Szanowny Jacku

Przeczytałem 10 przykazań zamieszczonych na Twojej stronie oraz zapoznałem sie z pierwszą księgą
nowego Pięcioksiągu . Stwierdzam , że dążysz do osobistej i powszechnej dobroci , i jest to bardzo ładne .
W Dziesięciu Przykazaniach odczytuję kształt przyszłości jakiej sam pragnę , głównie mam na myśli życie
w lokalnych społecznościach , chociaż sądzę , że nie jest możliwe , żebyśmy wszyscy się kochali . Nie jest
to możliwe , bo my się dobra uczymy i nie każdemu to się powiedzie . Twoja wizja przyszłości bliższa jest
marzeniu niż realnej rzeczywistości , chociaż , przyznam , to marzenie jest ładne .
Nie chcę sprawić Tobie przykrości ale pozwolę sobie zauważyć , że w kwestii jedzenia wydaje mi się
niemożliwe do zrealizowania , żeby nie zabijać roślin i dlatego nie wyobrażam sobie , żeby Stwórca
wymagał od nas tego . W tym dążeniu do nie zabijania wszelkich form życia odczytuję Twój ogromny
szacunek dla życia , dla kształtu stworzenia , co i ja na codzień odczuwam .
Drugim zagadnieniem jakie sformułowało mi się po przejrzeniu Twoich opracowań , w tym przypadku
Księgi 1 Pięcioksiągu jest to , że Twoim Bogiem jest Bóg katolicki Chrystus .
Według mojej wiedzy nasz świat ludzki stworzył Bóg Stwórca , wraz ziemią , na której mieszkamy i według
mnie nie jest to Chrystus.
Ludzkość wyobraziła sobie i stworzyła sobie bardzo wielu bogów i to byli inni bogowie , różni od Stwórcy .
My o Stwórcy nie możemy powiedzieć wiele ale głównie to właśnie , że nas stworzył . Imion wszelkich
należy dlatego unikać raczej . On określił się poprzez akt stworzenia .
Chrystus jest bogiem katolickim ale nie jest moim bogiem . Jest wielu na świecie , którzy twierdzą inaczej i
ja się z nimi nie zgadzam .

Jeśli będziesz zwracał sie do Stwórcy , to wystarczy , żebyś zwracał się we właściwą stronę . Powiesz :
"stworzyłeś nas , wysłuchaj mnie " , to on będzie ciebie słuchał . Czy odpowie ? to będzie zależało od
Niego . Jeżeli będziesz miał innego boga , Buddę , Allacha czy Chrystusa , to na pewno nie odpowie , bo
wówczas On czuje się nie szanowany , odrzucony . On też domaga się , żebyśmy nie używali imion innych
bogów - nie wymawiali ich , nie pisali . Żebyśmy nie uczestniczyli w uroczystościach innych religii . Do
Stwórcy modlą się Żydzi .
Ja Nowy Testament odrzuciłem , a wraz z nim opowieść o Chrystusie - Chrystus dla mnie nie istnieje , a z
jakiej przyczyny to zrobiłem , to możesz poczytać o tym na mojej stronie .
pozdrawiam, z poważaniem
Wojciech Kamiński

Szanowny Panie Wojciechu !
Dziękuję za tak szybką odpowiedź i konstruktywne słowa.

Co do 10 przykazań z mojej strony ? dotyczą Nowej Ziemi – a kto wie może
na niej już nie będziemy potrzebować zabijać i jeść lecz będziemy żywić się
boską Światłością ? [tak jak było w Raju] Kto wie ? Kto wie ?
Osobiście nie opieram się kurczowo na Piśmie lecz na osobistym

objawieniu. Uważam, że w wielu miejscach zarówno ST jak i NT są
sfałszowane przez siły Ciemności – Szatana i okupujące nas Imperium
Oriona.
Poznałem i jasną i ciemną stronę mocy.

Jasną – Światłość/Miłość i Pełnię Miłości i Miłosierdzia – czyli Boga
widzianego z naszego obecnie wymiaru przez Mistyków. Dodam, że
według mojego objawienia Bóg choć Nieskończony był Centrum i nagrodą
dla mojej Duszy – Pełnią Wszystkiego – naprawdę Jesteśmy JEDNYM z
Bogiem. Tak też Bóg jest Centrum i nagrodą w każdej stworzonej Istocie – i
Kocha nas Wszystkich Nieskończoną MIŁOŚCIĄ bez osądzania. Stąd mój
szacunek dla wszelkiego życia – bo chciałbym się stać takim Dobrym jak
Bóg, który mi się objawił.
Ciemna strona to Otchłań stan całkowitej nieskończonej nienawiści – w
moim odczuciu stan śmierci Duszy – przerażający stan !!! oraz
Ciemność/nienawiść/udręka/lęk/hierarchia – to stan Duchów w Piekle. To i
to jak wyrywałem Dusze Piekłu opisuję na swej stronie. Oberwałem. Że
jeszcze żyję po tym wszystkim to pewnie jakiś Cud ?
Dodam, że są 3 stopnie oświecenia: 1 – jestem w Świetle i Miłości. 2 Światłość i Miłość są we mnie, 3 – Jestem Światłością i Miłością.
Mojżeszowi był dany 1 stopień. Mnie 3-ci. Wiele lat tego pragnąłem i w
ekstremalnej sytuacji bardzo gorąco się modliłem aby to poznać.
Poskutkowało ! Co zadziwiające Jezus Chrystus przyszedł mi z pomocą
zarówno aby to poznać jak i pomógł mi wyjść z Otchłani. To potężny Duch.
Jezusa tak jak Apostołów, Maryję, Krysznę, Buddę, Sai Babę, Ramalingę,
Sri Babaji, ….. i wielu wielu Świętych Mistyków uważam za nauczycieli
Ludzkości !!! – mniej lub bardziej słyszanych !? I uważam, że po śmierci
ciała Oni właśnie się z Bogiem Zjednoczyli – osiągnęli Zbawienie –
Wyzwolenie - Pełnię.
To tak pokrótce. Jeszcze raz dziękuję i pozdrawiam życząc Panu Panie
Wojciechu Objawienia Chwały Bożej
Jacek
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