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Wstęp

Ksi')ka, któr' trzymasz w d!oniach, jest zapisem przekazów da-
nych przez Jeszu$ podczas publicznych spotka% we wczesnych 
latach mojej pracy z Nim. Nauki te to obszerny zbiór m'dro"ci 
Jeszuy, istotna cz$"# &cie)ki Drogi Mistrzostwa, i teraz s' one po 
raz pierwszy dost$pne w formie ksi')ki.

Tak jak opowiada!em w Listach Jeszuy, po moim pierwszym 
osobistym po!'czeniu z Jeszu', dla mnie jako ucznia nast'pi! 
nowy okres pracy z Nim, który przyj'! bardziej publiczn' form$.

Od roku 1988 a) do czasu, gdy Jeszua rozpocz'! dawanie trzy-
letniego kursu Drogi Mistrzostwa: Trylogii Chrystusowego Umys"u 
w roku 1994, prosi! On, bym pozosta! Mu oddany, co w!'cza!o 
przyj$cie przeze mnie tej nieco bardziej publicznej roli channe-
lowania dla grup. By!o to dla mnie pocz'tkowo bardzo niekom- 
fortowe!

Niemniej jednak, gdy wie"# o owych spotkaniach si$ roznio-
s!a, w moim domu w Tacomie w stanie Waszyngton zacz$!y gro-
madzi# si$ coraz wi$ksze grupy, pojawia!y si$ te) zaproszenia do 
podró)y w coraz dalsze miejsca. Wszystko to wymaga!o ode mnie 
coraz wi$kszego poddawania si$ procesowi, którego w ogóle nie 
rozumia!em!



8

Wszystko zacz$!o si$ od pierwszego spotkania grupowego, 
podczas którego Jeszua wyniós! mnie z mego cia!a (lub te) z tego, 
co nauczy!em si$ postrzega# jako „cia!o”), a nast$pnie sam w nie 
wszed!, by komunikowa# si$ z obecnymi na spotkaniu s!ucha- 
czami.

Okre"lam ten etap jako pocz'tek fazy channelowania w mej 
pracy z Nim, cho# dla czytelnika wa)ne jest, co rozumiemy pod 
tym poj$ciem. Oto, co zwykle si$ dzia!o: zamyka!em oczy i od-
mawia!em krótk' modlitw$, któr' poda! mi Jeszua, a nast$pnie 
czu!em, jak zanurzam si$ w g!$bok' medytacyjn' przestrze%. Na-
st$pnie rozpoczyna!y si$ i wzmaga!y dziwne wibracje, i przeno-
szono mnie ponad moje cia!o – widzia!em je poni)ej, podobnie 
jak zgromadzon' wokó! grup$ s!uchaczy oraz otaczaj'cy j' kr'g 
istot "wiat!a.

Do"wiadczenie to nabiera!o tempa, a ja do"wiadcza!em gwa!-
townego ruchu poprzez wielokolorowe "wiat!o. Widzia!em grup$ 
s!uchaczy, potem dom, w którym si$ znajdowa!a, a pó(niej dalej 
i szerzej – wszystko si$ zmniejsza!o i ukazywa!o jakby przez tele-
skop – a) do chwili, gdy widzia!em sam' planet$ Ziemi$, a na-
st$pnie nagle znika! nawet *zyczny wszech"wiat, podczas gdy 
wzmaga!o si$ pulsowanie i wibrowanie kolorowego "wiat!a!

Wtedy wszystko si$ zatrzymywa!o, a ja stawa!em si$ "wiado-
my tego, )e teraz jestem z Jeszu' w polu &wiat!a. Naucza! mnie 
On wtedy, a jednak gdy to wszystko si$ dzia!o, On równocze"nie 
przemieszcza! si$ do mego cia!a i poprzez „moje cia!o” naucza! 
zebran' grup$!

W którym" momencie Jeszua mówi! mi: „Teraz sko%czyli"my”. 
Zaczyna!em odczuwa# pewien rodzaj wibracyjnej zmiany i na-
st$powa!o odwrócenie poprzedniej podró)y, dopóki nie przybli-
)y!em si$ do Ziemi i nie wyl'dowa!em – cz$sto w swego rodzaju 
szoku – w ciele. Cz$sto nawet 30 minut zajmowa!o mi doj"cie do 



9

stanu, w którym by!bym w stanie poruszy# palcem lub wyda# 
d(wi$k, powoli przystosowuj'c si$ do cia!a.

Nast$pnie by!em tak na!adowany energi', )e cz$sto pozosta-
wa!em na nogach przez wiele godzin – b$d'c jednak w zmie-
nionym stanie "wiadomo"ci. Wszystko migota!o w "wietle i cz$-
sto widzia!em, )e budynki, drzewa, s!upy telefoniczne czy inne 
obiekty by!y przezroczyste. Mog!em patrze# przez nie na wylot.

Pewnego dnia by!em bardzo chory, mia!em gor'czk$ i zapa-
lenie gard!a, i by!em „pewien”, )e wieczorne spotkanie powinno 
zosta# odwo!ane. Jeszua zapewni! mnie, )e nie b$dzie )adnego 
problemu i – ku zaskoczeniu wszystkich – gdy ja „odszed!em”, 
a On przyby!, jak powiedziano mi potem – nagle nie by!o ani 
"ladu mojej choroby!

Zaprawd$, po powrocie do"wiadczy!em cia!a promieniej'ce-
go jasno"ci' i doskona!ym zdrowiem, by potem stopniowo od-
czuwa#, jak jego stan si$ pogarsza, gdy powraca zapalenie gard!a. 
Gdy zapyta!em Jeszu$, co si$ sta!o, odpowiedzia!:

Sugerowa"bym, #e jest to dla ciebie bardzo dobre pytanie do roz-
wa#enia. Dlaczego powróci"o to, co nazywasz „chorob%”?

To rodzaj pytania zadanego przez Niego z mi!o"ci', cho# oczy-
wiste jest, )e kierowa! On tu m' uwag$ ku kontrastowi: po có) 
kto" mia!by u)ywa# cia!a do czego" takiego, jak choroba, której –  
najwyra(niej – On sam nie u)ywa!, korzystaj'c z mego cia!a!

Transkrypty spotka% ukazuj'ce si$ pod tytu!em: Mi"o&' uzdra-
wia wszystko. Wczesne lata Drogi Mistrzostwa, oryginalnie nagrane 
na )ywo, ujmuj' to, czego Jeszua naucza! nas wszystkich podczas 
tych pi$knych zgromadze% [polskie wydanie zawiera mniej wi$cej 
po!ow$ tamtych tekstów - przyp. t!um.]. Ich m'dro"#, przewod-
nictwo i b!yskotliwo"# s' zadziwiaj'ce. Na kartach tej ksi')ki, 



drogi czytelniku, zawarte jest wiele: pomo)e ci to wzrasta# w ro-
zumieniu, wesprze ci$ w uzdrowieniu i do"wiadczeniu g!$bszego 
pokoju, i du)o wi$cej!

Prawdopodobnie chcia!by" wiedzie# jeszcze o jednym. Jeszua 
powiedzia! mi, )e podczas gdy ta mistyczna alchemia, przez któr' 
przechodzi!em, by!a cz$"ci' mej nauki, by!a to równie) okazja dla 
Niego, by nauczy# si$, jak aklimatyzowa# si$ do „mego” cia!a, jak 
równie), w jaki sposób zlewa# si$ z „umys!em mózgu” i uczy# si$ 
u)ywa# jego struktury j$zykowej.

Zaprawd$ w pierwszych fazach tego okresu Jeszua cz$sto ko-
munikowa! si$ powolnym, monotonnym g!osem, bez )adnego ru-
chu cia!a. Stopniowo, z czasem móg! On nim porusza# i zdawa! 
si$ dobrze bawi#, u)ywaj'c moich ameryka%skich idiomów, do 
których zyskiwa! dost$p w tym procesie!

Nasze interakcje by!y ró)norodne i zabawne. Cz$sto odczuwa-
!em Jego obecno"#, gdy na przyk!ad ogl'da!em telewizj$. Czasem 
komentowa! On programy telewizyjne, a nawet reklamy. Powie-
dzia!, )e uczy! si$ o moim "wiecie poprzez cz$"# mej duszy sku-
pionej na ciele i operuj'cej za po"rednictwem cia!a, tej drobnej 
rzeczy, któr' nadal omy!kowo uznawa!em za „siebie”.

Wczesne lata pe!ne s' odwiecznej wiedzy, bezczasowej Mi!o"ci, 
a nawet przepowiedni. W tym wst$pie do zadziwiaj'cego skarbu, 
jakim s' owe materia!y od Jeszuy, )ycz$ ci, by" radowa! si$ klejno-
tami, które podarowa! On nam wszystkim!

B!ogos!awie%stwa,
Jayem

stycze% 2019 r. 



Miłość uzdrawia wszystko 
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Teraz zaczynamy.
Zaprawd$ witam was, umi!owani i "wi$ci Przyjaciele. Przyby-

wam, aby by# z wami w tej godzinie, tego dnia i w ten sposób –  
nie po to, aby was naucza#, albowiem nie mog$ was nauczy# ni-
czego, czego by"cie ju) nie wiedzieli. Nie przybywam jako kto", 
kto ci$ przewy)sza, lecz jako ten, który idzie z tob' drog', któ-
r' wybra!e". Przybywam z w!asnej woli, aby komunikowa# si$ 
z tob' w ten sposób, poniewa) ci$ kocham. A przybywam, aby 
by# z tob', poniewa) jeste" Stworzeniem mego Ojca. Jeste" Chry-
stusem. To jeste" ty – zrodzony na wieczno"# zanim nasta! czas. 
Jeste" moim bratem i moj' siostr'. I gdy przybywam, aby by# 
z tob', rozpoznaj$ mego Ojca. Gdy przybywam, aby by# z tob', 
widz$ odzwierciedlenie tego, kim jestem. Gdy przybywam, aby 
by# z tob', wiem, )e jedynie Mi!o"# jest prawdziwa.

Dlatego te) przez ca!' wieczno"# i zanim nasta! czas jestem 
z tob', tak jak i ty jeste" ze mn'. Cho# mo)e si$ wydawa#, )e 
istnieje wiele podró)y, w Prawdzie nie by!o )adnej. Nie mo)esz 
podró)owa# do Rzeczywisto"ci, bo w Prawdzie nigdy nie móg!-
by" by# od niej oddzielony.

Tak, s!ysza!e" stwierdzenie, )e to ty tworzysz swoj' rzeczywi-
sto"#, lecz ja ci powiadam, )e tworzy# mo)esz tylko wtedy, gdy 
jeste" po!'czony ze swoj' rzeczywisto"ci'. Tworzysz w doskona!ej 
wolno"ci, któr' Ojciec przyzna! swemu Synowi w owej tajemni-
czej chwili, w której postanowi! stworzy# to, co jest Jemu podob-
ne – swego jednorodzonego Syna, swe potomstwo.

To ty jeste" tym Synem i dlatego od tamtej ponadczasowej 
chwili jeste" nieprzerwanie Twórc'. I nawet teraz, w tym mo-
mencie, postanowi!e" tworzy# swoje do"wiadczenie. Postanowi-
!e" u)y# tego, co nazywasz cia!em, które jest tak naprawd$ tym-
czasowym narz$dziem komunikacji – postanowi!e" umie"ci# 
je w okre"lonym miejscu w przestrzeni po to, aby przyci'gn'#  
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do siebie wyj'tkowy rodzaj do"wiadczenia. Nawet w tej chwili 
z w!asnej woli tworzysz postrzeganie, za pomoc' którego po-
strzegasz t$ chwil$ i jej do"wiadczasz. W rzeczywisto"ci nie 
mog$ uzdrowi# twego postrzegania. W rzeczywisto"ci nie mog$ 
ci$ przekona#, aby" widzia! rzeczy inaczej. W rzeczywisto"ci nie 
mog$ ci$ obudzi#, ale w swej niesko%czonej wolno"ci mog$ pod-
j'# decyzj$, aby ci$ kocha#.

Oto wi$c, na czym polega wielki sekret "wiadomo"ci, wielki 
sekret, którego wielu próbowa!o szuka# na wiele magicznych spo-
sobów: &wiat, którego do"wiadczasz, "wiat twego do"wiadczenia –  
podobnie jak mój – nie ma przyczyny nigdzie na zewn'trz ciebie, 
bowiem nie istnieje nic na zewn'trz ciebie. Wolno"#, któr' jest two-
je istnienie, nieograniczona wolno"#, by tworzy# postrzeganie –  
po prostu tworzy# i ju) – ta nieskr$powana niczym wolno"#, istota 
i prawda wszystkiego, czym jeste", pozostaje na zawsze niezmienna.

Dlatego te) w ka)dej chwili swego do"wiadczenia podejmuj 
decyzj$, aby nie szuka# przyczyny na zewn'trz siebie, lecz po pro-
stu si$ pyta#: „Co postanowi!em widzie#? Jakie do"wiadczenie 
wybra!em?”. I je"li spojrzysz na to oczami serca, nie pozostanie 
to przed tob' ukryte. Spogl'danie oczami serca wymaga jedy-
nie prostej uczciwo"ci. „Czego do"wiadczam w tej w!a"nie chwili? 
Albowiem jest to owocem tego, co wcze"niej wybra!em. Jakim 
my"lom pozwoli!em zago"ci# w mym umy"le? Jakie postrze)enia 
ceni$ i nios$ ze sob' niczym *ltr, przy pomocy którego koloryzuj$ 
ca!kowicie neutralne Stworzenie?”

W tobie spoczywa ca!a moc w Niebie i na Ziemi, w ka)dym 
z was po równo. Poprzez t$ w!a"nie moc tworzysz swe do"wiad-
czenie. A zatem w ka)dej chwili mo)esz postrzega# siebie jako 
kogo", kto szuka Boga, lub jako kogo", kto Go znalaz!. Ró)nica 
mi$dzy jednym a drugim to ró)nica mi$dzy "wiatem a Niebem, 
mi$dzy materi' a Duchem, mi$dzy piek!em a Niebem, mi$dzy 
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cierpieniem a pokojem, mi$dzy zw'tpieniem a m'dro"ci', mi$dzy 
obaw' a bardzo subteln' rado"ci', która nigdy ci$ nie opuszcza.

Je"li przybywam, aby by# z tob' w tej godzinie, jest tak tylko 
dlatego, )e rozpoznaj$, i) jeste"my sobie równi. I jeszcze raz po-
wtórz$: przybywam jedynie dlatego, )e ci$ kocham. A kocham 
ci$, poniewa) nauczy!em si$ konsekwentnie dokonywa# wyboru 
nauczania jedynie Mi!o"ci.

Gdy kiedy" jako cz!owiek chodzi!em po twej planecie, równie) 
stawa!em przed wyborami, przed którymi stajesz ty. I cho# wybo-
ry te pojawiaj' si$ w ró)nych przebraniach, ostatecznie wybór jest 
prosty: Mi!o"# lub l$k.

A wi$c b$d'c przez chwil$ cz!owiekiem, podobnie jak ty uto)-
samiaj'cym si$ z oddzielonym od innych – a mo)e nawet od 
mego Ojca – cia!o-umys!em, ja równie) musia!em podj'# decy-
zj$, by widzie# inaczej. Decyzj$, by wybra# to, o czym mówili mi 
wszyscy moi nauczyciele, o czym mówi!y wszystkie studiowane 
przeze mnie "wi$te ksi$gi: )e Bóg i Jego Stworzenie nigdy nie s' 
od siebie oddzieleni i )e to ja jestem tym &wiat!em, ja jestem tym 
Stworzeniem, ja jestem Chrystusem.

I nadszed! taki dzie% – podobnie jak to si$ sta!o ju) dla wielu 
z was, a dla innych z was tak si$ stanie – nadszed! taki dzie%, 
w którym nagle przysz!o mi do g!owy, )e zamiast szuka# magicz-
nych "rodków na wype!nienie luki mi$dzy mn' a Ojcem, mo)e 
powinienem zrobi# co" przedziwnego, co" tak bulwersuj'cego, 
)e sta!oby si$ to niemal profanacj' dla ka)dej duchowej tradycji, 
w której si$ szkoli!em. T' jedn' przedziwn' rzecz' by!o po pro-
stu zawierzenie S!owu Boga i )ycie tak, jakby by!o prawd', )e 
nie jestem od Niego oddzielony. Musisz przyzna#, )e jest to do"# 
dziwne.

A wi$c owego dnia i w owej godzinie, gdy siedzia!em pod 
pewnym drzewem na pewnym ma!ym wzgórzu w miejscu, które 
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nazywasz Galile', i gdy patrzy!em na ostatnie promienie zacho-
dz'cego s!o%ca, w g!$bi swego umys!u podj'!em decyzj$: Nie 
b$d$ d!u)ej kroczy! jako ten, który szuka Boga, lecz ca!ego siebie 
oddam owej Prawdzie, )e ja i Ojciec jedno jeste"my. A potem zo-
bacz$, co si$ stanie.

