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Pazdziernik 2002 
Przetarty Szlak 
 
Ci sami ludzie, którzy przeciwstawiali sie prorokom przeciwstawili by sie prawdzie.  
To nie jest religia. Nie jestem prorokiem. Jak wy wszyscy, i kazdy z was z osobna, jestem slabym czlowiekiem podatnym na pokusy 
tego swiata. Zostalem wyznaczony aby niesc wam przypomnienie. Jestem tylko poslancem. Nikt nie dostapi Pana inaczej jak tylko 
przez Niego Samego. Nie zamierzam nikogo z was przekonywac. Nikt nie powinien byc przekonywany do milowania. Nie przynosze 
wam zadnych religijnych zakazów i nakazów. Nie glosze nowych, religijnych praw. Jestem tylko poslancem. Zostalem wyznaczony 
aby wam powiedziec, ze serce kazdego z was jest swiatynia, meczetem, kosciolem, synagoga, i ze w kazdym z nich mieszka Bóg. 
Ograniczamy obecnosc Boga jesli dostrzegamy Go tylko w naszych domach modlitwy. Bóg jest obecny w kazdym istnieniu. Serce 
kazdego z nas powinno byc zywym swiadectwem Jego istnienia. Bóg zostal uwieziony w domach modlitwy. Zostalem poslany aby 
zabrac Boga ze wszystkich odleglych miejsc i umiescic Go w waszych sercach. Poczujcie Boga w waszych sercach a zobaczycie Go 
we wszystkim dookola. Niech swiatlo z waszych serc opromieni wszystko wokól a zobaczycie, ze kazde istnienie niesie ze soba Boga. 
Zostalem poslany aby obdarowac kazdego z was swiatlem. Zabierzcie ten plomien ze soba zamiast zostawiac go w domach modlitwy. 
To swiatlo ma rozswietlic was a nie domy modlitwy. To swiatlo ma ogrzac was a nie martwe kamienie.  
Zostalem wyznaczony aby wam powiedziec, ze wszyscy Boscy poslancy pielegnowali ten sam owoc tyle, ze na róznych drzewach i 
róznymi metodami. Poslancy nie sa celem. Poslancy sa droga wiodaca do celu. Mam za zadanie uswiadomic wam, ze cel najwyzszy 
zostal zapomniany. Obraliscie drogi za cel ostateczny i najwyzszy. Obraliscie duchowych przywódców za cel sam w sobie.  
Kazde istnienie jest czescia Jego Samego. Istnienie nie zaczyna sie ani sie nie konczy.  
Istnienie jest czescia Boga. Rzeczy zmieniaja swoje ksztalty. Nikt nie jest w stanie oddzielic istnienia od Boga. Nikt nie jest w stanie 
oddzielic Boga od istnienia. Bóg byl, jest, i bedzie zawsze, nieskonczenie. Istnienie jest czescia Boga i kazda rzecz niesie Go ze soba. 
Wszystko zmienia ksztalty z jednego na drugi. Nie ma poczatku ani konca istnienia. Istnienie jest czescia Boga, który byl, jest i bedzie 
nieskonczenie. Rzeczy zmieniaja ksztalty, ich imiona odchodza w niepamiec ale one nie przestaja istniec. Zmieniaja tylko forme z 
jednej na druga. Czlowiek umiera a jego cialo przemienia sie w ziemie i zyjace w niej stworzenia, w rosliny, a nawet w cialo innych 
ludzi. Jego dusza przechodzi z jednego swiata do drugiego bez zadnych przerw w istnieniu. Nasze uczynki ulokuja nas tam na 
odpowiednim poziomie, tak jak nasze umiejetnosci lokuja nas w odpowiedniej warstwie spolecznej tutaj. Rózni ludzie znajduja sie na 
róznych poziomach, skad podazaja w dal, w nieskonczonosc.  
Co Bóg porabial przed stworzeniem wszechswiata? Co Bóg bedzie robil po skonczeniu wszechswiata? Nie ma zadnego ‘przed' ani 
zadnego ‘potem'. Nie istnieja zadne ograniczenia w czasie. Wyeliminuj wszystko istnienie we wszechswiecie a nie bedzie miejsca dla 
Boga bo On Sam jest Istnieniem. Kiedy On istnieje, istnienie istnieje. Nie ma limitów. Istnienie nigdy sie nie skonczy.  
Oto droga. Jestem tylko poslancem. Zostalem wyznaczony aby poniesc swiatlo, abyscie je przyjeli. Pozwólcie innym zobaczyc droge 
ale nie przekonujcie nikogo aby po niej szedl. Wasnie i zlosc istnieja bo próbujemy przekonywac innych do naszych pogladów. 
Wprowadzamy wlasny porzadek. Niech klótnie i zlosc zmienia sie w przyjazn i milosc.  
On nie zostal ci przydzielony aby byc tylko twoim Bogiem. Nie myslcie jak dzieci. On jest Bogiem wszystkich ludzi. Takie jest Jego 
Imie. Nikt, chocby nie mógl tego pojac, nie jest w stanie zamknac Go w ciasnym kregu wlasnych wierzen i przekonan.  
Odrzucicie mnie jesli nie bede nalezal do waszego zgromadzenia ale tez przygarniecie, kiedy sie do was przylacze. Ludzie jednej 
religii beda mnie kochali, kiedy bede z nimi a znienawidza, kiedy zmienie wyznanie. Zostalem wyznaczony aby wam uswiadomic, ze 
cel glówny zostal zapomniany. Religie staly sie celem samym w sobie. Ograniczacie istnienie Boga do wlasnych przekonan. 
