






Słowo od Wydawcy

„Cały czas to samo, cały czas mówię o tym samym. Jest możliwe, że ten

wykład Drogi do Boga będzie Twoim ostatnim, to znaczy, w kolejnych ani

poprzednich nie znajdziesz nic więcej, nic mniej, niż TUTAJ. To TUTAJ to

TY. Nie szukaj już siebie, gdyż JESTEŚ. Odwiń się poprzez POZOSTANIE

SOBĄ.”

Jeszua, Droga do Boga, Tom 1

Drugi tom Drogi do Boga. Jeszua nie przestaje mówić o tym samym. Mówi

o tym samym, jednak nie tak samo. Forma przekazu się zmienia. Wykład 19

zwiastuje tę zmianę i jest takim płynnym przejściem pomiędzy tradycyjnym

tekstem – pełne zdania ułożone w akapity – a tekstem w formie wiersza

białego. Czytelnicy, którzy znają przesłania Jeszuy z Drogi Mistrzostwa

rozpoznają tę formę z Listów Jeszuy czy z Drogi Sługi.

Jednak w przypadku Drogi do Boga dochodzi jeszcze jeden element:

kompletna zagadka interpunkcyjna. :) Tak to może odbierać osoba siadająca

do redakcji tekstu. Jak spojrzy się w Wykładzie 19 na przekaz Marii

Magdaleny w jej wierszowanym fragmencie i porówna się go z przesłaniem

Jeszuy w tym samym wykładzie, to różnicę widać gołym okiem. Jeszua

używa krótkich fraz, dzieli je w nieoczekiwanych miejscach, prawie każda



linijka zaczyna się od dużej litery, a znaki interpunkcyjne są stawiane…no,

powiedzmy dowolnie. Najczęściej nie ma ich tam, gdzie przeciętnie

wykształcony czytelnik, by ich oczekiwał, odnosi się to zarówno do

przecinków jak i kropek. Ale nie znaczy to, że nie ma ich w ogóle. Mapa

interpunkcyjna, która się wyłania z jeszuańskich przesłań, jest swoista, nie

wytycza utartych ścieżek, nie tworzy klucza algorytmu logiki, nie pozwala

przewidywać, co jest za kolejnym zakrętem drogi.

Sporo pracy redakcyjnej, można by pomyśleć. Tak, można by i tak też

myśleliśmy na początku, próbując wypełnić rzetelnie to zadanie. I nagle

przyszło zrozumienie. W trakcie wczytywania się, szukania końca zdania,

ponownego czytania, stawiania przecinka lub kropki, by znów je za chwilę

wymazać – gdy kolejne znaczenie wyłaniało się z nowego odczytania –

w trakcie potykania się o miejsca zawiłe, niejasne, w trakcie potykania się

o własne osądy budzące się w analitycznym i uporządkowanym umyśle,

NAGLE przyszło zrozumienie:

TO JEST ZABIEG CELOWY. Nie ma tutaj wzorca do odszukania,

ukrytego algorytmu czy zaszytych nowych zasad interpunkcji. Nie ma. Ale

jest mocno zaakcentowany przekaz:

Nie przyszedłem, żebyś mógł się rozwijać mentalnie, żebyś dojrzewał

intelektualnie, żebyś wzbogacał swą akademicką wiedzę lub ją

potwierdzał. Nie przyszedłem głaskać twego poczucia estetyki i

wzmacniać komfortu znanego Ci terenu. Przyszedłem, aby Cię obudzić,

abyś wyszedł z klatki umysłu na otwarte i bezkresne przestrzenie Serca.

Jestem z Tobą, abyś „stracił rozum” ludzkiego umysłu, a zyskał wolność

rozumienia sercem. Wyjdź poza słowa, wyjdź poza znaczki, ślamazary,

kształty, zasady. Odważ się skoczyć w ciemność nieznanego, by

doświadczyć, jak mrok przechodzi w Światło, które już nie ma

przeciwieństwa. Wyjdź z niepoczytalności ludzkiego umysłu, który myśli,



że jest poczytalny, i pozwól, żeby poczytalność Serca rozlała się

Miłością i Pokojem, przywracając stan JEDNI.