Nie jest prawd', )e przyby!em na t$ planet$ w pe!ni przebu-
dzony, )e wskoczy!em do !ona mej matki bez pomocy – jak ty to 
nazywasz? – normalnych "rodków. Nie jest prawd', )e siedzia!em 
obok Ojca, który powiedzia! do mnie: „S!uchaj, mo)e móg!by" 
zej"# tam na dó!?”, a ja na to odpar!em: „Nie ma sprawy!”.

Gdybym nie chodzi! po tej planecie jako cz!owiek, gdybym 
nie czu! wszystkiego tego, co czujesz ty, gdybym nie postrzega! 
wszystkiego, co ty postrzegasz, gdybym nie zna! os'du, gdybym 
nie zazna! l$ku, smutku i po)'dania, gdybym nie do"wiadczy! na 
w!asnej skórze zimna, gdybym nie zazna! zw'tpienia, t$sknoty 
i pragnienia, by poszukiwa#, to nic z tego, co kiedykolwiek zrobi-
!em i nic z tego, co kiedykolwiek ci powiedzia!em poprzez wiele 
form, za pomoc' których próbuj$ si$ komunikowa# z ludzko"ci' –  
czy to wówczas, czy pó(niej, czy teraz – nic z tego nie mia!oby 
)adnego znaczenia ani warto"ci, gdybym nie do"wiadcza! tego, co 
ty. Czy ma to dla ciebie sens?

Dlatego prosz$ ci$, wy"wiadcz mi wielk' przys!ug$. Je"li za-
mierzasz si$ upiera# przy tym, )eby na swoim o!tarzu trzyma# 
moje zdj$cie czy ikon$, to prosz$ umie"# obok niego i swoje zdj$-
cie. Lub jeszcze lepiej: zdejmij moje zdj$cie i umie"# tam w za-
mian swoje oraz rozpoznaj, )e ta sama Prawda, która przebudzi!a 
mnie, )yje te) w tobie. Prawda ta czeka na twoje zaproszenie, na 
twoj' decyzj$, aby nigdy ju) nie tolerowa# niepoczytalnej my"li, 
)e móg!by" by# oddzielony od Boga, czeka ona na twoj' decyzj$, 
by oddawa# si$ tej Prawdzie w ka)dej chwili, by J' pami$ta#, a na-
st$pnie by Ni' )y# i przekona# si$, co Ojciec chce, aby" uczyni!.
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Tak naprawd$ to nie jest zbyt skomplikowane. Po przes!ucha-
niu tego przes!ania kilka tysi$cy razy odkryjesz: „Acha, mam na-
ucza# jedynie Mi!o"ci!”. To jest to samo przes!anie – wiele form 
o tej samej tre"ci: „Nauczaj jedynie Mi!o"ci, poniewa) ni' jeste". 
Nauczaj jedynie Mi!o"ci, poniewa) ni' jeste"”. – „Ojcze, co powi-
nienem zrobi# w tej chwili?” – „Nauczaj jedynie Mi!o"ci, ponie-
wa) ni' jeste"”. – „Czy mam pój"# tutaj czy tam?” – „Pos!uchaj 
Mi!o"ci, niech ona ci$ poprowadzi”.

B'd( zatem obecno"ci' Mi!o"ci, któr' jeste", a jeste" &wiat!em, 
które roz"wietla ten "wiat. I nie mo)esz nie by# we w!a"ciwym miej-
scu o w!a"ciwym czasie. Je"li chcesz pozna# wol$ swego Ojca, otwórz 
oczy. Z kim przebywasz? Gdzie jeste"? W jaki sposób mo)esz przy-
nie"# Mi!o"# do przestronno"ci i "wi$to"ci tego "wi$tego spotkania?

Mo)esz by# pewien, )e kiedykolwiek spotykasz kogo" na tym 
"wiecie – pójd(my nawet jeszcze dalej i powiedzmy, )e ka)da 
chwila, w której nawi'zujesz relacj$, czy to ze (d(b!em trawy, czy 
to z widokiem gwiazdy – ka)da taka chwila jest "wi$tym spo-
tkaniem. Albowiem Ojciec tworzy jedynie to, co odzwierciedla 
dobro#, "wi$to"# i pi$kno. I stworzenie czeka, a) zostanie przez 
ciebie pob!ogos!awione, a) zostanie zbawione dzi$ki temu, )e wy-
bierzesz postrzeganie jedynie oczami Mi!o"ci.

Decyzja, aby postrzega# w ten sposób, musi oczywi"cie g!$bo-
ko naprawi# umys!, uzdrowi# emocje i – póki cia!o trwa – prze-
mieni# nawet to, w jaki sposób owe malutkie komórki, które na-
zywasz cia!em, reagowa!y jako wierny ci s!uga.

Mi!o"# uzdrawia wszystko. Mi!o"# obejmuje wszystko, wszyst-
kiemu ufa, przekracza wszystko, przemienia wszystko i !agodnie 
zwraca Rzeczywisto"# tam, gdzie ona zawsze by!a – do g!$bi twe-
go w!asnego istnienia.

No có), do"# ju) tego tematu Mi!o"ci. B$d'c cz!owiekiem, ja 
równie) wo!a!em do swego Ojca: „Ale) Ojcze, to nie mo)e by# 
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tak proste! Przecie) do"wiadczam kon+iktu z tamt' osob'”. Ona 
robi to, co w dzisiejszych czasach nazywacie prowokowaniem czy 
te) wzbudzaniem irytacji. „Gdyby tylko przesta!a mnie dra)ni#, 
to wszystko by!oby ze mn' w porz'dku. Z pewno"ci' przyczyna 
jest na zewn'trz mnie. Z pewno"ci' musi istnie# jaki" magiczny 
sposób, z pomoc' którego mog$ si$ ochroni# przed psychicznym 
atakiem tych biednych nieo"wieconych grzeszników, którzy nic 
nie kapuj'”.

„Ojcze, poka) mi drog$”. I owszem, uda!em si$ na pustyni$ na 
czterdzie"ci dni i czterdzie"ci nocy. Tak naprawd$ by!o to oko!o 
trzydziestu siedmiu dni i nocy, ale liczmy tak plus minus. I gdy 
si$ tam uda!em, zmaga!em si$ jedynie z nieprawid!owym postrze-
ganiem tego, kim jestem i tego, gdzie jestem na zawsze.

Gdy za" zacz'!em )y# w oparciu o t$ prost' decyzj$, by zawie-
rzy# S!owu Boga, wydarzenia w moim )yciu zacz$!y by# aran)o-
wane nie przeze mnie, lecz przez Tego, którego nazwa!em Pocie-
szycielem, Duchem &wi$tym, G!osem przemawiaj'cym na rzecz 
prawid!owego my"lenia i doskona!ej poczytalno"ci, mostem mi$-
dzy moj' indywidualn' "wiadomo"ci' a Umys!em Boga. Podob-
nie i twoje )ycie zaczyna by# przearan)owywane – i wielu z was 
wie, jak to czasami wygl'da, gdy co" spoza was samych, spoza 
waszego pojmowania, zaczyna kszta!towa# na nowo wasze prze-
znaczenie. Dzi$ki Bogu za to, )e tak si$ dzieje, bo gdyby" szed! 
w!asn' drog', to spad!by" z kraw$dzi wszech"wiata i znikn'! w ja-
kiej" otch!ani.

Tak wi$c ten, który jest Pocieszycielem, zaczyna porz'dko-
wa# zwi'zki, spotkania, przypadkowe kontakty, ksi')ki, karie-
ry, przyjació! i wówczas to umieszczone w tobie ziarno wyrasta 
powoli z gleby twych b!$dnych wytworów, czyli wszystkiego 
tego, co by!o inne ni) Mi!o"#, wszystkiego tego, co by!o prób' 
zabezpieczania si$, prób' trzymania si$ os'du, prób' postrzegania 
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Stworzenia w nieprawdziwy sposób i niewidzenia rzeczywiste-
go "wiata, a w zamian widzenia jego wytworzonego przez ciebie 
substytutu. U)ywaj'c tej w!a"nie gleby, Pocieszyciel zaczyna pra-
cowa# w twoim umy"le i sercu, aby naprawi# twe postrze)enia, 
aby przynie"# ci w!a"nie t$ doskona!' sytuacj$ sprzyjaj'c' nauce, 
w której mo)esz ponownie wybra# Mi!o"#.

I za ka)dym razem, gdy dokonujesz prostego wyboru, by s!u-
cha# jedynie tego g!osu, to – je"li mo)emy po)yczy# s!owa z twego 
wspó!czesnego "wiata – robisz co", co jest nazywane „kwantowym 
skokiem” w procesie uzdrawiania, w procesie rodzenia Chrystusa. 
Za ka)dym razem, gdy wybierasz Mi!o"#, jest to cenniejsze ni) 
ca!e z!oto i srebro, jakie mog!aby kiedykolwiek zrodzi# ta planeta. 
Ma to wi$ksz' warto"# ni) ca!e wykszta!cenie, wszystkie udane 
kariery, wszystkie zwi'zki z dziewczynami i ch!opakami, jakie 
móg!by" tu kiedykolwiek mie#. Ka)da decyzja na rzecz Mi!o"ci 
ma wi$ksz' wag$ ni) wszystko, co kiedykolwiek zrodzi! ten "wiat. 
W!a"nie taka jest twoja pot$ga. Tym jest moc, która czeka w to-
bie, która czeka na twe zaproszenie.

„W tej w!a"nie chwili, cho# cia!o si$ trz$sie, w tej chwili, cho# 
p!yn' !zy, w tej chwili, cho# dostrzegam pojawiaj'cy si$ l$k przed 
strat' – i tak wybior$ Mi!o"#. I b$d$ kocha! !zy, b$d$ kocha! dr)e-
nie cia!a, b$d$ kocha! l$k, b$d$ kocha! tego, który stoi przede mn', 
b$d$ kocha! (d(b!o trawy, na którym stoj$ i b$d$ kocha! owego 
wielbiciela Boga we mnie, który chce si$ jedynie przebudzi#”.

Mi!o"#. Jest to jedyna moc, która istnieje w Stworzeniu. A ty, 
dok!adnie tam, gdzie si$ znajdujesz, mo)esz podj'# prost' decy-
zj$, by sprowadzi# Mi!o"# do swego "rodowiska. Mo)esz by# ka-
na!em przekazu. Twój kielich mo)e by# przeob*ty. W!a"nie ty 
mo)esz podj'# prost' decyzj$, aby pozwoli# na uzdrowienie.

To ty chodzisz po tej planecie. I masz to, co nazywasz cia!em, 
a to oznacza, )e masz tymczasowe narz$dzie, które mog' widzie# 
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inni ludzie na tej planecie. Oni cz$sto nie widz' mnie, poniewa) 
patrz' oczami *zycznego cia!a, a nie oczami przebudzonego ser-
ca. Poprzez ciebie za" Mi!o"#, dana jako ów Pocieszyciel, mo)e 
pokierowa# twoimi s!owami, gestami i ca!' tw' istot', tak )e 
Mi!o"# wst'pi do tego "wiata i dotknie serca drugiego cz!owieka 
w sposób, którego twój my"l'cy umys! nigdy nie móg!by zrozu-
mie#. Albowiem umys! nigdy nie mia! by# twoim panem. Mia! 
by# jedynie s!ug' przebudzonego serca.

A gdy mówi$ „serce”, mam po prostu na my"li g!$bi$ umys!u, 
która jest g!$bsza ni) widzenie na tak zwanym "wiadomym pozio-
mie, g!$bsza ni) twoje idee i postrze)enia, niczym ocean, z któ-
rego wy!aniaj' si$ wszystkie fale. Nazywam to sercem po prostu 
dlatego, )eby odró)ni# to od tego, co ty nazywasz intelektem, czy 
te) my"l'cym umys!em.

Ten umys! nigdy nie wie, czego komu potrzeba. Lecz gdy mil-
czysz – co oznacza po prostu, )e wycofujesz sw' ocen$ jakichkol-
wiek idei – gdy postanawiasz wycofa# si$ do sanktuarium swego 
serca, g!$bi swego Umys!u pisanego przez du)e „U”, i pami$ta# 
Prawd$, która jest zawsze prawdziwa, pami$ta#, )e jedynie Mi!o"# 
uzdrawia, wówczas mo)esz zosta# zainspirowany, za" Umys! mo)e 
s!u)y# do szerzenia Mi!o"ci. I w tej samej chwili nie ma dos!ownie 
)adnej ró)nicy mi$dzy tob' a mn' i moim )yciem, które zdoby!o 
taki rozg!os.

Ty jeste" Chrystusem wcielonym. Ty jeste" S!owem, które cia-
!em si$ sta!o. Jeste" jednorodzonym Dzieckiem Ojca, jeste" Od-
kupicielem, poniewa) wybieraj'c Mi!o"#, sam postanowi!e" zo-
sta# odkupiony.

Gdy zamiast l$ku wybierasz Mi!o"#, to nie znaczy, )e nie b$-
dziesz do"wiadcza! l$ku jako poruszenia czy te) fali energii, ni-
czym zmarszczki na powierzchni wody wywo!anej wrzuceniem 
kamyka do jeziora twej "wiadomo"ci. Gdy wybierasz Mi!o"# 
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zamiast l$ku, oznacza to po prostu, )e bez wzgl$du na to, co dzie-
je si$ w tobie lub doko!a ciebie, postanowi!e" ceni# jedynie G!os 
mówi'cy w Imieniu Mi!o"ci.

I zaczynasz rozwija# w sobie zdolno"# rozpoznawania G!osu 
Mi!o"ci w"ród wrzawy i krzyków b$d'cych przejawem l$ku "wia-
ta. Ów "wiat mo)e istnie# w twoim umy"le, w twoich emocjach, 
w komórkowej strukturze tego, co wygl'da na twardy kawa!ek 
materii zwany cia!em. &wiat mo)e istnie# w tym, co wydaje si$ 
otacza# cia!o, czyli w innych umys!ach. Lecz "wiat jest zawsze 
symbolem wybierania l$ku. I w samym "rodku tego wszystkiego 
mo)esz rzeczywi"cie rozwija# w sobie umiej$tno"#, czy te) zdol-
no"# coraz wyra(niejszego s!yszenia G!osu mówi'cego w Imieniu 
Mi!o"ci. A zaczyna si$ to od decyzji, by Go us!ysze#.

Wyobra( sobie, )e jeste" na koncercie orkiestry symfonicznej 
i gdy tak siedzisz na swoim krze"le, otoczony setkami innych istot 
ubranych w tak zwane smokingi i suknie, w g!$bi swego jeste-
stwa podejmujesz decyzj$, aby us!ysze# d(wi$k wydawany przez 
+et. Zaczynasz wi$c uczy# si$, jak chwilowo nie s!ysze# d(wi$ku 
skrzypiec, uderzenia w b$bny czy te) d(wi$ku tego, co jest nazy-
wane obojem. Zaczynasz rozwija# w sobie zdolno"# rozpoznawa-
nia d(wi$ku pojedynczego +etu graj'cego pi$knie w"ród innych 
d(wi$ków wydawanych przez t$ orkiestr$. Jest to bardzo podobne 
do tego, co potrzebujesz zrobi#, aby rozwin'# w sobie zdolno"# do 
s!yszenia G!osu mówi'cego w Imieniu Mi!o"ci.

Lecz do tego potrzebne jest twoje oddanie. Potrzebne jest ono, 
aby" w ci'gu ca!ego dnia – cho#by nawet nikt nie wiedzia!, co 
robisz – pos!ugiwa! si$ czasem w inny sposób. Postanów pos!ugi-
wa# si$ nim w sposób konstruktywny, a nie ma lepszego sposobu 
pos!u)enia si$ czasem ni) rozwijanie w sobie zdolno"ci s!yszenia 
jedynie G!osu Mi!o"ci, dzia!anie z jego inspiracji i zaprzestanie 
s!uchania g!osu "wiata, bez wzgl$du na to, czy wydaje si$ on 



22

przemawia# z twego otoczenia czy te) z twego wn$trza. Wn$trze 
i zewn$trze to tak naprawd$ tylko okre"lenia, którymi musimy si$ 
pos!ugiwa#, by opisa# twe do"wiadczenie. W rzeczywisto"ci nie 
ma czego" takiego. Nie ma nic na zewn'trz ciebie.