Unikniecie nienawisci, jesli bedziecie chwalic Pana i rozmawiac z Nim w zaciszu waszego domu. Pielegnuj swiatlo prawdy i milosci 
w sercu i niech ono rozswietli pokój, w którym rozmawiasz z Panem. Nie draznij ludzi i nie wprowadzaj niezgody a dostapisz 
zbawienia niezaleznie od tego, gdzie sie znajdujesz, w jakich czasach zyjesz, czy tez do jakiego zgromadzenia nalezysz. Rozmawiaj z 
Umilowanym prywatnie, kiedy pracujesz, ukladasz sie do snu, czy tez bierzesz prysznic. Wszelkie publiczne uroczystosci i 
manifestacje wiary rodza niezgode i nienawisc. Cel najwyzszy i ostateczny zostaje zastapiony przez doczesne dazenia i upodobania.  
Skoncentrujmy sie na celu glównym. Ofiarujmy i przyjmijmy milosc i przyjazn niezaleznie od tego, czy czlowiek, z którym mamy do 
czynienia wyznaje nasza wiare, czy tez nie. Serca wszystkich zogniskuja sie w Nim niezaleznie od dróg, którymi do Niego podazaja. 
Nie bedzie zadnych wielkich zgromadzen. Nie bedzie zadnej niezgody. Wszyscy bedziemy zdazali w jednym kierunku. Wszyscy 
bedziemy szli w strone Boga. Wszystkie serca beda plonely miloscia do Niego Jednego. Wezmiemy Go do swoich serc z naszych 
domów modlitwy. Wszyscy bedziemy zdazali w jednym kierunku. Wszyscy kochamy Jego Jednego. Nie koncentruj sie na drodze bo 
pozostaniesz w wiecznych ciemnosciach.  
Nie obalam zadnej religii. Zostalem pouczony aby kazda z nich dopelnic. Zostalem wyznaczony aby was zgromadzic wokól jedynego 
swiatla. Zostalem wyznaczony aby was zachecic do skoncentrowania sie na celu najwyzszym a nie na duchowych przywódcach. 
Religie zaspokajaly duchowe potrzeby spoleczenstw. Czlowiek potrzebowal wiedzy na temat zródla, z którego sie wywodzil. Ludzie 
zyli w odleglych od siebie krainach. Mieli wlasne wierzenia i postepowali wedlug wlasnych zasad. Nie akceptowali innych dróg.  
Zadaniem proroków bylo wskazanie ludziom wlasciwej drogi. Prorocy zostali wybrani aby wskazac ludziom prawdziwe zródlo. 
Natchnieniem proroków bylo zjednoczyc ludzi wokól jednego zródla. Zadaniem proroków bylo zgromadzic ludzi wokól swiatla zycia. 
Misja proroków bylo ocalic ludzi. Prorocy mieli wlasne sposoby komunikowania sie z ograniczona liczba sluchaczy. Musieli glosic 
Prawde na sposób, dla im wspólczesnych, zrozumialy. Ludzie skoncentrowali sie na prorokach a zapomnieli o misji jaka prorocy 
mieli do wypelnienia. Ludzie uzurpowali sobie wylaczne prawo do proroków.  
Obecnosc Boga nie jest przywilejem wybranych. Zostalem pouczony aby wam uswiadomic, ze cel najwyzszy zostal zagubiony. Bóg 
kocha wszystkie czesci swego organizmu. Istnienie istnieje poprzez obecnosc Jego istnienia. Jest jednosc pomiedzy Nim a istnieniem. 
Kazda, i wszystkie czesci ciala powinny byc w harmonii aby osiagnac cel ostateczny. Zadna z czesci ciala nie jest najwazniejsza. 
Wszystkie powinny pracowac razem pomagajac organizmowi osiagnac cel. Znac mózg jako instruktora organizmu, zachowywac sie i 
dzialac w harmonii na zasadach otrzymanych od centrum, jest najwazniejszym celem wszystkich czesci ciala. Zadna z czesci nie 
powinna byc uznawana za najwazniejsza. Zadna z czesci nie powinna byc ponizana z powodu mniejszego znaczenia dla organizmu. 
Nie taki jest cel. Wszystko istnienie w harmonii otrzymuje instrukcje od mózgu. Bóg jest mózgiem, Instruktorem calego organizmu 
aby zyc razem w pokoju i harmonii. Kochaj wszystkich, pomagaj wszystkim, zyj w pokoju ze wszystkimi i nie koncentruj sie na 
drogach. Drogi nie sa celem ostatecznym. Drogi sa po to aby ulatwic ci osiagniecie celu najwyzszego.  
Bóg jest obecny w kazdym z was. Jest w bezposrednim kontakcie ze wszystkimi czesciami organizmu. Wszelkie istnienie jest czescia 
Jego istnienia. Poczuj Boga w sercu bez postrzegania Go poprzez narzucony ci pryzmat.  
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Prorocy mieli wlasne zadania. Prorocy wypelnili misje jaka zostala im powierzona. Czlowiek potrzebowal pouczen i zostal pouczony. 
Czlowiek poznal Boga. Zadna odpowiedzialnosc nie spoczywa juz na barkach proroków. Czlowiek mial tysiace lat aby uszanowac to 
co zostalo mu powiedziane. Zadna wiecej odpowiedzialnosc nie spoczywa na ramionach twoich nauczycieli jesli po zakonczeniu 
nauki robisz cos innego niz zostales nauczony. Miales wystarczajaco duzo czasu aby zbudowac wlasna osobowosc. Kazdy z was 
otrzymal instrukcje. Teraz zalezy od kazdego z was jaka droge obierze. Teraz zalezy od ciebie czy przyjmiesz i wykorzystasz nauki 
pozytywnie. Teraz zalezy od ciebie czy przyjmiesz i wykorzystasz nauki aby stac sie negatywna postacia w spoleczenstwie. 
