

Nie oznacza to, że masz przylepić sztuczny uśmiech na twarzy i nie odczuwać nigdy 
żadnych emocji. To nie jest oświecenie. To jest szczyt próby ego uzurpowania sobie 
mocy Boga. Duchowe ego, duchowa osobowość jest ostatnią skorupą, którą trzeba 
rozłupać. 



KONIEC INSTYTUCJI GURU 

Zostaliśmy poinformowani, że Jeszua nie chce, by jakaś osoba, czy „guru” zarządzał, czy 
prowadził FSC i że dni instytucji guru zbliżają się do końca. Chrystus będzie zarządzał 
przez Święte Związki, gdzie wszyscy są równi w statusie, ważności i mądrości. Zobacz str. 
10-12 (czy chcesz powiedzieć…sukces…) „Największej Historii….” 

Mesjasz nie jest jedną osobą, lecz zbiorowym Umysłem Chrystusa, ustanowionym, 
rozpoznanym i wyrażonym przez wybór świętego związku. To jest jedyny wybór, jaki 
ma znaczenie. A wszystko pozostałe jest wyborem trwania przy wyświechtanych 
wzorcach złudzeń, a złudzenia przynoszą tylko ból, cierpienie, samotność i śmierć. 
Natomiast w świętości jest prawdziwa bliskość, a w prawdziwej bliskości jest 
przekraczanie przestrzeni, czasu i ciał. A w przekraczaniu czasu jest powrót pokoju. 
A w powrocie pokoju jest tak, jakby snu nigdy nie było. (Heart of SC) 

Ukochany przyjacielu, jest tylko jeden Guru - Pocieszyciel, Duch Święty - jeden 
Nauczyciel, jeden Promień Światła, który koryguje umysł. Ten Guru, ten Promień 
Światła został już w tobie umieszczony dokładnie od chwili, gdy powziąłeś myśl o 
oddzieleniu. Powiedzenie, że Miłość czeka na twe powitanie, to inny sposób 
powiedzenia, że Nauczyciel przebywa w twym sercu czekając aż ucichniesz, by 
uczyć się od Umysłu Chrystusa w tobie, by się poddać, tak by To Światło mogło cię 
wypełnić i wewnętrznie kształtować . (P&O, P.25) 

Jeśli postrzegasz swe nieprzebudzenie, brzemię cię przygniatające wygląda na 
bardzo ciężkie. Ale pamiętaj, że oznacza to, iż odwrotna sytuacja jest również 
prawdziwa. Oznacza to, że w żadnej sytuacji nikt nie ma żadnej mocy, by cię 
powstrzymać od przebudzenia. Dużo łatwiej jest w twym świecie wykorzystać 
szansę związków z nieoświeconymi umysłami, by własnym wyborem obudzić się, niż 
szukać igły w stogu siana, mając nadzieję odnaleźć jeden oświecony umysł, który 
ma moc cię zbawić. 

Czy wiesz, że nigdy nie było takiej chwili, w której potrzebowałeś czegokolwiek od 
kogokolwiek? Jednak szukałeś Chrystusa tam, gdzie nie można Go znaleźć. Nie ma 
takiego uczynku, jaki drugi może dla ciebie zrobić, a który może ci dać spełnienie, 
o jakie się modliłeś. Nie ma takiego nauczania, którego mógłbyś się nauczyć na 
pamięć. Nie ma żadnego guru lub mistrza, którego możesz odszukać, a który mógłby 
przynieść ci pokój. To ty możesz dać go innym, wpierw dając go sobie. (Jeszua) 

Dlatego też nie szukaj guru na zewnątrz siebie, ale zacznij używać czasu 
konstruktywnie. Zobacz, że każda chwila twego doświadczenia jest tylko kolejną 
okazją, by rozpoznać Prawdę, która jest zawsze prawdziwa, (Och, mogę wybrać 
pokój! Jestem Jednym z Bogiem! Ciekaw jestem jak wiele radości może dać zwykłe 
wniesienie w tę chwilę trochę Miłości?) odrzucając złudzenia, chmury osądów, które 
przepływają po niebie twego umysłu, które wydają się wchodzić w twą świadomość, 
chmury osądu, chmury impulsywnych reakcji, chmury postrzegania potrzeby 
posiadania racji. (P&O, P.25, było błędnie 28 napisz do SFC) 