To za" oznacza, )e gdy jaki" brat lub siostra wydaj' si$ zacho-
wywa# niepoczytalnie, to dzieje si$ to w tobie i ty masz moc, 
aby spojrze# na t$ osob$ i zobaczy# j' jako siebie, by wyj"# po-
nad postrzeganie jej nawet jako brata czy siostry, poniewa) takie 
sformu!owanie nadal jest oparte na postrzeganiu, )e istnieje co" 
na zewn'trz ciebie. Mo)esz nauczy# si$ patrze# i widzie# jedynie 
siebie, i podj'# decyzj$, czy chcesz sobie da# Mi!o"# czy l$k.

Albowiem tak, jak traktujesz swego brata, tak potraktowa-
!e" siebie. I tak, jak spojrza!e" na swoj' siostr$, tak spojrza!e" na 
siebie. W istocie, widzisz swego brata czy siostr$ w pewnym… 
nazwijmy to: niekorzystnym "wietle, w!a"nie dlatego, )e wpierw 
spojrza!e" w ten sposób na siebie i po prostu do"wiadczasz teraz 
skutku tamtego wyboru.

Wiem, )e to oznacza, )e je"li chcesz rozwija# Chrystusow' 
&wiadomo"#, to b$dziesz musia! ca!kowicie zrezygnowa# z wszel-
kiej nadziei na znalezienie winy w kimkolwiek lub w czymkol-
wiek. „Ale ja po"wi$ci!em temu tyle czasu i energii. Szuka!em 
wsz$dzie, wysoko i nisko, w licznych wcieleniach. I czasem by!em 
"wi$cie przekonany, )e kto" lub co" naprawd$ jest winien”.

Umi!owani przyjaciele, "wiadomo"# jest tak zachwycaj'c' gr'. 
Za ka)dym razem, gdy z jakiegokolwiek powodu odmówi!e" dru-
giej osobie Mi!o"ci, skrzywdzi!e" jedynie siebie i zagwarantowa!e" 
sobie, )e sam b$dziesz odczuwa! brak Mi!o"ci.

Przebaczenie uwalnia "wiat od tego, jak go postrzegasz. Nie 
mo)esz przebaczy# "wiatu tego, co uczyni!, poniewa) nie uczyni! 
on niczego. Nie mo)esz przebaczy# swemu bratu czy siostrze ich 
uczynku wobec ciebie, poniewa) nie mo)esz do"wiadczy# niczego, 



23

czego by" sam do siebie nie przywo!a! w wyniku os'du, jaki ju) 
wyda!e" na siebie samego.

A zatem "wiat chce ci$ nauczy#, )e to, czego do"wiadczasz, po-
chodzi z zewn'trz, )e mog' si$ zdarza# tak zwane wypadki. &wiat 
chce ci$ nauczy#, )e mo)esz by# o*ar' "wiata. &wiat naucza ci$ 
równie): „Nie przejmuj si$. Nie ty jeste" winny”, i jest to ca!kiem 
prawdziwe, ale z innej perspektywy. A wi$c "wiat i wszystko, cze-
go on naucza, ca!kowicie przeczy Prawdzie Królestwa. A gdzie 
jest Królestwo? Ono jest tutaj. Jest tam, gdziekolwiek ty si$ znaj-
dujesz.

I Prawda, która jest Królestwem, wie, )e nie ma nic na ze-
wn'trz. &wiadomo"# jest Twórc'. Jest nim w ka)dej chwili – za-
równo wtedy, gdy s!yszysz pi$kny "miech nowo narodzonego 
dziecka, b'd( wtedy, gdy czujesz, jak ma!e stópki dziecka w !onie 
matki dotykaj' i kopi' wewn$trzne cz$"ci cia!a kobiety, jak rów-
nie) wtedy, gdy 15 kwietnia wysy!asz pieni'dze do Urz$du Skar-
bowego. W polu twego do"wiadczenia nie pojawi!o si$ nic poza 
tym, na co sam przyzwoli!e".

To wcale nie znaczy – pos!uchaj uwa)nie – to wcale nie znaczy, 
)e usiad!e", opracowa!e" plan, pod!ug którego 19 kwietnia jaki" 
samochód przejedzie twojego kota. Nie to mamy na my"li. Gdy 
kto" przejedzie twojego kota, jest to symbolem, ekspresj' pewnej 
wibracyjnej cechy "wiadomo"ci. Ty ju) wrzuci!e" kamyk do stawu 
twego umys!u i on rezonuje, tworzy zmarszczk$ na powierzchni, 
tak )e to, co wrzuci!e" tutaj, pokazuje si$ gdzie indziej jako pewne 
odzwierciedlenie. Nie po to, by ci$ ukara#. Bóg nie jest kim", kto 
zrzuca ci$ na t$ planet$, ka)e ci cierpie#, a potem, gdy umierasz, 
opowiada, dlaczego ci to zrobi!. Czy) to nie by!oby fajne? Wów-
czas mia!by" kogo", kogo móg!by" obarczy# win'.

Wszystkie wydarzenia dziej' si$ z jednego powodu, i tylko 
jednego. Nie dziej' si$ po to, aby ci$ ukara#, aby wywo!a# stres 
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w ciele, ani by udowodni#, )e "wiat jest z!ym miejscem. Dziej'  
si$ – je"li to konieczne – po to, by tob' wstrz'sn'# na tyle, aby" 
skierowa! sw' uwag$ na rzeczywisty "wiat, na Królestwo; aby 
zmusi# ci$ – je"li to konieczne – by" nauczy! si$ my"le# inaczej, 
nauczy! si$ wybiera# inaczej, nauczy! si$ ceni# inne cele, by twoim 
celem sta!o si$ ostatecznie przebudzenie, uzdrowienie. Wydarze-
nia same w sobie nie maj' na ciebie wp!ywu. ,adnego! Zaufaj mi. 
Gdyby mia!y na ciebie wp!yw, to nie by!oby ci$ tu w tej chwili. 
Znikn'!by" 45 tysi$cy lat temu. Ale oto jeste". A "wiat nie by! 
w stanie ci$ zabi#, prawda? Tak samo, jak nie uda!o mu si$ kiedy" 
pozby# mnie.

Wydarzenie, którego do"wiadczasz, niezale)nie od tego, co 
nim jest, to rezultat, to wynik tego, jak postanowi!e" my"le# o so-
bie wcze"niej. Pokazuje si$, aby odzwierciedli# to, co naprawd$ 
si$ dzia!o, tak aby" mia! sposobno"# dokonania nowego wyboru 
i nauczenia si$ w ten sposób, czym jest Mi!o"# oraz jak uzdrawia 
Mi!o"#, czym jest do"wiadczenie i czym jest Stworzenie; naucze-
nia si$, )e masz w sobie moc, by wspó!tworzy# wraz z Bogiem to, 
co dobre, "wi$te i pi$kne. I ta moc jest nieograniczona na zawsze.

Dlatego te) spójrz bez os'du na swoje aktualne do"wiadczenie. 
Je"li zauwa)asz, )e umys! mówi: „Czuj$ si$, jakbym by! w pu!ap-
ce, jakbym by! w wi$zieniu. Och, gdybym tylko nie mia! tego 
g!upiego cia!a”. To nie to. To jest os'd. A os'd po prostu tworzy 
pewn' wibracj$, która musi si$ pojawi#, aby da# ci odzwierciedle-
nie tego, co robi!e" z moc' swego umys!u.

Lecz naucz si$ patrze# z mi!o"ci'. Naucz si$ patrze# w "wi$to-
"ci na ka)d' chwil$. Naucz si$, )e nawet pos!uguj'c si$ tym, co 
nazywasz cia!em, mo)esz do"wiadczy# "wi$tego spotkania. Mo-
)esz spojrze# na swoje cia!o w lustrze. Mo)esz spojrze# na swoj' 
twarz w lustrze. Mo)esz dotkn'# tego, co nazywasz d!o%mi. Mo-
)esz dotkn'# barków i ramion. Mo)esz dotkn'# miejsca, gdzie 
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znajduje si$ serce. I mo)esz sobie u"wiadomi#, )e tu i teraz, gdzie-
kolwiek si$ znajdujesz, jeste" "wiadomo"ci', która mo)e kocha# to 
tymczasowe stworzenie.

Mo)esz doceni# to niezwyk!e narz$dzie, za pomoc' którego 
mo)esz do siebie przywo!ywa# do"wiadczenia w ramach konkret-
nych cz$stotliwo"ci – a wszystko po to, by dokona# innego wybo-
ru ni) ten, którego dokona!e" w przesz!o"ci, by wybra# Mi!o"#, by 
naucza# jedynie Mi!o"ci, by sta# si$ na tyle arogancki i dziwaczny, 
aby podj'# t$ sam' decyzj$, któr' podj'!em ja: „My"l$, )e b$d$ 
chodzi! po tym "wiecie tak, jakby to, co mówi mi mój Ojciec, 
by!o prawdziwe”. A gdy kto" ci$ zapyta, kiedy s' twoje urodziny, 
mo)esz im powiedzie#: „25 grudnia, a kiedy s' twoje?”. Tak na-
prawd$ to urodzi!em si$ w miesi'cu, który nazywasz sierpniem, 
ale mniejsza o to.

Ty naprawd$ masz moc, by rodz'c Chrystusa bardzo dobrze 
si$ bawi#. Ego, które jest ob!'kan' my"l', )e móg!by" by# inny 
ni) to, jakim stworzy! ci$ Bóg, ma jedn' cech$ charakterystyczn'. 
Jest ni' powaga. Mo)esz by# pewien, )e za ka)dym razem, gdy 
modlisz si$ z wielk' powag', to si$ nie modlisz. Za" kochanie na 
powa)nie to wewn$trzna sprzeczno"#.

A wi$c jakby to by!o, gdyby" opu"ci! to miejsce tego wieczo-
ru, podj'wszy wpierw decyzj$, by wej"# do Królestwa bawi'c si$? 
Tak, wej"# do Królestwa bawi'c si$. By by# lekkim, by "mia# 
si$, by by# oburzaj'cym, by si$ dobrze bawi#, by poprowokowa# 
umys!y innych?

Wyobra( sobie, )e wchodzisz do jednego ze swych sklepów, 
podajesz sprzedawcy banknot pi$ciodolarowy za jeden galon 
mleka i cokolwiek jeszcze tam kupi!e", on za" wydaje ci jedne-
go centa reszty, poniewa) tak to wygl'da w dzisiejszych czasach, 
a ty bierzesz tego centa, patrzysz na sprzedawc$, k!adziesz palec 
na swoim policzku i mówisz: „Ale) ze mnie dobry Chrystus!”, 
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a nast$pnie odchodzisz. A potem wracasz i mówisz: „A tak przy 
okazji, jaki) z Pana dobry Chrystus”. Mo)esz by# pewien, )e ten 
sprzedawca nigdy ci$ nie zapomni.

Chc$ si$ teraz z wami podzieli# czym" bardzo, bardzo "wi$-
tym i bardzo prawdziwym. Nie jest to jednak powa)ne, cho# jest 
bardzo szczere. Pos!uchaj uwa)nie. Kiedykolwiek dwa umys!y 
postanawiaj' po!'czy# si$ w Mi!o"ci, ju) nigdy nie b$d' od siebie 
oddzielone. Innymi s!owy, sen o oddzieleniu nigdy ju) nie opu"ci 
mi$dzy nimi zas!ony. Chrystus za" t$skni za po!'czeniem si$ ze 
Sob' samym, objawiaj'c si$ w ka)dej istocie.

Dlatego te), gdy postanawiasz – prosz$, pos!uchaj tego uwa)-
nie – gdy jako zmartwychwsta!y Chrystus postanawiasz naucza# 
jedynie Mi!o"ci – co nie oznacza, )e dostaniesz instrukcj$ obs!ugi, 
która mówi ci, co robi#, lecz oznacza jedynie, )e zaczynasz od de-
cyzji, )e to jest prawdziwe, a nast$pnie Duch &wi$ty wype!nia pu-
ste miejsca… Gdy wi$c podejmujesz decyzj$, by spojrze# na tego 
sprzedawc$ w sklepie, na swojego ma!)onka, na swoje dziecko, na 
przyjaciela lub na kogo", kto po prostu nagle w tajemniczy sposób 
pojawia si$ w twoim umy"le lub w modlitwie, gdy podejmujesz 
decyzj$, by spojrze# na t$ osob$ z Mi!o"ci' i pozwoli# sobie zoba-
czy# Chrystusa, który w niej mieszka, to stajesz si$ po!'czony z t' 
istot' na wieki.

Gdy za" si$ budzisz, s' do ciebie posy!ani uczniowie. I ka)dy 
z was ma mnóstwo istot w „poczekalni”, czekaj'cych na twoj' 
decyzj$, by w ko%cu by# Tym, kim naprawd$ jeste". Wi$kszo"ci 
z nich jeszcze nie spotka!e". I wi$kszo"ci z nich nigdy nie spotkasz 
w *zycznej formie. Lecz wszystkie umys!y s' po!'czone, a czym-
)e jest Umys! jak nie punktem Boskiego &wiat!a, punktem "wia-
domo"ci, punktem inteligencji… Nie ma wi$c znaczenia, w ja-
kim wymiarze oni si$ znajduj'. Wszystko istnieje w przestrzeni, 
która nie jest wi$ksza ni) g!ówka od szpilki. I faktycznie istnieje 
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w przestrzeni, któr' mo)na zmierzy# odleg!o"ci' my"li. I je"li po-
tra*sz wymy"li#, co to znaczy, to si$ do mnie odezwij.

Oznacza to, )e nawet w tym "nie, który zacz'! si$ od pomy"le-
nia jednej ob!'kanej idei, jeste" po!'czony w zwi'zku ze wszystki-
mi istotami. I gdy postanawiasz uzdrawia#, to ka)da decyzja, by 
uzdrawia#, ka)da decyzja, by szerzy# jedynie Mi!o"#, podnosi na 
duchu ca!e Stworzenie.

I gdy Chrystus rodzi si$ na nowo w twojej pami$ci, poniewa) 
On ju) tam jest, to wszystkie te istoty, z którymi si$ wzajemnie 
obdarowywa!e" czy wymienia!e" Mi!o"ci', natychmiast to poj-
muj'. I zaczynaj' si$ pojawia# na dziwaczne sposoby. Wielu z was 
wie, o czym mówi$. Nagle spotykasz kogo" i wiesz, naprawd$ 
wiesz, )e zna!e" go od wieków. I natychmiast nawi'zana zostaje 
relacja nauczania-uczenia si$, cho# ty nie ruszy!e" nawet palcem. 
Nie musia!e" wynajmowa# specjalisty od reklamy, aby ci$ wypro-
mowa!. Ludzie sami si$ pojawiaj'.

Za ka)dym razem, gdy decydujesz si$ na Mi!o"# i gdy w ten 
sposób pozwalasz, aby pami$# Chrystusa pojawia!a si$ coraz wy-
ra(niej w twoim umy"le, w twojej "wiadomo"ci, w twoim istnie-
niu, to wysy!asz wiadomo"# do wszystkich czekaj'cych w „po-
czekalni” istot, które co" z tob' !'czy, a one rozpoznaj', )e to jest 
pocz'tek zaj$#. A gdy one si$ budz', dlatego )e ty si$ budzisz, to 
ci, którzy byli przypisani do nich w ich poczekalniach – w cu-
dzys!owie mówi'c – równie) zaczynaj' otrzymywa# ow' wiado-
mo"#. I w ko%cu sprowadza si$ to do tego, )e istnieje ogromna 
sie# zwi'zków istniej'cych w doczesnym "nie, który w rzeczywi-
sto"ci si$ nie wydarzy! i rozgrywa si$ w przestrzeni nie wi$kszej 
ni) odleg!o"# my"li. W tej to przestrzeni &wi$temu Synowi Boga 
powraca pami$# i budzi si$ On. I to si$ teraz dzieje.

Jestem tego cz$"ci'. Nie jestem na zewn'trz tego. Gdy posta-
nowi!em si$ obudzi#, zacz$li si$ pojawia# ci, którzy byli przypisani 



28

do mnie. Nie umieszcza!em w gazecie reklamy mówi'cej: „Po-
szukuj$ uczniów. D!ugie godziny pracy. Trudne warunki. Wy-
magana zdolno"# radzenia sobie z projekcj'”. Oni si$ po prostu 
pojawili. I dopóki by!em w ciele, by!em kierowany, podobnie 
jak ty jeste" cz$sto kierowany: „Skr$# w lewo”. Dlaczego ja tam 
id$? I tak oto dochodzi do niespodziewanego bliskiego spotkania 
czwartego stopnia, po!'czenia serc, "wi$to"ci, uzdrowienia, Bo-
sko"ci, Chrystusa. Mi!o"# dotyka Mi!o"ci i Mi!o"# zostaje przy-
pomniana. Wszyscy prze)ywali"cie takie chwile.