Nauczyciele nie odpowiadaja wiecej za ciebie. Kazdy z was bedzie sadzony wedlug wlasnych czynów. Twoje postepowanie 
automatycznie lokuje cie na okreslonym poziomie w spoleczenstwie. Twoje uczynki automatycznie skieruja twoja dusze na 
odpowiedni poziom w nastepnym swiecie.  
Miej Boga w sercu i ofiaruj milosc, i przyjazn aby znalezc sie na wyzszych poziomach. Twoja dusza zawedruje na poziom, który 
ustaliles sam poprzez wlasne postepowanie.  
Istnienie nigdy sie nie konczy. Czas naszego zycia na tym swiecie przeminie. Nasze zycie sie nie skonczy. Nasza dusza nigdy nie 
przestanie istniec. Bedzie zyla wiecznie na poziomie, który sobie wypracujemy wlasnymi uczynkami. Nic nie bedzie wieczne jesli nie 
bedzie sie wywodzilo z niesmiertelnego zródla. Istnienie jest czescia Boga, który byl, jest i bedzie zawsze, zawsze, zawsze. Ci, którzy 
sa na wyzszych poziomach beda mieli blogoslawiona dusze poprzez nastepne swiaty. Ci, którzy sa na nizszych poziomach beda na 
coraz nizszych szczeblach w kolejnym zyciu. Zycie nigdy sie nie skonczy. Dusza bedzie sie przemieszczala z jednego swiata do 
drugiego. Dusza bedzie sie przemieszczala z tego swiata do nastepnego bazujac na poziomach jakie wypracowalismy swoimi 
uczynkami. Bedzie sie przemieszczala nieskonczenie. Zycie nigdy sie nie skonczy. Wszechswiat nigdy sie nie skonczy. Istnienie 
istnialo, istnieje i bedzie istnialo wiecznie.  
Istnienie jest czescia Boga. 
Zostalem wyznaczony aby powiedziec wszystko, co powinnismy wiedziec. Nastepne zycie nie jest koncem swiata. Istnienie 
przepelnione jest energia. Istnienie nigdy sie nie skonczy. Nasze cialo przemieni sie w ziemie, popioly, rosliny, pyl a nawet w cialo 
innych ludzi. Nasza dusza bedzie sie przemieszczala z jednego swiata do nastepnego nieskonczenie. Istnienie jest czescia Boga, który 
byl, jest i bedzie zawsze, zawsze, nieskonczenie. Nie ma poczatku i nie ma konca. Istnienie transformuje sie z jednego ksztaltu na 
drugi, z jednego swiata do drugiego. Ci, którzy przez swoje uczynki ulokowali sie na wyzszych poziomach beda podazali wyzej, i 
wyzej do swiatla. Ci, którzy przez wlasne uczynki ulokowali sie na nizszych poziomach beda podazali w dól, w gleboka ciemnosc. 
Sami odwrócili ten kierunek poprzez wlasna postawe. Osadzili sie sami poprzez wlasne postepowanie. Kazdy z nas jest swoim 
wlasnym sedzia. Zostalem wyznaczony aby odkryc nieznana prawde. Zostalem wyznaczony aby wypelnic naczynia bazujac na ich 
pojemnosci. Zostalem wyznaczony aby powiedziec wszystko, co jestesmy w stanie zrozumiec. Wiedza o Bogu unosi sie w istnieniu. 
Nie istnieje nic takiego, czego ksztalt nie zostal okreslony za Boska wiedza. Co wykreowala Wiedza, musi byc logiczne i 
wytlumaczalne. Taka jest Boza logika, nawet wówczas, kiedy nie chcesz sie z nia zgodzic. Dzieci ucza sie poprzez opowiadania a 
dorosli na swój sposób. Zaden nauczyciel nigdy nie uczy dzieci tego co powinien uczyc doroslych. Jak ci sie zdaje, ile wiesz? 
Zostalem poslany aby wypelnic misje, która jest odkrycie prawdy. To jest czysty, bezinteresowny dar. Nikt nie powinien byc 
zmuszany do zaakceptowania go. Nie ma koniecznosci przekonywania kogokolwiek. Na niczyich ramionach nie spoczywa juz 
odpowiedzialnosc za twoje zbawienie. Uslyszales wszystko, co powinienes wiedziec.  
Wszyscy, i kazdy z osobna sam odpowiada za wlasne przeznaczenie. Twoje uczynki automatycznie skieruja cie na poziom, który 
wypracowales sobie wlasna postawa. Taka jest sprawiedliwosc. Nie ma protekcji. Nie ma niesprawiedliwosci przed Bozym Obliczem.  
Miales tysiace lat aby uszanowac otrzymane nauki. Prorocy wypelnili misje, jaka zostala im powierzona. Prorocy nie koncentrowali 
sie na sobie jako na celu najwazniejszym. Zas ludzie obrali drogi za cel ostateczny. Zadna religia cie nie ocali. Kochaj, zyj w przyjazni 
i pokoju. Pomagaj innym. Szanuj wszystkie czesci organizmu bo wszystkie one zdazaja do jednego celu. Zadna z nich nie jest 
najwazniejsza. Szanuj mózg poprzez poddawanie sie jego instrukcjom aby zyc w pokoju i harmonii. Ludzie róznych narodów modla 
sie inaczej. Ofiarowuja milosc na swój sposób. Nie ma sposobu aby zmierzyc milosc. Nie ma sposobu aby wykazac wyzszosc ich 
milosci nad inna. Nie koncentruj sie na drogach.  
Milosc nie zna granic. Milosc nie zna kolorów. Milosc nie ma miary. Milosc jest akceptowana przez kazde istnienie. Sposób, w jaki 
milosc jest ofiarowana, moze sie róznic zaleznie od miejsca na ziemi. Jej cel jest jednakowy na calym swiecie. Nie koncentruj sie na 
drogach, które doprowadza cie do nienawisci. Bóg jest obecny, gdzie jest milosc a nieobecny, gdzie nienawisc.  