Ukochany przyjacielu, gdy kiedykolwiek znów usłyszysz o kimś, kto mówi, że ma 
moc przebudzenia cię, odejdź stamtąd. Odwróć się i strzepnij pył z twych 
sandałów. Tacy nie są warci twego czasu. Gdy kiedykolwiek usłyszysz, jak ktoś mówi 



„Zwyczajnie kocham Boga. Nie mogę nic dla ciebie zrobić oprócz wspólnej 
modlitwy, żebyśmy razem mogli być Prawdą, która wszystko uwalnia.” Ku takim 
pospiesz! I przybywaj jak im równy, albowiem takim jest Synostwo. 

Jest się przebudzony tylko, gdy akceptuje się wszystko, ufa się wszystkiemu i 
obejmuje się wszystko, co jest tożsame z odczuwaniem wszystkiego. Albowiem 
dokładnie w momencie, gdy konkretna rzecz się pojawia już zostaje przekroczona, 
ponieważ nie stawia się jej przeszkód, ani się jej nie opiera. A to, czemu się nie 
stawia przeszkód lub czemu się nie opiera, zostaje objęte i pochłonięte rozległą 
przestrzenią Miłości. (DM 372, L32) 

UZYSKANIE ODPOWIEDNIEJ PERSPEKTYWY NA NASZE ZADANIE 

W tym punkcie było dla nas jasne, że aby zachować czystość każdego przekazu, jaki 
otrzymujemy, musimy chcieć, by przepływała przez nas tylko miłość Boga. Odczuwaliśmy 
to jako bardzo wymagające zadanie do osiągnięcia, lecz było jedynym sposobem, by 
służenie za kanał komunikacji powiodło się. Skupianie naszych intencji na podejściu 
chcenia, by informacja „przepływała przez nas”, pomogło nam przygotować nasze serca i 
umysły na bezpośrednie komunikowanie się z Jeszuą. W istocie, to się powiodło. 

Jesteś zwyczajnie tym, kto doszedł do rozpoznania, że jedynie Miłość Boga może 
spełnić ciebie, jako duszę. Tylko spełnienie twego celu bycia dla Miłości kanałem 
komunikacji, może przynieść ci sukces, jakiego prawdziwie szukasz. (DM 67, L5) 

Droga Serca, więc, obejmuje wszystko, ufa wszystkiemu i ostatecznie wszystko 
przekracza. Dlaczego? Ponieważ zaczyna od przyjęcia kompletnej i całkowitej 
odpowiedzialności za to, co jest przez nią przekazywane. Wszyscy jesteście 
kanałem komunikacji od momentu waszego pojawienia się, do momentu, gdy znów 
się pojawiacie. Nawet w czasie snu wybierasz to, co przepływa przez twą 
świadomość. (DM 14, L2) 

A nawiasem mówiąc, wszystko w tym świecie jest przekazywane w przepływie 
komunikacji. Wszystko jest inspirowane albo głosem lęku albo głosem Miłości, w 
każdej chwili każdego dnia wybierasz jakie częstotliwości będziesz przekazywał w 
przepływie przez ciebie komunikacji, jaką jakość myśli, jakie wymiary uczuć. W 
każdej sekundzie i nigdy się to nie zmieni. (Łaska jako Rzeczywistość CD) 

Miłość cię stworzyła. Miłość zrodziła w tobie jako osobie - przynajmniej w tańcu 
czasoprzestrzeni - moc wyboru, moc odczuwania, moc przekazywania światła i 
Miłości w przepływie komunikacji, moc wiedzy, że coś istnieje w tobie jako ty. Oto 
co uczyniła Miłość! Czy lęk kiedykolwiek uczynił coś podobnego, co byłoby tego 
choćby bladym cieniem? (DM 88, L7) 

Gdy jest ciebie co raz mniej, takim jakim myślałeś, że jesteś, odwrotnie, jest cię 
co raz więcej takim, jakim twój Ojciec cię stworzył - myślą doskonałej Miłości w 
formie, przekaźnikiem, prostym narzędziem umożliwiającym Miłości Ducha jaśnieć 
wokół. Twoim jedynym zadaniem staje się czyszczenie okien twego domu, 
szorowanie podłóg, plewienie chwastów w twym ogrodzie, tak by Światło mogło się 
wylewać niezakłócone. (DM 3, L1) 