I gdy postanowi!em pozwoli#, aby okoliczno"ci uformowa!y 
wydarzenie znane jako ukrzy)owanie jako moj' ostatni' lekcj$ 
pokazuj'c', )e bez wzgl$du na okoliczno"ci mam w sobie moc 
nauczania jedynie Mi!o"ci i gdy znikn$!a we mnie nawet potrze-
ba czy te) ocena tej szczególnej pomocy naukowej, jak' jest cia-
!o, zosta!em uwolniony, tak )e mog!em si$ga# na wskro" czasu 
i przestrzeni do wielu istot, by szerzy# i naucza# jedynie Mi!o"ci. 
I wielu z was tutaj zgromadzonych prze)y!a tak zwane wcielenia, 
w których zacz$li"cie mnie rozpoznawa#. To jest ta jedna dobra 
rzecz, której dokona!o tak zwane chrze"cija%stwo. Przynajmniej 
da!o mi ono mo)liwo"# poznania ciebie. Ja nie stworzy!em chrze-
"cija%stwa, ale mog$ si$ nim pos!u)y#.

Wiesz w swoim sercu, )e znasz doskonale tego, który nazywa-
ny jest Jeszu', synem Józefa, inaczej znanym jako Jezus. Wielu 
z was wie, )e znali"cie mnie gdzie" w pradawnej przesz!o"ci. Wielu 
z was ma bardzo wyra(ne wspomnienia. A wielu z was po prostu 
odebra!o wibracj$, której uderzenie nagle poczuli"cie w waszych 
sercach i oto wiedzieli"cie, )e macie si$ tu pojawi#. Odpowiedzie-
li"cie na wezwanie.

Albowiem moj' intencj' jako brata i przyjaciela, jako tego, 
który postanowi! przyj'# odpowiedzialno"# za Pojednanie, jest 
przywo!a# moich przyjació! do Siebie; wys!a# zaproszenie, znale(# 
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sposoby na ponowne nawi'zanie kontaktu i komunikacji, które 
wykraczaj' ponad wszelkie bariery mi$dzy moim sercem a tymi, 
których kocham i których mój Ojciec do mnie przys!a!.

Nie zostali oni do mnie przys!ani, abym móg! ich zbawi#, lecz 
abym móg! ich kocha# i da# im moj' si!$, dopóki ich si!a nie b$-
dzie tak pewna jak moja. I w!a"nie tu zaczyna si$ taniec. W!a"nie 
tu wydarza si$ taniec radosnego wspó!tworzenia mi$dzy przyja-
ció!mi, mi$dzy tob' a mn'. Wydaje si$, )e tymczasowo i przez 
bardzo krótki bez-czas dysponujesz cia!em, tym cia!em, tym nie-
samowitym narz$dziem komunikacji, w którym mo)esz – w ta-
kim stopniu, w jakim zechcesz – by# w czasie i przestrzeni ucie-
le"nieniem Mi!o"ci. Nikt nie mo)e ci powiedzie#, )e nie mo)esz.

Jest to taniec mi$dzy tob' a mn' i cho# wydaje si$, )e nie mam 
cia!a, to jestem ci bli)szy ni) twój w!asny oddech, znam ci$, ko-
cham ci$, pragn$ si$ z tob' bawi# i ta%czy#, szerz'c to, co dobre, 
"wi$te i pi$kne, oraz wszystko to, co wysy!a "wiatu sygna! i doty-
ka inne umys!y i serca. Mo)e to by# tak proste, jak powiedzenie 
komu", )e go kochasz. Mog!oby to równie) przyj'# form$ zor-
ganizowania tak zwanej grupy ludzi studiuj'cych Kurs Cudów, 
który jest po prostu Kursem rozpoznania siebie. On wydaje si$ 
inny. „No có), mamy ksi')k$ i j' studiujemy”. I oczywi"cie ci 
z was, którzy j' studiuj', wiedz', )e im wi$cej j' studiujesz, tym 
bardziej zbli)asz si$ do tego, co mówi$ ci teraz. I u"wiadamiasz 
sobie, )e tak naprawd$ studiowa!e" jedynie samego siebie. Ty je-
ste" ksi')k'.

Mog!oby to by# tak szokuj'ce jak pozwolenie, aby Umys! Boga 
zsy!a!, niczym ma!e nasiona, wielkie wizje uzdrowienia planety. 
W prawdzie nie ma ró)nicy mi$dzy ma!ymi, cichymi, niezauwa-
)onymi uczynkami, jak powiedzenie komu", )e go kochasz i )e 
widzisz w nim Chrystusa, a najwi$ksz' z wizji, jakie Duch &wi$ty 
kiedykolwiek umie"ci! w jakimkolwiek umy"le. Mi!o"# jest zawsze 
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taka sama. I ka)da jej ekspresja ma jednakow' warto"#. Najmniej-
sze szerzenie Mi!o"ci porusza góry, poniewa) uzdrawia l$k. Nigdy 
nie pozwalaj owej ma!ej trajkocz'cej ma!pce, zwanej ego, mówi#: 
„Za ma!o si$ starasz. Nie robisz wystarczaj'co du)o. Nie robisz 
wystarczaj'co du)o”. Zdarta p!yta, zdarta p!yta, zdarta p!yta.

Wystarczy kocha#. Wystarczy, )e teraz, w tej chwili, we(miesz 
za r$k$ osob$ siedz'c' obok ciebie i b$dziesz zachowywa! w umy-
"le t$ my"l: „Siedz$ obok Chrystusa i go kocham”. To wystarczy, 
poniewa) Mi!o"# uzdrawia. Mi!o"#, drogocenna Mi!o"#, drogo-
cenna Mi!o"#, uzdrawia wszystkie "wiaty.

I w chwilach, gdy stoisz lub siedzisz sam pod drzewem o po-
ranku, kiedy to pierwsze promienie s!o%ca zaczynaj' pie"ci# twoj' 
drogocenn' Ziemi$, a tajemnica, nieopowiedziana tajemnica roz-
tacza si$ wsz$dzie doko!a ciebie – ty za" nie potra*sz zrozumie#, 
sk'd to wszystko si$ wzi$!o… W tych chwilach, gdy siedzisz ci-
cho, tak )e nikt nie wie, )e tu jeste", twoje serce si$ otwiera, a ty 
masz jak'" mi!uj'c' my"l o kim", kogo zna!e", i przeznaczasz 
chwil$ czasu, t$ jedn' chwil$, i u)ywasz jej w sposób konstruk-
tywny, by pob!ogos!awi# tamt' istot$, to w takim stopniu, w ja-
kim czynisz to dla niej, czynisz to równie) dla ca!ego Stworzenia, 
i to z tak' sam' moc' i g!$bi', jak' mia! w sobie jakikolwiek mój 
uczynek. Co wi$cej, robisz to z tak' moc', jak wiele uczynków, 
które przypisywano mnie, a które nie mia!y miejsca.

Je"li nie przyjmiesz niczego innego w naszym wspólnym czasie 
tego wieczoru, prosz$, przyjmij to:

Nie ma czego& takiego, jak niewielki akt Mi"o&ci.

Gdy trzymasz w ramionach nowo narodzone dziecko i rezygnu-
jesz z postrzegania siebie i jego jako dwóch odr$bnych istot, gdy 
trzymasz to dziecko i stwierdzasz, )e masz w ramionach Chrystusa, 
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a zatem pozostajesz w doskona!ej komunikacji i zachowujesz jedn' 
spokojn' my"l: „Ukochane dziecko, teraz jest w porz'dku pami$-
ta#, kim jeste"”, to nie mo)e ju) zaistnie# w "wiecie prze"ladowanie 
ani ukrzy)owanie, poniewa) narodzi! si$ Chrystus.

Ten niewielki uczynek jest najwi$kszym czynem, jakiego mo)-
na dokona#. Przypomnia!e" sobie Mi!o"#. Spocz'!e" w Prawdzie 
tego, kim jeste". Rozpozna!e" j' w tym, który jest przed tob' i po-
b!ogos!awi!e" "wiat, komunikuj'c mi!o"#.

Nie ma wi$kszej Mi!o"ci ni) ta, gdy kto" oddaje swe )ycie za 
przyjació!. Wiem doskonale, )e par$ osób zadr)a!o ze strachu s!y-
sz'c to stwierdzenie, poniewa) my"leli, )e oznacza!o ono, i) mu-
sz' umrze#. Pomy"l o tym. Twoje )ycie to twój egotyczny stan 
istnienia. To ta rzecz, któr' – jak ci si$ wydaje – posiadasz i która 
jest odr$bna i inna od wszystkiego innego. To ta rzecz, któr' mu-
sisz za wszelk' cen$ podtrzymywa#. Gdy oddasz to )ycie, twoja 
Rzeczywisto"# objawia si$ tam, gdzie kiedy" istnia!a niepoczytal-
na my"l. I oto Chrystus )yje. Odda!e" swe )ycie za przyjaciela.

A przyjaciel to kto", kto patrzy na drug' osob$ i postanawia 
widzie# jedynie Chrystusa oraz oddaje si$ podtrzymywaniu takie-
go postrzegania tej osoby, dopóki ona nie b$dzie mog!a go pod-
trzymywa# dla siebie sama. Tym w!a"nie jest przyjaciel. A wi$c 
nie ma wi$kszej Mi!o"ci nad t$, gdy kto" oddaje swe )ycie za przy-
jaciela. Czy ma to dla was sens?

A wi$c gdy nast$pnym razem kurier przyniesie paczk$ do 
twych drzwi, spójrz mu w oczy i powiedz: „Oddam dzi" za ciebie 
moje )ycie. Mi!ego dnia. Dzi$kuj$ za paczk$”.

I w tamtej chwili ju) na zawsze po!'czy!e" si$ z t' istot'. Ona 
mo)e si$ pojawia# w twoich snach, w modlitwie i medytacji. B$-
dziesz z ni' po!'czony na tak zwane „zawsze”, dopóki ta istota 
równie) nie postanowi si$ obudzi# i nie pozwoli, aby jej do"wiad-
czenie zosta!o ukszta!towane przez Tego, który zosta! wys!any 
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przez Ojca i który wie dok!adnie, czego ona potrzebuje. Lekcje 
do nauki przychodz' i odchodz', s' one wszystkie tymczasowe, 
tak aby" móg! odkry#, jaka moc tkwi w wybieraniu jedynie G!osu 
przemawiaj'cego w Imieniu Mi!o"ci.

I gdy b$dziesz wzrasta! w Chrystusie, to twoje "wiat!o przy#mi 
cia!o. Przy#misz ca!y ten wymiar i poczujesz, )e jeste" wi$kszy ni) 
ca!y ten tak zwany *zyczny wszech"wiat – tyle przestrzeni b$dzie 
potrzebowa!a twoja Mi!o"#, pami$# tej Mi!o"ci.

Gdy obudzisz si$ i odkryjesz, )e nie ma nic na zewn'trz ciebie, 
b$dziesz wiedzia!, dlaczego mog!em podj'# decyzj$, aby przyj'# 
odpowiedzialno"# za Pojednanie. Jaki) inny wybór mia!em, gdy 
rozpozna!em, )e nie ma nic na zewn'trz mnie i )e by!a dla mnie 
dost$pna ca!a moc w Niebie i na Ziemi, abym móg! naucza# je-
dynie Mi!o"ci i odkrywa# sposoby tworzenia narz$dzi komuni-
kacji, które sprowadz' uniwersalny program Rzeczywisto"ci do 
ka)dego tymczasowo podzielonego aspektu mnie samego? To, co 
robi$ za po"rednictwem tego mojego umi!owanego brata, za po-
"rednictwem was wszystkich, to, co zrobi!em za po"rednictwem 
tak zwanego Kursu Cudów i wielu innych narz$dzi nauczania, jest 
z mojej strony ca!kiem samolubne. Chc$, aby moje „ja”, które jest 
twoim „ja”, by!o przebudzone.

A wi$c nie pozwól nikomu mówi#, )e si$ po"wi$cam, albo-
wiem w Mi!o"ci nie ma po"wi$cenia. Prosz$, nie postrzegaj mnie 
jako jakiego" wielkiego zbawiciela i nie my"l: „Ojej, Chrystus ma 
tak zadziwiaj'c' Mi!o"#, )e po"wi$ca si$ nieustannie, aby pomóc 
biednemu ma!emu mnie”.

Prosz$, zrozum, )e ja jedynie pomagam samemu sobie, ponie-
wa) ty jeste" mn'. Jeste" mn'. A poniewa) jestem jednym z tob', 
ty jeste" jednym ze mn' i nigdzie si$ nie wybieram, dopóki sobie 
nie przypomnisz, )e jeste" Chrystusem i )e jedynie Mi!o"# jest 
prawdziwa.
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Nadejdzie taki dzie% i godzina, kiedy Pojednanie si$ dope!ni 
jako w Niebie, tak i na Ziemi, )e si$ tak wyra)$. I w tej samej 
chwili wszystko zostanie tymczasowo przemienione i nikt nie b$-
dzie chodzi! po tej planecie z ani jedn' my"l' o l$ku i )aden umys! 
na tym "wiecie nie b$dzie my"la!, )e jest oddzielony od drugiego.

I Chrystus b$dzie spogl'da! jedynie na Chrystusa, a wówczas cel 
tego "wiata zostanie przet!umaczony, przemieniony i zrealizowany. 
I oceany, l'dy, drzewa i kwiaty, które przyby!y jako anio!owie, by 
przypomnie# ci o Prawdzie, oraz l"ni'ce promienie &wiat!a, które 
tworz' to, co nazywasz szkar!atnym zachodem s!o%ca – wszyscy ci 
anio!owie znikn'. &wiat zniknie dok!adnie tak, jak kiedy" si$ roz-
pocz'! – jako rezultat my"li, jako wynik postrzegania.

I gdy jedynie Rzeczywisty &wiat zostanie wybrany jako po-
strzeganie wszystkich umys!ów, to ten "wiat przestanie istnie#. 
Lecz Stworzenie b$dzie trwa!o na zawsze, albowiem Ojciec nie 
stwarza czego", co si$ ko%czy. Nie my"l, )e owego dnia i w owej 
godzinie znikniesz w jakiej" bezkszta!tnej plamie "wiadomo"ci. 
Albowiem wielk' rado"ci' Boga jest stwarza# to, co jest do Niego 
lub do Niej podobne. Mam nadziej$, )e to jest w porz'dku. I to 
ty jeste" tym Stworzeniem.

Nigdy nie my"l, )e indywidualno"# oznacza oddzielenie, lecz 
wyobra( sobie, )e istniejesz jako "wiadomo"#, która ma poczu-
cie w!asnej indywidualno"ci bez "ladu czy te) poczucia oddzie-
lenia od czegokolwiek. Nie ma tu ju) )adnego brata czy siostry. 
Zwi'zek jest "rodkiem twojego zbawienia, a ostatecznym krokiem 
w twoim zbawieniu jest nieustaj'ce "wi$towanie i szerzenie tego, 
co dobre, "wi$te i pi$kne.

A wi$c prosz$, nie módl si$ o to, )eby rozpu"ci# si$ w &wietle. 
Ty ju) jeste" &wiat!em. Módl si$ jedynie o to, )eby uwolni# wszel-
kie przeszkody przed szerzeniem &wiat!a. I mo)esz do tego doda#, 
)e robi'c to, chcia!by" si$ dobrze bawi#.
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Prosz$ pami$taj, )e twój Stwórca jest najprostsz' ze wszystkich 
Istot. Twój Stwórca mówi „tak” na wszystko. Ka)da twoja my"l 
otrzymuje automatyczne: „Tak, to jest w porz'dku. Baw si$ dobrze!”.

I prosz$ pami$taj, )e nie wyjdziesz z tego wymiaru i nie do-
"wiadczysz tego, co nazywasz "mierci', tylko po to, by usi'"# na 
kolanach Boga i prosi# Go o wyja"nienie, dlaczego zrobi! ci te 
wszystkie okropne rzeczy. On po prostu powita ci$ w domu i po-
wie: „Tak. Kocham ci$. Co chcia!by" zrobi# dzisiaj?”. I le)'c tam, 
by# mo)e powiesz: „Wiesz, my"l$, )e stworz$ inny wszech"wiat 
i pójd$ tam, by znowu si$ zagubi#”.

Wiem, )e wszystko to, co mówi!em wam do tej pory podczas 
tej godziny, nie jest dok!adnie tym, co – jak naucza ci$ "wiat – 
by!o moim nauczaniem. Niezupe!nie. Lecz mog$ ci$ naucza# 
jedynie tego, co ty ju) wiesz. Nie ma wi$c nikogo w tym poko-
ju, kto – s!ysz'c te s!owa, które s' zaledwie symbolami symboli 
wskazuj'cymi na Rzeczywisto"# – nie poczu!by cho# raz podczas 
tej godziny owego „Acha”.