Ludzie róznych narodów kochaja Boga na swój sposób. Nie koncentruj sie na drogach.  
Zadna droga nie jest wazniejsza niz inna. Wszystkie pielegnuja ten sam owoc, tyle ze na inny sposób i na innym drzewie, w 
zaleznosci od polozenia geograficznego. Wez owoc aby osiagnac cel ostateczny i nie dyskutuj na temat metod pielegnacji jesli nie ma 
w tobie zla. Kochaj, zyj w pokoju i przyjazni z innymi. Zadna modlitwa nie ucieszy Boga bardziej niz gdy ofiarujesz innym milosc i 
przyjazn. Bóg nie potrzebuje twoich modlitw. On nie jest w potrzebie. Okaz Mu swoja milosc poprzez swoje zachowanie. Zyj w 
pokoju i harmonii ze wszystkimi bazujac na instrukcjach jakie otrzymales. Zaden ojciec nie oczekuje od dzieci aby go wychwalaly 
dzien i noc. Slowa, które dzieci kieruja do ojca nie satysfakcjonuja go w pelni. Blogoslawieni, którzy uznaja Ojca jako ich 
najblizszego przyjaciela i opiekuna. Blogoslawieni, którzy okazuja Ojcu szacunek poprzez posluszenstwo jego poleceniom. 
Blogoslawieni, którzy czynia dobrze, jak im polecil ojciec. Blogoslawieni, którzy sa Ojcu poddani. Bóg nie potrzebuje slownej 
modlitwy. Zyj w milosci z kazda czescia organizmu aby usatysfakcjonowac Mózg. Kochaj calym sercem. Poczuj w sobie obecnosc 
Boga. Nie wazne gdzie sie znajdujesz ani w jaki sposób odkrywasz Boza milosc. Rozmawiaj z Nim kiedy tego potrzebujesz. Pros Go 
o to czego ci trzeba w zaciszu twojego domu. On jest twoim najblizszym przyjacielem. On wie lepiej niz ty co jest dla ciebie dobre. 
Nie uczestnicz w wielkich ceremoniach. Bóg jest w tobie a ty jestes w Bogu. Jestes czescia Boga. Nalezysz do jego istnienia. On jest 
blizej ciebie niz krew plynaca w twoich zylach. Szukaj Go w sobie a znajdziesz Go tam . 
Kazdy z was bedzie mial swoje wlasne zmartwychwstanie. Kazdy z was stanie przed swoim wlasnym osadem. Istnienie jest 
przepelnione energia. Droga sie nie konczy.  
Kazde dziecko, które sie urodzi, rosnie i rozwija sie nie czekajac az reszta rodzenstwa przyjdzie na swiat. Wszyscy i kazdy z was, 
którego zycie na tym swiecie dobieglo konca, przejdzie do nastepnego swiata nie czekajac az inni beda gotowi. Wszyscy i kazdy z 
was jest sadzony przez wlasne uczynki. Twoje cialo przemieni sie z ziemie, rosliny, pyl, popiól a nawet w cialo innych ludzi. Twoja 
dusza bedzie sie przemieszczala z jednego swiata do nastepnego. Zycie jest energia. Miales dosc czasu aby poprzez swoje 
postepowanie ustalic poziom, na którym sie tam odnajdziesz. Sam sobie wymierzyles sprawiedliwosc swoim postepowaniem. Nikt 
nigdy nie mial pretensji do sadu za ukaranie mordercy. Nikt nigdy nie wystepowal przeciw sedziemu, który skazal kryminaliste. Nikt 
nigdy nie mial pretensji do sadu za uwolnienie niewinnie aresztowanego. To jest sprawiedliwosc. Kazdy z was otrzyma co sam 
uczynil. Zmartwychwstanie jest indywidualne. Istnienie jest czescia Jego Samego. Istnienie bedzie trwalo. Istnienie nigdy sie nie 
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skonczy. Rzeczy zmieniaja ksztalty z jednego na drugi i przechodza z jednego swiata do drugiego. Kazda dusza bedzie sie 
przemieszczala w nieskonczonosc na poziomie, który zbudowales swoimi uczynkami. Zycie nigdy sie nie skonczy. Twój czas w 
poprzednim swiecie sie zakonczyl. Urodziles sie. Umarles w poprzednim swiecie i narodziles sie w tym. Twój czas na tym swiecie tez 
sie skonczy. Umrzesz tutaj i narodzisz sie w nastepnym swiecie. Zycie jest pulsujaca energia. Twój czas w kolejnych okresach sie 
zakonczy. Zycie bedzie sie toczylo w nieskonczonosc. Istnienie jest czescia Boga, który byl, jest i bedzie, bedzie zawsze. Mam za 
zadanie przypomniec wam, ze kazdy napotka nastepne zycie z chwila kiedy opusci ten swiat. Zmartwychwstanie jest indywidualne. 
Odnajdziesz sie tam na poziomie, jaki wypracowales tutaj swoja postawa.  
Mam za zadanie przypomniec wam, ze ten, który bedzie sie przemieszczal na wyzsze poziomy zazna szczescia tak wielkiego, ze 
bedzie zalowal, ze musial w ogóle na ten moment czekac na tym swiecie. Mam za zadanie przypomniec wam, ze ten, który bedzie sie 
przemieszczal na nizsze poziomy doswiadczy rzeczy tak przykrych, ze bedzie zalowal, ze jest czescia istnienia. Nie bedziesz mial 
wiecej czasu aby odwrócic kierunek,  
który sam sobie wyznaczyles swoim postepowaniem. Ci, którzy sa na wyzszych poziomach beda sie przemieszczali nieskonczenie w 
strone swiatla. Ci, którzy sa na nizszych poziomach, przez wlasne uczynki sami odwrócili kierunek, w którym sie poruszaja. Oni beda 
sie przemieszczali nieskonczenie w gleboka ciemnosc. Kazdy czlowiek odpowiada za to co czyni teraz. Nikt wiecej nie jest 
odpowiedzialny za twoje zbawienie. Zadaniem moim jest przypomniec, ze zostalo ci powiedziane wszystko co powinienes wiedziec. 