UZYSKANIE ODPOWIEDNIEJ PERSPEKTYWY NA TO, JAK POMAGAĆ ŚWIATU 

Aby pomagać FSC, Jeszua prosił nas, abyśmy się trzymali kolejnej myśli: „Nie jesteśmy 
tutaj, by naprawiać, zmieniać, czy zbawiać świat. Jesteśmy tutaj, by pomóc Jeszule 
obudzić planetę - sprowadzić Niebo na Ziemię.” Naszym zadaniem, dlatego też, jest 
widzenie świata i każdego w nim, jako już uzdrowionych. 

Tak więc, czy świat potrzebuje zbawienia? Nie, świat jest złudzeniem więc, jak 
zamierzasz go zbawić? Wszystko o co jesteś proszony to nie naprawiać niczego, ani 
w makro ani w mikroskali, co chcesz postrzegać i co zwiesz swym życiem. Przestań 
próbować naprawiać to, co mogło się było wydarzyć w przeszłości. Po prostu zacznij 
teraz myśleć innymi myślami. Nie mów: „ Szkoda, że nie jestem nieograniczony. 
Jeśli tylko mógłbym się pozbyć tego, lub tego” czymkolwiek by to miałoby być. 
Czasami jest to osoba. (Jeszua) 

Dlaczego nie przełączyć kanał na świat, który jest uzdrowiony?  Świat, w którym 
żadne Dziecko Boga nie cierpi niedostatku…planeta pokoju, uzdrowiona i 
odnowiona, tocząca oczyszczone wody? Nic nie jest niemożliwe, jeśli każdy z was 
dokona wyboru, by w pełni chcieć wypełnić swą rolę w Pojednaniu. Rola może się 
wydawać mała. Rola może się wydawać duża. Jednak wszystkie łączą się, by 
utworzyć jeden piękny obraz. 

Jak świat ma być oświecony? Poprzez ciebie. Poprzez twoje stanie się kanałem 
komunikacji - i tak, jest to wszystko, czym jesteś - kanałem myśli o różnych 
częstotliwościach. I w miarę, gdy wchodzisz w konsekwentną praktykę wybierania 
tylko radości, wybierania tylko lekkości, wybierania tylko swej mocy, roszczenia 
sobie prawa do prawdy twej rzeczywistości we wszystkich okolicznościach, wówczas 
wysyłana jest wibracja i zaczyna się nowy taniec i ostatecznie wszystkie z 
chaotycznych drgań, które zachodzą w falach świadomości, cały ich pęd zostanie 
zmieniony i zaczną płynąć dokładnie w taki sam sposób. 

OSTATECZNY REZULTAT - UZDRAWIANIE POSTRZEGANEGO PRZEZ NAS ODDZIELENIA OD 
BOGA 

Tak więc, w FSC zatoczyliśmy pełne koło nie czyniąc nic oprócz karmienia Chrystusa w nas 
samych i każdym, którego spotykamy. Zawieszanie osądu względem wszystkich i 
wszystkiego doprowadzi nas do uświadomienia sobie, że każda osoba już została zrodzona 
w Chrystusie. Naszym podstawowym zadaniem więc jest nasłuchiwanie, nasłuchiwanie i  
jeszcze raz nasłuchiwanie i poddawanie się prowadzeniu.  

Ktokolwiek, ktokolwiek, kiedykolwiek wszedł w kontakt z tym, czego nauczam, nie 
tylko poprzez te treści, mój ukochany przyjacielu, lecz przez którykolwiek z innych 
kanałów komunikacji czy przyjaciół, z którymi komunikuję się z waszym światem - 
jeśli ktokolwiek zechciałby tylko przeczytać Kurs Cudów - jeśli ktokolwiek 
zechciałby tylko przeczytać zdania moich wypowiedzi w Świętej Biblii (niektóre z 
nich są rzeczywiście treściami, jakie nauczałem), bardzo trudno byłoby mu nie 
dostrzegać najbardziej z podstawowych nauk, jakich udzielałem. (P&O P.17) 

Po pierwsze, największym z darów, najwyższą formą służby, jaką możesz ofiarować 
komukolwiek, to przyjąć odpowiedzialność za leżące u podstaw poczucie 



oddzielenia od Boga i skorygowanie tego błędnego postrzegania. Oto, gdzie 
duchowość musi się zacząć. Albowiem, dopóki nie osiągnie się tego, wszystko co 
czynisz w świecie, będzie spowite egotyzmem. Ci, którzy walczą o pokój zrobiliby 
dobrze, gdyby najpierw osadzili się w prawdziwym pokoju w samych sobie. 