Je"li za" rozpoznajesz Prawd$, tre"# zawart' w formie s!ów, 
które zosta!y starannie wybrane na t$ godzin$, i je"li gdzie" w g!$-
bi swego istnienia rozpozna!e" Prawd$ tej tre"ci, mo)e tak by# 
tylko dlatego, )e Prawda ju) jest w tobie. Prawda mo)e by# rozpo-
znana jedynie przez Prawd$. Mi!o"# mo)e by# rozpoznana jedynie 
przez Mi!o"#. Jest to zgodne z waszym istniej'cym w tym "wiecie 
powiedzeniem: „Swój swego zawsze pozna”.

A zatem sko%czymy to krótkie przes!anie, a potem b$dziemy 
mówi# dalej, pos!uguj'c si$ t' prost' my"l'. Bez wzgl$du na to, za 
pomoc' jakich "rodków i mechanizmów, twoim zdaniem, mnie 
rozpozna!e" – czy to przez to, co nazywasz Bibli', czy to poprzez 
Kurs Cudów, czy to przez jakiekolwiek inne formy uniwersalnego 
programu, czy to poprzez wizj$ w twoich snach lub wzbudzon' 
przeze mnie energi$, owo niewielkie wstrz'"ni$cie twoim sercem, 
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by zwróci# tw' uwag$ – bez wzgl$du na to, za pomoc' jakich 
"rodków wszed!e" w relacj$ ze mn' jako równy mi, jako mój brat 
czy siostra, prosz$ pami$taj, )e je"li widzisz we mnie "lad Mi!o"ci 
i Rzeczywisto"ci Chrystusa, jest tak tylko dlatego, )e spojrza!e" 
na mnie oczami Chrystusa. Swój swego naprawd$ pozna.

Jest to prawd' w stosunku do ka)dego, kto pozostaje w relacji 
ze mn' – niezale)nie od tego, czy jest on tym, kogo nazywacie 
biedakiem z Po!udniowej Ameryki, który trzyma w r$kach ró)a-
niec i my"li o mnie, i wie, )e Chrystus mieszka we mnie w pe!-
ni… Ta osoba patrzy oczami Chrystusa. Mo)e jeszcze tego nie 
rozpoznaje, ale rozpozna.

To ty widzisz Chrystusa w drugim cz!owieku. A )eby widzie# 
oczami Rzeczywisto"ci, a nie oczami "wiata, potrzeba nieograni-
czonej mocy i doskona!ej wolno"ci. I ta jedna istota, której wielu 
z was nie docenia!o w pe!ni, to ty sam.

Mi!o"# do siebie samego jest absolutnie konieczna, je"li masz 
uzdrowi# i poruszy# ka)d' przeszkod$ czy te) "lad czegokolwiek, 
co nie jest mi!o"ci'. Nie mo)esz kocha# swego brata, je"li niena-
widzisz siebie, lecz poprzez pokochanie siebie twój kielich stanie 
si$ przeob*ty. A zatem je"li chcesz obj'# drugiego cz!owieka, to 
do tego kr$gu przyjmij te) samego siebie. Gdy s!u)ysz drugiemu, 
uznaj, )e ty równie) jeste" godny tego, by twoja mi!o"# ci s!u)y-
!a. Gdy nauczasz drugiego, wpierw naucz si$ tego sam. Gdy pra-
gniesz uzdrowi# drugiego, równie mocno sam pragnij by# uzdro-
wionym.

Albowiem nauczyciel Bo)y – a tym w!a"nie jeste" – i nawet nie 
wiedzia!e", na co si$ piszesz… Jedyn' rzecz', jak' musisz zrobi# 
jako nauczyciel Bo)y, to przyj'# Pojednanie dla siebie samego. „Ja 
jestem tym "wiat!em. Ja jestem t' prawd'. Ja tym jestem. I ko-
cham to, czym jestem, poniewa) jestem stworzeniem mego Ojca. 
A Ojciec stwarza jedynie to, co dobre, "wi$te i pi$kne”.
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Jak bardzo jeste" ch$tny rozwija# w sobie zdolno"# przyjmo-
wania tej prawdy? Albowiem w takim stopniu zrodz' si$ z tego 
owoce.

Kocham ci$. Twoja mama ci$ kocha. Twój tata ci$ kocha. I ko-
cha ci$ ka)dy, komu zao*arowa!e" u"miech. I kocha ci$ ka)dy, 
kto przyszed! do ciebie w twych zwi'zkach, a na kogo spojrza!e", 
przeoczaj'c jego b!$dy. Ty by!e" ich odkupicielem. Czy) nie nad-
szed! czas, )eby" okaza! t$ sam' uprzejmo"# samemu sobie?

To powiedziawszy, chc$ wam zasugerowa#, )eby"cie – to b$-
dzie bardzo ciekawe s!owo, wasz j$zyk jest taki dziwny – zrobili 
sobie przerw(. Ja tego nie rozumiem. Z czego masz j' zrobi# i co 
zrobisz, gdy co" w sobie przerwiesz? To bardzo dziwny j$zyk. Jest 
on jedynie odbiciem tego, jak niepoczytalny sta! si$ "wiat. A wi$c 
zadowolimy si$ tym, co mamy.

A zatem zróbcie to, co nazywacie „przerw'”, ale gdy b$dziecie 
to robili, gdy podniesiecie cia!a z krzese!, to je"li zrobicie to z mi-
!o"ci', to w!a"nie wskrzesili"cie martwych [po angielsku: raise – 
„podnie"#”, ale i „wskrzesi#” – przyp. t!umacza]. A gdy wstaniecie 
i – tu mamy kolejne dobre s!owo – „b$dziecie si$ t!oczy#”, zwró#-
cie uwag$, czy macie sk!onno"# do unikania kontaktu wzroko-
wego i czy wasze cia!o si$ wtedy troch$ nie napina. Je"li tak, to 
zmie% zdanie i przynajmniej przez chwil$ nie odwracaj wzroku. 
Rozlu(nij si$ i "wiadomie postanów, )e b$dziesz przed sob' wi-
dzia! Chrystusa, a potem zobacz, jak si$ czujesz. I ciesz si$ tym.

Gdy powrócimy – je"li zechcecie powróci# – przeznaczymy 
troch$ czasu na to, co nazywacie pytaniami i odpowiedziami, 
aby"my wszyscy mogli si$ tym bawi#. B$dziemy bowiem udawa#, 
)e nie znasz odpowiedzi. Wrócimy wi$c i b$dziemy razem.

Jest dla mnie wielk' rado"ci' komunikowa# si$ z wami w ten 
sposób. Gdy opu"ci!em ten wymiar, nie )ywi!em nienawi"ci do 
cia!a ani do Ziemi, a jedynie przekroczy!em ten "wiat. A zatem 



ów "rodek do komunikowania si$ z wami jest zachwycaj'cy rów-
nie) dla mnie. I uwielbiam to, )e mam okazj$, aby by# z wami, 
albowiem jeste"cie moj' mi!o"ci'.

A zatem )ycz$ wam mi!ej przerwy, a potem zejdziemy si$ po-
nownie. Przypuszczam, )e kiedy co" jest przerwane, dobrze jest 
to ponownie po!'czy#. Pozosta%cie zatem w pokoju i pami$tajcie, 
jak bardzo jeste"cie kochani, nape!nieni "wiat!em i jak wiele ma-
cie do zao*arowania "wiatu.

Pozosta%cie zatem w pokoju, umi!owani przyjaciele.
Amen.



Miłość uzdrawia wszystko

Pytania i odpowiedzi

Pytanie 1

Pytający: Mam pytanie, które męczy mnie odkąd tylko przeczytałam pewne 
stwierdzenie w Kursie i gdy dzisiaj wieczorem pojawiał się termin 
świadomość, nadal gnębi mnie to samo pytanie. Owo stwierdzenie w Kursie, 
które mnie trapi, brzmi: “świadomość jest funkcją ego”. Jednakże wydaje się, 
że mówimy cały czas o Świadomości Boga i o Chrystusowej Świadomości, a 
zatem jeśli mówimy o Świadomości Boga i o Chrystusowej Świadomości, 
jakoś nie potrafię pogodzić tego ze stwierdzeniem w Kursie, że “świadomość 
jest funkcją ego”.

Jeszua: Umiłowana przyjaciółko, czyli po prostu Bóg jest najdoskonalszym 
osiągnięciem ego. [śmiech]

Po pierwsze, zgodność pomiędzy formami uniwersalnego programu 
nauczania nie zawsze jest możliwa, bowiem taka zgodność wymagałaby, 
żeby każda forma uniwersalnego programu używała tej samej terminologii 
oraz by używała terminologii w taki sam sposób. Zawsze pamiętaj, że słowa 
są symbolami symboli i dlatego też są o dwa poziomy oddalone od 
Rzeczywistości. Słowa są symbolami idei. Słowa mogą by używane i muszą 
być używane w tym wymiarze, aby kierować umysł do idei, które w jaśniejszy 
sposób odzwierciedlają Rzeczywistość, lecz idee same w sobie nie są 
Rzeczywistością. Dlatego też, wartością obdarzaj tę właśnie Rzeczywistość, 
ku której idee i słowa cię kierują.

Miłość, na przykład, jest słowem. Jest ono symbolem idei, która odzwierciedla 
Rzeczywistość będącą poza formą. Albowiem Rzeczywistość jest treścią. 
Jeśli zmagasz się z uzgadnianiem danej formy uniwersalnego programu 
nauczania - zwanego Kursem Cudów, a który faktycznie sam pomagałem 
wam przekazać - z terminologią, która może być używana tutaj czy jeszcze 
gdzieś indziej, to w istocie marnujesz czas na własne życzenie. Czas, który 
można by lepiej spożytkować na to, czego symbolem jest słowo “miłość”. 
Przez bycie Obecnością tego, co szerzy dobro, świętość i piękno.
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Jeśli nie byłoby koniecznym, aby przekazywać uniwersalny program 
nauczania w ogromnej ilości form, mielibyśmy wówczas jeden tekst, jaki 
kiedykolwiek zostałby napisany i pojawiłby się on kilka tysięcy lat temu i 
żadna inna forma nauczania nigdy już by nie powstała. Lecz na skutek 
fragmentacji Jedni powstają poziomy świadomości. Do każdego umysłu 
można dotrzeć poprzez pewne wibracje, które są słowami, reprezentującymi 
idee, a każdy umysł ma pewien język, który jest w pełni jego. Dlatego też, 
mądry nauczyciel uczy się używać języka ucznia, aby przekazywać czy 
komunikować Prawdę.

Kiedy Kurs Cudów został dany, był dany w konkretnym kontekście 
konkretnych uczniów. Hm…? Dlatego też uniwersalny program nauczania i 
jego treści zostały ustrukturyzowane w taką formę, która najlepiej mogła 
służyć potrzebom tych konkretnych uczniów. A ci, którzy głęboko rezonują z 
Kursem Cudów i czerpią z niego wielkie zrozumienie i uzdrowienie, to 
zwyczajnie ci, którzy głęboko rezonują z umysłami tych uczniów, którzy 
pierwsi go otrzymali.

W ten sam sposób, nie wybieram błędnie moich kanałów ani też nie 
popełniam błędów w strukturze języka, który jest poprzez nich użyty. A 
dlaczego? Ponieważ, pomimo faktu, iż uczestniczyłem w stworzeniu Kursu 
Cudów jako narzędzia nauczania, mam jasną świadomość, że nie każdy 
przyjmie tę formę, a ponieważ moim pragnieniem jest połączyć się z mymi 
braćmi i siostrami, wyszukuję różne sposoby komunikacji, które pozwalają mi 
docierać do większej liczby umysłów.

“Świadomość jest funkcją ego”. W kontekście Kursu Cudów, to stwierdzenie 
jest doskonale spójne. Świadomość jest słowem, które powiązane jest z ideą, 
która odzwierciedla coś na temat Rzeczywistości. Powtórzę, umiłowana 
przyjaciółko, niezależnie czy jest to Kurs czy inna forma programu nauczania, 
nie przykładaj tak dużej wagi do formy, lecz raczej skupiaj się na treści, do 
której forma cię prowadzi. Celem Kursu Cudów jest pozostawienie cię w 
Rękach twego Wewnętrznego Nauczyciela, twego związku z Duchem 
Świętym. W tym sensie zatem, twój program nauczania zaczyna się tam, 
gdzie Kurs, jako narzędzie nauczania, zostawia cię. Nie jest on 
zaprojektowany, by odpowiedzieć na każde pytanie, jakie będzie miał 
Nauczyciel Boży, albowiem jedynie twój Wewnętrzny Nauczyciel potrafi to 
uczynić. Żadna forma programu nauczania nie mogłaby kiedykolwiek mieć 
nadzieję na bycie wystarczająco rozstrzygającą, by odpowiedzieć na każde 
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pytanie. Albowiem to umiejscowiłoby źródło twego przewodnictwa na 
zewnątrz ciebie.

Dlatego też po prostu odpuść sobie zmaganie się z uzgadnianiem 
terminologii, ale raczej naucz się odczuwać - co robisz bardzo dobrze - treść, 
ku której terminologia cię kieruje, a następnie żyj z wnętrza tej 
Rzeczywistości. A Duch Święty będzie cię prowadził oraz używał takiej 
terminologii, która może przekazać Prawdę bratu lub siostrze.

Czy to jest dla ciebie pomocne w kontekście tego pytania?

Tak, dziękuję bardzo.

Ja tobie dziękuję.
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Pytanie 2

Pytający: Mogę zadać pytanie?

Jeszua: Absolutnie nie, nie możesz. [śmiech]

Pytający: Tak, dziękuję, to nie jest pytanie. Dziękuję za to, że jesteś tutaj i 
jakoś się ze mną skontaktowałeś i w pewnym sensie ściągnąłeś mnie tutaj.

Jeszua: Dość sporo trzeba się było nad tym napracować.

Pytający: Nie zdziwiłbym się, gdyby było to prawdą. Mam pewne pytanie, 
które dla mnie jest pytaniem głównym i nie jestem pewien, jak dokładnie go 
sformułować. Myślę, że to pytanie brzmi: Dlaczego cały ten ból? Dlaczego to 
wszystko… Słyszałem już historie o oddzieleniu i nawet, że oddzielenie jest 
pozytywnym, kreatywnym aktem, wyrazem naszej kreatywności, która 
pozwala nam wyobrazić sobie, że jesteśmy sami i tak dalej…Ale ciągle jest ta 
idea, że..cóż,… kurczę, nawet jeśli możemy wyobrazić sobie sam pomysł 
zadania pytania na temat bólu, w jaki sposób pogodzić to z wszechmiłującym 
Bogiem. Wiem, że to pytanie brzmi prościej, tak jak je formułuję, niż tak jak o 
nim myślę, ale być może potrafisz na nie odpowiedzieć tak czy 
inaczej….Przepraszam nie chciałem przerywać, ale właśnie przypomniałem 
sobie, jak chciałem je zadać. W jaki sposób służy to Bogu, jaką ma On w tym 
potrzebę, żebyśmy to wszystko sobie wyobrazili, żebyśmy przeszliśmy przez 
tę całą iluzję, a jeśli nie ma żadnej potrzeby, więc o co do cholery tutaj 
chodzi? [śmiech]

Jeszua: Umiłowany przyjacielu, odpowiedź na pytanie, po co Bogu całe to 
cierpienie, o co tutaj w tym chodzi, jest następująca: cierpienie absolutnie, w 
ogóle Bogu nie jest potrzebne i On cierpienia nie stworzył. Bożym 
Stworzeniem jesteś Ty. Nie ty, taki, jakim siebie znasz czy jak myślisz o sobie, 
że jesteś jakimś szczególnym ciało-umysłem, które przechodzi przez 
niepowtarzalne formy doświadczeń, które są postrzegane i osądzane jako 
bolesne, nieznośne. Ten świat nie jest Bożym Stworzeniem. Ty jesteś. I to Ty, 
które jest Tobą jest Duchem. Nieskończoną, nieograniczoną wolnością, by 
tworzyć i doświadczać. To jest jedyne Boże Stworzenie, Ty.

Ten świat - proszę słuchaj uważnie - nie ma żadnej wartości ani celu za 
wyjątkiem tego, co Pocieszyciel, Duch Święty, Most powrotu do Boga, może 
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doń wnieść. Złudzenia nie mogą mieć żadnego znaczenia dopóki Miłość nie 
przetłumaczy ich na to, co może służyć przebudzeniu się Bożego Stworzenia, 
czyli Ciebie - co jest w istocie zwykłym aktem przeniesienia swej uwagi z 
postrzeżeń, idei i przekonań, które są nieprawdziwe, w stronę decyzji, by 
zaakceptować Prawdę, która jest zawsze prawdziwa, i rozpoczęciem 
używania mocy umysłu, mocy twego istnienia, by szerzyć z siebie jedynie 
dobro, świętość i piękno.