Zostalem wyznaczony aby oglosic nieznana dotad prawde.  
Mam za zadanie zapytac cie, czy jestes pewny, ze kazdy kto nie wyznaje twojej religii napotka ciemnosc w nastepnym zyciu? Mam za 
zadanie zapytac cie, czy jestes pewny, ze Boscy poslancy byliby w niezgodzie gdyby zamieszkali pod jednym dachem? Mam za 
zadanie powiedziec wam, ze wszyscy prorocy, których uwazacie za wylacznie wlasnych, i za jedynie sluszna droge, staneliby 
przeciwko wam, tlumaczac, ze nie takie byly ich nauki. Mam za zadanie ostrzec was, ze zaden z proroków nie przybywal aby obalac 
poprzednich i stawac przeciwko nim. Wszyscy oni naleza do jednego zródla. Wszyscy oni glosili jedno. Wszyscy oni kochali Jednego. 
Wszyscy oni opowiadali o Jednym.  
Wszyscy oni hodowali ten sam owoc na róznych drzewach a pielegnowali go róznymi metodami. Mam za zadanie ostrzec was 
wszystkich abyscie nie koncentrowali sie na metodach pielegnacji jesli nie ma w was zla. Mam za zadanie przypomniec wam, ze 
wszyscy prorocy, których imiona wychwalacie i uznajecie ich drogi do zbawienia za jedynie sluszne, przybyli aby niesc pokój, milosc 
i przyjazn. Przybyli aby zjednoczyc wszystkich w milosci. Przybyli aby zasiac ziarno milosci w sercu kazdego z was. Nie holduj 
wlasnym przekonaniom aby ich rozdzielac. Nie podazaj za wlasnymi ideami aby pod patronatem wlasnego proroka wszczynac wojny 
z innymi wyznawcami. Pomagaj wszystkim, kochaj wszystkich aby byc zaakceptowanym. Nie ma znaczenia gdzie sie znajdujesz ani 
jak okazujesz Boza milosc. 
Zostalem wyznaczony aby oswiadczyc, ze zaden z waszych proroków nie przybyl po to aby ustanawiac rzady. Prorocy przybyli aby 
zaprowadzic na ziemi królestwo milosci i pokoju, i aby wszystkich, i kazdego z was pocieszyc. Zostalem ostrzezony i mam ostrzec 
was, zanim bedzie za pózno, przed wielkim rozlewem krwi, który zapanuje na ziemi w imie religii. Bójcie sie gniewu Bozego bo jest 
on tak wielki jak Jego milosc a wiecie dobrze jak bardzo On was kocha. Zostalem wyznaczony aby wam przypomniec, ze Bóg zeslal 
prawa dla narodów, bo nie bylo wówczas zadnych solidnych zródel, z których ówczesni mogliby czerpac. Zeslal prawa dla narodów, 
kiedy ludzie byli zajeci wielbieniem bozków. Zeslal prawa dla narodów, które nie mialy dosc wiedzy i wyksztalcenia aby decydowac 
o nalezytym sprawowaniu rzadów nad ludzmi. Zostalem wyznaczony aby was wszystkich ostrzec, aby Slowa Boze nie byly uzywane 
jako narzedzie w reku ludzi sprawujacych wladze. Zostalem wyznaczony aby wam powiedziec, ze teraz odpowiedzialnosc za 
kierowanie narodami spoczywa na ludziach, którzy sami powinni obierac rzadzacych bazujac na ich wyksztalceniu, madrosci i 
spolecznej swiadomosci. Mam za zadanie uswiadomic wam, ze wyksztalcenie spoleczenstw, jakie dzis mamy, czyni nasza sytuacje 
inna od tej jaka byla udzialem przodków. Nie stawiaj proroków na cokoly, z których obaliles bozków twoich ojców. Zostalem 
wyznaczony aby was poinformowac, ze Boski dar, Jego Slowa, maja oczyscic wasze serca. Czyste serca utworza sprawiedliwe, 
bezpieczne spoleczenstwa a sprawiedliwe spoleczenstwa wydadza godnych zaufania, dobrych ludzi. Nie uzywaj Bozych slów jako 
narzedzia sprawowania wladzy nad narodami. Ludzie wszystkich i kazdego narodu powinni sami decydowac o systemach rzadzenia. 
Mam za zadanie powiedziec wam, ze do rzadzenia narodami powinna byc uzyta wiedza, która zdobyliscie poprzez systemy 
edukacyjne waszych spoleczenstw. Zostalem ostrzezony i was ostrzegam, ze zadna wiecej odpowiedzialnosc za wasze zbawienie nie 
spoczywa juz na ramionach proroków. Zostalo wam ogloszone wszystko co powinniscie wiedziec.  
Kochajcie sie nawzajem, jak prorocy kochali was. Kochaj drugiego tak jak Bóg ukochal ciebie. Bóg jest w tobie jak twój mózg. Bóg 
unosi sie we wszelkim istnieniu. Nie czyn Go zlotym cielcem siedzacym w chmurach. Istnienie jest czescia Jego Samego. Nie niszcz 
bezmyslnie tego co On z miloscia stworzyl. Kazdy z was otrzyma to sam uczynil. Taka jest sprawiedliwosc. Twoje uczynki 
automatycznie skieruja cie na okreslony poziom. Zauwaz, jak twoja postawa przypisuje cie do konkretnych warstw w spoleczenstwie.  