Bezradność, poczucie beznadziei, rozpacz, gniew i nienawiść są wszystkie 
symptomami podstawowego złudzenia, jakie pojawiło się w głębi umysłu. Pojawiło 
się, ponieważ stoi za nim długa historia pielęgnowania umiejętności słuchania 
nieodpowiedniego głosu. Nieodpowiedni głos jest głosem ego. Nauczył cię osądzać, 
wybierać i selekcjonować to, za co weźmiesz odpowiedzialność. Im bardziej 
wchodzisz w tę świadomość, tym trudniej wydaje się, że jest jakakolwiek nadzieja 
na szansę przekroczenia poczucia oddzielenia, konfliktu i braku pokoju. (DM 15, L2) 

Dlatego też, przebudzenie wymaga, by wszystkie ślady umysłu świata zostały 
odrzucone, gdy samemu spoczywa się w Doskonałej Prawdzie, która może poprzez 
ciebie wypełniać treścią doskonałe działanie, odpowiednie działanie. Powtórzę raz 
jeszcze, istota tego, czym się dzielę z wami zasadza się na następującej rzeczy: 
Bez uwewnętrznienia procesu pielęgnowania uzdrawiania twego błędnego 
postrzegania, że kiedykolwiek byłeś oddzielony od Boga, bez pielęgnowania 
głębokiej miłości do Siebie - nie miłości ego, lecz miłości Siebie - bez tego właśnie, 
nigdy nie osiąga się głębokiej ciszy wymaganej, by słyszeć Głos Pocieszyciela. A 
tylko ten głos, prawomyślność w tobie, może w doskonały sposób wypełniać treścią 
twe działania w świecie. (P&O, P.17) 

Koniec wszelkiego poszukiwania wydarza się, kiedy mamy odwagę powziąć w 
umyśle inną myśl. Słyszeliście to wiele razy w Kursie Cudów oraz za pośrednictwem 
wielu innych moich kanałów komunikacji: 

Tylko Miłość jest rzeczywista. 
Nie jesteś ciałem.  
Ja i mój Ojciec jedno jesteśmy. 
Jestem przebudzony i kroczę po tej planecie jako Chrystus. Wybieram Miłość 
nad lęk. (DM 198, L16) 

Kiedy wybierzesz poddanie się, kiedy zrezygnujesz z gry, zrezygnujesz ze snu próby 
opierania się Prawdzie, która jest zawsze prawdziwa, staniesz się zwyczajnym 
kanałem komunikacji, zwyczajnym przekaźnikiem. Nie będziesz już dłużej 
poszukiwaczem, albowiem zdecydujesz, że już odnalazłeś. 

Kiedy poddasz ostatni ślad niepoczytalnej możliwości kurczenia się przed Prawdą, 
kiedy z tego zrezygnujesz, Miłość popłynie przez ciebie. Lecz zauważ, że jeśli 
płynie przez ciebie, najpierw musi przypłynąć do ciebie. Dlatego też, staraj się 
zawsze przyjmować po to, by dawać. Albowiem co możesz dać drugiemu, jeśli 
jeszcze tego sam nie przyjąłeś? (DM 72, L6) 

Jeśli wszyscy z was dokonaliby wyboru, by tak czynić, a następnie poszli do swych 
przyjaciół i powiedzieli: „Dlaczego nie przyłączycie się do nas i nie wypełnicie 
również swej roli w Pojednaniu?”, zaprawdę, dwóch stanie się tysiącem, a tysiąc 
milionem i w mgnieniu oka Królestwo Niebieskie zostanie ponownie ustanowione na 
Ziemi. (Jeszua) 

Tłumaczenie: Marek Konieczniak
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