Myśl samo-osądzania jest niczym zakłócenie w nieskończonym polu 
możliwości, które wypacza i zakrzywia szerzenie energii. A ty doświadczasz 
tego skutku. Jesteś wolny, by używać czasu konstruktywnie, nie zastanawiać 
się dlaczego dzieje się tak, jak się wydaje, że się dzieje, lecz odkrywać, w jaki 
sposób można tworzyć inaczej.

Na przykład, nie jest dobrym użyciem czasu pytanie dlaczego jest ego, raczej 
pytaj:

Jak mogę wykorzystywać czas inaczej, tak by jedynie Miłość była mi 
dawana i by jedynie Miłości pozwalać osadzać się w polu mego 
istnienia, w mym umyśle, tak abym nie akceptował niczego innego 
prócz Miłości?

Przedstaw sobie następujący obraz. Jeśli byłbyś polem energii, a twoja 
rzeczywista granica byłaby gdzieś tutaj, wokół całego ciała - w rzeczywistości 
jest to dużo, dużo, dużo większe pole niż to - to, co by się działo, gdybyś 
podjął decyzję, że każda rzecz, która podchodzi do bramy pola twej energii, a 
która nie jest Miłością, nie zostaje wpuszczona, a jedynie Miłość może wejść, 
a również jedynie Miłość może być szerzona na zewnątrz? Stopniowo, 
zostałaby przemieniona cała natura twego doświadczenia.

Proces przemiany umysłu, odnawiania umysłu, zaczyna się od jednej decyzji:

Nie mam pojęcia, co się tutaj dzieje. Nie wiem, skąd to wszystko 
przyszło, ale zamierzam przyjąć pełną odpowiedzialność za to, jak 
postanawiam używać mego umysłu.

Będę czujny obserwując, jakie myśli postanawiam myśleć. Będę w 
pewnym sensie przymuszał siebie, by kierować umysł w stronę jedynie 
miłujących myśli. Będę doskonalił to podejście każdego dnia i będę 
ufał, że wszechświat będzie się objawiał w sposób, który z pewnością 
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będzie rzucał mi wyzwanie, abym czynił to, czemu, jak mówię, jestem 
oddany.

Tutaj umiłowany przyjacielu jest z pewnością koniec wszelkiego bólu. 
Albowiem, kiedy umysł chce jedynie Miłości, niczego innego nie będzie 
widział. I będzie sięgał wzrokiem poza wszelkie granice, które wydają się 
oddzielać ten wymiar od kolejnego wymiaru, który wydaje się oddzielać cię od 
tych, których kochasz. Wszystkie odczucia straty znikną, a ty będziesz 
wiedział, że jedynie Miłość jest rzeczywista. Dosłownie obejmiesz w swej - 
przepraszam za wyrażenie - świadomości [śmiech uczestników spotkania], 
obejmiesz w swym jestestwie nieskończoność wymiarów Stworzenia, które 
nawet teraz są obecne. Będziesz wiedział, że nic nie ma na zewnątrz ciebie. I 
będziesz wiedział, że jedynie Miłość jest rzeczywista. Ból już dłużej nie 
będzie możliwy w polu twej świadomości. Lecz to nie wydarzy się poprzez to, 
że ktoś coś tobie uczyni, wydarzy się to jako skutek przyjęcia 
odpowiedzialności z jednego tylko powodu: to jest jedyny sposób na to, by 
dokonać zmiany.

Powiedzmy to jeszcze raz, spędzanie czasu na zastanawianiu się, dlaczego 
jest ból i jak się tutaj dostał, jest stratą czasu. To cię niemalże zablokuje, 
trzymając cię w tym samym punkcie świadomości. Raczej zdecyduj, czego 
chcesz. Można by powiedzieć, że największym z wszystkich pytań, jakie 
mógłbyś sobie zadać jest następujące:

Czego tak naprawdę chcę?

I wiedz, że absolutnie w porządku jest mieć to, czego chcesz. Będziesz 
bowiem chciał jedynie Miłości, albowiem nic innego nie może zaspokoić 
duszy.

A kiedy Miłość w pełni zostanie już ustanowiona, nie będziesz widział i 
doświadczał niczego innego. I paradoksalnie ten stan świadomości jest 
możliwy właśnie tutaj i teraz. Nie musisz opuszczać tego świata i udawać się 
gdzieś indziej, by to otrzymać. Istotnym jest, aby otrzymać to tutaj. Albowiem 
ciało nie jest tym, czym myślisz, że jest. Świat nie jest tym, czego cię 
nauczano, że jest. Istnieje coś innego, co jest obecne właśnie tutaj i co może 
być postrzegane i poznane. Nazywa się to rzeczywistym światem, w którym 
ból już dłużej nie istnieje. Ciało się pojawia, przemija, rzeczy się wydarzają, a 
jednak świadomości nie dotyka żaden ból z tym związany. Jest ona zbyt 
zajęta byciem Obecnością Miłości. I właśnie to musi być pielęgnowane. To 
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właśnie wymaga największej odpowiedzialności i oddania, i Miłości do Siebie 
Samego.

Chodzi o to, by przechodzić przez dzień jedynie pytając:

Jak postanawiam wykorzystać tę chwilę? Czy chcę kochać siebie, czy 
chcę pozwolić na uzdrowienie? Czy chcę spoglądać w oczy innym i 
błogosławić ich Obecnością Chrystusa, czy też chcę przekonać samego 
siebie, że coś jest nie tak?

Świadomość jest wszystkim i z niej natychmiast [pstryka palcami] tworzysz to, 
co zwiesz rzeczywistością. Odkryjesz, umiłowany przyjacielu, Moc i Majestat 
w sobie, gdy już zobaczysz, że zmieniając myśl, zmieniasz swój świat.

W tobie jest moc przebudzenia się do Miłości, do działania tylko z Miłości, do 
widzenia jedynie Miłości, do odczuwania jedynie Miłości, do bycia 
ucieleśnieniem i obecnością jedynie Miłości. I wówczas pewnego dnia 
spojrzysz wstecz na stare wspomnienie czegoś, co kiedyś zwałeś bólem i 
zachichotasz w sobie i powiesz:

Wow, ale jestem niesamowity! Dawno temu udało mi się przekonać 
siebie samego, że coś oprócz Miłości jest rzeczywiste.

Podróż stąd do tamtąd to podróż bez dystansu do doskonałego 
przypomnienia sobie tego, co nigdy się nie zmieniło. Nazwij to duchową 
podróżą, jeśli chcesz, nazwij to podróżą mistrzostwa, wiele ma imion. Jest to 
podróż, którą musi podjąć każdy, wcześniej czy później. Można ją opóźniać, 
ale podróż zostanie podjęta. Dlaczego by nie zacząć teraz, po prostu 
podejmując decyzję nie marnowania mocy świadomości na szukanie 
odpowiedzi na pytania, które same w sobie niczego nie zmieniają? Lecz pytaj 
jedynie:

Czego chcę naprawdę?

A jeśli będziesz chciał końca bólu, wówczas obróć to pytanie w stwierdzenie 
mówiąc:

Chcę jedynie Miłości i postanawiam być niczym mądry rolnik, który 
pielęgnuje ogród swej własnej świadomości, tak by jedynie ziarna 
Miłości były zasiane, a to, co zasiane jest o odpowiedniej porze roku, 
zaprawdę przyniesie wielki owoc.
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Siej, umiłowany przyjacielu, jedynie ziarna miłujących myśli, a stanie się tak, 
że zbierzesz plony. Hm…

To było bardzo, bardzo ważne pytanie, nie tylko dla ciebie. Zatem dziękuję ci.

Dziękuję za odpowiedź
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Pytanie 3

Pytający: Jak odpowiedź, której udzieliłeś łączy się ze społecznymi 
problemami czy też problemami dotyczącymi naszej planety, takimi jak 
przeludnienie czy degradacja jej zasobów? To, co słyszę w twoich słowach 
przynosi osobisty pokój, ale co dzieje się z fizycznym światem, w którym 
jesteśmy?

Jeszua: Umiłowana przyjaciółko, gdy podejmujesz decyzję, by przyjąć pokój 
osobisty, pamiętaj, że jesteś zaprawdę połączona z wszelkimi przejawieniami 
się Stworzenia. Jesteście nierozerwalnie połączeni z tym, co zwiecie waszą 
planetą, waszą umiłowaną Ziemią.

Teraz, wyobraź sobie, że twoja świadomość jest niczym ocean lub staw. 
Kiedy wrzucasz doń kamyk, tworzą się zmarszczki, fale kręgów na wodzie. 
Kiedy decydujesz się wrzucić kamyk pokoju do stawu swojej świadomości, 
wysyłasz falę.

Teraz, jeśli wydobędziesz jakiś jeden dźwięk za pomocą tego, co zwiecie 
megafonem, wrzucisz jeden kamyk, to znaczy zaśpiewasz jedną konkretną 
nutę. Stworzy ona jedną falę, jeden efekt dźwiękowy, który się rozejdzie 
wokół, będzie miał określoną moc, a w końcu wygaśnie. Ale jeśli będziesz 
wyśpiewywał tę samą nutę raz za razem, utworzy się fala i ta fala, ten efekt 
dźwiękowy rozejdzie się dalej i dalej, i jeszcze dalej i będzie miał coraz 
większą moc. Ta fala dotyka wszystkiego, wszystkiego w Stworzeniu.

Obecnie, gdy patrzysz swymi oczami i spoglądasz na świat, widzisz ciekawą 
mieszankę piękna i szaleństwa, Miłości i lęku. Dosłownie oglądasz 
przejawianie się armagedonu przetaczającego się poprzez ludzką 
świadomość.

Kiedy kroczyłem po waszej planecie, przebudzenie się nie było łatwe. 
Dlaczego? Ponieważ większość umysłów wysyłała fale lęku. Tworzyło to 
gęstość, przez którą było o wiele trudniej się przebić, lecz przyspieszenie, 
które się pojawiło na waszej planecie od tamtego czasu, kiedy byłem 
człowiekiem aż do czasu, w którym obecnie żyjesz, to przyspieszenie jest 
naprawdę fenomenalne. Dzisiaj każdego dnia są umysły, które się budzą. I 
nie mówię tutaj o drobnych objawieniach, wglądach, mówię o przebudzeniu. 
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To tworzy przyspieszenie w taki sposób, że nowa fala, powiedzmy, fala 
Rzeczywistości, jest wysyłana poprzez ocean, który zwiecie Stworzeniem.

Tak, są gdzieś obecnie dzieci, które umrą z głodu zanim nadejdzie wieczór, 
ponieważ ziemski umysł nie tylko wierzy, że nie można z tym nic zrobić, lecz 
jest przekonany, że nikt nie jest za to odpowiedzialny. Nikt nie chce się tym 
zająć. Toksyczne substancje wrzucane są do rzek i oceanów. Naprawdę tak 
się dzieje. Te rzeczy odzwierciedlają toksyczność, która osadziła się w 
przeszłości w wielu ludzkich umysłach, jako że świat odzwierciedla to, co 
świadomość pozwala sobie cenić, jako wartość.

Nie da się przecenić związku pomiędzy twym osobistym pokojem, twą 
decyzją, aby być ucieleśnieniem Miłości i tym, co się wydarza, a co wydaje 
się być na zewnątrz ciebie. Jest to kluczowe, ponieważ nic nie ma na 
zewnątrz ciebie. Gdy postanawiasz - niezależnie od tego, co widzisz wokół 
siebie - być ucieleśnieniem Pokoju, praktykować wybaczanie, patrzeć z 
miłością i odnajdywać we wszystkich ich istotę istnienia, przytomność umysłu, 
Umysł Chrystusa, niezależnie od tego, co każdy z nich wydaje się robić, 
wówczas wysyłasz falę, która dotyka owego umysłu.

A ponieważ jest wiele, bardzo wiele istot budzących się każdego dnia, 
zostanie osiągnięty taki punkt, który wasi naukowcy, jak wiem, nazywają 
punktem masy krytycznej…Hm… A może punktem masy miłującej? Tak jest 
dużo lepiej. Hm… [śmiech] Zostanie osiągnięty punkt masy miłującej - i 
proszę słuchajcie uważnie - nastąpi przemiana, która dosłownie wszystko 
dotknie, innymi słowy będzie to widoczne w wodach, powietrzu, w lasach, w 
życiu waszych dzieci. I dokona się to w mgnieniu oka [pstryka palcami]. 
Ponieważ tak się właśnie wydarza doświadczenie: fale są wysyłane i kiedy 
ich impet jest wystarczający, bum [pstryka palcami], zachodzi doświadczenie.

Fala, która teraz pojawia się na waszej planecie, rośnie skokowo. Już dłużej 
nie można jej ani spowolnić, ani jej zapobiec. Wasze partie polityczne 
zestarzeją się.

Uczestnik spotkania: Bogu dzięki. [śmiech]

Jeszua: Hm…. I nadejdzie taki dzień na tej planecie, kiedy ci, którym została 
dana władza i odpowiedzialność nadzorowania olbrzymich dział i bomb, 
spojrzą na to, co stworzyli i po prostu wycofają pokładaną w tym wartość. Być 
może nigdy nie wzięli do ręki Kursu Cudów, być może nigdy nie wywrócili 
wszystkiego do góry nogami. Jednak obudzą się ponieważ masa miłująca już 
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wcześniej postanowiła się przebudzić. I zwyczajnie, właśnie tak to wydarzy 
się również w nich. I spojrzą na to, co stworzyli i uświadomią sobie: To nie 
jest to, czego chcę. I wojna ustanie, ponieważ świadomość współdzielona 
przez Jeden Umysł, w pełni odda się innej myśli. Myśli utrzymanej w jedności, 
myśli, która pragnie jedynie odzwierciedlenia szerzenia Miłości.

I nie są to, jak to mówicie, “gruszki na wierzbie”. Jest to naturalny wynik 
skorygowania tego, w jaki sposób umysł jest używany. Kluczową jest tutaj 
twoja decyzja wyboru osobistego pokoju. Dlatego też kiedy spoglądasz na 
tego, kogo zwiecie drwalem, który właśnie ściął bardzo stare, chronione 
drzewo, kochaj to drzewo za piękno, jakie przynosiło, następnie odkryj istotę 
tego, kogo zwiecie drwalem i kochaj go. To jest kluczowa kwestia.

A kiedy ktoś robi coś niepoczytalnego na tej planecie, pamiętaj, że jest to 
tylko wołanie o pomoc i uzdrowienie. Żaden czyn, który był czynem 
niemiłującym, nigdy nie wyszedł z miłującego miejsca. Został on popełniony 
ponieważ dusza danej osoby po prostu nie widzi innego sposobu 
przyciągnięcia do siebie uwagi, potrzebnej, by zdrowienie mogło się zacząć.

Ktoś musi podjąć decyzję wyboru Miłości. Na szczęście w tym pokoju jest 
bardzo dużo tych, którzy to rozumieją i zdecydowanie jesteś jedną z tych 
osób.

Dlatego też umiłowana przyjaciółko, proszę, pielęgnuj swój osobisty pokój, 
nawet gdy działasz z miłością w świecie. Będziesz wiedziała, gdzie masz być, 
w jakie sprawy się angażować, jakie działania podejmować. Lecz nie patrz na 
to jak na walkę przeciwko czemuś, albowiem to jedynie zagwarantuje, że 
przeciwnik zawsze będzie obecny. Zobacz w tym okazję do nauczania 
jedynie Miłości i w ten sposób nauczenia się, że jedynie Miłość jest 
rzeczywista. A co do fal, jakie tworzysz, to nie jesteś w stanie nawet zacząć 
rozumieć ich skutków. Oddaj wszystko dla tworzenia tych fal w polu twego 
osobistego pokoju.

Ziemia jest bytem takim jak ty. Jest ona świadomością wypełnioną Miłością. 
Nic, co człowiek kiedykolwiek mógłby zrobić, nic nie mogłoby w żaden 
sposób zniszczyć życia tej Ziemi. To jest niczym mrzonka malutkiej muszki, 
że ma moc, by zniszczyć konia, na którym jedzie. A prawda jest taka, że 
jedynie z powodu tolerancji i miłości, jaką koń żywi do muchy, mucha może 
być tam, gdzie jest. [Śmiech] Ta Ziemia jest wielką miłującą istotą, która 
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dokładnie wie, co ma zrobić, aby siebie utrzymać. Jej współczucie jest 
wielkie.