Zrezygnowaliśmy z „poprawiania” tekstu uzupełnianiem go

o interpunkcyjne znaki. Drogi czytelniku, zrób to sam. Czytaj i potykaj się

o miejsca niezgodne z Twoją wiedzą, oczytaniem, kulturą wykształconego

człowieka czy smakiem erudyty. Czytaj, utykaj i odkrywaj, i pozwól, aby

Jeszua pomógł Ci podjąć jedyną decyzję, jaka jest do podjęcia: Obudzić się.

Drogi czytelniku, przyjacielu w drodze, pielgrzymie, który zapuściłeś

się w rejony, gdzie coraz mniej pewności dla intelektualnych przekomarzań,

coraz mniej gruntu dla koncepcyjnych dywagacji, stąpaj delikatnie

i uważnie, bo nie jesteś tutaj przypadkiem. Nie czytasz tej książki

przypadkiem i każda strona, każdy wers, każdy przecinek lub jego brak,

każda kropka lub jej brak będą wytyczały Twoją ścieżkę. Każde żachnięcie

się, każda konsternacja, każdy opór, każdy osąd, to Twój własny wybór

przejścia przez ucho igielne. Tak samo jak każda błogość, cisza, pokój,

zrozumienie, które przyjdą, przychodzą, wyłaniają się, pozwalają się

doświadczać, by znów „odejść”, ale tylko po to, by pozwolić dopełnić się

procesowi oczyszczania. Bo nie chodzi o wiedzę umysłu, nie chodzi

o umiejętność rozpoznawania koncepcji czy też zdolność elokwentnego

żonglowania nimi.

Chodzi o to, by w końcu, w którymś momencie, ta książka stała się już

w ogóle do niczego nam nie potrzebna. Ani ta, ani żadna inna, w których

Jeszua mówi do mnie niejako z zewnątrz. Abym słyszał Jeszuę, abym

słyszał Ducha Świętego, wyłącznie w Sobie, w Sercu, a to równocześnie

oznacza, że w każdym mym bracie i siostrze, w każdej sytuacji. I abym

zaczął Żyć Życiem, które zapiera dech w piersiach rozmachem, pełnią,

mocą, oryginalnością niewymuszoną, Światłem i Pokojem. Bez

fajerwerków, choć na pełnej petardzie: -), bez oglądania się za siebie, bo już



nie ma mnie, odnalazłem bowiem Siebie. Co jest wówczas do zrobienia?

Co Dusza zapragnie! Co Bóg będzie chciał w tej Duszy i jako ta Dusza

zrobić. A wszystko, co zrobi, będzie dobre, od upieczenia szarlotki, przez

tłumaczenie książek czy pisanie kolejnych, chodzenie do lekarza, opiekę

nad babcią, uczeniem przedszkolaków, lotem na Marsa i zasypianiem

w trakcie medytacji. A Bóg spojrzał i widział, że wszystko, co stworzył było

dobre! <3

Marek Konieczniak

Wydawnictwo Pokoju Chrystusa



Wstęp

Moi drodzy Przyjaciele!

Podobnie jak Marek, kiedy zetknąłem się pierwszy raz z bardzo ciekawą

formą drugiego tomu wykładów Drogi do Boga, stanąłem przed

interesującym wyborem. Czy mam ingerować w stylistykę przekazu, który

przyszedł w formie, jaka jest Wam prezentowana, czy też mam próbować ją

zmienić, ją „naprawić”? W tym miejscu jestem niesamowicie wdzięczny za

moje osobiste doświadczenia z innymi przesłaniami Jeszuy, które znam,

a chodzi mi tutaj konkretnie o Kurs Cudów. Jak cześć z Was zapewne wie,

Kurs Cudów był przed wydaniem w formie papierowej kilkukrotnie

przepisywany oraz edytowany. Zmian w Tekście jest naprawdę bardzo,

bardzo dużo w porównaniu do pierwotnego przekazu, który zawierał dużo

dodatkowych informacji oraz odniesień. W moim osobistym odczuciu im

bliżej do pierwotnej wersji przekazu, tym jest on potężniejszy.

Mając te doświadczenia oraz moje osobiste odczucia na uwadze,

postanowiłem wraz z Markiem nie ingerować w stylistykę Tomu 2

Wykładów Drogi do Boga. Wiem, że dla części osób początkowy kontakt

z taką formą wykładów może być pewnym szokiem, lecz jestem pewien, iż

jest to celowy zabieg Jeszuy. Tak jak napisał Marek, Jeszua przychodzi

tylko po to, aby nas budzić, cucić. On nie chce, abyśmy pozostawali



i okopywali się w tym, co znane, lecz cały czas zaprasza nas na wypłynięcie

na prawdziwa Głębię.