Zadaniem moim jest zachecic was abyscie kochali ludzi i wszystko istnienie. Abyscie przebywali z rodzina i sasiadami tak czesto jak 
to mozliwe. Zadaniem moim jest zachecic was abyscie pomagali tym co sa w potrzebie. Wszyscy ludzie, niezaleznie od pochodzenia 
czy wyznania, sa czescia Boskiego istnienia nawet wówczas gdy sami nie zdaja sobie z tego sprawy. Wszystko i kazda rzecz, która cie 
otacza jest czescia Jego istnienia. Nie pozwól aby najmniejsza nawet czesc Jego istnienia pozostawala w klopocie. Pomagaj innym 
tyle ile tylko mozesz aby Go ucieszyc. Nikt nie wymaga od ciebie wiecej niz jestes w stanie zrobic. Twój sasiad nie powinien zasypiac 
glodny, gdy ty masz jedzenia pod dostatkiem. Nie spogladaj z pogarda na potrzebujacych. Milosci nie zmierzysz. Milosc nie zna 
granic. Milosc nie zna kolorów. Mam za zadanie zapytac was czy uwazacie, ze wasza milosc jest glebsza niz milosc innych? Mam za 
zadanie zachecic was abyscie uszanowali Boskie istnienie poprzez szanowanie natury i wszystkiego co istnieje. Mam za zadanie 
zachecic was abyscie zyli w pokoju ze swoim otoczeniem. Mam za zadanie zachecic was abyscie podrózowali po swiecie, aby 
zobaczyc jak ludzie innych narodów chwala Pana, bez osadzania ich. Zobaczycie, ze wszyscy wielbia Jednego, tyle, ze innymi 
slowami. Mam za zadanie przypomniec wam, ze wszystkie czesci waszego ciala pracuja w harmonii aby usatysfakcjonowac mózg. 
Wszystkie one sa tak samo ukierunkowane i zadna z nich nie jest nie jest wyrózniana nad inna. Mam za zadanie zachecic was abyscie 
ten prosty przyklad zastosowali w zyciu jesli nie ma w was zla.  
Polecono mi aby odkryc nieznana dotad prawde, abyscie zyli wedlug niej do konca waszego pobytu na tym swiecie. Nie koncentruj 
sie na drogach. Bóg jest w tobie a ty jestes w Bogu. Jesli nie jestes w stanie zaradzic klopotom to przynajmniej nie zaluj zwyklego 
wspólczucia, prostego usmiechu, czy przyjaznego slowa. Kochaj aby byc kochanymi i przebywaj z ludzmi tak czesto jak tylko 
mozesz. Pamietaj, ze zawsze jest jakis lepszy sposób rozwiazania sprawy niz zemsta. Istnienie jest czescia Boga, który byl, jest i 
bedzie nieskonczenie, zawsze, zawsze. Kazda osoba poprzez wlasne uczynki sama okresla poziom na jakim sie odnajdzie w 
nastepnym swiecie, dokladnie tak , jak nasze postepowanie okresla nam poziom zycia w tym swiecie. Nasze uczynki zabiora nas w 
daleka droge do nieskonczonosci. Zycie nigdy sie nie konczy. Wszyscy i kazdy z osobna zakonczy zycie tutaj aby rozpoczac nastepne 
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zycie bez koniecznosci oczekiwania na innych. Kazda osoba dostapi zmartwychwstania z chwila opuszczenia tego swiata i bedzie 
podazala w dal, ku nieskonczonosci. Drzewa rosna, rzeczy sie zmieniaja i czas plynie. Nie oczekuj, ze zycie sie zatrzyma. Zycie jest 
czescia Jego istnienia, które tryska energia. Bóg unosi sie w istnieniu. Istnienie zmienia swoje ksztalty lecz nie ma przerw w istnieniu.  
Mam za zadanie przypomniec wam, ze od teraz wszyscy jestescie pouczeni. Ci, którzy odebrali wiadomosc od Boga sa teraz Jego 
poslancami. Twoje zbawienie jest w tobie.  
Nikt nie jest w stanie zmienic twojego przeznaczenia jesli ty sam tego nie zechcesz. Nie skladaj odpowiedzialnosci za twoje zbawienie 
na ramiona duchowego przywódcy. Otwórz serce i przyjmij zbawcza nowine, która teraz Bóg ci zsyla. Poczuj w sobie ducha prawdy. 
Zyj Boza miloscia. Oczysc sie. Ocal innych. Oto droga. Droga nie jest twoim celem ostatecznym. Droga ma za zadanie dopomóc ci w 
osiagnieciu punktu docelowego.  
Blogoslawieni, którzy szanuja slowo Boze. Pochwaly godni ci, którzy zyja Bozym slowem. Skazani na porazke ci, którzy zle 
interpretuja Boze slowa aby osiagnac wlasne cele. Zagubieni ci, którzy wielbia proroków jako dobro najwyzsze. Pograzeni ci, którzy 
koncentruja sie na drodze jako celu ostatecznym. Bladza ci, którzy staraja sie przekonywac innych do zaakceptowania drogi. Martwi 
ci, którzy przeciwstawiaja sie Boskiej drodze. Nikt nie ma prawa uzywac tej drogi jako narzedzia przeciwko innym. Wez to swiatlo i 
niech ono rozswietli twoje serce. Po prostu, pozwól innym zobaczyc ta droge. Nie zamierzam zakladac nowego zgromadzenia. Nie 
wprowadzam nowej religii.  
Nie bede nikogo z was przekonywal. Nie jestem tym, któremu bedziecie oddawac czesc.  