I wody Ziemi popłyną przejrzyste, i niebo będzie czyste, i żadne dziecko nie 
będzie głodowało. Tej fali prawdopodobieństwa nie da się już zatrzymać. Sen 
oddzielenia się wyczerpuje.

Po prostu skup się na Miłości. I dlatego też przyjmij swe prawowite miejsce 
jako część rozwiązania, a nie jako część problemu. Tobie też nieźle idzie, 
umiłowana przyjaciółko. Po prostu nadal trwaj w poznaniu, że jesteś godna 
Pokoju.

Czy ta odpowiedź jest pomocna w tym względzie?

Tak, dziękuję.
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Pytanie 4

Pytający: Hej.

Jeszua: Cześć, dzień dobry.

Pytający: Mam pytanie.

Jeszua: Dawno się nie widzieliśmy. [śmiech]

Pytający: No, tak. Mam pytanie dotyczące mego ciała. Czytałam w 
Esseńskiej Ewangelii Pokoju że…

Jeszua: Same kłamstwa, nie wierz im. Żartuję.

Pytający:…że musimy oczyszczać nasze ciała i dbać o czystość krwi, a 
następnie czytam w Kursie Cudów, że ciało nie jest rzeczywiste i że to umysł 
stwarza w ciele dyskomfort. I ogrom dramatów, jakie przeżywałam w swoim 
życiu związane jest z chorobą i moim ciałem. I czuję się trochę 
zdezorientowana, jak uzdrawiać to, czego doświadczam teraz, co jest stanem 
chronicznym od lat…I jeśli mija jedno, pojawia się drugie. I jeśli to odchodzi, 
już jest następne.

Jeszua: Umiłowana przyjaciółko, od czego oddziela cię przejawianie się 
choroby?

Pytający: Od pokoju i radości.

Jeszua: Hm…. Tak jak powiedziałem parę chwil temu, kiedy chcesz tylko 
Miłości, nie będziesz widziała niczego innego. Nawet w ciele. Dlatego też 
dobrze się przypatrz, umiłowana przyjaciółko, albowiem pod powierzchnią 
twej świadomości, w twej duszy trwa konflikt zwątpienia, czy jest ona godna 
przyjąć pokój i radość. W twej duszy toczy się walka, armagedon pomiędzy tą 
częścią duszy, która chce pokoju i radości, a tą częścią, która wydaje się 
mieć nad tobą kontrolę, która mówi: “Nie, jeszcze nie udowodniłaś, że jesteś 
godna”. Popełniałaś w przeszłości błędy i dlatego też nosisz w sobie pewną 
winę. To poczucie winy powstrzymuje cię przed pozwoleniem pokojowi i 
radości na wejście w pole twego istnienia i w ten sposób na korektę ciała, 
której pragniesz. Jest w twym umyśle wzorzec, który utrzymuje energię czy 
wibrację choroby w twej świadomości.

Uzdrowienie nastąpi, kiedy wycofasz wszelką wartość, jaką nadałaś chorobie. 
Tak długo jak postrzegasz, że jest coś w tobie, co usprawiedliwia poczucie 
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winy, poczucie porażki, będziesz nadal widziała w chorobie wartość jako 
sposób odzwierciedlenia ci prawdy o twej winie. Ta wina osadzona jest 
głęboko. Nie chodzi mi o to, że chcę cię przestraszyć, mówiąc, że jest pod 
warstwą 40 ton betonu, oznacza to jedynie, że jest ona stara i została 
zepchnięta w głąb.

Jest pewne uczucie, które ci się od czasu do czasu pojawia, czujesz go 
ogólnie gdzieś w tym obszarze ciała. Jest to bardzo stary smutek. Daj sobie 
pozwolenie, kiedy następnym razem przyjdzie, aby odłożyć wszystko na bok i 
daj sobie pozwolenie, aby być z nim i czuć ten smutek. Nazywa się to 
obejmowaniem - obejmowanie to w waszym świecie odczuwanie, ponieważ 
macie ciało - czyli chodzi o to, by objąć to, co jest inne niż Miłość w tobie. I 
czyniąc to, ta wina zacznie się rozpuszczać jako ciężar w twym polu energii, 
twym polu istnienia czy świadomości.

Choroba ci służyła i nadal służy, w tym sensie, że utrzymuje przekonanie, że 
twoja wina jest uzasadniona. W miarę, gdy będziesz podejmowała decyzję, 
by kochać siebie, by prawdziwie zrozumieć, że nigdy nie zgrzeszyłaś, że 
nigdy nikogo nie zawiodłaś, że naprawdę pozostajesz w pełni miłowana, w 
pełni miłująca i w pełni godna miłości, wówczas wina zostanie w umyśle 
rozpuszczona, a ciało zacznie odzwierciedlać zmianę, która nastąpiła. 
Wsłuchaj się uważnie w te trzy stwierdzenia: jesteś miłowana, miłujesz i 
jesteś godna miłości.

Gdy wrócisz do domu dziś wieczorem, powtarzaj te słowa w umyśle i odkryj 
to, które jest najtrudniejsze do zaakceptowania i to w nim jest twoja brama do 
winy. Jedno z tych stwierdzeń jest symbolem idei czegoś, co jest bardzo 
realne, co powoduje, że jest ci trudno prawdziwie przyjąć je w swym istnieniu. 
Tam, umiłowana przyjaciółko, jest bardzo ważna dla ciebie brama. I gdy 
postanowisz to odkryć - i proszę słuchaj uważnie - przyjdę i będę z tobą, 
przejdziemy przez tę bramę razem, i to, co jest winą przechowywaną jako 
pradawny smutek w głębi duszy, całkowicie rozpuści się i zniknie z twego 
istnienia. Jestem twoim przyjacielem i kroczę z tobą, ponieważ kocham cię i 
wiem, że godna jesteś miłości.

Dlatego też, dobrze się przyglądaj i po prostu podejmij decyzję. Nie musisz 
jeszcze wiedzieć, jak to zrobić, tylko zwyczajnie podejmij decyzję, że to już 
czas, by uzdrowić ten pradawny smutek, który zrodził osad winy, dla której 
choroba jest tylko odzwierciedleniem tego, że wina jest uzasadniona. 
Zaprawdę, już czas, by dokonało się uzdrowienie. I coś w tobie wie o tym 
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teraz, w innym przypadku nigdy byś tutaj nie przyszła dzisiejszego wieczoru. 
Jest taka część ciebie, która wie, że znasz mnie i ja znam ciebie. Przyjmij to, 
co czujesz w głębi twego istnienia. Znałaś mnie już wcześniej, poznasz mnie 
ponownie. A ja jestem twym przyjacielem. I nastał czas uzdrowienia, i nie 
chodzi o uzdrawianie jednej rzeczy po drugiej, lecz chodzi jedynie o 
uzdrowienie jednej rzeczy.

Zaprawdę. Kocham cię. Kocham cię.

Czuję, że ważne jest, abym ci powiedział, że kiedy już mnie zaprosisz do 
siebie, jestem niczym gość, który przychodzi w odwiedziny i nie chce wyjść. 
[Śmiech uczestników spotkania] Ale ja nie jestem aż takim złym facetem. 
[Śmiech uczestników spotkania] I nigdy niczego od ciebie nie będę żądał, za 
wyjątkiem okazji, abyś rozluźniła uchwyt głęboko w sercu, tak abym mógł 
cieszyć się miłowaniem ciebie. Albowiem jedynie Miłość uzdrawia.

Błogosławieństwa, moje błogosławieństwa daję mojej siostrze z pradawnych 
czasów. Trwaj zatem w pokoju, a ja będę pukał. W porządku?

Dziękuję.

Jeszua: Hm…. Umiłowana przyjaciółko, dziękuję za odwagę przyjścia tutaj 
dzisiejszego wieczoru, odwagę stanięcia przed wszystkimi innymi tutaj 
umysłami i wyznanie prawdy, że jesteś zmęczona ciężarem pradawnej winy i 
smutku. Właśnie to gwarantuje, że uzdrowienie zachodzi. Hm… Jesteś 
odważna. Jeszcze nie znasz głębi swej odwagi, ale poznasz. Hm…

A zatem do zobaczenia niedługo. [Śmiech uczestników spotkania] Hm…. 
Zaprawdę.

Nawiasem mówiąc, wypatruję z radością dnia, kiedy wszystkim pytaniom 
zostaną już udzielone odpowiedzi. [Śmiech uczestników spotkania] Nie 
dlatego, że są ciężarem, lecz kiedy uświadomisz sobie, że wszystkie twoje 
wątpliwości zostały rozwiane i wszystkie pytania otrzymały odpowiedź, to po 
prostu oznacza, że poznasz, iż jesteś Chrystusem, i że sen, jaki postanowiłeś 
śnić już dłużej nie ma żadnej wartości. I wówczas będziemy mogli - jak to 
tutaj nazywacie? - wówczas będziemy mogli prawdziwie zacząć rock and 
rolla. [Śmiech uczestników spotkania] Rock and rolla. Hm… Hm… Uwielbiam 
wasz język. Jest dość zabawny. [śmiech]
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Pytanie 5

Pytający: Cześć Jeszua.

Jeszua: W samą porę.

Pytający: [śmiech] Mam dużo pytań, ale jedno z nich…

Jeszua: Naprawdę?

Pytający: Najwyraźniej pojawiają mi się od czasu do czasu, a następnie 
wydaje się, że znajdują swe odpowiedzi. Ale świetnie, że jesteś tutaj, 
ponieważ wydaje się, że tak jest szybciej. [śmiech]

Jeszua: Umiłowana przyjaciółko, ja zawsze jestem tutaj. To ty sobie gdzieś 
odchodzisz. [śmiech]

Pytający: [Śmiech] Niech ci będzie. Ostatnim razem, gdy rozmawialiśmy, 
rozmawialiśmy telefonicznie i …cóż…nie….[śmiech]

Jeszua: Nikomu o tym nie mów! [śmiech]

Pytający: [śmiech] I przypadkiem wspomniałam, że jestem w trakcie pisania 
czegoś…

Jeszua: Przypadkiem wspomniałaś?

Pytający: To jest bardzo ważna rzecz, która się pojawiła.

Jeszua: Tak.

Pytający: I powiedziałam, że coś piszę i że mam wątpliwości, czy to jest 
bardzo ważne, i to moje odczucie mi mówiło: Po co sobie zawracać głowę, 
kiedy oczywistym jest, że bardziej ważne rzeczy są gdzieś pisane i kto wie, 
kto mógłby w ogóle to przeczytać? Tak więc…ty byłeś bardzo…cóż, 
powiedziałeś jasno, bardzo stanowczym tonem, że wszystko, co ludzie 
robią… cóż, że to jest dzieło duszy, innymi słowy, że to jest dzieło sztuki i tym 
podobne, i że jest to dzieło duszy, i że bardzo ważnym jest, aby to ukończyć. 
I z tego, co pamiętam, jeden powód, dla którego było to ważne, że “nie 
chcesz musieć tutaj wracać i dokończyć to być może innym razem”. A poza 
tym, że nie ma to znaczenia, czy ktoś to przeczyta, czy nie. Tak więc 
kontynuowałam pisanie i ukończyłam pewne opowiadania, oczekując w 
pewien sposób, że na końcu poczuję, no wiesz, ekscytację lub że coś 
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stworzyłam, no wiesz, coś wyjątkowego i tym podobne…No, cóż, miałam 
parę takich niewielkich odczuć. Ale jednocześnie…

Jeszua: Boże broń, by się nie przeobraziły w duże odczucia…

Pytający: [śmiech] Właśnie to jest moje następne pytanie…Kiedy wątpliwości 
naturalnie przychodzą, ponieważ czujesz, że to ego mówi przez ciebie, gdy 
piszesz, w przeciwieństwie do głębszego poczucia Ducha…wydaje mi się, że 
czułam, że jeśli byłoby to z głębi Ducha, doświadczyłabym niewiarygodnej 
radości ukończenia tego. I oczywiście szukam sposobów…Nie chcę po 
prostu pisać dając upust ego. Chcę pisać to, co jest prawdą i chcę pisać 
mając poczucie, że w pewnym sensie coś przeze mnie przychodzi, co w 
istocie się zdarza, no wiesz, czasami. Ale czy jest jakiś sposób dla mnie i 
innych - dla ludzi, którzy piszą lub tworzą cokolwiek, aby być w kontakcie z 
pozwalaniem temu, by się wydarzało? To znaczy, wiem, że jest medytacja i 
tak dalej, ale czy jest jakiś, czy jest jakiś inny sposób? Coś, czego nie 
potrafiłam jak dotąd otworzyć w sobie?

Jeszua: Dla ciebie już nie ma nadziei. [śmiech] Równie dobrze możesz się 
już poddać. I niech ktoś przyjdzie i poda jej do wypicia cykutę! Hm… Zadbam 
o to, aby mój Ojciec wymazał twe imię z Księgi Życia. Przecież z pewnością 
nie jesteś w stanie dostarczyć czegokolwiek, co choćby tylko troszeczkę 
przypominało Ducha lub Miłość. [śmiech] Ach…plaga tej Ziemi. [śmiech]

Pytający: [śmiech] Powiedziałeś, że o cokolwiek poproszę, to otrzymam. 
Powiedziałeś to parokrotnie. I proszę od tego czasu i otrzymuję dużo rzeczy, 
nie chcę powiedzieć, że… no, wiesz, to nie o tym mówię. Naprawdę czuję się 
ogólnie wspaniale, czuję się błogosławiona. Chodzi tylko o tę jedną małą 
rzecz…[śmiech]

Jeszua: Zawsze o coś chodzi. Najpierw o jedną rzecz, później o kolejną. 
[śmiech] I w ten sposób, umiłowana przyjaciółko, możesz pomniejszać to 
poczucie - poczucie Rzeczywistości i Prawdy.

Umiłowana przyjaciółko, to jest dzieło duszy. Największym dziełem duszy, 
treścią dzieła duszy niezależnie od jego formy, jest Miłość Siebie Samego. 
Pełna Akceptacja Siebie. Rozpoznanie, że jedynie Prawda jest prawdziwa. 
Ten twój dar, twoje pragnienie, by wziąć czystą kartkę papieru i formułować 
słowa jako symbole tego, co wskazuje na Rzeczywistość poza nimi, poza 
mocą umysłu, by kiedykolwiek zdołał prawdziwie to zrozumieć intelektem, to, 
co sprawia, że serce szybuje wysoko, to, co dotyka twardości umysłu, to, co 
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przynosi lekcję przypomnienia sobie Miłości… Ten dar, jak niektórzy by go 
nazwali, pielęgnowałaś przez mnogość swoich wcieleń, jako wyraz 
ogromnego, ogromnego współczującego serca, które tak ukochało tę Ziemię i 
każdą istotę, która po niej kroczy, fruwa nad nią, pełza po niej, czy pływa w jej 
wodach, że jeśli byś mogła, to rozciągnęłabyś nawet swe fizyczne ciało tak 
szeroko, by dać im wszystkim dom, w którym mogli by żyć. Ty, współczująca 
duszo, pielęgnowałaś ten dar i możesz tylko zakpić z samej siebie, jeśli nie 
pozwolisz, aby był on używany do wyrażania dobra, świętości i piękna, co, jak 
wiesz - a oboje wiemy, że wiesz - jest Prawdą twojej istoty.

Nadal zmagasz się z lękiem, co by się stało, jeśli byś w pełni przyjęła, że 
jedynie Prawda może być prawdziwa i wycofałabyś wartość, jaką nadałaś 
swemu przekonaniu, że musisz pozostać małą, niepozorną w sobie po to, by 
być akceptowaną przez świat. To jest stwarzanie napięcia i zmagania się.

Teraz, zdradzę ci jeden mały sekret. Opinia świata, który jest zbiorem 
szalonych myśli, nie ma wielkiej wartości. Lecz Prawda, o której wiesz, że jest 
prawdziwa, ma wszelką wartość. Dlatego też, pisz tak, jakby twoje życie od 
tego zależało! A Życie coraz bardziej będzie wypełniało treścią formę twoich 
opowiadań i tego, czym się dzielisz, po to, aby słowa, które są symbolami idei 
coraz bardziej odzwierciedlały tę Rzeczywistość, o której wiesz doskonale, że 
jest prawdziwa.

Jedyne pytanie, jakie pozostaje to: kiedy zdecydujesz się wdrożyć to w życie, 
uwalniając się od postrzegania, że musisz przygaszać swe Światło po to, by 
nie obrażać szaleńców. Hm… Pisz, umiłowana przyjaciółko! Tańcz, 
umiłowana przyjaciółko! Spędzaj czas jeżdżąc konno, umiłowana 
przyjaciółko.