Jestem pewien, że wykłady które trzymasz w ręku będą służyć Ci przez

długi czas. W pewnym sensie, jest to przekaz w którym ilość słów jest

minimalna, aby móc mówić w ogóle o przekazie słownym, lecz dużo

ważniejszy jest przekaz energii, która jest pod spodem. Czyja to energia?

Boga? Jeszuy? Twoja? Sam się o tym zapewne przekonasz : -)

Proponuję więc, po prostu odłożyć na bok analityko-krytyka

mieszkającego w głowie, przestawić wewnętrzny mechanizm na

odczuwanie i rozpocząć (lub też kontynuować, dla Tych z Was którzy znają

już Tom 1) własną, osobistą Drogę do Boga. Drogę bez początku, bez

końca. Drogę, która istnieje, ale w Prawdzie jej nie ma. Przemiana się

pozornie wydarza, a obserwator pod spodem zdaje sobie tylko sprawę, że

nie zmienia się tak naprawdę nic. Po prostu całun złudzeń pod wpływem

głębokiego pragnienia Przebudzenia, spada sam, zostawiając Cię sam na

sam z nagą Prawdą. Prawdą, która była, jest i będzie. Prawdą, której czas

nie dotknął ani nie zagroził. Prawdą, która naprawdę ze słowami ani

ludzkimi myślami nie ma nic wspólnego.

Książka, którą trzymasz w rękach jest drogowskazem, niczym więcej.

Nie lekceważ jej jednak, ponieważ jest to zaprawdę potężny drogowskaz,

mający wewnątrz ukrytą moc przeniesienia Cię z miejsca, które znasz, do

miejsca, które jest Twoim prawdziwym Domem.

Kocham Was i dziękuję za Was,

Tôma



Wykład 19



Maria Magdalena:

Jednia.

Czym jest Jednia, jeżeli nie Tobą?

Czy możliwe jest poczucie Jedni Teraz?

Czy możliwe jest, aby Jednia już była?

Czy możliwe jest, że aby do Jedni powrócić, trzeba tego naprawdę gorąco

zapragnąć?

Moja przenajświętsza Rodzino.

Jednia, o której tutaj piszemy, jest niczym innym jak Tobą. To, co

chciałabym w tym momencie Wam przekazać jest bardzo proste – jesteś

w tej wielkiej, wszechogarniającej Jedni już teraz. Teraz Jednia jest. Teraz

Ty jesteś. Czy rozumiesz, jak treść tutaj prezentowana zbiega się

z pozostałymi wykładami? To jest wszak inna perspektywa. Inna

perspektywa na to samo. Na tę samą Jednię :-)

Z ilu perspektyw można patrzeć na Jednię? Z każdej. Czy któraś

perspektywa jest bardziej właściwa? Niekoniecznie. Każda z perspektyw

patrzenia na Jednię jest tak samo prawdziwa lub też nieprawdziwa. Tutaj

nie ma prawdy objawionej o Bogu. To Bóg jest tą Prawdą objawioną na

temat samego Siebie. Opinie na temat Boga nie zmieniają Boga. Tak samo

jak dziecko, które myśli, że słońce nie świeci, gdyż jest ono w budynku, tak



samo i Ty możesz mieć różne opinie na temat Boga. Żadna z tych opinii nie

zmienia Boskiej Rzeczywistości, w której cały czas się obracasz.

Co więc w tym miejscu się dzieje? To zwykłe przypomnienie. To

zwykła zmiana perspektywy, na taką „właściwą”, gdzie właściwość

zakłada, że wszystko po prostu jest akceptowane. Skoro Bóg pozwala na

Siebie patrzeć oraz Siebie doświadczać na tysiące, miliardy sposobów, to

czymże są Wasze ziemskie doświadczenia? Są one po prostu zwykłą

perspektywą.

Nie wiem, czy to dostrzegasz,

ale perspektywa czy też punkt widzenia na Boga,

nie jest tym samym, co Bóg.

Bóg jest Tobą.

Gdy patrzysz na siebie z zewnętrznej roli obserwatora,

z miejsca jesteś w błędzie.