Jestem tylko przypomnieniem. Zadna wiecej odpowiedzialnosc, za wasze zbawienie, nie spoczywa na Bozych poslancach. Zostalo 
wam odkryte to co powinniscie wiedziec. Otrzymaliscie ducha prawdy. To jest sprawiedliwosc. Postepuj Bozymi sciezkami jesli nie 
ma w tobie zla. Jestem tylko przypomnieniem.  
Bóg kazal mi oglosic, wszystkim duchowym przywódcom, ze moga próbowac zgladzic poslanca tak jak to juz zrobili z innymi jego 
wyslannikami. Boza wola jest jednak, ze sie im to nie uda.  
Ci, którzy wierza, ze slowa te pochodza od Boga, niech je szanuja i podazaja za nimi.  
Ci, którzy nie wierza, ze sa to Boze slowa, moga je wrzucic w ogien. Nikt nie ma prawa nazywac niewiernymi tych, którzy napotkaja 
wieczna ciemnosc. Kochasz ukochanego bo kochasz a nie dlatego, ze sie go boisz. Nikt nie powinien byc zmuszany do milowania.  
Dzieci moga byc posluszne ojcu bo sie go boja. Dzieci kochaja ojca bo zdaja sobie sprawe z wagi jego istnienia a nie dlatego, ze sie 
go boja. Ojcowie kochaja dzieci bo sa one czescia ich istnienia. Bóg nie jest twoim ojcem. On jest blizej ciebie niz twój ojciec.  
Czy Go znasz?  
Jak czesto mlodzieniec mysli o ukochanej? Milosc to wlasnie ta pamiec. Bóg jest ci bardziej przyjazny niz ukochana osoba, jesli tylko 
potrafisz Go zrozumiec. Pamietaj o Nim z milosci a nie dlatego, ze sie Go lekasz.  
Szanuj dany ci czas bo jest on tak krótki jak jedno, szybkie spojrzenie. Dla dzieci siedemdziesiat lat to caly wiek. Zapytaj jednak 
osobe w tym wieku a dowiesz sie jak to niewiele. Jesli jestes madry, nie zastepuj wiecznego szczescia ta jedna, mala chwila tutaj.  
Ciesz sie zyciem w pelni i badz tak szczesliwy jak to tylko mozliwe. Nie sprawiaj klopotów innym. Miej cierpliwosc dla innych bo 
Bóg jest cierpliwy dla ciebie.  
Wyobraz sobie, ze jest zima. Jestes z pieciorgiem dzieci w wynajetym pokoju. Od tygodni twoje dzieci sa chore ale nie masz 
pieniedzy na lekarza. Pewnego dnia twój przelozony informuje cie, ze nie jestes juz potrzebny. Tracisz prace w chwili, gdy 
potrzebujesz jej bardziej niz kiedykolwiek. Wracajac do domu, widzisz ludzi zgromadzonych kolo twoich drzwi. Kiedy podchodzisz 
blizej, widzisz zone w bolesciach. Cos sie jej stalo. Nie masz srodków aby zabrac ja do szpitala. Kiedy nadchodzi noc, wszyscy 
odchodza do swoich domów a ty zostajesz sam. W srodku nocy ktos puka do drzwi. To wlasciciel mieszkania, który domaga sie 
zaleglego czynszu. Masz sie wyprowadzic do nastepnego dnia. Spedzasz bezsenne noce siedzac pomiedzy chorymi dziecmi i cierpiaca 
zona. Zmartwienie i troska nie pozwalaja ci zasnac. Któregos dnia rano ktos puka do drzwi. Boisz sie otworzyc w takiej sytuacji. Ktos 
jednak uparcie puka i domaga sie otwarcia drzwi. Wstajesz i otwierasz spodziewajac sie nastepnych klopotów.  
Ku wielkiemu zdziwieniu, widzisz starego przyjaciela, który szukal cie w tym miescie dniami i nocami. Zapraszasz go do siebie. On 
zas sprawia ci wielka niespodzianke i placi za leczenie twojej rodziny. Splaca takze twoje dlugi. Ten czlowiek ratuje ci zycie. Dla 
ciebie jest on godna szacunku osoba, która wyratowala twoja rodzine z beznadziejnej sytuacji. Poczuwasz sie do obdarzania go 
szacunkiem. Dla ciebie jest on wazny przez wzglad na rzecz jaka dla ciebie uczynil. To nie znaczy, ze nie jest wazny ambulans, który 
zawiózl twoja rodzine do szpitala. To nie znaczy, ze nie sa wazni lekarze, którzy zajeli sie twoja rodzina. To nie znaczy, ze niewazne 
sa leki, które podano twoim bliskim. To nie znaczy, ze nie doceniasz misji jaka twój stary przyjaciel mial do spelnienia. Misja bylo 
uratowanie twojej rodziny a nie zaprezentowanie godnej szacunku osoby. Ktokolwiek inny móglby byc podziwiany gdyby podjal sie 
misji ratowania twojej rodziny. Wlasciciel mieszkania mógl sie podjac tego zadania ale nie zrobil tego. Nie kazdy jest w stanie 
zaakceptowac, i podjac sie misji. Nie kazdy moze byc poslancem. Jednakze, kazdy moze byc uratowany. Aby ocalic rodzine, 
potrzebowales wszystkich. To jednak, co jest dla ciebie najwazniejsze, to ocalic rodzine a nie wybierac rodzaj ambulansu.  
Poslancy sa szanowani z powodu misji jaka mieli do spelnienia a nie dlatego, ze Bóg chcial nam zaprezentowac godnych podziwu i 
poszanowania ludzi. Swoim slowem chcial zjednoczyc swiat i zapewnic mu bezpieczenstwo. Nie stawiaj poslanców ponad ich misja.  