Pytający: [śmiech]

Jeszua: I niech ci to sprawia cholernie dużo radości! [śmiech uczestników] 
Nie bój się swojej pasji! Nie bój się swej żywotności! Pokaż ją światu! 
Przestań ukrywać swe Światło pod korcem! Stań się trochę, jak to mówicie, 
nienormalna, jak gdyby opinie świata kompletnie nic nie znaczyły! Pozwól 
sobie być trochę lekkomyślną trzpiotką! Niech ciało tańczy! Idź i poszukaj 
jakiegoś wodospadu, zrzuć ubranie i tańcz, i śpiewaj pod wodospadem! 
Wiesz, że kochasz to robić. [śmiech] A następnie wróć do domu, usiądź i 
spójrz na pustą kartkę papieru, i poznaj, że to Chrystus patrzy na tę kartkę! A 
Chrystus kocha, kocha tworzyć formy, które odzwierciedlają dobro, świętość i 
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piękno. Nie po to, by znaleźć aprobatę, lecz z czystego zachwytu szerzenia 
Rzeczywistości Bożej Miłości.

Chrystus, widzicie, jest tą energią, która będzie tworzyć dobro, świętość i 
piękno po prostu dla rozkoszy Chrystusa. A ty i wielu jeszcze tutaj w tym 
pokoju, blokujecie wydarzanie się tego, ponieważ trzymacie się myśli, że być 
może nikt nie zwróci na to uwagi. Ty możesz zauważyć. I kiedy już 
zauważysz to w pełni - posłuchaj dobrze - kiedy wejdziesz w gotowość 
tworzenia dobra, świętości i piękna dla samej siebie, mając - jak wy to 
mówicie? - w głębokim poważaniu, czy ktokolwiek na planecie dowie się o 
tym, będziesz wówczas korzystała z najwyższego sekretu, że nie jest w ogóle 
możliwe, żeby nie było to zauważone w Rzeczywistości, ponieważ wszystkie 
umysły są połączone. A kiedy piszesz i szerzysz swą miłość i swe piękno, i 
sprawia ci to olbrzymią frajdę, nie jest możliwe, by inne umysły nie zostały 
tym dotknięte.

Dlatego też mędrzec zmienia świat kompletnie bez ruszania się z domu. 
Hm….. za wyjątkiem być może przejażdżki konno [śmiech pytającego] lub za 
wyjątkiem tego, co nazywacie “uprawianiem miłości”, tańcem. Innymi słowy, 
umiłowana przyjaciółko, dość, miarka się przebrała! [śmiech] Musisz mi 
wybaczyć tę frywolność, znamy się od bardzo dawna.

Czy jesteś gotowa kochać siebie tak bardzo, że zrezygnujesz z tracenia 
energii, na tworzenie percepcji zwątpienia po to, by umniejszać swe Światło z 
lęku przed tym, co sobie inni mogą pomyśleć?

Pytający: Bardzo dobre pytanie.

Jeszua: Jedyne pytanie, jakie można zadać. Ty znasz odpowiedź. Tylko 
kwestią czasu jest kiedy zaczniesz na nie odpowiadać mówiąc: “Pieprzyć 
małość!” No wiesz, to jest jeden ze sposobów wyrażenia tego.

Pytający: [śmiech]

Pytający: Tak bardzo potrzebuję to usłyszeć. Tak bardzo potrzebowałam to 
dzisiaj usłyszeć. Dziękuję ci.

Jeszua: Hm…. Później doślę ci rachunek. [śmiech] Zapewniam cię, 
umiłowana przyjaciółko, nigdy nie wiadomo, kto się zjawi, aby ci pomóc 
formułować słowa na kartce papieru.
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Pytający: Dokładnie. I to właśnie jest moje kolejne pytanie. Ha ha. Tylko 
przyjdź i bądź ze mną, zerkając mi przez ramię.

Jeszua: Zobaczę, czy mogę to zaplanować w moim…

Pytający: …bardzo napiętym harmonogramie…[śmiejąc się i mówiąc 
jednocześnie z Jeszuą]

Jeszua: …planie podróży.

Pytający: Dziękuję, Jeszua. Tak bardzo cię kocham.

Jeszua: Wiem o tym, umiłowana przyjaciółko. A kiedy będziesz gotowa 
przyjąć moją głęboką miłość do ciebie? Hm…

Pytający: Teraz.

Jeszua: Bardzo dobry pomysł. [śmiech]

Pytający: Dziękuję.

Jeszua: Hm…. Myślałaś, że możesz ode mnie uciec przeskakując do innego 
przedziału czasowego?

Pytający: Haha. Nigdy w życiu!

Jeszua: Hm…. Dobrze. [Śmiech uczestników spotkania] Hm….
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Pytanie 6

Pytający: Jeszua, serce mi wali i chyba również jest mi potrzebna twoja 
odpowiedź. A chcę wiedzieć, co mnie blokuje przed użyciem moich 
artystycznych zdolności, by cię uchwycić.

Jeszua: Umiłowany przyjacielu, jeśli starasz się mnie uchwycić, to ja cię 
powstrzymam przed użyciem twych zdolności. [Śmiech uczestników 
spotkania] Hm….

Jeśli pozwolisz, by ta rozmowa się odbyła, a następnie wyrazisz to, wówczas 
wiesz, że stworzysz coś, co może być widziane przez innych i to uruchamia 
stary lęk, że ktoś w świecie może wytknąć cię palcem i powiedzieć: “Ona jest 
jedną z nich. Jestem przekonany, że ona należy do tej esseńskiej wspólnoty, 
z której przyszedł ów zbawca świata, którego właśnie się pozbyliśmy”.

Tym razem nie obawiaj się prześladowania! Dlatego też, umiłowana 
przyjaciółko, jeśli zechcesz dobrze to rozważyć, to, powiedzmy, że z dużą 
przyjemnością zakradnę się do zakamarków twej świadomości po to, by - jak 
to powiedzieć - dostarczyć twej świadomości obraz, który zostanie z tobą i 
będzie mógł być łatwo transponowany artystycznymi środkami.

Jeśli ci to nie przeszkadza, bo mnie wcale, jeśli ci to nie przeszkadza, 
możesz nawet schować ten obraz do szafy.

Pytający: [Śmiech] Tak nie zamierzam zrobić.

Jeszua: Zaprawdę. Umiłowana przyjaciółko, to jest tylko stary lęk. Tam, gdzie 
kiedyś czułaś, że musisz ukrywać pewien związek, aby nie zostać 
napiętnowaną.

Pytający: Wiele razy byłam z tobą.

Jeszua: Zgadza się. Bądź pewna, że w obecnych czasach nie ma żadnej, że 
tak powiem, tajnej policji, która cię tropi i żadne prześladowanie cię nie 
dotknie.

Pytający: Dziękuję. Proszę, bądź ze mną w pracowni!

Jeszua: Zgoda. [śmiech]

Pytający: Masz tak wiele miejsc do odwiedzenia.
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Jeszua: Kiedy się wie, że jest się w pełni nieograniczonym, nie ma takiego 
miejsca, w którym nie można byłoby nie być. A kiedy się już opanowało lęk, 
nie ma takiego miejsca, w którym nie chciałoby się być. Warto się nad tym 
zastanowić. Hm… będę z tobą. A więc zajmiemy się jeszcze jednym 
pytaniem.
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Pytanie 7

Pytający: Jeszua, siedzę tutaj zastanawiając się…

Jeszua: Nie, koniec pytań, zmieniłem zdanie. [śmiech]

Pytający: [śmiech] Mam wiele pytań, ale zawęziłam je do jednego. Co w 
Kursie Cudów oznacza: “Ojciec sam zrobi ostatni krok”?

Jeszua: To jest bardzo dobre pytanie. Nie wiem, skąd się pojawiło. [śmiech]

Niech nikt wam nie wmawia, że Kurs Cudów jest jedynie racjonalną 
duchowością. Jest w nim tak wiele tajemnicy, tak wiele poezji, tak wiele 
mistycyzmu. Musi tak być, ponieważ, powtórzmy, słowa, niezależnie jak je 
ujmiemy, są symbolami symboli, które skutecznie, miejmy nadzieję, 
odzwierciedlają Rzeczywistość. A żaden symbol, słowo czy pojęcie, nie są w 
stanie pojąć, nie są w stanie w pełni Rzeczywistość wyjaśnić.

Kiedy dzieliłem się z Helen myślą, że “Ojciec zrobi ostatni krok”, zawierało się 
w tym wiele ukrytych poziomów znaczenia. Dlaczego? Pamiętajcie zawsze, 
że Kurs Cudów był dany w kontekście uczniów związanych z Kursem. 
Dlatego też nauczanie jest sztuką a nie nauką. Kiedy trzeba szturchnąć, a 
kiedy nie, kiedy walić prosto z mostu, kiedy posłużyć się małym podstępem. 
[Śmiech uczestników spotkania] Hm…

Nie mogłem powiedzieć Helenie w owym czasie, że gdy korekta zachodzi w 
głębi umysłu, jest taki moment, kiedy to ja, które brałem za siebie samego, 
okazuje się być jedynie Bogiem. Cały język Kursu więc jest oparty na 
fundamentalnym dualizmie pomiędzy Stwórcą a Stworzeniem, Duchem a 
materią. Był to język, który Helena mogła rozumieć i akceptować bez 
wywoływania w niej lęku.

Dlatego też powiedzenie, że “Ojciec zrobi ostatni krok” pozwalało jej 
kontynuować ten proces spisywania, a tak przy okazji, powiedzielibyśmy 
dzisiaj, że była trochę trochę skrupulantką [śmiech uczestników spotkania]. 
Musiałem się z nią obchodzić jak z jajkiem, żeby jej nie zdenerwować.

Zatem, kiedy powiedziałem: “Ojciec zrobi ostatni krok za ciebie”, to pozwoliło 
jej się nie lękać, bowiem w owym czasie nie uzdrowiła jeszcze w pełni 
własnego armagedonu związanego z formą uniwersalnego programu 
nauczania zwanego chrześcijaństwem, jakiego doświadczyła wcześnie w tym 
życiu. To pozostawiło w jej umyśle nietkniętą perspektywę, że istnieje 
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wewnętrzne rozdzielenie pomiędzy Stwórcą a Stworzeniem. A więc tym 
samym po prostu powiedziałem jej Prawdę. Oczywiście “Ojciec zrobi ostatni 
krok za ciebie”. Ostatni krok to pełne uświadomienie sobie, że istnieje jedynie 
Bóg, że ten, kto robi ten krok jest tym, w stronę którego chcesz kroczyć. 
Hm… oto coś, nad czym warto się teraz zastanowić.

Łaska przychodzi do ciebie od ciebie samego, albowiem ja i mój Ojciec Jedno 
jesteśmy. Nie jesteś w stanie powiedzieć, gdzie zaczyna się Syn, a gdzie 
kończy się Ojciec. Kto potrafi znaleźć taką granicę? W Prawdzie ona nie 
istnieje. Mówimy w ten sposób jedynie dlatego, że nauczanie jest sztuką. A 
celem zawsze jest komunikacja bez generowania lęku.

Helena była w stanie zaakceptować owo stwierdzenie. Gdybym był jej 
powiedział: “Zobacz, to jest bardzo proste [śmiech uczestników spotkania], 
myślisz, że jesteś czymś, czym nie jesteś, a jest jedynie Bóg. Obudź się!” Nie 
mielibyśmy teraz żadnego Kursu Cudów. [Śmiech]

A Ojciec zrobi ostatni krok również za ciebie. Zwyczajnie kochaj siebie, a 
złudzenia znikną z umysłu, z emocji, z ciała - łagodnie, miłująco, podążając 
ścieżką, którą wyznaczyłaś sobie pośród gwiazd. Koniec tej podróży jest 
pewny. Albowiem Ten, ku któremu kroczysz jest Tym, który kroczy i On Jeden 
zna drogę Poprzez ciebie, naprawdę.

Dziękuję ci, słodka i łaskawa duszo, albowiem twe Światło jest 
błogosławieństwem dla wszystkich, którzy cię znają. Czas, by to przyjąć. 
[Śmiech uczestników spotkania] Hm…

Kiedy następnym razem spotkasz kogoś ze swych przyjaciół, zwyczajnie 
powiedz:

Wiem, wiem, jestem błogosławieństwem. [śmiech uczestników 
spotkania]

Pytający: Jest ich tutaj sporo, zatem mogą pomóc mi w tym ćwiczeniu.

Jeszua: Zgadza się. Zatem skoro ostateczny krok jest ostatecznym krokiem, 
to jesteśmy w dobrym miejscu, by zakończyć.

 z 24 26



Zakończenie sesji pytań

Jeszua: Jak się wszyscy macie?

Uczestnicy spotkania: Wspaniale. Dobrze.

Jeszua: Czy ten wieczór był wart waszego czasu?

Uczestnicy spotkania: Tak! O, tak!

Jeszua: Cóż, mam taką nadzieję. To wy jesteście twórcą tego wieczoru! Jeśli 
nie jest wart waszego czasu, to znaczy, że go zmarnowaliście.

Hm… Zatem proszę, zrozumcie, że ja nie jestem w tym ciele, tak jak i wy nie 
jesteście w waszych ciałach. Ciało wyłania się z twej świadomości, jest ono 
wewnątrz ciebie. Nie można mnie umiejscowić tutaj jako formę 
przeciwieństwa do tam. Raz tak uczyniłem i było to raczej niedające 
satysfakcji doświadczenie. Zwie się ciałem.

Kocham was. I nikt z was jeszcze prawdziwie nie wie, jak głęboką jest ta 
Miłość. Dopiero co zaczęliście dotykać ogromu i głębi Miłości, jaką czuję do 
was, ponieważ ta Miłość jest Miłością Ojca, który przywołuje Siebie z 
powrotem do Siebie w tobie i jako ty.

Jeśli spróbujesz pojąć ogrom waszego fizycznego wszechświata, a następnie 
porównać go do głębi i szerokości mojej Miłości do was, to jest to niczym 
wzięcie w dłoń ziarnka piasku z plaż waszego świata i powiedzenie: 
“Zobaczcie, oto cały piasek świata.”

Kocham was tak bardzo, że nawet nie potrafię sobie wyobrazić, że mógłbym 
chcieć być gdziekolwiek tam, gdzie was nie ma. I nigdy nie przestanę dawać 
wam mej siły, dopóki wasza nie będzie tak pewna jak moja.

Wiem Kim Jesteś. Nie możesz mnie oszukać. Bądź więc Światłem, którym 
jesteś, dokonując wyboru nauczania jedynie Miłości, dokonując wyboru 
użycia czasu konstruktywnie, by stać się mistrzem jedynej rzeczy, która 
istnieje: Umysłu. A jesteś, gdziekolwiek jesteś, Światłem, które oświeca ten 
świat póki on jeszcze trwa. Cóż innego mógłbyś znaleźć, a co byłoby lepszą 
rzeczą, którą mógłbyś robić? Nie musisz nigdzie iść, by zbawić ten świat. 
Zwyczajnie oddawaj każdą chwilę i pytaj:

Co chcesz, abym czynił?
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Och, zadzwoń do Marii.

Dobrze.

Wybierz się na konną przejażdżkę.

Dobrze.

Idź zafunduj sobie lody.

Dobrze.

Hm… Dziękuję. I kiedy mówię do ciebie “dziękuję ci”, dokładnie to mam na 
myśli. Potrzeba wielkiej odwagi, aby wybrać tę niepowtarzalną formę uwagi 
zwaną wcieleniem w ten najbardziej niepoczytalny wymiar Stworzenia, który 
istnieje, po to, by przełożyć go na to, co odzwierciedla Rzeczywistość. Oto 
dlaczego tutaj przychodzicie. Nie szukajcie już gdzieś indziej waszego celu. 
Doskonale wiecie, czym on jest. A więc do dzieła! I nigdy nie myśl, że jesteś 
sam, że jesteś sama. To może być dla niektórych przerażające, ale nie ma 
czegoś takiego jak prywatność. [Śmiech uczestników spotkania] Hm…. I 
kiedy następnym razem będziesz robił to, co zwie się uprawianiem miłości, 
wiedz, że cały wszechświat na to patrzy. [śmiech uczestników spotkania] 
Niektórzy mówią: “Wiesz całkiem niezłe było jej ciało”. [Śmiech uczestników 
spotkania] Hm…. Hm…

A zatem idźcie i miejcie już ten wieczór dla siebie, lecz zróbcie jeszcze tę 
jedną następującą małą rzecz, zwyczajnie tak dla zabawy. Kiedy już 
przyłożysz głowę do poduszki, niech twą ostatnią myślą będzie:

To prawda. Ja i mój Ojciec Jedno jesteśmy. A teraz Chrystus będzie 
spał.

Pokój niech zawsze będzie z tobą drogie i święte, i niewinne, i czyste Dziecię 
Boga, które jesteś jedynie Miłością.

Amen.
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