Nie możesz patrzeć na Boga z perspektywy zewnętrznej,

skoro jest On w Twoim wnętrzu.

Nie możesz na Boga psioczyć, czy też do Niego się modlić,

myśląc, że to coś zmieni.

To znaczy, oczywiście, możesz to zrobić,

lecz jest to tak samo skuteczne,

jak próba negocjacji z samym sobą, abyś zmienił zdanie.

Czy Ty potrzebujesz w ogóle negocjować z samym sobą?

To jest właśnie ta cała schizofrenia,

czy też dramat oddzielenia od Boga.



Myślisz, że w Tobie Go nie ma,

a w Prawdzie On tam jest i tylko tam.

Jakiekolwiek dalsze wnioski na temat Boga,

bazujące na nieprawdziwej przesłance,

jakoby w Twoim wnętrzu Go nie było,

będą więc błędne.

Czy możemy jeszcze raz się temu przyjrzeć, proszę?

Jednia. Gdy Jednia zapomina o byciu Jednią, śpi. Gdy Jednia śpi i nie

chce pamiętać o byciu Jednią, śni koszmarny sen o oddzieleniu. Oznacza to,

że po prostu nie jest to Prawda. Wszystko, co wydarza się w śnie o czasie,

prawdziwe ostatecznie nie jest. Każdy Twój duchowy wgląd na Boga,

każde Twoje mistyczne doświadczenie zrodzone w czasie, to tak naprawdę

jedynie proch mizerny, nijak mający się do majestatu tej Jedni. Ta Jednia

jest tak gigantyczna, że ciężko ją opisać. Ta Jednia po prostu jest.

Czy czujesz Ją w swoim wnętrzu teraz? Czy czujesz ten zew, ten

powiew Pokoju? To doświadczenie może być subtelne, lecz niekoniecznie.

Skala Twoich wewnętrznych doświadczeń nie jest aż tak ważna, gdyż każde

doświadczenie zrodzone w czasie, prawdziwym nie jest. Oznacza to, że nie

ma znaczenia, co czujesz, jeżeli czujesz Jednię. Nie ma znaczenia, jak

Jednia Ci się objawia, o ile pozwolisz sobie na dostęp do Niej.

Ciąg dalszy dostępny w wersji pełnej



Wykład 20
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Ciąg dalszy dostępny w wersji pełnej



Strona Droga do Boga:

https://drogadoboga.org

Kanał Droga do Boga na YouTube:

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

Spotkania z Tôma:

http://bit.ly/spotkaniaDDB

Facebook Droga do Boga:

http://bit.ly/drogaDoBogaFB

https://drogadoboga.org/
https://www.youtube.com/c/DrogaDoBoga
http://bit.ly/spotkaniaDDB
http://bit.ly/drogaDoBogaFB


Droga do Boga, tom 1, wykłady 1–18

Kup książkę: http://bit.ly/3apucgM

Droga do Boga to zbiór duchowych wskazówek od mojego drogiego

przyjaciela Jeszuy. Wskazówki mają formę wykładów, których studiowanie

przynosi Duszy ukojenie, umysłowi transformację, sercu ekspansję

a emocjom pokój. Te składowe mogą zamanifestować się łącznie jako

uzdrowienie ciała, lecz nie ciało jest naszym celem. Celem tego dzieła jest

zaprowadzenie Cię, pokazanie Ci, stanu jedni z Bogiem, który jest Ci stale

dostępny, pod jednym tylko warunkiem – że prawdziwie chcesz go

doświadczyć i jest Ci on cenniejszy, niż wszystko inne. Wiedz, iż naprawdę

to dzieło nie trafia do Ciebie przez przypadek. Jeżeli zaś coś, co tutaj

przeczytasz wzbudzi Twój silny opór, lęk czy agresję, chociażby z powodu

tego, iż jest niezgodne z tym, w co wierzyłeś do tej pory – módl się

o mądrość, o Światło. Niech Duch rozsądzi dla Ciebie, czy to, co spisał

moją ręką Jezus, jest dla Ciebie odpowiednie w Tej chwili.

Z serca Wam błogosławię,

http://bit.ly/3apucgM


Tôma, Wstęp, Droga do Boga

Długo, długo na mnie czekaliście. Niepotrzebnie, gdyż stale jestem z Wami.