Oto sa Jego slowa, jesli tylko zechcesz sluchac. Nie próbuj nikogo przekonywac. Nie martw sie jesli inni nie podazaja Jego droga. Nie 
kazdy moze byc oczyszczony. Zycie ma wiele wymiarów. Nie czyn z niego jednowymiarowego wydarzenia. Ci, którzy sie oczyszcza, 
wzbogaca sie wewnetrznie. Ci, którzy sie nie oczyszcza podaza swoja droga. Zaden ogrodnik nie wyhodowal jeszcze drzewa bez 
usuwania zbednych galezi. Ktos bedzie ich potrzebowal aby rozpalic ognisko. Bezplodna galaz tez jest czescia owocujacego drzewa. 
Zycie ma wiele odmian. Jak ci sie wydaje, ile wiesz? Szukaj Go w sobie a znajdziesz Go tam.  
Zachecam cie do czytania tych kilku stron od czasu do czasu abys je lepiej zrozumial, i aby Jego slowa owocowaly w tobie. Bóg 
przyszedl do ciebie w krótkim i zrozumialym przeslaniu dlatego nie masz juz zadnego powodu aby podazac za zgubnymi, ludzkimi 
interpretacjami, które róznicuja drogi wiodace do Niego. Oto droga. Poznaj ja aby sobie uswiadomic, ze wszystkie drogi, które 
czlowiek rozdzielil sa jedna i ta sama droga. Otwórz serce i przyjmij pokój, jaki Bóg zaszczepil w tobie.  
Kto jest w podrózy, nie buduje domu. Zycie jest ciagla transformacja do nieskonczonosci. Czlowiek jest tylko jedna z czesci tego 
istnienia. Czlowiek nie moze pozostawac w jednym ze swiatów na zawsze. Rozejrzyj sie wokól a zobaczysz, ze wzrost, rozwój i 
zmiana sa nieodlacznymi cechami zycia. Zycie podlega nieustannym zmianom. Przeciwienstwem rozwoju jest smierc. Twoja dusza 
bedzie sie przemieszczala z jednego swiata do drugiego, ku nieskonczonosci. Istnienie jest pulsujaca energia. Istnienie jest czescia 
Boga. Bóg jest przeciwienstwem smierci. Nie dlatego masz oczy, ze ich potrzebujesz a dlatego, ze sa one czescia twojego istnienia. 
Nie dlatego rosniesz i rozwijasz sie bo chcesz byc dorosly. Rosniesz i rozwijasz sie bo nie jestes martwy. Bóg nie jest martwy. 
Rozwój jest cecha charakterystyczna wszystkiego co zyje. Wiedza o Bogu zawiera sie w istnieniu, które zmierza w dal, w 
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nieskonczonosc. Nie rozwijasz poszczególnych czesci ciala, dopiero wówczas kiedy uwazasz, ze beda ci potrzebne. Masz je od 
poczatku bo sa one czescia twojego istnienia.  
To jest wszystko co powinienes wiedziec o przeszlosci, terazniejszosci i przyszlosci.  
Oto duch Bozy zaszczepil wiedze w twoim umysle i sercu. Oto jest czas, kiedy jestes w stanie pojac ta wiedze. Oto jest czas, kiedy 
powinienes ujrzec i przyjac ducha prawdy, który niesie ci milosc, jednosc i pokój. Bóg zawsze dotrzymuje danych obietnic. Ci, którzy 
przeciwstawiali sie Bozym poslancom, przeciwstawia sie prawdzie. Jesli chca, moga zniszczyc wlasne zycie i zycie tych, którzy za 
nimi podazaja. Jednakze, nie maja dosc mocy aby zmienic Boza wole. Co mysla o sobie, jaka wladze posiadaja?  
Twoje uczynki automatycznie zabiora cie na twój wlasny poziom, na drodze do nieskonczonosci. To jest sprawiedliwosc. Zostala ci 
przekazana, w najprostszych slowach obiecana przez Boga wiadomosc. Nikt juz nie ponosi zadnej odpowiedzialnosci za twoje 
zbawienie. Nauczyciele przygotowuja uczniów do egzaminu. Ostatecznie, to uczniowie sami podchodza do egzaminu. Zaden 
nauczyciel nie zdaje egzaminu za ucznia. Boscy poslancy mieli za zadanie przygotowac cie poprzez pokazanie ci drogi. Nie ponosza 
juz zadnej odpowiedzialnosci za obowiazek jaki spoczal na twoich ramionach. Ich misja jest, poprzez ducha prawdy, wskazac ci droge 
do zbawienia. Twoim zbawicielem jest duch prawdy, który nie jest osoba. Twoim wybawca jest wiedza, która Bóg zasial w tobie.  
Przebudz sie i zastosuj Boza wiedze w zyciu. Doswiadcz zycia z Boza wiedza aby twoja dusza miala przed soba niezmierzone 
horyzonty. Doswiadcz zycia w prawdzie, jesli chcesz zyc w pokoju. Doswiadcz uczucia wiedzy o zródle i celu abys zyl w jednosci. 
Doswiadcz takze uczucia milowania Boga z samej potrzeby milowania jesli pragniesz aby w twoim sercu zagoscilo wieczne 
szczescie.  
Przebudz sie i zobacz jak gleboko Bóg umilowal kazdego z was. Przebudz sie i podazaj za prawda, która Bóg zaszczepil w tobie. 
Przebudz sie i zyj w jednosci , i pokoju jaki Bóg kazdemu z was zsyla. Przebudz sie i zauwaz, ze Bóg przybywa do milujacych sie a 
opuszcza tych co nienawidza. Przebudz sie a zobaczysz, ze Bóg nigdy nie zmienia swoich slów. Przebudz sie aby Go kochac z samej 
potrzeby kochania. Przebudz sie a bedziesz Go szanowal z milosci a nie ze strachu. Przebudz sie a ujrzysz jak bardzo blisko nas 
wszystkich Jest. Przebudz sie i wstap na arke zanim bedzie za pózno.  
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