Kim jestem? Zwą mnie Jezusem, choć preferuję moje pierwotne imię, które

w Waszym języku zabrzmi Jeszua. Współtworzymy dla Was specjalny rodzaj

pracy, pracy z umysłem, pracy z emocjami, którego celem jest wybawienie

Was z obłędu, jakim jest postrzeganie świata oddzielenia. Oddzielenie,

a mówimy tu o oddzieleniu człowieka od Boga, jest nie tylko nieprawdziwe

– jest całkowicie niemożliwe. Wy jesteście tam, gdzie myślicie, że macie się

udać. Co to oznacza? Mówiąc wprost – jesteście Dziećmi Bożymi.

Przychodzę do Was, ponieważ czas dobiega końca, a Wy, którzy czytacie te

słowa, macie kluczowe zadanie do odegrania. Bynajmniej nie oznacza to, że

leży na Was jakaś odpowiedzialność – inna niż odpowiedzialność za siebie,

swoje myśli, emocje, zachowania. Pamiętajcie – moja doktryna nie jest

moja, lecz Tego, Który mnie posłał. Co to oznacza dla Ciebie? W sumie to

nic wielkiego – jedynie Pokój wieczny i Radość istnienia, które już są

Twoje. Możesz jedynie w czasie zagubić siebie, a gubiąc Siebie, gubisz

swoje Niebiańskie przymioty.

Jeszua, Droga do Boga



Listy Jeszuy

Doświadczyłeś wielu aspektów Oddzielenia. Znasz dobrze ten świat. Czyż

jego powab nie zawiódł cię w oczywisty sposób? Kiedy wybierasz obfitość

Królestwa, rodzi się taki sposób życia, który nie wymaga żadnego

planowania, żadnych osiągnięć, żadnego zabezpieczania swego

przetrwania. Wszystko jest przygotowane dla ciebie, który wpierw służysz

Ojcu będącemu w Tobie.

Jeszua

Oto zaproszenie, jakie Jeszua (Jezus) kieruje do ciebie w tym przepięknym

dialogu z Jayemem. Mądrość, przejrzystość i praktyczność Jego

przewodnictwa jest głęboka i bezsporna.

Jestem głęboko wdzięczny za słowa Jeszuy, słowa wielkiej łagodności,

mądrości i jasności zawarte w Listach Jeszuy. Jeszua jest nauczycielem

o głębokim współczuciu, sile i bezkompromisowości w odróżnianiu

niewolących nas złudzeń od Rzeczywistości, która nas uzdrawia.

Alan Cohen,

autor książki Kurs Cudów w praktyce



Nie ma żadnego przypadku w tym, że książka ta trafiła do Twych rąk w tym

czasie i tym miejscu Twej podróży, tak jak nieprzypadkowo trafiła w nasze

dłonie. Zwiastowała nam ona rozpoczęcie zupełnie nowego etapu w naszym

życiu i przemian, które dotknęły dosłownie każdej jego sfery. Listy Jeszuy to

poruszające wprowadzenie do przekazanych nam przez Jeszuę głębokich

i transformujących nauk Drogi Mistrzostwa. Opisana w książce historia

podjęcia przez Jayema współpracy z Jeszuą to w pewnym sensie opowieść

każdego z nas – opowieść o przejściu ze świadomości własnych lęków

i oporu do przebudzenia i pamięci naszej prawdziwej natury – natury

Chrystusa.

Maria i Rafał Wereżyńscy,  

www.drogamistrzostwa.pl



Droga Sługi

Wiedz jedno: nic, co umysł człowieka jest w stanie sobie wyobrazić, nie

może przynieść duszy takiej głębi pokoju, tak wielkiego spełnienia, takich

wyżyn niewyrażalnej radości, jak potrafi to uczynić służba. Oświecenie,

w pełni zrealizowane, rodzi sługę tak pewnie, jak kwiat rozkwita nagle swą

pełnią z dobrze zasadzonego i pielęgnowanego nasiona.

Jeszua

Droga Sługi jest ważnym ogniwem w tkanym przez Jeszuę (Jezusa)

wspaniałym gobelinie duchowej ścieżki. Budzimy się na niej wszyscy

w obecności i Rzeczywistości Miłości, dzięki czemu możemy powstać

i połączyć się we współtworzeniu Nieba na Ziemi.

Poczynając od Kursu Cudów, kontynuując przez trylogię Drogi

Mistrzostwa (Drogę Serca, Drogę Przemiany, Drogę Poznania) i Swoje

zapomniane aramejskie nauki, Jeszua odsłania nam głębsze poziomy

prawdziwego duchowego oświecenia, co znajduje swój ostateczny wyraz

w tym bezcennym klejnocie mistycznych tekstów świata.

Uwielbiamy tę książkę, jej prostotę, bezkompromisowość oraz kryjącą się

za poetyckim językiem moc jej przesłania. Ta niepozorna książeczka to

prawdziwa perełka odsłaniająca istotę autentycznej ścieżki oświecenia.



Maria i Rafał Wereżyńscy  

www.drogamistrzostwa.pl

Droga Sługi jest oddechem Boga przełożonym na formę języka, tchnieniem

Miłości. To przesłanie emanuje Miłością, bezwarunkową, łagodną,

troskliwą, ale i bezkompromisową dla naszej powierzchownej tożsamości

ego.

Marek Konieczniak,  

www.pokojchrystusa.pl



Droga Sługi – The Way of the Servant

Wydanie dwujęzyczne, przejrzane i poprawione

Droga Sługi, niczym dobry obraz, ujawnia swe skarby, im dłużej się z nim

obcuje. Książka ta trafiała w moje najgłębsze czułe struny, pokazując mi,

gdzie nadal toczą się moje własne gierki ego, wymagające mojej uwagi.

Stała się zawsze obecnym przypomnieniem, że Jeszua jest zawsze z nami

wszystkimi, przepełniony Miłością, którą postanawiamy pamiętać na tej

planecie. Ofiarujemy tę książkę tobie, tak jak została ofiarowana nam. Jeśli

zechcesz, stanie się ona błogosławieństwem w twej podróży, stałym

towarzyszem korygującym twój kurs, jeśli kiedykolwiek, choćby przez

krótką chwilę, kusiłoby cię, aby się dać rozproszyć głosem świata, który,

jak się zdaje, zadomowił się w twym umyśle. Tak jak ten dar Jeszuy

pomógł tak wielu, tak niech również służy tobie, byś nakłonił swego ucha

na łagodny Głos, który ciągle żyje w nas wszystkich; Głos, który mówi

jedynie o Miłości, o tym, czym razem jesteśmy na zawsze! Niech płyną

potoki radości.

Jayem

The Way of the Servant, like a good painting, reveals its treasures to you the

longer you linger with it. It has pushed my deepest buttons, showing me

where my own ego games continue, requiring my attention. It has become



an everpresent reminder that He is with all of us always, overflowing with

the Love we are choosing to remember on this planet. We offer it to you as

it was offered to us. If you choose, it will become a blessing on your

journey, a constant companion righting your course whenever, for a fleeting

moment, you are tempted to be distracted by the voice of the world that

seems to have made a home in your mind. As this gift from Jeshua has done

for so many, may it also serve to turn your ear to the gentle Voice that yet

lives within us all, the Voice which speaks only of Love, of what we are

together, forever. Streams of joy!

Jayem

Trwając w owym pokoju, który na zawsze jest poza wszelkim zrozumieniem,

dusza odpoczywa. Ani nie pragnie ona rzeczy tego świata, ani ich nie

osądza. Uczy się wzniosłej sztuki tego, co zostało nazwane „oczekiwaniem

na Pana”. To zwyczajnie oznacza, że dusza porusza się w zgodzie z wolą

Ojca i już dłużej nie jest w stanie brać pod uwagę innego sposobu

działania. Dusza odziewa się płaszczem sługi.

Jeszua

Abiding in that peace which forever passes understanding, the soul is at

rest. It neither desires the things of the world nor judges them. It learns the

sublime art of what has been called “waiting on the Lord.” This merely

means that the soul moves in accordance with the Father’s will, and can no

longer consider doing otherwise. The soul dons the cloak of the servant.

Jeshua



Trylogia Drogi Mistrzostwa:

„Tej Miłości, którą jest Bóg, nigdy się nie da zrozumieć. Promień słoneczny

nigdy nie będzie w stanie zrozumieć Słońca. Ja jestem Promieniem tego

Słońca. Ty jesteś Promieniem tego Słońca. Jesteśmy zatem stworzeni

z jednej Substancji i jedynie Ona utrzymuje nas w wieczności. I największą

z radości jest poddanie się w pełni pozwalaniu, aby To Światło rozświetlało

ci bezustannie drogę.” Jeszua, Droga Serca

Droga Serca, pierwsza roczna seria nauczań dana przez Jeszuę, rozpoczęła

się w 1995 roku. Po Drodze Serca została nam dana Droga Przemiany

w 1996 roku, a w 1997 roku Droga Poznania.

Wkrótce po ukończeniu tej trylogii Jeszua powiedział, że formalny okres

przekazów się zakończył: „Nasza wspólna podróż zmieni teraz swą formę,

gdy będziemy kontynuowali prowadzenie cię ku dalszemu uzdrowieniu,

zrozumieniu i przeistoczeniu. Ufaj nadal wszystkiemu, co będzie się jeszcze

wydarzało i wiedz, że My jesteśmy zawsze z tobą!”

Teksty „Drogi” są istotnym wsparciem dzieła, które, jak Jeszua sam

powiedział, „rozpoczął w Kursie Cudów”. Zasadza się ono na przejściu od

koncepcji, idei i poleganiu na logice, do „komunii na poziomie odczuć”



i wprowadzeniu Oddechu wraz z całą jego prawdą. „Droga” wspiera

zarówno zrozumienie jak i metodologię Przebaczania.

Jeszua dzieli się ponadto wieloma osobistymi doświadczeniami, podając

przykłady ze Swego własnego życia, by ujawnić bogactwa rozwoju każdej

duszy, która przechodzi przez bardzo konkretne etapy wzrostu. Następnie

daje nam zaskakująco precyzyjne opisy konkretnych wartości, jakie się

wyłaniają niczym drogowskazy, by zaświadczyć, że nasz rozwój w Umyśle

Chrystusa naprawdę postępuje.

Ciesz się bezcennym darem tych doskonałych Nauk. Pozwól im

„zaprzyjaźnić się z twą duszą” i doświadczaj w swym własnym życiu

rozkwitu Duszy.



Miłość uzdrawia wszystko

Miłość. Jest to jedyna moc, która istnieje w Stworzeniu. A ty, dokładnie tam,

gdzie się znajdujesz, możesz podjąć prostą decyzję, by sprowadzić Miłość

do swego środowiska. Możesz być kanałem przekazu. Twój kielich może być

przeobfity. Właśnie ty możesz podjąć prostą decyzję, aby pozwolić na

uzdrowienie.

Jeszua, Miłość uzdrawia wszystko

Droga Mistrzostwa narodziła się w 1987 roku z relacji Jeszuy (Jezusa)

i Jayema. Jest ścieżką przebudzenia prowadzącą do urzeczywistnienia

w nas Chrystusowej Świadomości. Wczesne lata zaś to zbiór przekazów

Jeszuy danych za pośrednictwem Jayema podczas publicznych zgromadzeń

w początkowych latach ich kontaktów, jeszcze przed pojawieniem się

trylogii Drogi (Drogi Serca, Drogi Przemiany i Drogi Poznania). Poruszają

one szerokie spektrum tematów i zawierają sporo cennych i bardzo

pomocnych praktyk duchowych.

Każdy z przekazów Jeszuy z Wczesnych lat jest niczym błysk leczącego

Światła, niczym łyk wody, która przywraca pamięć Miłości, niczym środek

uspokajający, który ogarnia błogim i namacalnym spokojem, niczym

przypominajka o rzeczach już powiedzianych, już doświadczonych, ale

odłożonych na półkę zapomnienia. Chronologicznie przekazy te



poprzedziły cykl przekazów trylogii Drogi Mistrzostwa, jednak pozostają

one poza wszelką chronologią. Można do nich sięgać w dowolnym

momencie. Dla mnie są one niczym źródło wody żywej, do której Jeszua

nas prowadzi i którą możemy pić do woli. Czasami można tygodniami

słuchać tego samego przekazu, a czasami wystarczy jeden łyk, jeden akapit,

i przychodzi uzdrowienie. Wczesne lata to piękny dar Jeszuy, który w swej

Miłości do nas oddał swe życie za przyjaciół i przychodzi nas prosić,

byśmy zrobili to samo – oddali życie w oddzieleniu od Boga, aby Chrystus

mógł w nas żyć, wypełniając nas Pokojem, który przekracza wszelkie

pojmowanie, i abyśmy Życie mieli w obfitości.

Marek Konieczniak,  

Wydawnictwo Pokoju Chrystusa
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